
 

 

 

 

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
 

ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ‐ ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 
(16.09.2021 ‐ 02.08.2022) 



 
 

1 
 

 

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Συνεδρίαση 16ης Σεπτεμβρίου 2021 
Ώρα έναρξης:  3.13 μ.μ. 

Αρ. 1 
 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Χαίρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! 

 Κηρύσσω την έναρξη της συνεδρίας της ολομέλειας.  

 Παρακαλώ να διαπιστωθεί αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)  

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων απευθύνει σήμερα το δικό της ύστατο χαίρε στον μεγάλο συνθέτη, 
συγγραφέα και πολιτικό Μίκη Θεοδωράκη, που έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, αφήνοντας πίσω 
του πολύτιμη κληρονομιά το τεράστιο έργο του, αλλά και τις ιδέες, το όραμα, τη στάση και τη δράση του, που 
σηματοδοτήθηκαν και σηματοδότησαν τον ταραγμένο εικοστό αιώνα.  

 Παντρεύοντας το λαϊκό τραγούδι με την ποίηση του Σεφέρη, του Ελύτη, του Ρίτσου, του Αναγνωστάκη, 
γράφοντας πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις για το θέατρο και τον κινηματογράφο, συμφωνική μουσική και 
όπερα, ο Μίκης Θεοδωράκης έκανε γνωστή την ελληνική μουσική στα πέρατα της Γης.  Ως διανοούμενος, 
στοχαστής, πολίτης του κόσμου, υπήρξε ταυτόχρονα πρότυπο ενεργώς πολιτικοποιημένου καλλιτέχνη.  Η φωνή 
του ήχησε και αντήχησε στα χρόνια της Αντίστασης, του αντιδικτατορικού αγώνα, της μεταπολιτευτικής 
οργανωμένης πάλης.  Συνελήφθη, φυλακίστηκε, βασανίστηκε, εξορίστηκε, με το όραμα μιας ελεύθερης και 
δημοκρατικής Ελλάδας, της επικράτησης του δικαίου των αδυνάτων και των καταπιεσμένων, της ειρήνης των 
λαών σ’ έναν κόσμο αιματοκυλισμένο.  Συνέδεσε άρρηκτα τη ζωή και το έργο του με την Κύπρο.  Από την πρώτη 
του επίσκεψη, το 1964, στη βομβαρδισμένη Τηλλυρία και στους προσφυγικούς καταυλισμούς, το 1973, μέχρι τις 
μεταπολεμικές Πορείες Ειρήνης, επιλέγοντας την Κύπρο για την πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του Άξιον Εστί και 
συνθέτοντας τον Ύμνο της Εθνικής Φρουράς, ο Μίκης Θεοδωράκης ταυτίστηκε όσο κανείς με τους αγώνες και 
τις αγωνίες του τόπου μας.  Για όσα μας πρόσφερε θα είμαστε εσαεί βαθύτατα ευγνώμονες, μ’ ένα του τραγούδι 
μέσα στη φωνή μας, μ’ ένα του τραγούδι μέσα στην ψυχή μας.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα ήθελα προ ημερησίας διατάξεως να αναφερθώ επίσης στη 14η Σεπτεμβρίου, που έχει καθιερωθεί με 
νόμο που ψήφισε η Βουλή το 2003 ως Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, με σκοπό 
την απόδοση τιμής και την καταδίκη της σφαγής των Ελλήνων της Μικράς Ασίας το 1922 από τους Τούρκους.  
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφορά στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού, που σημαδεύτηκε από λεηλασίες, 
ειδεχθή εγκλήματα, όλεθρο, καταστροφή κι άφησε πίσω της ενάμισι εκατομμύριο ανθρώπους που ξεριζώθηκαν 
βίαια από τη γη τους, τη γη της Ιωνίας και του Πόντου, και κατέφυγαν σε διάφορα μέρη του κόσμου, κυρίως στην 
Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο.  

 Ενενήντα εννέα χρόνια μετά, το τουρκικό κράτος συνεχίζει ανερυθρίαστα την πολεμική ρητορική του, 
δημιουργώντας ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο με απειλές, αλλά και παράνομες ενέργειες.  Από το βήμα της 
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Βουλής των Αντιπροσώπων καλούμε για άλλη μια φορά τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει τις προκλητικές 
ενέργειες της Τουρκίας και να συνδράμει στη διασφάλιση της ειρήνης στην πολύπαθη περιοχή.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Συμπληρώθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου είκοσι χρόνια από το μεγαλύτερο τρομοκρατικό χτύπημα στην 
ιστορία της ανθρωπότητας, την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου 
Εμπορίου της Νέας Υόρκης, που άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς και αγνοουμένους και το αίσθημα της 
αβεβαιότητας, της ανασφάλειας και του φόβου σε ολόκληρο τον κόσμο.  Το τεράστιο μέγεθος της επίθεσης και η 
στόχευση των αμάχων αποτέλεσαν το νέο παράδειγμα της οργανωμένης τρομοκρατίας, κατά της οποίας 
συνασπίζεται ο σύγχρονος πολιτισμένος κόσμος, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ασύμμετρη απειλή.  Στο ίδιο 
πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει ένα πλέγμα δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος και την ενίσχυση της ασφάλειας, με το οποίο η Κύπρος, ευρισκόμενη σε μια ευαίσθητη 
γεωγραφικά περιοχή, συντάσσεται πλήρως.  Καταδικάζουμε κάθε τρομοκρατική ενέργεια, από όπου κι αν αυτή 
προέρχεται, και δηλώνουμε έτοιμοι να πράξουμε και να συμπράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τη διασφάλιση της 
ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας σε όλο τον πλανήτη. 

 Σας καλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και των θυμάτων της 
Μικρασιατικής Καταστροφής και της τρομοκρατικής επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους.  

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία τους η μνήμη! 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων τιμά και φέτος τη Διεθνή Ημέρα της Δημοκρατίας.  Η ημέρα αυτή 
καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2007 με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, 
της οποίας η Βουλή είναι ενεργό μέλος από το 1978.  

 Η πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει μια πρωτοφανή κρίση με βαρύτατες συνέπειες για την 
ανθρωπότητα.  Οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές, είναι 
τεράστιες.  Η προάσπιση της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά και πυξίδα, για να κερδίσουμε τον αγώνα κατά της πανδημίας και το στοίχημα 
της ανάκαμψης και της ανάπτυξης.  

 Η Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας αποτελεί ευκαιρία αναστοχασμού για την κατάσταση των 
δημοκρατικών θεσμών σε όλο τον κόσμο.  Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε τα ιδεώδη της δημοκρατίας 
πρέπει να αποτελούν παγκόσμιο στόχο.  Μόνο με την ευαισθητοποίηση και τη δράση της διεθνούς κοινότητας, 
με πλήρη συμμετοχή των κυβερνήσεων, των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών μπορούν τα ιδεώδη 
αυτά να πραγματωθούν και να τα απολαμβάνει κάθε άνθρωπος, όπου και αν βρίσκεται.  Οι αξίες της ελευθερίας 
και της δημοκρατίας και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα των 
προσπαθειών μας για τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας μετά την πανδημία.  

 Με την ευκαιρία της επετείου αυτής, η Βουλή των Αντιπροσώπων επαναβεβαιώνει την πιστή προσήλωσή 
της στις δημοκρατικές αρχές και τη δέσμευσή της να συνεχίσει να λειτουργεί ως θεματοφύλακάς τους, ιδιαίτερα 
μέσω του θεσμού του κοινοβουλευτισμού, στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της νομιμότητας, της 
αναλογικότητας και χωρίς διακρίσεις.  Ασκώντας πλήρως την αρμοδιότητά της για έλεγχο της εκτελεστικής 
εξουσίας, εντός του πλαισίου της διάκρισης των εξουσιών και των συναφών συνταγματικών προνοιών, η Βουλή 
των Αντιπροσώπων θα εντείνει τις προσπάθειές της για θωράκιση και περαιτέρω ενδυνάμωση του κράτους 
δικαίου προς όφελος των Κυπρίων πολιτών.  Ως οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών οφείλουμε να 
προασπίζουμε τα δίκαια και τα δικαιώματά τους και να διασφαλίζουμε την ουσιαστική συμμετοχή τους στη λήψη 
αποφάσεων που αφορούν την ποιότητα ζωής τους και το μέλλον των παιδιών τους.  Εκπληρώνοντας αυτή μας 
την αποστολή, θωρακίζουμε τη δημοκρατία και επιτυγχάνουμε την ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών στα 
κοινά, με απώτερο στόχο την ευημερία του λαού μας και την προκοπή της χώρας μας.  

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

 Κύριε γραμματεύ, έχετε τον λόγο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μεταξύ 6 και 9 Σεπτεμβρίου η Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στις εργασίες της 5ης Παγκόσμιας 
Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων και της 13ης Συνόδου Γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων της 
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκαν στη Βιέννη.  Η Πρόεδρος της Βουλής απηύθυνε ομιλίες 
ενώπιον της ολομέλειας του οργανισμού για τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, της κλιματικής αλλαγής, του 
μετασχηματισμού της οικονομίας, της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών και της παγκόσμιας ανάκαμψης 
μετά την πανδημία.  Επίσης, η κ. Δημητρίου απηύθυνε έκκληση προς τους συμμετέχοντες Προέδρους 
κοινοβουλίων για επίδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης και ανάληψη από κοινού δράσης, προκειμένου να 
προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως των γυναικών και των κοριτσιών, στο Αφγανιστάν και να τους 
παρασχεθεί άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια και στήριξη.  
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 Στο περιθώριο των δύο Διασκέψεων, η Πρόεδρος της Βουλής είχε χωριστές συναντήσεις με τους 
Πρόεδρους των κοινοβουλίων της Ιρλανδίας (Βουλής και Γερουσίας), της Αρμενίας, της Σλοβενίας, της Αιγύπτου, 
της Σερβίας και της Ινδίας, καθώς και με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου.  Κατά 
τις συναντήσεις επαναβεβαιώθηκαν οι πολύ καλές σχέσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων με τα κοινοβούλια 
αυτών των χωρών και υπογραμμίστηκε η σημασία προώθησης συνεργειών σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, 
ιδιαίτερα υπό το φως των αυξημένων προκλήσεων στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της κλιματικής 
αλλαγής και της μεταναστευτικής κρίσης.  Είχε επίσης σύντομες συναντήσεις με την Πρόεδρο του 
Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσίας, την Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας του Τόγκο και τη 
Γενική Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Η κ. Δημητρίου είχε στο 
τέλος συνάντηση με Αφγανή ακτιβίστρια και τέως βουλεύτρια, η οποία την ενημέρωσε για τις δραματικές εξελίξεις 
στη χώρα της. 

 Μεταξύ 22 και 24 Ιουλίου οι κ. Πανίκος Λεωνίδου (επικεφαλής), Ευθύμιος Δίπλαρος, Ηλίας Μυριάνθους 
και Μαρίνος Μουσιούττας, μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της 
Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), συμμετείχαν στις εργασίες της 28ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΣΟ στην Κρήτη με θέμα «Το 
μέλλον του κόσμου, το μέλλον της Ευρώπης μετά την πανδημία».  Στο πλαίσιο των εργασιών της γενικής 
συνέλευσης αναγνώστηκε αυτούσια επιστολή-διάβημα της Προέδρου της Βουλής κ. Δημητρίου προς τον γενικό 
γραμματέα και τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης του οργανισμού για τις τουρκικές προκλήσεις στην 
περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου.  Οι Κύπριοι βουλευτές εξέφρασαν την εκτίμησή τους για την αδιάλειπτη 
στήριξη της Συνέλευσης στον αγώνα της Κύπρου, ειδικότερα δε όσον αφορά την καταστροφή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς στα κατεχόμενα.  Περαιτέρω, τα μέλη της αντιπροσωπίας κατέλαβαν θέσεις στο προεδρείο και σε 
διάφορες επιτροπές της Συνέλευσης.  

 Στις 6 Σεπτεμβρίου ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου συμμετείχε σε συνάντηση του Κοινοβουλευτικού 
Φόρουμ Ασφάλειας και Υπηρεσιών Πληροφοριών στη Βουδαπέστη.  Θέματα συζήτησης ήταν η διάσταση της 
ασφάλειας σε ό,τι αφορά τα κρυπτονομίσματα και την κβαντική υπολογιστική, η αξιολόγηση των κινδύνων από 
τη χρήση βιολογικών όπλων και οι προκλήσεις αναφορικά με τον έλεγχο των εξοπλισμών, η εμπορία προσώπων 
και η ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στις θεματικές της ασφάλειας και των υπηρεσιών 
πληροφοριών. 

 Στις 8 Σεπτεμβρίου η βουλεύτρια κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας 
και μία εκ των Αντιπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη της Συνέλευσης με θέμα τη βελτίωση της 
εφαρμογής του Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή του ΟΑΣΕ.  

 H κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι η Κύπρος λόγω της δικής της οδυνηρής εμπειρίας έχει πλήρη επίγνωση 
των συνεπειών των ένοπλων συγκρούσεων, ειδικότερα στις γυναίκες και στα κορίτσια.  Επισήμανε ότι κατά την 
τουρκική εισβολή οι γυναίκες της Κύπρου υπέστησαν βασανιστήρια, βιασμούς, εξευτελισμούς και πολύ άνανδρες 
δολοφονίες και υπογράμμισε τη σημαντική συνεισφορά των Κυπρίων γυναικών στις προσπάθειες τόσο για 
ορθοπόδηση της χώρας μετά την εισβολή όσο και για επανένωση της Κύπρου.  

 Στις 10 Σεπτεμβρίου η κ. Χαραλαμπίδου συμμετείχε σε διαδικτυακή συνεδρία του προεδρείου της ΚΣ 
ΟΑΣΕ υπό την ιδιότητα της Ειδικής Αντιπροσώπου της Συνέλευσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.  Η κ. 
Χαραλαμπίδου σημείωσε την πρόθεσή της να καταθέσει κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της ΚΣ ΟΑΣΕ, με 
σκοπό την πρόληψη της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας. 

 Στις 9 Σεπτεμβρίου οι κ. Γιώργος Κάρουλλας (επικεφαλής), Γιώργος Κουκουμάς, Αλέκος Τρυφωνίδης και 
η κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου συμμετείχαν διαδικτυακά στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), στο πλαίσιο 
της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Josep Borrell, ο κ. Κάρουλλας σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση οφείλει να αντιδράσει αποφασιστικά στις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας εις βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Περαιτέρω, η κ. Ατταλίδου υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και παροχής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον λαό του Αφγανιστάν, ειδικότερα στις γυναίκες 
και στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.  

 Σε άλλο σημείο ο κ. Κουκουμάς τόνισε τη σημασία της ευθυγράμμισης της εξωτερικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με το διεθνές δίκαιο και της αποφυγής της λογικής των «δύο μέτρων και δύο σταθμών».  
Επίσης, όσον αφορά το θέμα της περιφερειακής συνεργασίας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ο κ. 
Τρυφωνίδης ανέφερε ότι η Κύπρος στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών αυτών, υπογραμμίζοντας ότι 
στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ πρέπει να οικοδομούνται συνεργασίες στη βάση κοινών αρχών και αξιών. 

 Στο περιθώριο της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση των αντιπροσωπιών των χωρών 
«GroupMed», με συμμετοχή των αντιπροσωπιών Κύπρου, Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας.  Θέματα 
συζήτησης ήταν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη και το μεταναστευτικό, με κύριους ομιλητές 
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τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Νίκο Δένδια και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 
Μαργαρίτη Σχοινά.  Ο κ. Κάρουλλας στηλίτευσε τις έκνομες τουρκικές ενέργειες εις βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και την εργαλειοποίηση από την Τουρκία του μεταναστευτικού στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας την 
ανάγκη έμπρακτης στήριξης της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  

 Προτού προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίας, να ανακοινώσουμε τις 
αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής την Τρίτη, 14 του Σεπτέμβρη 2021. 

 Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο κ. Άριστος Δαμιανού 
αντικαθίσταται από την κ. Μαρίνα Νικολάου.  

 Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ο κ. Στέφανος Στεφάνου 
αντικαθίσταται από τον κ. Αντρέα Καυκαλιά. 

 Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ο κ. Αντρέας Καυκαλιάς αντικαθίσταται 
από τον κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη.  

 Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών ο κ. Ανδρέας Πασιουρτίδης αντικαθίσταται από τον κ. Κώστα Κώστα και η κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου 
αντικαθίσταται από τον κ. Σταύρο Παπαδούρη. 

 Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ο κ. Στέφανος Στεφάνου αντικαθίσταται από τον κ. 
Αντρέα Καυκαλιά. 

 Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών η κ. Μαρίνα Νικολάου αντικαθίσταται από τον κ. Άριστο Δαμιανού.  

Στην Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος ο κ. Μαρίνος 
Μουσιούττας αντικαθίσταται από τον κ. Αλέκο Τρυφωνίδη. 

Να σας ενημερώσω επίσης ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μετονομάζεται σε Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ότι στη συνεδρία της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 
30 Ιουνίου 2021 αποφάσισε ομόφωνα τη σύσταση υποεπιτροπής, κατ’ εφαρμογήν των προνοιών του 
Κανονισμού 46Β της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία θα είναι αρμόδια για την εξέταση κανονισμών που 
αφορούν σχέδια υπηρεσίας, υπό τον τίτλο «Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας». 

Η σύνθεση της νέας υποεπιτροπής είναι η ακόλουθη: 

Νίκος Γεωργίου - πρόεδρος 

Ανδρέας Πασιουρτίδης - μέλος 

Πανίκος Λεωνίδου - μέλος 

 Το λοιπόν, προχωρούμε τώρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. 

 Θα αρχίσουμε με το Κεφάλαιο Δεύτερο, που είναι η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, επειδή 
υπάρχουν τέσσερα νομοσχέδια τα οποία θα κατατεθούν σήμερα, για τα οποία υπάρχει εισήγηση να κηρυχθούν 
επείγοντα και να ψηφιστούν σήμερα. 

 Τα νομοσχέδια τιτλοφορούνται «Ο περί Εμπορικής Αλιείας (Υλοποίηση της Συμφωνίας μεταξύ COGEGA, 
ETF και Europêche για την Εφαρμογή της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007, σχετικά με 
την Εργασία στον Τομέα της Αλιείας) Νόμος του 2021», «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021», «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021» και «Ο περί Σχολικών Εφορειών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

 Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση, τα νομοσχέδια κατατίθενται, κηρύσσονται επείγοντα και 
παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, το πρώτο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας 
και τα άλλα τρία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, με την παράκληση οι επιτροπές να συνέλθουν 
και να τα μελετήσουν και να ετοιμάσουν τις σχετικές εκθέσεις. 

 Τα υπόλοιπα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο που σας έχει ήδη διανεμηθεί. 

(H κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 
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1.  Ο περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.145-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

2.  Ο περί του Ευρωπαϊκού Εντάλματος 
Σύλληψης και των Διαδικασιών 
Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των 
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.146-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

3.  Ο περί της Διευκόλυνσης του 
Μηχανισμού Παράδοσης 
Καταζητούμενων βάσει Εντάλματος 
Σύλληψης Μεταξύ της Δημοκρατίας και 
του Ηνωμένου Βασιλείου Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.147-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

4.  Ο περί Επικίνδυνων Μολυσματικών 
Ασθενειών Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.148-2021). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

5.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.149-2021). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

6.  Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση 
της Συμφωνίας για τη Μεταφορά και 
Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο 
Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.150-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

7.  Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης σχετικά με την 
Παραποίηση Ιατρικών Προϊόντων και 
Παρόμοιες Παραβάσεις που αποτελούν 
Απειλή για τη Δημόσια Υγεία (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.151-2021). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

8.  Ο περί Ασφαλιστικών και 
Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.152-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

9.  Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων 
Αναγκών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.153-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

10.  Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.154-2021). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

11.  Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.155-2021). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

12.  Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.157-2021). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 



 
 

6 
 

13.  Ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης 
και της Πλαστογραφίας μέσων 
Πληρωμής πλην των Μετρητών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.158-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

14.  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός)  
(Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.159-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

15.  Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης 
Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.160-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

16.  Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος 
(Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες 
Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.161-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

17.  Ο περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης και 
Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες 
Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της 
Ελευθερίας ή Μέτρα Στερητικά της 
Ελευθερίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.162-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

18.  Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και 
Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.163-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

19.  Ο περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και 
Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.164-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

20.  Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών 
Συλλογικών Επενδύσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.165-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

21.  Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών 
Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.166-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

22.  Ο περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.167-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

23.  Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά 
Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.168-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

24.  Ο περί της Τριακοστής Τροποποίησης 
του Συντάγματος Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.169-2021). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

25.  Ο περί της Συμμετοχής Ορισμένων 
Αξιωματούχων στις Συνεδριάσεις του 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 
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Υπουργικού Συμβουλίου Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.170-2021). 

26.  Ο περί Προϋπολογισμού του 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2022 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.171-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

27.  Ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των 
Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.172-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

28.  Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και 
Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική 
Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.173-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

29.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.046-2021).ΙΒ 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

30.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.047-2021).ΙΒ 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

31.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Ειδικό Καθεστώς για Ενδοκοινοτικές Εξ 
Αποστάσεως Πωλήσεις Αγαθών, για 
Παραδόσεις Αγαθών εντός της 
Δημοκρατίας που Πραγματοποιούνται 
Μέσω Ηλεκτρονικών Διεπαφών που 
Διευκολύνουν τις Παραδόσεις Αυτές και 
για Υπηρεσίες που Παρέχονται από 
Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα 
Εγκατεστημένα εντός της Δημοκρατίας 
αλλά μη Εγκατεστημένα στο Κράτος 
Μέλος Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.048-2021).ΙΒ 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

32.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Ειδικό Καθεστώς για Υπηρεσίες που 
Παρέχονται από Μη Εγκατεστημένα 
εντός της Κοινότητας Υποκείμενα στο 
Φόρο Πρόσωπα) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.049-2021).ΙΒ 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

33.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Ειδικό Καθεστώς για Εξ Αποστάσεως 
Πωλήσεις Αγαθών που Εισάγονται από 
Τρίτα Εδάφη ή Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.050-2021).ΙΒ 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

34.  Οι περί της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου - Θέση Πρώτου Λειτουργού 
Εσωτερικού Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.051-2021).ΙΒ 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

35.  Οι περί της Νομικής Υπηρεσίας - Θέση 
Ανώτερου Ανακριτή (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021. 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 



 
 

8 
 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.052-2021).ΙΒ 

36.  Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέσεις 
Λειτουργού Κρατικού Αρχείου Α΄, 
Συντηρητή Εγγράφων Α΄, Λειτουργού 
Κρατικού Αρχείου, Συντηρητή Εγγράφων 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.053-2021).ΙΒ 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

37.  Οι περί του Ινστιτούτου Γεωργικών 
Ερευνών - Θέση Τεχνικού Γεωργικών 
Ερευνών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.054-2021).ΙΒ 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

38.  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό 
Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής 
Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.055-2021).ΙΒ 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

39.  Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες 
Εκπομπής Ήχου και Τέλη) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.056-2021).ΙΒ 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

40.  Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.057-2021).ΙΒ 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

41.  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση 
Ανώτερου Υγειονομικού Λειτουργού 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.058-2021).ΙΒ 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

42.  Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.059-2021).ΙΒ 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

Επανακατάθεση 

43.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.036-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

44.  Οι περί Υπουργείου Οικονομικών 
(Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και 
Προμηθειών - Θέση Ανώτερου 
Αποθηκάριου (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.037-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

45.  Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - 
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - 
Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας - Θέση 
Προϊστάμενης Λειτουργού Επισκεπτριών 
Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.038-2021). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

46.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας (Πρόληψη και Μείωση της 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Αμίαντο) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 
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(Αρ. Φακ. 23.03.058.039-2021). 

47.  Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών και 
Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής 
Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.040-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

48.  Οι περί Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων - 
Θέσεις Ανώτερου Υπεύθυνου Μονάδας 
ΕΑΣ, Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ, 
Λειτουργού ΕΑΣ και Βοηθού 
Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.042-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

49.  Οι περί Ταμείου Πρόνοιας των Τακτικών 
Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.043-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

50.  Οι περί Υφυπουργείου Ναυτιλίας - Θέσεις 
Ανώτερου Επιθεωρητή Πλοίων και 
Επιθεωρητή Πλοίων (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.044-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

51.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.045-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

52.  Οι περί Προστασίας της Παραλίας 
(Άδειες και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.052.036-2015). 

Υπουργό Εσωτερικών                                                                                                                                                 Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών  

53.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.051-2017). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων  

54.  Οι περί Προσωπικού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.086-2017). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

55.  Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων της 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.087-2017). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

56.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας   

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού  

57.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.058-2018). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας   

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού  

58.  Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών 
Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών 
Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.072-2018). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 
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59.  Οι περί του Συντονισμού των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων στους Τομείς της Άμυνας και 
της Ασφάλειας (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.098-2018). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

60.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Διαχείριση και Διάθεση/Χρήση 
Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών 
Αποβλήτων που προκύπτουν από 
Αγελαδοτροφικές Μονάδες) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.013-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος  

61.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρήση 
Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε 
περιπτώσεις Παρουσίας Κυανίου σε 
Λίμνη Τελμάτων και περί Διασπώμενου 
με Ασθενές Οξύ Κυανίου) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.038-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

62.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Επιθεωρήσεις) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.039-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

63.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρηματικές 
Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.040-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

64.  Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων 
(Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.041-2019). 

Υπουργό Υγείας  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

65.  Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών  

66.  Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού 
Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και 
για Συναφή Θέματα Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.079-2019). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

67.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί)  (Αρ.2) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών  

68.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.096-2019). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

69.  Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων 
Λεμεσού-Αμαθούντας (Έλεγχος 
Υποστατικών και Λήψη Δραστικών 
Μέτρων) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.001-2020). 

Υπουργό Εσωτερικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 
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70.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και 
άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας 

71.  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.111-2020). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας 

72.  Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.026-2020). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

73.  Οι περί Διαμεσολάβησης σε 
Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

74.  Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.052-2020). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών  

75.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.057-2020). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

76.  Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.067-2020). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών  

77.  Οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και 
Διαδικασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.098-2020). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

78.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και 
άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

79.  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.111-2020). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

80.  Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.117-2020). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

81.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση 
Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων 
Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

82.  Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης 
Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.009-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 
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83.  Οι περί Γενικού Λογιστηρίου (Σχέδια 
Υπηρεσίας) - Θέση Πρώτου Λειτουργού 
Γενικού Λογιστηρίου Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.012-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

84.  Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και των 
Διαδικασιών Αποκλεισμού των 
Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.013-2021). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

85.  Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού 
της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.014-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

86.  Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής 
Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.015-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

87.  Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.024-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

88.  Οι περί Ασφαλιστικών και 
Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.026-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

89.  Οι περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών - 
Θέση Λειτουργού Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.031-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

90.  Οι περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών - 
Θέση Ανώτερου Γραμματειακού 
Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.032-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

91.  Οι περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών - 
Θέση Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.033-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

92.  Οι περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.035-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

93.  Οι περί Εθνικής Φρουράς(Ωράριο 
Εργασίας, Εκπαίδευσης και Ειδικών 
Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.03.058.017-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

94.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Ωράριο Εργασίας, Εκπαίδευσης και 
Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.018-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 
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95.  Ειδικό ένταλμα πληρωμής  
(αρ. 1) του 202, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 
2021, του προϋπολογισμού της Εθνικής 
Αρχής Στοιχημάτων Κύπρου, σύμφωνα 
με το άρθρο 4(1) του περί 
Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής 
Στοιχημάτων Κύπρου του 2021 Νόμου 
του 2021 [Ν. 28(ΙΙ)/2021]. 
(Αρ. Φακ. 10.04.003). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

96.  Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ημερ. 
25 Αυγούστου 2021 για την κατάσταση 
του νομίσματος και των κεφαλαίων και 
αξιών της τράπεζας κατά την 30η Ιουνίου 
2021 σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 119 του Συντάγματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
(Αρ. Φακ. 13.29.003.003). 

Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας 

Όλους τους βουλευτές 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Θα προχωρήσουμε τώρα στο Πρώτο Κεφάλαιο της ημερησίας διατάξεως, που είναι η νομοθετική εργασία.  

 Όλες οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το υπ’ αριθμόν 1 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματέας να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Τροποποίηση του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου για την εισαγωγή διατάξεων που αποσκοπούν 
στην εφαρμογή των άρθρων 16, 17 και 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων.   

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Κώστας Κώστα Βαλεντίνος Φακοντής 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χρίστος Ορφανίδης 

 Δημήτρης Δημητρίου Χρύσανθος Σαββίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο 
σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 8 Ιουλίου και 2 Σεπτεμβρίου 2021.  Στην πρώτη 
συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, καθώς και των 
εταιρειών DP World Limassol Ltd, Eurogate Container Terminal Limassol Ltd, P & O Maritime Cyprus Ltd και 
Kition Ocean Holdings Ltd. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου για την 
εφαρμογή των άρθρων 16, 17 και 19 του «Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού επεξήγησε τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου, επισήμανε την 
αναγκαιότητα για ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο, ώστε να τερματιστεί η διαδικασία παράβασης που 
έχει αρχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Δημοκρατίας. 
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 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, με βάση τα άρθρα 16, 16(7), 17, 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352, κάθε κράτος μέλος όφειλε, μέχρι 
την 24η Μαρτίου 2019, να εξασφαλίσει αποτελεσματική διαδικασία για τη διεκπεραίωση καταγγελιών σχετικών 
με την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού για τους θαλάσσιους λιμένες, να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχετικά με τη διαδικασία διεκπεραίωσης των καταγγελιών, να ενημερώσει τους χρήστες του λιμένα και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τις σχετικές αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 11(5), 12(3) και 13(6) του 
ίδιου Κανονισμού και να καθορίσει σύστημα κυρώσεων για την επιβολή τους σε περίπτωση παραβίασής του. 

 Επειδή η χρονική δέσμευση για θέσπιση μέτρων εφαρμογής του πιο πάνω Κανονισμού στην εσωτερική 
έννομη τάξη ήταν η 24η Μαρτίου 2019, και λόγω μη συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός του πιο 
πάνω χρονικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε διαδικασία παράβασης κατά της Δημοκρατίας, στο 
πλαίσιο της οποίας στις 9 Ιουνίου 2021 διατύπωσε αιτιολογημένη γνώμη.  Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο 
κατατέθηκε στη Βουλή μετά τη λήξη της υπό αναφορά προθεσμίας και συγκεκριμένα την 1η Ιουλίου 2021.  
Συναφώς, η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο κρίνεται επείγουσα, ώστε να αποτραπεί η παραπομπή της 
Δημοκρατίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επιβολή κυρώσεων. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής εν προκειμένω; 

 Ο κ. Κώστας Κώστα.  

 Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το συγκεκριμένο νομοθέτημα αφορά συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Κανονισμό 352 
του 2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων.  Έπρεπε να εναρμονιστούμε μέχρι τον 
Μάρτη του 2019, πριν από δυόμισι χρόνια.  Εφόσον ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιητική επιστολή 
από τις 2 Ιουλίου 2020 -η γνωστή ιστορία με την παράβαση- ήρθε το νομοθέτημα ως κατεπείγον από το 
Υπουργείο Μεταφορών στη Βουλή στα μέσα του Μάρτη του 2021, δύο χρόνια μετά δηλαδή, δύο χρόνια μετά 
που έπρεπε να εναρμονιστούμε, ενώ είχε ήδη έρθει δύο χρόνια προηγουμένως.  Και ήρθε ως κατεπείγον λίγο 
πριν κλείσει η Βουλή για τις εκλογές.  

 Μελετώντας το νομοσχέδιο εντοπίσαμε δεκάδες σημεία που έχρηζαν διευκρινίσεων, παραλείψεις, 
ασάφειες και σημαντικά λάθη, όλα σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο.  Στις 2 του Απρίλη του 2021, κύριε 
Πρόεδρε, έγινε εκτάκτως συνεδρία της επιτροπής Μεταφορών, για να δούμε το θέμα.  Καταθέσαμε τις ερωτήσεις 
μας, σωρεία ερωτήσεων, και διακρίναμε τη γνωστή αμηχανία μεταξύ υπηρεσιών, υπουργείων, οργανισμών, που 
ο ένας έβλεπε τον άλλο και δεν ήξερε να απαντήσει γιατί υπήρχαν τούτα τα κενά, οι παραλείψεις και τα λάθη σε 
τούτο το νομοσχέδιο.  Ήρθε και αιτιολογημένη γνώμη, ένα βήμα δηλαδή πριν από το δικαστήριο, πριν μας 
επιβληθεί πρόστιμο, στις 9 του Ιούνη του 2021.  

 Ο υπουργός, με τη νέα σύνθεση πλέον της επιτροπής, 25 του Ιούνη στέλνει νέα επιστολή για κατεπείγουσα 
συζήτηση του θέματος.  Κάνουμε ξανά συνεδρία η επιτροπή Μεταφορών, κύριε Πρόεδρε, με τη νέα σύνθεση στις 
8 Ιουλίου, βλέπουμε το νέο κείμενο, όντως βλέπουμε ότι κάποια σημεία είχαν διορθωθεί, αρκετά όμως σοβαρά 
ζητήματα παρέμεναν τα ίδια.  Στάλθηκε επιστολή από την επιτροπή στον υπουργό στη συνέχεια, λέγοντάς του 
ότι η επιτροπή δεν μπορεί να προχωρήσει, αν δε διορθωθούν τα λάθη που έκαναν και αν δεν κλείσουν τα κενά 
που είχαν ανοίξει. 

 Αναγκαστήκαμε, κύριε Πρόεδρε, με πρωτοβουλία του προέδρου της επιτροπής, του κ. Μουσιούττα, να 
κάνουμε και νέα συνεδρία, άτυπη, τον Ιούλη του 2021.  Επιμέναμε ότι δύο σημεία πολύ σημαντικά που έχουν να 
κάμουν με το θέμα τούτο έπρεπε να διορθωθούν, διαφορετικά δε θα προχωρούσαμε σε ψήφιση, παρ’ όλο που 
η Νομική Υπηρεσία μάς είπε ότι έρχεται μεγάλο πρόστιμο.  Τελικά, καταφέραμε και στάλθηκε επιστολή από τον 
υπουργό την 1η του Σεπτέμβρη του 2021 με τις διευκρινίσεις που θέλαμε γραπτώς και βεβαίως με τις διορθώσεις 
που θέλαμε γραπτώς, με την παραδοχή μάλιστα ότι συμφωνεί με τις τοποθετήσεις μας και η Νομική Υπηρεσία.   

 Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν δύο ζητήματα πολύ σημαντικά.  Το πρώτο είναι το γνωστό, το οποίο λέμε 
συνεχώς.  Ήρθε από το 2017, έπρεπε να εναρμονιστούμε τον Μάρτη του 2019, τρέχαμε μέσα στο καλοκαίρι 
φέτος, για να μη φάμε το πρόστιμο και να το πληρώσει ο φορολογούμενος πολίτης.  

 Το δεύτερο είναι ότι τούτο το νομοσχέδιο πέρασε από το υπουργείο, πέρασε από τη Νομική Υπηρεσία, 
ξαναπήγε στο υπουργείο, πήγε στο Υπουργικό Συμβούλιο.  Πέρασε από έναν σωρό υπεύθυνους ή ανεύθυνους, 
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είτε είναι πολιτικοί προϊστάμενοι είτε είναι λειτουργοί, τεχνοκράτες, με κλίμακες πολύ υψηλές.  Εγώ αναρωτιέμαι 
και το λέω όπως ακριβώς το νιώθω, με πάσα ειλικρίνεια:  Αν δεν εκάθετουν κάποιος να διαβάσει τούτο το 
πράγμα, που ήταν εναρμονιστικό, και αυτό περνούσε, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, που έχει να 
κάμει με τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμανιών και τα παράπονα που μπορεί να κάμει κάποιος για τις 
εταιρείες που έχουν τις συμβάσεις στο λιμάνι της Λεμεσού, αν δεν έβλεπε κάποιος τα κενά, τα προβλήματα που 
υπήρχαν, απλώς θα μπορούσε να περάσει έτσι και ύστερα πιθανότατα η Δημοκρατία να βρισκόταν μπροστά στο 
δικαστήριο με υποθέσεις, με αποζημιώσεις εκατομμυρίων, γιατί δαμαί έντζιε μιλούμε για καμιά υπόθεση που οι 
αποζημιώσεις είναι €10.000-€20.000.  

 Απευθύνουμε ξανά έκκληση, κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας, από το βήμα τούτο και, επειδή έρχονται 
συνέχεια τωρά και στην επιτροπή Εμπορίου, έρχονται τωρά και στην επιτροπή Μεταφορών, να σας πω ότι 
στάλθηκε επιστολή προχθές στα μέλη της επιτροπής Μεταφορών, ενημέρωση ότι…  Μας είπε σήμερα η Νομική 
Υπηρεσία ότι πρέπει να περάσει νομοσχέδιο, νομίζω για τα απόβλητα των πλοίων, την ερχόμενη βδομάδα, 
διαφορετικά έρχεται πρόστιμο, το οποίο ακόμα δεν πέρασε από το Υπουργικό και το οποίο ακόμα κοντά μας δεν 
ήρθε.  Νομίζω ότι σε κάποια φάση -το είπα πολλές φορές, κινδυνεύω να γίνω γραφικός- πρέπει τούτη η κοροϊδία 
να σταματήσει και σε κάποια φάση, επαναλαμβάνω, αν τούτο το πρόστιμο εννά έρθει, να μην πρέπει να το 
πληρώσει ο φορολογούμενος πολίτης αλλά τούτοι που ευθύνονται.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα.  

 Υπάρχει άλλος συνάδελφος; 

 Ο κ. Σαββίδης και ο κ. Μουσιούττας στην ακολουθία.   

 Υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος να τον σημειώσουμε;  Όχι.  

 Άρα, να μιλήσει ο κ. Σαββίδης και εν συνεχεία ο συνάδελφος ο Μαρίνος ο Μουσιούττας, ο πρόεδρος της 
επιτροπής Συγκοινωνιών.   

 Έτσι, κύριε Μουσιούττα; 

 Πολύ ωραία. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Φίλε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Γινόμαστε μάρτυρες για πολλοστή φορά της αδράνειας, εγώ λέω, της κυβέρνησης, γιατί από το 2019, ενώ 
υπήρχε αυτό το νομοσχέδιο, ήρθαν τελευταία στιγμή και μας ζητούσαν να το περάσουμε χωρίς να το διαβάσουμε, 
δηλαδή μας βάζουν εμάς τους νεοφερμένους ενώπιον της κατηγορίας σε βάρος των βουλευτών, όπως διαδίδει 
η κοινωνία, ότι δεν διαβάζουν…  Και εγώ θα εκθειάσω τη δουλειά του συνάδελφου, του Κώστα Κώστα, και το 
λέω ευθέως ότι δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και ευτυχώς που τον είχαμε στην επιτροπή.  Και το λέω.  Εμείς 
είμαστε νεοφερμένοι.  Δεν είχαμε την τριβή που θα έπρεπε, αλλά αυτός ο άνθρωπος κάθισε κάτω και μας 
γλίτωσε.  Τώρα μας φέρνουν νέο νομοσχέδιο, με το θέμα της φωτοσήμανσης.  Πήγαν και υπέγραψαν, έπιασαν 
τη φωτοσήμανση και δεν υπάρχει νομοσχέδιο, δηλαδή λειτουργούμε πάντοτε ως επιμηθείς και όχι ως προμηθείς.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. 

 Ο συνάδελφος ο Μαρίνος ο Μουσιούττας. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που έχει πει ο συνάδελφος ο Κώστας Κώστα προηγουμένως.  
Πράγματι, περιέγραψε ακριβοδίκαια το τι είχε συμβεί στην επιτροπή για αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και 
όντως, αν δεν ήταν η δική του η συμβολή και των υπόλοιπων μελών, αυτή τη στιγμή, χωρίς να φταίει η Βουλή, 
ως κοινωνία θα είχαμε να πληρώσουμε ένα τεράστιο πρόστιμο και πολλοί μπορεί να φώναζαν για τη Βουλή, ότι 
φταίει η Βουλή για αυτή την καθυστέρηση.  Αυτό που έχουμε πάρει απόφαση ως επιτροπή -και θεωρώ ότι είναι 
και θέμα της ολομέλειας- είναι ότι δε θα ξαναδεχτούμε τέτοιες καθυστερήσεις, θα επιστρέφουμε πίσω τα 
νομοσχέδια με βάση την όποια διαδικασία μας το επιτρέπει, ούτως ώστε να καταλάβει και η εκτελεστική εξουσία 
ότι θα πρέπει να σέβεται και τον χρόνο, αλλά και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούμε.  Έγινε μια φορά, αλλά 
έχουμε πει ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει.  Και όσον αφορά αυτό το νομοσχέδιο που ανέφερε προηγουμένως ο 
φίλος ο Κώστας το οποίο έχει έρθει ή θα έρθει, να φροντίσουν να μιλήσουμε πριν το στείλουν, για να μην έχουμε 
άλλα παρατράγουδα.  

 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουσιούττα. 

 Κυρία Τσιρίδου, έχετε τον λόγο. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Απλώς, πολύ σύντομα να πούμε ότι, ναι, βεβαίως πρέπει να έρχονται όλα τα νομοσχέδια και ειδικά τα 
εναρμονιστικά έγκαιρα, απλώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα για το θέμα της χρηματοοικονομικής 
επάρκειας στα λιμάνια…  Να μην ξεχνάμε και τη μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε στα λιμάνια της χώρας και το 
γεγονός ότι αυτό οπωσδήποτε καθυστέρησε και διαδικαστικά το ζήτημα, διότι έπρεπε να ξαναπάει στη Νομική 
Υπηρεσία και να συμπεριληφθούν κάποιες πρόνοιες και μέσα στον περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο, που 
και η Αρχή Λιμένων είναι ελεγχόμενη πλέον, επομένως δεν ήταν παράλογο αυτή τη φορά, μετά τη μεγάλη 
μεταρρύθμιση των λιμανιών, να έχουμε κάποια καθυστέρηση.  Σίγουρα πρέπει όλα να έρχονται στον χρόνο που 
πρέπει, όμως και εμείς ως νομοθετικό σώμα, ως νομοθετική εξουσία, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε τέτοιες 
περιπτώσεις να υποστηρίξουμε την εκτελεστική εξουσία και κάτω από συνθήκες πίεσης να μπορούμε να 
εναρμονιστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Λοιπόν, τούτων λεχθέντων, μάλλον απορρύθμιση των λιμανιών εκάμαμε παρά μεγάλη μεταρρύθμιση και 
θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο τον Κώστα Κώστα που πάντοτε επισημαίνει αυτό το θέμα.  Μπορεί να είναι η 
δέκατη φορά που τον ακούω έτσι με πολλή συνέπεια και πολλή υπομονή να το κάμνει.  Η στάση αυτή του 
κράτους και ιδιαίτερα των υπουργών είναι σύνηθες φαινόμενο.  Ευελπιστώ να ακούουν οι αρμόδιοι υπουργοί και 
θα παρακαλέσω τον Υπουργό Συγκοινωνιών να στείλει μιαν εξήγηση στον πρόεδρο της επιτροπής και στα μέλη 
της επιτροπής Συγκοινωνιών γιατί από το 2019 ως τα σήμερα οι λειτουργοί του και η Νομική Υπηρεσία ανέμεναν 
να κάνουν «τι;».  Αυτό δεν έχει καμία απολύτως δικαιολογία, διότι, αν δεν υπήρχε η συνέπεια του Κώστα Κώστα 
να κάτσει με πολλή υπομονή να ενημερώσει τους συναδέλφους του τους νέους, αυτά θα περνούσαν και θα 
είχαμε τράβαλα.  Άρα, ευθύνη όλων μας εμείς να το επισημαίνουμε, αλλά να έχουμε και καλή ακρόαση από την 
άλλη πλευρά. 

 Το λοιπόν, αφού τέλειωσαν οι ομιλητές, δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 26Α.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 32Β και 32Γ.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Σαράντα οκτώ ψηφίζουν υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Σαράντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα τιτλοφορείται «Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση των 
ακόλουθων καταλόγων: 

1.  Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 
Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο 
σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των 
οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021. 

2. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 
Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό 
δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική 
Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμων του 1998 έως 2021. 

3. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα 
Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση 
από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται με βάση τα ίδια κριτήρια, 
που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 
1998 έως 2021». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την έγκριση 
των καταλόγων θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία του επισυνημμένου παραρτήματος σύμφωνα 

με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 
Παρόντες:   

 Δημήτρης Δημητρίου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας 

 Γιώργος Κάρουλλας Ανδρέας Θεμιστοκλέους 

 Νίκος Γεωργίου Μαρίνος Μουσιούττας 

 Ειρήνη Χαραλαμπίδου Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 
Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
εξαιτίας της λήψης έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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 Παύλος Μυλωνάς  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε τους καταλόγους που 
αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2021.  Στο πλαίσιο της εξέτασης των 
υπό αναφορά καταλόγων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), της 
Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) και της Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα».  

 Σκοπός της κατάθεσης των υπό αναφορά καταλόγων στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου είναι η έγκριση θέσεων 
εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για την πλήρωση των οποίων διεξάγονται γενικές γραπτές εξετάσεις από την 
Ειδική Επιτροπή και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
επιτύχει στην εξέταση αυτή.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τους υπό αναφορά καταλόγους, ισχύουν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Βάσει των διατάξεων του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, 
διεξάγονται ετησίως δύο διαφορετικού επιπέδου γενικές κυβερνητικές εξετάσεις για την πλήρωση των πιο 
κάτω θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίες θα δημοσιευτούν το αμέσως επόμενο του έτους 
διεξαγωγής των εξετάσεων έτος: 

 α. Θέσεις για τις οποίες η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει τη μισθοδοτική Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού 
μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή 
δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις). 

 β. Θέσεις για τις οποίες η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει τη μισθοδοτική Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού 
μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο 
προσόν (επιστημονικές θέσεις). 

2. Η ευθύνη διεξαγωγής των γενικών κυβερνητικών εξετάσεων ανατίθεται, σύμφωνα με τις  διατάξεις του 
ίδιου νόμου, σε Ειδική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον πρόεδρο ή μέλος της ΕΔΥ, ως πρόεδρο 
της Ειδικής Επιτροπής, τον διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και τον 
διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας. 

3. Με βάση τις διατάξεις του ίδιου ως άνω νόμου, κατατίθενται ετησίως στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
έγκριση οι δύο κατάλογοι των θέσεων για τις οποίες θα διεξαχθούν οι πιο πάνω γενικές εξετάσεις, καθώς 
και οι δύο κατάλογοι για τις αντίστοιχες θέσεις για τις οποίες θα διεξαχθεί ειδική γραπτή εξέταση, ξεχωριστή 
για κάθε θέση, από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή ως ακολούθως: 

 α. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει 
την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν για 
διορισμό απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών 
(μη επιστημονικές θέσεις) και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την 
Ειδική Επιτροπή. 

 β. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία με την ίδια μισθοδοσία και το ίδιο βασικό 
προσόν όπως περιγράφονται στο πιο πάνω σημείο α., για τις οποίες διεξάγεται ειδική γραπτή 
εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, που περιλαμβάνει ειδικό θέμα, ανάλογα με τις 
ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελούν οι 
υποψήφιοι που θα πληρώσουν τις εν λόγω θέσεις. 

 γ. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 
Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου (επιστημονικές θέσεις) και για την πλήρωση των οποίων 
διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή. 

 δ. Κατάλογος θέσεων με το ίδιο βασικό προσόν και την ίδια μισθοδοσία όπως περιγράφονται στο πιο 
πάνω σημείο γ., για τις οποίες διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές 
Επιτροπές, που περιλαμβάνει ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα 
εξειδικευμένα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελούν οι υποψήφιοι που θα πληρώσουν τις εν 
λόγω θέσεις. 

4. Οι επιτυχόντες στις γενικές γραπτές εξετάσεις λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχίας και έχουν τη 
δυνατότητα να διεκδικήσουν οποιαδήποτε θέση περιλαμβάνεται στον κατάλογο θέσεων της αντίστοιχης 
γραπτής εξέτασης, όταν δημοσιευτούν κενές θέσεις στο έτος που έπεται του έτους των εξετάσεων και 
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νοουμένου ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.  Η αξιολόγηση των υποψηφίων για διορισμό σε όλες τις 
θέσεις των προαναφερθέντων καταλόγων γίνεται με βάση τα ίδια κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στον 
περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο, σύμφωνα με τα οποία 
καθοριστικής σημασίας είναι η σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, δεδομένου ότι για κάθε κενή θέση 
που δημοσιεύεται καλούνται ενώπιον της ΕΔΥ οι τρεις πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιοι.  Στη 
γραπτή εξέταση αποδίδεται επίσης βαρύνουσα σημασία μεταξύ των έξι κριτηρίων που προβλέπει ο 
προαναφερόμενος νόμος (100 μονάδες σε σύνολο 138 μονάδων). 

5. Για σκοπούς ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατατίθεται και κατάλογος θέσεων εισδοχής 
στη δημόσια υπηρεσία για την πλήρωση των οποίων ακολουθούνται οι διατάξεις του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου, που εξαιρούνται δηλαδή από τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.  Για τις θέσεις αυτές, για συγκεκριμένους στην κάθε περίπτωση 
λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στον σχετικό κατάλογο, δεν μπορεί να διεξάγεται γραπτή εξέταση ή δεν 
μπορεί να ισχύσουν τα κριτήρια και η βαρύτητα που με βάση τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο τούς αποδίδεται για σκοπούς αξιολόγησης των υποψηφίων.  
Συγκεκριμένα, οι θέσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο είναι οι ακόλουθες: 

 α.  Δημόσιοι Κατήγοροι - Νομική Υπηρεσία. 

 β.  Ακόλουθοι - Εξωτερικές Υπηρεσίες - Υπουργείο Εξωτερικών. 

 γ.  Συντηρητές - Τμήμα Αρχαιοτήτων. 

 δ.  Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας - Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. 

6. Όσον αφορά το έτος 2020, για σκοπούς απλοποίησης και επιτάχυνσης της διαδικασίας πλήρωσης των 
θέσεων, καθώς και για αποφυγή του κόστους διενέργειας ειδικών εξετάσεων, το Υπουργικό Συμβούλιο, 
ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, αποφάσισε όπως όλες οι θέσεις εισδοχής 
που εμπίπτουν στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο, 
επιστημονικές και μη επιστημονικές, συμπεριληφθούν σε καταλόγους θέσεων για τις οποίες θα 
διεξάγονταν οι γενικές κυβερνητικές εξετάσεις του 2020, με εξαίρεση τις τέσσερις θέσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 5. πιο πάνω, οι οποίες περιλαμβάνονταν στον κατάλογο θέσεων για την πλήρωση των 
οποίων ακολουθούνται οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.  Συνεπώς, κατ’ εφαρμογήν της 
εν λόγω απόφασης, δεν περιλήφθηκε καμία θέση σε καταλόγους θέσεων για την πλήρωση των οποίων 
θα διεξάγονταν ειδικές γραπτές εξετάσεις από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές.  Οι κατάλογοι θέσεων 
για το έτος 2020 εγκρίθηκαν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2020 (αρ. 
απόφασης 89.630), και ακολούθως με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Αυγούστου 2020. 

7. Μετά την έγκριση των καταλόγων θέσεων του 2020, ορισμένες υπηρεσίες υπέβαλαν στο Υπουργείο 
Οικονομικών αίτημα για κατάταξη των θέσεών τους στον  κατάλογο θέσεων για τις οποίες διεξάγεται ειδική 
γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, ώστε να καθίσταται δυνατή η υποβολή των 
υποψηφίων σε εξειδικευμένες γραπτές εξετάσεις.  Ανάλογη εισήγηση υποβλήθηκε γραπτώς στο Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών από τον γενικό γραμματέα της 
ΠΑΣΥΔΥ, εκφράζοντας τη θέση της οργάνωσης ότι η πολιτική για κατάταξη όλων των θέσεων στους 
καταλόγους θέσεων για τις οποίες διεξάγεται μόνο η γενική γραπτή εξέταση πρέπει να τύχει επανεξέτασης 
αναφορικά με θέσεις για τις οποίες, λόγω των ειδικών απαιτούμενων προσόντων, της ιδιαιτερότητας της 
φύσης των καθηκόντων και της εξειδικευμένης πείρας που απαιτείται να κατέχουν οι υποψήφιοι για τις 
θέσεις αυτές, κρίνεται αναγκαίο να διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση.   

8. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για κατάταξη όλων των θέσεων στους καταλόγους θέσεων 
για τις οποίες διεξάγεται γενική γραπτή εξέταση έχει εφαρμοστεί μόλις ένα χρόνο και συνεπώς στο παρόν 
στάδιο δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για αξιολόγησή της, δεν κρίθηκε σκόπιμη η ικανοποίηση των εν 
λόγω αιτημάτων κατά το τρέχον έτος, με εξαίρεση τις θέσεις Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως 
(Κλ. Α8-10-11) στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως.  Ειδικότερα, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία 
του ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε (αρ. απόφασης 90.862) όπως για το έτος 2021 οι 
θέσεις αυτές περιληφθούν στον κατάλογο θέσεων για τις οποίες προβλέπεται η διεξαγωγή ειδικών 
εξετάσεων από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, για λόγους που αφορούν στην ανάγκη ενίσχυσης 
του ρόλου του επιτρόπου κατά την επιλογή του προσωπικού του Γραφείου του και γενικά για ενίσχυση 
της ανεξαρτησίας του θεσμού του επιτρόπου.  Τα υπόλοιπα αιτήματα θα επανεξεταστούν το 2022, 
αναλόγως των δεδομένων που θα προκύψουν κατά την πλήρωση των θέσεων κατά το τρέχον έτος και το 
έτος 2022, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο τροποποίησης του οικείου νόμου σε συνεννόηση με 
την ΕΔΥ, για σκοπούς βελτίωσης της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων στη δημόσια υπηρεσία οι οποίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.  

 Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, έχουν καταρτιστεί με βάση τον εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό 
του 2021 και έχουν υποβληθεί προς έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι πιο κάτω κατάλογοι θέσεων, για 
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την πλήρωση των οποίων θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις οι οποίες θα ισχύσουν για την πλήρωση κενών 
θέσεων εισδοχής που θα δημοσιευθούν εντός του 2022: 

1. Κατάλογοι θέσεων για την πλήρωση των οποίων θα διεξαχθούν γενικές γραπτές εξετάσεις από την Ειδική 
Επιτροπή σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο για 
τις πιο κάτω θέσεις: 

 α. Θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα 
Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν για διορισμό 
απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη 
επιστημονικές θέσεις). 

 β. Θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 
Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου (επιστημονικές θέσεις). 

2. Κατάλογος θέσεων εισδοχής με το ίδιο βασικό προσόν και την ίδια μισθοδοσία όπως περιγράφεται στο 
πιο πάνω σημείο 1.β. (επιστημονικές θέσεις) και για τις οποίες θα διεξαχθεί ειδική γραπτή εξέταση από 
τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, που περιλαμβάνει ειδικό θέμα, ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που 
απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελούν οι υποψήφιοι που θα τις 
καταλάβουν, στον οποίο περιλαμβάνονται μόνο οι θέσεις Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως.  

 Επιπροσθέτως των πιο πάνω καταλόγων, κατατέθηκε επίσης για σκοπούς ενημέρωσης της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για την πλήρωση των οποίων εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και οι οποίες εξαιρούνται από τις διατάξεις του περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.   

 Στο πλαίσιο της εξέτασης των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος οι εκπρόσωποι του 
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφεραν ότι με βάση την πρόθεση για διεξαγωγή γενικών 
κυβερνητικών εξετάσεων το 2021 η εκτελεστική εξουσία έχει καταθέσει ενώπιον της Βουλής για έγκριση τους 
σχετικούς καταλόγους θέσεων τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την προτιθέμενη ημερομηνία διεξαγωγής 
τους, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμου.   

 Περαιτέρω, ανέλυσαν τους λόγους για τους οποίους υιοθετήθηκε νέα απλοποιημένη διαδικασία για 
διεξαγωγή  γραπτής εξέτασης, οι οποίοι συνοψίζονται ως ακολούθως: 

1. Η διεξαγωγή ειδικής γραπτής εξέτασης από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή για κάθε θέση που 
περιλαμβανόταν στους σχετικούς καταλόγους συνεπάγεται αυξημένο διοικητικό κόστος σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο κόστος που προκύπτει από τη διεξαγωγή γενικής γραπτής εξέτασης από την Ειδική Επιτροπή.  
Επιπλέον, για τις ειδικές γραπτές εξετάσεις δεν προβλέπεται η καταβολή σχετικού τέλους από τους 
υποψηφίους, ενώ για τις γενικές γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλος που ανέρχεται στα 
€50. 

2. Με την εφαρμογή της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου η διαδικασία πλήρωσης όλων των θέσεων 
θα επιταχυνθεί, καθώς παρατηρείτο στο παρελθόν μεγάλη καθυστέρηση στις διαδικασίες πλήρωσης των 
θέσεων για τις οποίες διεξαγόταν ειδική γραπτή εξέταση από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή, λόγω 
των δυσκολιών που προέκυπταν από τις απαιτούμενες διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθούνται, όπως 
π.χ. στη συγκρότηση, σύγκληση και απαρτία των οικείων Συμβουλευτικών Επιτροπών, στην ετοιμασία ή 
στην ανάθεση της ετοιμασίας των θεμάτων της γραπτής εξέτασης και στη βαθμολόγηση των γραπτών. 

3. Η διεξαγωγή των πολλών και ξεχωριστών ειδικών γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση θέσεων εισδοχής 
στη δημόσια υπηρεσία προκαλούσε ταλαιπωρία στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους.   

 Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν παράλληλα ότι στο παρόν στάδιο η εν λόγω απόφαση θα ισχύσει 
σε πιλοτική βάση και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της θα επαναξιολογείται επί συνεχούς βάσης. 

 Όλες οι πλευρές συμφώνησαν με την έγκριση των καταλόγων θέσεων.  Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της 
ΠΑΣΥΔΥ και της ΑΣΔΥΚ, αν και δεν έφεραν αντίρρηση στην εφαρμογή της προαναφερόμενης απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου, υποστήριξαν ότι η απόφαση εφαρμόζεται σε πιλοτική βάση και πρέπει να 
επαναξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της.  Συναφώς, εξέφρασαν την άποψη ότι για την 
πλήρωση ορισμένων θέσεων είναι προτιμότερη η διεξαγωγή ειδικών γραπτών εξετάσεων από την οικεία 
Συμβουλευτική Επιτροπή, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι υποψήφιοι που επιλέγονται θα είναι οι καταλληλότεροι 
για τις εν λόγω θέσεις. Συναφώς, δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν στην υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων προς 
το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Μέλη της επιτροπής υποστήριξαν ότι η διεξαγωγή γενικής γραπτής εξέτασης είναι κατάλληλη για όλες τις 
θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία και ότι δεν πρέπει να εισάγονται εξαιρέσεις στον γενικό κανόνα αυτό.  
Συναφώς, ανέφεραν περαιτέρω ότι η  εν λόγω διευθέτηση παρέχει τη δυνατότητα επιλογής κατάλληλου 
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υποψηφίου από τον κατάλογο επιτυχόντων στη βάση των ακαδημαϊκών του προσόντων και της σχετικής πείρας 
που απαιτείται για τη συγκεκριμένη θέση. Εκφράστηκε περαιτέρω η άποψη ότι δεν μπορεί η γενική γραπτή 
εξέταση να συνιστά το μοναδικό κριτήριο που θα καθορίζει την καταλληλόλητα ενός υποψηφίου, ότι η αξιολόγηση 
της καταλληλόλητάς του πρέπει να στηρίζεται και σε άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων η ιδιαιτερότητα της φύσης 
των καθηκόντων και η εξειδικευμένη πείρα που απαιτείται από τους υποψηφίους για ορισμένες θέσεις, χωρίς να 
αποκλείεται η διεξαγωγή ειδικής εξέτασης για ορισμένες θέσεις.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και 
Επιτρόπου Διοικήσεως επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των καταλόγων του επισυνημμένου παραρτήματος 
κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 

Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο 
σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των 
οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021. 

2. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 
Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό 
δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική 
Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμων του 1998 έως 2021. 

3. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα 
Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση 
από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται με βάση τα ίδια κριτήρια, 
που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 
1998 έως 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει την απόφαση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2001 
 ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμου, κατατίθενται κάθε χρόνο στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογοι θέσεων εισδοχής προς 
έγκριση από αυτήν, ήτοι: 

1. κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 
Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο 
σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των 
οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων του περί Αξιολόγησης 
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, 

2. κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 
Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό 
δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική 
Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμου, 

3. κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα 
Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από 
τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται με βάση τα κριτήρια που 
καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 2Α του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμου, οι πιο πάνω κατάλογοι θέσεων εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή 
της, 

 Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους καταλόγους θέσεων που 
επισυνάπτονται ως Παράρτημα I, Παράρτημα II και Παράρτημα III, αντίστοιχα.». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 
Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο 

σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των 
οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΤΜΗΜΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Θέση και κλίμακα  

Βουλή των Αντιπροσώπων 
Βοηθοί Λειτουργοί Διεκπεραίωσης 

[Κλ. Α4 και Α7(ii)] 

Στενογράφοι Βουλής 

[Κλ. Α2 (4η βαθμίδα), Α5 και Α7(ii)] 

Δικαστική Υπηρεσία 
Στενογράφοι Δικαστηρίου 

[Κλ. Α2 (4η βαθμίδα), Α5 και Α7(ii)] 

Δικαστικοί Επιδότες  

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 
Βοηθοί Λειτουργοί Διεκπεραίωσης 2ας Τάξεως 

[Α4 και Α7(ii)] 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
Τεχνικοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)]  

Υφυπουργείο Ναυτιλίας 
Ελεγκτές Θαλάσσιας Κυκλοφορίας  
[Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] 
Υπουργείο Άμυνας 
Τεχνικοί Μηχανικοί 

[Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] 

Τμήμα Γεωργίας  
Επιθεωρητές Γεωργίας 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  
Κτηνιατρικοί Επιθεωρητές  

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Κτηνιατρικοί Βοηθοί  

[Κλ. Α1, Α2 και Α5(ii)] 

Τμήμα Δασών 
Δασικοί Λειτουργοί 

[Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΤΜΗΜΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Θέση και κλίμακα  

Τεχνικοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τεχνικοί Μηχανικοί 

[Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] 

Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως 
Τεχνικοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Μετεωρολογική Υπηρεσία 

Μετεωρολογικοί Βοηθοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Μεταλλεία  
Τεχνικοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών  
Τεχνικοί Γεωργικών Ερευνών  

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών  
Επιθεωρητές Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τμήμα Περιβάλλοντος 
Τεχνικοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 
Φυλακές  
Δεσμοφύλακες  

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Κρατικό Αρχείο 
Τεχνικοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  
Εκπαιδευτές Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας  

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Επιθεωρητές Εμπορίου και Βιομηχανίας  

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
Βοηθοί Εξεταστές  

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τμήμα Εργασίας  
Εργατικοί Λειτουργοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΤΜΗΜΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Θέση και κλίμακα  

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
Βοηθοί Ασφαλιστικοί Λειτουργοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας  
Ιδρυματικοί Λειτουργοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Κέντρο Παραγωγικότητας  
Εκπαιδευτές  

[Κλ. Α6 και Α9(i)] 
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 
Βοηθοί Λειτουργοί Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 
Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  
Επιθεωρητές Εργασίας  

[Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] 

Υπουργείο Εσωτερικών - Διοίκηση 
Τεχνικοί Μηχανικοί  

[Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] 

Βοηθοί Λειτουργοί Καταγραφής και Διαχείρισης 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως  
Τεχνικοί Μηχανικοί  

[Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] 

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
Κτηματολογικοί Γραφείς 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τεχνικοί Μηχανικοί 

[Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών  
Βοηθός Τύπου  

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Φωτογράφοι 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Γραφίστας  

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Χειριστής Κινηματογράφου 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΤΜΗΜΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Θέση και κλίμακα  

[Κλ. Α1, Α2 και Α5(ii)] 

Βοηθοί Ψηφιακού Φωτογραφικού Εργαστηρίου  

[Κλ. Α1, Α2 και Α5(ii)] 
Πολιτική Άμυνα 
Βοηθοί Λειτουργοί Πολιτικής Άμυνας 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Υπουργείο Εξωτερικών 
Λειτουργοί Αρχείων και Επικοινωνιών  

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Υπουργείο Οικονομικών 
Αποθηκάριοι 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τελωνεία  
Βοηθοί Τελωνείων 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τμήμα Φορολογίας 
Βοηθοί Φορολογίας 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Στατιστική Υπηρεσία  
Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών 

[Κλ. Α1, Α2 και Α5(ii)] 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό 

Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τυπογραφείο 
Τυπογράφοι 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Γενικό Λογιστήριο 
Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
Επιμελητές  

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τεχνικοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου  
Εκπαιδευτές  

[Κλ. Α6 και Α9(i)] 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΤΜΗΜΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Θέση και κλίμακα  

 
Σχολή Τυφλών  
Οικονόμοι 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Βοηθοί Λειτουργοί Σχολής Τυφλών  

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
Βοηθοί Βιβλιοθηκονόμοι 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τμήμα Δημοσίων Έργων 
Τεχνικοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τμήμα Αρχαιοτήτων 
Τεχνικοί  

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας  
Βοηθοί Λειτουργοί Πολιτικής Αεροπορίας 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Βοηθοί Λειτουργοί Αεροπορικών Κινήσεων 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
Ταχυδρομικοί Λειτουργοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Ταχυδρομικοί Διανομείς  

[Κλ. Α1, Α2 και Α5(ii)] 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
Ελεγκτές Μεταφορών 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τεχνικοί 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 
Τεχνικοί Μηχανικοί 

[Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] 

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες  
Τεχνικοί Οδοντιατρικού Εργαστηρίου 

[Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)] 

Βοηθοί Οδοντιατρείου 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες  
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΤΜΗΜΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Θέση και κλίμακα  

Τεχνικοί Φαρμακείου 

[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 

Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή 
εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 

Δημόσια Υπηρεσία Νόμων 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΤΜΗΜΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Θέση και κλίμακα 

Βουλή των Αντιπροσώπων 
Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Λειτουργοί Διεθνών Σχέσεων 

Λειτουργοί Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων 

Λειτουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

Λειτουργοί Οικονομικής Διαχείρισης 

Λειτουργοί Επικοινωνίας  

Λειτουργός Προϋπολογισμού 

Δικαστική Υπηρεσία 
Πρωτοκολλητές 

Νομική Υπηρεσία 
Ανακριτές 

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 
Λειτουργοί Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Λειτουργοί Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 
Λειτουργοί Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

Λειτουργοί Εσωτερικού Ελέγχου 

Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών 
Λειτουργοί Συνεργατικών Εταιρειών 

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 
Λειτουργοί Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού  

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 
Λειτουργοί Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 
Λειτουργοί Πληροφορικής 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
Λειτουργοί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΤΜΗΜΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Θέση και κλίμακα 

Υφυπουργείο Ναυτιλίας 
Λειτουργοί Ναυτιλίας 

Υπουργείο Άμυνας 
Λειτουργοί Άμυνας 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Λειτουργοί Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Τμήμα Γεωργίας 
Λειτουργοί Γεωργίας 

Τμήμα Δασών 
Συντηρητές Δασών 

Μετεωρολογική Υπηρεσία 
Μετεωρολογικοί Λειτουργοί 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 
Λειτουργοί Γεωργικών Ερευνών 

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 
Λειτουργοί Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 

Μηχανικός/Κυβερνήτης Σκάφους 

Τμήμα Περιβάλλοντος 
Λειτουργοί Περιβάλλοντος 

Κρατικό Αρχείο 
Λειτουργοί Κρατικού Αρχείου 

Συντηρητές Εγγράφων 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  
Λειτουργοί Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Λειτουργοί Βιομηχανικών Εφαρμογών 

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
Λειτουργοί Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 

Τμήμα Αφερεγγυότητας 
Λειτουργοί Αφερεγγυότητας 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Λειτουργοί Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 

Τμήμα Εργασίας 
Λειτουργοί Εργασίας 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Λειτουργοί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Κέντρο Παραγωγικότητας 

Λειτουργοί Παραγωγικότητας 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΤΜΗΜΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Θέση και κλίμακα 

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 
Λειτουργοί Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 
Λειτουργοί Εργασιακών Σχέσεων 

Υπουργείο Εσωτερικών 
Λειτουργοί Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών 

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
Κτηματολογικοί Λειτουργοί Β΄ 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 
Λειτουργοί Τύπου και Πληροφοριών 

Πολιτική Άμυνα 
Λειτουργοί Πολιτικής Άμυνας 

Υπηρεσία Ασύλου 
Λειτουργοί Ασύλου  

Υπουργείο Οικονομικών 
Οικονομικοί Λειτουργοί 

Λογιστικοί Λειτουργοί Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών 

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης  
Λειτουργοί Προγραμματισμού 

Λειτουργοί Συντονισμού 

Τελωνεία 
Τελωνειακοί Λειτουργοί 

Τμήμα Φορολογίας  
Λειτουργοί Φορολογίας  

Στατιστική Υπηρεσία 
Λειτουργοί Στατιστικής 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
Λειτουργοί Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού 

Διοικητικοί Λειτουργοί, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό 

Γενικό Λογιστήριο  
Λειτουργοί Γενικού Λογιστηρίου  

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
Λειτουργοί Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού  

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 
Καθηγητές Γενικών Σπουδών 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
Μορφωτικοί Λειτουργοί 

Έφορος Μουσείου Αγώνος  

Βιβλιοθηκονόμοι 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΤΜΗΜΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Θέση και κλίμακα 

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
Λειτουργοί Δημόσιων Μεταφορών 

Τμήμα Αρχαιοτήτων 
Αρχαιολογικοί Λειτουργοί 

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 
Λειτουργός Πολιτικής Αεροπορίας 

Λειτουργοί Αεροπορικών Μεταφορών και Αεροδρομίων 

Λειτουργοί Αεροναυτιλίας    

Λειτουργοί Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας 

Λειτουργοί Εποπτείας Αεροπορικής Ασφάλειας  

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 
Λειτουργοί Οδικών Μεταφορών 

Υπουργείο Υγείας 
Λειτουργοί Υπηρεσιών Υγείας 

Λειτουργοί Νοσηλευτικών Υπηρεσιών 

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 
Υγειονομικοί Λειτουργοί 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 
Λειτουργοί Τοξικοεξάρτησης 

Σημείωση: 
Οι κλίμακες όλων των θέσεων του πιο πάνω Καταλόγου είναι οι συνδυασμένες Κλ. Α8, Α10 και Α11. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 

Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται ειδική γραπτή 
εξέταση από τις  οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται με βάση τα 

ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμους  

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 
Λειτουργοί Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής επί τούτου; 

 Ουδείς.  Πολύ ωραία! 

 Προχωρούμε τώρα με την έγκριση της απόφασης. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της απόφασης;  

 Ομόφωνο, κύριε γραμματέα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 



 
 

31 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Η απόφαση εγκρίνεται ομόφωνα. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 3 και 4, τα οποία είναι «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών Νόμος του 2010», αντίστοιχα, 
αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Ερχόμαστε τώρα στα θέματα τα οποία κηρύχθηκαν επείγοντα.   

 Το πρώτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορικής Αλιείας (Υλοποίηση της Συμφωνίας μεταξύ COGECA, 
ETF και Europêche για την Εφαρμογή της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με 
την Εργασία στον Τομέα της Αλιείας) Νόμος του 2021». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Αλιείας (Υλοποίηση της Συμφωνίας μεταξύ COGECA, ETF και 

Europêche για την Εφαρμογή της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με 
την Εργασία στον Τομέα της Αλιείας) Νόμος του 2021» 

Παρόντες:  
 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Χρίστος Χριστόφιας Χρίστος Σενέκης 

 Γιώργος Κουκουμάς Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά Ανδρέας Αποστόλου 

 Δημήτρης Δημητρίου Μαρίνος Μουσιούττας 

 Φωτεινή Τσιρίδου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε αυθημερόν το 
πιο πάνω εναρμονιστικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή  συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής 
και κηρύχθηκε επείγον.  

 Σημειώνεται ότι κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων στις πρόνοιες του Κανονισμού της Βουλής των 
Αντιπροσώπων διαδικασιών, η επιτροπή, κρίνοντας ότι το πιο πάνω εναρμονιστικό νομοσχέδιο χρήζει εξέτασης 
το ταχύτερον, ώστε η Δημοκρατία να συμμορφωθεί προς τις εναρμονιστικές της υποχρεώσεις, άρχισε την 
εξέταση του εν λόγω νομοσχεδίου προκαταρκτικά και πριν από την κατάθεσή του στην ολομέλεια της Βουλής, 
σε τρεις συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Αυγούστου και στις 7 και 14 Σεπτεμβρίου 2021.  Στις εν 
λόγω συνεδρίες της κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του 
Συνδέσμου Αλιέων Πολυδύναμων Σκαφών, του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και της ΠΟΒΕΚ.  

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου, όπως αρχικά έχει κατατεθεί στη Βουλή, είναι η εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2017/159/ΕΕ του Συμβουλίου της 19ης 
Δεκεμβρίου 2016 για την υλοποίηση της συμφωνίας για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας που συνάφθηκε στις 21 Μαΐου 2012 μεταξύ 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης Εθνικών Οργανώσεων 
Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europêche)» με τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να 
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διέπει την απασχόληση αλιέων σε αλιευτικά πλοία/σκάφη μήκους είκοσι τεσσάρων μέτρων και άνω τα οποία 
είναι εγγεγραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο. 

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

1. Το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, το οποίο αφορά την απασχόληση αλιέων οι οποίοι 
εργάζονται βάσει σχετικής σύμβασης απασχόλησης σε αλιευτικά πλοία μήκους είκοσι τεσσάρων μέτρων 
και άνω τα οποία ασκούν δραστηριότητες εμπορικής αλιείας. 

2. Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών αλιευτικών πλοίων, των πλοίαρχων και των αλιέων, ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία, η ευημερία και η παροχή ιατρικής περίθαλψης για 
τους εν λόγω αλιείς. 

3. Το 16ο έτος ως το κατώτατο όριο ηλικίας για να δικαιούται οποιοδήποτε πρόσωπο να εργαστεί ως αλιέας 
και το 18ο έτος, σε περίπτωση που η εν λόγω εργασία ενδέχεται να συνεπάγεται κινδύνους μεταξύ άλλων 
για την ασφάλεια και την υγεία του αλιέα, λόγω της φύσης της εργασίας ή τις συνθήκες υπό τις οποίες 
αυτή εκτελείται. 

4. Οι προϋποθέσεις και οι ώρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η ανάθεση νυχτερινής εργασίας σε αλιείς. 

5. Οι διαδικασίες έκδοσης του απαιτούμενου ιατρικού πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει ότι ο αλιέας είναι 
ικανός να εκτελέσει την εργασία του. 

6. Οι ώρες εργασίας, οι ώρες ανάπαυσης και η ετήσια άδεια των αλιέων. 

7. Η επιβολή διοικητικών προστίμων και κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων του προτεινόμενου 
νόμου και η διαδικασία άσκησης ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά απόφασης επιβολής τέτοιου προστίμου ή κύρωσης.  

 Σημειώνεται ότι η μεταφορά της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη κρίνεται επείγουσα, επειδή η χρονική 
δέσμευση για την υιοθέτηση των προνοιών της από τα κράτη μέλη ήταν η 15η Νοεμβρίου 2019.  Συναφώς, λόγω 
της εκπρόθεσμης εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία, εκκρεμεί διαδικασία παράβασης 
κατά της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει αιτιολογημένη 
γνώμη για ολοκλήρωση της εναρμόνισης μέχρι τις 9 Αυγούστου 2021.  

 Στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του  Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι αναγκαίες, καθώς αυτές, 
πέραν του ότι απορρέουν από τις διατάξεις της Οδηγίας τις οποίες η Δημοκρατία υποχρεούται να ενσωματώσει 
στο εθνικό δίκαιο, ενισχύουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση αλιέων σε αλιευτικά 
σκάφη.   

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι, σε συνέχεια της 
προαναφερθείσας αιτιολογημένης γνώμης που έχει διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπρόθεσμη 
εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία, η Δημοκρατία υπέβαλε αίτημα για παράταση της 
καθορισθείσας προθεσμίας συμμόρφωσης, το οποίο ωστόσο απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Ως 
εκ τούτου, η άμεση προώθηση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αποφευχθεί 
το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας συμφώνησε με τη φιλοσοφία των προτεινόμενων 
ρυθμίσεων, καθότι οι πλείστες υποχρεώσεις και ειδικότερα οι υποχρεώσεις που αφορούν θέματα ασφάλειας και 
υγείας των εργαζομένων αλιέων, οι οποίες περιλαμβάνονται στις εν λόγω ρυθμίσεις, ήδη εφαρμόζονται από τους 
ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών.  Ωστόσο, ο ίδιος εκπρόσωπος υποστήριξε ότι το πεδίο εφαρμογής των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων για σκοπούς ισονομίας και ίσης μεταχείρισης των αλιέων και των ιδιοκτητών όλων 
των κυπριακών αλιευτικών πλοίων πρέπει να διευρυνθεί, ώστε οι εν λόγω ρυθμίσεις να εφαρμόζονται και σε 
σχέση με αλιευτικά σκάφη κάτω των είκοσι τεσσάρων μέτρων.   

 Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αλιέων Πολυδύναμων Σκαφών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ειδικότερα με την προτεινόμενη εφαρμογή των προνοιών του 
αποκλειστικά για αλιευτικά σκάφη άνω των είκοσι τεσσάρων μέτρων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι ιδιοκτήτες 
αλιευτικών σκαφών κάτω των είκοσι τεσσάρων μέτρων ήδη εφαρμόζουν σειρά μέτρων για την ασφάλεια και την 
υγεία των εργαζομένων αλιέων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

 Κατά την εξέταση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου η επιτροπή εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για 
την ολιγωρία της εκτελεστικής εξουσίας να προχωρήσει στην ετοιμασία και στην κατάθεση του νομοσχεδίου στη 
Βουλή, η οποία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή σχετικών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

 Περαιτέρω, την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής 
του εν λόγω νομοσχεδίου με την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται στις πρόνοιες της Οδηγίας, 
ώστε για σκοπούς ισονομίας και ίσης μεταχείρισης των αλιέων και των ιδιοκτητών όλων των κυπριακών 
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αλιευτικών πλοίων οι προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό να εφαρμόζονται και για 
αλιευτικά πλοία μήκους κάτω των είκοσι τεσσάρων μέτρων, καθώς οι εν λόγω προϋποθέσεις και υποχρεώσεις 
αποτελούν δίχτυ προστασίας για τους εργαζομένους αλιείς.  Επιπροσθέτως, μέλη της επιτροπής ζήτησαν 
ενημέρωση αναφορικά με τον αριθμό των αλιευτικών σκαφών που αναμένεται να επηρεαστούν από την 
προώθηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, καθώς και ενημέρωση για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 
την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων αλιέων σε αλιευτικά σκάφη.    

 Σχολιάζοντας τους πιο πάνω προβληματισμούς και θέσεις μελών της επιτροπής και των εμπλεκόμενων 
φορέων, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος 
Αλιείας και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας μεταξύ άλλων ανέφεραν τα ακόλουθα: 

1. Η εκτελεστική εξουσία, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος για συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις και τις 
υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να είναι υψηλό για αλιευτικά 
πλοία κάτω των είκοσι τεσσάρων μέτρων, έκρινε ορθότερο όπως οι υπό εξέταση ρυθμίσεις τύχουν 
εφαρμογής αποκλειστικά για αλιευτικά πλοία άνω των είκοσι τεσσάρων μέτρων.  Συναφώς, η 
εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων αλιέων σε αλιευτικά σκάφη, επισήμανε ότι ο περί Εμπορικής 
Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία στα Κυπριακά Αλιευτικά 
Σκάφη) Νόμος και ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) 
Νόμος ρυθμίζουν σειρά ζητημάτων που άπτονται του θέματος της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων αλιέων σε αλιευτικά σκάφη ανεξαρτήτως μήκους, ενώ ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας 
(Εναρμονισμένο Καθεστώς Ασφάλειας για τα Αλιευτικά Σκάφη Μήκους 24 Μέτρων και Άνω) Νόμος 
καθορίζει πρότυπα ασφάλειας για αλιευτικά σκάφη μήκους είκοσι τεσσάρων μέτρων και άνω.  

2. Με βάση τα προτεινόμενα κριτήρια μέτρησης των είκοσι τεσσάρων μέτρων για τα αλιευτικά σκάφη και με 
βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, στο παρόν στάδιο μόνο ένα 
αλιευτικό σκάφος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής  των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

 Η επιτροπή, διαπιστώνοντας ασάφειες και κενά στις πρόνοιες του νομοσχέδιου που χρήζουν 
διευκρίνισης, κάλεσε την εκτελεστική εξουσία όπως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, επανεξετάσει τις 
σχετικές πρόνοιες αυτού και υποβάλει αναθεωρημένο κείμενο. 

 Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη βάση των πιο πάνω θέσεων της 
επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν ενώπιόν της, σε συνεργασία με 
το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, υπέβαλε αναθεωρημένα κείμενα του 
υπό αναφορά νομοσχεδίου, τα οποία έτυχαν περαιτέρω μελέτης από την επιτροπή.  

 Ειδικότερα, στο τελευταίο αναθεωρημένο κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου που υποβλήθηκε από 
το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην επιτροπή επήλθαν μεταξύ άλλων οι 
ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, ώστε αυτό να ρυθμίζει την απασχόληση αλιέων σε αλιευτικά σκάφη 
μήκους δεκαπέντε μέτρων και άνω. 

2. Διασαφήνιση ότι ορισμένες εκ των προτεινόμενων υποχρεώσεων σε σχέση με την διαδικασία έκδοσης 
ιατρικού πιστοποιητικού θα τυγχάνουν εφαρμογής σε κάθε αλιευτικό σκάφος ανεξαρτήτως μήκους.  

3. Διασαφήνιση των προνοιών που αφορούν τις ώρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η ανάθεση νυχτερινής 
εργασίας σε αλιείς. 

4. Διασαφήνιση των προνοιών που ρυθμίζουν τη διαδικασία έκδοσης ιατρικού πιστοποιητικού το οποίο 
βεβαιώνει ότι κάθε αλιέας είναι ικανός να εκτελέσει την εργασία του. 

5. Εισαγωγή προνοιών οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητώς το Υφυπουργείο Ναυτιλίας να διεξάγει ελέγχους και 
επιθεωρήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου.   

6. Εισαγωγή μεταβατικής πρόνοιας η οποία προβλέπει ότι σε σχέση με αλιευτικά πλοία μήκους όχι 
μικρότερου των δεκαπέντε μέτρων και όχι μεγαλύτερου των είκοσι τεσσάρων μέτρων ο νόμος τίθεται σε 
ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 Η επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω, αποφάσισε να τροποποιήσει περαιτέρω το κείμενο του υπό 
συζήτηση νομοσχεδίου, ώστε σε σχέση με αλιευτικά πλοία μήκους όχι μικρότερου των δεκαπέντε μέτρων και όχι 
μεγαλύτερου των είκοσι τεσσάρων μέτρων ο νόμος να τεθεί σε ισχύ δύο έτη από την ημερομηνία δημοσίευσής 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του 
σώματος. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής επί τούτου; 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο συνάδελφος ο Αντρέας Καυκαλιάς.  Το βήμα έν’ δικό σου, κύριε Καυκαλιά. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Πάρα πολύ σύντομα, από τη θέση μου, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι πρόκειται για ακόμα ένα εναρμονιστικό 
νομοσχέδιο που κατατίθεται εκπρόθεσμα στη Βουλή.  Στην περίπτωση τούτη μιλούμε για δύο χρόνια 
καθυστέρηση, διότι σήμερα κατατίθεται ενώπιον της ολομέλειας.  Βρισκόμαστε σε διαδικασία παράβασης κατά 
της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη, και 
βουρούμε να προλάβουμε, κύριε Πρόεδρε.  Θα δείξουμε -και έτσι προσεγγίσαμε το ζήτημα ως επιτροπή 
Εργασίας της Βουλής- υπευθυνότητα, για να καλύψουμε την ανευθυνότητα της κυβέρνησης.  Εξετάσαμε το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο σε δύο-τρεις συνεδρίες της επιτροπής Εργασίας και κατατίθεται στην ολομέλεια 
σήμερα προς ψήφιση.  Ως ΑΚΕΛ είμαστε υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. 

 Άλλος ομιλητής υπάρχει; 

 Δεν υπάρχει άλλος ομιλητής.   

 Και εδώ επαναλαμβάνεται η πλήρης αμέλεια της κυβερνήσεως και θα ՚ναι παράξενο να εγκρίνει κάτι 
έγκαιρα.  Συνήθως αυτή είναι η πρακτική που εφαρμόζει και καλούμε την κυβέρνηση να τερματίσει τούτη τη 
στάση, η οποία δε βοηθά τον τόπο μας και δημιουργεί τεράστια προβλήματα, με κίνδυνο να υποστούμε και 
συνέπειες οικονομικές. 

 Το λοιπόν, δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου, κύριε γραμματέα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Άσκηση εξουσιών και εκτέλεση καθηκόντων κρατικών λειτουργών και αξιωματούχων.  Άρθρο 4. 

 Ευθύνες των ιδιοκτητών αλιευτικών πλοίων, των πλοιάρχων και των αλιέων.  Άρθρο 5. 

 Κατώτατο όριο ηλικίας.  Άρθρο 6. 

 Νυχτερινή εργασία.  Άρθρο 7. 

 Κύρωση διεθνούς σύμβασης.  Άρθρο 8. 

 Ιατρικό πιστοποιητικό.  Άρθρο 9. 

 Περιεχόμενο ιατρικού πιστοποιητικού.  Άρθρο 10. 

 Χρονική ισχύς ιατρικού πιστοποιητικού αλιέα.  Άρθρο 11. 

 Φύση και συχνότητα ιατρικών εξετάσεων.  Άρθρο 12. 

 Επανεξέταση αλιέα από ανεξάρτητο ιατρό.  Άρθρο 13. 

 Ασφαλής στελέχωση.  Άρθρο 14. 

 Πρότυπο ωρών εργασίας και ανάπαυσης.  Άρθρο 15. 

 Αναστολή προγράμματος ωρών ανάπαυσης.  Άρθρο 16. 

 Ετήσια άδεια.  Άρθρο 17. 

 Κατάσταση πληρώματος.  Άρθρο 18. 

 Σύμβαση απασχόλησης αλιέα.  Άρθρο 19. 

 Δικαίωμα επαναπατρισμού.  Άρθρο 20. 
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 Ιδιωτικές υπηρεσίες αγοράς εργασίας.  Άρθρο 21. 

 Εφαρμογή του παρόντος Μέρους.  Άρθρο 22. 

 Ενδιαίτηση.  Άρθρο 23. 

 Σίτιση.  Άρθρο 24. 

 Ιατρική περίθαλψη.  Άρθρο 25. 

 Φάρμακα και ιατρικά εφόδια.  Άρθρο 26. 

 Ενημέρωση και εκπαίδευση για μέτρα ιατρικής περίθαλψης.  Άρθρο 27. 

 Ιατρικές συμβουλές μέσω ασυρμάτου.  Άρθρο 28. 

 Ιατρικός οδηγός.  Άρθρο 29. 

 Δωρεάν ιατρική περίθαλψη.  Άρθρο 30. 

 Απαλλαγή κάλυψης δαπανών ιατρικής περίθαλψης.  Άρθρο 31. 

 Αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος.  Άρθρο 32. 

 Οικονομικές ευθύνες ιδιοκτητών αλιευτικών πλοίων.  Άρθρο 33. 

 Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και πρόληψη ατυχημάτων.  Άρθρο 34. 

 Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη αλιευτικού πλοίου.  Άρθρο 35. 

 Υποχρεώσεις και εξουσίες της αρμόδιας αρχής.  Άρθρο 36. 

 Ποινικό αδίκημα.  Άρθρο 37. 

 Απαγόρευση απόπλου.  Άρθρο 38. 

 Διοικητικό πρόστιμο.  Άρθρο 39. 

 Ιεραρχική προσφυγή.  Άρθρο 40. 

 Κανονισμοί.  Άρθρο 41. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 42. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

 Παμψηφεί, αντιλαμβάνομαι, έννεν;  Ομόφωνο. 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

 Ουδείς, ουδεμία. 

 Αποχές; 

 Κανείς. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Αλιείας (Υλοποίηση της Συμφωνίας μεταξύ 
COGECA, ETF και Europêche για την Εφαρμογή της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 
σχετικά με την Εργασία στον Τομέα της Αλιείας) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

 Αντιλαμβάνομαι, ομοφώνως.  

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

 Ουδείς, ουδεμία. 

 Αποχές; 

 Ουδείς. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Το νομοσχέδιο ψηφίζεται ομόφωνα σε νόμο. 

 Για τα επόμενα τρία θέματα, τα οποία κηρύχθηκαν επείγοντα, υπάρχει κοινή έκθεση.  Τα θέματα 
τιτλοφορούνται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021», «Ο περί Κοινοτήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021» και «Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

(Η σχετική έκθεση) 

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου 
παραρτήματος 

Παρόντες: 
 Άριστος Δαμιανού, πρόεδρος  Χρίστος Σενέκης 

 Μαρίνα Νικολάου Μαρίνος Σιζόπουλος, εκπροσωπώντας  

 Βαλεντίνος Φακοντής τον κ. Κωστή Ευσταθίου 

 Νίκος Σύκας Μαρίνος Μουσιούττας 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 Νίκος Γεωργίου Μη μέλη της επιτροπής: 
 Πανίκος Λεωνίδου Σωτήρης Ιωάννου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε αυθημερόν τα νομοσχέδια του επισυνημμένου 
παραρτήματος, τα οποία κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγοντα. Στη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών, συνοδευόμενος από 
υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, του περί Κοινοτήτων Νόμου και 
του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε η θητεία των εκλελεγμένων και νυν εν ενεργεία αιρετών αξιωματούχων 
των τοπικών αρχών, που λήγει τον μήνα Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, να επεκταθεί κατά δυόμισι χρόνια. 
Συναφώς, σκοπείται επιπροσθέτως η μετάθεση της ημερομηνίας των επερχόμενων εκλογών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ώστε αυτές να διενεργηθούν σε κατοπινό στάδιο, αντί τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. 

 Ειδικότερα, με τα προτεινόμενα νομοθετήματα εισάγονται ρυθμίσεις, ώστε, αφενός, η θητεία των ως άνω 
αναφερόμενων δημάρχων και μελών των δημοτικών συμβουλίων, κοινοταρχών και μελών των κοινοτικών 
συμβουλίων, καθώς και των μελών των σχολικών εφοριών κατ’ εξαίρεση να λήξει την 31η Μαΐου 2024 και, 
αφετέρου, οι εκλογές για ανάδειξη των εν λόγω αιρετών αξιωματούχων από το έτος 2024 και μετέπειτα να 
διενεργούνται κατά την ίδια ημερομηνία που διενεργούνται οι εκλογές για ανάδειξη των ευρωβουλευτών. 

 Στο πλαίσιο της μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίων από την επιτροπή ο Υπουργός Εσωτερικών 
δήλωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα ακόλουθα:  

1. Το γεγονός ότι η διαδικασία υλοποίησης της μεταρρύθμισης του πλαισίου δράσης και λειτουργίας των 
τοπικών αρχών βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, δεδομένου ότι το υπό συζήτηση προτεινόμενο 
νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση αναμένεται ότι σύντομα θα προωθηθεί για 
ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής. 

2. Το γεγονός ότι κρίνεται σκόπιμο να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος στη Βουλή, υπό τη νέα της σύνθεση 
ύστερα από τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών του τρέχοντος έτους, ώστε να καταστεί εφικτό να 
εξετάσει διεξοδικά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν στη μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.  

3. Την ανάγκη για σημαντική και καινοτόμο μεταρρύθμιση του υφιστάμενου πλαισίου σε θεσμικό και 
διαδικαστικό επίπεδο, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών δομών 
προς όφελος των πολιτών, καθώς και την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων. 

4. Την ανάγκη προώθησης των απαιτούμενων ενεργειών για την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο δράσης 
και λειτουργίας των τοπικών αρχών. 

5. Την παροχή, με την προτεινόμενη παράταση της τρέχουσας θητείας των αιρετών αξιωματούχων των 
τοπικών αρχών, στα υφιστάμενα συμβούλια και στις σχολικές εφορίες του αναγκαίου χρόνου, ώστε να 
προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ύστερα από την επικείμενη θέσπιση της νέας νομοθεσίας για 
σκοπούς εφαρμογής της μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

6. Την εξοικονόμηση, με την ταυτόχρονη διεξαγωγή των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης και των εκλογών 
για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών, των δαπανών που συνεπάγονται οι εκλογικές διαδικασίες που 
διενεργούνται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στη Δημοκρατία.  
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7. Τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αναφορικά με το ζήτημα της διά νόμου 
παραχώρησης παράτασης της θητείας των αιρετών αξιωματούχων, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω 
παράταση δεν αντίκειται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Περαιτέρω, ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε την ανάγκη οι σκοπούμενες ρυθμίσεις να προωθηθούν 
τάχιστα στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση ως επειγούσης φύσεως, προς αντιμετώπιση πρακτικών 
ζητημάτων τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των επερχόμενων 
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τοπικών εκλογών. 

 Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, επισημαίνοντας ότι υιοθετούν 
καταρχήν τη θέση ότι κρίνεται αναγκαία η προώθηση πάραυτα της μεταρρύθμισης του πλαισίου δράσης και 
λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και ως εκ τούτου της ψήφισης από την ολομέλεια του σώματος του 
προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 
τρέχοντος έτους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των υπό αναφορά νομοσχεδίων κατά τη 
συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.   

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του δεύτερου νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος 
του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021». 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2 ) Νόμος του 2021.  

2. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

3. Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι επί τούτου υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής. 

 Ο κ. Λουκαΐδης. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Διαδικαστικό, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Διαδικαστικό, λέει ο κ. Λουκαΐδης. 

 Σας είδα, κύριε Θεμιστοκλέους και Μαρίνο. 

 Ναι. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Η εισήγησή μας είναι, όπως έχουμε καθιερωμένη πρακτική, να τεθεί τουλάχιστον προσανατολισμός για 
περιορισμό χρόνου.  Ως ΑΚΕΛ δε θέλουμε περισσότερα από δέκα λεπτά, δέκα λεπτά είναι αρκετά, οπόταν κατ’ 
αναλογία θα μπορούσε να δοθεί και στα υπόλοιπα κόμματα, όπως συνηθίζεται, ο χρόνος που δικαιούνται, με 
προσπάθεια να τηρήσουμε τα όρια που θα καθοριστούν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Αβέρωφ. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε καμία ένσταση, αλλά, όταν λέμε «συνοπτικά», θεωρώ ότι είναι…  Δέκα λεπτά 
αγορεύεις στην αγορά επί αρχαίας Αθήνας.  Τρία-τέσσερα λεπτά ο καθένας.  Τι άλλο να πούμε από τα χιλιάδες 
που είπαμε εδώ και δύο χρόνια; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Υπάρχει κανένας άλλος συνάδελφος για τα λεπτά; 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Εντάξει, μου λέει ο συνάδελφος ο κ. Γεωργιάδης, με εξαίρεση τον πρόεδρο της επιτροπής, αν θέλει να 
τοποθετηθεί λίγο πιο αναλυτικά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μιλούμε για τον κ. Άριστο τώρα, στην Εσωτερικών. 
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(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Άριστο Δαμιανού) 

 Εντάξει, εν χρειάζεται, κύριε Άριστε, ξέρουμε… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Δε χρειάζεται κιόλας, κύριε Πρόεδρε, σε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όι, δε χρειάζεται.  Αν χρειαστεί να μιλήσεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μεν ανησυχείτε. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τη θετική διάθεσή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Θεμιστοκλέους ζήτησε τον λόγο.  Και ο κ. Μουσιούττας. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Συγγνώμη, μιλάτε…  Έν’ για το διαδικαστικό ή για να τοποθετηθείτε επί θέματος αρχής; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Να τοποθετηθούμε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α, να ξεκινήσετε.  Ωραία!  Εντάξει! 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, άμα είναι, να έχουμε κλειστό κατάλογο, για να ξέρουμε τι γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία!   

 Έλα, κύριε Θεμιστοκλέους.  Ταυτόχρονα να δηλώσουν ποιοι θέλουν να μιλήσουν.  Μετά είναι… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Να μιλήσει πρώτος ο πρόεδρος της επιτροπής, αν είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αν θέλετε να μιλήσει ο πρόεδρος, κανένα πρόβλημα.   

 Έλα στο βήμα, κύριε…  Έν’ τόσο σοβαρό το θέμα.  Έλα επί του βήματος. 

 Το λοιπόν, τώρα, μέχρι να πάρει τη θέση του, ποιοι θέλουν να μιλήσουν; 

 Να γραφτούν, κύριε γραμματέα. 

 Ο κ. Θεμιστοκλέους, ο κ. Μαρίνος, ο κ. Θεοπέμπτου.  Με τη σειρά. 

 Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα μικρά, αντιλαμβάνομαι, και να πάμε στα μεγάλα ή ανάποδα;  Πώς θέλετε; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Από τα μικρά. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ:  

 Όπως θέλετε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Όπως θέλει ο Πρόεδρος.  Ε, όπως θέλει ο Πρόεδρος, θα ξεκινήσουμε ՚πού τους μικρούς, έχουν τον πρώτο 
λόγο.  Είμαι πάντα υπέρ των αδυνάτων.  Άρα, είναι ο κ. Θεοπέμπτου, ο κ. Μουσιούττας δήλωσε, ο κ. Μαρίνος, 
μετά από το Δημοκρατικό Κόμμα η κ. Χριστιάνα, μετά θα πάμε στους συναδέλφους του ΑΚΕΛ. 
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 Ποιος θα μιλήσει, συνάδελφοι; 

 Ο κ. Λουκαΐδης.  Και εις την εθνικόφρονα παράταξη ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.  Πολύ ωραία!  Άρα, 
συμπληρώσαμε τον κατάλογο. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Από την εθνικόφρονα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ε, έτσι αποκαλούνται! 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Εντάξει, ελπίζω να ՚ν’ ούλοι ορθοφρονούντες! 

 Το λοιπόν, κύριε Άριστέ μου, έχεις τον λόγο.  Είσαι τζιαι συ μες στους… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Ε, πάντως στην αναφορά στην εθνικόφρονα παράταξη ανταποκρίθηκε ο κ. Νεοφύτου, η αλήθεια να 
λέγεται! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ε, λαλώ του το, πέρκι το πιστέψει τζιαι πάμε καλά, κύριε… 

 Το λοιπόν!   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Παρακαλώ! 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Δεν είναι μυστικό ότι για αρκετές βδομάδες υπήρχε μια δημόσια συζήτηση, αλλά και μια παραφιλολογία 
κατά πόσο θα διεξάγονταν ή όχι οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης.  Αυτή η θεσμική εκκρεμότητα και αβεβαιότητα 
προφανώς πληγώνει και τη δημοκρατική διαδικασία, αλλά και την εικόνα των θεσμών και των εξουσιών, γι’ αυτό 
την περασμένη βδομάδα στην επιτροπή Εσωτερικών, που ήταν η πρώτη εθιμοτυπική συνεδρία, παρουσία του 
Υπουργού Εσωτερικών -προηγήθηκαν και άλλες, οι οποίες εξέτασαν τα πολύ θλιβερά γεγονότα και τις 
καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Ιουλίου- όμως στην πρώτη ευκαιρία που δόθηκε στην επιτροπή 
Εσωτερικών τέθηκαν επί τάπητος τα ζητήματα.  Η κυβέρνηση πλέον ξεκαθάρισε επίσημα ότι προέκρινε ως ένα 
από τα σενάρια -από τα κεντρικά, θα έλεγα, σενάρια- την αναβολή των εκλογών και την επιμήκυνση θητειών και 
κρίναμε σωστό να δοθεί εύλογος χρόνος στις πολιτικές δυνάμεις, ο οποίος καθορίστηκε στη μία εβδομάδα, για 
να τοποθετηθούν επί του κυβερνητικού αιτήματος, για να κλείσει τελεσίδικα αυτή η εκκρεμότητα.   

 Πρέπει να πω με ικανοποίηση, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η όλη συνεδρίαση της 
επιτροπής Εσωτερικών, που ασχολήθηκε μ’ αυτό το ζήτημα, κινήθηκε σ’ ένα πλαίσιο υπευθυνότητας και 
σοβαρότητας του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων.  Η βασική πολιτική διαπίστωση, η οποία είναι και δική μας 
προφανώς ως ΑΚΕΛ, είναι ότι το υπάρχον σύστημα λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει πτωχεύσει.  
Χρειάζεται άμεσα εκσυγχρονισμό, χρειάζεται άμεσα μεταρρύθμιση και αυτός είναι ο κεντρικός λόγος για τον 
οποίο, πλειοψηφικά τουλάχιστον, σε πρώτο χρόνο -αντιλαμβάνομαι μέσα από μια ευρεία πλειοψηφία 
ενδεχομένως, αλλ’ όχι κατ’ ανάγκην και με τη διαφωνία επί του θέματος αρχής- σήμερα η ολομέλεια της Βουλής 
θα υπερψηφίσει το αίτημα για αναβολή των εκλογών.   

 Όμως δε θα είχε καμία απολύτως αξία αυτή η αναβολή των εκλογών, η οποία είναι μια οδυνηρή πράξη, 
διότι μεταθέτει μια καθόλα δημοκρατική διαδικασία, όπως είναι οι εκλογές, το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι, πάντα στα πλαίσια του συντάγματος και της νομιμότητας, δε θα είχε καμιά αξία, αν δε συνοδευόταν 
από την ισχυρή πολιτική μας δέσμευση ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει με την αίσθηση του επείγοντος να 
συζητηθεί, να ολοκληρωθεί και με την ψήφισή της από την ολομέλεια της Βουλής να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης, 
με ορίζοντα ασφαλώς τον Μάιο του 2024. 

 Εδώ να πω ότι ούτως ή άλλως υπάρχει μια επίσης ευρεία συναντίληψη για τη συνένωση ή παράλληλη 
διεξαγωγή, ταυτόχρονη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών.  Πρέπει να πω ότι μέσα από τις ειδικές ρυθμίσεις των 
νόμων που θα ψηφίσουμε σήμερα γίνεται πρόνοια γι’ αυτό το ενδεχόμενο και απ’ εκεί και πέρα θέλω να 
υπογραμμίσω και να καταλήξω σε ό,τι αφορά στο ΑΚΕΛ με το εξής:  Επειδή ακριβώς έχουμε ισχυρή πεποίθηση 
ότι οι πολίτες αξίζουν και δικαιούνται τοπική αυτοδιοίκηση που να τους υπηρετεί και όχι να τους ταλαιπωρεί, αλλά 
και οι τοπικοί άρχοντες δικαιούνται να εκπροσωπούν τέτοιες αρχές και να τιμούν το αξίωμά τους μέσα από τη 
δυνατότητα που θα τους δώσει η πολιτεία να υπηρετούν, όπως είναι και η πρόθεσή τους, κρίνουμε ότι το 
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μοναδικό κριτήριο ουσιαστικά με βάση το οποίο εμείς τοποθετούμαστε θετικά σήμερα στην αναβολή των 
εκλογών, στην επιμήκυνση θητειών, όπως έχω επεξηγήσει, είναι αφενός η ανάγκη ολοκλήρωσης μέσα σ’ ένα 
εύλογο, σύντομο χρονικό διάστημα της συζήτησης στην αρμόδια επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, της οποίας 
τυγχάνει να προεδρεύουμε, και βεβαίως η ψήφιση και η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρωμένα πλέον 
μέχρι τον Μάιο του 2024.  Αυτό είναι το βασικότερο των κριτηρίων μας. 

 Πρέπει να πω με ικανοποίηση ότι ανάλογο ήταν το κριτήριο που έθεσαν και οι υπόλοιπες πολιτικές 
δυνάμεις στην επιτροπή Εσωτερικών και με αυτό ως γνώμονα έχουμε καθορίσει ήδη τα επόμενα βήματα, 
ξεκινώντας στις 30 Σεπτεμβρίου τη συζήτηση του συνόλου των νομοσχεδίων με διάθεση για συνδιαλλαγή, για 
διάλογο, για να γεφυρωθούν οι διαφορές στα ανοικτά ζητήματα. 

 Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά από τους προκατόχους μας στην επιτροπή Εσωτερικών.  Θα κτίσουμε σε 
αυτό το κεκτημένο, να το ολοκληρώσουμε, ει δυνατόν, το συντομότερο δυνατό, για να προσφέρουμε πλέον αυτό 
που η κυπριακή πολιτεία αλλά κυρίως οι Κύπριοι πολίτες δικαιούνται μια αποτελεσματική, αυτόνομη και 
οικονομικά και διοικητικά τοπική αυτοδιοίκηση.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο της επιτροπής Εσωτερικών τον συνάδελφο τον Άριστο Δαμιανού και να 
ξεκινήσουμε με τους Οικολόγους, νομίζω.  Να πάμε έτσι με τη σειρά.   

 Κύριε Θεμιστοκλέους, δε νομίζω να έχετε ένσταση. 

 Κύριε Θεοπέμπτου, έχετε τον λόγο. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Πρώτα, να πω ότι εμείς ως Κίνημα Οικολόγων είμαστε εναντίον της επέκτασης της θητείας των νυν 
δημάρχων, δημοτικών συμβουλίων, κοινοταρχών και κοινοτικών συμβουλίων.  Η διαδικασία η σωστή, η 
δημοκρατική και η ηθική είναι να γίνουν οι εκλογές και, απ’ ότι έχω αντιληφθεί, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να 
έχουμε τη νέα νομοθεσία σε εφαρμογή για τον Μάιο του '24.  Όταν σκεφτεί κάποιος γιατί να συζητούμε την 
επέκταση των θητειών όσων υπηρετούν τώρα, θα δει ότι δεν έχει καμιά σχέση με τη μεταρρύθμιση η οποία θα 
εφαρμοστεί το 2024.  Μπορούσαμε να κάμουμε τες εκλογές, να συζητήσουμε τα νομοσχέδια τα οποία έχουμε 
τωρά μπροστά μας, να συμφωνήσουμε, να τα ψηφίσουμε, αφού θα μπουν σε εφαρμογή το 2024. 

 Επίσης, πολλοί λεν ότι εννά γλιτώσουμε λεφτά.  Εμείς δηλαδή να περιμένουμε ότι εννά ’ρτει η κυβέρνηση 
τζιαι εννά επεκτείνει τις θητείες των σωμάτων, για να κάμνουμε λιγότερες εκλογές, για να γλιτώσουμε λεφτά;  Έν’ 
ένα πράγμα το οποίο με βάλλει σε βάσανο να σκέφτομαι ότι εννά σκεφτούν να κάμουν επεκτάσεις, για να 
γλιτώνουν λεφτά. 

 Το τελευταίο σημείο σχετικά με το ότι πρέπει να μεν κάμουμε δημοτικές εκλογές έν’ το ότι εννά ’ρτουν 
ορισμένοι να κάμνουν προεκλογική λέγοντας ότι «Μα, ξέρεις, ψήφισέ με εμένα τζιαι εννά εναντιωθώ στην 
εφαρμογή της μεταρρύθμισης».  Ε, να σας πληροφορήσω ότι έσιει τζιαι τωρά κόσμο στα δημοτικά συμβούλια 
που έν’ εναντίον της μεταρρύθμισης.  Έν’ ένα πράγμα το οποίο πρέπει να σκεφτούμε.  Είμαστε Δημοκρατία, 
πρέπει να βρούμε λύσεις τζιαι επίσης πρέπει να τονίσω ότι φτάνουμε να συζητούμε εμείς εις τη Βουλή αν πρέπει 
ένας δήμος να συνενωθεί με τη μια πλευρά ή την άλλη τζιαι αφήκαν μας εις τη Βουλή να πάρουμε εμείς τούτη 
την απόφαση.  Εγώ λέω ότι έπρεπε η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη να λύσει τούτα τα προβλήματα και όχι 
να αφήνει την επιτροπή Εσωτερικών να συζητά αν πρέπει ένας δήμος να πάει έτσι ή αλλιώς εις τη μεταρρύθμιση. 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να ’σαι καλά, κύριε Θεοπέμπτου, ευχαριστώ πολύ. 

 Θα πάμε στον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους εκ μέρους του ΕΛΑΜ.  Οι Οικολόγοι ετελειώσαν, πάμε στον 
κύριο... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Συγγνώμη.  Εν πειράζει.  Κύριε Θεμιστοκλέους, εντάξει. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ευτυχώς, είμαστε πιο πάνω από τη ΔΗΠΑ! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, ένα σκαλί πάνω, ένα κάτω, έντζιε παίζει ρόλο, κύριε... 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Όι, όι, παίζει! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Αστειευόμενος) 

 Α, παίζει;  Τωρά υπάρχουν τζιαι τα ασανσέρ, κύριε, που καταργούν τις σκάλες...  Το λοιπόν.  Μα, εντάξει... 

 Έλα, κύριε Μουσιούττα.  Όλοι θα μιλήσετε, μην ανησυχείτε.  Είτε πριν είτε μετά... 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Μαδώντας τη μαργαρίτα τον τελευταίο καιρό, «θα ’χει, δε θα ’χει εκλογές, θα ’χει, δε θα ’χει αναβολή», 
φτάσαμε στο διά ταύτα να πάρουμε μία απόφαση.  Όντως, όλα τα μέλη της επιτροπής, αλλά και όλοι όσοι 
ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και χρόνια προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε την υφιστάμενη 
κατάσταση με τη λεγόμενη «μεταρρύθμιση».  Και η προηγούμενη επιτροπή και η τωρινή επιτροπή -όσο έχει 
ασχοληθεί με το θέμα τον τελευταίο έναν μήνα- προσπάθησαν, διεξήλθαν μελέτες, χρησιμοποίησαν πολλές ώρες 
από τον χρόνο τους, χρησιμοποιήθηκαν λεφτά του δημοσίου για μελέτες.  Το ίδιο ισχύει και για την εκτελεστική 
εξουσία, το υπουργείο και τους αρμόδιους λειτουργούς, για να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα, που για 
κάποιους λόγους τον περασμένο Μάιο δεν μπορέσαμε να τα ολοκληρώσουμε και αφέθηκαν να συνεχίσουν, να 
ολοκληρώσουμε με τη νέα σύνοδο της Βουλής.  Τώρα είμαστε στο διά ταύτα.  Είχαμε ενώπιόν μας την πρόταση 
για αναβολή των εκλογών και παράταση της θητείας, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσουν τα νομοσχέδια 
που θα ψηφίζαμε για τη μεταρρύθμιση.   

 Εμείς ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων εντοπίσαμε ένα σημαντικό κενό σε όλη αυτή τη 
διαδικασία, ότι ζητείτο να αποφασίσουμε για διεξαγωγή ή όχι εκλογών, αλλά δε ζητούσαμε εδώ και τώρα να 
υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση, να ’ρθεί ενώπιόν μας, εδώ, ενώπιον όλων μας.  Ο καθένας έχει τις απόψεις του, 
δημοκρατία έχουμε.  Να αποφασίζαμε ομόφωνα ή πλειοψηφικά τι ακριβώς μεταρρύθμιση θα έχουμε και την ίδια 
μέρα ταυτόχρονα να ψηφίζαμε, αν θέλουμε ή αν κρίνουμε ότι είναι καταλληλότερο, να μη γίνουν ή να γίνουν 
εκλογές.   

 Προσπαθήσαμε να περάσουμε αυτή τη θέση και δημόσια και στην επιτροπή -είχαμε μείνει σχεδόν μόνοι 
μας- όμως καταφέραμε κάτι άλλο με τη βοήθεια όλων -όχι εμείς- με τη βοήθεια όλων.  Και, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ 
ότι είναι παράλειψη που δεν αναφέρεται μέσα στην έκθεση ότι είχαμε αναφέρει όλοι μαζί και είχαμε δεσμευτεί -
στο σημείο που θα μπορούσαμε να δεσμευτούμε- ότι η καταληκτική ημερομηνία που είχαμε βάλει για ψήφιση 
των νομοσχεδίων, για να είναι ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής, είναι το τέλος Νοεμβρίου.  Αυτό δεν 
περιλαμβάνεται στην έκθεση, θεωρώ ότι ήταν καθαρά λάθος και, αν όντως είναι λάθος, δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα.  Αν δεν είναι λάθος, σημαίνει ότι, «πριν αλέκτορα φωνήσαι», έχουμε ξεκινήσει για άλλους δρόμους 
όλοι μας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Άριστε, αν είναι έτσι, να δώκουμεν οδηγίες να διορθωθεί.  Δεν έχετε ένσταση, αντιλαμβάνομαι, αν 
είναι έτσι.  Έτσι είναι; 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Μαρίνο Μουσιούττα) 

 Συγγνώμη, κύριε Μουσιούττα, αλλά έχει σημασία.   

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Με την άδεια του κ. Μουσιούττα... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Ναι, βεβαίως. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Νομίζω θα αδικούσε το σύνολο των μελών της επιτροπής, εφόσον ήταν μια κοινή πολιτική δέσμευση... 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Άρα, είναι εκ λάθους.  Άρα, θα διορθωθεί; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 ...Απλούστατα, για να μην αδικούμε και τις υπηρεσίες, σε χρόνο μηδέν έπρεπε να διεξέλθουν σημαντικά 
νομοθετήματα... 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δεν αδικούμε, κύριε... 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 ...για να ετοιμάσουν έκθεση, οπόταν... 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Πρόεδρε, δεν είναι μομφή εναντίον κανενός.  Απλώς, αν είναι λάθος, διορθώθηκε, κλείδωσε. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Μάλιστα.  Εξάλλου, είπαμε ότι, ει δυνατόν, πριν από τους προϋπολογισμούς.  Οπόταν, το έχουμε 
οριοθετήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, δίνονται οδηγίες να διορθωθεί η έκθεση και να μπει η 30ή Νοεμβρίου ως καταληκτική ημέρα, να...  
Ωραία!   

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Άρα, αυτών λεχθέντων... 

 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Θα καταβληθεί προσπάθεια, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, πρόεδρέ μου. 

 Λοιπόν, συνεχίστε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Αυτών λεχθέντων, η επιτροπή ομόφωνα σήμερα, πλειοψηφικά μάλλον όσον αφορά το θέμα αναβολής 
των εκλογών, όμως ομόφωνα -ή τουλάχιστον έτσι εντύπωση έχω, ότι είναι ομόφωνα- αποφάσισε ότι, ναι, θα 
προχωρήσει.  Και ο πρόεδρος έδωσε και ένα χρονοδιάγραμμα με τακτές συνεδρίες, πολύωρες, αν χρειαστεί, 
διπλές, αν χρειαστεί, έτσι ώστε ο οδικός χάρτης για την ψήφιση να υλοποιηθεί και να είναι μέχρι τις 30 του Νιόβρη, 
πριν να ξεκινήσει η συζήτηση των προϋπολογισμών εις τη Βουλή.  Με αυτά τα δεδομένα εμείς κρίνουμε ότι 
ικανοποιήθηκε αυτό που ζητούσαμε, να μπει πρώτα η μεταρρύθμιση και, ναι, ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία 
Δημοκρατικών Δυνάμεων θα ψηφίσουμε μαζί με τα άλλα κόμματα, την αναβολή των εκλογών.   

 Όμως, επειδή μιλούμε για μεταρρύθμιση...  Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό και τελειώνω.  Μιλούμε όλοι για τη 
μεταρρύθμιση και τη θέλουμε.  Πρέπει να ξέρουμε ότι για αυτή τη μεταρρύθμιση με την ψήφισή της έχει πολλή 
δουλειά από πολλούς να γίνει, για να μπορέσει να υλοποιηθεί μέχρι τον Μάη του '24, που είναι η δέσμευση για 
το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι για να γίνονται οι εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές, όπως είπαν κάποιοι, και να 
γλιτώνουμε λεφτά.  Έχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει από πολλούς. 

 Χρειάζεται να γίνουν διορθώσεις εις τους υφιστάμενους δήμους, στα συστήματα, έτσι ώστε να μπορέσουν 
τον Μάη του '24 οι νέοι οργανισμοί να λειτουργήσουν με το νέο σύστημα και για τον λόγο που θέλουμε να κάνουμε 
τη μεταρρύθμιση, που είναι απλός:  Οφείλουμε στους πολίτες με τη μεταρρύθμιση να προσφέρουμε 
ποιοτικότερες υπηρεσίες πιο φτηνά και αυτός είναι ο στόχος της μεταρρύθμισης.  Εμείς θα σταθούμε μαζί με τα 
υπόλοιπα κόμματα, για να υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση την ώρα που είπαμε, έτσι ώστε να προσφέρουμε αυτό 
που χρωστούμε στον κόσμο.  Ποιοτικότερες εργασίες και πιο φτηνά. 

 Ευχαριστώ.    

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουσιούττα.   

 Κύριε Θεμιστοκλέους, νομίζω έν’ ώρα σου; 

 Ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος, συγγνώμη.  Μα, να μου στείλετε έναν κατάλογο να ξέρω τη σειρά, αλλά... 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 
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 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, θα ήθελα να τονίσω για ακόμα μία φορά ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης είναι αναγκαία και απαραίτητη.  Και πρέπει να τονίσουμε ότι δυστυχώς έχει καθυστερήσει πάρα 
πολύ.  Όμως, την ίδια στιγμή αυτή η μεταρρύθμιση ουσιαστικά πρέπει να στοχεύει σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:  
Η πρώτη είναι η συμπλεγματοποίηση των υπηρεσιών, έτσι ώστε ποιοτικά να αναβαθμιστούν προς όφελος του 
πολίτη, και την ίδια στιγμή με τη μείωση του κόστους αυτό να μετακυλιστεί και στους πολίτες με μείωση των 
δημοτικών τελών που καταβάλλουν.  Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, έχουμε επισημάνει αυτή την αναγκαιότητα από 
τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ότι έπρεπε να είχε γίνει.   

 Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η ενοποίηση των δήμων να λειτουργεί με τρόπο που να βοηθά την ενιαία 
ανάπτυξη της δημοτικής περιοχής και όχι να δημιουργούμε συνθήκες μιας μορφής πολυομοσπονδιακής 
συνένωσης των δήμων όπως επιχειρείται σήμερα με τα δημοτικά διαμερίσματα.   

 Επίσης, θα τονίσω ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ από το 1985, όταν θα γινόντουσαν οι πρώτες δημοτικές 
εκλογές με απλή αναλογική -και είχαν γίνει και επιπρόσθετοι δήμοι- είχαμε τονίσει ακριβώς την ανάγκη ότι πρέπει 
στους μεγάλους δήμους να λειτουργήσουν τα δημοτικά διαμερίσματα για σκοπούς ακριβώς καλύτερης 
λειτουργίας, ελέγχου των αναπτυξιακών -και όχι μόνο- έργων και μεταφοράς των προβλημάτων της κάθε 
περιοχής προς το δημοτικό συμβούλιο.   

 Η τρίτη κατεύθυνση της μεταρρύθμισης πρέπει να στοχεύει ακριβώς στην αποκέντρωση εξουσιών από 
την κεντρική κυβέρνηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να έχει την οικονομική αυτοδυναμία και να 
μπορεί να προχωρήσει.   

 Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, τονίσαμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε το νομοσχέδιο της 
μεταρρύθμισης, ακόμα και αύριο, και να ψηφιστεί.  Είναι προφανές ότι υπάρχουν διαφωνίες, όμως σεβαστή η 
άποψη της πλειοψηφίας όπως αυτή θα καθοριστεί στα επιμέρους ζητήματα.  Και έχουμε καθορίσει τις διαφωνίες 
μας πάνω σε ζωτικά θέματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση, κυρίως στο θέμα της μορφής ενοποίησης των 
διαμερισμάτων, το θέμα του εκλογικού συστήματος.  Όμως, εμείς είμαστε έτοιμοι να σεβαστούμε την όποια 
απόφαση η πλειοψηφία της Βουλής θα εγκρίνει. 

 Υπάρχει όμως ένα ερώτημα:  Στα δυόμισι χρόνια που θα μεσολαβήσουν είμαστε σίγουροι ότι τόσο οι 
δημοτικές αρχές όσο και η δημόσια υπηρεσία θα είναι έτοιμες να προβούν σε όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες 
ρυθμίσεις, έτσι ώστε αυτή η μεταρρύθμιση η οποία θα εγκριθεί από τη Βουλή να υλοποιηθεί με τον καλύτερο 
δυνατόν τρόπο, χωρίς να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που θα δημιουργήσουν ενδεχομένως επιπτώσεις στη 
λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης;  Είναι κάτι που μέχρι στιγμής δε μας έχει απαντηθεί.   

 Γι’ αυτό ακριβώς και εμείς διαφωνούμε -και το τονίσαμε πάρα πολλές φορές- με την ταύτιση των δημοτικών 
εκλογών με τις ευρωεκλογές.  Είναι δύο εκλογικές διαδικασίες οι οποίες έχουν εντελώς διαφορετικό πολιτικό 
υπόβαθρο.  Αντίθετα, προβλήματα θα δημιουργηθούν, όχι να επιλυθούν.  Εάν ο στόχος είναι να μειώσουμε τον 
αριθμό των εκλογικών διαδικασιών για σκοπούς εξοικονόμησης χρημάτων, διερωτώμαι γιατί δε συνδέουμε τις 
ευρωεκλογές με τις βουλευτικές εκλογές, την ίδια στιγμή που έχουν περίπου το ίδιο πολιτικό υπόβαθρο.  Να 
εκλέγουμε ταυτόχρονα τους βουλευτές του εθνικού μας κοινοβουλίου με τους βουλευτές του ευρωκοινοβουλίου.  
Γιατί με την τοπική αυτοδιοίκηση;  Αυτό είναι κάτι που δε μας έχει εξηγηθεί πειστικά μέχρι στιγμής.   

 Είναι γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο που η θέση της ΕΔΕΚ, την οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές και 
δημόσια, είναι ότι οι εκλογές θα έπρεπε να γίνουν τον Δεκέμβριο και πρέπει να είναι διαρκείας πέντε χρόνων, 
γιατί δε θέλουμε ακριβώς να διασυνδέσουμε τις δημοτικές εκλογές με τις ευρωεκλογές.  Απ’ εκεί και πέρα όμως, 
η Βουλή έχει τη δυνατότητα μέσα από την ψήφιση να αποφασίσει.  Εμείς θα σεβαστούμε την άποψη της 
πλειοψηφίας, όποια κι αν είναι, και θα εργαστούμε ακριβώς προς την κατεύθυνση της υλοποίησής της. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Ανδρέας Θεμιστοκλέους εκ μέρους του ΕΛΑΜ.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Η Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επινοήθηκε το 506 π.Χ. από τον Κλεισθένη για έναν μόνο 
λόγο:  Για να προστατεύονται οι πολίτες από τις αυθαιρεσίες της όποιας εξουσίας, εκτελεστικής, βασιλικής, 
θρησκευτικής, οικονομικής...  Έκτοτε, ξεκινά η περιπέτεια της Δημοκρατίας.  Κατά καιρούς άνθισε, για αιώνες 
έσβησε και επανεμφανίστηκε στη σύγχρονη εποχή.  Έχω την αίσθηση, βλέποντας και τι γίνεται διεθνώς, ότι αυτή 
πλέον πλήττεται από νέους, καινούριους, μεταλλαγμένους εχθρούς, επιπρόσθετα από τους παλιούς.  

 Σήμερα η Δημοκρατία δεν κινδυνεύει από τις ερπύστριες και έναν λοχία με μια ελληνική σημαία ή μια 
οποιαδήποτε σημαία.  Σήμερα η Δημοκρατία κινδυνεύει από εχθρούς που ενεργούν τμηματικά, δηλητηριαστικά, 
ύπουλα, υποχθόνια.  Και πότε η κοινωνία νιώθει τον πόνο ότι κινδυνεύει η Δημοκρατία;  Δεν είναι όπως παλιά 
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που ανέμιζαν οι εχθροί με τα φουσάτα, τα λάβαρα, το ποδοβολητό έξω από μια πόλη και ο εχθρός ήταν 
αναγνωρίσιμος.  Σήμερα η Δημοκρατία κινδυνεύει από τους ύπουλους εχθρούς και περνά το δώδεκα και πέντε, 
για να καταλάβει ο λαός -ο κάθε λαός- ότι πραγματικά έχασε ό,τι επί αιώνες διέθετε.   

 Πάμε στο διά ταύτα.  Είχε αυτός ο τόπος όλες κι όλες τρεις επιλογές:  να γίνουν εκλογές για περιορισμένη 
θητεία, ώστε σε τριάντα μήνες να συμπίπτουν πλέον οι δημοτικές και οι ευρωεκλογές, είχε την επιλογή να γίνουν 
εκλογές για πέντε χρόνια -όπως είπε ο κ. Σιζόπουλος- και έχει και την επιλογή να παρατείνει τη θητεία.  Εδώ 
μέσα όσοι είμαστε βουλευτές είμαστε βουλευτές, διότι ακριβώς προβλέπεται από το σύνταγμα.  Στο σύνταγμά 
μας λέει ότι ό,τι δεν προνοείται από νόμο -άρα είναι εκτός νόμου- μπορεί να είναι νόμιμο;  Ό,τι δεν προβλέπεται 
από τον νόμο είναι εκτός νόμου!  Άρα, ό,τι δεν προβλέπεται από το σύνταγμα είναι εκτός συντάγματος, είναι 
αντισυνταγματικό.  Αν ήθελε ο συνταγματικός νομοθέτης να δώσει το δικαίωμα σε μας ή στην κυβέρνηση να 
κάμνει εκλογές όποτε θέλει, θα το έγραφε.  Δεν το έκαμε.   

 Η άποψή μου είναι ότι έπρεπε να προτιμηθεί η επιλογή των εκλογών με περιορισμένη θητεία τριάντα 
μηνών.  Ήταν η επιλογή που θα έσωζε και τη δημοκρατία και την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, εν αντιθέσει 
με την επιλογή που πάτε να ψηφίσετε, η οποία ναι μεν επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, σε τριάντα μήνες 
να είναι οι ευρωεκλογές μαζί με τις δημοτικές, αλλά θα οδηγήσει τον τόπο -και εδώ θα είμαστε- σε συνταγματικές 
περιπέτειες, δικαστικές μάχες και δε θα πετύχετε καθόλου τον σκοπό, ούτε καν αυτό που λένε ορισμένοι:  
«Ξέρετε, θα εξοικονομήσουμε χρήματα».  Αντίθετα, τα χρήματα που θα σπαταληθούν θα είναι πολύ περισσότερα 
μετά από την ημέρα που θα έπρεπε να είχαν γίνει εκλογές.   

 Με εκπλήττει σε ένα κράτος που το έχουν κατακλέψει σχεδόν οι πάντες, ξένοι και δικοί, κάποιοι να 
επικαλείστε τα έξοδα των εκλογών.  Ειλικρινά, με εκπλήττει, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.  Σφαγιάζουμε τη 
δημοκρατία, για να εξοικονομήσουμε χρήματα.  Πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα;  Η δημοκρατία, αγαπητές 
μου συνάδελφοι και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ακριβή υπόθεση.  Στοιχίζει!  Παράδειγμα;  Τα χρήματα που 
παίρνουν τα κόμματα από τη Δημοκρατία.  Κοστίζει, είναι πάρα πάρα πολύ ακριβή υπόθεση η δημοκρατία.  
Ενέσκηψε θεομηνία, θύελλα, καταστροφή και πρέπει να αναβληθούν οι εκλογές;  Μπήκαμε σε πόλεμο;  Είναι 
λυπηρό, ειλικρινά, 2021, κράτος ισότιμο με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συζητούμε 
εδώ απόψε για παράταση της θητείας κατά 50%.  Ξέρετε, στα κράτη, στα οργανωμένα κράτη, στα σοβαρά κράτη 
υπάρχουν όργανα.  Πρώτο όργανο αυτού του λαού, αυτού του τόπου είναι το εκλογικό σώμα.  Ούτε η Βουλή 
είναι ούτε η κυβέρνηση ούτε το Υπουργικό Συμβούλιο.  Πρώτο όργανο πάνω απ’ όλα, που κατισχύει έναντι όλων, 
είναι το εκλογικό σώμα, δηλαδή ο λαός.  Από εκεί αντλούνται όλες οι εξουσίες.   

 Ερώτηση:  Πόθεν ηύρατε το δικαίωμα ότι δικαιούστε να παραμερίσετε τον λαό για δυόμισι χρόνια και να 
του φορτώσετε στο σβέρκο του αυτούς τους οποίους επέλεγαν, γνωρίζοντας ότι η θητεία τους θα ήταν μόνο 
πέντε χρόνια;  Πέντε ήταν.  Δεν είπατε στον λαό:  «Ξέρετε, είναι πέντε και, αν είναι καλά παιδιά, θα τους δώσουμε 
ακόμα δυόμισι».  Δεν ειπώθηκε ποτέ ούτε σε υποψήφιους ούτε σε πολίτες ούτε σε κανέναν.  Και ερχόμαστε 
σήμερα και λέμε το εξής:  «Παρ’ όλα αυτά, θα δώσουμε δυόμισι χρόνια παράταση, δηλαδή 50% της θητείας 
παράταση».  Εμείς οι βουλευτές, οι αντιπρόσωποι του λαού, παίρνουμε μία απόφαση παραγκωνισμού του λαού, 
κατάργησης της λαϊκής κυριαρχίας, για να επιτύχουμε, λέει, τον μεγάλο σκοπό να συμπίπτουν στο μέλλον δύο 
εκλογικές αναμετρήσεις!  Ξέρετε πότε θα ήταν θεμιτή αυτή η πράξη;  Μόνο σε μία περίπτωση, όταν δε θα υπήρχε 
άλλος τρόπος να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο σήμερα είμαστε εδώ.  Παρ’ όλα αυτά όμως, υπήρχε άλλος 
τρόπος να επιτευχθεί ο σκοπός.  Τρόπος συνταγματικός, νόμιμος, κοινωνικά, πολιτικά, λαϊκά αποδεκτός και 
συνειδησιακά για μας όλους, ωραίος, όμορφος.   

 Αυτά είχα να σας πω.  Το ΕΛΑΜ εναντιώνεται στην παράταση οποιασδήποτε μορφής θητειών, το ΕΛΑΜ 
θα στηρίξει τη μεταρρύθμιση, νοουμένου ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν στην ώρα τους, και 
βεβαίως το ΕΛΑΜ για εκείνο για το οποίο το κατηγορούσατε χρόνια και το κατηγορείτε και σήμερα δε θα σας 
κάμει τη χάρη.  Εμείς είμαστε υπέρ των εκλογών τώρα, τον Δεκέμβρη, για δυόμισι χρόνια. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να ’στε καλά, ευχαριστώ πολύ. 

 Η συνάδελφος η Χριστιάνα η Ερωτοκρίτου για το Δημοκρατικό Κόμμα.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Διαφορετικά είχα υπόψη μου να αναφέρω στην ολομέλεια του σώματος, διαφορετική όμως προέκυψε η 
ανάγκη να είναι στην πορεία.  Είναι εκπληκτικό να ακούεις από αυτό το βήμα αφενός μεν μαθήματα δημοκρατίας 
-τουλάχιστον όσον αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα, εμείς υπερασπιστήκαμε με το αίμα μας τη δημοκρατία σε αυτό 
τον τόπο- αφετέρου δε είναι εκπληκτικό να ακούεις και να εντοπίζεις άγνοια για το Σύνταγμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Οι τοπικές εκλογές, οι δημοτικές εκλογές δεν αναφέρονται, δε γίνεται μνεία στο Σύνταγμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Οι τοπικές εκλογές διέπονται από τους περί 
Δήμων και Κοινοτήτων Νόμους.  Αλλά, επειδή εμείς δεν είμαστε μόνο κατ’ όνομα, αλλά και στην πράξη 
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δημοκρατικό κόμμα, μας βασάνισε ιδιαίτερα το θέμα, ακριβώς κατά πόσο είναι σύννομη με τις βασικές 
δημοκρατικές αρχές αυτή, έστω, η επιμήκυνση της θητείας.   

 Το σύνταγμά μας όμως τι προβλέπει;  Μη θεμελιώδεις διατάξεις του συντάγματος δύναται να 
τροποποιηθούν από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, νοουμένου ότι υπάρχει αυξημένη 
πλειοψηφία των 2/3.  Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση το ίδιο το σύνταγμα προνοεί για τη διέξοδο που πρέπει 
να δώσει η δημοκρατία.  Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο.  Επειδή για εμάς δεν είναι σλόγκαν η δημοκρατία, είναι μία 
πίστη δική μας και η υπεράσπισή της εδώ και δεκαετίες, την οποία θα τηρήσουμε και για τις επόμενες δεκαετίες.   

 Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο το Δημοκρατικό Κόμμα στο συγκεκριμένο πακέτο νομοσχεδίων είπε τα εξής:  
Ζητήσαμε και θεωρήσαμε -και σωστά θεωρήσαμε- ως προϋπόθεση την ευρύτατη πολιτική συναίνεση.  Τι είναι η 
ευρύτατη πολιτική συναίνεση;  Σίγουρα είναι το πνεύμα αυτού που το σύνταγμα ορίζει ως αυξημένη πλειοψηφία 
και είναι προφανές από τις τοποθετήσεις των πολιτικών κομμάτων ότι αυτό που το σύνταγμα ορίζει για την 
αυξημένη πλειοψηφία επιτυγχάνεται στην προκειμένη περίπτωση.  Και, κατά δεύτερο λόγο, είχαμε θέσει ως 
προϋπόθεση, όπως και οι αγαπητοί συνάδελφοι στην επιτροπή Εσωτερικών εκ μέρους του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τη δέσμευση για την ολοκλήρωση της συζήτησης, όπως είπε και ο πρόεδρος της επιτροπής 
Εσωτερικών, για την τοπική μεταρρύθμιση μέχρι τον Νοέμβριο του 2021.  Ακριβώς επειδή η οποιαδήποτε 
παράταση θα είναι άνευ ουσίας, εάν δεν έχουμε κατάληξη στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.   

 Είναι επίσης εκπληκτικό να ακούμε σε αυτή την αίθουσα άγνοια για τη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά 
ο τόπος μας, που λέγεται Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Γιατί, όταν λέμε ότι το θέμα είναι οικονομικό, 
δεν είναι το κόστος των εκλογών το οικονομικό, το χρηματικό κόστος της κάθε εκλογικής διαδικασίας.  Αυτή η 
κυβέρνηση -καλώς ή κακώς, δεν είναι ώρα να το εξετάσουμε- αποφάσισε να εντάξει τη μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στα προαπαιτούμενα για τα οποία θα ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο έχουν 
εκπληρωθεί, για να εκταμιεύσει μέρος του κόστους της υλοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Αυτό είναι το κόστος, αυτή είναι η δημοκρατία και αυτά είναι τα πραγματικά 
διλήμματα που έχουμε ενώπιόν μας.   

 Κύριε Πρόεδρε, για τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ουσίας της παράτασης της θητείας των 
υφιστάμενων δημοτικών συμβούλων νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.  Δεδομένης της κατάστασης η οποία 
έχει προκληθεί συνεπεία της πανδημίας, δεδομένου του γεγονότος ότι έχει ενταχθεί η μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από το οποίο η Κύπρος αιτείται 
αρκετά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ, με δεδομένο ότι υπάρχει η αντίστοιχη και ανάλογη ευχέρεια στο 
νομοθετικό σώμα σύννομα να καταλήξει σε αυτή τη ρύθμιση, τότε εμείς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, θα 
υποστηρίξουμε τα τρία νομοσχέδια που αφορούν την επιμήκυνση των θητειών των δημοτικών συμβουλίων, των 
σχολικών εφοριών και των κοινοτικών συμβουλίων. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Λουκαΐδης. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
 Κύριε Πρόεδρε,  
 Τζιαι εγώ με τη σειρά μου πρέπει να πω ότι δεν είχα καμιά πρόθεση να μπω σε μια συζήτηση με 
περιεχόμενο τη δημοκρατία, αλλά η παρέμβαση του εκπροσώπου του πυρήνα της Χρυσής Αυγής εις την Κύπρο 
και τα μαθήματα περί δημοκρατίας δε μου αφήνουν επιλογή παρά να σχολιάσω. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
 Παρακαλώ!   
 Ναι.  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
 Είναι κατανοητό ο πυρήνας της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο μετά την καταδίκη της μητρικής οργάνωσης 
στην Ελλάδα να προσπαθεί να καμουφλάρεται και να αποκρύβει αυτό που είναι.  Αλλά να φτάνει στο σημείο τζιαι 
να μας κάμνει μαθήματα για τη δημοκρατία, ε, πραγματικά είναι εξωφρενικό!  Ποιοι;  Οι υμνητές του Γρίβα και 
της ΕΟΚΑ Β΄;  Οι οπαδοί του εθνικοσοσιαλισμού και υμνητές του Χίτλερ;  Αν είναι ποτέ δυνατό!  Αν είναι ποτέ 
δυνατό!  Εξωφρενικό είναι αυτό που έχει συμβεί.   

Επί της ουσίας αυτού που συζητούμε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… 
ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 
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 Πρόεδρε, αυτά που ακούμε ακούγονται στο κυπριακό κοινοβούλιο, «οι υμνητές του Χίτλερ» κτλ.  Σε ποιους 
αναφέρεται ο κ. Λουκαΐδης; 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
 Κύριε Λίνο Παπαγιάννη, μπορείς να ζητήσεις τον λόγο και να απαντήσεις σε ό,τι σας αφορά αλλά μετά. 
ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 
 Ναι, υπάρχουν όρια στη δημοκρατία! 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
 Ευχαριστώ πολύ.   
 Κύριε Λουκαΐδη, συνεχίστε. 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
 Για σας που έννεν καλά τα όρια… 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Γελώντας) 
 Κύριε Λουκαΐδη, αναφέρθηκες στους ιδίους, εγώ… 
ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 
 Για μένα είναι προσβολή να θεωρούμαι υμνητής του Χίτλερ! 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
 Κύριε Παπαγιάννη, για λόγους ευταξίας… 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
 Ξέρουμε τις αντιλήψεις τους για τη δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε…   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
 Εντάξει, παρακαλώ! 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
 …έν’ γνωστές, τις έχουν δείξει με τη δράση τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με την ιδεολογία τους και 
με τις πρακτικές τους.  Συνειδητά είναι αυτά που λέω και τεκμηριώνονται από τα γεγονότα όλα.  Άμα χαιρετάς 
ναζιστικά -τζιαι ενός ’πού τούτους έχουμε τη φωτογραφία του τζιαι κάθεται δαμαί πίσω- δεν ξέρω τι είσαι!   
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
 Κύριε Λουκαΐδη, να παρακαλέσω να μείνουμε επικεντρωμένοι στο θέμα μας, διότι θα επεκταθούμε σε 
άλλα ζητήματα. 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
 Έχετε δίκαιο, κύριε Πρόεδρε. 
 Παρακαλώ να μη με διακόπτουν, ό,τι θέλουν ας πουν μετά.  Δεν είναι αυτό το θέμα της συζήτησής μας, 
αλλά… 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
 Αυτό θα συμβεί. 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
 …έχει προκληθεί αυτή η συζήτηση, γιατί είναι τζιαι τεράστια η πρόκληση.  Είναι εξωφρενικό να μας 
κάμνουν τζιαι μαθήματα δημοκρατίας!   
 Οπόταν, κύριε Πρόεδρε, επί της ουσίας για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα -και το θέμα που συζητάμε 
σήμερα είναι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι αυτή είναι η ουσία, κύριε Πρόεδρε- για μας το 
δίλημμα είναι ξεκάθαρο: ή θα έχουμε εκλογές τώρα και θα ξεχάσουμε τη μεταρρύθμιση ή με βαριά καρδιά πρέπει 
να πω θα προχωρήσουμε στην παράταση της θητείας των ηγετών, αξιωματούχων εις την τοπική αυτοδιοίκηση 
και θα επιδιώξουμε την υλοποίηση της μεταρρύθμισης.   
 Δυστυχώς, τα δεδομένα εδώ που έχουμε φτάσει μετά από αλλεπάλληλες αργοπορίες και με κίνδυνο η 
προσπάθεια αυτή να συνθλιβεί στις μυλόπετρες των σκοπιμοτήτων, που θα έχουμε μπροστά μας την επόμενη 
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περίοδο, εάν θα γίνουν εκλογές, αλλά και με βάση το γεγονός, επιτρέψετέ μου να πω, ότι αμέσως μετά 
ακολουθούν προεδρικές εκλογές και επίσης οι σκοπιμότητες θα κυριαρχούν από πολλές κατευθύνσεις, αυτό 
πιθανότατα θα οδηγούσε στον οριστικό ενταφιασμό και αυτής της προσπάθειας για μεταρρύθμιση.   
 Εμάς στο ΑΚΕΛ θα μπορούσε να μας ρωτήσει: «Καλά, εν μπορείτε να υλοποιήσετε τη μεταρρύθμιση, αν 
είσαστε εξουσία σε λιγότερο από ενάμισι χρόνο;».  Τεράστιο το ρίσκο και εδώ, κύριε Πρόεδρε.  Και θέλω να το 
ξεκαθαρίσω αυτό το πράμα, γιατί, αν ο λαός μας τιμήσει και θα είμαστε συμπολίτευση στις επόμενες προεδρικές 
εκλογές, έχουμε βιώσει πώς ενεργεί η ηγεσία του Συναγερμού σε ανάλογες περιπτώσεις.  Είχαν ματαιώσει την 
προσπάθεια για μεταρρύθμιση που προσομοιάζει με τη σημερινή το 2011 και δε συνηθίζουν να κάμνουν αυτό 
που εμείς κάμνουμε.   
 Όπως εβάλαμε πλάτη για το ΓΕΣΥ, το οποίο και οι ίδιοι καθημερινώς μας το λένε ότι πιστώνεται και στην 
κυβέρνηση -αλλά το εκάμαμε προς όφελος του κόσμου, προς όφελος των πολιτών, για εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος- εμείς και τώρα ως πράξη ευθύνης, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
θεωρούμε ότι είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίο να προχωρήσουμε με τη μεταρρύθμιση.  Το υφιστάμενο 
μοντέλο έχει εξαντλήσει τα όριά του από το 1985 μέχρι σήμερα.  Και τα πράματα έχουν επιδεινωθεί δραματικά 
την τελευταία δεκαετία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά και των οικονομικών πολιτικών της κυβέρνησης.   
 Αρκετές αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και δήμοι έχουν φτάσει στο σημείο να οδηγούνται σε στάση 
πληρωμών, πολύ κοντά στο σημείο, την ίδια ώρα που δυστυχώς αυτό που ήταν και είναι το ζητούμενο, η 
πολιτική, η διοικητική, η οικονομική αυτοτέλεια, όχι απλώς δεν υφίσταται σήμερα με το υφιστάμενο μοντέλο, αλλά 
δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα.  De facto έχει μια πραγματικότητα με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που 
αφορούν στις κοινότητες.  Ε, δεν μπορούν να ξοδέψουν ένα σεντ σήμερα, εάν δεν πάρουν έγκριση από τις 
επαρχιακές διοικήσεις.  Μα ένα σεντ!  Είναι τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το πράγμα;   
 Πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά στη μετατροπή τους σε δήμους επίσης -και ίσως έπρεπε να 
ξεκινήσει η μεταρρύθμιση από τις κοινότητες- αλλά η κατάσταση είναι ανάλογη.  Υπάρχουν δήμοι που έχουν 
δύο-τρία άτομα στην υπηρεσία τους τζιαι δανείζονται υπαλλήλους από άλλους δήμους, για να λειτουργούν.  Οι 
περισσότεροι των δήμων δεν είναι πολεοδομικές αρχές.  Ο κ. Σιζόπουλος σωστά αναφέρθηκε, διότι πρέπει να 
επιδιώξουμε οικονομίες κλίμακος και, αν είναι κάτι που πρέπει να δεσμευτούμε τζιαι μπορούμε να το πετύχουμε 
ενωρίτερα του τέλους Νοεμβρίου, είναι να προχωρήσουμε με τους επαρχιακούς οργανισμούς, που υπάρχει 
ευρύτατη συναίνεση.   
 Ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις νομίζω έν’ καθολική η συναίνεση τζιαι είναι τζιαι τελειωμένο το 
νομοσχέδιο.  Αν ξαναϊδωθεί με προσοχή ακόμα μια-θκυο φορές, μπορεί να έρτει ενωρίτερα στην ολομέλεια τζιαι 
να ξεκινήσουμε ’πού τους επαρχιακούς οργανισμούς που θα έχουν υπό τη σκέπη τους και τα συμβούλια 
αποχετεύσεων και τα συμβούλια ύδρευσης των κοινοτήτων και τα ΟΕΔΑ.  
 Οπόταν, εμείς ψηφίζουμε σήμερα μεταρρύθμιση.  Γιατί αυτό που συζητούμε είναι σε πάρα πολύ μεγάλο 
βαθμό αποτέλεσμα των προσπαθειών που έχουμε καταβάλει με τα στελέχη του ΑΚΕΛ μέσα και έξω από την 
Ένωση Δήμων, αλλά τζιαι με τη δουλειά που έσιει κάμει το γραφείο τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματος και με 
την πολύ σοβαρή δουλειά που έχουμε κάμει στην επιτροπή Εσωτερικών, της οποίας επροέδρευε η κ. Μαύρου, 
τζιαι θέλω να τη συγχαρώ για την προσπάθεια που κατέβαλε και από το βήμα της Βουλής.  Δεν είναι σήμερα 
μαζί μας, δεν είναι πλέον μαζί μας στη Βουλή, αλλά έσιει γίνει τεράστια δουλειά.   
 Και έχουμε πρωτοστατήσει, για να είμαστε στο σημείο που είμαστε εδώ.  Υπάρχουν και ζητήματα 
διαφωνίας που είναι σοβαρά, υπάρχουν και αυτά.  Η δημοκρατία θα τα λύσει και ελπίζω ότι θα τα λύσει σε 
προοδευτική κατεύθυνση.  Γι’ αυτό είναι λοιπόν που εμείς παίρνουμε την απόφαση που παίρνουμε σήμερα, 
γνωρίζοντας ότι δεν είναι το καλύτερο να αναβάλλεις εκλογική διαδικασία, είναι προβληματικό, το αποδεχόμαστε.  
Αλλά έστω και αν δεν είναι το ίδιο προβληματικό, δε δημιουργεί θέματα το ότι θα επηαίνναμε για θκυόμισι χρόνια 
σε εκλογές;  Ως προς το πόσοι και ποιοι θα επιδίωκαν για θκυόμισι χρόνια, ως προς την ποιότητα τελικά που θα 
είχαμε;   
 Έχουν τεθεί -τζιαι τελειώνω με τούτο, κύριε Πρόεδρε- επίσης κάποια ζητήματα, προφανώς από άγνοια 
ίσως, εις την υπερβολή που υπήρξε με τον τρόπο που εγίναν οι τοποθετήσεις.  Εκεί όπου κάτι δεν καλύπτεται 
από τον νόμο και δε συγκρούεται με το σύνταγμα ρυθμίζεται με νόμο.  Αυτή είναι η δημοκρατία και αυτό κάμνουμε 
σήμερα.  Ρυθμίζουμε με νόμο.   
 Αυτό που έγινε σήμερα είναι πρωτοφανές;  Τζιαι κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν ως προπατορικό 
αμάρτημα, ενώ λέμε και εμείς ότι είναι προβληματικό.  Δεν είναι πρωτοφανές.  Έχει ξαναγίνει για ακριβώς τον 
ίδιο λόγο ή για λόγους λιγότερης σημασίας, πολύ λιγότερης σημασίας.  Το 1999 αναβλήθηκαν οι εκλογές για τις 
κοινότητες, για τις κοινοτικές αρχές, επαρατάθηκε η θητεία των αξιωματούχων, ώστε να συμπίπτουν με τις 
εκλογές για τους δήμους το 2001.  Είχαμε δύο χρόνια παράταση θητείας, ναι, το 1999!  Χωρίς να τίθεται στη 
μέση το μεγάλο ζήτημα της μεταρρύθμισης.  Δεν εμεσολαβούσε τζιαι μεταρρύθμιση, μόνο τζιαι μόνο για να 
συμπίπτουν οι εκλογές για τις δημοτικές αρχές τζιαι τις κοινοτικές αρχές.   
 Τώρα προφανώς είναι κοινή επιδίωξη, αντιλαμβανόμαστε, να συμπίπτουν χρονικά ευρωπαϊκές εκλογές 
με εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης ή με άλλες εκλογές, είπε ο κ. Σιζόπουλος, αλλά να μην κάμνουμε ξεχωριστά 
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αυτή την εκλογική διαδικασία, να έχουμε κάθε χρόνο εκλογές, οπόταν έχουμε τζιαι αυτό το κίνητρο, αλλά έχουμε 
τζιαι το μείζον, το κύριο.  Τζιαι εμείς βάζοντας στη ζυαρκά τα θκυο όπως είπα προηγουμένως, μεταρρύθμιση ή 
εκλογές τώρα, επιλέξαμε να ενεργήσουμε υπεύθυνα, όπως πάντα ενεργούμε, για το καλό της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αλλά εν τέλει για το καλώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών. 
 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να ʼστε καλά, κύριε Λουκαΐδη, ευχαριστώ πολύ.   

 Ποιος θα απαντήσει από το ΕΛΑΜ;  Eπειδή ηγέρθη επί προσωπικού, αντιλαμβάνομαι. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω στις προσβολές του εκπροσώπου του ΑΚΕΛ, αν και 
έχουν γίνει αρκετές φορές συζητήσεις στη Βουλή, ώστε οι εισηγητές των θεμάτων να παραμένουν μέσα στα 
πλαίσια του θέματος.  Επειδή όμως ο κ. Λουκαΐδης ήταν εκτός θέματος, θέλουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα 
οποία έχουν λεχθεί. 

 Είναι επιλεκτική η ευαισθησία του ΑΚΕΛ όσον αφορά τη δημοκρατία και θυμίζω πως στην περίοδο 
διακυβέρνησης του μακαρίτη πλέον Δημήτρη Χριστόφια διώχθηκαν εκπαιδευτικοί για τις θέσεις τους, διώχτηκε 
εκδότης ο οποίος ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση και μάλιστα εκδότης σατιρικής εφημερίδας!  Kαι είναι απορίας 
άξιον πού ακριβώς έχουν μάθει και πού έχουν εκπαιδευτεί για τη δημοκρατία;  Στα σοβιετικά πανεπιστήμια 
μήπως ή στα πανεπιστήμια του Τσαουσέσκου;  Από την άλλη, εμείς ως ΕΛΑΜ πιστεύουμε στην ελληνική ιστορία, 
στον ελληνικό πολιτισμό, εκεί που γεννήθηκε η δημοκρατία.  Και για να τελειώνουμε εν συντομία αυτή την 
αντιπαράθεση, αναφέρθηκε πριν ο κ. Λουκαΐδης σε φωτογραφίες.  Και εμείς έχουμε φωτογραφίες.  Εδώ είναι ο 
ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ με τη σημαία των κατεχομένων, του ψευδοκράτους.  Είναι εδώ και ο πρώην γενικός 
γραμματέας του ΑΚΕΛ και πίσω η προσωπογραφία ενός μεγάλου δημοκράτη, του Λένιν! 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι, εγείρατε τα θέματα, απάντησαν οι συνάδελφοι…  Εντάξει, ο κ. Θεμιστοκλέους ήταν ο 
ομιλητής.  Κύριε Θεμιστοκλέους, θα σε παρακαλέσω, έως τώρα πάμε μια χαρά.  Δείχτηκαν και οι φωτογραφίες.  
Να πει ο καθένας τις απόψεις του, είναι το σπίτι της δημοκρατίας, αλλά παρακαλώ κόσμια. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Πάρα πολύ κόσμια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩN: 

 Δεν έχω αμφιβολία.  Βάλε το μεγάφωνο να σε ακούω καλά, κύριε Θεμιστοκλέους, και θα πάνε όλα καλά 
με λίγη υπομονή. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά νιώθω προσωπικά πάρα πολύ μεγάλη ενόχληση για ένα γεγονός, πολύ μεγάλη.  
Οι σύντροφοι του ΑΚΕΛ κατά τον δεύτερο παγκόσμιο αθυμήθηκαν να παν να πολεμήσουν τον ναζισμό το 1943, 
16 Ιουνίου.  Έχουν και οδούς.  Τον Ιούνιο του 1943 ήδη το μέτωπο του Χίτλερ κατέρρευσε.  Και ξέρετε γιατί 
νιώθω ενοχλημένος;  Διότι, ο μακαρίτης ο πατέρας μου, ο μακαρίτης ο θείος μου, μαζί με άλλους σαράντα οκτώ 
Παχνιώτες βρέθηκαν στο μέτωπο τον Νιόβρη και τον Δεκέμβρη του 1940.  Δεν μπορεί λοιπόν σήμερα να ακούω 
εγώ τη βαρύτατη προσβολή ότι είμαι εκπρόσωπος του Χίτλερ!  

 Να κοιτάξουν τα δικά τους, να κοιτάξουν τους αιμοσταγείς δικτάτορες ανά την οικουμένη και τα εκατόν 
εκατομμύρια θυμάτων που άφησαν πίσω τους αυτά τα καθεστώτα και ύστερα να μιλούν εδώ μέσα, για να μου 
δώσουν εμένα μαθήματα δημοκρατίας! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Συμπεριλαμβανομένου του Χίτλερ ασφαλώς! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ασφαλώς! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α, ευχαριστώ πολύ για τη συμφωνία. 

 Κύριε Αβέρωφ, έχετε τον λόγο τώρα που συνεννοηθήκαμε για τους… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
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 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι.  Κύριε Λουκαΐδη, αν θα πάρετε τον λόγο και μετά ζητήσουν τον, εννά τους τον δώκω όμως, α! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Δεν πρόκειται να σχολιάσω τα ανιστόρητα, τα ψεύδη και τις γελοιότητες που ακούσαμε, πραγματικά.  Έχω 
πει όμως, επειδή αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάτι πολύ απλό:  Αν αισθάνονται προσβεβλημένοι που 
τους έχουμε αποκαλέσει επανειλημμένως ως πυρήνα της Xρυσής Aυγής στην Κύπρο, ως υμνητές και οπαδούς 
του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β΄, ως εθνικοσοσιαλιστές, αν προσβάλλονται, έχουν κάθε δικαίωμα και είμαστε έτοιμοι 
να αρθεί η ασυλία μας προσωπικά τζιαι να μας πάρουν δικαστήριο.  Είναι ευτυχές γεγονός ότι θεωρούν 
προσβολή αυτά τα πράγματα εν πάση περιπτώσει.  Ευτυχές γεγονός! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, αυτά τα εγείρατε.  Απαντήσαν. Θα παρακαλέσω να μείνουμε έως εδώ, αλλά να έχουμε 
υπόψη ότι οι συνάδελφοί μας του ΕΛΑΜ είναι εξίσου βουλευτές όπως είναι όλοι.  Και δεν είναι του παρόντος να 
εγείρουμε θέματα ιδεολογίας σε αυτή την αίθουσα σε αυτό το θέμα μάλιστα.  Είπαμε ο καθένας την άποψή του, 
σεβαστή. 

 Κύριε Αβέρωφ, έχετε τον λόγο. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είμαι στο βήμα, όχι για τη διάρκεια του χρόνου της παρέμβασής μου, αλλά για τη βαρύτητα και τη σημασία 
του θέματος.  Για να σημειώσω πολύ θετικά ότι η ολότητα των πολιτικών κομμάτων συμφωνεί για την 
αναγκαιότητα να ψηφιστεί η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι το τέλος του Νιόβρη.  Αυτό είναι ένα 
θετικό μήνυμα που δίνουμε στην κοινωνία, ότι παίρνουμε τα μηνύματα για την αναγκαιότητα να προχωρήσουμε 
σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τους πολίτες. 

 Εύχομαι και πιστεύω παρόμοια πολιτική συνεννόηση να υπάρξει και σε άλλα μεγάλα μεταρρυθμιστικά 
νομοσχέδια, για να φτιάξουμε μια καλύτερη Κύπρο, όπως για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, της δημόσιας 
υπηρεσίας, αλλά και για να μετατρέψουμε τη χώρα μας μέσα στη νέα εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

 Την ίδια ώρα σήμερα είναι εξίσου σημαντική μέρα, γιατί, πέρα από την πολιτική δέσμευση όλων των 
πολιτικών δυνάμεων να προχωρήσουμε στην αναγκαία μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάνουμε και 
μια δεύτερη μεταρρύθμιση, που δεν πρέπει να μειώσουμε τη σημασία της:  Περιορίζουμε κατά μία τις εκλογικές 
διαδικασίες στον τόπο μας και απ’ εδώ και μπρος η διαδικασία εκλογής των μελών της τοπικής αυτοδιοίκησης 
θα γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή των ευρωβουλευτών μας. Υπάρχει και ένας άλλος σημαντικός λόγος, γιατί 
είναι ο ίδιος ακριβώς εκλογικός κατάλογος. 

 Θέλω να ευχαριστήσω τα κόμματα όλα, που θα στηρίξουν τη μεταρρύθμιση, αλλά και να ευχαριστήσω 
ειδικά τα κόμματα που θα ψηφίσουν την ολοκληρωμένη πρόταση, που έχουμε σήμερα για αναβολή των εκλογών, 
για να συμπέσουν οι εκλογές με τις ευρωεκλογές.  Θα ήταν παράλειψή μου να μη συγχαρώ τον Υπουργό 
Εσωτερικών και την κυβέρνηση που σε συνεργασία και με τη Βουλή θα κάνουμε πράξη μια μεγάλη μεταρρύθμιση 
για τον τόπο μας.  Η συντριπτική πλειοψηφία που θα ψηφίσει το σύνολο των τριών νομοσχεδίων στέλνει και 
αισιόδοξα μηνύματα στον τόπο πως μπορούμε ακόμα μια φορά να βρίσκουμε την κοινή συνισταμένη για το καλό 
του τόπου. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Νεοφύτου. 

 Έχουμε άλλο ομιλητή; 

 Περίεργο, δεν έχουμε.   

 Το λοιπόν, κύριε γραμματέα, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του πρώτου νομοσχεδίου, αγαπητέ 
Νίκο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 139Δ.  Άρθρο 2. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

 Παμψηφεί;  Σιγά, σιγά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τηρούν αποχή; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, επτά εναντίον και τρεις αποχές, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τηρούν αποχή; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, επτά ψήφους εναντίον και τρεις αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του δευτέρου νομοσχεδίου, κύριε γραμματέα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 116Δ.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

 Είσαστε ακριβώς το ίδιο, τριάντα επτά; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τριάντα επτά υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τηρούν αποχή; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, επτά ψήφους εναντίον και τρεις αποχές, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τηρούν αποχή; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, επτά ψήφους εναντίον και τρεις αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του τρίτου νομοσχεδίου, για τις σχολικές εφορείες.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 21.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Το ίδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο γραμματέας ό,τι πει.  Εσείς μπορεί να λέτε ήδη, αλλά έχουμε θεσμό εδώ.   

 Ο κ. Νίκος εξ Αμμοχώστου ορμώμενος μάλιστα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τριάντα επτά υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τηρούν αποχή; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, επτά ψήφους εναντίον και τρεις αποχές, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τηρούν αποχή; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, επτά ψήφους εναντίον και τρεις αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Εδώ έχει τελειώσει η νομοθετική εργασία.   

 Κεφάλαιο Δεύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, έχει ήδη γίνει. 

 Κεφάλαιο Τρίτο, ερωτήσεις απαντήσεις.  Αυτές έχουν ήδη δοθεί γραπτώς. 

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.001, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Τον αριθμό των εγγεγραμμένων δικαιούχων στο σύστημα πληροφορικής του ΓΕΣΥ. 

2. Τον αριθμό των μαγνητικών τομογραφιών (MRI) που έγιναν από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας 
του ΓΕΣΥ μέχρι σήμερα. 

3. Τον αριθμό των εγγεγραμμένων στο ΓΕΣΥ κέντρων που διενεργούν εξέταση MRI. 

4. Την ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου για αποφυγή κατάχρησης.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.002, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 Σημείωση:  Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική. 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.003, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2021, με θέμα «Τα δικαιώματα των θυμάτων», υπήρξαν 
παραδοχές από τους επίσημους φορείς ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι λανθασμένες ιατροδικαστικές εκθέσεις 
είτε κατά την αυτοψία σε σκηνή εγκλήματος είτε κατά τη νεκροψία σε σορό θύματος οδηγούν τις αστυνομικές 
έρευνες σε λάθος κατευθύνσεις κατά τη διερεύνηση εγκλημάτων.  Τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει συγκλονιστικές 
αποκαλύψεις σε σχέση με το προαναφερθέν θέμα. 

 Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, προκειμένου να 
μην επαναληφθούν τέτοια σοβαρά λάθη, τα οποία θέτουν υπό διακύβευση τη διερεύνηση εγκλημάτων και την 
παρουσίαση της υπόθεσης ενώπιον της Δικαιοσύνης. 

 Παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσει κατά πόσο έχει προχωρήσει σε διαβούλευση με τη Νομική 
Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να αλλάξουν οι δομές και η στελέχωση της Ιατροδικαστικής 
Υπηρεσίας με πιο εξειδικευμένο προσωπικό.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.004, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν υπάρχει πρωτόκολλο που ακολουθείται για 
την ενημέρωση συγγενών θύματος, σε περίπτωση βίαιου ατυχήματος ή εγκληματικής ενέργειας που έχουν ως 
αποτέλεσμα τον θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη. Την ενημέρωση των συγγενών αναλαμβάνουν άτομα με 
κατάλληλη εξειδίκευση και εκπαίδευση για να μεταφέρουν τέτοια τραγικά νέα; 

 Πιο συγκεκριμένα, η ενημέρωση γίνεται από ψυχολόγους ή άλλο προσωπικό του τομέα της ψυχικής 
υγείας;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.005, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Σωτήρη Ιωάννου  

 «Με βάση πληροφορίες που έχουμε λάβει, η Κυπριακή Δημοκρατία και οι τοπικές αρχές εισπράττουν 
ελάχιστα από τα εκδιδόμενα πρόστιμα σε Τουρκοκυπρίους οδηγούς που έχουν καταγγελθεί στις ελεύθερες 
περιοχές. 

 Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Πόσα είναι τα ανείσπρακτα πρόστιμα από Τουρκοκυπρίους οδηγούς ανά έτος; 

2. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση προς επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.006, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη 

 «Έχουμε γίνει λήπτες καταγγελιών για την πολιτική αναδιαρθρώσεων που ακολουθεί η ΚΕΔΙΠΕΣ, 
σύμφωνα με την οποία οι αναδιαρθρώσεις περιορίζονται σε ενυπόθηκα δάνεια για τα οποία η εξασφάλιση αφορά 
σε πρώτη κατοικία ή μικρή επαγγελματική στέγη. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για την πολιτική αναδιαρθρώσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ 
και, εφόσον οι καταγγελίες επιβεβαιώνονται, αν η στρατηγική αυτή στοχεύει στην ενθάρρυνση των εκποιήσεων 
αντί των αναδιαρθρώσεων». 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.007, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Σε συνέχεια της απαντητικής επιστολής του Υφυπουργού Τουρισμού σε ερώτησή μου με αρ. 
23.06.011.04.030 που έχω υποβάλει στις 30 Αυγούστου 2019, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

“Αναφορικά με το κατά πόσο το Υφυπουργείο Τουρισμού προτίθεται να συντηρήσει τους εγκαταλειμμένους 
παλιούς φάρους και τον παλιό χειροκίνητο γερανό που ευρίσκονται στην Μαρίνα Λάρνακας σας πληροφορώ τα 
ακόλουθα: 

2. Το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει ήδη αποστείλει επιστολή στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, ως το αρμόδιο Τμήμα, 
με την οποία ζητά την καθοδήγησή του για τα πιο κάτω: 

(α) κατά πόσο τα εν λόγω αντικείμενα έχουν οποιαδήποτε αρχαιολογική αξία και  

(β) εάν το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα μπορούσε να αναλάβει τη συντήρησή τους. 
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3. Ανάλογα με την απάντηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, το Υφυπουργείο Τουρισμού θα καθορίσει τις 
επόμενες ενέργειές του για το θέμα, με βάση και το διαθέσιμο νομικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση 
αγαθών που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Κράτους”, 

τα ερωτήματά μου είναι πού βρίσκεται το όλο θέμα σήμερα και γιατί δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.008, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Έχει έλθει εις γνώσιν μου εδώ και αρκετό καιρό ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας παρουσιάζεται 
επανειλημμένα πρόβλημα λόγω της έλλειψης αναισθησιολόγων.  Θεώρησα ότι μπορεί αυτό να διαρκούσε για 
μικρό χρονικό διάστημα και το όλο ζήτημα θα διευθετηθεί. 

 Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έγινε και ολοένα και πιο πολύ διευρύνεται το πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι 
ασθενείς να ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες 
προτίθεται να προβεί άμεσα για την οριστική επίλυση του ζητήματος.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.009, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Έχουν περιέλθει εις γνώσιν μου τα πιο κάτω γεγονότα και παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως 
ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά. 

 Μετά τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821, στις 13 Ιουλίου 1821 αποκεφαλίστηκε στη Λευκωσία ο 
εθνομάρτυρας Χατζηλίας από την κατεχόμενη σήμερα Λάπηθο (στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Κανάρη) 
μετά από διαταγή του Κουτσιούκ Μεχμέτ.  Αφού προηγήθηκαν φρικτά βασανιστήρια, πρώτα του έκοψαν το χέρι 
του, μετά τη γλώσσα του και μετά τον αποκεφάλισαν. 

 Η ταφή του έγινε στον περιβάλλοντα χώρο του ιερού ναού του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, όπου υπήρχε 
και σχετική μαρμάρινη πλάκα με αναφορές για τον εθνομάρτυρα και η οποία για άγνωστους λόγους αφαιρέθηκε. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κάτωθι 
ερωτήματα: 

1. Γιατί αφαιρέθηκε η μαρμάρινη πλάκα; 

2. Πού ευρίσκεται η μαρμάρινη πλάκα σήμερα;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.010, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού έχει απασχολήσει επανειλημμένα το θέμα του 
βοηθητικού γραμματειακού προσωπικού που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων.  

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το 
περιεχόμενο του φακέλου που αφορά το συγκεκριμένο θέμα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.011, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει το σώμα για όλες τις κρατικές ή ευρωπαϊκές 
χορηγίες ή ενισχύσεις που δόθηκαν από τον Μάρτιο του 2013 έως και σήμερα για οιονδήποτε σκοπό και υπό 
οιανδήποτε μορφή σε τηλεοπτικούς σταθμούς παγκύπριας ή τοπικής εμβέλειας από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς 
πόρους, αντίστοιχα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.012, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο τηρήθηκαν οι πρόνοιες 
του συντάγματος που αφορούν Κυπρίους πολίτες οι οποίοι ανέλαβαν δημόσια αξιώματα ασυμβίβαστα με την 
ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου ή του υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα.» 
Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.013, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει ετησίως σημαντικό ποσό για την τροφοδοσία του στρατεύματος. 

 Το ερώτημα είναι πώς ελέγχεται η ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος, δεδομένου ότι κατ’ 
επανάληψη έχουμε δεχτεί καταγγελίες συνοδευόμενες από φωτογραφικό υλικό (φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί 
και στο διαδίκτυο) με ωμά κρέατα. 
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 Δεδομένου ότι οι καταγγελίες είναι συνεχείς, με αποκορύφωμα τη δηλητηρίαση τριάντα στρατιωτών στο 
KEN Λάρνακας, όπως δημοσιεύτηκε στα ειδησεογραφικά πρακτορεία (περιστατικό που έγινε το Σάββατο 24 
Ιουλίου 2021), παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει για τα ακόλουθα: 

1. Ποια είναι η εταιρεία; 

2. Τι ποσό λαμβάνει ετησίως; 

3. Μετά το περιστατικό με τη δηλητηρίαση των στρατιωτών, προχώρησε η ίδια η Εθνική Φρουρά σε 
υγειονομικό έλεγχο των προϊόντων και ποια τα ευρήματα; 

4. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα 
με την εν λόγω εταιρεία; 

5. Διεξάγονται υγειονομικοί έλεγχοι από την Εθνική Φρουρά στα προϊόντα που παραδίδονται στα 
στρατόπεδα;  Αν ναι, πόσες φορές έχουν διεξαχθεί, ποια τα ευρήματά τους και με ποια συχνότητα 
γίνονται;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.014, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Πρόσφατα κοινοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων επιστολή της Παγκύπριας Συντεχνίας 
Δημόσιων Υπαλλήλων-Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Δασών, με ημερομηνία 21η Ιουλίου 2021, με θέμα την 
υποστελέχωση του Τμήματος Δασών.  Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η υποστελέχωση του τμήματος 
ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους και βρίσκεται σε δραματικά και επικίνδυνα επίπεδα. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Πού βρίσκεται η διαδικασία πλήρωσης των είκοσι οκτώ (28) θέσεων Δασικού Λειτουργού (πρώτου 
διορισμού) η αποπαγοποίηση των οποίων έχει εγκριθεί από πέρσι. 

2. Κατά πόσο προτίθεται να αποστείλει αίτημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για αποπαγοποίηση των 
τριάντα τριών (33) κενών θέσεων Δασικού Λειτουργού (πρώτου διορισμού) και να προωθήσει τη 
διαδικασία πλήρωσής τους. 

3. Αν προτίθεται να επαναφέρει τις είκοσι τρεις (23) θέσεις Δασικού Λειτουργού (πρώτου διορισμού) και τις 
τέσσερις (4) θέσεις Συντηρητή Δασών οι οποίες καταργήθηκαν κατά την περίοδο 2012-2015.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.015, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νατάς μού τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για 
καθαρισμό της κοίτης του ποταμού.  Όπως γνωρίζετε, κάθε φορά που σημειώνεται πολυομβρία και υπερχείλιση 
των ποταμών και των φραγμάτων, προκαλούνται τεράστιες ζημιές τόσο στο αγροτικό οδικό δίκτυο όσο και στις 
ιδιωτικές περιουσίες. 

 Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη για τακτικό καθαρισμό της κοίτης του ποταμού τόσο στην κοινότητα 
Νατάς όσο και στις υπόλοιπες παραποτάμιες κοινότητες των ποταμών Έζουσας, Ξερού και Διαρίζου. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες 
προτίθεται να προβεί για καθαρισμό της κοίτης του ποταμού στην κοινότητα Νατάς της επαρχίας Πάφου, αλλά 
και στις υπόλοιπες παραποτάμιες κοινότητες των ποταμών Έζουσας, Ξερού και Διαρίζου, όπου τα τελευταία 
χρόνια σημειώνονται τεράστιες ζημιές λόγω της υπερχείλισης των ποταμών.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.016, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για 
επίσπευση της διαδικασίας παραχώρησης των πιστοποιητικών μίσθωσης στους δικαιούχους στους 
Συνοικισμούς Αυτοστέγασης Τίμης (“μπλε κοτσιάνι”). 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης και παραχώρησης των πιστοποιητικών μίσθωσης στους δικαιούχους στους 
Συνοικισμούς Αυτοστέγασης Τίμης και ποια  χρονοδιαγράμματα τίθενται για την ολοκλήρωσή της.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.017, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης μού τέθηκε το αίτημα των κατοίκων τόσο της 
Τίμης όσο και γειτονικών κοινοτήτων για βελτίωση του οδικού φωτισμού στον δρόμο Τίμης-Αχέλειας. 

 Πρόκειται για έναν σημαντικό δρόμο για την περιοχή, καθώς συνδέει το αεροδρόμιο Πάφου και τις 
κοινότητες της ανατολικής περιοχής της επαρχίας Πάφου με το κέντρο της Πάφου.  Επιπρόσθετα, στα τεμάχια 
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που εφάπτονται του συγκεκριμένου δρόμου αναπτύσσονται εμπορικές δραστηριότητες αυξάνοντας περισσότερο 
την κυκλοφοριακή κίνηση στην περιοχή. 

 Ο ελλιπής οδικός φωτισμός στον δρόμο Τίμης-Αχέλειας αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο πρόκλησης 
σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες 
προτίθεται να προβεί για βελτίωση του οδικού φωτισμού στον δρόμο Τίμης-Αχέλειας και ποια χρονοδιαγράμματα 
τίθενται.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.018, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νατάς ενημερώθηκα ότι στην κοινότητα εκπέμπουν 
μόνο δύο τηλεοπτικά κανάλια.  Αίτημα της κοινότητας είναι η ενίσχυση του σήματος των κεραιών, ώστε να 
μπορούν οι κάτοικοι να απολαμβάνουν περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες 
προτίθεται να προβεί για ικανοποίηση του ως άνω αιτήματος.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.019, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Σε συνέχεια της απάντησης, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2019, του Υπουργού Εσωτερικών κ. 
Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.201, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη 
διαπλάτυνση δρόμου και τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου και πεζοδρόμου στην Αλαμινό, παρακαλείται ο 
αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το εξής: 

 Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία όρων προσφοράς για εξασφάλιση μελετητή, ο οποίος θα διενεργήσει 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό του έργου, προκειμένου να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός και να τεθεί η 
πρόταση υλοποίησής του;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.020, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Στη βάση των προνοιών των νόμων με τίτλο “Ο περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής 
Απασχόλησης Νόμος του 2012 [174(Ι)/2012]” και “Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο της 
Παροχής Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Νόμος του 2017 [63(I)/2017]”, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός 
να απαντήσει τα πιο κάτω: 

1. Πόσες επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό μητρώο του Τμήματος 
Εργασίας; 

2. Πόσους εργαζομένους απασχολούν ή έχουν εγγεγραμμένους οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις; 

3. Σε ποιους τομείς κατευθύνονται κατά κύριο λόγο οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης; 

4. Πόσες επιθεωρήσεις έγιναν στη βάση των δύο νομοθεσιών από το 2018 μέχρι σήμερα; 

5. Αν υπήρξαν, να αναφερθούν συνοπτικά οι κυριότερες παραβιάσεις της νομοθεσίας τις οποίες 
διαπίστωσαν οι επιθεωρητές.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.021, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Το άρθρο 4 (3) του περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμου του 2012 
[174(Ι)/2012] αφαιρεί τη δυνατότητα αξιοποίησης της νομοθεσίας στους τομείς των κατασκευών.  Σύμφωνα με 
δική μας πληροφόρηση, επιχειρήσεις εγκρίνονται για την απόσπαση εργαζομένων στον οικοδομικό τομέα, με 
την αιτιολόγηση ότι υπάρχουν εξειδικευμένες ανάγκες τις οποίες δεν εξυπηρετεί το υφιστάμενο εργατικό δυναμικό 
στην Κύπρο, όμως στη συνέχεια οι εργαζόμενοι αυτοί τοποθετούνται σε εργασίες που δεν απαιτούν εξειδικευμένο 
προσωπικό.   

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν δοθεί μέχρι 
σήμερα άδειες για την απασχόληση εργαζομένων στη βάση της υπό αναφορά νομοθεσίας στον κατασκευαστικό 
τομέα σε εργασίες που δε χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.022, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω : 
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1. Τον αριθμό των γονέων που έκαναν χρήση της γονικής άδειας, ανά φύλο και ανά τομέα εργοδότησης 
(ιδιωτικό, δημόσιο), από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι σήμερα. 

2. Τον αριθμό των γυναικών που αιτήθηκαν επιδόματος μητρότητας από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι 
σήμερα. 

3. Τον αριθμό των γυναικών οι αιτήσεις των οποίων για επίδομα μητρότητας έχουν εγκριθεί από τον 
Ιανουάριο του 2018 μέχρι σήμερα. 

4. Τον αριθμό των γυναικών που αξιοποίησαν την άδεια μητρότητας μόνο για χρονικό διάστημα μικρότερο 
από τη συνολική περίοδο που προνοεί η νομοθεσία.  Τα στοιχεία να παρουσιαστούν ανά αριθμό 
εβδομάδων διάρκειας της άδειας.  Στόχος είναι να εξακριβώσουμε τον αριθμό των γυναικών που δεν 
αξιοποιούν το σύνολο της άδειας μητρότητας. 

5. Τον αριθμό των ανδρών που έχουν αιτηθεί επιδόματος πατρότητας από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι 
σήμερα. 

6. Τον αριθμό των ανδρών οι αιτήσεις των οποίων για επίδομα πατρότητας έχουν εγκριθεί από τον Ιανουάριο 
του 2018 μέχρι σήμερα. 

 Όλα τα στοιχεία για τα ερωτήματα 2,3,5 και 6 να παρουσιαστούν ανά μήνα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.023, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Έχω πληροφορηθεί για ελλείψεις στα ασθενοφόρα της επαρχίας Αμμοχώστου που αφορούν τις 
συσκευές αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων LUCAS, οι οποίες είναι απαραίτητες και αποτελεσματικές στις 
περιπτώσεις καρδιακών ανακοπών.  Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα η ύπαρξη τέτοιων συσκευών μπορεί να 
καταστεί κρίσιμη για την εξέλιξη της υγείας του ασθενή. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω : 

1. Τον αριθμό των ασθενοφόρων ανά επαρχία. 

2. Τον αριθμό των ασθενοφόρων ανά επαρχία στα οποία υπάρχει συσκευή αυτόματης θωρακικής 
συμπίεσης. 

3. Το κόστος αγοράς της συσκευής. 

4. Τους λόγους για τους οποίους δεν έχει κριθεί ως απαραίτητη η ύπαρξη αυτή της συσκευής σε όλα τα 
ασθενοφόρα. 

5. Εάν υπάρχει σχεδιασμός να καλυφθούν περισσότερα ασθενοφόρα με τη συγκεκριμένη συσκευή.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.024, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Σύμφωνα με την απάντηση, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019, της Υπουργού Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.223, ημερομηνίας 5 
Οκτωβρίου 2018: 

“[…] οι Τοπικές Αρχές έχουν αναλάβει να προσεγγίσουν τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων τεμαχίων 
για να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την εξασφάλιση της αναγκαίας γης για να μπορέσει το Κράτος να 
προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου. […]”. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο 
ευρίσκεται σήμερα η διαδικασία από μέρους των τοπικών αρχών. 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.025, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο των 
εργασιών και τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν στα θέματα που αφορούν τα 
Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ για έργα βιώσιμης ανάπτυξης και βιώσιμης κινητικότητας, τους 
τρόπους για καλύτερη αξιοποίηση των προγραμμάτων και τους τρόπους διεκδίκησης μεγαλύτερης συνεισφοράς 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.026, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο των 
εργασιών και τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν στα εξής θέματα του συστήματος 
εκπαίδευσης των οδηγών: 
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1.  Ποια είναι η διαδικασία παραχώρησης αδειών οδήγησης; 

2.  Ποιος εκπαιδεύει τους εκπαιδευτές;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.027, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο των 
εργασιών ή και για τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν με τα θέματα που αφορούν 
τη λειτουργία του νέου συστήματος φωτοεπισήμανσης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.028, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Πανευρωπαϊκά και διαχρονικά η κοινότητα των Ρομά υπόκειται σε κοινωνικό αποκλεισμό και ρατσιστικές 
προκαταλήψεις, ενώ βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα φτώχιας.  Αντίστοιχη είναι η κατάσταση που βιώνει η 
μικρή κοινότητα Ρομά που ζει στην Κύπρο, η οποία αντιμετωπίζει ζητήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης (στέγασης, 
βασικής εκπαίδευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης). 

 Με βάση το νέο Στρατηγικό Πλαίσιο της EE για την Ισότητα, την Ένταξη και τη Συμμετοχή των Ρομά (2020-
2030), τα κράτη μέλη της EE έχουν την ευθύνη να αναπτύξουν, να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένο 
εθνικό σχέδιο, που να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες προτεραιότητες και στόχους.  Η σύνταξη του σχεδίου 
πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. 

 Παρακαλείται η αρμόδια υπουργός: 

1. να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το εθνικό σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας (2021-2030) 
για τη Ρομά κοινότητα, 

2. να ενημερώσει για τη διαδικασία και τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση που προηγήθηκε της σύνταξης 
του σχεδίου και ιδιαίτερα κατά πόσο έχουν ληφθεί υπόψη οι θέσεις και ανησυχίες της ίδιας της Ρομά 
κοινότητας και 

3. να ενημερώσει αν και πώς έχουν ληφθεί υπόψη στη σύνταξη του σχεδίου η τελευταία Έκθεση της ECRI 
για την Κύπρο (2016), η Πέμπτη Γνωμοδότηση για την Κύπρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής της 
Σύμβασης-Πλαισίου για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε 
σχέση με την προστασία των Κυπρίων πολιτών Ρομά (Νοέμβριος 2019), καθώς και οι συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στη σχετική τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως (Δεκέμβριος 2020).» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.029, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Η προστασία και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προϋποθέτει ισχυρούς, ανεξάρτητους και 
αποτελεσματικούς εθνικούς θεσμούς.  Οι εθνικές αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να λειτουργούν στη 
βάση των σχετικών αρχών που έχουν εγκριθεί από τη ΓΣ του ΟΗΕ το 1993 (Αρχές των Παρισίων).  Το 2015 η 
εθνική αρχή της χώρας μας, το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
έλαβε διαπίστευση “Β΄ τάξης” (δηλαδή ελλιπής συμμόρφωση με τις Αρχές των Παρισίων) από το αρμόδιο όργανο 
του ΟΗΕ (Παγκόσμια Συμμαχία Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-GANHRI) το οποίο έθεσε 
ημερομηνία επανεξέτασης τον Ιούνιο του 2021. 

 Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει επανειλημμένα συστάσεις για την ανάγκη πλήρους 
συμμόρφωσης του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις αρχές 
των Παρισίων [επτά συστάσεις κατά την Οικουμενική Περιοδική Ανασκόπηση των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κύπρο (2019) και Έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου στην Κύπρου, Ιούλιος 2021]. 

 Ωστόσο, στην πρόσφατη σύνοδο της υποεπιτροπής για τη διαπίστευση (14-24 Ιουνίου 2021) 
αποφασίστηκε ότι η αξιολόγηση της αίτησης του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κύπρου θα συνεχιστεί για άλλους 18 μήνες.  Συγκεκριμένα, γίνονται επισημάνσεις 
ότι η διαδικασία επιλογής και διορισμού του επιτρόπου δεν είναι επαρκώς διαφανής και ανοικτή, δεν υπάρχει 
σαφής διάταξη για τον αριθμό θητειών που δικαιούται ο επίτροπος, το εύρος της εντολής είναι περιορισμένο, δε 
διασφαλίζεται η διαφορετικότητα στη σύνθεση του προσωπικού κ.ά. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων: 

1. κατά πόσο απασχολεί την κυβέρνηση το γεγονός ότι το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει ακόμα πετύχει πλήρη συμμόρφωση με τις Αρχές των 
Παρισίων, κάτι που ανάμεσα σε άλλα καθορίζει και τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια σειρά από 
μηχανισμούς του ΟΗΕ, της EE και του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

2. κατά πόσο προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για τις απαιτούμενες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο 
λειτουργίας του Γραφείου, όπως προκύπτουν από τις συστάσεις της υποεπιτροπής για τη διαπίστευση.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.030, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλέκου Τρυφωνίδη  

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα 
ερωτήματα σχετικά με τις αποζημιώσεις των δικαιούχων αποζημίωσης λόγω της θεομηνίας (ανεμοστρόβιλος) 
που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Αστρομερίτη στις 14 Δεκεμβρίου 2020: 

1. Γιατί, παρότι πέρασαν οκτώ (8) μήνες, δεν έχουν δοθεί ακόμα οι αποζημιώσεις; 

2. Για ποιον λόγο δεν καταβλήθηκε η προκαταβολή του 10% αμέσως μετά τη θεομηνία;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.031, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλέκου Τρυφωνίδη  

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν 
καταβληθεί στους δικαιούχους γεωργούς οι αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν από τον καύσωνα του 
Μαΐου του 2019.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.032, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλέκου Τρυφωνίδη  

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1.  Γιατί δεν υλοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2019 (αρ. απόφ. 
87.817) για ίδρυση Αγροτικής Τεχνικής Σχολής Τροόδους στη Σολιά; 

2. Ποιος ο προγραμματισμός και οι ενέργειες που γίνονται, για να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.033, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά 

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων: 

1.  για τις διαδικασίες και το πλαίσιο προσφορών αναφορικά με τις ενοικιάσεις των πτητικών μέσων στις 
οποίες προβαίνει το κράτος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ενοικίασης, 

2. για τις διαδικασίες αγοράς υπηρεσιών από χειριστές-πιλότους για τα πτητικά μέσα που διαθέτει το Τμήμα 
Δασών, 

3. για τον αριθμό των χειριστών-πιλότων οι οποίοι εργοδοτούνται από το Τμήμα Δασών και πόσοι από 
αυτούς επιχειρούν και 

4. κατά πόσο υπήρχε σχεδιασμός από το Τμήμα Δασών για αγορά επιπρόσθετων πτητικών μέσων και από 
πότε και, αν υπήρχε, γιατί δεν προχώρησε.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.034, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνου Σιζόπουλου 

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων: 

1. κατά πόσο έχει δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός για το Ταμείο Αλληλεγγύης, 

2. ποιες καταθέσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο Ταμείο Αλληλεγγύης και, αν δεν έχουν γίνει, πού τηρούνται 
οι μέχρι σήμερα προικοδοτήσεις προς το Ταμείο Αλληλεγγύης οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και 

3. πότε προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε εκταμιεύσεις προς τους δικαιούχους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.035, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ της 19ης Δεκεμβρίου 1966 για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
Δικαιώματα (ΔΣΕΚΠΔ) αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη νομικά κείμενα που αναγνωρίζουν και προωθούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Κατοχυρώνει δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στη στέγαση, 
στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην αξιοπρεπή εργασία, στην πρόσβαση στην πολιτιστική ζωή. 

 Τo σύμφωνο συνοδεύεται από προαιρετικό πρωτόκολλο που τέθηκε σε ισχύ το 2013 και το οποίο προνοεί 
τη δυνατότητα ατόμων ή ομάδων να υποβάλλουν, όταν έχουν εξαντληθεί οι εσωτερικές θεραπείες, ατομικές 
αναφορές στην αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ σχετικά με παραβιάσεις των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο 
σύμφωνο.  Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεχθεί επανειλημμένες συστάσεις, κατά την αξιολόγηση της χώρας μας 
από επιτροπές του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προχωρήσει στην υπογραφή και κύρωση του 
προαιρετικού πρωτοκόλλου.  Τον περασμένο Ιανουάριο η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην υπογραφή 
του προαιρετικού πρωτοκόλλου. Ωστόσο, δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην κύρωσή του, ώστε να αρχίσει η 
εφαρμογή του. 
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 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Πότε αναμένεται να προωθηθεί το προαιρετικό πρωτόκολλο του ΔΣΕΚΠΔ στη Βουλή για την κύρωσή του; 

2. Τι προεργασία έχει γίνει από την κυβέρνηση για την εφαρμογή του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη χώρα 
μας; 

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τη σημασία 
και τα δικαιώματα που τους παρέχει η διαδικασία του προαιρετικού πρωτοκόλλου;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.036, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Αναφορικά με τις εγκαταλελειμμένες κατοικίες στις πόλεις, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως 
ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Υπάρχει οποιαδήποτε μελέτη που να καταγράφει τους κύριους λόγους για τους οποίους υπάρχουν 
εγκαταλελειμμένες κατοικίες στις πόλεις; 

2. Έχει γίνει ποτέ καταμέτρηση των εγκαταλελειμμένων κατοικιών ανά πόλη; 

3. Υπάρχει οποιαδήποτε πολιτική που να στοχεύει στην επιδιόρθωση και χρήση τέτοιων κατοικιών;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.037, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπουργείο του 
εφαρμόζει ήδη ή ετοιμάζει οποιαδήποτε πολιτική με ειδικές πρόνοιες για τους αυτοεργοδοτούμενους χωρίς 
σταθερό εισόδημα, όπως για παράδειγμα τους καλλιτέχνες, όσον αφορά τα θέματα φορολογίας, κοινωνικών 
ασφαλίσεων και διασφάλισης ελάχιστου εισοδήματος.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.038, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 Σημείωση:  Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική. 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.039, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου κατέθεσε αίτημα προς τον 
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ώστε σκευάσματα όπως η ασπιρίνη, η βιταμίνη D και ο ψευδάργυρος να 
συμπεριληφθούν στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία επιδοτούνται από το ΓΕΣΥ.  Ειδικότερα, 
φαίνεται ότι τα υπό αναφορά σκευάσματα λαμβάνονται από χιλιάδες ασθενείς και ηλικιωμένους.  Γι' αυτό τον 
λόγο η συνταγογράφησή τους στα πλαίσια του ΓΕΣΥ αποτελεί πάγιο αίτημα της ομοσπονδίας. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δε 
συμπεριλαμβάνονται τα υπό αναφορά σκευάσματα στον κατάλογο των συνταγογραφούμενων φαρμάκων του 
ΓΕΣΥ και αν εξετάζει το αίτημα του οργανισμού για συμπερίληψή τους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.040, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση (αρ. 89.669), ημερομηνίας 24 Ιουνίου 
2020, σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων ενέκρινε 
την 31η Δεκεμβρίου 2030 ως την εφικτή ημερομηνία πλήρους συμμόρφωσης της Κύπρου με την Οδηγία, καθώς 
και το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα και το σχετικό κεφαλαιουχικό πλάνο για την υλοποίηση των 
αποχετευτικών έργων στην Κύπρο. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα έργα 
που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω απόφασης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.  
Παρακαλώ επίσης όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα και το 
σχετικό κεφαλαιουχικό πλάνο για την υλοποίηση των αποχετευτικών έργων στην Κύπρο, όπως παρουσιάζονται 
στα παραρτήματα 4 έως 10 της πρότασης που τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.041, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Τις προηγούμενες μέρες δημοσιεύθηκε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης ανά το παγκόσμιο μεγάλη έρευνα 
δεκαεπτά (17) δημοσιογραφικών οργανισμών σύμφωνα με την οποία ηγέτες κρατών, ακτιβιστές, δημοσιογράφοι 
και άλλα άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο φαίνεται να κατασκοπεύονταν μέσω του λογισμικού Pegasus, το οποίο 
δημιούργησε η ισραηλινή εταιρεία NSO Group Technologies.  Στην υπόθεση αυτή φαίνεται να εμπλέκεται και η 
Κύπρος.  
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Ειδικότερα, η Ολλανδή ευρωβουλευτής Sophia in 't Veld με ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ζήτησε ενημέρωση για το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδότησε δραστηριότητες της NSO στην 
Κύπρο ή στη Βουλγαρία και για το αν έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τον έλεγχο που άσκησαν τα δύο κράτη-
μέλη ως προς τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά την εξαγωγή του Pegasus.  Σημειώνεται ότι 
η Κύπρος και η Βουλγαρία είναι οι δύο χώρες της EE από τις οποίες εξήχθη το λογισμικό παρακολούθησης 
κινητών τηλεφώνων Pegasus.  Υπενθυμίζεται ακόμα ότι η εταιρεία NSO σχετίζεται και με την υπόθεση του 
μαύρου κατασκοπευτικού βαν που απασχόλησε την Κύπρο το 2019. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής: 

1. Ποια η σχέση της Κύπρου με την εταιρεία NSO και το λογισμικό Pegasus; 

2. Έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθυνθεί στις κυπριακές Αρχές σχετικά με έρευνες που διενεργεί για την 
εν λόγω υπόθεση; 

3. Έχει διερευνηθεί το ενδεχόμενο η εν λόγω εταιρεία να κατασκόπευε μέσω του λογισμικού Pegasus 
πρόσωπα και στην Κύπρο; 

4. Ποια η σχέση της υπόθεσης του κατασκοπευτικού βαν με την υπόθεση Pegasus; 

5. Ποιες οι εξελίξεις στην υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν;  Έχει ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα;»   

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.042, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Παρακαλούμε όπως ερωτηθεί ο αρμόδιος υπουργός και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
αναφορικά με: 

1. τη σύμβαση παραχώρησης ταχυδρομικών υπηρεσιών στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου και 

2. τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν στη διανομή και στις παραδόσεις.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.043, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά  

 «Σε επίσκεψή μου στο εμπορικό κέντρο του Κυβερνητικού Οικισμού Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό 
διαπίστωσα ότι δύο πολυκατοικίες οι οποίες έχουν κριθεί κατεδαφιστέες εδώ και χρόνια δεν έχουν κατεδαφιστεί 
ακόμα.  Το γεγονός δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα ζωής στην περιοχή, όπως ρύπανση, ακαθαρσία και 
τρωκτικά, αλλά και ζητήματα ασφάλειας, ένεκα της επικινδυνότητας των υπό κατεδάφιση πολυκατοικιών.  

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους 
καθυστέρησης της κατεδάφισης των συγκεκριμένων πολυκατοικιών, τις ενέργειες των αρμόδιων τμημάτων και 
το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της κατεδάφισης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.044, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Σε ενημέρωση του Υπουργού Εσωτερικών προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον Αύγουστο του 2019, 
σχετικά με την πορεία του προγράμματος εγκατάστασης ανελκυστήρων αναφέρθηκε ότι προγραμματίζεται η 
εγκατάσταση ανελκυστήρων σε τριάντα δύο πολυκατοικίες σε κυβερνητικούς οικισμούς.  Συγκεκριμένα, ο 
προγραμματισμός αφορούσε στην εγκατάσταση δεκατεσσάρων ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες σε 
κυβερνητικούς οικισμούς της επαρχίας Λευκωσίας (εννιά στον κυβερνητικό οικισμό “Κόκκινες” Στροβόλου, 
τέσσερις στον κυβερνητικό οικισμό “Αθαλάσσας” Αγλαντζιάς και ένας στον κυβερνητικό οικισμό Αγίου Γεωργίου), 
δέκα ανελκυστήρες σε κυβερνητικούς οικισμούς της επαρχίας Λεμεσού (εννιά στον κυβερνητικό οικισμό 
“Μακαρίου ΙΙΙ” και ένας στον κυβερνητικό οικισμό Αγίου Ιωάννη) και οκτώ ανελκυστήρες σε κυβερνητικούς 
οικισμούς της επαρχίας Λάρνακας (πέντε στον κυβερνητικό οικισμό Αγίου Ιωάννη και τρεις στον κυβερνητικό 
οικισμό Αγίων Αναργύρων II). 

 Παρακαλείται ο Υπουργός Εσωτερικών να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικό κατάλογο 
με τις πολυκατοικίες στις οποίες προγραμματίζεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα και να ενημερώσει για το στάδιο 
στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία εγκατάστασης ανελκυστήρα σε κάθε πολυκατοικία, καθώς και για το 
χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.  Επίσης, παρακαλείται να ενημερώσει τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων που αφορούν στην εγκατάσταση ανελκυστήρων 
για το 2020.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.045, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Σε συνέχεια της απάντησης στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.010 παρακαλείται ο αρμόδιος 
υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 
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1. Πόσοι δικαιούχοι οικοπέδων στον συνοικισμό αυτοστέγασης “Μάμμαρη Β΄” βρίσκονταν στον σχετικό 
κατάλογο κατά την ημέρα λήψης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 24 Νοεμβρίου 2015; 

2. Πόσοι έχουν αποσύρει το ενδιαφέρον τους ένεκα της καθυστέρησης στον διαχωρισμό των συγκεκριμένων 
οικοπέδων μέχρι σήμερα; 

3. Έχει εγκαταλειφθεί εξ ολοκλήρου η προηγούμενη απόφαση για διαχωρισμό οικοπέδων στον συγκεκριμένο 
συνοικισμό αυτοστέγασης ή το υπουργείο επεξεργάζεται άλλα σχέδια για τη διάθεση των συγκεκριμένων 
οικοπέδων;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.046, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Το ύψος του κονδυλίου στον προϋπολογισμό για το επίδομα τέκνου ανά έτος για τα έτη 2017, 2018, 2019 
και 2020, καθώς και την πραγματική δαπάνη του συγκεκριμένου κονδυλιού για τα υπό αναφορά έτη, 

2. την πραγματική δαπάνη για το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας ανά έτος για τα έτη 2017, 2018, 2019 
και 2020, καθώς και τον αριθμό των μονογονεϊκών οικογενειών που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα 
και 

3. τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες έχει τερματιστεί το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας για λόγους 
συμβίωσης με άλλο άτομο.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.047, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην Κύπρο για τη μετατροπή αυτοκινήτων που κινούνται με βενζίνη ή πετρέλαιο 
σε ηλεκτρικά με βάση τα διάφορα έτοιμα συστήματα μετατροπής που υπάρχουν στην αγορά.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.048, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

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

 Μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2021, κατά την οποία παρατηρήθηκε αδυναμία να 
απαντηθεί η ερώτησή μου γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία κρατούσε απόρρητο μέχρι το 2000 τον κατάλογο με τα 
ονόματα των αγνοουμένων ενάντια σε κάθε διεθνή πρακτική παρόμοιων περιπτώσεων και μετά την παραδοχή 
του Επιτρόπου Ανθρωπιστικών Θεμάτων ότι δεν είχε απάντηση στο ερώτημα αυτό, παρακαλώ όπως προβείτε 
στις απαραίτητες ενέργειες για να δοθούν διευκρινίσεις όσον αφορά στο καυτό αυτό ερώτημα». 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.049, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Σύμφωνα με αλληλογραφία που μας έχει κοινοποιήσει το κοινοτικό συμβούλιο Ανάγυιας, η κοινότητα 
αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα σχετικά με την αποχέτευση, ειδικά η περιοχή όπου έχουν ανεγερθεί κατοικίες 
από τον ΚΟΑΓ. 

 Από την αλληλογραφία μεταξύ του κοινοτικού συμβουλίου Ανάγυιας, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων 
(ΤΑΥ) και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ) από το 2019 φαίνεται ότι υπήρξε σχετική 
καθυστέρηση στην απόφαση για την υλοποίηση του έργου, ενώ είχαν γίνει και συναντήσεις μεταξύ των 
εμπλεκόμενων μερών λόγω της διαφωνίας μεταξύ του ΤΑΥ και του ΣΑΛ ως προς το ποιος φορέας θα προκηρύξει 
τον διαγωνισμό για το έργο και θα αναλάβει το κόστος αυτού. 

 Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με τον προγραμματισμό και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα με τις 
αποχετεύσεις. 

 Δεδομένου ότι τα σχετικά κονδύλια είχαν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2021, παρακαλούμε επίσης 
να μας ενημερώσει αν έχουν περιληφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του 2022, σε 
περίπτωση που αυτό απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου». 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.050, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα πιο κάτω:  

1. Ποιος λειτουργός του υπουργείου έδωσε οδηγίες για το σκίσιμο της επίμαχης σελίδας από το βιβλίο των 
αγγλικών της Β΄ Λυκείου; 
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2. Σκοπεύει να προχωρήσει σε πειθαρχικά μέτρα εναντίον του λειτουργού; 

3. Ποιος είχε την ευθύνη να ελέγξει το περιεχόμενο του βιβλίου, πριν αυτό παραγγελθεί;  Θα γίνει διοικητική 
ή/και πειθαρχική έρευνα; 

 Τέτοιες ενέργειες που αποπνέουν σκοταδισμό -και μάλιστα από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας- δεν μπορεί να μένουν χωρίς αναζήτηση ευθυνών και καταλογισμό τους.  Η υπόθεση 
δεν μπορεί να κλείσει, χωρίς να κατονομαστούν τα πρόσωπα τα οποία εντός του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας λειτουργούν με τέτοια αυθαιρεσία, αφού εσείς αρνείστε ότι δώσατε σχετικές 
οδηγίες, προκαλώντας συνέπειες στο κυπριακό κράτος, πέραν των οικονομικών.  Επίσης, καλό θα ήταν να μας 
ενημερώσετε για το ποσό που κατέβαλε η Δημοκρατία, εφόσον παραγγείλατε και αποσύρατε το βιβλίο.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.051, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ημερομηνία 
έναρξης του αποχετευτικού έργου στην κοινότητα Μουτουλλά, καθώς και για τη διαδικασία διαχείρισης, 
επεξεργασίας και διοχέτευσης των λυμάτων.  

 Καλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες προς επίλυση των εμποδίων 
που προκαλούν στην αναβάθμιση του πυρήνα του χωριού οκτώ σπίτια που έχουν πρόβλημα με τα λύματα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.052, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των 
αιτήσεων που έχει λάβει το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου από κατοίκους ορεινών περιοχών για το Σχέδιο 
Ενεργειακής Αναβάθμισης Υφιστάμενων Κατοικιών και τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί, για να 
λάβουν χρηματοδότηση.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών.) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2021 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.379, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 
 «Η απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα από τον αρμόδιο Οργανισμό, δηλαδή τον Οργανισμό Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας, είναι η ακόλουθη: 

2. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας εργοδοτούνται έξι (6) Καρδιολόγοι.  Στο παρόν στάδιο κρίνεται ότι δεν 
υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη έβδομου Καρδιολόγου. 

3. Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας έχει 
προχωρήσει σε μία πρόσληψη Καρδιολόγου το 2019, μία πρόσληψη το 2020 και δύο προσλήψεις το 
2021.  

4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.111, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους 
 Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση είναι η ακόλουθη:  

1. Πόσες περιπτώσεις παιδικού διαβήτη έχουν εντοπιστεί τα τελευταία τρία χρόνια και σε τι ποσοστό στον 
συνολικό πληθυσμό των παιδιών; 

 Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τα Συστήματα Υγείας απαιτούν καλά σχεδιασμένα Συστήματα 
Πληροφοριών, έτσι ώστε οι όποιες αποφάσεις να στηρίζονται σε δεδομένα, συστηματικά τεκμηριωμένα.  
Άλλωστε, ο σχεδιασμός για τη Δημόσια Υγεία από τα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων οφείλει να βασίζεται σε 
αποτελεσματικά συστήματα πληροφόρησης με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού. Αυτά τα συστήματα 
πληροφοριών έχουν αναδειχθεί πλέον ως το βασικότερο εργαλείο για τη δημόσια υγεία.  Επιπλέον, η συνεχής 
καταγραφή των περιστατικών, με στόχο την παρακολούθηση της υγείας, παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και βοηθά στο να καθοριστεί πού είναι καλύτερο να επενδύσουν οι 
λήπτες αποφάσεων στον τομέα της υγείας, αφού σήμερα οι πόροι είναι περιορισμένοι. 

 Στο παρόν στάδιο, στη χώρα μας, δεν υπάρχει εθνικό αρχείο διαβήτη.  Η συλλογή και η ηλεκτρονική 
καταχώριση δεδομένων για το διαβήτη για ενήλικες ξεκίνησε από το Κέντρο Αναφοράς Διαβήτη στο Νέο 
Νοσοκομείο Λάρνακας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EUBIROD και επεκτάθηκε στο Νοσοκομείο 
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Αμμοχώστου, στα εξωτερικά ιατρεία του Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας και στο Αγροτικό Κέντρο Κοφίνου.  Δεν 
υπάρχει καταγραφή παιδικού διαβήτη.  Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει την σημασία της δημιουργίας εθνικού 
αρχείου που θα περιλαμβάνει καταγραφές παιδικού και ενήλικου διαβήτη και θα περιληφθεί σε μελλοντικά του 
σχέδια. 

2. Ποια η πολιτική του Υπουργείου και τι μέτρα λαμβάνονται για την ενημέρωση και την αντιμετώπιση του 
προβλήματος; 

 Το Υπουργείο Υγείας επενδύει στην πρόληψη στοχεύοντας στην προαγωγή της υγείας σε πολύ μικρές 
ηλικίες.  Σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και Φορείς που έχουν σχέση με την αγωγή του παιδιού προωθείται 
η εκμάθηση υγιεινού τρόπου ζωής και η εισαγωγή συμπεριφοράς που να προάγει την υγεία.  Στο χώρο του 
σχολείου οι στόχοι επιτυγχάνονται με συντονισμένες προσπάθειες των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας  
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Συνδέσμου Διαιτολόγων & Διατροφολόγων Κύπρου με τα πιο κάτω 
μέτρα: 

1. Προώθηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. 

2. Προώθηση Μεσογειακής διατροφής 

3. Καταπολέμηση της παχυσαρκίας 

4. Προώθηση Άσκησης. 

5. Καταπολέμηση υπερβολικής χρήσης αλκοόλ, ιδιαίτερα στους νέους. 

 Ταυτόχρονα, επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν την υγιεινή διατροφή των παιδιών 
στις σχολικές καντίνες, γι’ αυτό επιβλέπει την αυστηρή εφαρμογή των περί Σχολικών Κυλικείων Νόμου του 2000 
και του Τροποποιητικού Νόμου του 2005, καθώς και των οδηγιών που περιλαμβάνονται σε σχετικές εγκυκλίους. 

 Παράλληλα, η Σχολιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας εφαρμόζει Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
Αγωγής της Υγείας στους μαθητές της Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης στοχεύοντας όχι μόνο στην 
παροχή πληροφοριών και στην αύξηση των γνώσεων, αλλά και στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών, 
έτσι ώστε τα άτομα να καταστούν υπεύθυνα για τη δική τους μελλοντική υγεία.  Έχοντας υπόψη ότι ο Σακχαρώδης 
Διαβήτης τύπου 2 συνδέεται άμεσα με τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες και τη συμπεριφορά των ατόμων, αρκετά 
από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αγωγής Υγείας που εφαρμόζει η Σχολιατρική Υπηρεσία συμβάλλουν και 
στην πρόληψη του Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 Οι Επισκέπτες/τριες Υγείας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και το προσωπικό των σχολείων καθώς και 
τους Συνδέσμους Γονέων και Διαιτολόγων Κύπρου εφαρμόζουν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αγωγής Υγείας 
για την αξία του Υγιεινού Προγεύματος και του Μεσογειακού Γεύματος σε μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης.  
Συγκεκριμένα, μετά την ενημέρωση των παιδιών για το θέμα, προσφέρεται στα παιδιά πρότυπο υγιεινό 
πρόγευμα και μεσογειακό γεύμα, αντίστοιχα. 

 Επιπρόσθετα, οι Επισκέπτες/τριες Υγείας μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους στα Κέντρα 
Προστασίας Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού προγραμματίζουν και πραγματοποιούν διαφωτιστικές διαλέξεις 
για μέλλοντες γονείς και εγκύους σε όλες τις επαρχίες.  Στη θεματολογία των διαλέξεων συμπεριλαμβάνονται και 
θέματα που αφορούν στην πρόληψη του Διαβήτη της Κύησης. 

3. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2021 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.218, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Χρίστου 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με την επικινδυνότητα και την ακαταλληλότητα του δρόμου 
Λευκωσίας-Παλαιχωρίου που οδηγεί στην Ορεινή Λευκωσίας και σας πληροφορώ ότι η κατασκευή του εν λόγω 
αυτοκινητόδρομου περιλαμβάνεται στο Τριετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2023 και θα προωθηθεί σε 2 φάσεις 
ως ακολούθως: 

Τμήμα Ανάγυιας-Αγροκηπιάς 
 Η μελέτη για το τμήμα αυτό αναθεωρείται, σύμφωνα με την αξιολόγηση που έγινε βάσει του περί 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου [20(Ι)/2014], με σκοπό τη μείωση του 
κόστους κατασκευής. 

 Με βάση το σενάριο που υιοθετήθηκε και αποδέχτηκαν οι Κοινότητες της περιοχής, ο νέος 
αυτοκινητόδρομος θα είναι μήκους 8χλμ. και θα περιλαμβάνει επιπλέον 8,5χλμ. δευτερεύον οδικό δίκτυο.  Ο 
τερματικός κόμβος ο οποίος θα είναι ισόπεδος θα κατασκευαστεί στη συμβολή με το δρόμο προς Αγροκηπιά και 
όχι παρά το Καλό Χωριό όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.  Το έργο περιλαμβάνει επίσης, μία υπέργεια γέφυρα, 
ένα ισόπεδο κυκλικό κόμβο στην περιοχή Εργατών παρά τη Βιομηχανική Περιοχή, δύο ανισόπεδους κόμβους 
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στις συμβολές με τους δρόμους προς Αγ. Ιωάννη και προς το Περιφερειακό Γυμνάσιο στη Μαλούντα, καθώς και 
προσβάσεις τόσο προς τις Κοινότητες όσο και προς τις γεωργικές περιοχές.  Το κόστος υπολογίζεται σε 
€61εκ.+ΦΠΑ, συν το κόστος των απαλλοτριώσεων γης.  Σημειώνεται ότι για την προώθηση του έργου θα πρέπει 
να διευθετηθούν τα πιο κάτω: 

α) Περιβαλλοντικά θέματα: Έχει επιβεβαιωθεί η περιβαλλοντική έγκριση στις 10/2/2021 με μικρή 
τροποποίηση του δευτερεύοντος οδικού δικτύου. 

β)  Μελέτη: Αναμένονται οι μελέτες κάποιων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (όπως Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων, ΑΗΚ, Τηλεπικοινωνίες) για να ολοκληρωθούν τα κατασκευαστικά σχέδια, τα έγγραφα 
προσφορών και η εκτίμηση του κόστους κατασκευής. 

γ)  Απαλλοτριώσεις: Έχουν σταλεί νέα τροποποιημένα σχέδια απαλλοτρίωσης στο Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας και γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις με βάση την αναθεωρημένη μελέτη, με στόχο να 
ετοιμαστούν τα τελικά σχέδια και πίνακες για επιβεβαίωση και δημοσίευση γνωστοποίησης 
απαλλοτρίωσης. 

δ) Έγκριση πιστώσεων: Το έργο έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων για 
τα έτη 2021-2024. 

ε)  Διαδικασία Προσφορών/Έναρξη εργασιών: Η προκήρυξη προσφορών αναμένεται περί τα τέλη του 2021, 
νοουμένου ότι θα ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι εκκρεμείς διαδικασίες.  Η έναρξη εργασιών τοποθετείται 
περί τα μέσα του 2022 με διάρκεια κατασκευής γύρω στα 3,5 χρόνια, εφόσον δεν υπάρξουν προβλήματα 
με την διαδικασία προσφορών. 

Τμήμα Ανθούπολης-Ανάγυιας 

 Το τμήμα Ανθούπολης-Ανάγυιας μήκους 7,3χλμ., έχει περιληφθεί στον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο 
Λευκωσίας ως Φάση Γ΄. Για το τμήμα αυτό προωθείται η ολοκλήρωση των μελετών/αναθεωρήσεων/ 
απαλλοτριώσεων, με στόχο να καταστεί δυνατή η κατασκευή του με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο “Συνδέοντας την Ευρώπη-CEF” του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, για την προγραμματική περίοδο 
2021-27.» 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.011.05.220, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι οι παράμετροι που 
λήφθηκαν υπόψη για ένταξη Κοινοτήτων στο εν λόγω Σχέδιο είναι το υψόμετρο, η απόσταση από αστικό 
κέντρο, και ο πληθυσμός. 

2. Με βάση τις πιο πάνω παραμέτρους και στοιχεία, διαμορφώθηκαν σε συνεργασία και συνεννόηση με την 
Ένωση Κοινοτήτων και τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία 
εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13 Νοεμβρίου 2020: 

✓ Η Κοινότητα πρέπει να βρίσκεται σε υψόμετρο ίσο ή πάνω από 500μ.  

✓ Η Κοινότητα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη από 40χλμ από αστικό κέντρο, βάσει 
οδικού δικτύου, ασχέτως πληθυσμού και ασχέτως υψομέτρου.   

✓ Η Κοινότητα πρέπει να έχει πληθυσμό ίσο ή κάτω από 500 κατοίκους (απογραφή 2011) και ταυτόχρονα 
να βρίσκεται σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη από 30χλμ από αστικό κέντρο.  

✓ Η Κοινότητα πρέπει να έχει πληθυσμό ίσο ή κάτω από 500 κατοίκους (απογραφή 2011) και ταυτόχρονα 
(α) είτε παρουσίασε πληθυσμιακή μείωση τουλάχιστον 10% στην απογραφή του 2011 σε σχέση με του 
2001 και (β) είτε παρουσίασε συνολική πληθυσμιακή μείωση τουλάχιστον 20% τις απογραφές 1992-2001 
και 2001-2011.  

3. Ο κατάλογος των επιλέξιμων Κοινοτήτων, πέραν αυτών που εντάχθηκαν με προηγούμενη Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου στην Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων, ετοιμάστηκε με 
βάση τα πιο πάνω κριτήρια και τα στοιχεία που αποστάλθηκαν από τις αρμόδιες Αρχές/Υπηρεσίες και 
διαβιβάστηκε τόσο στην Ένωση Κοινοτήτων, όσο και στον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων για 
ενημέρωση μέχρι την επίσημη προκήρυξη του Σχεδίου αρχές του 2021.  Μετά από αιτήματα και παραστάσεις 
Κοινοτήτων σε σχέση με το κριτήριο της απόστασης από αστικό κέντρο και τον τρόπο που αυτό υπολογίζεται, 
το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε το θέμα στο αρμόδιο Τμήμα Δημοσίων Έργων για επανεξέταση του 
δεδομένου των αποστάσεων. 

4. Η απόσταση της Κοινότητας, όπως το Τμήμα Δημοσίων Έργων επιβεβαιώνει είναι στα 33χλμ από το 
αστικό κέντρο της Πάφου, ως το πλησιέστερο στην κοινότητα.  Ως εκ τούτου, και επειδή η Κοινότητα Αυδήμου 
δεν πληροί κανένα από τα πιο πάνω κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς βρίσκεται σε υψόμετρο 100μ και έχει 
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πληθυσμό 535 κατοίκους (απογραφή 2011), δεν περιλαμβάνεται στον τελικό κατάλογο της νέας προκήρυξης του 
εν λόγω Σχεδίου. 

5. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι με βάση τις σημερινές συνθήκες και δεδομένα υπάρχει ανάγκη να 
τηρηθούν τα κριτήρια όπως αυτά καθορίστηκαν και εγκρίθηκαν.  Το Σχέδιο θα επαναξιολογηθεί, με τη λήξη της 
προκήρυξης αυτής στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς και θα επαναπροκηρυχθεί αρχές του 2022. 

6. Επιθυμώ να σημειώσω ότι η κοινότητα Αυδήμου συμπεριλαμβάνεται στο νέο “Στεγαστικό σχέδιο 
αναζωογόνησης συγκεκριμένων περιοχών υπαίθρου” που προκηρύχθηκε την 01.03.2021.» 

Απάντηση ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2021 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.240, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Κέττηρου 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, για την οποία ζητήθηκαν οι απόψεις της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου, και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:  

2. Στα πλαίσια του σχεδιασμού του Εκπαιδευτικού Κέντρου “Cyprus Center for Land, Open Seas and Port 
Security“ (CYCLOPS), είναι απαραίτητη η εγκαθίδρυση νέου επίγειου υποσταθμού διανομής, η θέση του οποίου 
συμφωνήθηκε με τους αρχιτέκτονες του έργου και βρίσκεται στο τεμάχιο που ανεγείρεται η εν λόγω οικοδομή. 

3. Ο υποσταθμός αυτός είναι αναγκαίος τόσο για την εξυπηρέτηση του πιο πάνω Κέντρου Εκπαίδευσης, 
όσο και για την ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής, η οποία στο παρόν στάδιο ηλεκτροδοτείται με εναέριους 
μετασχηματιστές. 

4. Όσον αφορά τη θέση του υποσταθμού, αυτή βρίσκεται εντός του χώρου που έχει καθοριστεί για το Κέντρο 
Εκπαίδευσης, έχει πρόσοψη επί της οδού Τουζχανέ και σε καμία περίπτωση δεν είναι μπροστά από 
οποιαδήποτε είσοδο υφιστάμενης κατοικίας.  Στο τοπογραφικό και χωροταξικό σχέδιο, που αναφέρεται πιο κάτω, 
φαίνεται με κόκκινο χρώμα η προτεινόμενη θέση του υποσταθμού όπως συμφωνήθηκε. 

5. Επιπρόσθετα, η πλησιέστερη κατοικία βρίσκεται σε απόσταση 30 μέτρων από τον υποσταθμό και η 
εγκαθίδρυση και λειτουργία του δεν εμποδίζει ή ενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τις παρακείμενες κατοικίες, ενώ 
αποτελεί συνήθη πρακτική στην ανάπτυξη του δικτύου διανομής. 

6. Αυτούσια η επιστολή της ΑΗΚ, καθώς και το τοπογραφικό και χωροταξικό σχέδιο που την συνοδεύει, 
επισυνάπτονται για εύκολη αναφορά.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2021 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη 
στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.240, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Κέττηρου 
 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι απόρρητη. 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου 
Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.003, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2021, της βουλευτού 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

2. Το Υπουργείο Οικονομικών και το αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας έχει αναγνωρίσει την ανάγκη 
αποτελεσματικής διαχείρισης της φορολογικής συμμόρφωσης των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, και 
ελλείψει ενός δημοσιευμένου μητρώου, έχει καταρτίσει σχετικό κατάλογο με τα πρόσωπα αυτά που αριθμεί 
περίπου 100 πρόσωπα και συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εν ενεργεία μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, Κρατικούς Αξιωματούχους κτλ.  Στον εν λόγω κατάλογο υπάρχει ελεγχόμενη 
πρόσβαση για σκοπούς διασφάλισης της πληροφόρησης και τήρησης όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων. 

3. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο έχει περιορισμένος αριθμός προσωπικού, ενώ η παρακολούθηση της 
φορολογικής συμμόρφωσης των πιο πάνω προσώπων καθώς και η επιβολή φορολογιών ανατίθενται κατά 
καιρούς σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Με βάση τα στοιχεία που διατηρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα 
του Τμήματος, κατά μέσο όρο το 82,3% των ΠΕΠ υπέβαλε τη Δήλωση Εισοδήματος 2009-2019 εμπρόθεσμα, 
ενώ εκπρόθεσμα υπέβαλε τη δήλωσή του το 8,7% των ΠΕΠ. Ποσοστό που ανέρχεται σε 9% δεν έχει υποβάλει 
Δήλωση Εισοδήματος κατά τα έτη 2009-2019 είτε λόγω της μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης, είτε λόγω μη 
συμμόρφωσης. 

4. Όσον αφορά στην πληροφόρηση που λαμβάνεται κατά καιρούς είτε από επώνυμες/ανώνυμες καταγγελίες 
είτε από δημοσιεύματα, το Τμήμα Φορολογίας αξιολογεί και επιλαμβάνεται των υποθέσεων αυτών ανάλογα με 
το βαθμό κινδύνου. 



 
 

67 
 

5. Οι υποθέσεις στις οποίες αναφέρεστε, και όχι μόνο, είχαν ήδη αξιολογηθεί ως υψηλού βαθμού κινδύνου 
και είχαν ήδη δοθεί οδηγίες διενέργειας ενδελεχούς φορολογικού ελέγχου με τη χρήση όλων των διαθέσιμων στο 
Τμήμα στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων από το εξωτερικό. Η έρευνα, η συγκέντρωση στοιχείων 
αλλά και ο φορολογικός έλεγχος βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.» 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. 
Στέφης Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.004, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2021, της βουλευτού 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 
 «Η απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα είναι η ακόλουθη: 

 Ο Αρχηγός Αστυνομίας μάς έχει ενημερώσει ότι η υπόθεση εναντίον του κ. Γιάννη Γιαννάκη βρίσκεται 
υπό διερεύνηση και με την ολοκλήρωση των ερευνών, ο φάκελος θα τεθεί ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για 
οδηγίες.» 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης 
Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.005, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2021, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά 
 Σημείωση:  Η απάντηση της υπουργού είναι απόρρητη. 

Απάντηση ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2021 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.007, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 
«Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα: 

2. Το θέμα για την αξιοποίηση του χώρου της πρώην Διανελλείου Τεχνικής Σχολής Λάρνακας έχει επιλυθεί 
πρόσφατα με την ολοκλήρωση της συμφωνίας ανταλλαγής του συγκεκριμένου χώρου με άλλη κρατική γη. 

3. Αφού εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου και ολοκληρωθεί η διαδικασία κατεδάφισης, το ΥΠΠΑΝ θα μελετήσει το θέμα της αξιοποίησης 
του χώρου της πρώην Διανελλείου Τεχνικής Σχολής Λάρνακας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 
ανασχεδιασμού των Δημόσιων Εκπαιδευτηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας και, στη βάση αυτής της 
μελέτης, θα ενταχθούν τα αντίστοιχα έργα στους προϋπολογισμούς. 

4. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2021 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.008, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2021, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

Α)  Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενέγραψε 261 μηχανοκίνητα οχήματα με βάση τον περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 2020 [Ν. 105(Ι)/2020]. 

Β)  Τα εν λόγω οχήματα δεν θα εμπίπτουν στα σχέδια που προγραμματίζει το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων να προωθήσει σε σχέση με την απόσυρση οχημάτων. 

2.  Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις απαιτηθούν.» 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.011.05.01.010, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα όσον αφορά το 
διαχωρισμό οικοπέδων αυτοστέγασης στο Μάμμαρι (Φάση Β): 

α)  Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αρ. 79.818 και ημερομηνία 24.11.2015, ενέκρινε το 
διαχωρισμό 463 συν 2 μισών οικοπέδων αυτοστέγασης και τη διάθεση 156 αδιάθετων οικοπέδων σε 
υφιστάμενους διαχωρισμούς αυτοστέγασης για κάλυψη του συνολικού αριθμού των 596 δικαιούχων (547 
δικαιούχοι που εξακολουθούσαν να ενδιαφέρονται και 49 δικαιούχοι που κατέχουν γνωστοποίηση), στους 
οποίους είχε παραχωρηθεί οικόπεδο και δεν είχε αρχίσει ο διαχωρισμός.  Για κάλυψη των αναγκών της 
Επαρχίας Λευκωσίας, το Τμήμα Πολεοδομίας, στη σχετική Πρόταση που υποβλήθηκε, είχε προτείνει 
μεταξύ άλλων το διαχωρισμό 60 οικοπέδων στο Μάμμαρι. 

β)  Οι εναπομείναντες δικαιούχοι οικοπέδων για αυτοστέγαση στη περιοχή Μάμμαρι ήταν μέχρι 14/10/2019 
τριάντα δύο (32), ενώ σήμερα οι εναπομείναντες δικαιούχοι είναι είκοσι (20). 

2.  Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του ημερομηνίας 24/6/2021 
αποφάσισε τη παραχώρηση αδιάθετων οικοπέδων από υφιστάμενο διαχωρισμό που έγινε στη Κοκκινοτριμιθιά 
στους 20 εναπομείναντες δικαιούχους που είχαν εγκριθεί για αυτοστέγαση στο Μάμμαρι. 
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3.    Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2021 της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κ. 
Αναστασίας Ανθούση στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.002, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2021, της 

βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 
 Σημείωση:  Η απάντηση της υφυπουργού είναι εμπιστευτική. 

Απάντηση ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2021 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.004, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 
 «Η απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα από το αρμόδιο Τμήμα, τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, 
είναι η ακόλουθη: 

2. Η διαδικασία που ακολουθείται στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και αφορά την εμπλοκή 
κλινικών ψυχολόγων/ψυχίατρων έχει ως εξής: 

3. Στις περιπτώσεις που το θύμα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ή στους θαλάμους στα Γενικά Νοσοκομεία ή το θύμα 
έχει αποβιώσει, καλείται από τον θεράποντα ιατρό, κλινικός ψυχολόγος της Διασυνδετικής ή ψυχίατρος, ο οποίος 
σε συνεργασία με τον ιατρό ενημερώνουν και στηρίζουν τους συγγενείς ή το ίδιο το άτομο, αν είναι σε θέση.  Σε 
όλα τα Γενικά Νοσοκομεία όλων των πόλεων έχει τοποθετηθεί ψυχίατρος και κλινικός ψυχολόγος οι οποίοι 
μπορεί να παρέχουν και αυτή την υπηρεσία, όταν απορρέει και κριθεί αναγκαίο από τη συνεργασία με τους 
θεράποντες ιατρούς.  Αν κριθεί αναγκαία η συνέχιση της στήριξης εξωνοσοκομειακά, γίνεται παραπομπή σε 
κλινικούς ψυχολόγους/ψυχίατρους στα εξωτερικά ιατρεία των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

4. Στην περίπτωση μαζικής κρίσης (π.χ. αεροπορικό δυστύχημα με την “Ήλιος”, έκρηξη στο Μαρί κ.λπ.) 
ακολουθείται το ειδικό πρωτόκολλο των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που έχει δημιουργηθεί για αυτές τις 
περιπτώσεις.  Έχει συσταθεί ειδική πολυθεματική ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων επαγγελματιών υγείας, 
συμπεριλαμβανομένου και κλινικών ψυχολόγων, η οποία καλείται να προσφέρει άμεση ψυχολογική στήριξη 
στους πληγέντες.  Αν παραστεί ανάγκη για συνέχιση της ψυχολογικής στήριξης, γίνεται παραπομπή στα 
εξωτερικά ιατρεία. 

5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινήσεων, παραμένω στην διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2021 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη 
στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.006, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη  
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση με την οποία ο βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 
κ. Γιώργος Λουκαΐδης, ζητεί από τον Υπουργό Οικονομικών να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
για την πολιτική αναδιαρθρώσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ και κατά πόσο οι αναδιαρθρώσεις περιορίζονται σε ενυπόθηκα 
δάνεια για τα οποία η εξασφάλιση αφορά την πρώτη κατοικία ή μικρή επαγγελματική στέγη. 

2. Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε λάβει από την ΚΕΔΙΠΕΣ, σας ενημερώνουμε ότι η πολιτική 
αναδιαρθρώσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι η ακόλουθη: 

 α) Κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων αναδιάρθρωσης ακολουθείται η πολιτική τους, η οποία 
βασίζεται σε σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) σε συνάρτηση με το 
επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ. 

 β) Βάσει της σχετικής οδηγίας της ΚΤΚ, θα πρέπει να διενεργούνται βιώσιμες αναδιαρθρώσεις και να 
στοιχειοθετείται η δυνατότητα των δανειοληπτών να τηρήσουν το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 87% του χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση είναι τερματισμένο/σε 
δικαστικά μέτρα με το 84% του χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση να παρουσιάζει μακροχρόνιες 
καθυστερήσεις, πέραν των 5 χρόνων, η δυνατότητα των δανειοληπτών να αναλάβουν νέο 
πρόγραμμα αποπληρωμής είναι περιορισμένη. Εντούτοις, στην προσπάθεια εξεύρεσης 
συναινετικής λύσης προς το κοινό συμφέρον, τόσο των δανειοληπτών, όσο και του 
φορολογούμενου πολίτη, εξετάζονται και εφαρμόζονται και άλλες λύσεις πέραν της 
αναδιάρθρωσης. 

3. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2018-2021, έχουν αναδιαρθρωθεί 10,120 λογαριασμοί συνολικού ποσού 
€1,358 εκ. Όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα έχουν διενεργηθεί αναδιαρθρώσεις σε όλες τις κατηγορίες 
δανείων και δεν περιορίζονται σε δάνεια με εξασφάλιση 1η κατοικία ή επαγγελματική στέγη. 
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4. Αναφορικά με την τοποθέτηση ότι προωθούνται οι εκποιήσεις, σημειώνεται ότι το 54% των συνολικών 
συναινετικών λύσεων που έχουν υλοποιηθεί κατά την περίοδο 2018-2021 αφορούν λογαριασμούς που είναι 
τερματισμένοι σε δικαστικά μέτρα. Βάσει της στρατηγικής, σε περίπτωση που οι δανειολήπτες συνεργάζονται 
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να εξευρεθεί συναινετική λύση με τους δανειολήπτες και να αποφευχθεί λήψη ή 
συνέχιση δικαστικών μέτρων/εκποιήσεων πάντοτε μέσα στα πλαίσια των πολιτικών και επιχειρηματικού πλάνου 
της ΚΕΔΙΠΕΣ. Συνολικά για την περίοδο 2018-2021 για 11,666 λογαριασμούς οι οποίοι ήταν τερματισμένοι/σε 
δικαστικά μέτρα συνολικού ποσού €1,475 εκ. έχει εξευρεθεί συναινετική λύση. Ως εκ τούτου, βάσει των στοιχείων 
αυτών, η διατύπωση στην επιστολή ότι προωθούνται οι εκποιήσεις δεν ευσταθεί. 

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021 του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Σάββα Περδίου στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.007, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 
«Αναφέρομαι στο πιο πάνω ερώτημα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Στην επιστολή μου με τον ίδιο αρ. φακέλου και ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2019, η οποία αποτελούσε 
απάντηση της ερώτησης του ίδιου βουλευτή με αρ. 23.06.011.04.030, και ημερομηνία 30 Αυγούστου 2019 για 
το ίδιο θέμα, αναφέρονταν αυτολεξεί τα ακόλουθα: 

 “2. Το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει ήδη αποστείλει επιστολή στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, ως το αρμόδιο 
Τμήμα, με την οποία ζητά την καθοδήγησή του για τα πιο κάτω: 

  (α)  κατά πόσο τα εν λόγω αντικείμενα έχουν οποιαδήποτε αρχαιολογική αξία και 

   (β) εάν το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα μπορούσε να αναλάβει τη συντήρησή τους.  

 3. Ανάλογα με την απάντηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, το Υφυπουργείο Τουρισμού θα καθορίσει 
τις επόμενες ενέργειές του για το θέμα, με βάση και το διαθέσιμο νομικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση 
αγαθών που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Κράτους.” 

3. Ενόψει του γεγονότος ότι, το Υφυπουργείο Τουρισμού έλαβε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ως το αρμόδιο 
Τμήμα, προφορική απάντηση η οποία αναφέρει ότι οι παλιοί φάροι και ο παλιός χειροκίνητος γερανός δεν έχουν 
καμία αρχαιολογική αξία και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να αναλάβει τη συντήρησή τους, το Υφυπουργείο 
δεν προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες. 

4. Ανεξάρτητα από την απάντηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στο αρμόδιο 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρείται σκόπιμη για αξιοποίηση των εν 
λόγω αντικειμένων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2021 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.012, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους 
«Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω ότι ο κ. 

Πρόδρομος Αλαμπρίτης εκλέγηκε βουλευτής στην Επαρχία Λάρνακας κατά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, 
λειτούργημα ασυμβίβαστο με την θέση που κατείχε ως εκπαιδευτικός. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί των 
Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημοσίων Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 2015 [102(1)/2015]: 

2018 - 2021   Αριθμός  
Λογαριασμών   

Συνολικό ποσό  
(€εκ)   

%   

Συνολικό  
ποσό   

Αναδιαρθρώσεις   10,120   1,358   100.00%   

Εξασφάλιση Κατοικημένη  
Ακίνητη Περιουσία  ( RRE )  
Πρώτη Κατοικία   
Εξασφάλιση Ακίνητη  
Περιουσία  (RRE)   

2,824   

1,302   

52 7   

248   

38.83%   

18.30%   

Άλλη Εξασφάλιση   3,153   509   37.47%   

Χωρίς Εξασφάλιση   2,841   73   5.40%   
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 “Σε περίπτωση επιτυχίας του υπαλλήλου στις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 εκλογές, αυτός 
αφυπηρετεί αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχει, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί 
Συντάξεως Νόμου που αφορούν τα ωφελήματα αφυπηρέτησης για τερματισμό υπηρεσίας προς το δημόσιο 
συμφέρον, αν πρόκειται περί εκλογής στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του μέλους της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ή που αφορούν την πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση, αν πρόκειται για εκλογή σε άλλο αξίωμα”. 

2. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω ο κ. Αλαμπρίτης αφυπηρέτησε από τη Δημόσια Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία από τις 30.05.2021 σύμφωνα με το άρθρο 42(1)(ε) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
Νόμων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2021 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.017, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, για την οποία ζητήθηκαν οι απόψεις της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου, και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

2. Ο οδικός φωτισμός αποτελεί ευθύνη της εκάστοτε Αρμόδιας Αρχής, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων. 

3. Συνήθης πρακτική είναι με την επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου, η οποία γίνεται για την ηλεκτρική 
σύνδεση υποστατικών των ενδιαφερόμενων αιτητών, να γίνεται παράλληλη εγκατάσταση οδικού φωτισμού το 
κόστος του οποίου επωμίζεται η αρμόδια Αρχή.  

4. Όσον αφορά τον υπό αναφορά δρόμο Τίμης-Αχέλειας υπάρχει τμηματικά οδικός φωτισμός ο οποίος 
εγκαταστάθηκε στα πλαίσια της επέκτασης του ηλεκτρικού δικτύου για τις ανάγκες αιτητών όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 3. Επομένως, για ηλεκτροφώτιση ολόκληρου του δρόμου είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης 
από την Αρμόδια Αρχή προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη από την ΑΗΚ και να εκδοθούν όροι σύνδεσης, οι οποίοι 
αφού γίνουν αποδεκτοί μαζί με την πληρωμή της απαιτούμενης δαπάνης, να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση 
του φωτισμού. 

5. Αυτούσια η επιστολή της ΑΗΚ επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2021 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.021, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:  

1. Δυνάμει των δύο νομοθετικών πλαισίων που αναφέρονται στην ερώτησή σας δεν εκδίδονται άδειες από 
το Τμήμα Εργασίας για την απασχόληση εργαζομένων ούτε και εγκρίνονται επιχειρήσεις (γνωστοποίηση 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή (Τμήμα Εργασίας) δυνάμει του άρθρου 11 του Ν.63(Ι)/2017) για 
απόσπαση εργαζομένων. 

2. Η εναρμονιστική νομοθεσία για την απόσπαση εργαζόμενων και συγκεκριμένα του Ν.63(Ι)/2017 ως 
εκάστοτε τροποποιείται και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών 2017 (Κ.Δ.Π.196/2017) 
απορρέει από την ελευθερία παροχής υπηρεσιών του άρθρου 56 της Συνθήκης Λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και όχι από την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων/εργαζομένων εντός της 
EE.  Το άρθρο 57 της ΣΛΕΕ θέτει ότι το πρόσωπο που θα παρέχει την υπηρεσία είναι με προσωρινό 
χαρακτήρα και με τους ίδιους όρους όπως προβλέπονται για τους εθνικούς εργαζόμενους. 

3. Σύμφωνα με το πιο πάνω νομοθετικό πλαίσιο στις ερμηνευτικές διατάξεις του άρθρου 2 ο όρος 
“αποσπασμένος” σημαίνει τον εργαζόμενο ο οποίος εργάζεται συνήθως στο έδαφος κράτους μέλους και 
τον οποίο η επιχείρηση αποσπά προσωρινά στο έδαφος της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου (2) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου για να εκτελέσει την εργασία για ένα περιορισμένο χρονικά 
διάστημα.  Άρα για να τυγχάνει εφαρμογής το νομικό καθεστώς της απόσπασης θα πρέπει να υπάρχει 
ένα από τα πιο κάτω διεθνικά μέτρα που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 του εν λόγω Νόμου 
ως ακολούθως: 

• Εκτέλεση Σύμβασης 
 Επιχείρηση από άλλο κράτος μέλος αποσπά εργαζόμενό της υπό την διεύθυνσή της, για την 

εκτέλεση σύμβασης, μεταξύ της επιχείρησης αποστολής και του παραλήπτη της παροχής 
υπηρεσιών στο έδαφος της Δημοκρατίας (πχ υπηρεσίες σε εργοτάξιο). 

•  Όμιλος Επιχειρήσεων 
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 Επιχείρηση από άλλο κράτος μέλος αποσπά εργαζόμενό της σε επιχείρηση του ομίλου στο έδαφος 
της Δημοκρατίας (intra - group posting).  Η περίπτωση αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών πχ 
μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας.  Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να εμπίπτουν στον ίδιο όμιλο 
εταιρειών (πχ απόσπαση εργαζόμενου από συγκεκριμένη ελληνική τράπεζα για εκπαίδευση 
προσωπικού της αντίστοιχης ελληνικής τράπεζας στην Κύπρο). 

• Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) 
 ΕΠΑ από άλλο κράτος μέλος αποσπά εργαζόμενο σε έμμεσο εργοδότη (χρήστης επιχείρηση) που 

είναι εγκατεστημένη ή ασκεί δραστηριότητα στο έδαφος της Δημοκρατίας.  Σε όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις θα πρέπει κατά το χρόνο της απόσπασης να υπάρχει σχέση εργοδότησης μεταξύ της 
επιχείρησης αποστολής και του εργαζόμενου. 

4. Στην πράξη και με βάση την εμπειρία μας στα πλαίσια εφαρμογής και παρακολούθησης του πιο πάνω 
εναρμονιστικού νομοθετικού πλαισίου, όταν αποσπούνται, δυνάμει του συγκεκριμένου Νόμου, 
εργαζόμενοι από ευρωπαϊκό έδαφος πάντοτε, στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον 
κατασκευαστικό τομέα μέχρι σήμερα, είναι στα πλαίσια του πρώτου διεθνικού μέτρου πιο πάνω δηλ. 
εφόσον καταρτιστεί σύμβαση μεταξύ επιχείρησης παροχής υπηρεσιών και της επιχείρησης που θα 
αποσπαστούν οι εργαζόμενοι για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας στα πλαίσια της σύμβασης αυτής 
στο έδαφος της Δημοκρατίας.  Το αν κάποια κυπριακή επιχείρηση ζητά την παροχή υπηρεσιών από άλλη 
ευρωπαϊκή επιχείρηση στα πλαίσια μιας συμβατικής σχέσης (πχ εγκατάσταση αλουμινίων που 
αγοράστηκαν από αυτήν) και ως εκ τούτου για την εκτέλεσή της χρειάζεται η απόσπαση κάποιων 
υπαλλήλων της, για την αρμόδια αρχή δεν υπάρχει κάτι αθέμιτο.  Ακολούθως αν το προσωπικό που 
αποσπάται δεν αξιοποιείται για την συγκεκριμένη εργασία που αποσπάστηκε αλλά για κάποια άλλη 
εργασία στο ίδιο έργο ή σε άλλο έργο αυτό είναι θέμα που θα κριθεί στα πλαίσια της επιθεώρησης από 
κλιμάκια επιθεώρησης και κατά πόσο συνιστά πραγματική απόσπαση ή όχι δυνάμει του άρθρου 13 του 
Περί Απόσπασης Εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και άλλα συναφή θέματα Νόμου.  Κάθε 
επιχείρηση στα πλαίσια του άρθρου 4 ως πιο πάνω είναι υποχρεωμένη να υποβάλει γνωστοποίηση 
δυνάμει του άρθρου 11 του ίδιου Νόμου. 

5. Για το θέμα της απόσπασης μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης σας ενημερώνω ότι ουδέποτε 
υποβλήθηκε γνωστοποίηση μέσω νόμιμης ΕΠΑ από άλλη ευρωπαϊκή χώρα για απόσπαση υπαλλήλου 
της σε χρήστη επιχείρηση στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον κατασκευαστικό τομέα.  Αν στην 
επιστολή εννοείται ότι ΕΠΑ που έχει αδειοδοτηθεί δυνάμει του εναρμονιστικού νομοθετικού πλαισίου στην 
Κύπρο και συγκεκριμένα του Ν.174(Ι)/2012 και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών του 2012 
(ΚΔΠ.517/2012) ΚΔΠ και παραχωρεί προσωρινά εργαζόμενους σε έμμεσο εργοδότη στην Κύπρο τότε 
δεν εμπίπτει στην νομική έννοια της απόσπασης (ως γίνεται αναφορά στην ερώτησή σας) εφόσον δεν 
υπάρχει διασυνοριακός χαρακτήρας εκτός και αν παραχωρεί σε χρήστη επιχείρηση σε άλλο ευρωπαϊκό 
έδαφος αλλά τότε εκφεύγει της δικής μας αρμοδιότητας.  Από την άλλη είναι γεγονός ότι δυνάμει του πιο 
πάνω νομοθετικού πλαισίου και ειδικότερα στο εδάφιο (3) του άρθρου 4 Πεδίο Εφαρμογής αναφέρεται ότι 
“Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται για την παραχώρηση εργοδοτουμένων στη Δημοκρατία στους τομείς 
των κατασκευών και του Τουρισμού”. 

6. Το άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/104/ΕΚ που αφορά την παροχή εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής 
απασχόλησης και συγκεκριμένα η παράγραφος 4 επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλουν απαιτήσεις που 
αφορούν “την καταχώριση, την αδειοδότηση, την πιστοποίηση, την οικονομική εγγύηση ή την εποπτεία 
των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης”.  Επιπλέον το γεγονός ότι η εν λόγω Οδηγία εξαιρείται από 
την Οδηγία των Υπηρεσιών (2006/123/ΕΚ άρθρο 2 (ε)), δίδει τη δυνατότητα και/ή επιτρέπει στα κράτη 
μέλη για σκοπούς διασφάλισης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής της μορφής απασχόλησης 
να επιβάλλουν περιορισμούς που θεωρούν ότι δικαιολογούνται για λόγους που αφορούν την εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς εργασίας και ιδίως την προστασία των προσωρινά απασχολούμενων.  

7.  Με βάση τα πιο πάνω, η απαγόρευση που τέθηκε στο άρθρο 4 του Νόμου ήταν απόλυτα θεμιτή και σκοπός 
της δεν ήταν να απαγορεύσει και ή περιορίσει την είσοδο εργαζομένων από άλλα Κράτη Μέλη στο έδαφος 
της Δημοκρατίας αλλά να προστατεύσει την απασχόληση των προσωρινά εργαζόμενων σε έμμεσους 
εργοδότες ως τέτοια μορφή απασχόλησης που σε αυτή θα συγκαταλέγονται και Κύπριοι σε τομείς ιδιαίτερα 
ευαίσθητους για την κυπριακή οικονομία όπως ο Τουρισμός και οι Κατασκευές.» 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θέματα εγγραφέντα προς συζήτηση, δε θα μπούμε. 

 Ένα λεπτό, κύριοι, μη σηκώνεστε, έχουμε να ολοκληρώσουμε.    

 Πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι ο συνάδελφος κ. Αλέκος Τρυφωνίδης ζήτησε 
με επιστολή του όπως εγγραφεί στο Κεφάλαιο Τέταρτο το θέμα «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και η επιτυχής αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών προκλήσεων που έχει να 
αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και η αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων.» 
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 Υπάρχει ένσταση να εγγραφεί το θέμα; 

 Δεν υπάρχει ένσταση, άρα το θέμα εγγράφεται. 

 Ωραία.  Εδώ φθάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη συνεδρία της Βουλής 
ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου του 2021, στις 4.00 το απόγευμα, με ημερήσια διάταξη που 
θα σας σταλεί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1.  Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021.  

(Αρ. Φακ. 23.01.062.128-2021). 

 2.  Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Κύπρου Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.129-2021). 

 3.  Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.130-2021). 

 4.  Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και 
Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.122-2021). 

 5.  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.123-2021). 

 6.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη και Μείωση 
της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Αμίαντο) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.039-2021). 

 7.  Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέση Πρώτου Λειτουργού Γενικού 
Λογιστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.012-2021). 

 8.  Οι περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών - Θέση Λειτουργού Α΄ (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.031-2021). 

 9.  Οι περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών - Θέση Ανώτερου Γραμματειακού 
Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.032-2021). 

 10.  Οι περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών - Θέση Γραμματειακού 
Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.033-2021). 

 11.  Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και 
Προμηθειών) - Θέση Ανώτερου Αποθηκάριου (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.037-2021). 

 12.  Οι περί του Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών - Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας - Θέση Προϊστάμενης 
Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.038-2021). 

 13.  Οι περί Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων - Θέσεις Ανώτερου Υπεύθυνου 
Μονάδας ΕΑΣ, Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ, Λειτουργού ΕΑΣ και Βοηθού 
Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.042-2021). 

 14.  Οι περί Υφυπουργείου Ναυτιλίας - Θέσεις Ανώτερου Επιθεωρητή 
Πλοίων και Επιθεωρητή Πλοίων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.058.044-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επιτυχής 
αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών προκλήσεων που 
έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και η αποδοτική χρήση 
των οικονομικών πόρων.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Αλέκου Τρυφωνίδη, βουλευτή της 
Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021) 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης:  4.55 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Αλαμπρίτης Πρόδρομος Νεοφύτου Αβέρωφ 

Γεωργιάδης Χάρης Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργίου Νίκος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Δημητρίου Δημήτρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Κάρουλλας Γιώργος Σύκας Νίκος 

Κουλλά Ονούφριος Τορναρίτης Νίκος 

Μαυρίδης Μάριος Τσιρίδου Φωτεινή 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Φακοντής Βαλεντίνος 
Κέττηρος Νίκος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κουκουμάς Γιώργος Χριστόφιας Χρίστος  
Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 
Λουκαΐδης Γιώργος  

ΔΗΚΟ 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Σαββίδης Χρύσανθος 

Λεωνίδου Πανίκος Σενέκης Χρίστος 

Ορφανίδης Χρίστος  

ΕΛΑΜ 

Θεμιστοκλέους Ανδρέας Παπαγιάννης Λίνος 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 



 
 

74 
 

Μυριάνθους Ηλίας  

ΔΗΠΑ 
Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 
Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 
Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Αναφορά του προεδρεύοντος της συνεδρίας κ. Ζαχαρία Κουλία στον θάνατο του συνθέτη, συγγραφέα και 

πολιτικού Μίκη Θεοδωράκη, στην Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και στην 
τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη του Μίκη 
Θεοδωράκη, καθώς και των θυμάτων της Μικρασιατικής Καταστροφής  και της τρομοκρατικής επίθεσης.  

2. Αναφορά του προεδρεύοντος της συνεδρίας στη Διεθνή Ημέρα της Δημοκρατίας. 

3. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

α. Συμμετοχή της Προέδρου της Βουλής στις εργασίες της 5ης Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Προέδρων Κοινοβουλίων και της 13ης Συνόδου Γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων της 
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στη Βιέννη.  

β. Συμμετοχή των κ. Πανίκου Λεωνίδου ως επικεφαλής, Ευθύμιου Δίπλαρου, Ηλία Μυριάνθους 
και Μαρίνου Μουσιούττα στις εργασίες της 28ης Γενικής Συνέλευσης της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) στην Κρήτη. 

γ. Συμμετοχή του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου σε συνάντηση του Κοινοβουλευτικού Φόρουμ 
Ασφάλειας και Υπηρεσιών Πληροφοριών στη Βουδαπέστη.   

δ. Συμμετοχή της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου σε τηλεδιάσκεψη της Συνέλευσης του Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) με θέμα τη βελτίωση της 
εφαρμογής του Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην 
περιοχή του ΟΑΣΕ και σε διαδικτυακή συνεδρία του προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ υπό την 
ιδιότητα της Ειδικής Αντιπροσώπου της Συνέλευσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. 

ε. Διαδικτυακή συμμετοχή των κ. Γιώργου Κάρουλλα ως επικεφαλής, Γιώργου Κουκουμά και 
Αλέκου Τρυφωνίδη και της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για 
την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική 
Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Σλοβενικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Ανακοίνωση από τον προεδρεύοντα αλλαγών στη σύνθεση της  Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, καθώς και της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη 
Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος. 

5. Ανακοίνωση από τον προεδρεύοντα της μετονομασίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών σε 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

6. Ανακοίνωση της σύστασης υποεπιτροπής με τον τίτλο «Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια 
Υπηρεσίας» και της σύστασης αυτής.  

7. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 
αγορεύσεις (Κώστας Κώστα, Χρύσανθος Σαββίδης, Μαρίνος Μουσιούττας, Φωτεινή Τσιρίδου, 
προεδρεύων) και ψήφισή του σε νόμο.  

9. Έκθεση για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση των ακόλουθων καταλόγων:  
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α. κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία  των οποίων η αρχική κλίμακα δεν 
υπερβαίνει την  Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως 
βασικό προσόν απολυτήριον σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού 
κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την 
Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό 
στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, 

β. κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν 
υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως 
βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για την πλήρωση των 
οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των 
περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 
2021, 

γ. κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό 
προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν 
υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για την πλήρωση των οποίων 
θα διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η 
αξιολόγηση για επιλογή γίνεται με βάση τα ίδια κριτήρια, που καθορίζονται στους περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2021, 
το κείμενο της απόφασης και έγκρισή της 

10. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Αλιείας (Υλοποίηση της Συμφωνίας μεταξύ COGECA, ETF 
και Europêche για την Εφαρμογή της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με 
την Εργασία στον Τομέα της Αλιείας) Νόμος του 2021», παρατηρήσεις του κ. Αντρέα Καυκαλιά και ψήφισή 
του σε νόμο. 

11. Έκθεση για τα νομοσχέδια: 

α. «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2 ) Νόμος του 2021», 

β. «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021», 

γ. «Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 

 αγορεύσεις και συζήτηση (Άριστος Δαμιανού, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Μαρίνος Μουσιούττας, Μαρίνος 
Σιζόπουλος, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Γιώργος Λουκαΐδης, Λίνος Παπαγιάννης, 
Χρίστος Χρίστου, Αβέρωφ Νεοφύτου) και ψήφισή τους σε νόμους, του δεύτερου με τον τίτλο «Ο περί 
Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

12. Ερωτήσεις βουλευτών: 

 Αριθμός δικαιούχων, μαγνητικών τομογραφιών και κέντρων MRI στο ΓΕΣΥ - Ψυχολογική ή άλλη στήριξη 
ανηλίκου (εμπιστευτική ερώτηση) - Λάθη σε ιατροδικαστικές εκθέσεις σχετικά με εγκλήματα και ενέργειες 
προς αποφυγή επανάληψής τους - Πρωτόκολλο για την ενημέρωση συγγενών θυμάτων βίαιου 
ατυχήματος ή εγκληματικής ενέργειας - Ανείσπρακτα πρόστιμα από Τουρκοκυπρίους οδηγούς - 
Καταγγελίες για την πολιτική αναδιαρθρώσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ- Η συντήρηση των φάρων και του γερανού 
στη μαρίνα Λάρνακας - Έλλειψη αναισθησιολόγων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Αφαίρεση 
μαρμάρινης πλάκας από τάφο εθνομάρτυρα στη Λάρνακα - Βοηθητικό γραμματειακό προσωπικό που 
υπάγεται στο ΥΠΠΑΝ και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων - Χορηγίες σε τηλεοπτικούς σταθμούς από εθνικούς ή 
ευρωπαϊκούς πόρους - Τήρηση προνοιών του συντάγματος που αφορούν το ασυμβίβαστο με την ιδιότητα 
του δημόσιου υπαλλήλου ή του υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Υγειονομικοί έλεγχοι από την 
Εθνική Φρουρά σχετικά με την τροφοδοσία - Υποστελέχωση του Τμήματος Δασών - Καθαρισμός της 
κοίτης των ποταμών Έζουσας, Ξερού, Διαρίζου και Νατάς - Πιστοποιητικά μίσθωσης στους δικαιούχους 
στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης Τίμης - Βελτίωση οδικού φωτισμού στον δρόμο Τίμης-Αχέλειας - 
Ενίσχυση του τηλεοπτικού σήματος καναλιών για την κοινότητα Νατάς - Διαπλάτυνση δρόμου και 
δημιουργία ποδηλατοδρόμου και πεζοδρόμου στην Αλαμινό - Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι προσωρινής 
απασχόλησης στο πλαίσιο της συναφούς νομοθεσίας - Άδειες απασχόλησης εργαζομένων μέσω 
επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα - Γονική άδεια, επιδόματα 
μητρότητας/πατρότητας, άδεια μητρότητας/πατρότητας - Έλλειψη συσκευών αυτόματων θωρακικών 
συμπιέσων σε ασθενοφόρα - Διαμόρφωση του παραλιακού δρόμου Ζυγίου-Μαρωνίου-Ψεματισμένου-
Αγίου Θεοδώρου - Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ και διεκδίκηση μεγαλύτερης συνεισφοράς για 
έργα βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας - Διαδικασία παραχώρησης αδειών οδήγησης και εκπαίδευση 
των εκπαιδευτών - Λειτουργία του νέου συστήματος φωτοεπισήμανσης - Εθνικό σχέδιο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για τη Ρομά κοινότητα - Συμμόρφωση του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις Αρχές των Παρισίων -  Αποζημιώσεις λόγω της θεομηνίας 
στον Αστρομερίτη το 2020 - Αποζημιώσεις στους γεωργούς εξαιτίας του καύσωνα του Μαΐου του 2019 - 
Υλοποίηση απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου για ίδρυση Αγροτικής Τεχνικής Σχολής Τροόδους στη 
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Σολιά  - Ενημέρωση σχετικά με τα πτητικά μέσα του Τμήματος Δασών - Ερωτήματα σχετικά με το Ταμείο 
Αλληλεγγύης - Κύρωση και εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 
Πολιτιστικά Δικαιώματα - Εγκαταλελειμμένες κατοικίες στις πόλεις - Φορολογία, κοινωνική ασφάλιση και 
διασφάλιση ελάχιστου εισοδήματος των αυτοεργοδοτουμένων - Παράνομη πολιτογράφηση (εμπιστευτική 
ερώτηση) - Συμπερίληψη σκευασμάτων στον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων του ΓΕΣΥ - 
Συμμόρφωση με ευρωπαϊκή Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων - Έρευνες για το λογισμικο 
παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων Pegasus και το κατασκοπευτικό βαν - Ταχυδρομικές υπηρεσίες 
στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου-σύμβαση παραχώρησης και προβλήματα - Κατεδαφιστέες 
πολυκατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Αθανασίου και τα προβλήματα που προκύπτουν - Πορεία 
του προγράμματος εγκατάστασης ανελκυστήρων στους κυβερνητικούς οικισμούς - Διάθεση οικοπέδων 
συνοικισμού αυτοστέγασης «Μάμμαρη Β΄» σε δικαιούχους - Επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας 
- Μετατροπή βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων σε ηλεκτρικά - Το απόρρητο του 
καταλόγου με τα ονόματα των αγνοουμένων ως το 2000 - Αποχέτευση στην Ανάγυια - Σκίσιμο σελίδας 
βιβλίου αγγλικών της Β΄ Λυκείου και πειθαρχική έρευνα - Αποχετευτικό έργο στην κοινότητα Μουτουλλά - 
Αιτήσεις για το σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης ορεινών κατοικιών. 

13.  Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

 Έλλειψη καρδιολόγων στο νοσοκομείο Λάρνακας - Αριθμός περιπτώσεων του παιδικού διαβήτη και η 
πολιτική του αρμόδιου υπουργείου - Η δημιουργία νέου αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου - 
Εξαίρεση της Αυδήμου από το σχέδιο αναζωογόνησης ακριτικών και ορεινών περιοχών - Ενημέρωση για 
σχεδιασμό ανέγερσης κέντρου εκπαίδευσης του αμερικανικού στρατού στη Λάρνακα - Ενημέρωση για 
σχεδιασμό ανέγερσης κέντρου εκπαίδευσης του αμερικανικού στρατού στη Λάρνακα (απόρρητη 
απάντηση) - Καταγγελίες για ελλιπείς φορολογικές δηλώσεις κρατικών αξιωματούχων - Οι έρευνες σχετικά 
με την αποδιδομένη εξαπάτηση του δημοσίου από τον τέως Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων - Νομικές αρωγές για αιτητές πολιτικού ασύλου (απόρρητη απάντηση) - 
Αξιοποίηση χώρου της πρώην Διανελλείου Σχολής Λάρνακας - Στοιχεία για την κατά παρέκκλιση εγγραφή 
οχημάτων - Παραχώρηση οικοπέδων σε εκτοπισμένους στον συνοικισμό αυτοστέγασης “Μάμμαρη Β΄” - 
Ψυχολογική ή άλλη στήριξη ανηλίκου (εμπιστευτική απάντηση) - Πρωτόκολλο για την ενημέρωση 
συγγενών θυμάτων βίαιου ατυχήματος ή εγκληματικής ενέργειας - Καταγγελίες για την πολιτική 
αναδιαρθρώσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ - Η συντήρηση των φάρων και του γερανού στη μαρίνα Λάρνακας - 
Τήρηση προνοιών του συντάγματος που αφορούν το ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δημόσιου 
υπαλλήλου ή του υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Βελτίωση οδικού φωτισμού στον δρόμο 
Τίμης-Αχέλειας - Άδειες απασχόλησης εργαζομένων μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης στον 
κατασκευαστικό τομέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Συνεδρίαση 23ης Σεπτεμβρίου 2021  
Ώρα έναρξης:  4.00 μ.μ. 

Αρ. 2 
 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της ολομέλειας. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαπιστώσει αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι συνεδρία της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκλογή των δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία συμμετείχε ο κ. Κωστής Ευσταθίου.  Κατά τη συνεδρία 
πραγματοποιήθηκαν ακροάσεις με τους υποψήφιους δικαστές από τη Ρωσική Ομοσπονδία, τη Μολδαβία, την 
Τσεχία και την Ουκρανία.  

 Στις 17 Σεπτεμβρίου η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και Ειδική Αντιπρόσωπος για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς, είχε διαδικτυακή συνάντηση με την αντίστοιχη Ειδική Αντιπρόσωπο του 
Προεδρεύοντος του ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς κ. Anita Ramasastry.  Συζητήθηκαν οι 
προτεραιότητες της τρέχουσας προεδρίας του ΟΑΣΕ για το ζήτημα της καταπολέμησης της διαφθοράς και οι 
προκλήσεις που προκύπτουν από τη διευρυνόμενη χρήση των κρυπτονομισμάτων και εκφράστηκε κοινή 
βούληση για ανάληψη κοινών δράσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.   

 Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερησίας διατάξεως, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Τα θέματα υπ’ αριθμόν 1, 2 και 3 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021», «Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 
Νόμος του 2021» και «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 1 θέματος είναι η θέσπιση νέου καθεστώτος χορήγησης αδειών αναφορικά με 
την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, προμήθεια και αποθήκευση ηλεκτρισμού και την προστασία των 
καταναλωτών με τη διασφάλιση προσιτών και διαφανών τιμών, την ανοικτή πρόσβαση στην αγορά, καθώς και 
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την παροχή δυνατότητας για την πρόσβαση τρίτων μερών στις υποδομές μεταφοράς και διανομής, ώστε να 
επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

1. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ»,  

2. «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» και 

3. «Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για 
την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΚ και την κατάργηση 
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ». 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 2 θέματος είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της σύστασης και 
λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας 
με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

1. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ» και 

2. «Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 
2003/55/ΕΚ». 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 3 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου 
Νόμου, ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες των νομοσχεδίων «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος 
του 2021» και «Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021» 
και με τις νέες ρυθμίσεις που αυτά επιφέρουν. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τα 
νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος 

Παρόντες: 
 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Χρύσης Παντελίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Ηλίας Μυριάνθους 

 Νίκος Σύκας  Μιχάλης Γιακουμή 

 Κώστας Κώστα Σταύρος Παπαδούρης 

 Γιαννάκης Γαβριήλ  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τα νομοσχέδια 
του επισυνημμένου παραρτήματος σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου, στις 13 
Ιουλίου, την 31η Αυγούστου και στις 7 και 14 Σεπτεμβρίου 2021.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, συνοδευόμενη από 
υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), του Γραφείου της ΡΑΕΚ, του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Κύπρου (ΔΣΜΚ), της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), 
του ΕΤΕΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΟΗΟ 
ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, της Συντεχνίας Επιστημονικού Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΣΕΠΑΗΚ), 
της Συντεχνίας Υπαλλήλων Βάρδιας Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΣΥΒΑΗΚ), της Ελεύθερης Παγκύπριας 
Οργάνωσης Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού (ΕΠΟΠΑΗ), της Συντεχνίας Ημικρατικών, Δημοτικών και 
Κοινοτικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου (ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ), του Συνδέσμου Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική 
Αγορά Ηλεκτρισμού, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και 
Ποιότητας Ζωής και της Bioland Energy Ltd. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. 
Ανδρέας Πασιουρτίδης και Πανίκος Λεωνίδου. 

 Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε τα εν λόγω νομοσχέδια κατά προτεραιότητα, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α(3) του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, λόγω της 
φύσης και της σημασίας των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. 
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 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πράξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

1. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ»,  

2. «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» και 

3. «Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για 
την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΚ και την κατάργηση 
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ». 

 Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο επιτυγχάνεται η αποτελεσματική εφαρμογή των άρθρων 13 και 18 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας. 

 Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η δημιουργία νέου καθεστώτος χορήγησης αδειών αναφορικά με την παραγωγή, τη μεταφορά, τη 
διανομή, την προμήθεια και την αποθήκευση ηλεκτρισμού, καθώς και με τη λειτουργία της αγοράς και τη 
διασύνδεση ηλεκτρικών συστημάτων. 

2. Η ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ από την ΑΗΚ. 

3. Το πλαίσιο για τις διευθετήσεις μεταξύ του ΔΣΜΚ και του ιδιοκτήτη συστήματος μεταφοράς, μεταξύ του 
ΔΣΜΚ και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), μεταξύ του ΔΣΜΚ και του ιδιοκτήτη γραμμής 
διασύνδεσης, μεταξύ του ιδιοκτήτη γραμμής διασύνδεσης και του διαχειριστή γραμμής διασύνδεσης, 
μεταξύ του ΔΣΜΚ και του διαχειριστή γραμμής διασύνδεσης, μεταξύ του διαχειριστή γραμμής διασύνδεσης 
και των γειτονικών διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και μεταξύ του ΔΣΜΚ και των γειτονικών 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. 

4. Η πρόσβαση στο σύστημα μεταφοράς και στο σύστημα διανομής ηλεκτρισμού. 

5. Η εξουσία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να επιβάλλει υποχρεώσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. 

6. Η προστασία του καταναλωτή σε σχέση με την αγορά ηλεκτρισμού. 

7. Η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και η ρύθμιση της ενεργειακής φτώχιας. 

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της σύστασης και της λειτουργίας της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας Κύπρου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πράξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

1. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ» και 

2. «Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 
2003/55/ΕΚ». 

 Ειδικότερα, με το δεύτερο νομοσχέδιο, όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή, προβλέπονται μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η σύσταση της ΡΑΕΚ, η οποία θα είναι νομικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα. 

2. Η διαδικασία διορισμού, παύσης και παραίτησης των μελών της ανώτερης διοίκησης της ΡΑΕΚ, καθώς 
και ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής και της σύνταξής τους. 

3. Οι εξουσίες της ΡΑΕΚ σε σχέση με την απόκτηση, τη διάθεση και την επένδυση περιουσίας. 

4. Η σύσταση του ταμείου της ΡΑΕΚ. 

5. Η ευθύνη των μελών της ανώτερης διοίκησης και του προσωπικού της ΡΑΕΚ. 

6. Η δυνατότητα υποβολής κανονισμών από τη ΡΑΕΚ στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 
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 Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου 
Νόμου, ώστε οι πρόνοιές του να συνάδουν με τις πρόνοιες του πρώτου και του δεύτερου νομοσχεδίου, καθώς 
και με τις νέες ρυθμίσεις που αυτά επιφέρουν. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκτελεστική εξουσία, οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με 
το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε σχέση με τα θέματα που άπτονται της ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκονται: 

1. η θέσπιση κανόνων που αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση και την 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη δημιουργία 
ολοκληρωμένης, ανταγωνιστικής, επικεντρωμένης στον καταναλωτή, ευέλικτης, δίκαιης και διαφανούς 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

2. η διασφάλιση προσιτών και διαφανών τιμών και χαμηλού κόστους ενέργειας για τους καταναλωτές, 
υψηλού βαθμού ασφάλειας του εφοδιασμού και της ομαλής μετάβασης σε ένα ενεργειακό σύστημα 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και  

3. ο καθορισμός βασικών κανόνων για την οργάνωση και τη λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
και ειδικότερα κανόνων για την ενίσχυση και την προστασία των καταναλωτών, για την ανοικτή πρόσβαση 
στην αγορά, καθώς και για την πρόσβαση τρίτων μερών στις υποδομές μεταφοράς και διανομής. 

 Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία, η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 
2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ» έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.  Συναφώς, λόγω μη 
εμπρόθεσμης εναρμόνισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 3 
Φεβρουαρίου 2021.  Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υπό συζήτηση νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή στις 17 Ιουνίου 
2021. 

 Η Ελεγκτική Υπηρεσία, ο Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, η ΡΑΕΚ, το 
Γραφείο της ΡΑΕΚ, ο ΔΣΜΚ, η ΑΗΚ, η ΕΠΑ, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, η ΠΑΣΥΔΥ, η ΣΕΠΑΗΚ, 
η ΣΥΒΑΗΚ, η ΕΠΟΠΑΗ, η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ και ο Σύνδεσμος Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά 
Ηλεκτρισμού εξέφρασαν στο πλαίσιο της συζήτησης τις απόψεις και εισηγήσεις τους επί των νομοσχεδίων και 
κατέθεσαν γραπτά υπομνήματα. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του πρώτου νομοσχεδίου τα ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο 
εκτενέστερης συζήτησης από την επιτροπή εντοπίζονται κυρίως στα ακόλουθα: 

1. Στις αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ όσον αφορά στη διασφάλιση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε 
σχέση με τις αρμοδιότητες της ΕΠΑ. 

2. Στη σύσταση της Επιτροπής Γνωμοδότησης και στην έκδοση γνωμοδοτήσεων από την εν λόγω επιτροπή 
για την κατασκευή και τη λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμα ή 
αποθήκευσης ενέργειας ανάντη του μετρητή. 

3. Στη δυνατότητα της ΡΑΕΚ για έκδοση άδειας ή γενικής άδειας, καθώς και στη δυνατότητα παραχώρησης 
εξαίρεσης από την υποχρέωση έκδοσης άδειας ή γενικής άδειας, η οποία προβλέπεται στον υφιστάμενο 
νόμο, αλλά δεν περιλαμβανόταν στις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά είχε 
κατατεθεί.   

4. Στις χρηματικές ποινές που δύναται να επιβληθούν, σε περίπτωση καταδίκης για διάφορα αδικήματα που 
προβλέπονται στις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από τους διάφορους 
φορείς, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου, ώστε αυτό να διαλαμβάνει μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Την απάλειψη των προνοιών που αφορούν στη σύσταση της Επιτροπής Γνωμοδότησης και την έκδοση 
γνωμοδοτήσεων από την εν λόγω επιτροπή για την κατασκευή και τη λειτουργία εγκατάστασης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμα ή αποθήκευσης ενέργειας ανάντη του μετρητή. 

2. Τη δυνατότητα της ΡΑΕΚ για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής άδειας ή γενικής άδειας 
σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρισμού για ιδίαν χρήση από συστήματα ισχύος μεγαλύτερης των 30kW 
έως 1MW και την παραγωγή ηλεκτρισμού από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 50kW έως 8MW. 

3. Τη δυνατότητα χορήγησης γενικής άδειας για παραγωγή ηλεκτρισμού για ιδίαν χρήση από συστήματα 
ισχύος μέχρι 30kW αντί 2MW, όπως προβλεπόταν αρχικά στο νομοσχέδιο. 
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4. Τη δυνατότητα χορήγησης γενικής άδειας για παραγωγή ηλεκτρισμού από σταθμούς παραγωγής από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύος μέχρι 50kW αντί 8MW, όπως προβλεπόταν αρχικά στο νομοσχέδιο. 

5. Την υποχρέωση για εκ νέου χορήγηση άδειας ή γενικής άδειας, σε περίπτωση σύνδεσης συστήματος με 
το δίκτυο διανομής ή μεταφοράς όσον αφορά παραγωγή ηλεκτρισμού από σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρισμού που δεν είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα μεταφοράς ή το σύστημα διανομής και για τους 
οποίους είχε χορηγηθεί γενική άδεια. 

6. Τη μείωση από πέντε (5) σε τρία (3) έτη του ελάχιστου χρονικού διαστήματος για τη διεξαγωγή δημόσιας 
διαβούλευσης, με στόχο την επανεξέταση από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ύστερα από 
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, του δυνητικού ενδιαφέροντος των παραγόντων της αγοράς όσον αφορά την ιδιοκτησία, 
την ανάπτυξη, τη λειτουργία ή τη διαχείριση σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. 

7. Τη μείωση από πέντε (5) σε τρία (3) έτη του ελάχιστου χρονικού διαστήματος για τη διεξαγωγή δημόσιας 
διαβούλευσης για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας από τη ΡΑΕΚ, με στόχο την 
εκτίμηση της δυνητικής διαθεσιμότητας και του δυνητικού ενδιαφέροντος επενδύσεων σε τέτοιες 
εγκαταστάσεις. 

8. Την προσθήκη πρόνοιας με την οποία να προβλέπεται ότι ο ΔΣΔ και ο ΔΣΜΚ αναγράφουν στην 
προσφορά και στους όρους σύνδεσης στο σύστημα διανομής την ισχύουσα αναλυτική κοστολόγηση 
εξοπλισμού, περιλαμβανομένων των τρεχουσών μοναδιαίων τιμών, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν 
το πραγματικό κόστος. 

9. Την αύξηση της χρηματικής ποινής που δύναται να επιβληθεί, σε περίπτωση καταδίκης για τη διάπραξη 
αδικημάτων που αφορούν παραβάσεις προνοιών του νομοσχεδίου σε σχέση με την έκδοση άδειας ή 
γενικής άδειας, από ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€90.000) σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000). 

10. Την αύξηση της χρηματικής ποινής που δύναται να επιβληθεί, σε περίπτωση καταδίκης για τη διάπραξη 
του αδικήματος της αποκάλυψης οποιωνδήποτε εμπιστευτικών στοιχείων ή πληροφοριών ή παραβίασης 
των κανόνων περί εμπιστευτικότητας που επιβάλλουν οι πρόνοιες του νομοσχεδίου από τη  ΡΑΕΚ, τον 
ιδιοκτήτη συστήματος διανομής, τον ΔΣΔ, τον ιδιοκτήτη συστήματος μεταφοράς και τον ΔΣΜΚ ή 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα, με βάση τις πρόνοιες 
του νομοσχεδίου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, από πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€55.000) σε εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000). 

11. Την αύξηση της χρηματικής ποινής που δύναται να επιβληθεί, σε περίπτωση καταδίκης για τη διάπραξη 
του αδικήματος της παράλειψης συμμόρφωσης με τους όρους διατάγματος που εκδίδεται από τη ΡΑΕΚ, 
από πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000). 

12. Την αύξηση του ελάχιστου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι προμηθευτές υποχρεούνται να 
τηρούν και να διαθέτουν στη ΡΑΕΚ, στην ΕΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους τα δεδομένα που αφορούν όλες τις αγοραπωλησίες συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας και παραγώγων της με πελάτες χονδρικής και διαχειριστές συστήματος μεταφοράς από πέντε 
(5) σε δέκα (10) έτη. 

13. Την αναθεώρηση ορισμένων προνοιών του νομοσχεδίου, με σκοπό τη διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων 
της ΡΑΕΚ σε σχέση με τις αρμοδιότητες της ΕΠΑ. 

14. Την προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι απαιτούμενες εισφορές στα ταμεία καταβάλλονται από 
τον ΔΣΜΚ ως συγχρηματοδοτούσα επιχείρηση και οι ισχύοντες κανόνες λειτουργίας του Σχεδίου 
Συντάξεων και Χορηγημάτων της ΑΗΚ και του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού της ΑΗΚ δύναται να 
τροποποιούνται από την ΑΗΚ σε συνεργασία με τον ΔΣΜΚ. 

15. Τον καθορισμό του ανώτατου ύψους του διοικητικού προστίμου στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ 
(€100.000), το οποίο δύναται να επιβληθεί από τη ΡΑΕΚ, σε περίπτωση παράβασης, λόγω αμέλειας από 
διοικητικό σύμβουλο, διευθυντή, άλλο αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, των ρυθμιστικών 
αποφάσεών της που αφορούν απαγόρευση εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, υποχρέωση 
δημοσίευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, υποχρέωση καταρτισμού και διαχείρισης καταλόγου κατόχων 
εμπιστευτικών πληροφοριών και απαγόρευση χειραγώγησης της χονδρικής αγοράς ενέργειας. 

16. Τη δυνατότητα έκδοσης κανονισμών από τη ΡΑΕΚ και την υποβολή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο για 
έγκριση μέσω του αρμόδιου επί του θέματος υπουργού. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του δεύτερου νομοσχεδίου τα ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο 
εκτενέστερης συζήτησης από την επιτροπή εντοπίζονται κυρίως στα ακόλουθα: 

1. Στις πρόνοιες που αφορούν στην κατάθεση των χρηματικών ποσών τα οποία εισπράττονται από τη ΡΑΕΚ 
λόγω της επιβολής διοικητικών προστίμων, στη μεταφορά οποιασδήποτε συσσώρευσης αποθεματικών 
στο ταμείο της ΡΑΕΚ πέραν των αναγκών της, καθώς και στην καταβολή των χρηματικών ποσών που η 



82 
 

ΡΑΕΚ έχει υποχρέωση να καταβάλλει ως αποζημιώσεις δυνάμει οποιωνδήποτε δικαστικών αποφάσεων 
ή εξώδικων συμβιβασμών. 

2. Στον τρόπο διορισμού των τριών (3) μελών της ανώτερης διοίκησης της ΡΑΕΚ. 

3. Στη δυνατότητα υποβολής κανονισμών από τη ΡΑΕΚ στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

 Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο 
του δεύτερου νομοσχεδίου, ώστε αυτό να διαλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Τον διορισμό των τριών (3) μελών της ανώτερης διοίκησης της ΡΑΕΚ με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ύστερα από διαβούλευσή του με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού αντί με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, όπως προβλεπόταν αρχικά στο νομοσχέδιο. 

2. Τη μεταφορά, στο τέλος κάθε διετίας, τυχόν πλεονάσματος επί του αποθεματικού της ΡΑΕΚ σε ταμείο της 
Δημοκρατίας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, με απόφαση της ΡΑΕΚ από κοινού με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, αντί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, όπως προβλεπόταν αρχικά στο 
νομοσχέδιο. 

3. Την καταβολή ετήσιων χορηγιών στο ταμείο της ΡΑΕΚ από τη Δημοκρατία, σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ 
αδυνατεί να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της με βάση τα έσοδά της που 
προέρχονται από τα τέλη αδειών και από οποιαδήποτε άλλα έσοδα. 

4. Τη δυνατότητα έκδοσης κανονισμών από τη ΡΑΕΚ και την υποβολή τους για έγκριση στο Υπουργικό 
Συμβούλιο μέσω του αρμόδιου επί του θέματος υπουργού. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή επέφερε στα κείμενα των νομοσχεδίων εκτεταμένες τροποποιήσεις, με σκοπό 
τη διασαφήνιση ορισμένων προνοιών τους, καθώς και τη βελτίωσή τους από νομοτεχνικής απόψεως. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του πρώτου 
και του δεύτερου νομοσχεδίου όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, καθώς και επί του 
τρίτου νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021. 

2. Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021. 

3. Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιληταί επί θέματος αρχής; 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, κάτι σχετικό με τη διαδικασία, μια μικρή παρένθεση.  Τα τρία αυτά νομοσχέδια έχουν να 
κάνουν το ένα με το άλλο, είναι το ένα μέσα στο άλλο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει ένα νομοσχέδιο 
χωρίς το άλλο.  Σίγουρα, έχουμε τις διαδικασίες μας εδώ πέρα και, ακόμα και στη δημοσίευση, στην περίπτωση 
όπου ψηφιστούν και τα τρία αυτά νομοσχέδια, δεν μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, ώστε να μη δημοσιευτούν 
ταυτόχρονα και τα τρία αυτά νομοσχέδια, και για τη ΡΑΕΚ και για το φυσικό αέριο, αλλά και για την αγορά του 
ηλεκτρισμού.  Γι’ αυτό τον λόγο σίγουρα να θεωρηθεί ότι ψηφίζονται την ίδια στιγμή, έστω και αν ακολουθήσουμε 
τις δικές μας διαδικασίες, όπου η μια ψηφοφορία θα ακολουθήσει την άλλη με βάση τη σειρά που είναι στην 
ημερήσια διάταξη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μα ήδη ελήφθη πρόνοια επί τούτου, είναι κοινή η έκθεση και για τα τρία αυτά θέματα. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ακριβώς! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν.  Και τώρα επαναλαμβάνω το ερώτημα: Υπάρχουν ομιληταί επί θέματος αρχής; 

 Το λοιπόν, ο κ. Κώστα έχει τον πρώτο λόγο.   
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 Σημείωσ’ τους, κύριε γραμματέα.  Τα χέρια πάνω, παρακαλώ, να σημειωθούν, έτσι με λίγη υπομονή, και 
θα πάρετε όλοι τον λόγο.  Έχουμε τρεις από το κέντρο, εξ αριστερών και εκ δεξιών φαίνεται δεν ενδιαφέρονται 
για το ρεύμα. 

 Ο κ. πρόεδρος…   

 Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε, θέλετε να πάρετε τον λόγο πρώτος;  Όχι, μετά. 

 Κύριε Κώστα, έχετε τον λόγο. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Δημητρίου; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Με συγχωρείτε;  Εντάξει… 

 Είναι εκ του προεδρείου ο κ. Κώστα, δεν είναι εξ αριστερών. 

 Το λοιπόν, κύριε Κώστα. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Για να μπορούσαμε να είχαμε πιο χαμηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, η κυβέρνηση θα έπρεπε ουσιαστικά 
να έκανε τρία πράγματα.  Το ένα είναι να έρτει φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή, το δεύτερο είναι να έχουμε 
ουσιαστική διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό ισοζύγιο και το τρίτο ήταν να ανοίξει η ελεύθερη ανταγωνιστική 
αγορά ηλεκτρισμού.   

 Η αγορά ηλεκτρισμού έπρεπε να ανοίξει στην Κύπρο από το 2016.  Το χρονοδιάγραμμα αυτό πήγε στον 
Ιούλιο του 2019, σήμερα είναι για το τέλος του 2022 και πολύ αμφιβάλλω αν τελικά θα τα καταφέρουμε.  Και η 
αλήθεια είναι ότι δυστυχώς τούτη την ανικανότητα την πληρώνει ο κόσμος με πολύ υψηλούς λογαριασμούς 
ηλεκτρικού ρεύματος και με αυξήσεις παράλληλες σε όλα τα αγαθά και υπηρεσίες.   

 Προϋπόθεση για να ανοίξει η αγορά ήταν να εναρμονιστούμε με το ευρωπαϊκό κεκτημένο να αλλάξει 
δηλαδή τζιαι η νομοθεσία μας.  Αντιλαμβάνεστε ότι ήρταν αυτά τα νομοσχέδια την τελευταία στιγμή, λίγο πριν 
μας επιβληθεί πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ως συνήθως τελευταία 
στιγμή.  Να σας πω απλά ότι κάποιες ’πού τις νομοθεσίες, μάλλον κάποιες από τις Οδηγίες τζιαι κανονισμούς 
που εναρμονιζούμαστεν σήμερα είναι του 2012, όπως η Οδηγία 27 του 2011, όπως ο κανονισμός 1227 του 2013, 
όπως ο κανονισμός 347.  Απίστευτη, και πάλι, και φοβερή καθυστέρηση.  Τελευταία στιγμή τρέχει η Βουλή να 
ψηφίσει νομοσχέδια τα οποία, επαναλαμβάνω, έπρεπε να ’ρθουν πριν χρόνια. 

 Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια η προσπάθεια της επιτροπής 
Ενέργειας της Βουλής, γιατί είχαμε να ξεπεράσουμε πολύ σοβαρά εμπόδια, διαφωνίες, προκαταλήψεις μεταξύ 
των εμπλεκομένων μερών.  Θέλω να σημειώσω ότι η επιτροπή, ο πρόεδρος και τα μέλη της, σε πολύωρες 
συνεδρίες καταφέραμε μέσα σε ένα σημαντικό κλίμα συναίνεσης, αλλά και σύνεσης να διεξέλθουμε τα 
νομοσχέδια και τελικά να καταλήξουμε σε ομόφωνα κείμενα.   

 Σε τούτες τις πολύωρες συνεδρίες, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της επιτροπής Ενέργειας, 
ως κόμμα επροσπαθήσαμεν και έχουμε συμβάλει δημιουργικά τζιαι με θετικό πνεύμα στη συζήτηση που έγινε, 
αφού εμελετήσαμεν σε βάθος τζιαι με προσοχή τα πολυσέλιδα νομοσχέδια, αλλά και τες προτάσεις όλων των 
εμπλεκομένων μερών.  Εκαταθέσαμεν σωρεία εισηγήσεων για αλλαγές, οι οποίες έγιναν από ελεγκτές, 
υποβάλαμε σωρεία διευκρινιστικών ερωτήσεων, αλλά και συμβιβαστικές προτάσεις για να ξεπεράσουμε τα 
διαφαινόμενα αδιέξοδα.   

 Η προσπάθεια που κάναμε ως κόμμα ήταν να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της ΡΑΕΚ, γιατί δυστυχώς 
κάποιες πρόνοιες του νομοσχεδίου για την αγορά ηλεκτρισμού την ακρωτηρίαζαν, να διασφαλίσουμε, να 
διατηρήσουμε μάλλον, την ΑΗΚ ως έναν ισχυρό ημικρατικό οργανισμό, να δημιουργήσουμε, να θεσπίσουμε ένα 
σωστό πλαίσιο λειτουργίας του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου, που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει, να 
προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων στη ΡΑΕΚ, στην ΑΗΚ και στον διαχειριστή.  Κυρίως όμως, η 
προσπάθειά μας ήταν να περάσουμε στο νομοσχέδιο νέες πρόνοιες ή να ενισχύσουμε πρόνοιες του νομοσχεδίου 
οι οποίες θα βοηθήσουν τους πολίτες με όλα τα θέματα ηλεκτρισμού.  Έχουμε την πεποίθηση ότι εκάμαμεν ό,τι 
εμπορούσαμεν, εβοηθήσαμεν όσον εμπορούσαμεν, για να έχουμε ομόφωνα κείμενα τα οποία σε πολύ μεγάλο 
βαθμό διασφαλίζουν όλα τα πιο πάνω. 

 Θέλω να κάνω και μια αναφορά στη γραμματέα της επιτροπής, την κ. Χρύσω Αντωνίου, η οποία μας 
βοήθησε, ειλικρινά, πάρα πολύ και να κλείσω με τούτο, κύριε Πρόεδρε.  Σήμερα η Βουλή αλλάζει αρκετά 
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πράγματα όσον αφορά τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας με φοβερή, όπως είπα, καθυστέρηση προηγουμένως 
από μέρους της κυβέρνησης.  Ελπίζουμε ότι, έστω και τώρα, η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει αυτές τις αλλαγές, που 
θα ψηφίσουμε σε λίγο, προς όφελος του κόσμου, ο οποίος πλέον δεν αντέχει άλλες αυξήσεις στο ηλεκτρικό 
ρεύμα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και ιδιαίτερα τις φαρμακερές που βάλλουν, κύριε Κώστα. 

 Το λοιπόν, κύριε πρόεδρε της επιτροπής, θα μείνεις τελευταίος, αντιλαμβάνομαι. 

 Να πάρει τον λόγο ο κ. Χρύσης εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κ. Παντελίδης. 

 Κύριε Παντελίδη, το βήμα δικό σας. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

 Κυρίες συναδέλφισσες, κύριοι συνάδελφοι,  

 Τα τρία αυτά νομοσχέδια συνθέτουν ένα ακόμα μεγάλο θέμα στο οποίο θα μπορούσαμε να δώσουμε τίτλο 
«Κάλλιο αργά παρά ποτέ», γιατί είναι γνωστή η καθυστέρηση η οποία υπάρχει στο όλο ζήτημα, η οποία κοστίζει 
στους Κύπριους πολίτες πάρα πολλά.  Θα ήθελα να κάνω τρία σχόλια επί της ουσίας και ένα διαδικαστικό.  

 Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι προφανώς πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικά, ιστορικά υπό μία έννοια, 
νομοσχέδια, γιατί ανοίγει η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε μέσα από έναν υγιή ανταγωνισμό -και 
υπογραμμίζουμε τον όρο «υγιή ανταγωνισμό» και τούτο είναι ευθύνη τόσο της ρυθμιστικής αρχής όσο και της 
Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, που ελπίζουμε να είναι αχρείαστη, αλλά και όλων των παραγόντων της 
αγοράς- να πετύχουμε το μείζον, που το μείζον είναι φθηνή ηλεκτρική ενέργεια για τους πολίτες, τα νοικοκυριά, 
τις επιχειρήσεις.   

 Το δεύτερο σχόλιο που πρέπει να υπογραμμίσουμε, για να γίνουμε και κατανοητοί από τον κόσμο ως 
προς το τι σημαίνει «ανοίγει η αγορά», είναι ότι ενθαρρύνεται η αγορά, η παραγωγή με ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, που και σε άμεσο, αλλά και σε μεταγενέστερο στάδιο επίσης είναι ένας μεγάλος στόχος, όχι μόνο γιατί 
οι ιδιώτες αλλά και η ΑΗΚ, που μπορούν να μετέχουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούν να 
προσφέρουν με αυτό τον τρόπο φθηνότερο ρεύμα, αλλά και γιατί προστατεύουμε το περιβάλλον και κινούμαστε 
με βάση το τι επιβάλλει η σημερινή κακή πραγματικότητα που αφορά την κλιματική αλλαγή κ.ο.κ.  Κυρίως όμως 
θα βοηθήσει τη χώρα μας να ανταποκριθεί σε αυτό που χαρακτηρίζεται ως το πιο μεγαλεπήβολο και φιλόδοξο 
σχέδιο, η πιο μεγαλεπήβολη και φιλόδοξη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η «Πράσινη Συμφωνία», για τα 
επόμενα τριάντα χρόνια. 

 Εμείς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, εργαστήκαμε με συνέπεια και υπευθυνότητα κατά τη συζήτηση αυτών των 
τριών νομοσχεδίων.  Πιστεύω ότι, και με τη βοήθεια όλων ανεξαιρέτως των πολιτικών κομμάτων, έχουμε πετύχει 
να βελτιώσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό και να απλοποιήσουμε -έχει και τούτο σημασία- τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στα νομοσχέδια, αλλά παράλληλα να εξυπηρετήσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό -τουλάχιστον 
σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί εκεί φτάνει η δική μας εξουσία- τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και 
του ελέγχου.   

 Διαδικαστικά, θα προσθέσω και ’γώ με περισσότερη λεπτομέρεια ότι αυτά τα νομοσχέδια έπρεπε να είχαν 
συζητηθεί και ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2020.  Και, επειδή η Βουλή των Αντιπροσώπων δέχεται πολλές 
φορές κριτική -άλλες φορές δικαιολογημένη, άλλες αδικαιολόγητη- οφείλουμε να παινέψουμε το σπίτι μας, όταν 
υπάρχει αυτή η δυνατότητα.  Και πρέπει να πω ότι, ενώ αυτά τα τρία νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή στις 
17 Ιουνίου, σήμερα έχουμε 23 Σεπτεμβρίου και είναι προφανές ότι η Βουλή επιτέλεσε το έργο της σε μόλις 
ενάμιση εργάσιμο μήνα, γιατί, αν αναλογιστούμε ότι μεσολάβησε και ο Αύγουστος, αυτό είναι πάρα πολύ 
σημαντικό.  Αυτό είναι προς τιμήν πρώτα και κύρια του προέδρου της επιτροπής Ενέργειας, οφείλω να το πω, 
αλλά και όλων των μελών της επιτροπής και των στελεχών που έχουν εργαστεί.   

 Να μου επιτρέψετε όμως να κάνω και ’γώ μια ιδιαίτερη μνεία στη γραμματεία της επιτροπής την κ. 
Αντωνίου.  Γιατί το λέω αυτό;  Γιατί μιλούμε για δεκάδες σελίδες νομοσχεδίων με περίπου είκοσι διαφορετικούς 
εμπλεκόμενους φορείς που είχαν στείλει εισηγήσεις και προτάσεις και μας διευκόλυνε πάρα πολύ η γραμματεία 
με τον τρόπο που περιέλαβε αυτές τις εισηγήσεις μέσα στα νομοσχέδια, έτσι ώστε να τα εξετάσουμε ταχύρρυθμα 
και να είμαστε σε θέση, προφανώς ως κόμμα, να υπερψηφίσουμε αυτά τα νομοσχέδια σήμερα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντελίδη. 
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 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μιχάλης Γιακουμή και να ετοιμάζεται μετά ο κ. Μυριάνθους.  Είναι παρών;  
Είναι παρών. 

 Μετά τον κ. Γιακουμή θα πάρετε τον λόγο, κύριε Μυριάνθους. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,   

 Από το τέλος Αυγούστου μέχρι πριν από λίγες μέρες, είδαμε εντατικά στην κοινοβουλευτική επιτροπή 
Ενέργειας τα τρία εναρμονιστικά νομοσχέδια για την ευρύτερη αγορά ηλεκτρισμού:  Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021, ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της ΡΑΕΚ Νόμος του 2021 και ο περί Ρύθμισης 
της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  Θέλω εδώ να συγχαρώ τον αγαπητό πρόεδρο 
και τα μέλη της επιτροπής Ενέργειας για την επισταμένη δουλειά που πράξαμε ομαδικά, καθώς και το προσωπικό 
της Βουλής, που σήμερα καταφέραμε αυτά τα νομοσχέδια να βρίσκονται στην ολομέλεια.  

 Στο νομοσχέδιο της αγοράς ηλεκτρισμού σημαντικά σημεία που τέθηκαν μεταξύ άλλων είναι το πλαίσιο 
κατασκευής και λειτουργίας συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ο περαιτέρω διαφανής τρόπος 
έκδοσης των όρων σύνδεσης από τους διαχειριστές και η  ανεξαρτησία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Κύπρου, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και αρκετά χρόνια, διασφαλίζοντας παράλληλα το θέμα των 
εργαζομένων, που αφορά κυρίως το σημερινό προσωπικό της ΑΗΚ, το οποίο θεωρούμε ότι καλύψαμε επαρκώς. 

 Παράλληλα, όσον αφορά τον νόμο για τη λειτουργία της ΡΑΕΚ, αναφέρουμε ξανά τη θέση μας ως 
παράταξη: Στηρίζουμε και ενισχύουμε τους ανεξάρτητους θεσμούς του κράτους.  Ο ανεξάρτητος θεσμός της 
ΡΑΕΚ θα πρέπει να συνεχίσει να είναι πραγματικά ανεξάρτητος διοικητικά, αδειοδοτικά και οικονομικά, με 
δράσεις και ενέργειες στην κοινωνία που θα βοηθούν την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και τον πραγματικό 
ανταγωνισμό στον ηλεκτρισμό, που όλοι προσδοκούμε, με στόχο τη μείωση κατανάλωσης του ηλεκτρισμού για 
όλους εμάς τους καταναλωτές.  

 Παράλληλα και σε συνδυασμό με τα πιο πάνω, θέλω να τονίσω τη συζήτηση που ξεκινήσαμε για τις νέες 
διατιμήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιπτώσεις σε όλους μας ως καταναλωτές.  Ως Δημοκρατική 
Παράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων θέσαμε με επιστολή μας στην Υπουργό Ενέργειας στις 14 
Σεπτεμβρίου 2021 τις θέσεις μας για τρόπους μείωσης του ηλεκτρισμού. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, τουλάχιστον όμως, πρέπει οι θεσμοί της πολιτείας να θέσουν τις κατάλληλες 
παραμέτρους μέχρι το άνοιγμα της πραγματικής ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, που υπολογίζεται τέλος 
του 2022 με αρχές του 2023, ούτως ώστε εμείς οι καταναλωτές να μπορούμε να έχουμε χειροπιαστή μείωση στο 
αναγκαίο αγαθό που ονομάζεται «ηλεκτρισμός».  Η απόφαση της κυβέρνησης ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 
2021, για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10% αποτελεί ενέργεια προς την ορθή κατεύθυνση. 

 Θα ήταν ορθότερο όμως η μείωση αυτή να επιβληθεί αναλογικά σε όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας και όχι μόνο στην ΑΗΚ.  Θα περιμέναμε επίσης να δούμε και μια ανάλογη μείωση στην τιμή των 
καυσίμων και αφαίρεση τουλάχιστον για αυτή την περίοδο της υποχρέωσης χρήσης βιοκαυσίμων, αφού οι στόχοι 
για ΑΠΕ το 2020 στις μεταφορές έχουν παρέλθει.  Παράλληλα, αν λάβουμε υπόψη πως πρόκειται για προσωρινό 
μέτρο και για περιορισμένη χρονική περίοδο -και δη για τους επερχόμενους χειμερινούς μήνες- αυτό δεν 
αναμένεται να επιφέρει οποιαδήποτε αξιόλογη και θετική επίδραση στην οικονομία ή και στις τσέπες των 
καταναλωτών.   

 Δεδομένου και του γεγονότος ότι ως Κύπρος εξακολουθούμε δυστυχώς να χρησιμοποιούμε το μαζούτ, 
ένα ρυπογόνο ορυκτό, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θεωρούμε ότι έφθασε επιτέλους ο καιρός, να 
συζητήσουμε με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα πρακτικούς τρόπους, όπως γίνεται στις σύγχρονες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους οποίους αφενός θα κινηθούμε προς πραγματικά πιο πράσινες επιλογές 
παραγωγής ενέργειας και αφετέρου θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ουσιαστική μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού 
ρεύματος.  

 Δεν είναι τυχαία που ο δεύτερος άξονας του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που αφορά αξιοποίηση πόρων ύψους €1,2 δις, είναι η επιτάχυνση της μετάβασης σε μια πράσινη 
οικονομία, που για τον σκοπό αυτό καταθέσαμε τις προτάσεις μας ως παράταξη τον Φεβρουάριο του 2021 και 
είμαστε ικανοποιημένοι που κάποιες από αυτές έχουν ήδη υιοθετηθεί από την πολιτεία. 

 Ως εκ τούτου, θα υπερψηφίσουμε τα νομοσχέδια. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να ’στε καλά, ευχαριστώ πολύ. 

 Τον λόγο θα πάρει ο συνάδελφος κ. Ηλίας Μυριάνθους και μετά τον λόγο θα έχει ο κ. Θεοπέμπτου, ο 
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πρόεδρος των Οικολόγων. 

 Κύριε Μυριάνθους, έχετε τον λόγο. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Από τη θέση μου, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Καταρχάς ως ΕΔΕΚ, κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι σήμερα, μετά από δέκα χρόνια, έχουμε 
ενώπιόν μας αυτές τις τρεις νομοθεσίες για ψήφιση.  Είναι γεγονός ότι καθυστερήσαμε πάρα πολύ να 
εναρμονιστούμε με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί ως κράτος 
κρατήσαμε για δέκα χρόνια όμηρο την κυπριακή οικονομία και τον Κύπριο καταναλωτή στην παραγωγή ενέργειας 
μόνο από τα συμβατικά καύσιμα.  Την ίδια στιγμή διερωτόμαστε, όταν ήρθαν αυτά τα νομοσχέδια ενώπιόν μας -
και θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο της επιτροπής Εμπορίου και Ενέργειας για τον τρόπο που χειρίστηκε το 
θέμα αυτό, ώστε να μπορέσει με ταχύτητα να ολοκληρωθεί η εξέταση αυτών των νομοσχεδίων, και τα μέλη της 
επιτροπής που ακριβώς έδειξαν μία συναίνεση στον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά έκλεισαν αυτά‒,  την ίδια 
όμως στιγμή διερωτώμαι γιατί στα ζητήματα που αφορούσαν τη ΡΑΕΚ δεν υπήρχε η απαραίτητη εναρμόνιση 
των ζητημάτων αυτών όπως προνοούσε η νομοθεσία και έπρεπε η ίδια η επιτροπή να τα επισημάνει και να τα 
επιλύσει.   

 Και αυτό ίσως, κύριε Πρόεδρε, να είναι και ένα ζήτημα το οποίο η επιτροπή της οποίας προεδρεύετε, η 
επιτροπή Ελέγχου, να πρέπει να εξετάσει.  Γιατί ακριβώς εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν ή υπήρχαν αρκετές 
σκοπιμότητες γύρω από τα ζητήματα αυτά, κάποιοι να μην έχουν δώσει εσκεμμένα πιθανόν τη δυνατότητα στη 
ΡΑΕΚ να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της όπως αυτή τη στιγμή προνοεί το νομοσχέδιο, αλλά με έναν εντελώς 
διαφορετικό τρόπο και φιλοσοφία, όπως είχε έρθει ενώπιον της επιτροπής.  Ελπίζω ότι με την ψήφιση αυτών 
των νομοσχεδίων πραγματικά θα ωφεληθεί η οικονομία, πραγματικά θα ωφεληθεί ο Κύπριος καταναλωτής, από 
την άποψη ότι δυστυχώς βλέπουμε ότι στον τομέα της ενέργειας υπάρχει ένα ολιγοπώλιο. Αν πραγματικά η 
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού δε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ώστε πραγματικά να πετύχουμε 
και με την έλευση φυσικού αερίου ανταγωνιστικές τιμές στην παραγωγή ηλεκτρισμού, νομίζω θα είμαστε στο ίδιο 
έργο θεατές.  Αυτό θα το δείξει σε δύο χρόνια η εξέλιξη των πραγμάτων.  

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μυριάνθους. 

 Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ. Θεοπέμπτου και μετά, κύριε πρόεδρε της επιτροπής Εμπορίου, θα έχετε 
τον λόγο εσείς, διότι δεν υπάρχει άλλος ομιλητής. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

 Εγώ θέλω να σκιαγραφήσω λλίον την εικόνα τωρά με την κατάσταση του ηλεκτρισμού.  Ακούετε πάρα 
πολλά παράπονα για τις χρεώσεις.  Ένα θέμα για το οποίο φταίμε όλοι μας, εμείς το είχαμε αναφέρει, αλλά 
δυστυχώς επέρασε, είναι το γεγονός ότι εφύαμεν ’πού μέσα στις χρεώσεις την κοινωνική και την περιβαλλοντική 
πτυχή των χρεώσεων.  Παλιά είχαμε για λόγους κοινωνικούς χαμηλή χρέωση των πρώτων κιλοβατώρων, ούτως 
ώστε τα νοικοκυριά τα οποία είχαν χαμηλή κατανάλωση να έχουν φτηνό λογαριασμό του ηλεκτρισμού.  Εφύαμεν 
τούτο το κομμάτι το φτηνό, εφύαμεν τζιαι το ακριβό που είσιε για τζιείνους που σπαταλούν πολλή ενέργεια τζιαι 
είτε καταναλώσεις πέντε κιλοβατώρες είτε καταναλώσεις πέντε χιλιάδες κιλοβατώρες, η τιμή της κιλοβατώρας 
είναι η ίδια.  Τούτο αύξησε την τιμή του ηλεκτρισμού.  Εφύαμεν -επαναλαμβάνω- την κοινωνική και την 
περιβαλλοντική πτυχή που εδίναμε την ευκαιρία στον κόσμο να έχει χαμηλό λογαριασμό του ηλεκτρισμού.  Δεν 
προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά με τα χαμηλά εισοδήματα να μειώσουν τους λογαριασμούς τους.  
Είμαστε η χώρα η οποία έχει τη διπλάσια ενεργειακή φτώχια από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Ενεργειακή φτώχια σημαίνει να μην κρατάς λεφτά να ζεστάνεις το σπίτι σου τον χειμώνα.  Είμαστε χάλια σε τούτο 
τον τομέα και δεν εφρόντισε κανένας.  Ξέρετε είντα μ’ που σημαίνει τούτο με άλλα λόγια;  Σημαίνει ότι ο φτωχός 
ο κόσμος, τα παράθυρά του, οι πόρτες του είναι χάλια.  Αφταίννει τη σόμπα του, βάλλει το τζάκι του, 
καταστρέφουμε την ποιότητα του αέρα μας τζιαι πάλε δεν καταφέρνει να ζεστάνει το σπίτι του, γιατί οι πόρτες, 
τα παράθυρα όλα είναι χάλια, γιατί να θυμίσω ότι μόνο τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε κανόνες θερμομόνωσης.  
Όλα τα κτίρια που είχαμε πιο πριν δεν τα θερμομονώναμε.  Γι’ αυτό έχουμε μεγάλη απαίτηση να ξεκινήσουν 
προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων στην Κύπρο, που θα δώσουν και πάρα πολλές δουλειές σε 
ολόκληρη την Κύπρο. 
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 Ένα άλλο θέμα στο οποίο μείναμε πίσω και θα μείωνε την τιμή του ηλεκτρισμού είναι το θέμα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Δεν κάμναμε τίποτε τόσα χρόνια.  Έπρεπε να διούμεν κίνητρα, να βοηθούμε 
τον κόσμο να βάλει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις στέγες του.  Δεν το εκάμναμε.  Τζιαι ξέρετε γιατί δεν το 
εκάμναμε;  Εφάνηκε τωρά, το 2020 κατ’ ακρίβειαν.  Γιατί, όταν δεν εκάμναμε τίποτε τζιαι έφτασε το 2020, είπαμε 
«Ουπς!  Τι εννά κάμουμε τωρά;» τζιαι ξεκινήσαμε τζιαι διούμε συνέχεια σε επιχειρηματίες να κάμνουν 
φωτοβολταϊκά πάρκα τζιαι ξεκινήσαμε να συζητούμε στις επιτροπές τον κόσμο που φωνάζει που βάλλουν 
στύλλους μέσα στα οικόπεδά του, τους κυνηγούς που φωνάζουν ότι καταστρέφονται βιότοποι, τις 
περιβαλλοντικές οργανώσεις που φωνάζουν ότι καταστρέφεται το περιβάλλον, τον κόσμο που φωνάζει που εννά 
του ανοίξουν δρόμους.  Εγίνηκε μια τεράστια αναστάτωση τζιαι αναγκαστήκαν να τα μειώσουν τζιαι να 
τερματίσουμε τις αδειοδοτήσεις, γιατί αποφασίσαμε να κάμουμε τούντον δρόμο, παρά να βοηθούμε τον κόσμο 
να βάλλει φωτοβολταϊκά στις στέγες τζιαι να βοηθούμε πολύ κόσμο.  Αντί να βοηθούμε πολύ κόσμο, επιλέξαμε 
να βοηθούμε λίγους επιχειρηματίες με ένα εγγυημένο πολύ ψηλό ετήσιο εισόδημα. 

 Ένα άλλο θέμα το οποίο θα το δούμε να μας δημιουργεί φοβερά προβλήματα, γιατί όλοι κλείνουν τα 
μμάθκια, και δεν ξέρω πώς θα το χειριστούμε τωρά πόννα να μπουν τζιαι οι άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις στην 
παραγωγή ηλεκτρισμού έν’ το δίκτυο μεταφοράς.  Όταν ένας ιδιώτης πάει να κάμει έναν ηλεκτροπαραγωγικό 
σταθμό, ο τρόπος που εννά πουλά το ρεύμα του είναι να βάλλει το ρεύμα που παράγει πάνω στο δίκτυο, πάνω 
στο δίκτυο μεταφοράς, στους πυλώνες, να φτάσει στις πόλεις.  Όταν φτάσει στις πόλεις, έχουμε το δίκτυο 
διανομής μέσα στις πόλεις με τους στύλους.  Ποιος ανάλαβε να κάμει τούτη την αναβάθμιση;  Έχουμε 
προβλήματα, δεν αναλαμβάνει κανένας τα έξοδα των σχεδιασμών και τα έξοδα της αναβάθμισης σε τέτοια δίκτυα.   

 Άφηκα τελευταίο το χειρότερο.  Το 2050 έχουμε υποχρέωση να είμαστε ουδέτεροι κλιματικά, δηλαδή να 
εκπέμπουμε όσους ρύπους απορροφούμε.  Απορροφάς ρύπους με τον πιο φτηνό τρόπο, όταν φυτεύεις δέντρα.  
Εκπέμπουμε ρύπους όμως πάρα πολλούς.  Δκυο τομείς που έχει έλεγχο η κυβέρνηση είναι οι δημόσιες 
μεταφορές, που έν’ υπεύθυνες περίπου για τις μισές εκπομπές μας και πρέπει απαραίτητα να ξεκινήσουμε να 
προωθούμε τα λεωφορεία.  Ο δεύτερος τομέας που είναι ευθύνη της κυβέρνησης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 
των κτιρίων, όπως είπα τζιαι πριν, γιατί έχουμε πάρα πολλές εκπομπές ’πού τα κτίρια, και ο τρίτος τομέας είναι 
η παραγωγή ηλεκτρισμού.  Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η ΑΗΚ πληρώνει τεράστια ποσά, για να έχει το δικαίωμα 
να εκπέμπει ρύπους;  Το 2020 επλήρωσε €100 εκατομ., για να έχει το δικαίωμα να εκπέμπει ρύπους, τα οποία 
φυσικά επληρώσαμε εμείς οι καταναλωτές.  Το 2021 συζητούν όλοι ότι μιλούμε για €150 και εκατομμύρια, τα 
οποία θα δώσουμε, για να έχουμε το δικαίωμα να εκπέμπουμε ρύπους.  Το 2022 μιλούμε για γύρω στα €200 και 
εκατομ., τα οποία θα δώσουμε, για να έχουμε απλά το δικαίωμα να εκπέμπουμε ρύπους.  Πόσο πετρέλαιο 
αγοράζει η ΑΗΚ, €300, €400 εκατομ.;  Λοαρκάστε πόση αύξηση έχουν οι λογαριασμοί του ηλεκτρισμού για το 
γεγονός ότι αποτύχαμε οικτρά να εισάξουμε τις ΑΠΕ, για το γεγονός ότι αποτύχαμε οικτρά να παράξουμε 
ηλεκτρισμό με τρόπο που να μην έχει ρύπους.  Τζιαι τούτο να σας θυμίσω -γιατί ακούσατέ το τζιαι στις επιτροπές 
τζιαι ψηφίσαμε τζιαι μια μείωση- για να είμαστε έτοιμοι, επειδή αποτύχαμε να βάλουμε τις ΑΠΕ στον ηλεκτρισμό, 
σημαίνει ότι, άμα αγοράσει κάποιος ηλεκτρικό αυτοκίνητο το ποσοστό παραγωγής, επειδή εν πολλά μικρό σε 
ΑΠΕ, δε θεωρείται μεγάλη εισφορά των ΑΠΕ στις μεταφορές και θα πάει και το κράτος να πληρώνει εκατομμύρια, 
για να πιάνει δικαιώματα εκπομπών, τα οποία φυσικά θα πληρώνουμε εμείς τη βενζίνη και το πετρέλαιο στα 
καύσιμα. 

 Επομένως, τι θέλω να πω;  Θέλω να πω ότι δε γίνεται η απραξία να συνεχίζει.  Πρέπει να πάρουμε σοβαρά 
μέτρα τζιαι να ξέρετε ότι, άμα κοιτάξετε το νέο ενεργειακό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα που 
έρχονται έν’ πάρα πολλά αυστηρά.  Τούτα που μας εβάλαν δέκα χρόνια να τα πετύχουμε εννά πρέπει να τα 
πετυχαίνουμε κάθε χρόνο, για να φτάσουμε στους στόχους.  Έχουμε φοβερά προβλήματα να λύσουμε.  Πρέπει 
να δώκουμε σημασία στα έξοδα των νοικοκυριών.  Ο κόσμος δεν αντέχει άλλα έξοδα.  Έχουμε -επαναλαμβάνω- 
την υποχρέωση να βοηθήσουμε τον φτωχό τον κόσμο. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να ’στε καλά. 

 Κύριε πρόεδρε της επιτροπής Εμπορίου, έχετε τον λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα ήθελα καταρχάς και εγώ με τη σειρά μου, όπως και κάθε συνάδελφος που έχει μιλήσει προηγουμένως, 
να εκφράσω τις ευχαριστίες, αλλά και να συγχαρώ ταυτόχρονα τους συναδέλφους για το κλίμα που έχουν 
διαμορφώσει μέσα στην επιτροπή, λέγοντας και συμφωνώντας καταρχάς ότι θα βάλουμε στην πάντα 
οποιαδήποτε αντιπαράθεση, ακριβώς γιατί αξιολογήσαμε ότι η ανάγκη επιβάλλει να κινηθούμε με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς.  Κριτική μπορεί να κάνουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να πει έκαστος τα δικά του.  
Όμως εκεί και όπου χρειάζεται να γίνεται δουλειά πρέπει να γίνεται δουλειά με μετρήσιμο αποτέλεσμα και είμαι 
ιδιαίτερα υπόχρεος. 
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 Να υπερτονίσω τον ρόλο όλων των συναδέλφων στην επιτροπή, την παραγωγική τους συμβολή, την 
ουσιαστική τους παρέμβαση, την εργασία και το διάβασμα, γιατί δεν είναι μόνο πεντακόσιες σελίδες τα 
νομοσχέδια που ήταν ενώπιόν μας, αντιθέτως ήταν και κάποιες άλλες χιλιάδες σελίδες μέσα από τις ευρωπαϊκές 
Οδηγίες.  Η ομάδα των συναδέλφων πολύ πεισματικά, αγνοώντας και τον χρόνο και το βάρος όλο αυτό το 
διάστημα, μπορέσαμε σε συνεργασία απόλυτη με τη γραμματεία μας, πολύ σωστά ειπώθηκε από τον συνάδελφο 
τον κ. Αντωνίου... 

 Θα ήταν και παράλειψή μου ταυτόχρονα να μην ευχαριστήσω και την υπουργό και τις αρχές, είτε είναι ο 
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς και η ομάδα του είτε είναι η ΡΑΕΚ και η πολύτιμή της συμβολή, 
αξιωματούχοι της, αλλά και άλλοι πολλοί, τους οποίους τώρα δε μας παίρνει ο χρόνος να τους ευχαριστήσουμε, 
όπως για παράδειγμα στο σύνολό της και την ΑΗΚ. 

 Όντως υπήρξαν προκαταλήψεις.  Σωστά ειπώθηκαν προηγουμένως, αλλά, επειδή αγνοήσαμε την 
προσέγγιση, δεν ακολουθήσαμε τη στείρα αντιπαράθεση, μπορέσαμε ακριβώς με τη δημιουργική τους συμβολή 
-και τους ευχαριστώ πραγματικά- να πετύχουμε αυτό το οποίο πετύχαμε.  Και πετύχαμε μάλιστα μια σύγκλιση. 

 Διαχειριστήκαμε τον φόβο, την ανησυχία του προσωπικού της ΑΗΚ, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε 
στη θέση, αν και εφόσον περάσουν αυτά τα νομοσχέδια, να διασφαλίσουμε εκείνους τους ανθρώπους, 
προκειμένου να έρθουν να εργαστούν στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή στη ΡΑΕΚ με τη δική 
τους εξειδίκευση, με τη δική τους επιστημονική κατεύθυνση, που είναι άκρως αναγκαίες αυτές οι τεχνογνωσίες, 
να τους αξιοποιήσουμε, για να μη δημιουργήσουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή να εμφανιστεί ένα 
κενό στην παραγωγή ρεύματος. 

 Ξέρετε, η συχνότητα των 50 Hz, η ζήτηση να ισούται με την παραγωγή, είναι μεγάλη υπόθεση, είναι μεγάλο 
θέμα και δεν είναι τόσο εύκολο που κάποιος μπορεί να το υποτιμήσει και να πει «είναι μια απλή αγορά». 

 Γι’ αυτόν τον λόγο υπερτονίζω και στέλνω το μήνυμα σε όλο το προσωπικό της ΑΗΚ να επιλέξει να 
ενταχθεί στις νέες δομές που έχουν συσταθεί, είτε είναι ΡΑΕΚ είτε είναι διαχειριστής είτε οποιεσδήποτε άλλες 
επιμέρους δομές που έχουμε δημιουργήσει.  Βρέστε το μέλλον σας εκεί, εκεί ανήκετε, το αύριο σάς ανήκει, γιατί 
απλούστατα η ανοιχτή αγορά προσφέρει προοπτικές, προσφέρει δυνατότητες και προς την κατεύθυνση των 
χαμηλών τιμών για τον καταναλωτή, αλλά και προς την κατεύθυνση μιας πιο υγιούς και ασφαλούς εξυπηρέτησης 
της αγοράς.   

 Ποιο έν’ το συνολικό πακέτο το οποίο είναι η πολιτική και αυτή θα πρέπει να αξιολογούμε σήμερα;  
Πρώτον, αυτή η πολιτεία, η Κύπρος, θα έχει έναν αγωγό που θα μπορεί να μεταφέρει 1 000 Mw παραγωγή, να 
εισάγει, και 1 000 Mw να εξάγει.  Καθημερινή μας κατανάλωση στις περιόδους αυξημένης ζήτησης, την 
καλοκαιρινή περίοδο, είναι περίπου 1 200 Μw.  Αντιλαμβάνεστε πως συμβάλλουμε στο να είμαστε σίγουροι ότι 
διασφαλίζουμε τις δικές μας τις ανάγκες, ότι αυξάνουμε τη δυνατότητα προσφοράς, ότι συμβάλλουμε, για να μην 
είμαστε εξαρτώμενοι από μόνο μία πηγή προέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Δεύτερος άξονας το άνοιγμα της αγοράς.  Ο ρόλος της ΡΑΕΚ στο νέο νομοσχέδιο είναι απλώς για να 
λειτουργήσει και να διασφαλίσει τον σωστό ανταγωνισμό, που δεν έχει να κάνει μόνο με την κυπριακή αγορά 
αλλά με τα συγκοινωνούντα δοχεία της ολοκληρωμένης ενεργειακής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Μεγάλη 
υπόθεση, μεγάλη υπόθεση. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ακούστηκε προηγουμένως κριτική για τις ΑΠΕ.  Μα, ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο ρυθμίζει όσο ποτέ 
άλλοτε τη δυνατότητα προώθησης των ΑΠΕ και θα ακολουθήσουν και άλλοι κανονισμοί, ακριβώς για να 
πατάξουμε, να τσακίσουμε εκείνην τη γραφειοκρατία, που, ειρήσθω εν παρόδω, κάποιοι παρεμποδίζουν. 

 Δε θέλω, επαναλαμβάνω, να επηρεάσω το κλίμα ή να δημιουργήσω αρνητικό κλίμα έναντι της πρόθεσης 
που υπήρχε όλο αυτό το διάστημα από τους συναδέλφους, αλλά, εάν δεν μπορέσαμε μέχρι σήμερα να πάρουμε 
εκείνα τα ποσοστά ΑΠΕ, δεν είναι απλό θέμα κριτικής και αναφοράς ή ρητορικής φρασεολογίας σε κάθε 
μικρόφωνο που έχουμε μπροστά μας.  Πολύ σωστά ειπώθηκε προηγουμένως: το σύστημα μεταφοράς και 
διάθεσης του ηλεκτρικού ρεύματος χρειάζεται πέραν του €1,5 δις σε πρώτο στάδιο επενδύσεις. 

 Ξέρετε, δεν είναι απλά τα πράγματα, γι’ αυτό καλούμε τους επενδυτές, θα πρέπει να καλέσουμε τους 
επενδυτές.  Την Τρίτη έχει η επιτροπή Εμπορίου ενώπιόν της ακριβώς την ΑΗΚ ως τον ιδιοκτήτη του συστήματος 
μεταφοράς, ακριβώς για να μας παρουσιάσει το καταρχήν πρόγραμμα επενδύσεών της στο πλαίσιο της 
υποχρέωσής της για το δεκαετές πρόγραμμα, προκειμένου να ξεκινήσουμε όλοι μαζί, οι αρχές, οι δομές του νέου 
νομοσχεδίου. 

 Όλη η κοινωνία, όλοι οι επενδυτές να βρούμε τους καλύτερους ανθρώπους, για να κάνουμε αυτό το μεγάλο 
άλμα, που, θα επαναλάβω, δεν έχει να κάνει μόνο με τη μείωση των τιμών, έχει να κάνει πολύ περισσότερο και 
με την αυτάρκεια που χρειαζόμαστε να έχουμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. 

 Ο τέταρτος άξονας είναι το φυσικό αέριο. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
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 Ακούω πάρα πολλά και ακούω μάλιστα και άδικη κριτική, θέλοντας κάποιοι να δημιουργήσουν μια 
υπερπροσδοκία, ότι το φυσικό αέριο είναι το άλφα και το ωμέγα σε σχέση με τη φθήνια.  Εκ των πραγμάτων τα 
πράγματα δεν είναι έτσι ούτε είναι έτσι ως πλεονέκτημα ότι θα εξυπηρετήσουμε υπερβολικά μεγάλα ποσοστά 
στους ρύπους, γιατί το συγκριτικό πλεονέκτημα που υπάρχει έναντι των υγρών καυσίμων είναι απλώς κατά 20% 
λιγότερο. 

 Άρα λοιπόν, και εδώ παρατηρούμε ότι θα ήταν λανθασμένη μια πολιτική μονοδιάστατη.  Πρέπει να 
κινηθούμε σ’ αυτούς τους τέσσερις άξονες.  Ο στόχος είναι η μείωση του CO2.  Ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση 
του CO2, είναι η πράσινη μετάβαση και αυτονόητα και η μείωση των τιμών. 

 Ακούστηκε και προηγουμένως μια λανθασμένη και άδικη κριτική, το οποίο ξεπεράσαμε στην επιτροπή.  
Μα, η κοινωνική διάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος που μέχρι σήμερα πληρωνόταν από τον καταναλωτή σήμερα 
μεταφέρεται κάτω από το κράτος προνοίας.  Άρα λοιπόν, το φορτώνουμε στον Κύπριο φορολογούμενο, έτσι, για 
να είμαστε σωστοί και μάλιστα πολύ πιο αποτελεσματικοί.  Δεν έχουμε στερηθεί...  Η νέα μεταρρύθμιση αυτή σε 
καμία περίπτωση δεν υποτιμά ή δεν οδηγεί ανθρώπους, όταν και εφόσον βρίσκονται στην ανάγκη, να μην έχουν 
ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί το κατοχυρώνει αυτή η νομοθεσία, ότι είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και δεν μπορεί 
κανείς να στερήσει από κανέναν το ηλεκτρικό ρεύμα.  Στην περίπτωση της αδυναμίας οποιουδήποτε, ναι, το 
κράτος προνοίας θα είναι εκεί, ακριβώς για να συμπαρασταθεί. 

 Είναι μεγάλη εθνική πρόκληση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και θα έλεγα ότι είναι η μεγαλύτερη εθνική 
πρόκληση μετά το κυπριακό πρόβλημα αυτή η μετάβαση.  Μιλούμε για κάποια δισεκατομμύρια, πολλά 
δισεκατομμύρια, για να τηρήσουμε τους στόχους, αλλά παράλληλα με προοπτική, με δυνατότητες.  Δεν πρέπει 
να τα βλέπουμε τα πράγματα άσπρα-μαύρα, συμφωνώ.  Έχουν να γίνουν πάρα πολλά και πρέπει να καλέσουμε 
επενδυτές να δώσουν χείρα βοηθείας, ακριβώς για να επιταχύνουμε τους ρυθμούς.  Η κριτική δε μας βοηθά και 
μάλιστα όταν αυτή η κριτική γίνεται με τρόπο επιφανειακό και ρητορικό.  Στο ταμείο ανάκαμψης τα τρία αυτά 
νομοσχέδια ήταν προϋπόθεση.  Με την ψήφισή τους απαντούμε ότι, ναι, αυτή η προϋπόθεση εκπληρώνεται. 

 Θα επαναλάβω την έκκλησή μου και προς το προσωπικό της ΑΗΚ σε σχέση κυρίως με τον Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς.  Πάρτε αυτόν τον δρόμο.  Η πολιτεία είναι δίπλα σας.  Το μέλλον το εργασιακό είναι 
πολύ πιο ισχυρό.  Ακριβώς για να δουλέψει η δομή αυτή του διαχειριστή με τρόπο ασφαλή, χρειαζόμαστε την 
επιστήμη τους, χρειαζόμαστε την επαγγελματική τους εμπειρία. 

 Επίσης η ΑΗΚ, κατά καιρούς λεγόταν, μέσα από αυτήν τη μεταρρύθμιση έχει τον δικό της δρόμο, έχει τον 
δικό της ρόλο, έχει τη δική της προοπτική.  Άρα λοιπόν, βλέποντας θετικά τα πράγματα, άμεσα η ΑΗΚ θα πρέπει 
να προχωρήσει στη στρατηγική μελέτη, πώς κινείται στο νέο περιβάλλον, σε μια ανοικτή αγορά. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Δε θέλω να υπάρξει παρεξήγηση, ότι κάναμε μια εθνική διευθέτηση.  Αντιθέτως, ήταν υποχρέωσή μας να 
εναρμονιστούμε και η ΡΑΕΚ έχει τον ρόλο να υπεραμυνθεί του ανταγωνισμού, του φτωχού καταναλωτή αλλά 
πάνω απ’ όλα του σωστού ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ασφάλειας του συστήματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αυτά; 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. 

 Μια άλλη προοπτική η οποία διαμορφώνεται με το άνοιγμα της αγοράς είναι το γεγονός πλέον ότι έκαστος 
στην Κύπρο, με τα πλεονεκτήματα που διαθέτουμε ως τόπος, μπορεί να γίνει παραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος.  
Μάλιστα, με το που ανοίγουμε και αλλάζουμε τις προϋποθέσεις και τη γραφειοκρατία, πολύ πιο εύκολα μπορεί 
ο καθένας μας να γίνει παραγωγός και ως συμπλήρωση του εισοδήματός του και με τον τρόπο αυτό, εάν φύγει 
αυτή η γραφειοκρατία ή τα εμπόδια που πολλοί κατά καιρούς θέτουν, μπορούμε, ναι, να γίνουμε και εξαγωγείς 
ηλεκτρισμού από την Κύπρο μέσω του αγωγού. 

 Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, αγαπητοί συνάδελφοι.  Τελειώνω ευχαριστώντας όλους που έχουν συμβάλει 
και το μέλλον είναι θετικό σε σχέση με την ενέργεια. 

 Να ’στε καλά! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Μέχρι να πάρει τη θέση του ο κ. Χατζηγιάννης, να πω το εξής:  Οι πολιτικοί της παλιάς κοπής εφροντίσαν 
και τον ήλιο που έχουμε στην Κύπρο εχρησιμοποιούσαμέν τον με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες.  Δεν ξέρω 
κανένα σπίτι που να μην έχει ηλιακό σήμερα.  Και εξακολουθούμε, νομίζω, και σήμερα να τους χρησιμοποιούμε.  
Το κράτος τους επιδοτεί.  Τούντους ρύπους ούλλους που είπε ο κ. Θεοπέμπτου…  Αν μέρος απ’ αυτούς το 
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χρησιμοποιούσαμε, για να βοηθήσουμε τον κόσμο και να βάλουμε πάνω στις ταράτσες μας φωτοβολταϊκά, η 
τύχη μας ήταν ναν’ καλύτερη. 

 Κύριε Αβέρωφ Νεοφύτου, εσύ που είσαι του κυβερνητικού σχήματος, πες, ιδιαίτερα στο αρμόδιο 
υπουργείο, ότι έν’ καλά επιτέλους να κάμουμε ένα σχέδιο με το οποίο να βοηθήσουμε τον μέσο πολίτη στις 
ταράτσες να βάλει φωτοβολταϊκά, να μεν τους φακκά ο ήλιος τζιαι να θέλουμε απομόνωση…  Να βάλουμε 
φωτοβολταϊκά.  Εύκολη δουλειά.  

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δε θα μιλούσα, αλλά δέχομαι την πρόκληση.  Σίγουρα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι είναι 
εξαιρετικά σωστά, αλλά πρέπει και στην πράξη τούτα που λέμε να τα εφαρμόζουμε.  Άκουσα τον συνάδελφο τον 
κ. Θεοπέμπτου.  Είπε πράματα τετράγωνα λογικά, αλλά, κάθε φορά που πάει να γίνει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, 
ο πρώτος που έν’ τζειαμαί τζιαι ττουμπαρίσκει το έν’ τούτος και το κίνημά του.  Άρα, αν θέλουμε πράγματι να 
αλλάξουμε την Κύπρο, πρέπει να το κάμουμε στην πράξη.  Έν’ σωστά τζιαι τούτα που λέτε, αν γίνεται, αλλά όι 
’πού τη μια να τα λέμε, αλλά, όταν πάμε να τα κάμουμε, πάντα με τα πλακάτ να διαμαρτυρόμαστε.  Διότι έντζιε 
μπόρουν να γίνουν στο διάστημα τα φωτοβολταϊκά, για να πάμε στην πράσινη ενέργεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ασφαλώς, κύριε Νεοφύτου, εγώ έντζιε είμαι των Οικολόγων.  Έν’ άλλο που είπα.  Απάντησες του κ. 
Θεοπέμπτου.  Αλλά εμένα το αίτημά μου έν’ άλλως πως.  Να κάμετε ένα σχέδιο, να επιτρέψουμε των μέσων 
νοικοκυριών να βάλλουν φωτοβολταϊκά στις ταράτσες τους.  Απλό επιχείρημα. 

 Και τον λόγο θα πάρει ο κ. Λουκαΐδης.   

 Και να πάμε στην ψηφοφορία, κύριε Λουκαΐδη.  Ελπίζω να σιγοντάρεις και την τετράγωνη εισήγηση του 
Δημοκρατικού Κόμματος!   

 Και, κύριε Αβέρωφ, σε θέλω αρωγό.  Είσαι σωστός κύριος.  Τούντο θέμα θέλω να το υποστηρίξεις 
πράγματι και να πουν ότι ο Πρόεδρος έκαμε μιαν εισήγηση και επήεν σε καλούς ακροατές.  ’Πού εβδομάδας εννά 
σε περιμένω. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Το λοιπόν, κύριε Λουκαΐδη, έχετε τον λόγο.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Στην επιτροπή Περιβάλλοντος είχαμε συζητήσει το θέμα.  Είχα την εντύπωση ότι ήταν ομόφωνη τζιαι η 
θέση τζιαι η προσέγγιση.  Δεν ήταν είτε του ΑΚΕΛ είτε του Κινήματος Οικολόγων.  Ναι, δεν μπορεί στο όνομα 
της προστασίας του περιβάλλοντος να καταστρέφουμε το περιβάλλον, για να εισάξουμε τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.  Τζιαι το ίδιο το Τμήμα Περιβάλλοντος -αναμένουμε τη στρατηγική που έχει χαράξει για την επόμενη 
περίοδο- θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση στα κριτήρια καθορισμού τέτοιων περιοχών που θα 
μπορούν να φιλοξενήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Δηλαδή δεν μπορεί να καταστρέφουμε δάση, 
ημιορεινές ή ορεινές περιοχές, για να βάλουμε φωτοβολταϊκά.  Δεν μπορεί να καταστρέφουμε απερίσκεπτα 
γεωργική γη από τη λιγοστή που έχουμε, για να βάλλουμε φωτοβολταϊκά με τη μεγαλύτερη ευκολία.  Τζιαι, ναι, 
υπάρχουν χώροι που μπορούν να φιλοξενήσουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, την ίδια ώρα που θα 
προστατεύουμε τζιαι το περιβάλλον.  Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.  Τζιαι ελπίζουμε...  Θα ζητήσουμε να 
συζητηθεί το συντομότερο στην επιτροπή Περιβάλλοντος ακριβώς ο νέος σχεδιασμός που έχει ετοιμαστεί, τα νέα 
κριτήρια, για να δούμε πού στεκόμαστε επί του συγκεκριμένου ζητήματος.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και αντιλαμβάνομαι, κύριε Λουκαΐδη, συμφωνείτε και με την εισήγηση του προεδρείου προηγουμένως.  
Χαίρομαι.  Έχεις πλειοψηφία, κύριε... Τα δύο μεγάλα κόμματα, άμα συμφωνείτε, εμείς σιγοντάρουμε ως 
Δημοκρατικό Κόμμα, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, φαντάζομαι, στη λογική εισήγηση τούτη που εκάμαμε.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Πανίκο Λεωνίδου) 

 Το ξέρω, κύριοι, το ξέρω.  

 Τώρα, αφού ολοκληρώθη η συζήτηση, θα περάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 1 
νομοσχεδίου. 

 Κύριε γραμματέα, να διαβάσετε τα άρθρα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 
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 Σκοπός του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Γενικοί στόχοι της ΡΑΕΚ.  Άρθρο 4. 

 Καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ.  Άρθρο 5. 
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εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  Άρθρο 25. 
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Άρθρο 44. 

 Επιτρεπόμενα έσοδα του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής.  Άρθρο 45. 

 Υποχρέωση του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής να μην προβαίνει σε διακρίσεις.  Άρθρο 46. 

 Αρμοδιότητες του ΔΣΔ.  Άρθρο 47. 

 Γενικές υποχρεώσεις του ΔΣΔ.   Άρθρο 48. 

 Διαδικασίες απλής κοινοποίησης για τις συνδέσεις με το δίκτυο διανομής.  Άρθρο 49. 

 Κίνητρα για τη χρήση ευελιξίας σε δίκτυα διανομής.  Άρθρο 50. 

 Ένταξη της ηλεκτροκίνησης στο δίκτυο διανομής.  Άρθρο 51. 

 Καθήκοντα του ΔΣΔ όσον αφορά τη διαχείριση δεδομένων.  Άρθρο 52. 

 Ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας από τον ΔΣΔ.  Άρθρο 53. 

 Απόφαση σε διαφορές μεταξύ του ΔΣΔ και του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής.  Άρθρο 54. 

 Επιτρεπόμενα έσοδα του ΔΣΔ.  Άρθρο 55. 

 Κλειστά συστήματα διανομής.  Άρθρο 56. 

 ΔΣΜΚ και διορισμός Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ.  Άρθρο 57. 

 Τερματισμός του διορισμού του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ.  Άρθρο 58. 

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής ΔΣΜΚ, Διευρυμένης Ειδικής Επιτροπής ΔΣΜΚ και Πειθαρχικής Επιτροπής 
ΔΣΜΚ.  Άρθρο 59. 

 Προσωπικό και εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του ΔΣΜΚ.  Άρθρο 60. 

 Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ και οικονομικές διευθετήσεις.  Άρθρο 61. 

 Ταμείο του ΔΣΜΚ.  Άρθρο 62. 

 Ταμείο για τη Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού.  Άρθρο 63. 

 Επιτρεπόμενα έσοδα του ΔΣΜΚ.  Άρθρο 64. 

 Επιτρεπόμενα έσοδα του Λειτουργού της Αγοράς.  Άρθρο 65. 

 Εξουσίες του ΔΣΜΚ σε σχέση με την απόκτηση, διάθεση και επένδυση περιουσίας.  Άρθρο 66. 

 Εξουσία Υπουργού Οικονομικών όπως παρέχει εγγυήσεις στον ΔΣΜΚ εκ μέρους της Δημοκρατίας.  
Άρθρο 67. 

 Τήρηση βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων και έλεγχος του ΔΣΜΚ από τον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας.  Άρθρο 68. 

 Ετήσιες Εκθέσεις του ΔΣΜΚ.  Άρθρο 69. 

 Αρμοδιότητες του ΔΣΜΚ.  Άρθρο 70. 

 Ορισμός του ΔΣΜΚ ως ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρισμού.  Άρθρο 71. 

 Αρμοδιότητες του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρισμού.  Άρθρο 72. 

 Ανάπτυξη συστήματος μεταφοράς και εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις.  Άρθρο 73. 

 Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς.  Άρθρο 74. 

 Τύπος Πρωτοκόλλου Συστήματος Μεταφοράς.  Άρθρο 75. 

 Συμμόρφωση με το Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς.  Άρθρο 76. 

 Απόφαση για διαφορές μεταξύ του ΔΣΜΚ και του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς.  Άρθρο 77. 

 Ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ.  Άρθρο 78. 



93 
 

 Καθήκον του ΔΣΜΚ να μην προβαίνει σε διακρίσεις.  Άρθρο 79. 

 Πιστοποίηση του ΔΣΜΚ.  Άρθρο 80. 

 Πιστοποίηση σε σχέση με τρίτες χώρες.  Άρθρο 81. 

 Ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας από τον ΔΣΜΚ.  Άρθρο 82. 

 Στελέχωση του ΔΣΜΚ κατά τη μεταβατική περίοδο.  Άρθρο 83. 

 Μεταβίβαση εξοπλισμού προς τον ΔΣΜΚ.  Άρθρο 84. 

 Κανόνες Μεταφοράς.  Άρθρο 85. 

 Πεδίο εφαρμογής των Κανόνων Μεταφοράς.  Άρθρο 86. 

 Επανεξέταση και τροποποίηση των Κανόνων Μεταφοράς.  Άρθρο 87. 

 Έναρξη της ισχύος των τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς.  Άρθρο 88. 

 Κανόνες Διανομής.  Άρθρο 89. 

 Πεδίο εφαρμογής των Κανόνων Διανομής.  Άρθρο 90. 

 Επανεξέταση και τροποποίηση των Κανόνων Διανομής.  Άρθρο 91. 

 Έναρξη της ισχύος των τροποποιήσεων στους Κανόνες Διανομής.  Άρθρο 92. 

 Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού.  Άρθρο 93. 

 Πεδίο εφαρμογής των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού.  Άρθρο 94. 

 Εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και 
αποθήκευσης ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς.  Άρθρο 95. 

 Αποφυγή δυσμενών διακρίσεων.  Άρθρο 96. 

 Πρόσβαση από τρίτα μέρη.  Άρθρο 97. 

 Χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης του συστήματος μεταφοράς και διανομής και χρεώσεις για την κάλυψη 
των εξόδων του ΔΣΜΚ.  Άρθρο 98. 

 Χρεώσεις διαχείρισης και λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού.  Άρθρο 99. 
 Απευθείας γραμμές.  Άρθρο 100. 

 Ετοιμασία έκθεσης πρόβλεψης.  Άρθρο 101. 

 Κατανομή του φορτίου ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και απόκρισης της 
ζήτησης.  Άρθρο 102. 

 Αρμοδιότητες του Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης.  Άρθρο 103. 

 Τήρηση βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων από τον Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης.  Άρθρο 104. 

 Γενικές υποχρεώσεις του Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης.  Άρθρο 105. 

 Αρμοδιότητες του Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης.  Άρθρο 106. 

 Τήρηση βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων από τον Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης.  Άρθρο 107. 

 Πρωτόκολλα Διασυνδεδεμένου Συστήματος.  Άρθρο 108. 

 Τύπος Πρωτοκόλλων Διασυνδεδεμένου Συστήματος.  Άρθρο 109. 

 Συμμόρφωση με τα Πρωτόκολλα Διασυνδεδεμένου Συστήματος, το Μέρος V και VI  και τους όρους άδειας.  
Άρθρο 110. 

 Υποχρέωση Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας.  Άρθρο 111. 

 Ανάκτηση κόστους Υποχρεώσεων Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας.  Άρθρο 112. 

 Καθολική υπηρεσία και υποχρεώσεις για την παροχή της.  Άρθρο 113. 

 Χρηματοδότηση καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας.  Άρθρο 114. 

 Καθορισμός προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου.  Άρθρο 115. 

 Γενικά δικαιώματα πελατών.  Άρθρο 116. 

 Βασικά συμβατικά δικαιώματα των τελικών πελατών.  Άρθρο 117. 



94 
 

 Δικαίωμα σύναψης σύμβασης δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.  Άρθρο 118. 

 Δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή.  Άρθρο 119. 

 Σύμβαση σωρευτικής εκπροσώπησης.  Άρθρο 120. 

 Εργαλεία σύγκρισης.  Άρθρο 121. 

 Ενεργοί πελάτες.  Άρθρο 122. 

 Ενεργειακές κοινότητες πολιτών.  Άρθρο 123. 

 Απόκριση ζήτησης μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης.  Άρθρο 124. 

 Έξυπνα συστήματα μέτρησης.  Άρθρο 125. 

 Συμβατική μέτρηση.  Άρθρο 126. 

 Διαχείριση δεδομένων.  Άρθρο 127. 

 Δικαίωμα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.  Άρθρο 128. 

 Προστασία των ευάλωτων πελατών.  Άρθρο 129. 

 Ενεργειακή φτώχεια.  Άρθρο 130. 

 Κοινοποίηση των ενεργειακών πηγών.  Άρθρο 131. 

 Πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης.  Άρθρο 132. 

 Αδικήματα.  Άρθρο 133. 

 Αδικήματα κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 26 και 27.  Άρθρο 134. 

 Έκδοση διαταγμάτων.  Άρθρο 135. 

 Δημοσίευση και θέση σε ισχύ Διαταγμάτων.  Άρθρο 136. 

 Δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς.  Άρθρο 137. 

 Έκδοση Κανονισμών.  Άρθρο 138. 

 Τήρηση αρχείων.  Άρθρο 139. 

 Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων και αξιωματούχων τους.  Άρθρο 140. 

 Ειδοποιήσεις.  Άρθρο 141. 

 Κατάργηση και διαφυλάξεις.  Άρθρο 142. 

 Μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 143. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 144. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται.  
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 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο*. 

 Και περνούμε τώρα αισίως στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 2 νομοσχεδίου. 

 Κύριε γραμματέα, σας ακούμε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σκοπός του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Σύσταση της ΡΑΕΚ.  Άρθρο 4. 

 Ανεξαρτησία της ΡΑΕΚ.  Άρθρο 5. 

 Διορισμός, όροι διορισμού, αμοιβής και σύνταξης των μελών της Ανώτερης Διοίκησης.  Άρθρο 6. 

 Παύση ή παραίτηση μέλους της Ανώτερης Διοίκησης.  Άρθρο 7. 

 Γραφείο της ΡΑΕΚ.  Άρθρο 8. 

 Εξουσίες της ΡΑΕΚ σε σχέση με την απόκτηση, διάθεση και επένδυση περιουσίας.  Άρθρο 9. 

 Ταμείο της ΡΑΕΚ.  Άρθρο 10. 

 Έσοδα του Ταμείου της ΡΑΕΚ.  Άρθρο 11. 

 Πληρωμές από το Ταμείο της ΡΑΕΚ.  Άρθρο 12. 

 Προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ.  Άρθρο 13. 

 Επίσημη σφραγίδα.  Άρθρο 14. 

 Ετήσιες εκθέσεις.  Άρθρο 15. 

 Τήρηση βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων και έλεγχος της ΡΑΕΚ από τον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας.  Άρθρο 16. 

 
* Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

εξαιτίας της λήψης έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική 
ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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 Εκπροσώπηση της ΡΑΕΚ.  Άρθρο 17. 

 Ευθύνη μελών της Ανώτερης Διοίκησης και του προσωπικού της ΡΑΕΚ.  Άρθρο 18. 

 Διαβουλεύσεις.  Άρθρο 19. 

 Προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον πράξεων της ΡΑΕΚ.  Άρθρο 20. 

 Έκδοση Κανονισμών.  Άρθρο 21. 

 Μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 22. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
Κύπρου Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 3 νομοσχέδιο. 

 Να διαβαστούν τα άρθρα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 4 αυτού.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 5 αυτού.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 52 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται.  

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και προχωρούμε τώρα στα θέματα με τους αριθμούς 4, 5 και 6, που έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται 
«Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) 
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Νόμος του 2021», «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Οι 
περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη και Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από 
Αμίαντο) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021».   

 Κύριε γραμματέα, παρακαλώ να διαβάσεις τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 4 θέματος:  Τροποποίηση του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη 
Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου, ώστε οι αρμοδιότητες για τον έλεγχο της πρόληψης και τον έλεγχο 
της ρύπανσης από τις βιομηχανικές εκπομπές να μεταφερθούν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 5 θέματος:  Τροποποίηση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 
Νόμου, ώστε οι αρμοδιότητες ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης να μεταφερθούν από το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 6 θέματος:  Τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 
(Πρόληψη και Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Αμίαντο) Κανονισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η 
μεταφορά της αρμοδιότητας ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς του 
επισυνημμένου παραρτήματος  

Παρόντες: 
 Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος Μαρίνα Νικολάου 

 Νίκος Κέττηρος Χρίστος Ορφανίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Χρύσανθος Σαββίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Λίνος Παπαγιάννης 

 Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν Μιχάλης Γιακουμή 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς του 
επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2021.  Στη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του 
Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως και του Υφυπουργείου Τουρισμού, η Επίτροπος Περιβάλλοντος και εκπρόσωποι του 
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος 
(«Terra Cypria») και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ.  Το Υπουργείο Εξωτερικών, το 
Υφυπουργείο Ναυτιλίας, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 
Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, ενημέρωσαν την 
επιτροπή ότι δε διαφωνούν με την ψήφιση και έγκριση, αντίστοιχα, των υπό εξέταση νομοσχεδίων και 
κανονισμών. Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υφυπουργείο 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία 
της επιτροπής. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Βιομηχανικών Εκπομπών 
(Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου, ώστε να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες για τον 
έλεγχο της πρόληψης και του ελέγχου της ρύπανσης από τις βιομηχανικές εκπομπές από το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. 

 Ειδικότερα, με το πρώτο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Αντικαθίσταται ο ορισμός του όρου «Αρμόδια Αρχή», ώστε αυτός να σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και να περιλαμβάνει και πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο 
από αυτόν.  

2. Παρέχεται η δυνατότητα εκχώρησης εξουσιών εκ μέρους της αρμόδιας αρχής σε δημόσιο λειτουργό και/ή 
πρόσωπο που κατέχει κατάλληλα προσόντα ή σε οργανισμό δημόσιας ωφέλειας που ιδρύθηκε με νόμο 
για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος ή σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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3. Ορίζεται ως πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση διατάγματος για τον 
καθορισμό ποιοτικού προτύπου περιβάλλοντος και για τον καθορισμό των γενικών όρων λειτουργίας 
ορισμένων κατηγοριών  εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων καύσης, εγκαταστάσεων αποτέφρωσης 
αποβλήτων και/ή εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας 
βιομηχανικών εκπομπών, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος και σε περίπτωση απουσίας αυτού εκλέγεται από τα υπόλοιπα μέλη άλλος εκπρόσωπος, 
για να προεδρεύσει της συνεδρίας. 

4. Απαλείφονται οι όποιες αναφορές σε συναρμοδιότητα των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας Νόμου, ώστε να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος. 

 Ειδικότερα, με το δεύτερο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Αντικαθίσταται ο ορισμός του όρου «Αρμόδια Αρχή», ώστε αυτός να σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και να περιλαμβάνει και πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο 
από αυτόν. 

2. Παρέχεται η δυνατότητα εκχώρησης εξουσιών εκ μέρους της αρμόδιας αρχής σε δημόσιο λειτουργό και/ή 
πρόσωπο που κατέχει κατάλληλα προσόντα ή σε οργανισμό δημόσιας ωφέλειας που ιδρύθηκε με νόμο 
για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος ή σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης. 

3. Απαλείφονται οι όποιες αναφορές σε συναρμοδιότητα των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9 του περί Ελέγχου 
της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 
(Πρόληψη και Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Αμίαντο) Κανονισμών, ώστε ο όρος «Υπουργός» να 
σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται στον περί 
Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμο. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 90.602 και ημερ. 22 Δεκεμβρίου 
2020 εγκρίθηκαν οι αναγκαίες ενέργειες, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά της αρμοδιότητας ελέγχου της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος την 1η Σεπτεμβρίου 2021.  Ως εκ τούτου, τα υπό συζήτηση 
νομοσχέδια και οι υπό συζήτηση κανονισμοί προβλέπουν ως έναρξη της ισχύος αυτών την 1η Σεπτεμβρίου 2021.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των νομοσχεδίων μέλη της επιτροπής, καθώς και ο εκπρόσωπος της 
εργοδοτικής οργάνωσης ΠΟΒΕΚ εξέφρασαν επιφυλάξεις όσον αφορά τη δυνατότητα της αρμόδιας αρχής να 
εκχωρεί μερικώς ή ολικώς την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή αρμοδιότητάς της για τον έλεγχο εφαρμογής 
των υπό τροποποίηση βασικών νομοθεσιών ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτών κανονισμών και/ή διαταγμάτων 
σε πρόσωπο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα ή σε οργανισμό δημόσιας ωφέλειας που ιδρύεται με νόμο για 
σκοπούς δημόσιου συμφέροντος ή σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης.   

 Αναφορικά με το θέμα των κατάλληλων προσόντων που πρέπει να κατέχει πρόσωπο, προκειμένου να 
του εκχωρηθεί η πιο πάνω εξουσία ή αρμοδιότητα, με εξαίρεση τους δημόσιους υπαλλήλους, η επιτροπή 
αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση των νομοσχεδίων, ώστε το πρόσωπο αυτό εκτός από τα κατάλληλα 
προσόντα να διαθέτει και σχετική εκπαίδευση. 

 Επιπροσθέτως, την επιτροπή απασχόλησε η προτεινόμενη έναρξη της ισχύος των νομοσχεδίων και 
κανονισμών, καθότι η προτεινόμενη σε αυτά ημερομηνία έχει εκπνεύσει. Συναφώς, η επιτροπή αποφάσισε 
ομόφωνα, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως η 
έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων νομοσχεδίων και κανονισμών μετατεθεί στις 4 Οκτωβρίου 2021.  
 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, 
επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των προτεινόμενων νομοσχεδίων και των κανονισμών κατά τη 
συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

2. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
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3. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη και Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
από Αμίαντο) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ομιλητές επί θέματος αρχής δεν υπάρχουν. 

 Το λοιπόν, προχωρούμε στη δευτέρα ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 4 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου. Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 35 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 84 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του Παραρτήματος Ι αυτού.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του Παραρτήματος V του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του Παραρτήματος VI του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 12. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον πόσοι ψηφίζουν; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται.  

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και 
Έλεγχος της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και τώρα προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 5 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 4Α.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.  Άρθρο 6. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα εφτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται.  

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και προχωρούμε στην ψήφιση των υπ’ αριθμόν 6 κανονισμών. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται.  

 Το λοιπόν, κύριοι, τα επόμενα θέματα, από το υπ’ αριθμόν 7 ως το υπ’ αριθμόν 14, όπως με πληροφορεί 
ο γραμματέας ο κ. Κώστας Κώστα, είναι σχέδια υπηρεσίας και, αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση, θα 
τοποθετηθούν και τα 8 μαζί και θα γίνει μία ψηφοφορία, να τελειώνουμε.  Αν δεν έχει οποιοσδήποτε ένσταση, αν 
δεν υπάρχει ένσταση, θα τα θέσω όλα μαζί. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Εμείς δεν έχουμε ένσταση, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, όλοι συμφωνούν.  Ωραία!  

 Το λοιπόν, τα σχέδια υπηρεσίας, που είναι από τον αριθμό 7 ως το 14, τιτλοφορούνται «Οι περί Γενικού 
Λογιστηρίου - Θέση Πρώτου Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021»,  «Οι 
περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών - Θέση Λειτουργού Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021»,  «Οι περί 
του Επιτρόπου Επικοινωνιών - Θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021», «Οι περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών - Θέση Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021», «Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών) - 
Θέση Ανώτερου Αποθηκάριου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021», «Οι περί του Υπουργείου Υγείας, 
Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας - Θέση Προϊστάμενης 
Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021», «Οι περί Εθνικής Αρχής 
Στοιχημάτων - Θέσεις Ανώτερου Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ, Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ, Λειτουργού ΕΑΣ και 
Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» και «Οι περί Υφυπουργείου 
Ναυτιλίας - Θέσεις Ανώτερου Επιθεωρητή Πλοίων και Επιθεωρητή Πλοίων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 7 θέματος:  Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου 
Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, η οποία για την πρώτη πλήρωσή της είχε καθορισθεί ως θέση προαγωγής 
[Κλίμακα Α14(ii)], ώστε εφεξής να καταστεί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.   

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 8 θέματος:  Σχέδιο υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Α΄ και καθορισμός της 
ως θέσης προαγωγής [Κλίμακα Α11(ii)] στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ). 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 9 θέματος:  Σχέδιο υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Γραμματειακού 
Λειτουργού στο ΓΕΡΗΕΤ και καθορισμός αυτής ως θέσης προαγωγής [Κλίμακα Α10(i)]. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 10 θέματος:  Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γραμματειακού 
Λειτουργού, η οποία είχε καθορισθεί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής (Κλίμακα Α8-Α9), ώστε η θέση 
αυτή στην οποία ήδη υπηρετεί ένας Γραμματειακός Λειτουργός από το 2004, να μετατραπεί σε θέση προαγωγής 
[Κλίμακα Α8-Α9(i)]. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 11 θέματος:  Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Αποθηκάριου στις Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να 
εκσυγχρονιστεί και να συνάδει με τις γενικές αρχές καταρτισμού σχεδίων υπηρεσίας και τις σημερινές ανάγκες. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 12 θέματος:  Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενης 
Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, ώστε να 
καταστεί δυνατή η πλήρωση της εν λόγω θέσης από υπαλλήλους με οκταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία σε 
όλες τις προηγούμενες θέσεις, από την οποία μονοετής τουλάχιστον υπηρεσία να είναι στην αμέσως 
προηγούμενη θέση Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Α΄, αντί της τριετούς τουλάχιστον συνολικής υπηρεσίας 
στην αμέσως προηγούμενη θέση ή και στις προηγούμενες θέσεις.   

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 13 θέματος:  Τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Προϊσταμένου 
Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ), η οποία με τον προϋπολογισμό της ΕΑΣ του 2019 είχε μετονομασθεί σε 
θέση Ανώτερου Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ [Κλίμακα Α13(ii)], όπως και για τις θέσεις Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ 
[Κλίμακα Α11(ii)], Λειτουργού ΕΑΣ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11) και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ 
[Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)] στην ΕΑΣ, ώστε να συνάδουν με την ακολουθούμενη πολιτική για τον καταρτισμό 
σχεδίων υπηρεσίας της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν14 θέματος:  Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Επιθεωρητή Πλοίων, στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας η οποία είναι θέση προαγωγής [Κλίμακα Α13(ii)], ώστε να 
αυξηθεί η συνολική χρονική διάρκεια της απαιτούμενης υπηρεσίας στις κατώτερες θέσεις, καθώς και 
τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Πλοίων στο ίδιο υφυπουργείο η οποία είναι θέση 
πρώτου διορισμού (Κλίμακες Α9-Α11-Α12), ώστε να αντικατοπτρίζει τη νέα μισθοδοτική κλίμακα της θέσης. 

(Οι σχετικές εκθέσεις) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέση Πρώτου Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» 
Παρόντες: 
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 
Σεπτεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου 
Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, η οποία δημιουργήθηκε με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2019 και η 
οποία για την πρώτη πλήρωσή της καθορίστηκε ως θέση προαγωγής [Κλίμακα Α14(ii)], σύμφωνα με τη γενικά 
ακολουθούμενη πολιτική και πρακτική, ώστε να καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ύστερα από συμφωνία μεταξύ της κυβερνητικής 
και της συνδικαλιστικής πλευράς, καθιερώθηκε στη δημόσια υπηρεσία η πολιτική και η πρακτική βάσει της 
οποίας, στις περιπτώσεις που δημιουργείται για πρώτη φορά θέση στην Κλίμακα Α14(ii), η θέση αυτή καθορίζεται 
ως θέση προαγωγής για την πρώτη μόνο πλήρωσή της και στη συνέχεια, με νέο σχέδιο υπηρεσίας, μετατρέπεται 
σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.   
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 Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία, προτείνεται η τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων στην εν 
λόγω θέση, ώστε να περιληφθεί η απαίτηση για κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος ή της ιδιότητας του μέλους 
οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και δεκαετούς πείρας 
σε υπεύθυνη θέση, όπως περιλαμβάνεται σε όλα τα σχέδια υπηρεσίας αυτής της κατηγορίας θέσεων και αυτού 
του επιπέδου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 
2021, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για 
έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών 
ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, 
εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών. 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή 
τους στην ολομέλεια του σώματος. 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους κανονισμούς 
του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021. 

 Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16 και 151 
του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου. 

 Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Α΄, 
η οποία καθορίζεται ως θέση προαγωγής [Κλίμακα Α11(ii)], στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ). 

 Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου 
Γραμματειακού Λειτουργού, η οποία καθορίζεται ως θέση προαγωγής [Κλίμακα Α10(i)], στο ΓΕΡΗΕΤ. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή αναφορικά με τους πρώτους και τους δεύτερους 
κανονισμούς, οι θέσεις στις οποίες αυτοί αφορούν δημιουργήθηκαν με τον προϋπολογισμό του ΓΕΡΗΕΤ το 2009, 
ωστόσο παραμένουν μέχρι σήμερα κενές, λόγω του ότι οι σχετικοί κανονισμοί του ΓΕΡΗΕΤ που περιλαμβάνουν 
πρόνοιες για θέσεις προαγωγής εγκρίθηκαν από τη Βουλή το 2020. 

 Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση 
Γραμματειακού Λειτουργού, η οποία καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής (Κλίμακα Α8-Α9), 
ώστε η θέση αυτή, στην οποία ήδη υπηρετεί ένας Γραμματειακός Λειτουργός από το 2004, να μετατραπεί σε 
θέση προαγωγής [Κλίμακα Α8-Α9(i)]. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 
2021, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για 
έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών 
ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, 
εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών. 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή 
τους στην ολομέλεια του σώματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. Οι περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών - Θέση Λειτουργού Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 

2. Οι περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών - Θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021. 

3. Οι περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών - Θέση Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2021. 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών) - 

Θέση Ανώτερου Αποθηκάριου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» 
Παρόντες: 
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 
Σεπτεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Αποθηκάριου στις Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να 
εκσυγχρονιστεί, για να συνάδει με τις γενικές αρχές καταρτισμού σχεδίων υπηρεσίας και να αντικατοπτρίζει τις 
σημερινές ανάγκες των πιο πάνω υπηρεσιών, ο ρόλος των οποίων έχει πλέον διαφοροποιηθεί.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν 
αναθεώρηση των καθηκόντων και των ευθυνών της υπό συζήτηση θέσης.  Ειδικότερα, στα απαιτούμενα 
προσόντα απαλείφονται οι πρόνοιες για επιτυχία σε σχετική εξέταση του Ινστιτούτου Αγορών και Προμηθειών 
της Αγγλίας και σε σχετική εξέταση στη λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου, λόγω του ότι δε 
θεωρούνται πλέον αναγκαίες οι εξετάσεις αυτές, δεδομένης της διαφοροποίησης του ρόλου των Υπηρεσιών 
Κρατικών Αγορών και Προμηθειών.  Περαιτέρω, στα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με τη νέα πολιτική που 
εφαρμόζεται σε σχέση με την απαιτούμενη υπηρεσία για προαγωγή στις θέσεις αυτού του επιπέδου, 
περιλήφθηκε σημείωση η οποία διαλαμβάνει ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν υποψήφιοι με 
δεκαεξαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στις προηγούμενες θέσεις, από την οποία πενταετή τουλάχιστον 
υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση Αποθηκάριου (Κλίμακα Α7), να μπορούν να προάγονται και υπάλληλοι 
με δεκαοκταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στη θέση Αποθηκάριου. 

 Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 
αρμόδιας στα σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.   

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου  
2021, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για 
έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών 
ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, 
εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών. 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή 
τους στην ολομέλεια του σώματος. 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί του Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - 

Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας - Θέση Προϊστάμενης Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 
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 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 
Σεπτεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση 
Προϊστάμενης Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας, ώστε να συμπεριληφθεί σχετική σημείωση στα απαιτούμενα προσόντα, με σκοπό τη δυνατότητα 
πλήρωσης της εν λόγω θέσης από υπαλλήλους με οκταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία σε όλες τις  
προηγούμενες θέσεις, από την οποία μονοετή τουλάχιστον υπηρεσία στην αμέσως προηγούμενη θέση 
λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Α΄, αντί της τριετούς τουλάχιστον συνολικής υπηρεσίας στην αμέσως 
προηγούμενη θέση ή και στις προηγούμενες θέσεις.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με βάση το οικείο σχέδιο υπηρεσίας απαιτείται 
τριετής τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στη θέση Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Α΄ ή τριετής τουλάχιστον 
συνολική υπηρεσία στη θέση Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Α΄ και στην προηγούμενη θέση Βοηθού 
Προϊσταμένης Επισκεπτριών Υγείας.  Ωστόσο, για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας Επισκεπτριών 
Υγείας κατέστη αναγκαία η συμπερίληψη σημείωσης στα απαιτούμενα προσόντα ισχύος τριών ετών μετά την 
έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών, με βάση την οποία παρέχεται η δυνατότητα πλήρωσης της υπό 
συζήτηση θέσης, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν λειτουργοί οι οποίοι να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 
2021, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για 
έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών 
ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, 
εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών. 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή 
τους στην ολομέλεια του σώματος. 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων - Θέσεις Ανώτερου Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ, 
Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ, Λειτουργού ΕΑΣ και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» 
Παρόντες: 
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 
Σεπτεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 97 του περί 
Στοιχημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Προϊστάμενου Εθνικής Αρχής 
Στοιχημάτων (ΕΑΣ), η οποία με τον προϋπολογισμό της ΕΑΣ του 2019 μετονομάστηκε σε θέση Ανώτερου 
Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ [Κλίμακα Α13(ii)], Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ [Κλίμακα Α11(ii)], Λειτουργού ΕΑΣ 
[Κλίμακα Α8, Α10 και Α11) και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7 (ii)] στην ΕΑΣ, 
ώστε να συνάδουν με την πολιτική που ακολουθείται κατά τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας της δημόσιας 
υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Περαιτέρω, με την τροποποίηση αυτή επιτυγχάνεται και η ορθή 
στελέχωση της ΕΑΣ. 
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 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα σχέδια υπηρεσίας για όλες τις πιο πάνω 
θέσεις καταρτίστηκαν για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2017 ύστερα από την ψήφιση του προϋπολογισμού της 
ΕΑΣ για το συγκεκριμένο έτος.  Περαιτέρω, με τον προϋπολογισμό της ΕΑΣ για το 2019 η θέση Προϊστάμενου 
ΕΑΣ μετονομάστηκε σε θέση Ανώτερου Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ [Κλίμακα Α13(ii)].  Συναφώς, όσον αφορά στο 
σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενου ΕΑΣ, προτείνεται η τροποποίηση του τίτλου της θέσης σε Ανώτερο 
Υπεύθυνο Μονάδας ΕΑΣ, ώστε να συνάδει με τον τίτλο της θέσης, όπως αυτή περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό 
της ΕΑΣ για το 2019, καθώς και της μισθοδοτικής κλίμακάς της, σύμφωνα με τις πρόνοιες σχετικής εγκυκλίου 
του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση γενικών αυξήσεων και τιμαριθμικού επιδόματος στους 
βασικούς μισθούς της κρατικής υπηρεσίας.   

 Επιπροσθέτως, προτείνεται η τροποποίηση των καθηκόντων και ευθυνών για την εν λόγω θέση, ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τη νέα δομή που έχει δημιουργηθεί και, τέλος, αναδιατυπώθηκε το προσόν του λογιστή, ώστε 
να συνάδει με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.  

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στα σχέδια υπηρεσίας για τις υπόλοιπες υπό συζήτηση θέσεις προτείνεται 
τροποποίηση της μισθοδοτικής τους κλίμακας στη βάση της πιο πάνω εγκυκλίου.   

 Περαιτέρω, στα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ και Λειτουργού ΕΑΣ 
προτείνεται αναδιατύπωση του προσόντος του λογιστή, όπως επεξηγήθηκε πιο πάνω.  Τέλος, στο σχέδιο 
υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ προτείνεται αναδιατύπωση της απαίτησης για 
επιτυχία στην ανώτερη εξέταση στη λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου, δεδομένου ότι τα 
επίπεδα επιτυχίας στις εξετάσεις στη λογιστική του LCCI έχουν επανακαθοριστεί. 

 Επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που 
Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η οποία 
εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών 
ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος 
εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών. 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή 
τους στην ολομέλεια του σώματος. 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Υφυπουργείου Ναυτιλίας - Θέσεις Ανώτερου Επιθεωρητή Πλοίων και 

Επιθεωρητή Πλοίων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» 
Παρόντες: 
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 
Σεπτεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Επιθεωρητή Πλοίων, η οποία είναι θέση προαγωγής [Κλίμακα Α13(ii)] στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, για να αυξηθεί 
η συνολική χρονική διάρκεια της απαιτούμενης υπηρεσίας στις κατώτερες θέσεις, καθώς και η τροποποίηση του 
σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Πλοίων στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, η οποία είναι θέση πρώτου 
διορισμού (Κλίμακες Α9-Α11-Α12), ώστε να αντικατοπτρίζει τη νέα μισθοδοτική κλίμακα της θέσης.    

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη 
θέση Επιθεωρητή Πλοίων κατέστη αναγκαία ύστερα από τη μετονομασία και αναβάθμιση των θέσεων 
Επιθεωρητή Πλοίων Α΄ [Κλίμακα Α11(ii)] και Επιθεωρητή Πλοίων (Κλίμακες Α8-Α10-Α11) σε Επιθεωρητές Πλοίων 
(Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) με τον προϋπολογισμό του 2020.  Ως εκ τούτου, προτείνεται η διεύρυνση των 
καθηκόντων και των ευθυνών για την εν λόγω θέση και η διεύρυνση της πείρας που θα αποτελεί πλεονέκτημα, 
ώστε να συνάδει με το νέο μισθοδοτικό επίπεδο της θέσης.  Περαιτέρω, προτείνεται η απάλειψη του 
πλεονεκτήματος της κατοχής μεταπτυχιακού ακαδημαϊκού τίτλου στα οικονομικά, νομικά ή διοίκηση 
επιχειρήσεων, λόγω του ότι κρίθηκε ως μη σχετικό με τα καθήκοντα της εν λόγω θέσης.   
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 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή 
Πλοίων κατέστη αναγκαία λόγω της πιο πάνω μετονομασίας και αναβάθμισης των θέσεων Επιθεωρητή Πλοίων 
Α΄ και Επιθεωρητή Πλοίων.  Ως εκ τούτου, η συνολική χρονική διάρκεια της απαιτούμενης υπηρεσίας στην 
κατώτερη θέση προτείνεται όπως από τριετή υπηρεσία στην προηγούμενη θέση καθοριστεί σε οκταετή υπηρεσία 
όπως ισχύει για όλες τις θέσεις αυτού του επιπέδου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 
2021, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για 
έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών 
ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, 
εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών. 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή 
τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Ευσταθίου. 

KΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ναι, θα τοποθετηθώ, κύριε Πρόεδρε, εφ’ όλης της ύλης… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ευχαρίστως. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 …και θα πω το εξής:  Θα καταψηφίσω το 7, τη θέση του Γενικού Λογιστηρίου, τη θέση της Προϊσταμένης 
Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας, το 14 στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας…  Επειδή είναι αρκετές οι θέσεις, 
παρακαλώ να θεωρηθεί ότι υπερψηφίζω μόνο τη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ στο υπ’ αριθμόν 
13.  Ο λόγος, η δικαιολόγηση της ψήφου, είναι ότι δυστυχώς εξακολουθεί η απαράδεκτη εικόνα και τακτική να 
απαιτείται η κατοχή και η γνώση της ελληνικής γλώσσας στον ίδιο βαθμό με αυτόν που απαιτείται για τις ξένες 
γλώσσες.  Στις περιπτώσεις όπου υπερψηφίζω, επιτέλους δειλά δειλά κάποιες υπηρεσίες λεν το πολύ απλό, ότι 
ζητούν γνώση της ελληνικής σ’ έναν βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν της ξένης γλώσσας.  Προσπαθούμε.  Είναι 
καλά τα βήματα.  Να μιμηθούμε και λίγο σ’ αυτό όλο τον κόσμο τζιαι να ξεφύγουμε από τη μιζέρια μας. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Ωραία! Τα τρία ζητήματα που έθεσε ο συνάδελφος για τις ψηφοφορίες σημειώθηκαν, αντιλαμβάνομαι.  Εν 
δημιουργούμε οποιαδήποτε δυσκολία στη γραμματεία.  Έχουν σημειωθεί, γιατί θα μπουν όλα μαζί τα επόμενα 
οκτώ. 

 Από το ΕΛΑΜ ο κ. Ιωάννου. 

 Κύριε Ιωάννου, παρακαλώ. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, η τοποθέτησή μας θα είναι ενιαία, εκτός από το υπ’ αριθμόν 13.  Στο περί Εθνικής Αρχής 
Στοιχημάτων θα τηρήσουμε αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Το λοιπόν, μπαίνουν και τα οκτώ θέματα μαζί. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών, σύμφωνα με αυτά που έχουν σημειωθεί; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Άρα, οι κανονισμοί από το υπ’ αριθμόν 7 μέχρι το υπ’ αριθμόν 14 θέμα εγκρίνονται, σύμφωνα και με όσα 
έχουν σημειωθεί για τον κ. Ευσταθίου και τον κ. Ιωάννου. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Εδώ τελειώνει η νομοθετική μας εργασία. 

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα νομοσχέδια και προτάσεις 
νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό 
κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, έγγραφα, 
εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ Κοινοποίηση 
σε 

1.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.177-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

2.  Ο περί Προϋπολογισμού του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.178-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

3.  Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς 
Οδηγό (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.179-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων 

4.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.180-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων 

5.  Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.181-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

6.  Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών 
Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για 
την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις 
και Αυτοτελώς Εργαζομένους 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.182-2021). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

7.  Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος 
Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.183-2021). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγείας 
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8.  Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης 
(Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.060-2021). 

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

9.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές 
Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.061-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

10.  Οι περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και 
Υγείας στις Εργασίες Λιμένων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.062-2021). 

Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

11.  Ειδικά εντάλματα μεταφοράς για μεταφορά 
πιστώσεων μεταξύ ομάδων/υποομάδων 
του προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο 
κεφάλαιο με έγκριση του προϊσταμένου του 
οικονομικού φορέα, ημερομηνίας 16 
Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των Κανονισμών 14 και 15 των 
περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμών του 
2016 και των διατάξεων του άρθρου 63 του 
περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 
[Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του 
εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2021 Νόμου του 
2021 [Νόμος αρ. 2(ΙΙ) του 2021]. 
(Αρ. Φακ. 13.04.005). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

12.  Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 32, 33, 
34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 
και 50) του 2021 με έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 
2021, σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
Κανονισμών 14 και 15 των περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμών του 
2016 και των διατάξεων του άρθρου 63 του 
περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 
[Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και τις 
διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του 
περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμου 
του 2021 [Νόμος αρ. 2(ΙΙ) του 2021]. 
(Αρ. Φακ. 13.04.001).  

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

13.  Ειδικά εντάλματα πληρωμής για μεταφορά 
πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών 
οικονομικών φορέων που υπάγονται στο 
ίδιο υπουργείο με έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών με αρ. 8003, 8004 και 8005 
του 2021, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 
2021, σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
Κανονισμών 14 και 15 των περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμών του 
2016 και των διατάξεων του άρθρου 63 του 
περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 
[Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς και του 
εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2021 Νόμου του 
2021 [Νόμος αρ. 2(ΙΙ) του 2021]. 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 
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(Αρ. Φακ. 13.04.004). 

14.  Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 0001) του 
2021, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, 
του προϋπολογισμού της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 
4(1) του περί Προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2021 
Νόμου του 2021 [Ν. 34(ΙΙ)/2021]. 
(Αρ. Φακ. 10.04.003). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  
1.  Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.136-2021). 

Κώστα Κώστα εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Άμυνας 

2.  Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.137-2021). 

Σωτήρη Ιωάννου εκ μέρους του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και Πολιτισμού 

3.  Ο περί Σχολικών Εφορειών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.138-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και 
Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

4.  Ο περί Προστασίας της Παραλίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.139-2021). 

Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

5.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.140-2021). 

Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

6.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.141-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και 
Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

7.  Ο περί της Εκλογής των Μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.142-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και 
Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών και Μαρίνο 
Μουσιούττα, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

8.  Ο περί της Εκλογής των Μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.143-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και 
Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών και Μαρίνο 
Μουσιούττα, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

9.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.144-2021). 

Νίκο Τορναρίτη και Δημήτρη 
Δημητρίου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, 
Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και 
Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 
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Πολιτών και Μαρίνο 
Μουσιούττα, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας 

10.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.145-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και 
Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών και Μαρίνο 
Μουσιούττα, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

11.  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.146-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και 
Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών και Μαρίνο 
Μουσιούττα, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

12.  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.147-2021). 

Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.053, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Σε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.721 αναφερόταν ότι το 
Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2019, αποφάσισε όπως παραχωρηθεί 
κρατική γη για ανέγερση της Κυπριακής Εθνικής Βιβλιοθήκης. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά τον 
προγραμματισμό του υπουργείου του για την ανέγερση της εν λόγω βιβλιοθήκης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.054, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα παρακάτω 
όσον αφορά τα επεξεργασμένα λύματα και το κάθε συμβούλιο αποχετεύσεων: 

1. Ποια είναι η ποσότητα επεξεργασμένων λυμάτων που παράγεται ετήσια; 

2. Ποιες είναι οι ποσότητες λυμάτων διατίθενται στη γεωργία, για το πράσινο κ.λπ. και ποιες απορρίπτονται;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.055, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς 
του υπουργείου όσον αφορά την κυκλοφορία  των ηλεκτρικών σκούτερ στην Κύπρο.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.056, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά τα 
κρούσματα φυματίωσης στην Κύπρο, αν αυτά έχουν σχέση με συγκεκριμένη περιοχή και ποια μέτρα 
λαμβάνονται, για να μην εξαπλωθεί.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.057, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
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 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όσο το δυνατόν 
λεπτομερώς, για τη μέθοδο υπολογισμού του κόστους αγοράς της κιλοβατώρας από τις εγκαταστάσεις 
φωτοβολταϊκών πάρκων που αδειοδοτήθηκαν πρόσφατα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.058, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Στα διοικητικά όρια της κοινότητας Τρούλλων στην επαρχία Λάρνακας σύμφωνα με την παράδοση 
ευρίσκονται “τα σπήλαια του Ήφαιστου” και σύμφωνα πάλι με τη μυθολογία ο “θεός της φωτιάς” έκτισε εκεί το 
εργαστήρι του, όταν εκδιώχθηκε από τον Όλυμπο. 
 Το κοινοτικό συμβούλιο αποτάθηκε στο αρμόδιο υπουργείο και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων για εξωραϊσμό 
των σπηλαίων και ανάδειξη αυτών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει κάτι. 
 Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για τα πιο κάτω: 
1. Τι γνωρίζει από την παράδοση και τη μυθολογία για τα συγκεκριμένα σπήλαια. 
2. Σε τι ενέργειες έχει προβεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε ό,τι αφορά την ανάδειξη και τον εξωραϊσμό των 

σπηλαίων.» 
Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.059, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 
 «Είχα αποστείλει επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και στις 
τεχνικές υπηρεσίες του υπουργείου, στις 6 Δεκεμβρίου του 2016, την οποία σας επισυνάπτω, με την οποία 
ζητούσα να πληροφορηθώ σε τι ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο υπουργείο σχετικά με τις εργασίες της Β΄ 
Φάσης στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων που έχουν ανασταλεί. 
 Ως εκ των πιο πάνω παρακαλώ όπως με ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός σε ποιο στάδιο βρίσκεται 
σήμερα η διαδικασία ολοκλήρωσης της αίθουσας πολλαπλής χρήσης και του στεγάστρου σε μέρος της αυλής 
του δημοτικού σχολείου.» 
Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους 

στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό. 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.060, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Παρακαλούνται τα αρμόδια υπουργεία όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με 
τα οποιαδήποτε σχέδια αφορούν την ασφάλεια των κατοίκων της ακριτικής κοινότητας Τρούλλων λόγω της 
αύξησης των φαινομένων λαθροθηρίας, λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης μεταναστών μέσω των 
κατεχόμενων περιοχών.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.061, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Στις 24 Μαρτίου 2011 τέθηκε σε ισχύ το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών 
της Σύμβασης της Βαρκελώνης.  Η υπογραφή και η κύρωση του πρωτοκόλλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεσμεύει τα κράτη μέλη.  Η εφαρμογή του είναι δεσμευτική για την Κύπρο, παρ’ όλο που δεν το υπέγραψε. 

 Δεδομένου ότι έχουν παρέλθει δέκα χρόνια από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ το πρωτόκολλο και 
δεδομένου ότι η εφαρμογή του είναι δεσμευτική για όλα τα παράκτια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (είκοσι 
δύο κράτη μέλη), παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε 
αναμένεται να προχωρήσει με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να είναι συμβατό με το 
πρωτόκολλο και τις διαδικασίες του και να τεθούν σε εφαρμογή οι πολεοδομικοί περιορισμοί που προβλέπονται 
από το πρωτόκολλο.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.011, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα όσον αφορά τις 
κενές κατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα: 

α) Στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα έχουν παραχωρηθεί προσωρινά τέσσερα (4) 
διαμερίσματα στους κατοίκους της πολυκατοικίας αρ. 2, πάροδος της Πιαλέ Πασιά, για να μετακομίσουν 
προσωρινά σε αυτά, ώστε να καταστεί δυνατή η επιδιόρθωση της πολυκατοικίας τους.  Τα εν λόγω 
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διαμερίσματα παραμένουν κενά για το λόγο ότι οι εν λόγω κάτοικοι δεν έχουν μετακομίσει και 
εξακολουθούν να διαμένουν στην πολυκατοικία της Πιαλέ Πασιά.  Όταν θα αρχίσει η επιδιόρθωση της 
πολυκατοικίας, που προβλέπεται σύντομα, θα απαιτηθεί από τους ενοίκους να μετακομίσουν στα 
διαμερίσματα που τους έχουν παραχωρηθεί στον Οικισμό Αγίου Γεωργίου. 

β) Οι υπόλοιπες κατοικίες, που φαίνονται να είναι κενές, έχουν παραχωρηθεί σε δικαιούχους πρόσφυγες 
που μπορεί να έχουν αποβιώσει και τη διαχείριση τους έχουν οι κληρονόμοι τους. 

2. Περιμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη 
στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.016, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού κ. Σταύρου Παπαδούρη 
 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Σύμφωνα με τον περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμο, σκοπός του Εθνικού Ταμείου 
Αλληλεγγύης (εφεξής “Ταμείο”) είναι να συνδράμει στην αναπλήρωση απωλειών που υπέστησαν 
πρόσωπα (φυσικά και νομικά) τα οποία κατά τον ουσιώδη χρόνο που είχαν τα χαρακτηριστικά του “ιδιώτη 
πελάτη”, συνεπεία της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης που είχαν ληφθεί πριν από την έναρξη της ισχύος 
του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου. 

3. Το Ταμείο προικοδοτείται μέσω χορηγίας από τον κρατικό Προϋπολογισμό. Πιο συγκεκριμένα, και στο 
πλαίσιο της δημιουργίας αποθεματικού χρηματοδότησης του Ταμείου, παραχωρήθηκε, κατά τα έτη 2018-
2020, κρατική χορηγία ύψους €55,06 εκ. και η κατάθεσή της γίνεται σε Ειδικό Λογαριασμό του Πάγιου 
Ταμείου της Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά το έτος 2021, στον περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμο, 
περιλαμβάνονταν πιστώσεις ύψους €25 εκ. για τη χρηματοδότηση του Ταμείου, με τη Σημείωση για 
ενημέρωση και εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού πριν από τη διενέργεια της δαπάνης. Προς το σκοπό αυτό, έχει τροχοδρομηθεί η 
σχετική διαδικασία αποδέσμευσης του εν λόγω ποσού. 

4. Περαιτέρω, και βάσει των προνοιών του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου του 2019 [Ν.43(Ι)/2019] το Ταμείο είναι δυνητικά δικαιούχο 14 κρατικών τεμαχίων συνολικής αξίας 
€75 εκ. σε τιμές 1/1/2018. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει ακόμη η προικοδότηση του Ταμείου με τα 14 
κρατικά τεμάχια. 

5. Ο καταρτισμός του Σχεδίου Αναπλήρωσης απωλειών των δυνητικά δικαιούχων, θα γίνει από την 
Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου, θα υποβληθεί στον Υπουργό Οικονομικών και στη συνέχεια στο 
Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Η ετοιμασία του Σχεδίου Αναπλήρωσης, που θα διέπεται από το 
πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της δυνατότητας παροχής αναπλήρωσης στους 
δυνητικά δικαιούχους του Ταμείου, σχετίζεται με την ετοιμασία και οριστικοποίηση των αιτήσεων φυσικών 
και νομικών προσώπων. 

6. Η ετοιμασία του Σχεδίου Αναπλήρωσης και των κριτηρίων, σχετίζεται με την ετοιμασία και οριστικοποίηση 
των αιτήσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Προς το σκοπό αυτό, προκαταρκτικά προσχέδια 
αιτήσεων έχουν ετοιμαστεί και αποσκοπούν τόσο στη συλλογή στοιχείων από τα επηρεαζόμενα 
πρόσωπα, όσο και για σκοπούς κοστολόγησης του Σχεδίου Αναπλήρωσης. Η όλη εργασία απαιτεί τη 
δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα αναρτηθούν οι αιτήσεις. Στο παρόν στάδιο, οι 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών προβαίνουν στις σχετικές ενέργειες για το θέμα της ετοιμασίας 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων, αυτές θα υποβληθούν από φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, και στη συνέχεια θα τύχουν της απαραίτητης αξιολόγησης για να διαπιστωθούν οι 
δικαιούχοι, και κατ’ επέκταση η ετοιμασία του Σχεδίου Αναπλήρωσης. 

7. Καταληκτικά και σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας του Ταμείου, προβλέπεται η 
αναπλήρωση απωλειών που υπέστησαν φυσικά και νομικά πρόσωπα μέσω Σχεδίου Αναπλήρωσης. 
Πέραν τούτου, η σχετική νομοθεσία δεν προβλέπει την παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων προς τα εν 
λόγω πρόσωπα. 

8. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις τυχόν χρειάζεστε.» 

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2021 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
κ. Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.009, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 
 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και, με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβα από το 
αρμόδιο Τμήμα, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

 Ο ναός του Αγίου Λαζάρου είναι κηρυγμένος ως Αρχαίο Μνημείο Δεύτερου Πίνακα και ως εκ τούτου δεν 
αποτελεί ιδιοκτησία της Κυβέρνησης αλλά τόσο ο ίδιος ο ναός όσο και τα περιβάλλοντα κτίσματά του μαζί με το 
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κοιμητήριο τυγχάνουν διαχείρισης από την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Λαζάρου και όχι από το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων. 

2. Σύμφωνα με το Γραμματέα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου Λαζάρου δεν υπάρχει ασφαλής 
επιβεβαιωμένη πληροφορία ότι ο εθνομάρτυρας Χατζηλίας ετάφη στο κοιμητήριο του Αγίου Λαζάρου και δεν 
υπήρξε τις τελευταίες δεκαετίες ταφόπλακα με τα στοιχεία του στο χώρο αυτό.  Η πληροφορία για πιθανή ταφή 
του στο κοιμητήριο αυτό υπάρχει μόνο ως προφορική λαϊκή παράδοση, την οποία φαίνεται ότι διατήρησαν οι 
απόγονοί του με το πέρασμα του χρόνου. 

3. Η πιο πάνω θέση επιβεβαιώνεται από τη βιβλιογραφία, στην οποία αναφέρεται ότι στο κοιμητήριο του 
Αγίου Λαζάρου, το κοιμητήριο των Διαμαρτυρομένων, δεν θάβονταν Κύπριοι αλλά Ευρωπαίοι έμποροι, ναυτικοί, 
Άγγλοι πρόξενοι και Αμερικάνοι ιεραπόστολοι που πέθαναν στη Λάρνακα.» 

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2021 του Υπουργού Άμυνας κ. Χαράλαμπου Πετρίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.013, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 
 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην επιστολή σας αναφορικά με την παροχή σίτισης στο προσωπικό της 
Εθνικής Φρουράς από την Ανάδοχο εταιρεία μέσω της Συμφωνίας Πλαίσιο του Γενικού Λογιστηρίου και να σας 
πληροφορήσω τα παρακάτω: 

α. Τα στρατόπεδα και τα φυλάκια της ΕΦ στις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας, σιτίζονται με το σύστημα 
τροφοδοσίας catering, μετά από ανοικτό διαγωνισμό που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο, μέσω της 
υπογραφείσας Σύμβασης με την εταιρεία “CATERCOM LTD”, για περίοδο 2 χρόνων (30 Μαρτίου 2020 
μέχρι 29 Μαρτίου 2022) και με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 2 χρόνια, συνολικού κόστους ανά 28ημέρο 
περίπου €238.353,13, δηλαδή περίπου €3.098.590,69 το χρόνο. 

β. Μετά το περιστατικό έγινε διερεύνηση του εκ μέρους του ΓΕΕΦ, όπου τα ευρήματα αναφέρονται 
παρακάτω: 

 (1) Το βραδινό φαγητό, το Σάββατο 24 Ιουλίου περιλάμβανε “Χοιρινό με σως Καπνιστή Πάπρικα, 
Πατάτες Φούρνου, Σαλάτα και γλυκό Δούκισσα”. Το εν λόγω μενού, σε συνεννόηση του Υπ. 
Συντονιστή με την εταιρεία, αντικατέστησε το “Κοτόπουλο Φούρνου, Πατάτες Φούρνου, Σαλάτα και 
γλυκό Δούκισσα” που προέβλεπε το συσσίτιο, λόγω βλάβης σε εξοπλισμό της εταιρείας (φούρνοι). 

 (2) Η μεταφορά του φαγητού, έγινε με παράδοση από πλευράς εταιρείας την 1720Ω στο στρατόπεδο, 
273 μερίδων σε γαστρονόμους, από σύνολο 1821 μερίδων, οι οποίες παραδόθηκαν το ίδιο βράδυ 
σε όλα τα στρατόπεδα της σύμβασης. 

 (3) Η επιτροπή παραλαβής της Μονάδας μέχρι την 1750Ω, διενήργησε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σύμβαση, χωρίς να διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από 
τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. Ακολούθως και παρουσία του 
εκπροσώπου/οδηγού της εταιρείας, τοποθέτησε τους γαστρονόμους σε αερόφουρνους, 
προκειμένου το φαγητό να διατηρηθεί ζεστό, μέχρι την ώρα παράθεσης. 

 (4) Η παράθεση στα εστιατόρια του στρ/δου, έγινε την 1900Ω, χωρίς να αναφερθεί οτιδήποτε σχετικά 
με την ποιότητα και τη γεύση του φαγητού. 

 (5) Μετά από παρέλευση 9 περίπου ωρών από την κατανάλωση του φαγητού, 1 στέλεχος και 34 
οπλίτες ανέπτυξαν συμπτωματολογία (ναυτία, κοιλιακό άλγος, εμετούς και διαρροϊκές κενώσεις). 

 (6) Δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση δείγματος μερίδων φαγητού, για εργαστηριακό έλεγχο. 

 (7) Αποστάλθηκαν 12 δείγματα (σε δύο δόσεις των 6) κοπράνων οπλιτών για καλλιέργεια στο 
μικροβιολογικό εργαστήριο του Γεν. Νοσοκομείου Λάρνακας, στις 26 και 27 Ιουλίου αντίστοιχα, των 
οποίων οι αναλύσεις και καλλιέργειες ήταν καθαρές. 

 (8) Πέραν του περιστατικού στο KEN, αναφέρθηκε ότι στο 211 ΤΠ (Λευκωσία) απορρίφθηκαν 40 
ατομικές μερίδες φαγητού φυλακίων, λόγω παραπόνων οπλιτών για έντονη δυσοσμία. 

γ. Έγινε επίσης διερεύνηση του περιστατικού από την προμηθεύτρια εταιρεία, όπου τα ευρήματα 
αναφέρονται παρακάτω: 

 (1) Πραγματοποιήθηκε ιχνηλάτηση ποσοτήτων παραγωγής και τελικών σημείων παράδοσης, όπου 
διαπιστώνεται η παράδοση στο KEN Λάρνακας 273 μερίδων φαγητού σε γαστρονόμους, εκ 
συνόλου 1821 μερίδων. 

 (2) Ελέγχθηκαν οι θερμοκρασίες σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και βρέθηκαν εντός 
των προδιαγραφών ασφάλειας τροφίμων. 

 (3) Την Κυριακή 25 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και αποστάλθηκαν δείγματα σε ιδιωτικό 
χημείο από την μερίδα ασφαλείας του φαγητού, από τη σαλάτα και τη δούκισσα, καθώς και από τα 
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χέρια με γάντια των χειριστών τροφίμων της κουζίνας, τα αποτελέσματα των οποίων εκδόθηκαν 
στις 30 Ιουλίου και κατέδειξαν ότι, όλες οι παράμετροι που ελέγχθηκαν βρέθηκαν εντός των 
μικροβιολογικών ορίων. 

 (4) Την Τρίτη 27 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος στις εγκαταστάσεις της από τις 
Υγειονομικές Υπηρεσίες του Κράτους, χωρίς να καταγραφεί από τον αρμόδιο λειτουργό 
οποιοδήποτε σχόλιο ή κενό σχετικά με τις διαδικασίες και την υποδομή της εταιρείας. 

 (5) Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ευρήματα, το φαγητό που παραδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου 
στα στρατόπεδα, δεν συνδέεται με το υπό διερεύνηση περιστατικό. 

 (6) Λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα για τη διασφάλιση σε κάθε παραγωγή και διανομή, της 
ασφάλειας των προϊόντων της, συνδυάζοντας την μακροχρόνια εμπειρία και τις διαδικασίες του 
πιστοποιημένου συστήματος ασφάλειας τροφίμων ISO 22000. 

δ. Ζητήθηκε και έγινε επίσης διερεύνηση του περιστατικού από το Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών, όπου 
τα ευρήματα αναφέρονται παρακάτω: 

 (1) Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “Catercom Ltd” στις 27 
Ιουλίου: 

  (α) Δεν εντοπίστηκαν οποιεσδήποτε μη συμμορφώσεις με βάση τις διατάξεις της Εθνικής και 
Κοινοτικής Νομοθεσίας. 

  (β) Δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε που να συνδέει τα περιστατικά των ασθενών με την κατανάλωση 
συγκεκριμένων τροφίμων. 

 (2) Κατά την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του KEN ΛΚΑΣ, παρουσιάστηκαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα και επιπλέον: 

  (α) Εντοπίστηκε ότι ο κοινός παράγοντας έκθεσης των ασθενών ήταν η κατανάλωση τροφίμου 
“χοιρινό με σάλτσα πάπρικα”. 

  (β) Δεν δύναται να τεκμηριωθεί ότι τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας που παρουσίασαν οι 
νεοσύλλεκτοι οφείλονταν σε κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου, καθότι κανένα μικρόβιο δεν 
εντοπίστηκε σε ασθενείς ή σε δείγματα τροφίμων που λήφθηκαν για το σκοπό αυτό. 

2. Κατόπιν των παραπάνω, δεν κρίνεται αναγκαίο η επιβολή οποιασδήποτε ποινής στον οποιοδήποτε, 
καθότι δε δύναται να τεκμηριωθεί ότι τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας που παρουσίασαν οι νεοσύλλεκτοι 
οφείλονταν σε κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου ή από αμέλεια ή παράλειψη οποιουδήποτε. 

3. Κάθε χρόνο υπογράφεται Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ελέγχου Τροφίμων μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και 
Γενικού Χημείου του Κράτους, με το οποίο γίνονται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι για όλα τα προϊόντα που 
παραλαμβάνονται από την Εθνική Φρουρά μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και πρακτικές που 
αναγράφονται στο εν λόγω Πρωτόκολλο. 

4. Επίσης υπογράφεται Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ελέγχου Εγκαταστάσεων μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και 
Υγειονομικών Υπηρεσιών, με το οποίο γίνονται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, τακτικοί και έκτακτοι, σε όλες τις 
εγκαταστάσεις διαχείρισης τροφίμων της Εθνικής Φρουράς. 

5. Κατά την παραλαβή επίσης οποιουδήποτε εφοδίου από την εκάστοτε Μονάδα της Εθνικής Φρουράς, 
υπάρχει ορισμένη Επιτροπή Παραλαβής, η οποία διενεργεί μακροσκοπικό έλεγχο, τόσο για ποσοτικό, όσο και 
για ποιοτικό έλεγχο των εφοδίων που εισέρχονται σ’ αυτήν. 

6. Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες.» 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δεν υπάρχουν θέματα εγγραφέντα. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Για την επόμενη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής θα ενημερωθείτε σχετικά.  

 [Στις 4 Οκτωβρίου 2021 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της τρίτης συνεδρίασης της Πρώτης Συνόδου 
της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου: 

 Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της 
συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021, στις 4.00 μ.μ., έχει ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1.  Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
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(Αρ. Φακ. 23.01.062.043-2021). 
 

 2.  Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.044-2021). 

 3.  Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.075-2020). 

 4.  Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.078-2021). 

 5.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.036-2021). 

 6.  Ο περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.071-2021). 

 7.  Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και 
Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.01.057.144-2016). 

 8.  Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και 
Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.209-2018). 

 9.  Ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων 
και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και για Συναφή Θέματα 
Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.069-2021). 

 10.  Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα 
(Καταργητικός) Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.070-2021). 

 11.  Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.181-2021). 

 12.  Οι περί της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου - Θέση Πρώτου 
Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.051-2021). 

 13.  Οι περί της Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Ανώτερου Ανακριτή (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.052-2021). 

 14.  Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέσεις Λειτουργού Κρατικού Αρχείου Α΄, 
Συντηρητή Εγγράφων Α΄, Λειτουργού Κρατικού Αρχείου, Συντηρητή 
Εγγράφων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.053-2021). 

 15.  Οι περί του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών - Θέση Τεχνικού 
Γεωργικών Ερευνών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.054-2021). 

 16.  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση 
Ανώτερου Υγειονομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.058-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 



118 
 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επιτυχής 
αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών 
προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, 
καθώς και η αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021).] 

 [Στις 5 Οκτωβρίου 2021 κυκλοφόρησε συμπληρωματική ημερήσια διάταξη: 

 Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι στην ημερήσια διάταξη 
της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021, στις 4.00 μ.μ., προστίθεται το ακόλουθο θέμα: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.167-2021).] 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εδώ κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της σημερινής ολομέλειας. 

(Ώρα λήξης:  5.03 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τορναρίτης Νίκος 

Κουλλά Ονούφριος Τσιρίδου Φωτεινή 

Νεοφύτου Αβέρωφ Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Γαβριήλ Γιαννάκης Λουκαΐδης Γιώργος 

Καυκαλιάς Αντρέας Νικολάου Μαρίνα 

Κέττηρος Νίκος Πασιουρτίδης Ανδρέας 
Κουκουμάς Γιώργος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  
Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

ΔΗΚΟ 
Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

Παντελίδης Χρύσης  

ΕΛΑΜ 
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Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής  

ΔΗΠΑ 
Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 
Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 
Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

Μαντοβάνη Αντωνέλλα (Λατίνων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

 α. Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου στη συνεδρία της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκλογή των δικαστών στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.   

 β. Συνάντηση της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου με την Ειδική Αντιπρόσωπο του Προεδρεύοντος 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
κ. Anita Ramasastry. 

2. Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τα 
νομοσχέδια: 

 α. «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021»,  

 β. «Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021», 

 γ. «Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 

παρατηρήσεις του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, αγορεύσεις και συζήτηση (Κώστας Κώστα, Χρύσης 
Παντελίδης, Μιχάλης Γιακουμή, Ηλίας Μυριάνθους, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Κυριάκος Χατζηγιάννης, 
προεδρεύων, Αβέρωφ Νεοφύτου, Γιώργος Λουκαΐδης) και ψήφισή τους σε νόμους. 

3. Έκθεση για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς: 

 α. Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021, 

 β. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021, 

 γ. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη και Μείωση της Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης από Αμίαντο) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021,  

 ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους και έγκριση των κανονισμών.  

4. Έκθεση για τους κανονισμούς: 

 α. Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέση Πρώτου Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021, 

 β. Οι περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών - Θέση Λειτουργού Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021, 

 γ. Οι περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών - Θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021, 

 δ. Οι περί του Επιτρόπου Επικοινωνιών - Θέση Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021, 
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 ε. Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών) - Θέση 
Ανώτερου Αποθηκάριου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021, 

 στ. Οι περί του Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Κλάδος 
Επισκεπτριών Υγείας - Θέση Προϊστάμενης Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021,  

 ζ. Οι περί Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων - Θέσεις Ανώτερου Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ, Υπεύθυνου 
Μονάδας ΕΑΣ, Λειτουργού ΕΑΣ και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΣ (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021, 

 η. Οι περί Υφυπουργείου Ναυτιλίας - Θέσεις Ανώτερου Επιθεωρητή Πλοίων και Επιθεωρητή Πλοίων 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021,  

 παρατηρήσεις των κ. Κωστή Ευσταθίου και Σωτήρη Ιωάννου και έγκρισή τους.  

5. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  

6. Ερωτήσεις βουλευτών: 

 Ο προγραμματισμός για την ανέγερση της Κυπριακής Εθνικής Βιβλιοθήκης - Οι ποσότητες 
επεξεργασμένων λυμάτων που παράγονται και η διάθεσή τους - Η κυκλοφορία ηλεκτρικών σκούτερ στην 
Κύπρο - Τα κρούσματα φυματίωσης στην Κύπρο - Μέθοδος υπολογισμού αγοράς κιλοβατώρας από 
φωτοβολταϊκά πάρκα - Εξωραϊσμός των σπηλαίων του Ήφαιστου στην κοινότητα Τρούλλων της επαρχίας 
Λάρνακας - Το στάδιο ολοκλήρωσης της αίθουσας πολλαπλής χρήσης και του στεγάστρου στο Δημοτικό 
Σχολείο Τρούλλων - Ασφάλεια των κατοίκων της κοινότητας Τρούλλων -Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών της Σύμβασης της Βαρκελώνης. 

7. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών:   

 Διαθεσιμότητα οικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα - Εφαρμογή του Εθνικού 
Ταμείου Αλληλεγγύης - Αφαίρεση μαρμάρινης πλάκας από τάφο εθνομάρτυρα στη Λάρνακα - Υγειονομικοί 
έλεγχοι από την Εθνική Φρουρά σχετικά με την τροφοδοσία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή: €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 7ης Οκτωβρίου 2021  
Ώρα έναρξης:  4.05 μ.μ. 

Αρ. 3 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.   

 Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Με αφορμή τη συμπλήρωση εξήντα ενός χρόνων από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αποτίνουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σε όλους όσοι αγωνίστηκαν και πρόσφεραν τη ζωή τους στον 
αγώνα για απαλλαγή από τη βρετανική αποικιοκρατία και την αναγνώριση της Κύπρου ως ανεξάρτητου 
κράτους.  Μνημονεύουμε επίσης και όλους όσοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην πρόοδο της Κύπρου και 
της κοινωνίας της όλα αυτά τα χρόνια.  Η Κυπριακή Δημοκρατία, εύθραυστη από τα σπάργανά της, μετράει 
ακόμα πληγές από το δίδυμο έγκλημα του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, 
ευρισκόμενη καθημερινά προ των τουρκικών μεθοδεύσεων και προκλήσεων. 

 Ως Βουλή των Αντιπροσώπων, διακηρύσσουμε τη δέσμευσή μας για συνέχιση του αγώνα προς 
εξεύρεση βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και για τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και 
ανεξαρτησίας μίας πατρίδας στην οποία ο λαός της, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και 
Λατίνοι, θα ζει ειρηνικά και με ασφάλεια. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, σας καλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη 
των υπερασπιστών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία τους η μνήμη! 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Μήνας Ευαισθητοποίησης κατά του Καρκίνου του Μαστού και 
κατά τη διάρκειά του λαμβάνουν χώρα ποικίλες δράσεις και εκστρατείες ενημέρωσης, στήριξης, αλλά και 
συγκέντρωσης πόρων για την αντιμετώπιση της πιο συχνά εμφανιζόμενης μορφής καρκίνου στις γυναίκες.  
Ωστόσο η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και οι διαρκώς εξελισσόμενες θεραπείες καθιστούν αντιμετωπίσιμη τη 
νόσο και αυξάνουν το ποσοστό πλήρους ίασης.   

 Εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στη 
Europa Donna Κύπρου για το αξιέπαινο έργο της όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο του 
μαστού και τη στήριξη στους καρκινοπαθείς συμπολίτες μας και τις οικογένειές τους, κυρίως εν μέσω των 
δύσκολων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία.  Ως νομοθετικό σώμα εκφράζουμε την αμέριστη στήριξή μας 
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σε όλους όσοι αγωνίζονται ενάντια στον καρκίνο, καθώς και την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε 
κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην προστασία της υγείας και της ποιότητας της ζωής των πολιτών.  Ως 
ένδειξη των πιο πάνω, το κυρίως κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων θα φωταγωγηθεί σήμερα με το 
συμβολικό ροζ χρώμα. 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μεταξύ 20 και 24 Σεπτεμβρίου 2021 τριμελής αντιπροσωπία της Βουλής, αποτελούμενη από τους κ. 
Άριστο Δαμιανού, επικεφαλής, Μάριο Μαυρίδη και Χρίστο Ορφανίδη, συμμετείχε στο 50ό Περιφερειακό 
Συνέδριο των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου στο 
Μπέλφαστ.  Το συνέδριο απασχόλησαν οι κοινοβουλευτικές λειτουργίες και διαδικασίες στη μεταπανδημική 
εποχή.  Σε παρέμβασή του για το θέμα της δημόσιας διαβούλευσης και εκπροσώπησης, ο κ. Δαμιανού 
υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου με τους πολίτες, ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η 
εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς, η οποία πλήγηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας.  Ο κ. Μαυρίδης 
σε παρέμβασή του σε συζήτηση για το μέλλον των υβριδικών κοινοβουλίων σημείωσε την ανάγκη ευελιξίας 
στον τρόπο λειτουργίας των κοινοβουλίων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα δεδομένα 
που υπαγορεύουν οι συνθήκες κάθε εποχής.  Ο κ. Ορφανίδης, στο πλαίσιο συζήτησης για το μέλλον του 
τουρισμού στη μεταπανδημική εποχή, επισήμανε την ανάγκη στροφής προς ένα μοντέλο βιώσιμου τουρισμού, 
το οποίο να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας ισχυρής υποδομής αγροτουρισμού και βιώσιμης φιλοξενίας.   

 Μεταξύ 27 και 30 Σεπτεμβρίου 2021 οι κ. Νίκος Τορναρίτης, Γιώργος Λουκαΐδης και Κωστής Ευσταθίου 
συμμετείχαν στις εργασίες του Τέταρτου Μέρους της Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) στο Στρασβούργο.  Μετά από συντονισμένες ενέργειες της κυπριακής 
αντιπροσωπίας, η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας αποφάσισε την ετοιμασία έκθεσης με 
θέμα «Έκκληση για την επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της» και όρισε ως εισηγητή τον 
Ιταλό βουλευτή κ. Pierro Fassino.  Ο επικεφαλής της αντιπροσωπίας κ. Τορναρίτης συμμετείχε σε συζήτηση 
στην ολομέλεια για την κατάσταση στο Αφγανιστάν.  Τόνισε την ανάγκη άμεσης και απρόσκοπτης παροχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του αφγανικού λαού.  Ο κ. Ευσταθίου 
συμμετείχε σε συζητήσεις για το πεδίο εφαρμογής της ασυλίας των βουλευτών μελών της Συνέλευσης και για 
το προσχέδιο του Δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο 
(Σύμβαση της Βουδαπέστης), ειδικότερα όσον αφορά την αποκάλυψη ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.  
Εγκρίθηκαν επίσης ομόφωνα από την αρμόδια επιτροπή το προκαταρκτικό ψήφισμα και η έκθεσή του για τις 
συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.  Οι βουλευτές κ. 
Λουκαΐδης και Ευσταθίου συμμετείχαν επίσης σε συζήτηση με θέμα τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην 
Ευρώπη και την ανάγκη ενδυνάμωσης των κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων.  Οι 
τρεις βουλευτές συμμετείχαν επίσης σε συζήτηση με θέμα την κλιματική αλλαγή και την κατοχύρωση του 
δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον. Ο κ. Τορναρίτης συμμετείχε, τέλος, στην εκδήλωση «Μικρή Αμάλ», την 
οποία συγχρηματοδότησε η κυπριακή αντιπροσωπία, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις 
επιπτώσεις του πολέμου και του ξεριζωμού στα ασυνόδευτα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.   

 Στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 η αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας κ. Σάβια 
Ορφανίδου συμμετείχε σε διαδικτυακή κοινοβουλευτική συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου.  Η κ. Ορφανίδου χαιρέτισε την εκπόνηση του Ευρωπαϊκού 
Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου ως βασικού πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.  
Ειδικότερα, όσον αφορά την Κύπρο, η κ. Ορφανίδου αναφέρθηκε στην Εθνική Στρατηγική Καταπολέμησης του 
Καρκίνου, στην παροχή από τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και άλλους φορείς εξειδικευμένων 
υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης, καθώς και στη λειτουργία του Ινστιτούτου 
Έρευνας Καρκίνου ως κέντρου ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων.   

 Στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αντρέας Καυκαλιάς και ο αναπληρωτής πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Μάριος Μαυρίδης συμμετείχαν 
διαδικτυακά στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη 
Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Σλοβενικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η κ. Ερωτοκρίτου υπογράμμισε ως πρωταρχική 
προτεραιότητα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού τη διασφάλιση συνετής, 
ορθολογικής, διαφανούς και δίκαιης κατανομής των πόρων του κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και τη διασφάλιση ότι τα νομοσχέδια θα συνάδουν με τους ευρωπαϊκούς στόχους και ορόσημα.  
Ο κ. Καυκαλιάς ανέφερε ότι η πανδημική κρίση οδήγησε σε απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.  Τόνισε την 
ανάγκη ενίσχυσης της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
συνταξιοδότησης και υγείας, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.  Ο 
κ. Μαυρίδης τόνισε ότι οι επικείμενες νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγή 



123 

νέων ιδίων πόρων θα πρέπει προηγουμένως να υποβληθούν σε ενδελεχή ανάλυση αντικτύπου, βάσει και των 
νέων οικονομικών πραγματικοτήτων, προκειμένου να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Οφείλω να ενημερώσω ότι έλαβα σήμερα το πρωί επιστολή από τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ κ. Χρίστο 
Χρίστου με την οποία με ενημερώνει για τον τερματισμό της συνεργασίας του κόμματός του με τον κ. Ανδρέα 
Θεμιστοκλέους, ο οποίος δεν αποτελεί πλέον μέλος του ΕΛΑΜ. 

 Προχωρούμε τώρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Ξεκινάμε με το Κεφάλαιο Δεύτερο, που είναι η 
κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Υπάρχει μία πρόταση νόμου η οποία θα κατατεθεί σήμερα και για την 
οποία υπάρχει εισήγηση να κηρυχθεί επείγουσα και να ψηφιστεί σήμερα.  Η πρόταση νόμου τιτλοφορείται «Ο 
περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και κατατίθεται από την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.   

 Αν δεν υπάρχει ένσταση, η πρόταση νόμου κατατίθεται, κηρύσσεται επείγουσα και παραπέμπεται στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, με την παράκληση να συνέλθει, για να μελετήσει το θέμα 
και να ετοιμάσει σχετική έκθεση.  Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση επί του θέματος;   

 Ωραία, ευχαριστώ πολύ.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νίκο Τορναρίτη) 

 Κύριε Τορναρίτη, είμαστε εντάξει; 

 Ωραία.   

 Τα υπόλοιπα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο που σας έχει ήδη διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.184-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

2.  Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση 
της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.185-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

3.  Ο περί της Καταπολέμησης της 
Τρομοκρατίας και Προστασίας των 
Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.186-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

4.  Ο περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.187-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

5.  Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου 
Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής Δράσης) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.063-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

6.  Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.064-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας 
και Φυσικών Πόρων 

7.  Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας 
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(Αρ. Φακ. 23.03.058.065-2021). Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

8.  Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών 
των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.066-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας 
και Φυσικών Πόρων 

9.  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.067-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας 
και Φυσικών Πόρων 

10.  Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά 
Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.068-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας 
και Φυσικών Πόρων 

11.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση 
Αποβλήτων από Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

12.  Οι περί Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας - 
Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού 
Τμηματάρχη Εθνικού CSIRT και Αναλυτή 
Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών 
και Κυβερνοασφάλειας CSIRT (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.070.2021). 

Υπουργείο Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

13.  Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και 
Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα 
Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων 
Φορτίου Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.071-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  
1.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 

Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.148-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

2.  Ο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και 
Άλλες Περιοχές) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.149-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

3.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.150-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

4.  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.151-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

5.  Ο περί Προστασίας της Παραλίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.152-2021). 

Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

6.  Ο περί της Χωροθέτησης των Σταθμών 
Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.153-2021). 

Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

7.  Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων 
Εξετάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 
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(Αρ. Φακ. 23.02.062.154-2021). Πολιτών 

8.  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.155-2021). 

Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους 
της Κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Συναγερμού  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

9.  Ο περί της Δημοσιοποίησης της 
Διοικητικής Δραστηριότητας, της 
Διασφάλισης της Διαφάνειας και της 
Εμπέδωσης της Λογοδοσίας των 
Φορέων του Δημόσιου Τομέα του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των 
Διοικητικών Οργάνων Άσκησης της 
Δημόσιας Διοίκησης και τη Λειτουργία 
της Διαδικτυακής Πύλης «Διαφάνεια» 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.156-2021). 

Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Συναγερμού 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

10.  Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου 
Καζίνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.158-2021).  

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και 
Σταύρο Παπαδούρη εκ μέρους 
του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

11.  Ο περί Μεταβιβάσεως και 
Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 11) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.159-2021). 

Νίκο Τορναρίτη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

12.  Ο περί Ποινικού Κώδικα 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.160-2021). 

Αννίτα Δημητρίου, 
Πρόεδρο Βουλής των 
Αντιπροσώπων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

13.  Ο περί της Λειτουργίας Παιδικών 
Κατασκηνώσεων Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.161-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προχωράμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 1 και 2 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Ανοικτού Τύπου 
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί Διαχειριστών 
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 1 θέματος είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιτευχθεί 
εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

1. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1160 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για 
την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων»,  

2. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 
2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ». και  

3. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 
σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την 
τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ». 
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 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 2 θέματος είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιτευχθεί 
εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1160 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο 
περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και 
«Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»  

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης   

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου  

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής:  
 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε 
τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Ιουλίου και στις 6, 13 και 20 Σεπτεμβρίου 2021.  Στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και του Cyprus Investment Funds Association (CIFA). Η 
Νομική Υπηρεσία, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής κ. 
Άριστος Δαμιανού.  

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών 
Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2019/1160 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων, με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ, καθώς και με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά 
με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση 
των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ.  

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Διαχειριστών Οργανισμών 
Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2019/1160 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων. 

 Ειδικότερα, με τα νομοσχέδια επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Αίρονται φραγμοί που εμποδίζουν τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων και ενισχύεται η 
διασυνοριακή διανομή τέτοιων κεφαλαίων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγώντας παράλληλα στην 
αύξηση του ανταγωνισμού και στην παροχή περισσότερων επενδυτικών ευκαιριών για επενδυτές εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Τροποποιείται το ελάχιστο όριο για τα ίδια κεφάλαια που πρέπει να διαθέτει εταιρεία διαχείρισης, ώστε 
τα ποσά των εν λόγω κεφαλαίων σε καμία περίπτωση να μην είναι μικρότερα από το ποσό που 
προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2003. 

3. Εισάγονται μεταβατικές ρυθμίσεις αναφορικά με τα καλυμμένα ομόλογα, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά 
δεν επηρεάζονται σε περίπτωση που θα έχουν εκδοθεί μέχρι την 8η Ιουλίου 2022 ή ομόλογα που 
εμπίπτουν στον ορισμό των καλυμμένων ομολόγων, ως αυτός περιλαμβάνεται στη σχετική νομοθεσία. 

 Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 
επιτυγχάνονται αφενός η άρση της πολυπλοκότητας και των επαχθών απαιτήσεων σε ό,τι αφορά στη 
διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των επενδυτών, 
και αφετέρου η μείωση του κόστους διασυνοριακής διανομής και η επιτάχυνση της ανάπτυξης της 
διασυνοριακής διανομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να παρέχονται περισσότερες επενδυτικές 
ευκαιρίες. 
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 Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, η Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο 
μέχρι τις 2 Αυγούστου 2021, εντούτοις δεν έχει εκκινήσει στο παρόν στάδιο οποιαδήποτε διαδικασία επί 
παραβάσει εναντίον της Δημοκρατίας.  

 Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των 
νομοσχεδίων και ανέφερε ότι οι φραγμοί που αίρονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν κυρίως σε 
προβλεπόμενες στις υπό τροποποίηση νομοθεσίες εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά στο μάρκετινγκ, στα 
ρυθμιστικά τέλη, στις διοικητικές απαιτήσεις και στις απαιτήσεις κοινοποίησης.  

 Στο στάδιο της συζήτησης μέλη της επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις από το αρμόδιο υπουργείο κατά 
πόσο στα νομοσχέδια περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε ρυθμίσεις η συμπερίληψη των οποίων βάσει του 
κοινοτικού κεκτημένου δε συνιστά υποχρέωση της Δημοκρατίας αλλά άσκηση της παρεχόμενης από αυτό 
διακριτικής ευχέρειας. Επί τούτου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις αποτελούν στην ολότητά τους εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το 
μέλος της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των θεμάτων  στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την 
παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τα νομοσχέδια για τη λήψη τελικής απόφασης στο στάδιο της συζήτησής τους 
από την ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές ή ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Οπότε προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 1 νομοσχεδίου.   

 Κύριε Κώστα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 66 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 67 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 68 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 68Α.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 69 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 70 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Αντικατάσταση του άρθρου 72 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 110 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 125 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 13. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 13 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο1. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 2 νομοσχεδίου.   

 Κύριε Κώστα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.   Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 37Α και 37Β.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 40Α.  Άρθρο 5. 

 
1 Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, εξαιτίας της λήψης έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν 
πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του τίτλου του Κεφαλαίου VIII του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 68Α και 68Β.  Άρθρο 8. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 9. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 9 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 3 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε η προβλεπόμενη σε αυτόν επιπρόσθετη 
κανονική άδεια σε εθνοφρουρούς να δύναται να χορηγηθεί από τον Υπουργό Άμυνας όχι μόνο για σκοπούς 
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συμμετοχής τους, αλλά και για σκοπούς προετοιμασίας για συμμετοχή τους σε επίσημους διεθνείς 
διαγωνισμούς γνώσεων ή σε διεθνείς διοργανώσεις, εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία, ή σε επίσημες αθλητικές 
οργανώσεις αναγνωρισμένες από τη Διεθνή Ομοσπονδία ή τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.  Περαιτέρω, 
σκοπείται η εισαγωγή ρύθμισης βάσει της οποίας η εν λόγω άδεια θα δύναται να χορηγείται και για την 
προετοιμασία ή/και για τη συμμετοχή εθνοφρουρών σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις οι οποίες είναι 
αναγνωρισμένες και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ). 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εθνικής Φρουράς 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» 

Παρόντες: 
 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Βαλεντίνος Φακοντής 

 Γιώργος Κάρουλλας Ζαχαρίας Κουλίας 

 Χάρης Γεωργιάδης Παύλος Μυλωνάς 

 Κώστας Κώστα  Χρίστος Χρίστου 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Υπαρχηγός 
Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.   

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε η 
προβλεπόμενη σε αυτόν επιπρόσθετη κανονική άδεια σε εθνοφρουρούς να δύναται να χορηγηθεί από τον 
Υπουργό Άμυνας, πέραν των περιπτώσεων που καθορίζονται στην ισχύουσα σχετική διάταξη και αφορούν τη 
συμμετοχή τους σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή σε διεθνείς διοργανώσεις, εκπροσωπώντας 
τη Δημοκρατία, ή σε επίσημες αθλητικές οργανώσεις αναγνωρισμένες από τη Διεθνή Ομοσπονδία ή τη Διεθνή 
Ολυμπιακή Επιτροπή, και για την προετοιμασία τους για συμμετοχή στις πιο πάνω διοργανώσεις.  Περαιτέρω, 
σκοπείται η εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η εν λόγω άδεια να δύναται να χορηγείται και για την 
προετοιμασία ή/και για τη συμμετοχή εθνοφρουρών σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις οι οποίες είναι 
αναγνωρισμένες και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ).  

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου κατά την προηγούμενη βουλευτική 
περίοδο η επιτροπή υπό την προηγούμενη σύνθεσή της αποφάσισε όπως σε πρώτο στάδιο προωθήσει για 
ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου, οι οποίες ψηφίστηκαν σε νόμο από 
τη Βουλή στις 22 Μαΐου 2020 [Νόμος 47(Ι) του 2020], αφήνοντας σε μεταγενέστερο στάδιο την εξέταση της 
πρόνοιάς του που αφορά τη δυνατότητα του Υπουργού Άμυνας να χορηγεί επιπρόσθετη κανονική άδεια σε 
εθνοφρουρούς για σκοπούς προετοιμασίας για συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή σε διεθνείς 
διοργανώσεις, εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία, ή σε αθλητικές διοργανώσεις αναγνωρισμένες από τον ΚΟΑ, 
ώστε να της παρασχεθεί η δυνατότητα διευκρίνισης ορισμένων ζητημάτων που αφορούν την εν λόγω ρύθμιση 
και τα οποία συναρτώνται με τη μείωση της στρατιωτικής θητείας που επήλθε το 2016. 

Στο στάδιο της συζήτησης του εναπομείναντος μέρους του νομοσχεδίου στην επιτροπή μέλη της 
εξέφρασαν επιφυλάξεις, καθότι στον ΚΟΑ υπάγονται πολλές  ομοσπονδίες και η χορήγηση άδειας σε 
εθνοφρουρούς για σκοπούς προετοιμασίας για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες αναγνωρισμένες από 
τον ΚΟΑ ενδεχομένως να οδηγήσει σε απουσία εθνοφρουρών για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ η στρατιωτική 
θητεία είναι ήδη μειωμένη.  Περαιτέρω, με βάση πληροφορίες μελών της επιτροπής, αριθμός εθνοφρουρών 
ενδεχομένως να μην ασχολούνται με τον αθλητισμό, ωστόσο αιτούνται και λαμβάνουν την πιο πάνω άδεια.  Ως 
εκ τούτου, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι πρέπει να διενεργείται έλεγχος του καταλόγου που 
αποστέλλεται από τον ΚΟΑ στον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος να συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να 
μην παρατηρείται καταστρατήγηση του ευεργετήματος της εν λόγω άδειας.   

Ο Υπουργός Άμυνας, τοποθετούμενος επί του θέματος, διευκρίνισε ότι ο μέγιστος χρόνος χορήγησης 
της επιπρόσθετης κανονικής άδειας για συμμετοχή στις αναφερθείσες πιο πάνω διοργανώσεις αποφασίστηκε 
όπως μειωθεί από τις εξήντα (60) στις τριάντα πέντε (35) ημέρες για όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.  
Ως εκ τούτου, υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, στο οποίο περιλήφθηκε 
πρόνοια βάσει της εν λόγω απόφασης.  Περαιτέρω, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο σχετικός κατάλογος που 
αποστέλλεται από τον ΚΟΑ στο Υπουργείο Άμυνας αξιολογείται μόνο από τον ΚΟΑ.   

 Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή μέλη της εισηγήθηκαν στον Υπουργό Άμυνας 
την εισαγωγή κριτηρίων για τον καταρτισμό του καταλόγου των δικαιούχων της πιο πάνω άδειας, γι’ αυτό και 
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αποφασίστηκε από την επιτροπή όπως το πιο πάνω ζήτημα εξεταστεί αυτεπαγγέλτως από την ίδια στην 
παρουσία και εκπροσώπων του ΚΟΑ.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, 
επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Υπάρχουν ομιλητές ή ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ναι, κύριε Κώστα. 

 Κύριε Γεωργίου, βάλτε τον χρόνο, σας παρακαλώ. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα πρέπει σε κάποια φάση -και το τονίσαμε στον Υπουργό Άμυνας στες τελευταίες συνεδρίες της 
επιτροπής- να δούμε ξανά το πρωτόκολλο συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας μαζί με τον ΚΟΑ.  Τζιαι ο 
λόγος είναι, αν υπάρχουν κενά, να τα κλείσουν.  Πρέπει να δούμε ακριβώς ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία 
επιλέγονται κάποιοι στρατεύσιμοι ως αθλητές τζιαι οι οποίοι βεβαίως μετατίθενται αμέσως στη φρουρά της 
ομάδας τους.  Τζιαι ξέρετε ότι με το τελευταίο πρωτόκολλο έχουμε περιπτώσεις κληρωτών στρατιωτών που με 
ογδόντα πέντε μόρια είναι πολύ μακριά από την επαρχία τους, γιατί, στη Λεμεσό για παράδειγμα, υπάρχουν 
πάρα πολλοί αθλητές.  Πρέπει το πρωτόκολλο τούτο να το ξαναδούμε.  Θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο, γιατί 
θεωρούμε ότι πρέπει να δίνεται ο χρόνος προετοιμασίας σε αθλητές, για παράδειγμα του στίβου, οι οποίοι εννά 
λάβουν μέρος σε διεθνείς διοργανώσεις, καταθέτοντας όμως τζιαι τις ανησυχίες μας, που έχουν να κάμουν με 
αυτό το γεγονός που θα σας πω.  Μέχρι σήμερα ο νόμος μιλά μόνο για τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.  
Βάζοντας μέσα τον ΚΟΑ, αντιλαμβάνεστε ότι βάλλουμε δεκάδες ομοσπονδίες.  Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι οι 
ημέρες που θα λείπουν αυτοί οι στρατεύσιμοι από τις μονάδες πλέον θα είναι πάρα, μα πάρα πολλές.  Τζιαι 
αντιλαμβάνεστε ότι πλέον το βάρος ούλλον ππέφτει στα κοπελλούθκια του κόσμου που εννά μείνουν μέσα.  Γι’ 
αυτό θα δώσουμε την ευκαιρία στους αθλητές τούτους που πράγματι είναι αθλητές να παν να κάμουν την 
προετοιμασία τους, αλλά καλούμε από αυτό το βήμα ξανά το Υπουργείο Άμυνας να φέρει τον ΚΟΑ στη Βουλή, 
να κάτσουμε κάτω να δούμε ακριβώς ποιο έν’ τούτο το πρωτόκολλο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν, κυρία 
Πρόεδρε, παράπονα που υπάρχουν τώρα από κόσμο, ότι κάποιοι πιθανώς να μην είναι αθλητές τζιαι να 
βρίσκονται δίπλα από τα σπίθκια τους, ενώ κάποια άλλα κοπελλούθκια με ογδόντα πέντε τζιαι εκατό μόρια να 
υπηρετούν πολύ μακριά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα. 

 Ναι, κύριε Κάρουλλα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Λοιπόν, το νομοσχέδιο που έχουμε ενώπιόν μας είναι ένα ακόμα βήμα το οποίο μπορεί να δράσει 
ανασταλτικά προς τη φυγοστρατία και συμπληρώνει προηγούμενα νομοσχέδια τα οποία έχουμε ψηφίσει εδώ, 
σε αυτή τη Βουλή, προς αυτή την κατεύθυνση.  Συμφωνούμε ότι, ναι, το πρωτόκολλο του ΚΟΑ πρέπει να τύχει 
επανεξέτασης προς άρση ενδεχόμενης όποιας αμφιβολίας, αλλά και την ίδια στιγμή να βελτιώσουμε την 
προσπάθεια αυτή για ικανοποίηση των αιτημάτων των παιδιών αυτών. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Κάποιος άλλος συνάδελφος; 

 Βεβαίως, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Με δεδομένες τις θέσεις και του εκπροσώπου του ΑΚΕΛ, αλλά και του εκπροσώπου της δικής μου 
κοινοβουλευτικής ομάδας, θεωρώ ότι η ίδια η επιτροπή Άμυνας της Βουλής πρέπει να καλέσει τον ΚΟΑ και όι 
το Υπουργείο Άμυνας, όπως αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ, για να δουν τούντο θέμα.  Διότι, ναι, 
εμείς θέλουμε τα παιδιά που δικαιούνται να έχουν τον χρόνο να προετοιμαστούν, αλλά να μεν αποτελέσει τούτο 
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που ψηφίζουμε σήμερα τον τρόπο μέσα από τον οποίο κάποιοι να εκμεταλλευτούν το νομοσχέδιο, για να 
περνούν απλώς όμορφα τις μέρες τους εις τον στρατό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Βάλτε μου τον χρόνο, σας παρακαλώ. 

 Ο κ. Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι είναι ένα καλό νομοσχέδιο να το ψηφίσουμε, αλλά όλοι αγωνιούμε για τη 
δυνατότητα της κατάχρησης η οποία υπάρχει μέσα.  Γι’ αυτό ίσως να είναι σοφό να ζητήσουμε τζιαι ’πού το 
Υπουργείο Άμυνας να έχουμε ορισμένα στοιχεία, τουλάχιστον να νιώθουν ότι κάποιος παρακολουθεί, αλλά 
τζιαι να μπουν τζιαι ορισμένα χαρακτηριστικά, γιατί εν θέλουμε ξαφνικά όλοι να γινούν κολυμβητές, 
πρωταθλητές τζιαι κάποιος ο οποίος δεν έσιει καμιά πιθανότητα να είναι πρωταθλητής σε ένα άθλημα απλώς 
νάν’ γραμμένος τζιαι να πηαίννει σε προπονήσεις, για να μεν πηαίννει στρατό.  Δηλαδή προσπαθούμε να 
αποφύγουμε την κατάχρηση.  Θέλουμε τον κόσμο να ασκείται, αλλά να αποφύγουμε την κατάχρηση τζιαι να 
βρούμε κάποιους τρόπους τουλάχιστον να ενημερωνούμαστε τζιαι να καταλήξουμε σε ένα πιο καλό 
πρωτόκολλο, ποιοι θα αξιοποιούν αυτό το προνόμιο, για να μεν μένουν άλλοι πίσω συνέχεια να κάμνουν 
υπηρεσίες τζιαι άλλοι να διασκεδάζουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοπέμπτου. 

 Ο κ. Μυλωνάς. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.   

 Ο μόνος λόγος που ζήτησα τον λόγο ήταν για να εκφράσω κάτι το οποίο σπάνια κάνουμε.  Αυτά που ο 
κ. Κώστα εκ μέρους της ομάδας του ΑΚΕΛ δήλωσε εκφράζουν όλους στην επιτροπή.  Είναι σπουδαίο 
επίτευγμα ότι στην επιτροπή Άμυνας δε χρειαζόμαστε να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε, λειτουργούμε πολύ 
ομόθυμα και μας κάλυψε όλους ο κ. Κώστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εξαιρετική η επισήμανσή σας.  Και χαίρομαι, κύριε Μυλωνά. 

 Ο κ. Τρυφωνίδης;  Ναι. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Θα συμφωνήσω με τον Παύλο, ετονίσαμεν στην επισήμανση του κ. Τορναρίτη, επισημάναμεν όλοι μας 
το γεγονός ότι πρέπει οι λίστες που έχει ο ΚΟΑ να επαναξιολογηθούν, για να μπορούν να αξιοποιούν το 
νομοσχέδιο αυτό, την ψήφισή του, εκείνοι που πρέπει.  Και σίγουρα στην επιτροπή Άμυνας θα εξετάσομεν όλα 
αυτά, για να μην τυγχάνει κακής αξιοποίησης από εκείνους τους στρατιώτες και να παίρνουν το βάρος κάποιοι 
άλλοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Είμαι σίγουρη ότι η επιτροπή Άμυνας θα κάνει αυτό που πρέπει. 

 Αν δεν έχουμε άλλη τοποθέτηση, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 3 νομοσχεδίου.   

 Κύριε Κώστα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα, κυρία Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πενήντα, ομόφωνο, έτσι, κύριε Κώστα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον κανείς, καμία. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές κανείς, καμία. 

 Με πενήντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς.  Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο  

ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 4 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να καταργηθεί η κατηγοριοποίηση των 
μελών του στρατού που αφορά τις υπηρεσιακές καταστάσεις ελαφράς υπηρεσίας και υπηρεσίας γραφείου και 
παράλληλα να δημιουργηθεί κοινή υπηρεσιακή κατάσταση γραφείου των αξιωματικών που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας στη βάση των καθηκόντων που ασκούν και όχι της αιτίας από την οποία προήλθε η 
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πάθησή τους.  Περαιτέρω, σκοπείται η παροχή  δυνατότητας έκδοσης κανονισμών για απονομή ηθικών 
αμοιβών, διαμνημονεύσεων και μεταλλίων και σε μη μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Βαλεντίνος Φακοντής 

 Γιώργος Κάρουλλας Ζαχαρίας Κουλίας 

 Χάρης Γεωργιάδης Παύλος Μυλωνάς 

 Κώστας Κώστα  Χρίστος Χρίστου 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Υπαρχηγός 
Εθνικής Φρουράς συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, 
ώστε να καταργηθεί η κατηγοριοποίηση των μελών του στρατού που αφορούν τις υπηρεσιακές καταστάσεις 
ελαφράς υπηρεσίας και υπηρεσίας γραφείου και να δημιουργηθεί κοινή υπηρεσιακή κατάσταση γραφείου των 
αξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας στη βάση των καθηκόντων που ασκούν και όχι της αιτίας 
από την οποία προήλθε η πάθησή τους.  Σκοπείται επίσης η εισαγωγή πρόνοιας για παροχή δυνατότητας 
έκδοσης κανονισμών για απονομή ηθικών αμοιβών, διαμνημονεύσεων και μεταλλίων και σε μη μέλη του 
Στρατού της Δημοκρατίας. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα από το Υπουργείο Άμυνας στοιχεία, η προτεινόμενη κατάργηση της 
κατηγοριοποίησης των αξιωματικών στις υπηρεσιακές καταστάσεις της ελαφράς υπηρεσίας και της υπηρεσίας 
γραφείου στη βάση της αιτίας από την οποία προήλθε η πάθησή τους κατέστη αναγκαία έπειτα από σχετική 
επισήμανση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ότι ο εν λόγω διαχωρισμός συνιστά δυσμενή διάκριση 
μεταξύ των δύο πιο πάνω κατηγοριών, λαμβανομένου υπόψη ότι τα εν λόγω μέλη του στρατού ασκούν τα ίδια 
καθήκοντα.  Συναφώς, στην προτεινόμενη υπηρεσιακή κατάσταση γραφείου θα εντάσσονται μέλη του στρατού 
τα οποία θα κρίνονται από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο ως ανίκανα για κάθε άλλη υπηρεσία, πλην υπηρεσίας 
συμβατής με την πάθησή τους.   

 Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Άμυνας ύστερα από την ψήφιση του 
προτεινόμενου νόμου από τη Βουλή προτίθεται να καταθέσει ενώπιόν της προς έγκριση ανάλογες 
τροποποιήσεις στους κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει της βασικής νομοθεσίας και διέπουν τους 
αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς και τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς. 

 Αναφορικά με την προτεινόμενη ρύθμιση για παροχή δυνατότητας έκδοσης κανονισμών για απονομή 
ηθικών αμοιβών, διαμνημονεύσεων και μεταλλίων και σε μη μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας, όπως σε 
αξιωματικούς και οπλίτες της Πυροσβεστικής Δύναμης Κύπρου και της Αστυνομίας Κύπρου, καθώς και σε  
στρατιωτικούς ξένων χωρών που μετείχαν σε υπηρεσία στη Δημοκρατία, αυτή κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο 
της σκοπούμενης αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού των προνοιών των σχετικών κανονισμών, οι οποίοι μετά 
την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε ενημέρωση κατά πόσο 
κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή πρόνοιας στο νομοσχέδιο που να προβλέπει χρονικό περιορισμό για σκοπούς 
μετάβασης των μελών του στρατού από την υπηρεσιακή κατάσταση γραφείου στην ενεργό υπηρεσιακή 
κατάσταση για σκοπούς προαγωγής. 

 Ενημερώνοντας την επιτροπή για το πιο πάνω ζήτημα, ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι το θέμα αυτό 
θα ρυθμιστεί με κανονισμούς, τους οποίους προτίθεται το υπουργείο να καταθέσει στη Βουλή. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να 
τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.   

 Υπάρχουν ομιλητές ή ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  

 Όχι. 
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 Άρα, προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 4 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού  νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού  νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 76 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα ψήφοι υπέρ.   

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Οκτώ ψήφοι υπέρ. 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Και δύο αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και αποχές δύο, έτσι; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τρεις ή δύο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τρεις, τρεις.  Και η κ. Ατταλίδου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Α, τώρα σήκωσε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, οκτώ εναντίον και τρεις αποχές, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα ψήφοι υπέρ.   

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Οκτώ ψήφοι εναντίον.   

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τρεις αποχές. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, οκτώ εναντίον και τρεις αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 5 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 
Αξιωματικών) Κανονισμών, ώστε οι αξιωματικοί βαθμού Ταξιάρχου, προκειμένου να δικαιούνται κρίση και 
προαγωγή, να απαιτείται όπως συμπληρώνουν χρόνο διοίκησης διάρκειας έξι (6) μηνών αντί ενός (1) έτους, 
που ισχύει σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Κάρουλλα, αίτημα για αναβολή; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Αίτημα για αναβολή, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Οπότε το θέμα αναβάλλεται για την επόμενη φορά.   

 Προχωράμε στο υπ’ αριθμόν 6 θέμα με τίτλο «Ο περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας, ώστε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη να μετονομασθεί σε 
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας και να καθορισθούν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα 
του εν λόγω τμήματος και των δύο κλάδων αυτού, ήτοι του Κλάδου Εταιρειών και του Κλάδου Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 
νομοσχέδιο «Ο περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2021»  

Παρόντες: 
 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου 
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 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7, 14 και την 21η Σεπτεμβρίου 2021.  Στην 
πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και του Τμήματος 
Αφερεγγυότητας του ίδιου υπουργείου.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν 
εκπροσωπήθηκε στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να μετονομαστεί το Τμήμα 
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, για να 
αντικατοπτρίζει το σύνολο των ασκούμενων από το τμήμα αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.  Σκοπείται επίσης η 
καταγραφή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας και των δύο διακριτών κλάδων αυτού, ήτοι του Κλάδου Εταιρειών και του Κλάδου Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμόδιους, 
οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω της ψήφισης του περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και 
Συναφών Θεμάτων Νόμου, σύμφωνα με τον οποίο το Τμήμα Αφερεγγυότητας αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντα του Επίσημου Παραλήπτη. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται 
στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Κώστα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Μετονομασία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.  Άρθρο 3. 

 Αρμοδιότητες του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.  Άρθρο 4. 

 Αρμοδιότητες του Εφόρου Εταιρειών και Κλάδου Εταιρειών.  Άρθρο 5. 

 Αρμοδιότητες του Εφόρου Διανοητικής Ιδιοκτησίας.  Άρθρο 6.  

 Τελικές διατάξεις.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

 Είναι ομόφωνο.  Πείτε μας τον αριθμό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Κανένας, κυρία Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 7 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και 
Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016».   

 Τον σκοπό, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί των Δικαιωμάτων Ύποπτων Προσώπων, Προσώπων που Συλλαμβάνονται και 
Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί η δυνατότητα υποβολής παραπόνου 
από κρατούμενο, πέραν των προβλεπόμενων στην υφιστάμενη νομοθεσία θεσμών ή οργανισμών, και στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016»  
Παρόντες:  
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος                   Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Νίκος Γεωργίου   Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου                     

 Ανδρέας Πασιουρτίδης                               
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο, του οποίου η συζήτηση άρχισε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κατά την προηγούμενη 
βουλευτική περίοδο, αλλά δεν ολοκληρώθηκε, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιουλίου 
και στις 8 Σεπτεμβρίου 2021.  

 Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής που πραγματοποιήθηκαν τόσο κατά την προηγούμενη 
όσο και κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Φυλακών του ίδιου υπουργείου, της Αστυνομίας Κύπρου, της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά 
της Αστυνομίας και του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της 
επιτροπής κ. Σωτήρης Ιωάννου και Κωστής Ευσταθίου. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί των Δικαιωμάτων Ύποπτων 
Προσώπων, Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση Νόμου, ώστε να 
διασαφηνιστεί η δυνατότητα υποβολής παραπόνου από κρατούμενο, πέραν των προβλεπόμενων στην 
υφιστάμενη διάταξη θεσμών ή οργανισμών, και στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και 
Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, κάθε κρατούμενος δικαιούται να 
αποστέλλει και να παραλαμβάνει επιστολές προς/από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον Επίτροπο Διοικήσεως και οποιαδήποτε διεθνή ή εθνική επιτροπή, 
οργανισμό ή αρχή ανθρώπινων δικαιωμάτων με αρμοδιότητα να εξετάζει και να αποφασίζει για ισχυρισμούς 
για παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων ή να εξετάζει παράπονα σε σχέση με την κράτηση προσώπων, 
χωρίς να ανοίγονται ή να διαβάζονται οι εν λόγω επιστολές από οποιοδήποτε μέλος της αστυνομίας ή του 
προσωπικού των Φυλακών.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υπό συζήτηση  νομοσχέδιο 
ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έπειτα από σχετική εισήγηση της 
Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επισήμανε ότι το δικαίωμα υποβολής παραπόνου μέσω αλληλογραφίας 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας αναγνωρίζεται από την 
υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, καθότι η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων 
κατά της Αστυνομίας σαφέστατα εντάσσεται στην έννοια «εθνική επιτροπή» που προβλέπεται στην εν λόγω 
νομοθεσία, η οποία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει και να αποφασίζει επί ισχυρισμών παραβίασης ανθρώπινων 
δικαιωμάτων ή να εξετάζει παράπονα σε σχέση με την κράτηση προσώπων. Παρά ταύτα, όπως ανέφερε η ίδια 
εκπρόσωπος, η ρητή αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της 
Αστυνομίας στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία κρίνεται αναγκαία για λόγους σαφήνειας και 
πληρέστερης ενημέρωσης των συλληφθέντων και κρατούμενων προσώπων αναφορικά με το εύρος των 
δικαιωμάτων τους. 

 Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
νομοσχεδίου, αναφέροντας ότι η δυνατότητα του συλληφθέντος και κρατουμένου να αποτείνεται και να 
αλληλογραφεί ανά πάσα στιγμή με την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της 
Αστυνομίας συνιστά αναφαίρετο και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά του.  

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Φυλακών χαρακτήρισε επιβεβλημένη τη ρητή  συμπερίληψη της 
Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας στις αρχές και στους 
οργανισμούς στους οποίους δύναται να απευθυνθεί οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συλληφθεί και τελεί υπό 
καθεστώς στέρησης της ελευθερίας του. Ενημερώνοντας την επιτροπή για την ακολουθητέα διαδικασία, 
ανέφερε ότι, σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο παράπονο στρέφεται κατά μη μέλους του αστυνομικού 
σώματος και ιδιαίτερα κατά δεσμοφύλακα του Τμήματος Φυλακών, το παράπονο γνωστοποιείται χωρίς 
καθυστέρηση στην Αστυνομία Κύπρου, η οποία διεξάγει εσωτερική έρευνα, για να διαπιστώσει τη βασιμότητά 
του. Επιπροσθέτως, υπογράμμισε ότι κάθε πρόσωπο το οποίο έχει συλληφθεί και τελεί υπό κράτηση, εφόσον 
επιθυμεί να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο, διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί οποτεδήποτε διά 
αλληλογραφίας και στην Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 Η εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας 
δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και ανέφερε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση είναι 
αυτονόητη σε ένα κράτος δικαίου το οποίο σέβεται τα δικαιώματα των συλληφθέντων προσώπων. Η ίδια 
εκπρόσωπος διευκρίνισε περαιτέρω ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της 
Αστυνομίας είναι αρμόδια για την εξέταση παραπόνων τα οποία στρέφονται κατ’ αποκλειστικότητα κατά των 
μελών της Αστυνομίας Κύπρου και ως εκ τούτου εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της εν λόγω Αρχής η διερεύνηση 
ισχυρισμών και παραπόνων τα οποία υποβάλλονται κατά των δεσμοφυλάκων του Τμήματος Φυλακών, 
δεδομένου ότι οι τελευταίοι δεν ανήκουν στο αστυνομικό σώμα. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν  ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, πρέπει να τροποποιηθεί ο τίτλος του, 
ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί των Δικαιωμάτων Ύποπτων Προσώπων, Προσώπων που Συλλαμβάνονται 
και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Δικαιωμάτων Ύποπτων Προσώπων, Προσώπων που 
Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Καμία.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 8 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και 
Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018». 

 Κύριε Κώστα, τον σκοπό, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί των Δικαιωμάτων Ύποπτων Προσώπων, Προσώπων που Συλλαμβάνονται και 
Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση Νόμου, ώστε να καταργηθεί το άρθρο 30 αυτού, σύμφωνα με το οποίο η 
αποδεδειγμένη κατάχρηση από κρατούμενο του δικαιώματος ιατρικής εξέτασης ή/και περίθαλψης ή/και 
παρακολούθησης συνιστά ποινικό αδίκημα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018»  
Παρόντες:  
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος                   Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου   Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης                             Χαράλαμπος Θεοπέμπτου                      

 Γιώργος Κουκουμάς   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιουλίου και στις 8 Σεπτεμβρίου 2021.  Στην 
πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Φυλακών, της Αστυνομίας Κύπρου, του Υπουργείου Υγείας, 
της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, καθώς και του 
Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

        Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί των Δικαιωμάτων Ύποπτων 
Προσώπων, Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση Νόμου, ώστε να 
καταργηθεί το άρθρο 30 αυτού, σύμφωνα με το οποίο η αποδεδειγμένη κατάχρηση από κρατούμενο του 
δικαιώματος ιατρικής εξέτασης ή/και περίθαλψης ή/και παρακολούθησης συνιστά ποινικό αδίκημα. 

        Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπό κατάργηση άρθρο, κρατούμενος που αποδεδειγμένα καταχράται το 
δικαίωμα διεξαγωγής ιατρικής εξέτασης, περίθαλψης ή παρακολούθησης, χωρίς να αντιμετωπίζει πρόβλημα 
υγείας το οποίο να δικαιολογεί τις εν λόγω αναφερόμενες πράξεις, με σκοπό να τύχει ανέσεων ή άλλου 
οφέλους ή να ταλαιπωρήσει οποιοδήποτε μέλος της αστυνομίας ή του προσωπικού των Φυλακών, υπόκειται 
σε ποινή φυλάκισης μέχρι τρία (3) έτη ή σε πρόστιμο μέχρι £3.000 ή και στις δύο αυτές ποινές. 

        Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, με την προτεινόμενη κατάργηση διασφαλίζονται περαιτέρω τα δικαιώματα των προσώπων 
που τελούν υπό κράτηση και επιτυγχάνεται η συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις συστάσεις της 
Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή 
Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και με τις συστάσεις της Επιτροπής και της Υποεπιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Τμήματος 
Φυλακών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εκφράζοντας την άποψη ότι τα 
πρόσωπα που τελούν υπό κράτηση απαιτείται πάντοτε να κρατούνται υπό συνθήκες ασφάλειας, σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και ανεμπόδιστης πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη.  

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή ότι, στη βάση της υπ’ αριθμόν 
Α930/2014 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την αποφυγή κατάχρησης του δικαιώματος περίθαλψης 
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σε κρατικά νοσηλευτήρια εκτός του χώρου των Φυλακών, το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε τη δημιουργία 
ιατροσυμβουλίου για την εξέταση αιτημάτων πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες από άτομα που τελούν 
υπό κράτηση. Ειδικότερα, όπως ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος, ύστερα από την υποβολή γραπτού αιτήματος 
του κρατουμένου προς το Υπουργείο Υγείας, για να τύχει ιατρικής φροντίδας, συστήνεται πενταμελές 
ιατροσυμβούλιο, απαρτιζόμενο από έναν παθολόγο, έναν χειρούργο, έναν ψυχίατρο, έναν ιατρό με ειδικότητα 
σχετική με το πρόβλημα υγείας του υπό κράτηση ατόμου, καθώς και έναν ιατρό από τον ιδιωτικό τομέα, που 
υποδεικνύει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, οι οποίοι προβαίνουν σε ιατρική εξέταση του κρατουμένου και 
αξιολόγηση.  

 Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν μεταξύ άλλων και οι 
πρακτικές δυσχέρειες καταδίκης κρατουμένου για το υπό κατάργηση αδίκημα. Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο σε ποινικές υποθέσεις να αποδειχθεί στον απαιτούμενο βαθμό δικανικής πεποίθησης, 
ήτοι πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας, ότι, παρ’ όλο που ο κρατούμενος γνώριζε εξαρχής ότι δε χρήζει ιατρικής 
παρακολούθησης, αιτήθηκε και επιδίωξε την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, με αποκλειστικό σκοπό να 
ταλαιπωρήσει τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ή να εξυπηρετήσει ίδιον όφελος. Περαιτέρω, η επιτροπή 
εξέφρασε την άποψη ότι η προτεινόμενη ρύθμιση για κατάργηση του ποινικού αδικήματος που προβλέπεται 
στο άρθρο 30 του βασικού νόμου θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού συστήματος και θα 
διασφαλίσει πληρέστερα τα δικαιώματα των προσώπων που τελούν υπό κράτηση.  

        Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε 
να αναφέρεται ως «Ο περί των Δικαιωμάτων Ύποπτων Προσώπων, Προσώπων που Συλλαμβάνονται και 
Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την κατάργηση του άρθρου 30.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα έξι ψήφοι υπέρ.  Αντιλαμβάνομαι είναι ομόφωνο. 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Δικαιωμάτων Ύποπτων Προσώπων, Προσώπων που 
Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση Τροποποιητικός (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα υπ’ αριθμόν 9 και 10 θέματα έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί των Ανοικτών 
Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και για Συναφή Θέματα 
Νόμος του 2021» και «Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καταργητικός) 
Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει και τους δύο σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 9 θέματος:  Καθορισμός θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα τυγχάνει εφαρμογής 
κατά την άσκηση του δικαιώματος περαιτέρω χρήσης ανοικτών δεδομένων, εγγραφών, πληροφοριών και 
δεδομένων του δημόσιου τομέα, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/1024/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιουλίου 2019 σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου 
τομέα».     

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 10 θέματος:  Κατάργηση του περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του 
Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2015 λόγω της κατάργησης της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τα 
νομοσχέδια «Ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών 

του Δημόσιου Τομέα και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021» και «Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης 
Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καταργητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τα πιο πάνω 
νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιουλίου και 8 Σεπτεμβρίου 2021.  Στην 
πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος 
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Δημοσίας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας 
και Ψηφιακής Πολιτικής και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.   

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων παρευρέθηκε και το μέλος της επιτροπής κ. 
Κωστής Ευσταθίου. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι για λόγους που προκύπτουν από τους σκοπούς των προτεινόμενων 
νομοθετικών ρυθμίσεων κρίθηκε σκόπιμη η κατά προτεραιότητα συζήτηση των νομοσχεδίων, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του κανονισμού της Βουλής.  Ειδικότερα, για τη συζήτηση των εν λόγω 
νομοσχεδίων ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία συζήτησης όσον αφορά τα προνοούμενα στον 
κανονισμό της Βουλής στάδια συζήτησης, αλλά για σκοπούς επίσπευσης της όλης διαδικασίας τα εν λόγω 
στάδια έχουν συμπτυχθεί. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/1024/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιουλίου 2019 σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου 
τομέα» (εφεξής «Οδηγία 2019/1024/ΕΕ»).  

 Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο που θα τυγχάνει εφαρμογής 
κατά την άσκηση του δικαιώματος περαιτέρω χρήσης ανοικτών δεδομένων, εγγραφών, πληροφοριών και 
δεδομένων του δημόσιου τομέα.  Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα ακόλουθα: 

1. Το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου και οι εξαιρέσεις από τις πρόνοιες αυτού.  

2. Τα πρότυπα και οι ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν τη μορφή των εγγράφων, πληροφορίων και 
δεδομένων του δημόσιου τομέα που καθίστανται διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση. 

3. Η διαδικασία υποβολής και επανεξέτασης αιτημάτων για παροχή πρόσβασης σε τέτοιες πληροφορίες 
περιλαμβανομένης της επιβολής χρέωσης στον αιτητή. 

4. Η επιβολή υποχρέωσης στους φορείς του δημόσιου τομέα να δημοσιεύουν τα έγγραφα, πληροφορίες 
και δεδομένα που είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση σε καθορισμένη διαδικτυακή πύλη ανοικτών 
δεδομένων, ώστε να παρέχεται ενιαία και εύκολη πρόσβαση στους πολίτες.  

5. Η εγκαθίδρυση συμβουλευτικού σώματος με αποστολή τη διαμόρφωση εισηγήσεων για δράσεις και 
πολιτικές για σκοπούς προώθησης των ανοικτών δεδομένων και της περαιτέρω χρήσης τους. 

6. Η θεσμοθέτηση του ρόλου του υπεύθυνου λειτουργού ανοικτών δεδομένων.  

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Οδηγία 2019/1024/ΕΕ η Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε εναρμονιστεί 
με αυτή μέχρι τη 17η Ιουλίου 2021.   

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών 
του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2015.  Η κατάργηση της εν λόγω νομοθεσίας προκύπτει ένεκα της κατάργησης 
από την Οδηγία 2019/1024/ΕΕ, με την οποία σκοπείται εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το πρώτο 
νομοσχέδιο, της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα», η οποία αποτελούσε την αιτία θεσμοθέτησής του.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια επιτυγχάνεται 
πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2019/1024/ΕΕ.  Περαιτέρω, ο εν λόγω 
εκπρόσωπος παρέθεσε συγκεκριμένα παραδείγματα χρήσης και αδειοδότησης ανοικτών δεδομένων, 
εγγράφων και πληροφοριών του δημόσιου τομέα.   

 Η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενημέρωσε την 
επιτροπή ότι η συνεισφορά του υφυπουργείου στα υπό συζήτηση νομοσχέδια αφορά στα ερευνητικά δεδομένα 
που προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα 
είναι προσβάσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα.      

 Στο στάδιο της μελέτης των νομοσχεδίων την επιτροπή απασχόλησαν συγκεκριμένα θέματα για τα 
οποία ζητήθηκαν από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς περαιτέρω διευκρινίσεις.  Συγκεκριμένα, τέθηκαν 
ερωτήματα τα οποία αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναθεώρησης και τον τρόπο λειτουργίας της.    

2. Την υποχρέωση του κράτους να παρέχει τα εν λόγω δεδομένα σε συγκεκριμένους μορφότυπους.  

3. Κατά πόσο θα ανωνυμοποιηθούν και θα καταστούν προσβάσιμα στοιχεία του Γενικού Συστήματος 
Υγείας.    
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4. Κατά πόσο τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιούν τα εν λόγω δεδομένα θα ελέγχονται αν χρησιμοποιούν 
αυτά για παράνομους σκοπούς.  

5. Πώς διασφαλίζεται η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα στη βάση της αρχής αμεροληψίας.   

 Επιπροσθέτως των ανωτέρω ερωτημάτων, την επιτροπή απασχόλησε το ζήτημα των δεδομένων 
υψηλής αξίας, τα οποία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, δεν 
έχουν ακόμα καθοριστεί ως τέτοια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αναμένεται να γίνει εντός 
Σεπτεμβρίου 2021. 

 Στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, απαντώντας στα ερωτήματα που τέθηκαν από τα μέλη 
της επιτροπής, παρέπεμψαν στις σχετικές πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου και παρείχαν τις απαιτούμενες 
διευκρινίσεις.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή 
τους στην ολομέλεια του σώματος.  

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του πρώτου νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος 
του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και 
Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.   

 Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και τροπολογία από τον κ. Γιώργο Κουκουμά εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, οπότε ερωτώ αν υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες και 
επί της τροπολογίας. 

 Ναι, κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Δεν είναι επί θέματος αρχής, έντιμη κυρία Πρόεδρε.  Η διαφορά είναι ότι εμείς θα καταψηφίσουμε την 
πρώτη τροπολογία των συναδέλφων του ΑΚΕΛ και θα υπερψηφίσουμε τη δεύτερη.  Άρα, νομίζω, να μπουν 
ξεχωριστά οι δύο παράγραφοι, για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε και να λάβετε την απόφασή μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.  

 Θα μπουν ξεχωριστά, κύριε Κώστα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μάλιστα. 

(Οι σχετικές τροπολογίες) 

Προτεινόμενες τροπολογίες του κ. Γιώργου Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης 

Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021» 

1. Γίνεται εισήγηση για προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του νομοσχεδίου, 
αμέσως μετά τη λέξη «δημόσιας» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή ιδιωτικής». 

 Σημειώσεις:   
α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του νομοσχεδίου, 

ώστε οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να εφαρμόζονται, πέραν των δημόσιων επιχειρήσεων, και σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

2. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 6 του νομοσχεδίου 
με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (vii) αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

  «(viii) των συνδικαλιστικών οργανώσεων.». 

 Σημειώσεις:   
α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διεύρυνση της σύνθεσης του Συμβουλίου 

Διακυβέρνησης, έτσι ώστε σε αυτό να συμμετέχουν, πέραν των εργοδοτικών οργανώσεων, και οι 
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συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Κουκουμά, θέλετε να γίνει κάποια διευκρίνιση, έτσι; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ: 

 Ναι.  Απλώς, να διαφοροποιηθεί η τροπολογία μας, για να γίνει κατά λέξη.  Δηλαδή να προστεθεί στο 
άρθρο 3, παράγραφος (δ), και να αναφέρει «των υφιστάμενων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή 
ιδιωτικής επιχείρησης που ασκεί υπηρεσία γενικού συμφέροντος», έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ακριβώς σε 
αυτό που παροτρύνει η Οδηγία, για να επεκταθεί η εφαρμογή της... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επαναλάβετε, παρακαλώ, γιατί βλέπω κάτι άλλο μπροστά μου.  Επαναλάβετε. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ: 

 Να προστεθεί στο άρθρο 3, παράγραφος (δ), και να αναφέρει κατά λέξη:  «υφιστάμενων εγγράφων που 
βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτικής επιχείρησης που ασκεί υπηρεσία γενικού συμφέροντος».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  Να σημειωθεί. 

 Ναι, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Αλλάζει το νόημα, έτσι; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Ε, βέβαια.  Εμείς τουλάχιστον, έντιμη κυρία Πρόεδρε...  Διαφοροποιείται και διευρύνεται, 
αντιλαμβάνομαι, η τροπολογία, έτσι; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ:  

 Δε διευρύνεται. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Διευρύνεται. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θέλετε να επεξηγήσετε, κύριε Κουκουμά, επακριβώς, για να γνωρίζουν και οι συνάδελφοι, ενδεχομένως 
να προλάβουμε απορίες; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ: 

 Η Οδηγία αυτή, στο προοίμιό της -η Οδηγία η ευρωπαϊκή- στην παράγραφο 19, παροτρύνει τα κράτη 
μέλη, αν θέλουν, να επεκτείνουν την εφαρμογή της, πέρα από τον δημόσιο τομέα, και στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.  Αυτό είναι όλο το πνεύμα της Οδηγίας, ότι 
αφορά τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.  Ο ορισμός των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος είναι και από τις 
συνθήκες, αλλά και από συγκεκριμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτή είναι ακριβώς η φιλοσοφία και 
ο λόγος που το λέμε αυτό, και για λόγους ανταγωνισμού με τις δημόσιες επιχειρήσεις, αλλά και γιατί ο σκοπός 
της Οδηγίας είναι να βοηθήσει την έρευνα και την καινοτομία, οπότε ώθηση θα δώσει μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας είδα, κύριε Τορναρίτη, ένα λεπτό. 

 Κύριε Κουκουμά, πραγματικά δε βρίσκουμε το συγκεκριμένο εδάφιο/άρθρο που θέλετε να 
τροποποιήσετε.  Ελάτε, παρακαλώ, εδώ με την κ. Ιερωνυμίδου... 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Με όλο τον σεβασμό, κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πείτε μου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 
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 Με συγχωρείτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Υπάρχει ένας κανονισμός.  Με όλο τον σεβασμό στους συναδέλφους και στο δικαίωμά τους, εγώ 
διαδικασία προφορικής τροπολογίας ενώπιον της ολομέλειας δε γνωρίζω. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Και τροπολογία της τροπολογίας! 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Ναι.  Λοιπόν, νομίζω ότι το ορθότερο, για να κατανοήσουμε όλοι περί τίνος πρόκειται -ενδεχομένως 
εμείς να θέλουμε να υπερψηφίσουμε την τροπολογία των συναδέλφων- ο ορθότερος τρόπος είναι να 
αναβληθεί, να γίνει τροπολογία -να αποσυρθεί η παρούσα ή να τροποποιηθεί η τροπολογία των συναδέλφων- 
και να έχουμε τον χρόνο να τη μελετήσουμε και, έχοντας πλήρη κατανόηση, να έρθουμε όλοι εδώ, να ξέρουμε 
τι ψηφίζουμε.  Αλλά δε γνωρίζω πώς θα τροποποιήσουμε τροπολογία προφορικά μέσα στην ολομέλεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συμφωνούμε.  Νομίζω, για να προλάβω... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Να πω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Κύριε Τορναρίτη, από τη στιγμή...   

 Αν συμφωνείτε κι εσείς, κύριε Κουκουμά, κύριε Λουκαΐδη, για να ευκολύνουμε κιόλας, νοουμένου ότι 
έχουν την καλή θέληση και οι συνάδελφοι να στηρίξουν, ενδεχομένως... 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γιώργο Κουκουμά) 

 Ωραία. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Λυπούμαι πολύ, δεν μπορεί να αναβληθεί προφανώς το θέμα... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Γιατί; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 ...γιατί άρχισε ήδη η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.  Απλώς, να πω ότι συζητήθηκε στην 
επιτροπή Νομικών εμπεριστατωμένα η εισήγηση του ΑΚΕΛ, είναι μια καλή εισήγηση, που θα μπορούσε όμως 
να εφαρμοστεί σε μελλοντικό χρόνο, εξού και η Οδηγία δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να την εφαρμόσουν.  Ας 
εφαρμόσουμε αυτά που μας υποχρεώνει η Οδηγία να εφαρμόσουμε, να πετύχουμε τη σωστή εφαρμογή τους... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θέμα τάξης! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 ...και με βάση την εμπειρία, κύριε Λουκαΐδη... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Μπήκε στην ουσία ο κ. Τορναρίτης.  Να σεβαστούμε τη διαδικασία. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 
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 Ποια έν’ η διαδικασία πάλε; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Συζητούμε επί αναβολής, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Στο τέλος της ημέρας, σε τούντο κοινοβούλιο πνιγόμαστε στις διαδικασίες και στους τύπους και 
αφήνουμε την ουσία στο περιθώριο!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Νομίζω, κύριε Τορναρίτη... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Τούτα που είχα να πω τα είπα.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τορναρίτη. 

 Νομίζω ότι, από τη στιγμή που υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των δύο κομμάτων και αφού δεν κρίνεται ως 
επείγον, και με τη δική σας συναίνεση, μπορούμε να το αναβάλουμε για την ερχόμενη εβδομάδα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορεί να αναβληθεί.  Είναι κανόνας της Βουλής, τον οποίο εμείς σεβόμαστε 
απαρέγκλιτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη.   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, επειδή έχει ξαναγίνει αμέτρητες φορές κάτι ανάλογο, επαφίεται σε εσάς.  Υπάρχει 
διαφωνία για τους λόγους ουσίας -όχι διαδικασίας- που εξήγησε ο κ. Τορναρίτης.  Παρακαλώ, θέστε το σε 
ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, οπότε θα το θέσω σε... 

 Κύριε Ευσταθίου, θέλετε κάτι; 

 Ναι. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Συνάδελφοι, εδώ έχουμε ουσιαστικά μια υποτροπολογία, δεν έχουμε μπει στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος.  Μπορεί να αναβληθεί, γιατί έν’ πολύ σημαντικό.  Δεν είναι μόνο το θέμα γενικού 
συμφέροντος, οικονομικού συμφέροντος.  Μπαίνει και θέμα ιδιωτικών εταιρειών οι οποίες ασκούν κατά 
παραχώρηση δημόσια εξουσία.  Επομένως, έν’ τεράστιο ζήτημα.  Νομίζω πρέπει να πάμε για αναβολή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Ευσταθίου. 

 Νομίζω ότι ήδη εξασφαλίζεται πλειοψηφία, οπότε... 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου) 

 Βεβαίως, να κάμουμε την ψηφοφορία, αλλά νομίζω αριθμητικά βγαίνει η πλειοψηφία. 

 Παρακαλώ, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της αναβολής του θέματος; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα υπ’ αριθμόν 9 και 10 θέματα 
αναβάλλονται. 

 Και πάμε στο υπ’ αριθμόν 11 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε όλες οι διαδικασίες διορισμού, 
προαγωγής και πειθαρχικών διώξεων μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίες είχαν αρχίσει με βάση 
τον περί Αστυνομίας Νόμο και τους σχετικούς κανονισμούς και θα βρίσκονται σε εκκρεμότητα κατά την 
ημερομηνία που αυτός θα τεθεί σε ισχύ, με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, να ολοκληρωθούν με 
βάση το νομικό καθεστώς με το οποίο έχουν αρχίσει, ήτοι με βάση τον περί Αστυνομίας Νόμο και τους 
σχετικούς κανονισμούς. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»  

Παρόντες:  
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος                   Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού Σωτήρης Ιωάννου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης                             Κωστής Ευσταθίου 

 Γιώργος Κουκουμάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου και στις 6 Οκτωβρίου 2021.  
Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης 
Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ) και του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος-ΙΣΟΤΗΤΑ.  
Τα μέλη του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.  Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το 
μέλος της επιτροπής κ. Νίκος Γεωργίου. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου, 
ώστε όλες οι διαδικασίες διορισμού, προαγωγής και πειθαρχικών διώξεων μελών της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας οι οποίες έχουν αρχίσει με βάση τον περί Αστυνομίας Νόμο και τους σχετικούς κανονισμούς και θα 
εκκρεμούν κατά την ημερομηνία που αυτός θα τεθεί σε ισχύ, με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
να ολοκληρωθούν με βάση το νομικό καθεστώς με το οποίο έχουν αρχίσει, ήτοι με βάση τον περί Αστυνομίας 
Νόμο και τους σχετικούς κανονισμούς.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά την έναρξη 
της ισχύος της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, με την οποία θα επέλθει η αυτονόμησή της, κρίθηκε 
αναγκαία η εισαγωγή στην εν λόγω νομοθεσία της προτεινόμενης μεταβατικής ρύθμισης, ώστε να αποφευχθεί 
η έναρξη των διαδικασιών διορισμού, προαγωγής και πειθαρχικών διώξεων εξ υπαρχής.  

 Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε ότι οι 
διαδικασίες διορισμού νέων μελών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και οι διαδικασίες προαγωγής των 
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μελών αυτής οι οποίες άρχισαν δυνάμει του περί Αστυνομίας Νόμου και των σχετικών κανονισμών και δε θα 
έχουν ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο αυτονόμησής της επιδιώκεται να συνεχιστούν δυνάμει του εν λόγω νόμου, 
ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση ενίσχυσή της σε ανθρώπινο δυναμικό χωρίς επανάληψη των σχετικών 
διαδικασιών.  

 Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο αριθμός των εκκρεμουσών πειθαρχικών διώξεων ανέρχεται 
περίπου σε δέκα και αναμένεται σύντομα αυτές να ολοκληρωθούν.  Ως εκ τούτου, απαιτείται όπως και οι εν 
λόγω πειθαρχικές διαδικασίες συνεχιστούν δυνάμει του νομικού καθεστώτος στη βάση του οποίου έχουν 
αρχίσει, ήτοι του περί Αστυνομίας Νόμου και των σχετικών κανονισμών. 

 Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), ο εκπρόσωπος του Κλάδου 
Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ) και του 
Κλάδου Αστυνομικού Σώματος-ΙΣΟΤΗΤΑ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του πρόεδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών 
ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, 
καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών, εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.  

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των 
προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κύριε Δαμιανού, έχετε τον λόγο. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα.  Εμείς έχουμε ιδιαίτερη έγνοια όσον αφορά την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, από τη στιγμή που έχει θεσπιστεί το πλαίσιο για την αυτονόμηση, να μπορέσει να πάρει σάρκα και 
οστά αυτή η αυτονόμηση.  Υπήρξε εκ παραδρομής μία νομοθετική ρύθμιση που κακώς δεν είχε περιλάβει μια 
μεταβατική πρόνοια, ότι διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει από συγκεκριμένα διορίζοντα όργανα -ή πειθαρχικά ή 
διορίζοντα- έπρεπε να ολοκληρωθούν με τα ίδια όργανα -είναι στοιχειώδεις αρχές δικαίου- οπότε γίνεται μία 
διόρθωση, για να μπορέσει απρόσκοπτα να στελεχώσει η υπηρεσία με το αναγκαίο προσωπικό τις δομές της.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Ευχαριστώ πολύ. 

 Κάποιος άλλος, άλλη συνάδελφος; 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

 Είναι ομόφωνο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι ομόφωνο. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 12 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου - Θέση Πρώτου 
Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου στην 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία έχει καθορισθεί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής [Κλίμακα 
Α14(ii)], ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους κατόχους της θέσης αυτής να ανταποκριθούν στις νέες 
αρμοδιότητες της εν λόγω υπηρεσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.   

 Ο κ. Λουκαΐδης.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Επειδή το έχουμε ξανακάμει, κυρία Πρόεδρε, και πάλι, αν μπορούμε, να βάλουμε τα σχέδια υπηρεσίας 
μέχρι και το υπ’ αριθμόν 16 θέμα μαζί και, αν υπάρχουν παρατηρήσεις επί επιμέρους σχεδίων υπηρεσίας, 
μπορούν να γίνουν από τα κόμματα που θέλουν να προβούν σε τέτοιες παρατηρήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εάν δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ναι.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Δεν υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν υπάρχουν;   

 Ωραία.  Μπορούμε να προχωρήσουμε, να τα βάλουμε μαζί, εάν δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, 
επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που μου είπατε ότι δεν υπάρχουν.   

 Οι υπ’ αριθμόν 13, 14, 15 και 16 κανονισμοί τιτλοφορούνται «Οι περί της Νομικής Υπηρεσίας - Θέση 
Ανώτερου Ανακριτή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021», «Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέσεις 
Λειτουργού Κρατικού Αρχείου Α΄, Συντηρητή Εγγράφων Α΄, Λειτουργού Κρατικού Αρχείου, Συντηρητή 
Εγγράφων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021», «Οι περί του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών - Θέση 
Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» και «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Ανώτερου Υγειονομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021», αντίστοιχα.  

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς των υπ’ αριθμόν 13, 14, 15 και 16 κανονισμών.     
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 13 θέματος:  Σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Ανακριτή στη Νομική 
Υπηρεσία και καθορισμός αυτής ως θέσης προαγωγής [Κλίμακα Α13(ii)], ώστε να ολοκληρωθεί η δομή των 
θέσεων Ανακριτή στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 14 θέματος:   

1. Σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού Κρατικού Αρχείου Α΄ και Συντηρητή Εγγράφων Α΄ στο 
Κρατικό Αρχείο και ο καθορισμός αυτών ως θέσεων προαγωγής [Κλίμακα Α11(ii)], καθώς επίσης 
τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας, ώστε να δημιουργηθεί δομή στο Κρατικό Αρχείο και να επιτευχθεί 
η περαιτέρω ανέλιξη των Λειτουργών Κρατικού Αρχείου και Συντηρητών Εγγράφων.   

2. Τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού Κρατικού Αρχείου και Συντηρητή 
Εγγράφων στο Κρατικό Αρχείο, οι οποίες είχαν καθορισθεί ως θέσεις πρώτου διορισμού (Κλίμακα Α8-
Α10-Α11), ώστε να εκσυγχρονιστούν με τη διαφοροποίηση των καθηκόντων και ευθυνών των εν λόγω 
θέσεων. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 15 θέματος:  Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού 
Γεωργικών Ερευνών στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, η οποία έχει καθορισθεί ως θέση πρώτου διορισμού 
[Κλίμακα Α2-Α5-Α7(ii)]. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 16 θέματος:  Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Υγειονομικού Λειτουργού στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας [Κλίμακα Α13(ii)] και 
μετατροπή της από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση προαγωγής. 

(Οι σχετικές εκθέσεις) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου - Θέση Πρώτου Λειτουργού Εσωτερικού 

Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» 
Παρόντες:   
 Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Νίκος Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού Σωτήρης Ιωάννου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 
Σεπτεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λειτουργού 
Εσωτερικού Ελέγχου στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού 
και προαγωγής [Κλίμακα Α14(ii)], ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους κατόχους της θέσης αυτής να 
ανταποκριθούν στις νέες αρμοδιότητες της εν λόγω υπηρεσίας.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ύστερα από σχετική απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου το 2018, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ορίστηκε ως αρμόδια αρχή για τη 
διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης στους ελεγχόμενους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, με μέτρα που θα 
καθορίζονται από την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.   Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση των 
σχεδίων υπηρεσίας της δομής όλων των θέσεων στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, για να μπορούν οι 
κάτοχοι των θέσεων αυτών να ανταποκρίνονται στις νέες αρμοδιότητες της υπηρεσίας. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενες στο υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας τροποποιήσεις 
διαλαμβάνουν προσθήκη της απαίτησης για κατοχή πανεπιστημιακών τίτλων σε πιο εξειδικευμένους τομείς της 
Πληροφορικής, καθώς και εμπλουτισμό των καθηκόντων και των ευθυνών της εν λόγω θέσης.  Σημειώνεται ότι 
αντίστοιχες τροποποιήσεις περιλήφθηκαν το 2020 στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση εισδοχής στην Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο 
πλαίσιο της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις  22 Σεπτεμβρίου 
2021.  Ειδικότερα, η εν λόγω υποεπιτροπή, προτού εισηγηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, 
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Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση, 
ζήτησε διευκρινίσεις από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά 
με την προσθήκη στα απαιτούμενα προσόντα του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου 
προσόντος στη Μηχανική Επιστήμη.  Σημειώνεται ότι μέλος της υποεπιτροπής εξέφρασε τις επιφυλάξεις του 
κατά πόσο το εν λόγω προσόν σχετίζεται και/ή είναι συνυφασμένο με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου. 

 Στη βάση των πιο πάνω, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών 
διαβίβασε στη Βουλή τις θέσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, οι οποίες 
συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1. Η κατοχή  προσόντος σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου συμπεριλαμβανόταν στα σχέδια υπηρεσίας από την ίδρυση της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου.   

2. Οι κάτοχοι προσόντων σε κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης και πιο συγκεκριμένα στην Πολιτική 
Μηχανική, στη Μηχανολογική Μηχανική, στην Ηλεκτρολογική Μηχανική και στην Ηλεκτρονική Μηχανική, 
περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, είναι απόλυτα αναγκαίοι για την εύρυθμη 
λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να δύναται να διενεργεί ολοκληρωμένους 
ελέγχους τόσο στα κατασκευαστικά και άλλα έργα μηχανικής που συγχρηματοδοτούνται από πόρους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο όσο και στα μηχανογραφικά συστήματα στις κρατικές υπηρεσίες.    

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του 
σώματος. 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί της Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Ανώτερου Ανακριτή (Σχέδια Υπηρεσίας) 

Κανονισμοί του 2021» 
Παρόντες:   
 Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Νίκος Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού Σωτήρης Ιωάννου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 
Σεπτεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός  σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Ανακριτή στη 
Νομική Υπηρεσία, η οποία καθορίζεται ως θέση προαγωγής [Κλίμακα Α13(ii)], ώστε να ολοκληρωθεί η δομή 
των θέσεων Ανακριτή στη Νομική Υπηρεσία.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η δημιουργία της εν λόγω θέσης περιλήφθηκε 
στον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 για τις ανάγκες της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης 
(ΜΟΚΑΣ), με σκοπό να ολοκληρωθεί η δομή των θέσεων Ανακριτή, λόγω του ότι μέχρι σήμερα υφίσταντο 
θέσεις μόνο στο επίπεδο του Ανακριτή Α΄ [Κλίμακα Α11(ii)] και του Ανακριτή (Κλίμακα Α8-Α10-Α11). 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας περιλήφθηκε ως απαιτούμενο 
προσόν η τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση Ανακριτή Α΄ [Κλίμακα Α11(ii)], σύμφωνα 
με την ακολουθούμενη πολιτική για τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας επιστημονικών θέσεων με μισθοδοτική 
κλίμακα Α13.  Περαιτέρω, περιλήφθηκαν τα καθήκοντα και οι ευθύνες που αντικατοπτρίζουν αυτά τα οποία 
καλείται να ασκήσει ο κάτοχος του υψηλότερου επιπέδου στη δομή των θέσεων Ανακριτή. 

 Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 
2021, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για 
έγκριση. 
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  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του 
σώματος. 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέσεις Λειτουργού Κρατικού Αρχείου Α΄, Συντηρητή 

Εγγράφων Α΄, Λειτουργού Κρατικού Αρχείου, Συντηρητή Εγγράφων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2021» 

Παρόντες:   
 Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Νίκος Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού Σωτήρης Ιωάννου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 
Σεπτεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού Κρατικού 
Αρχείου Α΄ και Συντηρητή Εγγράφων Α΄ στο Κρατικό Αρχείο, οι οποίες καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής 
[Κλίμακα Α11(ii)], ώστε να δημιουργηθεί δομή στο Κρατικό Αρχείο και να επιτευχθεί η περαιτέρω ανέλιξη των 
Λειτουργών Κρατικού Αρχείου και Συντηρητών Εγγράφων.  Επιπροσθέτως, με τους υπό αναφορά κανονισμούς 
τροποποιούνται τα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού Κρατικού Αρχείου και Συντηρητή Εγγράφων 
στο Κρατικό Αρχείο, οι οποίες καθορίστηκαν ως θέσεις πρώτου διορισμού (Κλίμακα Α8-Α10-Α11), ώστε να 
εκσυγχρονιστούν με τη διαφοροποίηση των καθηκόντων και ευθυνών που αφορούν τις εν λόγω θέσεις. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις πιο 
πάνω θέσεις προαγωγής κρίθηκε αναγκαίος τόσο για σκοπούς δημιουργίας δομής στο Κρατικό Αρχείο όσο και 
για σκοπούς ανέλιξης των λειτουργών που υπηρετούν στις αμέσως κατώτερες θέσεις εισδοχής.   

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις εισδοχής κρίθηκε 
απαραίτητη ύστερα από τη δημιουργία των πιο πάνω θέσεων προαγωγής, ώστε να διαφοροποιηθούν τα 
καθήκοντα και οι ευθύνες σε σχέση με την εποπτεία και τον έλεγχο, εφόσον αυτά θα περιληφθούν στα 
προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις προαγωγής.  Ειδικότερα, στα απαιτούμενα προσόντα για τη 
θέση Λειτουργού Κρατικού Αρχείου προτείνεται διαζευκτικά η συμπερίληψη του πανεπιστημιακού διπλώματος 
ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στην επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής.  
Επιπροσθέτως, στα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση Συντηρητή Εγγράφων προτείνεται η απάλειψη της 
πρόνοιας για διετή τουλάχιστον πείρα σχετική με τη συντήρηση εγγράφων, η οποία αποτελούσε πλεονέκτημα 
υπέρ του κατόχου της.  

 Επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που 
Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2021.  Ακολούθως, 
η υποεπιτροπή εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για 
έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του 
σώματος. 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών - Θέση Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών 

(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» 
Παρόντες:   
 Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Νίκος Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού Σωτήρης Ιωάννου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 
Σεπτεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού Γεωργικών 
Ερευνών στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, η οποία καθορίζεται ως θέση πρώτου διορισμού [Κλίμακα Α2-
Α5-Α7(ii)], ώστε να καθοριστούν με σαφήνεια τα απαιτούμενα για τη θέση αυτή προσόντα. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν 
αναγκαίες, λόγω του ότι η υφιστάμενη περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων για την εν λόγω θέση είναι 
γενική και αόριστη.  Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ύστερα από σχετική υπόδειξη του 
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι οι απόφοιτοι 
ανώτερης σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών θα πρέπει να προέρχονται από κλάδους σπουδών 
γεωπονίας, περιβάλλοντος ή τροφίμων. 

 Περαιτέρω, για σκοπούς διορισμού στην υπό συζήτηση θέση θα λαμβάνεται υπόψη εκτός από το 
απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης και το απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής τεχνικής 
εκπαίδευσης, κατά προτίμηση στον κλάδο γεωπονίας στη θεωρητική κατεύθυνση (φυτική παραγωγή και 
βιοκαλλιέργεια-ζωική παραγωγή) ή στην πρακτική κατεύθυνση (παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων). 

 Επιπροσθέτως των πιο πάνω, στα απαιτούμενα για την εν λόγω θέση προσόντα καθορίζεται ότι ο 
χρόνος εμπειρίας σχετικής με τα καθήκοντα της θέσης θα είναι τα δύο χρόνια, επειδή με βάση το υφιστάμενο 
σχέδιο υπηρεσίας ο χρόνος αυτός ήταν απροσδιόριστος. 

 Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις  22 Σεπτεμβρίου 
2021, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για 
έγκριση. 

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του 
σώματος. 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Ανώτερου 

Υγειονομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» 
Παρόντες:   
 Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Νίκος Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού Σωτήρης Ιωάννου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 
Σεπτεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Υγειονομικού Λειτουργού στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας [Κλίμακα Α13(ii)], ώστε να 
μετατραπεί  από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση προαγωγής, όπως ισχύει για όλες τις θέσεις 
αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία.   

 Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 
2021, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για 
έγκριση. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Οπότε, ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής. 

 Ναι, κύριε Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Αντιλαμβάνομαι ότι θα τα δούμε όλα μαζί τώρα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, αν δεν υπάρχει ένσταση. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Επομένως, παρακαλώ να σημειωθεί η θέση της ΕΔΕΚ ότι, παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετική η 
εργασία που γίνεται στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε τα σχέδια 
υπηρεσίας, για τον λόγο ότι απαιτούν πολύ καλή γνώση ελληνικής, αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής στο ίδιο 
επίπεδο δηλαδή με την ελληνική, την επίσημη γλώσσα του κράτους μας. 

 Στη δεύτερη περίπτωση, στους περί Νομικής Υπηρεσίας Κανονισμούς, θα υπερψηφίσουμε, καθότι δε 
γίνεται καμιά αναφορά στα προσόντα της γλώσσας. 

 Στο υπ’ αριθμόν 14 θέμα υπερψηφίζουμε τη θέση Συντηρητή Εγγράφων Α΄, καταψηφίζουμε τη θέση 
Λειτουργού Κρατικού Αρχείου.  Και καταψηφίζουμε επίσης τη θέση Συντηρητή Εγγράφων.  Είναι 
χαρακτηριστικό μάλιστα στον Συντηρητή Εγγράφων, μια αξιόλογη βεβαίως εργασία, που αφορά τη συντήρηση 
εγγράφων, απαιτείται πολύ καλή γνώση ελληνικής και πολύ καλή γνώση αγγλικής.  Δεν ξέρω αν φωτογραφίζει 
συγκεκριμένο υποψήφιο. 

 Στο υπ’ αριθμόν 15 θέμα απέχουμε, καθότι -πολύ ορθώς- απαιτεί πολύ καλή γνώση ελληνικής και καλή 
γνώση αγγλικής, περιορίζεται όμως στην αγγλική, χωρίς να γίνεται αναφορά στη γαλλική και γερμανική. 

 Και υπερψηφίζουμε την τελευταία, των Ιατρικών Υπηρεσιών. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  

 Κάποιος άλλος, ομιλητής ή ομιλήτρια;   

 Όχι.   

 Οπόταν, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών με τη διαφοροποίηση που έχετε επισημάνει;   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 12 κανονισμών;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 12 κανονισμοί 
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εγκρίνονται.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 13 κανονισμών;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί υπ’ αριθμόν 13 
εγκρίνονται. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 14 κανονισμών;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 14 κανονισμοί 
εγκρίνονται. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 15 κανονισμών;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 15 κανονισμοί 
εγκρίνονται. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 16 κανονισμών;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 16 κανονισμοί 
εγκρίνονται. 

 Οπόταν, προχωράμε τώρα με το θέμα της συμπληρωματικής ημερησίας διάταξης, που τιτλοφορείται «Ο 
περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2021». 

 Κύριε Κώστα, τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του θέματος της συμπληρωματικής ημερησίας διάταξης:  Έγκριση πληρωμής από τον 
λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €91.700.000 και η 
χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών που αφορούν στην αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας της νόσου COVID-19, για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή 
η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2021 είναι ανεπαρκής.  

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2021» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού  Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς  
 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου 2021.  Στο πλαίσιο 
των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του 
Υπουργείου Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού, καθώς και εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και 
το Υπουργείο Εσωτερικών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.   
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 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου 
της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €91.700.000 και η χρήση τους για τη διενέργεια 
δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών που αφορούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
πανδημίας της νόσου COVID-19, για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που 
περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2021 είναι ανεπαρκής.  

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία οι συμπληρωματικές πιστώσεις που απαιτούνται αφορούν μεταξύ 
άλλων στα ακόλουθα:  

1. Συνέχιση λήψης των έκτακτων μέτρων προστασίας από τη νόσο COVID-19 μέχρι το τέλος του έτους 
2021 στον τομέα της υγείας (€38.000.000). 

2. Αυξημένες δαπάνες του Υφυπουργείου Τουρισμού για τη συνέχιση του προγράμματος επιχορήγησης 
καλοκαιρινών διακοπών και του σχεδίου ενίσχυσης εγχώριου τουρισμού μέχρι το τέλος του έτους 2021, 
την κάλυψη αναγκών για ξενοδοχεία καραντίνας και περιορισμού ατόμων λόγω της πανδημίας, καθώς 
και για υφιστάμενες υποχρεώσεις του εν λόγω υφυπουργείου έναντι οργανωτών ταξιδιών και 
αεροπορικών εταιρειών για το έκτακτο σχέδιο στήριξης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την καλοκαιρινή περίοδο του έτους 2021 (€11.500.000).   

3. Στήριξη σε θέματα αερομεταφορών λόγω καταβολής του οφειλόμενου ποσού προς τις αεροπορικές 
εταιρείες σε σχέση με την υλοποίηση του νέου Σχεδίου Κινήτρων Συνδεσιμότητας και Ανάπτυξης 
Αερομεταφορών για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 (€6.300.000) 

4. Συνέχιση των ειδικών σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
περαιτέρω στήριξη της οικονομίας για αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την 
πανδημία του COVID-19 για τον μήνα Αύγουστο (€5.000.000). 

5. Υλοποίηση του σχεδίου στήριξης του αμπελοοινικού τομέα (€900.000). 

6. Άλλες έκτακτες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν μέχρι το τέλος του έτους 2021 (€30.000.000). 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Ο υπό εξέταση συμπληρωματικός προϋπολογισμός αποτελεί τον τέταρτο συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό που κατατίθεται από την εκτελεστική εξουσία και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων και επιπτώσεων της πανδημίας της νόσου COVID-19.   

2. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός αποσκοπεί, πέραν της έγκρισης των συμπληρωματικών πιστώσεων, 
στην εισαγωγή νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη εργοδοτουμένων 
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

3. Η υπολογιζόμενη επίπτωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο από την έγκριση του υπό αναφορά 
συμπληρωματικού προϋπολογισμού αναμένεται να ανέλθει στο 0,4% του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (ΑΕΠ).  

4. Το δημόσιο χρέος μέχρι το τέλος του έτους 2021 αναμένεται να μειωθεί από το 119% στο 108% του 
ΑΕΠ. 

 Στο στάδιο της εξέτασης του προτεινόμενου προϋπολογισμού τέθηκαν σωρεία ερωτημάτων από μέλη 
της επιτροπής, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της κυβέρνησης για 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας της νόσου COVID-19, στις δαπάνες ύψους €30 εκατομ. που 
προορίζονται να καλύψουν έκτακτες ανάγκες, στην κατανομή των δαπανών που αφορούν στα έκτακτα μέτρα 
προστασίας στον τομέα της υγείας, στο κόστος διενέργειας ελέγχων ταχείας ανίχνευσης του ιού της νόσου 
COVID-19, στη συνέχιση των ειδικών σχεδίων στήριξης της οικονομίας, στην απασχόληση εργοδοτουμένων 
ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και στη στήριξη 
του τουριστικού τομέα και του τομέα των αερομεταφορών.    

 Περαιτέρω, ζητήθηκε η κατάθεση στοιχείων αναφορικά με το σχέδιο στήριξης του αμπελοοινικού τομέα, 
την κατανομή των δαπανών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας στον τομέα της υγείας, τις αυξημένες δαπάνες 
του Υφυπουργείου Τουρισμού ύψους €11,5 εκατομ., καθώς και για το έκτακτο σχέδιο στήριξης των οργανωτών 
ταξιδιών και των αεροπορικών εταιρειών.  

 Σε σχέση με τα τιθέντα ζητήματα, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της πανδημίας, περιλαμβανομένου και του τομέα 
της υγείας, αντικατοπτρίζεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο έχει 
ενσωματωθεί στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2022, καθώς και στο Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022-2024.     
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2. Οι συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €30 εκατομ. στον υπό εξέταση προϋπολογισμό, οι οποίες 
αφορούν έκτακτες ανάγκες, είναι απαραίτητες, καθότι οι σχετικές με την αντιμετώπιση της πανδημίας 
διαθέσιμες πιστώσεις στο αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2021 έχουν σχεδόν 
εξαντληθεί. Με την έγκριση των εν λόγω πιστώσεων παρέχεται η δυνατότητα στο κράτος για έγκαιρη 
ανταπόκριση σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  Ειδικότερα, 
προβλέπεται μεταξύ άλλων η κάλυψη αναγκών για την αγορά εμβολίων τρίτης δόσης, τη διενέργεια 
ελέγχων ταχείας ανίχνευσης του ιού της νόσου COVID-19, καθώς και την παροχή στήριξης σε 
επαγγελματίες και εργαζομένους που συνεχίζουν να επηρεάζονται από την πανδημία.  

3. Οι προτεινόμενες στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό πιστώσεις για τα ειδικά σχέδια στήριξης των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
αφορούν στον μήνα Αύγουστο, ενώ, σε περίπτωση που το αρμόδιο υπουργείο αποφασίσει τη συνέχιση 
των εν λόγω σχεδίων, το κόστος θα καλυφθεί από τις προτεινόμενες πιστώσεις για έκτακτες δαπάνες 
ύψους €30 εκατομ.  

4. Η προτεινόμενη πρόνοια για την απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου αφορά στην κάλυψη 
αναγκών του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής στο πλαίσιο της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα έναρξης της διαδικασίας πρόσληψης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου το συντομότερο 
δυνατό, προκειμένου να υλοποιηθούν εντός των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων τα προβλεπόμενα στο 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργα και προγράμματα.  Η απασχόληση των εν λόγω 
προσώπων είναι καθορισμένης διάρκειας και αφορά αποκλειστικά στην υλοποίηση συγκεκριμένων 
έργων και προγραμμάτων.  Ο αριθμός των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τους οποίους 
απαιτείται η πρόσληψη για τους πιο πάνω σκοπούς έχει καθορισθεί στα είκοσι τέσσερα άτομα για το 
Τμήμα Δημοσίων Έργων και στα δώδεκα άτομα για το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής και οι απολαβές τους θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους.  

5. Οι προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €6,3 εκατομ. που προορίζονται για τη στήριξη των αερομεταφορών 
αφορούν στην κάλυψη του σχεδίου που εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για τη 
στήριξη των αεροπορικών εταιρειών που πραγματοποιούν πτήσεις προς την Κύπρο για τη μεταφορά 
τουριστών.  Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται, 
προκειμένου οι αεροπορικές εταιρείες να καθίστανται δικαιούχοι.    

6. Το σχέδιο στήριξης του αμπελοοινικού τομέα με προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €900.000 αποσκοπεί 
στην παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης προς τις οινοπαραγωγικές επιχειρήσεις, εξαιτίας των 
επιπτώσεων που επέφεραν στον εν λόγω τομέα τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.   

 Ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού δήλωσε σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν 
στον τουριστικό τομέα τα ακόλουθα: 

1. Ποσό ύψους €0,5 εκατομ. αφορά στο έκτακτο σχέδιο προς οργανωτές ταξιδιών, το οποίο έχει εγκρίνει η  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Το σχέδιο κρίνεται αποτελεσματικό, με σημαντικά οφέλη για την κυπριακή 
οικονομία, καθώς από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του έχει παρατηρηθεί αύξηση στις τουριστικές αφίξεις.   

2. Το σχέδιο στήριξης του εγχώριου τουρισμού αποσκοπεί τόσο στη στήριξη των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων όσο και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας στις τουριστικές περιοχές, καθότι κατά τον 
σχεδιασμό του εν λόγω σχεδίου λήφθηκαν υπόψη όλα τα μέτρα για την άμεση στήριξή της.  

3. Η βέλτιστη δυνατή κατανομή των διαθέσιμων πόρων του υφυπουργείου στον τουριστικό τομέα κρίνεται 
ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους για την οικονομία. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, αφού κατέθεσε στοιχεία αναφορικά με την κατανομή των 
προτεινόμενων πρόσθετων πιστώσεων για τα μέτρα προστασίας στον τομέα της υγείας από τη νόσο COVID-
19, ενημέρωσε την επιτροπή για το κόστος διενέργειας ελέγχων ταχείας ανίχνευσης του ιού της νόσου COVID-
19, το οποίο για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του τρέχοντος έτους έχει υπερβεί τα €26 εκατομ. 

 Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερομηνίας 23 
Σεπτεμβρίου 2021, κατέθεσε τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την επιτροπή στο πλαίσιο της εξέτασης του 
προτεινόμενου συμπληρωματικού προϋπολογισμού.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το 
μέλος της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος 
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Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Σύμφωνα με τις πιο πάνω τοποθετήσεις, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο στην ολομέλεια του 
σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει η πρώτη τροπολογία, είναι της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του κ. Καυκαλιά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, όπως επίσης και του κ. Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης.   

 Η δεύτερη τροπολογία είναι των κ. Άριστου Δαμιανού, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστοφίδη εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.   

 Οπόταν, υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των 
τροπολογιών;   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, πρώτον, μία διόρθωση, παρακαλώ, στην προτεινόμενη τροπολογία.  Είναι 
προτεινόμενη τροπολογία δική μου και του κ. Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Να το διορθώσουμε, ευχαριστώ πολύ.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Αναφορικά, κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Είστε και η πρόεδρος της επιτροπής.   

 Ναι.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Έχει συζητηθεί ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός εκτενώς, πρόκειται για τον πέμπτο στη σειρά 
φέτος.  Εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί, αναμένουμε και τον επόμενο πριν το τέλος του μηνός.  Θα αναφερθώ 
μόνο στην τροπολογία μας, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Βεβαίως.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό υπάρχει κονδύλι €30 εκατομ. χωρίς να υπάρχει καμία 
επεξήγηση ή αιτιολογία από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών για το πού σκοπούνται να δοθούν αυτά 
τα χρήματα ή ποιες είναι οι ανάγκες για τις οποίες υπάρχει λόγος να ενταχθεί αυτό το ποσό στον 
συμπληρωματικό προϋπολογισμό.  Δεν μπορούσε η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι ερωτήθηκε ο Υπουργός 
Οικονομικών αρκετές φορές μέσα στην επιτροπή Οικονομικών για την αιτιολογία αυτού του κονδυλίου, παρά 
ταύτα, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, δε δόθηκε καμία εξήγηση από την πλευρά του Υπουργείου 
Οικονομικών, γιατί το 30% του συμπληρωματικού προϋπολογισμού στην ουσία είναι άνευ αιτιολογίας.   

 Γι’ αυτό τον λόγο, κυρία Πρόεδρε, έχουμε και την τροπολογία την οποία έχουμε υποβάλει ως 
Δημοκρατικό Κόμμα.  

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.   

 Να σημειώσουμε, να διορθώσουμε, να συμπεριλάβουμε και το όνομα του κ. Παντελίδη.   

 Παρακαλώ, κύριε Καυκαλιά.   

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 
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 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.   

 Και εμείς θα υπερψηφίσουμε τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ο οποίος προφανώς έρχεται να 
καλύψει ανάγκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί κυρίως λόγω της πανδημίας.   

 Απ’ εκεί και πέρα, έχουμε δύο τροπολογίες -η μία έχει ήδη επεξηγηθεί από την κ. Ερωτοκρίτου- οι 
οποίες διορθώνουν δύο προβληματικά σημεία τα οποία έχουμε εντοπίσει στον συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό.  Η πρώτη τροπολογία, επαναλαμβάνω, έχει επεξηγηθεί από την κ. Ερωτοκρίτου, δε 
χρειάζεται να επεκταθώ.   

 Επιτρέψετέ μου να πω μία κουβέντα σ’ ό,τι αφορά στη δεύτερη τροπολογία, η οποία αφορά στην 
πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.   

 Η κυβέρνηση μέσα από τον προϋπολογισμό έρχεται με το άρθρο 4 του νομοσχεδίου να προτείνει μια 
γενική ρύθμιση, η οποία εξασφαλίζει γενική οριζόντια έγκριση για προσλήψεις εργοδοτουμένων ορισμένου 
χρόνου.  Θέλουμε, κυρία Πρόεδρε, να ελέγξουμε τον αριθμό αυτών των προσλήψεων, έχουμε ρωτήσει και 
έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια στην επιτροπή κατά τη συζήτηση του συμπληρωματικού 
προϋπολογισμού να ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήματα, δεν έχουμε πάρει εκείνες τις απαντήσεις οι οποίες να 
ξεκαθαρίζουν την εικόνα και ασφαλώς, διότι μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι πρόκειται για ένα κονδύλι ύψους 
€17 εκατομ., θέλουμε να ελέγξουμε αυτό το κονδύλι και να στείλουμε και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι θα 
υπάρχει ο έλεγχος και η αναζήτηση της διαφάνειας για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.   

 Απ’  εκεί και πέρα, κυρία Πρόεδρε, να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά -και γνωρίζει και επί τούτου η 
κυβέρνηση- ότι οι διαδικασίες έγκρισης αιτήματος από την κυβέρνηση για αποδέσμευση κονδυλίων είναι πολύ 
συγκεκριμένες και μπορούν να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα αυτές οι διαδικασίες, οπόταν δε θα υπάρξει 
κανένα εμπόδιο στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για το ταμείο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.   

 Να σημειωθούν παρακαλώ όλοι όσοι θέλουν να μιλήσουν.   

 Κύριε Ιωάννου.   

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Θα υπερψηφίσουμε και εμείς με τη σειρά μας τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό.  Θα σταθούμε 
όμως πάρα πολύ σύντομα στα ειδικά σχέδια τα οποία εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας και τα οποία είναι 
προς την ορθή κατεύθυνση, το γεγονός ότι κάποια από αυτά συνεχίζονται.  Αναφερόμαστε όμως σε κάποια, 
γιατί εκτός πρόνοιας και στήριξης μένουν αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες, λόγω της κατάστασης και των 
μέτρων που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, δεν έχουν επαναλειτουργήσει, με αποτέλεσμα η επιβίωσή τους 
να προβλέπεται αβέβαιη.  Κατά τη δική μας άποψη, οι επιχειρήσεις αυτές έπρεπε να βοηθηθούν, αφού οι 
κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που θα έχει το κλείσιμό τους θα είναι αρκετά σημαντικές για τον τόπο 
μας.   

 Επίσης, πάρα πολλά προβλήματα τους επόμενους μήνες θα προκαλέσει και η εξαίρεση από το 
ανεργιακό επίδομα όσων εργαζομένων δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, το οποίο λάμβαναν όλα 
αυτά τα χρόνια λόγω της εξάμηνης καλοκαιρινής τους εργασίας.  Δυστυχώς, αυτοί οι συμπατριώτες μας χωρίς 
δική τους υπαιτιότητα γίνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας.   

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου.   

 Ο κ. Τρυφωνίδης και στη συνέχεια ο κ. Παπαδούρης.   

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κι εμείς θα ψηφίσουμε τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που αφορά την πανδημία, δεν μπορούμε 
όμως να συναινέσουμε στο θέμα των €30 εκατομ., για το οποίο δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση για το πού 
θα ξοδευτούν τα χρήματα αυτά.   

 Ταυτόχρονα, κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, επισημαίνουμε, στηρίζοντας τα μέτρα για τις 
επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, υπάρχει θέμα και ζητούμε και από την ολομέλεια της Βουλής και από τον 
υπουργό να κοιτάξει το θέμα της ζήτησης από το υπουργείο, για να καταβληθούν πίσω ποσά που έχουν δοθεί 
ως χορηγία στις επιχειρήσεις και σε εργαζόμενους.  Χωρίς επαρκή αιτιολογία, παίρνουν ένα χαρτί ότι πρέπει να 
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δώσουν πίσω χρήματα, είτε είναι επιχείρηση είτε αυτοτελώς εργαζόμενοι.  Το υπουργείο πρέπει να ανοίξει 
επικοινωνία με όλους αυτούς τους κλάδους, για να υπάρχει επικοινωνία και επαρκής αιτιολόγηση και όχι 
κλειστά τηλέφωνα, γιατί με την προσπάθεια αυτή, με το να δίνεις χρήματα για στήριξη και την ίδια ώρα να τα 
ζητάς πίσω χωρίς αιτιολόγηση και επικοινωνία, ναι, κάνουμε ζημιά και στις επιχειρήσεις και στους 
εργαζόμενους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Ο κ. Παπαδούρης.   

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. 

 Θα υπερψηφίσουμε και εμείς τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, σίγουρα θα υπερψηφίσουμε και τις 
δύο τροπολογίες, γιατί είναι ξεκάθαρο για μας ότι δεν πρόκειται να δώσουμε μια λευκή επιταγή €30 εκατομ., 
χωρίς να έχουν αιτιολόγηση.  Δόξα σοι ο Θεός, όπως τέθηκε στην επιτροπή, υπάρχει πάντα και καλή διάθεση 
και ο χρόνος οτιδήποτε είναι αιτιολογημένο να ψηφίζεται.   

 Άρα, θα προχωρήσουμε προς την υπερψήφιση και των τροπολογιών και του συμπληρωματικού 
προϋπολογισμού.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Αντιλαμβάνομαι ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κ. Κουλλά.   

 Κύριε Κουλλά, έχετε τον λόγο.   

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Ναι, κυρία Πρόεδρε. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Έχουμε ακόμα έναν προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας και, αν πρέπει κάτι να 
επισημάνουμε, είναι ότι μετά από τόσους μήνες έχουμε αυτά τα δημοσιονομικά αποθέματα να μπορούμε να 
στηρίζουμε την κοινωνία και την οικονομία μας.   

 Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, μιας και αναφέρθηκαν τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, που 
υπάρχει όντως μία ενίσχυση κατά €5 εκατομ. περισσότερο, θα ήθελα να εστιάσω στα σχέδια στήριξης του 
τουρισμού που απέδωσαν -και εγχώριου τουρισμού και συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες και οργανωτές 
ταξιδιών του εξωτερικού- τα οποία συνεχίζονται.  Και αυτές είναι αναπτυξιακές δράσεις, για να επαναφέρουμε 
την οικονομία μας στη σωστή πορεία.   

 Σε ό,τι αφορά τα €30 εκατομ. του γενικού αποθεματικού του κράτους, εξ ορισμού το γενικό αποθεματικό 
του κράτους κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό, για να υποβοηθά την υλοποίηση του υπόλοιπου 
προϋπολογισμού, έχει περίπου μια λευκή επιταγή.  Εδώ πέρα δεν είναι έτσι μάλιστα.  Εδώ πέρα λέει ότι θα 
είναι μόνο για θέματα που σχετίζονται με την πανδημία, θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα έξτρα χρήματα, εάν και 
εφόσον χρειαστεί.   

 Εις ό,τι αφορά τώρα τη δεύτερη τροπολογία του ΑΚΕΛ, θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα, 
πρακτικά προβλήματα, καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.  Ήδη υπάρχει εδώ 
και χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, μία πρόνοια στον προϋπολογισμό, στο ίδιο άρθρο που τροποποιείται, ότι για 
συγχρηματοδοτούμενα έργα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αν καλύπτεται το κόστος κατά 60% και άνω από 
αυτά τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, προσλαμβάνεται κόσμος με συγκεκριμένη διάρκεια και δεν είναι 
τόσο ανοικτό όσο περιγράφεται.  Λέει ότι πρέπει να έχει αρχή και τέλος, η πρόσληψη θα συνδυάζεται για 
συγκεκριμένο έργο που θα υλοποιηθεί και, αν η κυβέρνηση ήθελε να κάνει κάτι άλλο, απ’ αυτά που υπονοείτε, 
έπρεπε να κάμει ακριβώς το αντίθετο, να προσλάβει μόνιμους.  Αλλά εξ ορισμού εδώ έχουμε έκτακτες ανάγκες, 
θα καλυφθούν οι περισσότερες θέσεις που εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και με πολλή φειδώ, πολύ περιορισμένα θα υποστηριχθούν έργα που αφορούν το Ταμείο 
Ανάκαμψης.   

 Εμείς θα καταψηφίσουμε και τις δύο τροπολογίες, αλλά ιδιαιτέρως η δεύτερη θεωρούμε ότι προκαλεί 
σοβαρά προβλήματα.   

 Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   
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 Παρακαλώ να μου βάζετε τον χρόνο.   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει την πρώτη τροπολογία της κ. Ερωτοκρίτου και του κ. Παντελίδη 
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του κ. Καυκαλιά εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του κ. Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της 
Δημοκρατικής Παράταξης.   

 Κύριε Κώστα.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της 
Δημοκρατικής Παράταξης για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 

4) του 2021» 
Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

4 183000 04500 

04520 

Άλλες κοινωνικές παροχές  

Μέτρα στήριξης COVID-19 

€91.700.000 

Σημειώσεις: 

1. Ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη 
για το μέρος που αφορά άλλες έκτακτες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν μέχρι το τέλος του έτους, 
ύψους €30.000.000, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

2. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, δεκαπέντε εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τη δεύτερη τροπολογία των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, 
Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστοφίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις.  

 Κύριε Κώστα.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Άριστου Δαμιανού, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστοφίδη εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής  ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί 

Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2021» 
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 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 4 του πιο πάνω νομοσχεδίου, με το οποίο τροποποιείται 
το άρθρο 16 του βασικού νόμου, ώστε, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) της προτεινόμενης επιφύλαξης, να 
προστεθεί η ακόλουθη νέα παράγραφος:  

 «(δ) έχει ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και έχει 
εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της.».  

Σημειώσεις:   
1. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται εκ των προτέρων και 

να παρέχει τη γραπτή συγκατάθεσή της για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για 
κάλυψη αναγκών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

2. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τέσσερις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τέσσερις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Αποχές δεν υπάρχουν, κυρία Πρόεδρε, είμαστε σύνολο σαράντα οκτώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι τέσσερις ψήφους υπέρ, είκοσι τέσσερις εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία δεν 
εγκρίνεται. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

  Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου ποσού ύψους €91.700.000 για τη χρήση 
του έτους που λήγει την 31η  Δεκεμβρίου 2021.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται ομόφωνα.   

 Τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2021.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Ερχόμαστε τώρα στην πρόταση νόμου που κηρύχθηκε επείγουσα και τιτλοφορείται «Ο περί της 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της ΄Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».  

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 
και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε η δυνατότητα διενέργειας 
διαδικτυακών αξιολογήσεων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η οποία με βάση την ισχύουσα νομοθεσία έπαυσε να 
ισχύει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, να παραταθεί μέχρι την 31η Αυγούστου 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί της 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 
Παρόντες: 

Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

Χρύσανθος Σαββίδης Αντρέας Καυκαλιάς 

Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Χριστόφιας 

Μάριος Μαυρίδης  Ανδρέας Αποστόλου 

Πρόδρομος Αλαμπρίτης  Αλέκος Τρυφωνίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση 
νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή με εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, 
στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγουσα.  Στη συνεδρία της επιτροπής 



167 

κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και 
του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).  
 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου, 
ώστε η δυνατότητα διενέργειας διαδικτυακών αξιολογήσεων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η οποία με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία έπαυσε να ισχύει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, να παραταθεί μέχρι την 31η Αυγούστου 
2022. 

 Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω των συνεχιζόμενων ιδιαζουσών συνθηκών 
που έχουν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης για σκοπούς τμηματικής 
και προγραμματικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.   

 Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται να έχει αναδρομική ισχύ, με έναρξη ισχύος την 1η 
Οκτωβρίου 2021. 

 Οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου και του Φορέα ΔΙΠΑΕ συμφώνησαν με τις πρόνοιες της 
πρότασης νόμου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν 
της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 3 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης και της ΄Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης νόμου; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία. 

 Το Κεφάλαιο Δεύτερο, η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, έχει γίνει ήδη.  

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 
Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.062, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Πάφου κ. Χρύσανθου Σαββίδη  

 «Καθότι έχει περάσει αρκετός καιρός από την καταστροφική πυρκαγιά της 26ης Ιουνίου 2021 στις 
κοινότητες Τάλας και Κοίλης, χωρίς οι επηρεαζόμενοι-πυρόπληκτοι πολίτες να λάβουν οποιαδήποτε 
αποζημίωση, όπως έχει γίνει με τις περιπτώσεις στις ορεινές περιοχές Λάρνακας και Λεμεσού, παρακαλείται ο 
αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ή 
προτίθεται να προβεί η εκτελεστική εξουσία για έμπρακτη στήριξη των κοινοτήτων αυτών και των 
επηρεαζόμενων πολιτών.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.063, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται η διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής της Δ΄ φάσης των κτιριακών υποδομών της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Πάφου και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση του έργου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.064, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται η διαδικασία ολοκλήρωσης του δρόμου από το αεροδρόμιο Πάφου προς την Πέγεια και συγκεκριμένα 
του τμήματος του δρόμου παρά τον ποταμό Έζουσας, καθώς και του τμήματος του δρόμου στον παραλιακό 
δρόμο Χλώρακα-Πέγειας, στην ολοκλήρωση των οποίων παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση. 

 Ειδικότερα, παρακαλώ όπως μας ενημερώσει κατά πόσο έχουν ολοκληρωθεί τα ρυθμιστικά σχέδια, 
έχουν εξασφαλιστεί οι συναινέσεις των αρμόδιων τμημάτων και έχει προωθηθεί η ετοιμασία των 
κατασκευαστικών σχεδίων, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση των δύο 
τμημάτων του δρόμου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.065, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 « Η ανέγερση νέου γυμνασίου στην Πάφο για στέγαση του Νικολαΐδειου Γυμνασίου είναι επιτακτική και 
πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση. 

 Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανέγερσης νέου γυμνασίου στην Πάφο για στέγαση του 
Νικολαΐδειου Γυμνασίου. 
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2. Κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις για εξασφάλιση 
πολεοδομικής άδειας. 

3. Κατά πόσο έχει γίνει προεκτίμηση του συνολικού κόστους του έργου και, εάν ναι, ποιο το εκτιμώμενο 
κόστος. 

4. Ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση του έργου για ανέγερση νέου γυμνασίου στην 
Πάφο.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.066, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Η καθυστέρηση στην έκδοση πιστοποιητικών μίσθωσης των κατοικιών/διαμερισμάτων σε 
κυβερνητικούς οικισμούς και συνοικισμούς αυτοστέγασης δημιουργεί προβλήματα στις περιπτώσεις όπου οι 
αρχικοί δικαιούχοι έχουν αποβιώσει και τα εγγόνια τους θέλουν να αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες περιουσίες 
ως κύριες κατοικίες.  Η απουσία πιστοποιητικού μίσθωσης στερεί από τους συγγενείς των αρχικών δικαιούχων 
τη δυνατότητα να αποταθούν στην Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ), για να 
πάρουν την οικονομική βοήθεια των στεγαστικών προγραμμάτων. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Το χρονοδιάγραμμα παραχώρησης των πιστοποιητικών μίσθωσης για τον συνοικισμό αυτοστέγασης 
στα Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας. 

2. Τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις οικογενειών που αιτήθηκαν στεγαστική 
βοήθεια από την ΥΜΑΠΕ για κατοικίες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόμη πιστοποιητικό μίσθωσης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.067, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

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

1. Ποιος ο αριθμός των τουρκοκυπριακών κατοικιών που παραχωρήθηκαν ως εξοχικές κατοικίες σε 
δικαιούχους τα τελευταία τρία χρόνια; 

2. Οι συγκεκριμένες κατοικίες είχαν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών; 

3. Υπήρξαν αιτήματα για χρήση των υπό αναφορά περιουσιών ως κύριας κατοικίας;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.068, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

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

1. Τον αριθμό των περιστατικών παράνομης εργοδότησης που εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
υπουργείου, κατά έτος και επαρχία, τα τελευταία πέντε χρόνια. 

2. Τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες οι εργοδότες οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. 

3. Σε πόσες περιπτώσεις υπήρξαν καταδίκες εργοδοτών για παράνομη εργοδότηση και τι ποινές 
επιβλήθηκαν. 

4. Σε πόσες από αυτές τις περιπτώσεις έχει ενημερωθεί και εμπλακεί το Γραφείο Καταπολέμησης 
Εμπορίας Προσώπων της αστυνομίας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.069, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Το προηγούμενο διάστημα, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της Β΄ φάσης του ΓΕΣΥ, έχουν ορθά 
ενταχθεί στο σύστημα και οι λογοπαθολόγοι.  Το πρόβλημα το οποίο μου έχουν μεταφέρει αρκετοί γονείς 
αφορά τον αριθμό των επισκέψεων ανά έτος.  Συγκεκριμένα, για παιδιά άνω των 12 ετών καθορίζονται ως 
οροφή οι 9 συνεδρίες για κάθε σύμπτωμα και για παιδιά κάτω των 12 ετών το ανώτατο όριο για κάθε 
σύμπτωμα είναι οι 18 συνεδρίες ανά έτος. 

 Σε επικοινωνία που είχα με λογοπαθολόγους μού ανάφεραν ότι υπάρχουν σήμερα περιπτώσεις στις 
οποίες χρειάζονται πολύ περισσότερες συνεδρίες, για να ξεπεραστούν τα συμπτώματα που παρουσιάζουν τα 
παιδιά. 

 Για τον λόγο αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
τις ενέργειες που έκανε ή προγραμματίζει να κάνει για το πιο πάνω θέμα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.070, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 
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 «Το πλοίο γενικής υποστήριξης ΑΛΑΣΙΑ, το οποίο έχει δωρίσει το Σουλτανάτο του Ομάν στην Κύπρο, 
βρίσκεται ακόμη ελλιμενισμένο στο λιμάνι Λεμεσού. 

 Οι πληροφορίες μας φέρουν το συγκεκριμένο πλοίο να μη βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και να 
παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα και φθορές. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Ποιο είναι το κόστος συντήρησης του συγκεκριμένου πλοίου κατά έτος από τη μέρα άφιξής του στην 
Κύπρο; 

2. Το πλοίο βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε ανά πάσα στιγμή να επιτελέσει την αποστολή 
του;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.071, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα παιδιά 
φοιτούν φέτος στη δημοτική εκπαίδευση και πόσα από αυτά προσδιορίζονται  ως άτομα με ειδικές ανάγκες 
(ΑΜΕΑ).» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.072, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα, ποια μέτρα έχουν ήδη υλοποιηθεί και πότε 
ήταν η τελευταία φορά που αυτό έχει επικαιροποιηθεί, ποια μέτρα προγραμματίζονται για υλοποίηση το 2022 
και αν έχουν περιληφθεί πρόνοιες στον αντίστοιχο προϋπολογισμό. 

 Παρακαλώ όπως σταλεί η τελευταία του έκδοση στη Βουλή για ενημέρωση των βουλευτών.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.073, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις 
όσον αφορά το καθεστώς του καλλιτέχνη και πιο συγκεγκριμένα: 

1. αν μετά τον διορισμό της η συμβουλευτική επί του θέματος επιτροπή συνέρχεται σε συσκέψεις και αν 
έχει συμπληρώσει το έργο της, 

2. αν έχει λυθεί το πρόβλημα όσον αφορά την κρατική συνεισφορά του 50% των εισφορών στο Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε κάθε καλλιτέχνη, το οποίο είχε εγείρει το Υπουργείο Εργασίας, 

3. πότε αναμένεται το σχετικό νομοσχέδιο να μπει σε δημόσια διαβούλευση.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.162, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα, κατόπιν διαβούλευσης με τον 
Έπαρχο Πάφου και με τον Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως: 

(α) Η δημιουργία Βιοτεχνικής Περιοχής αποτελεί αρμοδιότητα των Τοπικών Αρχών, όπως καθορίζεται στους 
περί Κοινοτήτων και περί Δήμων Νόμους, (άρθρα 83(1) (γ) και 85 (1) (δ1) αντίστοιχα.  Με παλαιότερες 
Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 40.185, ημερ. 24/11/1993, αρ. 38.188, ημερ. 16/10/1992, 
αρ. 36.309, ημερ. 25.10.1991) η κυβέρνηση χρηματοδοτεί τα 2/3 της δαπάνης για την υλοποίηση των 
έργων υποδομής με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στα 4/5 όταν πρόκειται για περιφερειακές 
Βιοτεχνικές Περιοχές.  Νοείται, ότι οι ενδιαφερόμενες Τοπικές Αρχές θα υποβάλλουν αιτιολογημένη 
Μελέτη Βιωσιμότητας η οποία αξιολογείται και εάν το αίτημα τεκμηριώνεται προωθείται στο Υπουργικό 
Συμβούλιο για λήψη σχετικής Απόφασης, στο πλαίσιο των καθορισμένων ορίων του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

(β) Στην περιοχή του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς υπάρχουν ήδη δύο καθορισμένες Βιοτεχνικές Ζώνες 
Κατηγορίας Β (περιορισμένου βαθμού οχληρίας) με κωδικό Βδ2 και Βδ2*.  Οι συντελεστές ανάπτυξης 
των εν λόγω Ζωνών είναι:  συντελεστής δόμησης και ποσοστό κάλυψης 0,50:1, ανώτατος αριθμός 
ορόφων 1 και ανώτατο ύψος 5,50 μέτρα.  Συναφώς αναφέρεται, ότι δεν έχει υποβληθεί οποιοδήποτε 
αίτημα από Τοπικές Αρχές για δημιουργία Βιοτεχνικής Περιοχής στην Πόλη Χρυσοχούς ή στην ευρύτερη 
περιοχή.  Αξίζει να σημειωθεί, ότι εντός των ζωνών αυτών κάποια ιδιωτικά τεμάχια έχουν διαχωριστεί σε 
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βιοτεχνικά οικόπεδα και στεγάζονται ήδη επιχειρήσεις της περιοχής.  Υπάρχουν, όμως, αρκετά άλλα 
διαθέσιμα ιδιωτικά τεμάχια τα οποία προσφέρονται για αυτό το σκοπό.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.011.05.233, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι απόρρητη. 

Απάντηση ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.023, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 
 «Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση από τον αρμόδιο Οργανισμό, δηλαδή τον Οργανισμό Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Ασθενοφόρων, είναι η ακόλουθη:  

 Η συσκευή θωρακικών συμπιέσεων δεν αποτελεί βασικό εξοπλισμό των ασθενοφόρων οχημάτων, τόσο 
στη διεθνή κοινότητα όσο και κατά το πρότυπο ISO 1987. 

 Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζοντας ότι η παρουσία αυτόματου θωρακικού συμπιεστή διευκολύνει τις 
διαδικασίες ανάνηψης κατά τη διακομιδή των πασχόντων με ασθενοφόρα, έχουν τοποθετηθεί συμπιεστές σε 
αριθμό ασθενοφόρων (15) που ανταποκρίνονται σε επείγουσες κλήσεις και κυρίως σε απομακρυσμένες 
περιοχές, όπου το πλησιέστερο Νοσοκομείο είναι σε μεγάλη απόσταση από τη σκηνή επεισοδίου. 

 Επιπλέον έχουν παραγγελθεί ακόμα 10 συσκευές για τοποθέτησή τους σε αριθμό ασθενοφόρων στις 
επαρχίες με κόστος €150.000 (κόστος ανά συσκευή 15.000 ευρώ) και η παραλαβή τους αναμένεται τέλη 
Σεπτεμβρίου 2021. 

 Το μεγάλος κόστος και η ιδιαίτερη χρήση της συσκευής δεν εξυπηρετεί στην τοποθέτησή της σε όλα τα 
ασθενοφόρα που διαθέτει η Υπηρεσία Ασθενοφόρων (70), στόχος του Οργανισμού είναι η κάλυψη των 
ασθενοφόρων που ανταποκρίνονται σε επείγουσες κλήσεις ανά βάρδια. 

 Εάν για οποιονδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινίσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2021 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου 
Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.034, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2021, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνου Σιζόπουλου 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και πληροφορείστε τα ακόλουθα: 

2.  Σύμφωνα με τον περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμο, σκοπός του Εθνικού Ταμείου 
Αλληλεγγύης (εφεξής “Ταμείο”) είναι να συνδράμει στην αναπλήρωση απωλειών που υπέστησαν 
πρόσωπα (φυσικά και νομικά) τα οποία κατά τον ουσιώδη χρόνο είχαν τα χαρακτηριστικά του “ιδιώτη 
πελάτη”, συνεπεία της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης που είχαν ληφθεί πριν από την έναρξη της ισχύος 
του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου. 

3. Το Ταμείο προικοδοτείται μέσω χορηγίας από τον κρατικό Προϋπολογισμό.  Πιο συγκεκριμένα, και στο 
πλαίσιο της δημιουργίας αποθεματικού χρηματοδότησης του Ταμείου, παραχωρήθηκε, κατά τα έτη 
2018-2020, κρατική χορηγία ύψους €55,06 εκ. και η κατάθεσή της γίνεται σε Ειδικό Λογαριασμό του 
Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.  Σε ό,τι αφορά το έτος 2021, στον περί Προϋπολογισμού του 2021 
Νόμο, περιλαμβάνονταν πιστώσεις ύψους €25 εκ. για τη χρηματοδότηση του Ταμείου, με τη Σημείωση 
για ενημέρωση και εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού πριν από τη διενέργεια της δαπάνης.  Προς το σκοπό αυτό, έχει 
τροχοδρομηθεί η σχετική διαδικασία αποδέσμευσης του εν λόγω ποσού. 

4. Περαιτέρω, και βάσει των προνοιών του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου του 2019 [Ν.43(Ι)/2019] το Ταμείο είναι δυνητικά δικαιούχο 14 κρατικών τεμαχίων συνολικής 
αξίας €75 εκ. σε τιμές 1/1/2018.  Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει ακόμη η προικοδότηση του Ταμείου με τα 
14 κρατικά τεμάχια. 

5. Ο καταρτισμός του Σχεδίου Αναπλήρωσης απωλειών των δυνητικά δικαιούχων, θα γίνει από την 
Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου, θα υποβληθεί στον Υπουργό Οικονομικών και στη συνέχεια στο 
Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.  Η ετοιμασία του Σχεδίου Αναπλήρωσης και των κριτηρίων, που θα 
διέπεται από το πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της δυνατότητας παροχής 
αναπλήρωσης στους δυνητικά δικαιούχους του Ταμείου, σχετίζεται με την ετοιμασία και οριστικοποίηση 
των αιτήσεων φυσικών και νομικών προσώπων. 

6. Προς το σκοπό αυτό, προκαταρκτικά προσχέδια αιτήσεων έχουν ετοιμαστεί και αποσκοπούν τόσο στη 
συλλογή στοιχείων από τα επηρεαζόμενα πρόσωπα, όσο και σε σκοπούς κοστολόγησης του Σχεδίου 
Αναπλήρωσης.  Η όλη εργασία απαιτεί τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα 
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αναρτηθούν οι αιτήσεις.  Στο παρόν στάδιο, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών προβαίνουν στις 
σχετικές ενέργειες για το θέμα της ετοιμασίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  Με την ολοκλήρωση των 
αιτήσεων, αυτές θα υποβληθούν από φυσικά και νομικά πρόσωπα, και στη συνέχεια θα τύχουν της 
απαραίτητης αξιολόγησης για να διαπιστωθούν οι δικαιούχοι, και κατ’ επέκταση η ετοιμασία του Σχεδίου 
Αναπλήρωσης. 

7. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις τυχόν χρειάζεστε.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.   

 Για την επόμενη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής θα ενημερωθείτε σχετικά. 

 [Στις 15 Οκτωβρίου 2021 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του σώματος, η οποία έχει ως 
ακολούθως:  

 Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της 
συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 21η Οκτωβρίου 2021, στις 4.00 μ.μ., έχει ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1.  Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων 

Ομολόγων Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.072-2021). 

 2.  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.140-2020). 

 3.  Ο περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.055-2021). 

 4.  Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.056-2021). 

 5.  Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.057-2021). 

 6.  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.058-2021). 

 7.  Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.059-2021). 

 8.  Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών 
Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.060-2021). 

 9.  Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.061-2021). 

 10.  Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά 
Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και 
Αυτοτελώς Εργαζομένους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.182-2021). 

 11.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.036-2021). 

 12.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) 
Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.170-2020) 

 13.  Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης 
και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 



173 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.171-2020) 

 14.  Οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και 
Διαδικασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.098-2020) 

 15.  Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.139-2021). 

 16.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.115-2020). 

 17.  Ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες που 
Γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.117-2020). 

 18.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.147-2020). 

 19.  Ο περί Ορισμένων Πτυχών που Αφορούν τις Συμβάσεις για την 
Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.109-2021). 

 20.  Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία 
των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.110-2021). 

 21.  Ο περί Ορισμένων Πτυχών που Αφορούν τις Συμβάσεις για τις 
Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.111-2021). 

 22.  Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.131-2021) 

 23.  Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.219-2020) 

 24.  Ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων 
και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και για Συναφή Θέματα 
Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.069-2021). 

 25.  Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα 
(Καταργητικός) Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.070-2021). 

 26.  Ο περί του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών 
Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.146-2021). 

 27.  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.116-2021). 

 28.  Ο περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων 
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν 
Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα Στερητικά της Ελευθερίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.162-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
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(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου, προέδρου του  Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επιτυχής 
αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών 
προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, 
καθώς και η αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021).] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής και σας ευχαριστώ πολύ. 

(Ώρα λήξης: 5.03 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Δημητρίου Αννίτα  Μαυρίδης Μάριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Ορφανίδου Σάβια 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργιάδης Χάρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Γεωργίου Νίκος Σύκας Νίκος 

Δημητρίου Δημήτρης Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κουλλά Ονούφριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 
Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 
Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  
Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 
Λουκαΐδης Γιώργος  

ΔΗΚΟ 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

Ορφανίδης Χρίστος  

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 
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Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής   

ΔΗΠΑ 
Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 
Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής: 

 α. στην επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας και τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη των 
υπερασπιστών της Κυπριακής Δημοκρατίας,  

 β. στον Μήνα Ευαισθητοποίησης κατά του Καρκίνου του Μαστού. 

2. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

 α. Συμμετοχή των κ. Άριστου Δαμιανού (επικεφαλής), Μάριου Μαυρίδη και Χρίστου Ορφανίδη στο 
50ό Περιφερειακό Συνέδριο των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου του Κοινοπολιτειακού 
Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου. 

 β. Συμμετοχή των κ. Νίκου Τορναρίτη (επικεφαλής), Γιώργου Λουκαΐδη και Κωστή Ευσταθίου στις 
εργασίες του Τέταρτου Μέρους της Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. 

 γ. Συμμετοχή της αναπληρώτριας προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας κ. Σάβιας 
Ορφανίδου σε διαδικτυακή κοινοβουλευτική συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου. 

 δ. Διαδικτυακή συμμετοχή της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αντρέα Καυκαλιά και του αναπληρωτή 
προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Μάριου 
Μαυρίδη στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και 
τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της 
Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Ανακοίνωση από την Πρόεδρο της Βουλής της απόφασης του ΕΛΑΜ για τον τερματισμό της 
συνεργασίας του κόμματος με τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους. 

4. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

5. Έκθεση για τα νομοσχέδια «Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και ψήφισή τους σε νόμους, του δεύτερου με τον τίτλο «Ο περί των 
Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020», αγορεύσεις 
και συζήτηση (Κώστας Κώστα, Γιώργος Κάρουλλας, Νίκος Τορναρίτης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, 
Παύλος Μυλωνάς, Αλέκος Τρυφωνίδης) και ψήφισή του σε νόμο. 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και 
ψήφισή του σε νόμο. 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος 
του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό 
Κράτηση (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί των 
Δικαιωμάτων Ύποπτων Προσώπων, Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό 
Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

10. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό 
Κράτηση (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018» και ψήφισή του σε νόμο με τίτλο «Ο περί των 
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Δικαιωμάτων Ύποπτων Προσώπων, Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό 
Κράτηση (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021». 

11. Έκθεση για τα νομοσχέδια «Ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και 
Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021» και «Ο περί της Περαιτέρω 
Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καταργητικός) Νόμος του 2021», συζήτηση (Γιώργος 
Κουκουμάς, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Νίκος Τορναρίτης, Γιώργος Λουκαΐδης, Κωστής Ευσταθίου) και 
απόφαση για αναβολή τους.  

12. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 
παρατηρήσεις του κ. Άριστου Δαμιανού και ψήφισή του σε νόμο. 

13. Εκθέσεις για τους κανονισμούς: 

 α. «Οι περί της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου - Θέση Πρώτου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021», 

 β. «Οι περί της Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Ανώτερου Ανακριτή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021», 

 γ. «Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέσεις Λειτουργού Κρατικού Αρχείου Α΄, Συντηρητή Εγγράφων Α΄, 
Λειτουργού Κρατικού Αρχείου, Συντηρητή Εγγράφων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021», 

 δ. «Οι περί του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών - Θέση Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» και 

 ε. «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Ανώτερου Υγειονομικού 
Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021», 

 παρατηρήσεις των κ. Γιώργου Λουκαΐδη και Κωστή Ευσταθίου και έγκρισή τους, των τρίτων με τον τίτλο 
«Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέσεις Λειτουργού Κρατικού Αρχείου Αʹ, Συντηρητή Εγγράφων Α´, 
Λειτουργού Κρατικού Αρχείου και Συντηρητή Εγγράφων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021». 

14. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2021», 
αγορεύσεις (Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Αντρέας Καυκαλιάς, Σωτήρης Ιωάννου, Αλέκος Τρυφωνίδης, 
Σταύρος Παπαδούρης, Ονούφριος Κουλλά) και ψήφισή του σε νόμο.   

15. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021» και ψήφισή της σε νόμο.  

16. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Στήριξη των πυρόπληκτων στις κοινότητες Τάλας και Κοίλης - Δ΄ φάση των κτιριακών υποδομών της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου - Ολοκλήρωση κατασκευής δρόμου από το αεροδρόμιο Πάφου προς 
την Πέγεια - Ανάγκη στέγασης του Νικολαΐδειου Γυμνάσιου Πάφου - Στεγαστικά προγράμματα της 
Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων εν απουσία πιστοποιητικών μίσθωσης - 
Τουρκοκυπριακές κατοικίες που παραχωρήθηκαν ως εξοχικές κατοικίες - Στοιχεία για παράνομη 
εργοδότηση - Αριθμός επισκέψεων παιδιών σε λογοπαθολόγους εγγεγραμμένους στο ΓΕΣΥ - 
Ερωτήματα για το πλοίο γενικής υποστήριξης ΑΛΑΣΙΑ - Αριθμός παιδιών που φοιτούν φέτος στη 
δημοτική εκπαίδευση και αριθμός παιδιών με ειδικές ανάγκες - Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Βελτίωση 
της Ποιότητας του Αέρα - Το καθεστώς του καλλιτέχνη. 

17. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής στο διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς - Τοποθέτηση συρματοπλέγματος 
κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης για έλεγχο των μεταναστευτικών ροών - Έλλειψη συσκευών 
αυτόματων θωρακικών συμπιεστών σε ασθενοφόρα - Ερωτήματα σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης. 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Συνεδρίαση 21ης Οκτωβρίου 2021 

Ώρα έναρξης: 4.05 μ.μ. 

Αρ. 4 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ) 

 Καλό απόγευμα, κύριοι συνάδελφοι. 

 Κηρύσσω την έναρξη της ολομέλειας της Βουλής για σήμερα.  Παρακαλώ τον γραμματέα να διαπιστώσει 
αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες. 

 Την ερχόμενη Πέμπτη θα τιμήσουμε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.  Το ηρωικό ΟΧΙ που 
προέταξε η Ελλάδα στις ιταμές αξιώσεις του Ιταλού δικτάτορα συνιστά ένα από τα πιο ένδοξα κεφάλαια της 
νεότερης ιστορίας της.  Το έπος του ’40 γράφτηκε από όλους τους Έλληνες, που με ηρωισμό και αυτοθυσία 
ρίχθηκαν στον αγώνα, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση στον φασισμό και στον ναζισμό.  Σημαντική ήταν η 
συμβολή χιλιάδων Κυπρίων εθελοντών, που προσέτρεξαν να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων κατά του 
χιτλεροφασισμού.  Σήμερα, ογδόντα ένα χρόνια μετά, καλούμαστε να παραδειγματιστούμε από το αγωνιστικό 
φρόνημα των προγόνων μας και να αντισταθούμε σθεναρά σε όσους επιβουλεύονται την ειρήνη στον τόπο 
μας.  Οφείλουμε να παραμείνουμε ενωμένοι και αφοσιωμένοι στον κύριο στόχο μας, που είναι η εξεύρεση 
δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, που θα τερματίζει την κατοχή και τη διαίρεση στο 
νησί μας. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες,  

 Η 29η Οκτωβρίου καθιερώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως Ημέρα Αγνοουμένων για την 
Κύπρο, καθώς τον Οκτώβρη του 1974 αφέθηκαν ελεύθεροι για τελευταία φορά Ελληνοκύπριοι αιχμάλωτοι από 
τους Τούρκους εισβολείς.  Σήμερα, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας και το έργο 
της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους, εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη η τύχη εκατοντάδων 
συμπατριωτών μας.  Από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων τιμούμε τους αγνοουμένους μας, 
επαναβεβαιώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στις οικογένειές τους και καλούμε την Τουρκία να άρει 
την αδιαλλαξία της, που αποτελεί τροχοπέδη στην εξακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων μας, αλλά 
και να σεβαστεί τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.   

 Τώρα θα παρακαλούσα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της 
Βουλής.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μεταξύ 10ης και 13ης Οκτωβρίου 2021 η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των 
Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.  Έγινε δεκτή από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη 
Σακελλαροπούλου και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και είχε συνάντηση με τον 
Έλληνα ομόλογό της.  Είχε επίσης συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο 
και χωριστές συναντήσεις με αρχηγούς και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων και με τον 
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Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια.  Συνάντηση πραγματοποιήθηκε εξάλλου και με τον δήμαρχο Αθηναίων κ. 
Κώστα Μπακογιάννη, καθώς και με αντιπροσωπία της Πανελλήνιας Ένωσης Συγγενών Αγνοουμένων της 
Κυπριακής Τραγωδίας.  Η κ. Δημητρίου επισκέφθηκε την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. 
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ», όπου είχε συνάντηση με την Πρόεδρο του Ελπίδα - Σύλλογος Φίλων Παιδιών 
με Καρκίνο κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη, καθώς και το Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών 
Αθήνας στην παρουσία της Υφυπουργού για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια κ. Μαρίας 
Συρεγγέλα. 

 Με απόφαση της Προέδρου της Βουλής και σε συνεννόηση με τη φιλοξενούσα χώρα, μέρος του 
χρηματικού ποσού που προοριζόταν για την αγορά δώρων τα οποία θα προσφέρονταν από την Πρόεδρο της 
Βουλής στο πλαίσιο της επίσκεψης, διατέθηκε, ως χρηματική εισφορά στον σύλλογο «Ελπίδα - Σύλλογος 
Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».  Το υπόλοιπο ποσό διατέθηκε για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για τις 
γυναίκες θύματα κάθε μορφής βίας και τα παιδιά τους που φιλοξενούνται στους δεκαεννέα ξενώνες 
κακοποιημένων γυναικών του δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Ελλάδος.  

 Μεταξύ 3ης και 5ης Οκτωβρίου η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου 
συμμετείχε στη 14η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης στο 
Μαυροβούνιο.  Συμμετείχαν επίσης οι Πρόεδροι ή εκπρόσωποί τους από τα κοινοβούλια του Μαυροβουνίου, 
του Αγίου Μαρίνου, της Ανδόρας, της Ισλανδίας, του Λουξεμβούργου και του Μονακό.  

 Θέματα συζήτησης ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κοινοβούλια των μικρών κρατών όσον 
αφορά την εισαγωγή καινοτομιών και τον εκσυγχρονισμό τους, ο ρόλος των κοινοβουλίων στην αντιμετώπιση 
των σύγχρονων οικολογικών προκλήσεων και η κοινοβουλευτική διπλωματία των Mικρών Kρατών της 
Ευρώπης. Επίσης, σε δείπνο εργασίας συζητήθηκε ο ρόλος που διαδραματίζουν τα εμπορικά επιμελητήρια 
των Mικρών Κρατών Ευρώπης, ως καταλύτες της οικονομικής συνεργασίας. 

 Στην Κοινή Δήλωση της διάσκεψης περιλήφθηκε τροπολογία της κ. Δημητρίου, στην οποία 
υπογραμμίζεται η δέσμευση των κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών από τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και η 
ανάγκη ανάληψης κοινών δράσεων για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την ενδυνάμωση των 
γυναικών και τη συμμετοχή των νέων στα κοινοβούλια.  Υιοθετήθηκε επίσης πρόταση της κ. Δημητρίου για τη 
δημιουργία μηχανισμού μεταξύ των συμμετεχόντων κοινοβουλίων για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της βελτίωσης των μεθόδων εργασίας στα κοινοβούλια. 

 Στο περιθώριο της διάσκεψης η Πρόεδρος της Βουλής είχε χωριστές συναντήσεις με τους Προέδρους 
των Κοινοβουλίων του Μαυροβουνίου και του Λουξεμβούργου, την Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου του Μονακό 
και τους εκπροσώπους των Κοινοβουλίων του Αγίου Μαρίνου και της Ισλανδίας.  Η κ. Δημητρίου ενημέρωσε 
τους συνομιλητές της για τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα και τις νέες τουρκικές 
προκλήσεις. Συζητήθηκαν επίσης τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των διακοινοβουλευτικών σχέσεων και της 
συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων στη διάσκεψη κρατών.   

 Μεταξύ 8ης και 9ης Οκτωβρίου ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στη 
Διακοινοβουλευτική Ένωση (ΔΕ), συμμετείχε στην κοινοβουλευτική συνάντηση που συνδιοργάνωσαν η 
Διακοινοβουλευτική Ένωση και το ιταλικό κοινοβούλιο στα πλαίσια της 26ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων 
Μερών για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP26) στη Ρώμη.  Στο πλαίσιο 
συζήτησης για το θέμα της χρηματοδότησης παγκόσμιων πολιτικών για το κλίμα, ο κ. Νεοφύτου υπογράμμισε 
την ανάγκη οικοδόμησης ενός πράσινου και βιώσιμου κόσμου, απαλλαγμένου από ορυκτά καύσιμα.  Συναφώς, 
επισήμανε τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που προκύπτουν και τις προοπτικές ανάπτυξης και 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.  

 Στο περιθώριο της συνάντησης ο κ. Νεοφύτου είχε συνάντηση με ομολόγους του των χωρών της 
ομάδας EUMED για το θέμα των δασικών πυρκαγιών, κατά την οποία επισήμανε ότι η κλιμάκωση των ακραίων 
καιρικών φαινομένων στην περιοχή της Μεσογείου υπαγορεύει την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας και 
συντονισμό μεταξύ των χωρών της περιοχής. 

 Στις 12 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων κ. Χάρης Γεωργιάδης συμμετείχε σε άτυπη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των προέδρων των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(COSAC) και της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Margrethe Vestager, αρμόδιας για 
θέματα ψηφιακής μετάβασης.  Θέμα συζήτησης ήταν η προτεινόμενη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες και αγορές.  O κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε την ανάγκη για σαφέστερο καθορισμό των 
υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών και των δικαιωμάτων των χρηστών μέσω εναρμονισμένων κανόνων 
και την ανάγκη σεβασμού των προσωπικών δεδομένων. 

 Στις 14 και 15 Οκτωβρίου οι κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Κυριάκος Χατζηγιάννης, επικεφαλής και μέλος 
αντίστοιχα της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), συμμετείχαν σε συνέδριο του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία, με θέμα «Τρεις δεκαετίες και έτοιμοι για το μέλλον: 
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δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και ασφάλεια». 

 Στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Χατζηγιάννης, υπό την ιδιότητα του Ειδικού Αντιπροσώπου της ΚΣ 
ΟΑΣΕ για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, έλαβε μέρος σε συνάντηση με θέμα «Ανθρώπινη 
διάσταση στον ΟΑΣΕ: αναβίωση βασικών αρχών από το παρελθόν, ατενίζοντας το μέλλον».  Σε παρέμβασή 
του υπογράμμισε την ανάγκη ενεργοποίησης αποτελεσματικότερων μηχανισμών, ώστε τα κράτη να 
λογοδοτούν πραγματικά για τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στον τομέα της ανθρώπινης διάστασης. 

 Στις 15 και 16 Οκτωβρίου ο κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στην 128η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία 
μέσω του Δικαίου στη Βενετία (Επιτροπή Βενετίας).  Ο κ. Ευσταθίου παρουσίασε τους κύριους άξονες της 
συνεργασίας μεταξύ των δυο σωμάτων και αναφέρθηκε στις τελευταίες γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε η 
Επιτροπή Βενετίας κατόπιν σχετικού αιτήματος της Συνέλευσης.  

 Στις 18 και 19 Οκτωβρίου η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και Ειδική Αντιπρόσωπος για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς, συμμετείχε στη Συνάντηση για την Εφαρμογή της Οικονομικής και 
Περιβαλλοντικής Διάστασης (EEDIM) του ΟΑΣΕ.  Σε παρέμβασή της η κ. Χαραλαμπίδου υπογράμμισε ότι η 
ουσιαστική ανεξαρτησία των αρμόδιων κρατικών θεσμών αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση 
ενός ισχυρού συστήματος ελέγχου και εξισορροπήσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς. 

 Στο περιθώριο της συνάντησης η κ. Χαραλαμπίδου είχε χωριστές συναντήσεις με την Ειδική 
Αντιπρόσωπο του Προεδρεύοντος του ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, τον Συντονιστή 
Οικονομικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων του ΟΑΣΕ και την Εισηγήτρια της Επιτροπής Οικονομικών 
Θεμάτων, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος της ΚΣ ΟΑΣΕ.    

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου. 

 Να προχωρήσουμε τώρα στα θέματα… 

 Κύριε Μυλωνά…  Κάτι για τη διαδικασία αντιλαμβάνομαι; 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Ναι, κύριε Πρόεδρε.  Με την άδειά σας και για δέκα δευτερόλεπτα μόνο, με αφορμή την αναφορά σας, 
κύριε Πρόεδρε, στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, θεωρώ καθήκον μου να υπενθυμίσω ότι σήμερα 
συμπληρώνονται ενενήντα χρόνια από την εξέγερση των Οκτωβριανών στο νησί μας, από τις λιγοστές 
εξεγέρσεις του λαού μας από τα λαϊκά στρώματα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μυλωνά.  Θα έπρεπε να γίνεται μια αναφορά, νομίζω.   

 Να προχωρήσουμε τώρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να μου επιτρέψετε να αρχίσουμε από 
το Δεύτερο Κεφάλαιο, γιατί υπάρχει μία πρόταση νόμου για την οποία η πρόταση είναι να κηρυχθεί επείγουσα 
και να ψηφισθεί σήμερα.  Η πρόταση νόμου τιτλοφορείται «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 
του 2021» και κατατίθεται από μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως. 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση να κηρυχθεί επείγουσα;   

 Καμία.   

 Τότε κηρύσσεται επείγουσα και παραπέμπεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως με την παράκληση να συνέλθει, για να μελετήσει το θέμα και να μας ετοιμάσει τη σχετική 
έκθεση.   

 Τα υπόλοιπα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο που έχετε μπροστά σας.   

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Ορισμένων Πτυχών των 
Υπηρεσιών της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 
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Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.188-2021). 

2.  Ο περί Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.189-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

3.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 
Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού 
Επαγγέλματος του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.190-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

4.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού 
Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 
2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.191-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων 

5.  Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.192-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

6.  Ο περί Προστασίας της Μητρότητας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.193-2021). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

7.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.194-2021). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

8.  Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.195-2021). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

9.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2022 Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.196-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

10.  Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.197-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

11.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ 
Περιουσιών του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.198-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων 

12.  Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην 
Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής 
Προστασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.072-2021). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

13.  Οι περί του Υπουργείου Εξωτερικών, 
Διοίκηση - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού 
Αρχείων και Επικοινωνιών, Ανώτερου 
Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών και 
Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών 1ης 
Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2021. 

Υπουργό Εξωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης 

και Δημοσίας Τάξεως 
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(Αρ. Φακ. 23.03.058.073-2021). 

14.  Οι περί των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών - 
Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Οδοντιατρικού 
Λειτουργού, Ανώτερου Οδοντιατρικού 
Λειτουργού και Οδοντιατρικού Λειτουργού 
1ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.074-2021). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 

Δικαιοσύνης 

και Δημοσίας Τάξεως 

15.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Προστασία από τον Ηλεκτρισμό) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.075-2021). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

16.  Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια 
(Ειδικοί) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.076-2021). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

17.  Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 1) του 
2021, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2021, 
του περί προϋπολογισμού του Κεντρικού 
Φορέα Ισότιμης Κατανομής  Βαρών, 
σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί 
Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα 
Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2021 
Νόμος του 2021 [Ν. 1(ΙΙ) του 2021]. 
(Αρ. Φακ. 10.04.003) 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1.  Ο περί Προστασίας της Μητρότητας 
(Τροποποιητικός) (Aρ. 2)  Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.162-2021). 

Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστο 
Χριστόφια και Γιώργο 
Κουκουμά  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

2.  Ο περί Προστασίας της Πατρότητας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.163-2021). 

Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστο 
Χριστόφια και Γιώργο 
Κουκουμά  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

3.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.164-2021). 

Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστο 
Χριστόφια και Γιώργο 
Κουκουμά  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

4.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.165-2021). 

Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστο 
Χριστόφια και Γιώργο 
Κουκουμά  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

5.  Ο περί Ταυτοποίησης των Κατόχων και 
Χρηστών Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

Μαρίνο Μουσιούττα, 
βουλευτή εκλογικής 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
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Κινητής Τηλεφωνίας Προπληρωμένου 
Χρόνου Ομιλίας Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.166-2021). 

περιφέρειας Λευκωσίας Επικοινωνιών και Έργων 

6.  Ο περί Σχολικών Βοηθών (Όροι Εργασίας 
και Μισθοδοσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.167-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

7.  Ο περί Οργανισμού Νεολαίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.168-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

8.  Ο περί της Καθιέρωσης της 19ης  Μαΐου 
κάθε Έτους ως Επίσημης Ημέρας Μνήμης 
και Τιμής για τους Έλληνες του 
Μικρασιατικού Πόντου Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.169-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

9.  Ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων 
σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη  
και την Προστασία Θυμάτων της 
Εγκληματικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.170-2021). 

Ειρήνη Χαραλαμπίδου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών 

10.  Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα 
της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.171-2021). 

Χρίστο Χρίστου  
εκ μέρους του Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

11.  Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.172-2021). 

Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστο 
Χριστόφια και Γιώργο 
Κουκουμά  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

12.  Ο περί της Νομικής Ισχύος και Επέκτασης 
της Εφαρμογής Κλαδικών Συλλογικών 
Συμβάσεων Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.173-2021). 

Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστο 
Χριστόφια και Γιώργο 
Κουκουμά 
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

13.  Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.174-2021). 

 

Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστο 
Χριστόφια και Γιώργο 
Κουκουμά  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

14.  Ο περί του Καθορισμού των Ελάχιστων 
Κριτηρίων και Προϋποθέσεων Σχέσης 
Εργασίας μεταξύ Εργοδότη και 
Εργοδοτουμένου Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.175-2021). 

Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστο 
Χριστόφια και Γιώργο 
Κουκουμά  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

15.  Ο περί της Απαγόρευσης της Κυκλοφορίας, 
Διάθεσης και Χρήσης της Δραστικής Ουσίας 
«Γλυφοσάτη» και των Φυτοφαρμάκων που 
εμπεριέχουν τη Δραστική Ουσία 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 
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«Γλυφοσάτη» Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.176-2021). 

16.  Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.177-2021). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

17.  Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.178-2021). 

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών 

18.  Ο περί Πολιτικών Κομμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.180-2021). 

Μαρίνο Σιζόπουλο  
εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, κύριε Παπαγιάννη. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θα θέλαμε το νομοσχέδιο που κατατίθεται με αριθμό 6, «Ο περί Προστασίας της Μητρότητας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», να συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή για την αντιμετώπιση του 
δημογραφικού προβλήματος.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Νομίζω ότι είναι κατεξοχήν θέμα της επιτροπής Εργασίας.  Πώς θα μπορούσαμε να το πάρουμε στην… 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Επειδή η υπουργός, όταν ήρθε πριν τρεις εβδομάδες στην επιτροπή, είπε ότι ένα από τα μέτρα της 
κυβέρνησης για την καταπολέμηση του δημογραφικού προβλήματος είναι αυτό το νομοσχέδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, καταλαβαίνω…  Δεν ξέρω τι είπε η υπουργός, απλώς λέω ότι τούτο το θέμα είναι θέμα το οποίο 
κατεξοχήν συζητιέται στην επιτροπή Εργασίας εδώ και δεκαετίες.   

 Ναι, κύριε Καυκαλιά. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, είχαμε μια συζήτηση με αφορμή γενικότερο ζήτημα που αφορά στην οικογενειακή και 
στην επαγγελματική συμφιλίωση την περασμένη Τρίτη στην επιτροπή Εργασίας, στην παρουσία και της 
υπουργού.  Υπήρχε ομόφωνη δέσμευση από τα μέλη της επιτροπής ότι ως κατεπείγον θα οδηγηθεί το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην επιτροπή Εργασίας να εξεταστεί.  Έχει οριστεί συνεδρία την Τρίτη, οπόταν 
νομίζω δεν υπάρχει ζήτημα για συζήτηση. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα, κύριε Παπαγιάννη, να παρευρεθείτε να πείτε τις απόψεις σας στην 
επιτροπή Εργασίας. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε.  Απλώς, ζήτησα, αν γίνεται, να έρθει στην επιτροπή 
μας.  Άλλωστε, πρέπει να γνωρίζουμε και αυτά που υποσχόμαστε αν θα τηρηθούν ή όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Νομίζω ότι η λογική, αλλά τζιαι η παράδοση λένε ότι θα πρέπει να συζητηθεί στην αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή, που είναι η επιτροπή Εργασίας, πέρα από όσα ανέφερε ο κ. Καυκαλιάς.   
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 Λοιπόν, αν δεν υπάρχει ένσταση, να προχωρήσουμε;   

 Να προχωρήσουμε με το Πρώτο Κεφάλαιο της ημερήσιας διάταξης που είναι η νομοθετική εργασία, και 
αντιλαμβάνομαι ότι συμφωνούμε, όπως πάντα, ότι όλες οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το πρώτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων 
Νόμος του 2021».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κατάργηση του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010 και θέσπιση νέας νομοθεσίας η οποία 
να διέπει την έκδοση και δημόσια εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων που εκδίδονται από τα πιστωτικά 
ιδρύματα, ώστε: 

1. να επιτευχθεί εναρμόνιση με επιμέρους άρθρα της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με 
την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την 
τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ» (Οδηγία 2019/2162) και  

2. να θεσπιστούν περαιτέρω ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη και προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών 
σε καλυμμένα ομόλογα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων Νόμος του 2021»  

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Ιουλίου, καθώς και στις 6, 13, 20 και 27 Σεπτεμβρίου 
2021.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου (ΚΤΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών Κύπρου και του 
Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΣΕΠΕΥ). 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της 
επιτροπής κ. Σάβια Ορφανίδου, Σωτήρης Ιωάννου και Ηλίας Μυριάνθους.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατάργηση του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 
2010 και η θέσπιση νέας νομοθεσίας η οποία να διέπει την έκδοση και δημόσια εποπτεία των καλυμμένων 
ομολόγων που εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε: 

1. να επιτευχθεί εναρμόνιση με επιμέρους άρθρα της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με 
την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την 
τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ» (Οδηγία 2019/2162) και  

2. να θεσπιστούν περαιτέρω ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη και προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών 
σε καλυμμένα ομόλογα. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, ο προτεινόμενος νόμος μεταφέρει αυξημένης ισχύος διατάξεις της 
Οδηγίας 2019/2162 τις οποίες η Δημοκρατία είχε υποχρέωση να υιοθετήσει μέχρι την 8η Ιουλίου 2021.  
Περαιτέρω, περιλαμβάνει πρόνοιες ως αποτέλεσμα άσκησης ορισμένων διακριτικών ευχερειών που παρέχει η 
Οδηγία 2019/2162 στα κράτη μέλη, καθώς και πρόσθετες εθνικές ρυθμίσεις, οι οποίες βασίζονται κυρίως σε 
υφιστάμενες διατάξεις του υπό κατάργηση νόμου και κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου να ενισχυθεί 
περαιτέρω η προστασία των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων έναντι διάφορων κινδύνων και να καταστούν 
σαφέστερες και πιο διαφανείς οι διαδικασίες έκδοσης και δημόσιας εποπτείας των καλυμμένων ομολόγων.   

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προτεινόμενος νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων για τα 
ακόλουθα:    
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1. Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των καλυμμένων ομολόγων. 

2. Τη δημόσια εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων. 

3. Τη διαδικασία εκκαθάρισης αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων (ΑΠΙ) με υποχρεώσεις καλυμμένων 
ομολόγων. 

4. Την αναδιοργάνωση ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων. 

5. Την ανάληψη υποχρεώσεων καλυμμένων ομολόγων και συνολικών στοιχείων κάλυψης από άλλο 
εγκεκριμένο ΑΠΙ. 

6. Τη χρήση της σήμανσης «Ευρωπαϊκό Καλυμμένο Ομόλογο» μόνο για καλυμμένα ομόλογα που 
πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2019/2162.  

7. Τον καθορισμό της ΚΤΚ ως αρμόδιας αρχής για σκοπούς του προτεινόμενου νόμου.   

8. Την επιβολή τελών, διοικητικών κυρώσεων, μέτρων και ποινών. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η διασφάλιση της ομαλής και συνεχούς ανάπτυξης των 
αγορών καλυμμένων ομολόγων και η εύρυθμη λειτουργία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

2. Αντικείμενο της Οδηγίας 2019/2162 είναι η θέσπιση κανόνων για την προστασία των επενδυτών όσον 
αφορά τις απαιτήσεις για την έκδοση καλυμμένων ομολόγων, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά τους, τη 
δημόσια εποπτεία τους και τις απαιτήσεις δημοσίευσής τους.    

3. Τα καλυμμένα ομόλογα που διέπονται από την Οδηγία 2019/2162 αποτελούν τίτλους δανειακής 
υποχρέωσης που εξασφαλίζονται από στοιχεία κάλυψης και εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ως 
εναλλακτική και χαμηλότερου κόστους μορφή χρηματοδότησης.  Τα εν λόγω ομόλογα είναι 
ρευστοποιήσιμα και καλυμμένα ανά πάσα στιγμή και δεν επηρεάζεται η αξία τους.  

4. Οι επενδυτές καλυμμένων ομολόγων έχουν δικαίωμα άμεσης προσφυγής ως προνομιούχοι πιστωτές. 

5. Το εν λόγω νομοσχέδιο, στη βάση των προβλεπόμενων από την Οδηγία 2019/2162, παρέχει επιπλέον 
προστασία στους επενδυτές καλυμμένων ομολόγων έναντι επενδυτών σε άλλα ομόλογα που εκδίδονται 
από πιστωτικά ιδρύματα, μέσω της παραχώρησης δικαιώματος αξίωσης απαιτήσεων έναντι του 
πιστωτικού ιδρύματος που εκδίδει τα καλυμμένα ομόλογα σε περίπτωση μεταξύ άλλων αφερεγγυότητας 
ή εξυγίανσής του. 

 Οι εκπρόσωποι της ΚΤΚ και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου. 

 Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών Κύπρου, αφού συμφώνησε με τον προτεινόμενο 
νόμο, ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς τεχνικής φύσεως ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής του.  

 Ο εκπρόσωπος του ΚΣΕΠΕΥ, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, 
εξέφρασε επιμέρους απόψεις ως προς τα ζητήματα εποπτείας στο πλαίσιο της εφαρμογής του προτεινόμενου 
νόμου.  Ειδικότερα, δήλωσε ότι, σε περίπτωση που τα καλυμμένα ομόλογα πιστωτικών ιδρυμάτων θα 
εισάγονται σε οργανωμένη αγορά και θα διατίθενται στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό, ως αρμόδια εποπτική 
αρχή πρέπει να καθορισθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αντί η Κεντρική Τράπεζα, ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία του ευρύτερου επενδυτικού κοινού.   

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις 
αναφορικά με τα καλυμμένα ομόλογα, τις εξασφαλίσεις αυτών, καθώς και για τον ενδεχόμενο επηρεασμό των 
δανειοληπτών από τις εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων από πιστωτικά ιδρύματα.  

 Σε σχέση με τα τεθέντα ζητήματα οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν μεταξύ άλλων 
τα ακόλουθα: 

1. Η ΚΤΚ έχει οριστεί ως αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου με τη σύμφωνη γνώμη 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.  Η επιλογή της ΚΤΚ ως αρμόδιας αρχής εδράζεται στα 
ακόλουθα: 

 α. Τα υπό ρύθμιση καλυμμένα ομόλογα εκδίδονται μόνο από πιστωτικά ιδρύματα με βάση την 
Οδηγία 2019/2162. 

 β. Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμισμένων Αγορών Νόμος 
προβλέπει με σαφήνεια ότι αρμόδια για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων καθίσταται η 
ΚΤΚ.  

 γ. Η ΚΤΚ από το 2010, δυνάμει του υπό κατάργηση περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου, έχει 
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οριστεί ως η αρμόδια αρχή για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων.   

2. Από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου δεν έχουν προκύψει 
οποιαδήποτε ζητήματα εποπτείας, ενώ έχει διαφανεί ότι το εργαλείο της έκδοσης καλυμμένων ομολόγων 
έχει αξιοποιηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, συμβάλλοντας στη θετική αξιολόγησή τους από οίκους 
αξιολόγησης ως προς την πιστοληπτική τους ικανότητα.     

3. Η έκδοση καλυμμένων ομολόγων από τα πιστωτικά ιδρύματα δε θα επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τα 
δικαιώματα των δανειοληπτών.      

4. Με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου τα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα έχουν 
υποχρέωση να δημιουργούν πρωτογενή στοιχεία ενεργητικού για την κάλυψη των ομολόγων που 
εκδίδουν.  Μεταξύ των εν λόγω στοιχείων είναι δυνατό να περιλαμβάνονται και δάνεια, τα οποία πρέπει 
να είναι εξυπηρετούμενα.  

 Η εκπρόσωπος της ΚΤΚ, προσθέτοντας στα όσα ανάφεραν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Οικονομικών, δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της διάθεσης καλυμμένων ομολόγων στις 
κεφαλαιαγορές και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στα καλυμμένα ομόλογα.  

2. Τα καλυμμένα ομόλογα εξασφαλίζονται με καλύτερης ποιότητας δάνεια και χαρακτηρίζονται από 
χαμηλότερη απόδοση.  Ως εκ τούτου, πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα θα αντλούν 
κεφάλαια χαμηλότερου κόστους, το οποίο θα μετακυλίεται στους δανειολήπτες μέσω χαμηλότερου 
κόστους δανείων.  

3. Η ΚΤΚ, ως αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου, έχει καταρτίσει οδηγία για τη 
θέσπιση σχετικών με τα καλυμμένα ομόλογα κανόνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
2019/2162, η οποία θα δημοσιευθεί  αμέσως μετά την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου.   

 Στο στάδιο της κατ’ άρθρο συζήτησης του νομοσχεδίου η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη 
τροποποίησης του νομοσχεδίου, ώστε να επέλθουν σε αυτό μικρής έκτασης βελτιώσεις για σκοπούς σαφήνειας 
επιμέρους προνοιών αυτού και κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως καταθέσει ενώπιόν της 
αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου.   

 Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε γραπτή ενημέρωση αναφορικά με τα τεχνικής φύσεως ζητήματα τα οποία 
τέθηκαν από τον Σύνδεσμο Διεθνών Τραπεζών Κύπρου.    

 Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών στη βάση των οδηγιών της επιτροπής κατέθεσε ενώπιόν της, στις 
16 Σεπτεμβρίου 2021, αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, καθώς και σχετικό υπόμνημα αναφορικά με τα 
ζητήματα που τέθηκαν από τον Σύνδεσμο Διεθνών Τραπεζών Κύπρου.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς 
και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη 
συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης κατά τη 
συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του προτεινόμενου νόμου σε νόμο, ο τίτλος αυτού πρέπει να 
τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων 
και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές σε θέματα αρχής; 

 Όχι. 

 Να προχωρήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 
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 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής.  Άρθρο 3. 

 Διπλή προσφυγή.  Άρθρο 4. 

 Προστασία καλυμμένων ομολόγων έναντι του κινδύνου αφερεγγυότητας.  Άρθρο 5. 

 Διασφάλιση  απαιτήσεων και δικαιωμάτων πιστωτών και υποχρεώσεις ΑΠΙ κατά τη διαδικασία διάλυσης.  
Άρθρο 6. 

 Δικαιώματα επενδυτών καλυμμένων ομολόγων και άλλων πιστωτών συνολικών στοιχείων κάλυψης σε 
περίπτωση εκποίησης των στοιχείων κάλυψης και των συνολικών στοιχείων κάλυψης.  Άρθρο 7. 

 Προτεραιότητα στοιχείων κάλυψης επί υποκείμενης εξασφάλισης.  Άρθρο 8. 

 Επιλέξιμα στοιχεία κάλυψης.  Άρθρο 9. 

 Στοιχεία εξασφάλισης που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Άρθρο 10. 

 Ενδοομιλικές δομές ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 11. 

 Κοινή χρηματοδότηση.  Άρθρο 12. 

 Σύνθεση των συνολικών στοιχείων κάλυψης, εισαγωγή και αφαίρεση στοιχείου από τα συνολικά στοιχεία 
κάλυψης.  Άρθρο 13. 

 Κατηγορίες πρωτογενών στοιχείων ενεργητικού.  Άρθρο 14. 

 Συμβάσεις παραγώγων στα συνολικά στοιχεία κάλυψης.  Άρθρο 15. 

 Διαχωρισμός των στοιχείων κάλυψης.  Άρθρο 16. 

 Υποχρέωση τήρησης μητρώου συνολικών στοιχείων κάλυψης.  Άρθρο 17. 

 Μητρώο στοιχείων εξασφάλισης συμβάσεων παραγώγων.  Άρθρο 18. 

 Εγγραφή περιουσιακού στοιχείου και σύμβασης παραγώγων στο μητρώο συνολικών στοιχείων 
κάλυψης.  Άρθρο 19. 

 Απαγόρευση δημιουργίας επιβαρύνσεων επί στοιχείων κάλυψης και συμβάσεων παραγώγων που 
συμπεριλαμβάνονται σε συνολικά στοιχεία κάλυψης.  Άρθρο 20. 

 Υποχρεώσεις ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων, σε περίπτωση παράβασης των κριτηρίων 
επάρκειας των συνολικών στοιχείων κάλυψης.  Άρθρο 21. 

 Διορισμός υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων.  
Άρθρο 22. 

 Εξουσία της Κεντρικής Τράπεζας να διορίζει υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων 
κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων σε ορισμένες περιπτώσεις.  Άρθρο 23. 

 Καθήκοντα και υποχρεώσεις υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και 
καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 24. 

 Υποχρέωση υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων 
ομολόγων να παρέχει πληροφορίες και να υποβάλλει εκθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα.  Άρθρο 25. 

 Εξουσίες υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων.  
Άρθρο 26. 

 Υποχρέωση ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων να παρέχει στον υπεύθυνο παρακολούθησης 
των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων έγγραφα και πληροφορίες.  Άρθρο 27. 

 Εξουσίες Κεντρικής Τράπεζας.  Άρθρο 28. 

 Παύση υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων.  
Άρθρο 29. 

 Παραίτηση υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων.  
Άρθρο 30. 

 Ευθύνη υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων ομολόγων.  
Άρθρο 31. 

 Έκδοση οδηγίας αναφορικά με τον υπεύθυνο παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και 
καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 32. 

 Ανεξαρτησία υπευθύνου παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και καλυμμένων 
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ομολόγων.  Άρθρο 33. 

 Πληροφόρηση των επενδυτών καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 34. 

 Απαιτήσεις κάλυψης.  Άρθρο 35. 

 Απαίτηση για απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία κάλυψης.  Άρθρο 36. 

 Προϋποθέσεις για δομές επεκτάσιμης ληκτότητας.  Άρθρο 37. 

 Υποχρέωση τήρησης αποθεματικού σε σχέση με στοιχεία κάλυψης που υπόκεινται σε συμψηφισμό.  
Άρθρο 38. 

 Δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 39. 

 Δικαίωμα επιθεώρησης του μητρώου συνολικών στοιχείων κάλυψης.  Άρθρο 40. 

 Επιτήρηση εργασιών καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 41. 

 Άδεια για προγράμματα καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 42. 

 Αρμοδιότητες Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με την έγκριση ΑΠΙ.  Άρθρο 43. 

 Μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ.  Άρθρο 44. 

 Αίτηση για εγγραφή ως εγκεκριμένο ΑΠΙ.  Άρθρο 45. 

 Προϋποθέσεις και απόφαση Κεντρικής Τράπεζας για εγγραφή ΑΠΙ στο μητρώο ως εγκεκριμένο ΑΠΙ.  
Άρθρο 46. 

 Δικαίωμα έκδοσης καλυμμένων ομολόγων από εγγεγραμμένο ΑΠΙ στο μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ.  
Άρθρο 47. 

 Τροποποίηση των όρων εγγραφής εγκεκριμένου ΑΠΙ.  Άρθρο 48. 

 Διαγραφή από το μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ.  Άρθρο 49. 

 Συνέπειες διαγραφής ΑΠΙ από το μητρώο εγκεκριμένων ΑΠΙ.  Άρθρο 50. 

 Απαγόρευση έκδοσης καλυμμένων ομολόγων από εγκεκριμένο ΑΠΙ.  Άρθρο 51. 

 Μητρώο καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 52. 

 Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 53. 

 Απόφαση Κεντρικής Τράπεζας επί αίτησης για εγγραφή στο μητρώο καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 54. 

 Καταχώριση στο μητρώο καλυμμένων ομολόγων πληροφοριών για εγγραφή ή διαγραφή έκδοσης 
ομολόγου.  Άρθρο 55. 

 Αποτέλεσμα εγγραφής έκδοσης ομολόγου στο μητρώο καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 56. 

 Διαγραφή έκδοσης καλυμμένων ομολόγων από το μητρώο καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 57. 

 Αποτελέσματα διαδικασίας διάλυσης σε εργασίες καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 58. 

 Εκποίηση των συνολικών στοιχείων κάλυψης.  Άρθρο 59. 

 Απόδοση πλεονάσματος στο ΑΠΙ από το προϊόν εκποίησης συνολικών στοιχείων κάλυψης.  Άρθρο 60. 

 Διατάξεις που αφορούν ΑΠΙ με περισσότερες από μία εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων ή προγράμματα 
καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 61. 

 Δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης.  Άρθρο 62. 

 Εξουσία Κεντρικής Τράπεζας να διορίζει ειδικό διαχειριστή.  Άρθρο 63. 

 Αμοιβή ειδικού διαχειριστή.  Άρθρο 64. 

 Υποχρεώσεις ειδικού διαχειριστή.  Άρθρο 65. 

 Αρμοδιότητες ειδικού διαχειριστή.  Άρθρο 66. 

 Κένωση θέσης και παύση ειδικού διαχειριστή.  Άρθρο 67. 

 Διορισμός νέου ειδικού διαχειριστή.  Άρθρο 68. 

 Αναπλήρωση ειδικού διαχειριστή.  Άρθρο 69. 

 Ευθύνη ειδικού διαχειριστή και άλλων σχετικών προσώπων.  Άρθρο 70. 
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 Τερματισμός διορισμού ειδικού διαχειριστή.  Άρθρο 71. 

 Εξαίρεση από ορισμένες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και του περί Πτωχεύσεως Νόμου.  Άρθρο 
72. 

 Αναδιοργάνωση ΑΠΙ με υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 73. 

 Δυνατότητα ανάληψης των συνολικών στοιχείων κάλυψης και των υποχρεώσεων καλυμμένων 
ομολόγων από άλλο εγκεκριμένο ΑΠΙ.  Άρθρο 74. 

 Διαδικασία ανάληψης.  Άρθρο 75. 

 Υποβολή αναφορών στην Κεντρική Τράπεζα.  Άρθρο 76. 

 Εξουσίες Κεντρικής Τράπεζας για σκοπούς δημόσιας εποπτείας καλυμμένων ομολόγων.  Άρθρο 77. 

 Διοικητικές κυρώσεις και λοιπά μέτρα.  Άρθρο 78. 

 Δικαίωμα άσκησης προσφυγής.  Άρθρο 79. 

 Δημοσίευση διοικητικών κυρώσεων και λοιπών μέτρων.  Άρθρο 80. 

 Υποχρεώσεις συνεργασίας της Κεντρικής Τράπεζας.  Άρθρο 81. 

 Δημοσίευση πληροφοριών από την Κεντρική Τράπεζα.  Άρθρο 82. 

 Σήμανση.  Άρθρο 83. 

 Ποινικά αδικήματα.  Άρθρο 84. 

 Μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 85. 

 Εξουσία Κεντρικής Τράπεζας για έκδοση οδηγιών.  Άρθρο 86. 

 Τέλη.  Άρθρο 87. 

 Αστική ευθύνη.  Άρθρο 88. 

 Αποκάλυψη πληροφοριών σε εξουσιοδοτημένους λήπτες.  Άρθρο 89. 

 Αποστολή ειδοποιήσεων.  Άρθρο 90. 

 Κατάργηση.  Άρθρο 91. 

 Συνέχιση της ισχύος οδηγιών και ατομικών διοικητικών πράξεων.  Άρθρο 92. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 93. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τριάντα ένας υπέρ. 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, δώδεκα εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Να πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων 
Ομολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, δώδεκα εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
3) Νόμος του 2020». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα: 

1. Ορθότερη και εκ νέου εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 
σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ 
και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ». 

2. Ορθότερη και εκ νέου εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για 
τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 
2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 
2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012». 

3. Συμβατότητα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012». 

4. Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του 
διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις δυνάμει των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ 
και 2014/65/ΕΕ. 

5. Καλύτερη εφαρμογή του βασικού νόμου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο 
περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Αντρέας Καυκαλιάς  
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 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης  

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής:  

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13, 20 και 27 Σεπτεμβρίου 2021. Στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Διεθνών 
Τραπεζών Κύπρου και της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ). Η Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. 
Σάβια Ορφανίδου, Σωτήρης Ιωάννου και Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε 
να επιτευχθούν τα ακόλουθα: 

1. Ορθότερη και εκ νέου εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 
σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και 
για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ». 

2. Ορθότερη και εκ νέου εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για 
τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 
2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 
2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012». 

3. Συμβατότητα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012». 

4. Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του 
διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις δυνάμει των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ 
και 2014/65/ΕΕ. 

5. Καλύτερη εφαρμογή του βασικού νόμου. 

 Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Διαγραφή όρων και ορισμών που σχετίζονται με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, καθότι αυτή έπαψε 
να λειτουργεί ως κεντρικός φορέας. 

2. Προσθήκη νέων όρων και ορισμών που αφορούν την εσωτερική διακυβέρνηση πιστωτικών ιδρυμάτων, 
για σκοπούς συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. 

3. Διαγραφή ρυθμίσεων που επιβάλλουν μεταξύ άλλων περιορισμούς στις πιστωτικές διευκολύνσεις που 
χορηγούνται στα μέλη διευθυντικών οργάνων και στους κυριότερους μετόχους πιστωτικών ιδρυμάτων 
λόγω ρύθμισης του ζητήματος μέσω του Κανονισμού αριθ. 575/2013. 

4. Παροχή δυνατότητας στην ΚΤΚ για έκδοση οδηγιών προς τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα για 
σκοπούς περιορισμού της παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων προς: 

α. τα μέλη του διοικητικού οργάνου του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος, με στόχο τη 
διασφάλιση της καταλληλότητάς τους και ειδικότερα για την αποφυγή του κινδύνου σύγκρουσης 
συμφερόντων,  

β. τους μετόχους που έχουν ειδική συμμετοχή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εσωτερικής 
διακυβέρνησης του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος και την αποφυγή του κινδύνου 
σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά στις αποφάσεις του διοικητικού οργάνου. 

 Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο 
ρυθμίζονται ζητήματα που αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή του βασικού νόμου και παράλληλα 
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επιτυγχάνεται ορθότερη εναρμόνιση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η εκπρόσωπος της ΚΤΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου 
και δήλωσε ότι, παρ’ όλο που δεν συντρέχει λόγος για τη διαγραφή από την ισχύουσα νομοθεσία των 
διατάξεων που αφορούν στην επιβολή περιορισμών στις πιστωτικές διευκολύνσεις που χορηγούνται στα μέλη 
διευθυντικών οργάνων και στους κυριότερους μετόχους πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως προβλέπεται στο υπό 
αναφορά νομοσχέδιο, η ΚΤΚ δε φέρει οποιαδήποτε ένσταση λόγω του γεγονότος ότι με τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις παρέχεται η δυνατότητα στην ΚΤΚ να ρυθμίσει το εν λόγω ζήτημα με την έκδοση σχετικών οδηγιών.  

 Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
υπό αναφορά νομοσχεδίου και παράλληλα εισηγήθηκε μικρής έκτασης βελτιώσεις νομοτεχνικού χαρακτήρα.  

 Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών Κύπρου και της ΚΕΔΙΠΕΣ συμφώνησαν με τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

 Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του 
νομοσχεδίου στο οποίο περιλήφθηκαν οι εισηγήσεις του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το 
μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση 
του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για τη λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, ομιλητές σε θέματα αρχής έχουμε; 

 Ναι, κύριε Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αυτό το οποίο θα θέλαμε ως ΕΛΑΜ να τονίσουμε είναι η ανάγκη ύπαρξης αυστηρών περιορισμών για 
πιστωτικές διευκολύνσεις σε διευθυντές και μεγαλομετόχους των πιστωτικών ιδρυμάτων.  Τα τελευταία χρόνια 
όμως γίναμε όλοι μάρτυρες της αυθαιρεσίας που υπήρξε στα τραπεζικά ιδρύματα, ειδικότερα την περίοδο της 
βαθιάς οικονομικής κρίσης με τους παχυλούς μισθούς και τα υψηλά μπόνους.  Αυτοί που πλήρωσαν ήταν 
βεβαίως οι δανειολήπτες και η εμπειρία μάς έχει αποδείξει ότι η Κεντρική Τράπεζα σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις λειτούργησε ενάντια στο συμφέρον της οικονομίας μας και εξυπηρέτησε τα πιστωτικά ιδρύματα.  
Άρα, κατά τη δική μας άποψη οποιοιδήποτε περιορισμοί τίθενται πρέπει να είναι σαφείς, πρέπει να είναι 
ξεκάθαροι και να μην αφήνουν παράθυρα και πόρτες ενάντια στον σκοπό για τον οποίο ψηφίζουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν άλλοι ομιλητές;  Να πάρουμε έναν κατάλογο αν υπάρχει ευρύτερο ενδιαφέρον;  Να γράψουμε 
ή να πάρουμε έναν κατάλογο;  Η κ. Ερωτοκρίτου, ο κ. Μυριάνθους, ο κ. Δαμιανού…  Έχει άλλους;  Ο κ. 
Κουλλά.   

 Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα.   

 Απλώς να αναφέρω ότι το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο εδράζεται πάνω σε καινούρια ευρωπαϊκή 
Οδηγία, ακριβώς αυτό τον σκοπό έχει, να προσθέσει νέους όρους και να διευρύνει τους υφιστάμενους 
περιορισμούς και να προσθέσει και άλλους περιορισμούς που αφορούν την εσωτερική διακυβέρνηση 
πιστωτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς της συμμόρφωσής τους με τις κατευθυντήριες γραμμές της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και μάλιστα περιλαμβάνονται σε αυτά τα εναρμονιστικά πλέον νομοσχέδια, 
κύριε Πρόεδρε, και περιορισμοί που αφορούν τις πιστωτικές διευκολύνσεις που μπορούν να δοθούν σε 
διευθυντικά στελέχη και κατόχους σημαντικών θέσεων στα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα. 
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Μυριάνθους.  

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.   

 Να αναφέρω ότι ό,τι αφορά τις πιστωτικές διευκολύνσεις που χορηγούνται στα διευθυντικά στελέχη των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και στους μεγαλομετόχους ρυθμίζεται πλέον μέσα από τους 
κανονισμούς τους ευρωπαϊκούς, τον 575 του 2013.  Αν κάτι είχε πάει στραβά στην Κύπρο, ήταν γιατί αυτοί οι 
κανονισμοί δεν είχαν ενσωματωθεί ενωρίτερα στο κυπριακό δίκαιο, ώστε ακριβώς όλα αυτά τα παρατράγουδα 
τα οποία είχαμε δει τα τελευταία χρόνια να αποφεύγονταν.  Τώρα, ακριβώς με αυτή τη ρύθμιση, μπαίνουν πιο 
αυστηροί κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο τα διευθυντικά στελέχη και οι μεγαλομέτοχοι θα παίρνουν δάνεια 
από τις τράπεζες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μυριάνθους. 

 Κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα.  Θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια λόγων και έργων και, όταν 
ακούμε από το ΕΛΑΜ ότι κόπτεται για τους πολίτες, να υπενθυμίσω ότι χέρι με τον Συναγερμό έχουν 
υπερψηφίσει το ξεπούλημα του συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα.  Κατά τα άλλα, προ ολίγου τις 
αποκάλεσαν «κακές τράπεζες», οπότε υπάρχει μια ασυνέπεια λόγων και έργων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, έχουν ακουστεί πολύ σωστά πράγματα -δε θέλω να πλεονάζουμε- και από την πρόεδρο 
τζιαι από τον κ. Μυριάνθους.  Τα υπόλοιπα περί συνεργατισμού τα είπαμε εκατοντάδες φορές. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Χρίστου. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε.  Απλώς για το θέμα του συνεργατισμού και απαντώντας στον κ. 
Δαμιανού, θα τον παραπέμψω στο πόρισμα των οκτακοσίων σελίδων.  Περιγράφει και ονομάζει ποια κόμματα 
εμπλέκονται στην καταστροφή και τελικά στο κλείσιμο του συνεργατισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου, με την αντικατάσταση του όρου «πρώτος εκτελεστικός διευθυντής».  
Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 11.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 23ΣΤ του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 25Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του άρθρου 42Β του βασικού νόμου.  Άρθρο 16. 

 Τροποποίηση του άρθρου 42Δ του βασικού νόμου.  Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου.  Άρθρο 18. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή των άρθρων 45, 45Α και 46.  Άρθρο 19. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;   

 Δεν υπάρχουν αποχές. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, δεκαέξι εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται.  

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δέκα έξι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, δεκαέξι εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα υπ’ αριθμόν 3 μέχρι 9 θέματα έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Προληπτικής 
Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021», «Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021», «Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021», «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», «Ο περί 
Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», «Ο περί Εξυγίανσης 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς, μόνο την πρόταξη∙ δε χρειάζεται να είμαστε 
εξαντλητικοί. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 3 θέματος είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση 
των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ» και η 
αποτελεσματική εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014». 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 4 θέματος είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Άρθρο 61 της 
πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την 
τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ». 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 5 θέματος είναι η εναρμόνιση των αντίστοιχων εθνικών νομοθεσιών με το 
Άρθρο 62 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων 
επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 
2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ». 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 6 θέματος είναι η εναρμόνιση των αντίστοιχων εθνικών νομοθεσιών με το 
Άρθρο 62 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων 
επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 
2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ». 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 7 θέματος είναι η εναρμόνιση των αντίστοιχων εθνικών νομοθεσιών με το 
Άρθρο 62 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων 
επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 
2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ». 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 8 θέματος είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Άρθρο 63 της 
πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την 
τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ» 
και με το Άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και 
τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ». 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 9 θέματος είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Άρθρο 64.1), 2), 3), 
4), 6) και 7) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων 
επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 
2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ» και με το Άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2019/2177 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της 
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οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του 
επισυνημμένου παραρτήματος 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε 
τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Ιουλίου, στις 13 και 27 Σεπτεμβρίου και στις 4 
Οκτωβρίου 2021. 

 Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Συνδέσμου Διεθνών 
Τραπεζών Κύπρου.  Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΣΕΠΕΥ) και 
το Cyprus Investment Funds Association (CIFA), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις 
συνεδριάσεις της επιτροπής. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι: 

1. η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 
2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ» και 

2. η αποτελεσματική εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 
2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις 
απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014». 

 Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο, θεσπίζεται ειδικό καθεστώς προληπτικής εποπτείας για 
επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες, λόγω του μεγέθους και της διασύνδεσής τους με άλλους χρηματιστικούς 
και οικονομικούς παράγοντες, δεν είναι συστηματικές. 

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Άρθρο 61 της 
πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την 
τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ». 

 Σκοπός του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση των αντίστοιχων εθνικών 
νομοθεσιών με το Άρθρο 62 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία 
επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 
2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ». 

 Σκοπός του έκτου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με: 

1. το Άρθρο 63 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία 
επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 
2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ» και 

2. το Άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων 
ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ». 

 Σκοπός του έβδομου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με: 

1. το Άρθρο 64.1), 2), 3), 4), 6) και 7) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την 
προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 
2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ» και 

2. το Άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2177 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα ΙΙ), της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας». 

 Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, απέστειλε στην επιτροπή: 

1. αναθεωρημένα νομοσχέδια στα οποία ενσωματώθηκαν νομοτεχνικής φύσεως τροποποιήσεις οι οποίες 
προέκυψαν από διορθωτικό της Οδηγίας 2019/2034, και 

2. αναθεωρημένο επεξηγηματικό σημείωμα στο οποίο περιλαμβάνονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα που 
είχαν τεθεί από μέλη της επιτροπής προς τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη 
σχετική συνεδρία που προηγήθηκε, στις 5 Ιουλίου 2021. 

 Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι αρμόδιοι εκπρόσωποι, καθώς και με τα στοιχεία που κατατέθηκαν 
ενώπιον της επιτροπής, στόχος της δέσμης νομοσχεδίων είναι να αντιμετωπιστούν περαιτέρω τα ιδιαίτερα 
τρωτά σημεία και οι κίνδυνοι που χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις επενδύσεων, εισάγοντας αποτελεσματικές, 
κατάλληλες και αναλογικές ρυθμίσεις προληπτικής εποπτείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες να 
συμβάλλουν στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ένωση και να παρέχουν τα 
εχέγγυα για αποτελεσματική προληπτική εποπτεία, διατηρώντας παράλληλα το κόστος συμμόρφωσης υπό 
έλεγχο και εξασφαλίζοντας επαρκή κεφάλαια τα οποία να καλύπτουν τους κινδύνους των επιχειρήσεων 
επενδύσεων. 

 Οι προτεινόμενες εναρμονιστικές διατάξεις αποτελούν μέρος του πακέτου μέτρων που δημοσιεύτηκε 
μετά από αξιολόγηση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.  Το εν λόγω 
πακέτο μέτρων αποτελείται από την Οδηγία 2019/2034 και τον Κανονισμό 2019/2033.  Το κύριο συμπέρασμα 
της αξιολόγησης, με βάση τα στοιχεία, είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προς την κατεύθυνση δημιουργίας 
ενός εποπτικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, το οποίο να μπορεί να διασφαλίζει την ασφαλή 
λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών σε υγιή οικονομική βάση και ταυτόχρονα να μην εμποδίζει τις εμπορικές 
τους προοπτικές. 

 Με την εφαρμογή του πιο πάνω πακέτου μέτρων, η πλειονότητα των επιχειρήσεων επενδύσεων στην 
ΕΕ δε θα υπόκειται πλέον σε κανόνες που είχαν αρχικά σχεδιαστεί για τις τράπεζες, ενώ οι μεγαλύτερες και 
περισσότερο συστημικές εταιρείες επενδύσεων θα υπόκεινται στο ίδιο πλέον καθεστώς εποπτείας με τις 
τράπεζες. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τις προτεινόμενες νομοθεσίες δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο όσον 
αφορά την προληπτική εποπτεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επενδύσεων, με συνολική αξία 
ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού μικρότερη από €15 δις, οι οποίες σήμερα υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας με τις τράπεζες, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη φύση των εργασιών τους. 

 Ειδικότερα, θεσπίζονται μεταξύ άλλων κανόνες σχετικά με το αρχικό κεφάλαιο των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων επενδύσεων και με τις εποπτικές εξουσίες, καθώς και τα εργαλεία για την προληπτική τους 
εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές.  Σημειώνεται ότι, αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για την προληπτική 
εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων παραμένει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι τα υπό αναφορά νομοσχέδια έχουν ετοιμαστεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχουν 
τύχει της δέουσας νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και έχει προηγηθεί η 
απαιτούμενη δημόσια διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς. 

 Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η Οδηγία 2019/2034, με την οποία η Δημοκρατία οφείλει να εναρμονιστεί, 
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 5 Δεκεμβρίου 2019 και έπρεπε να μεταφερθεί στην 
εθνική νομοθεσία μέχρι την 26η Ιουνίου 2021.  Σημειώνεται ότι τα εν λόγω νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων στις 25 Φεβρουαρίου 2021. 

 Τα υπό αναφορά νομοσχέδια μεταφέρουν υποχρεωτικές διατάξεις για τις οποίες η Δημοκρατία έχει 



198 

αυξημένης ισχύος υποχρέωση να μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία, ενώ η διακριτική ευχέρεια που παρέχεται 
στα κράτη μέλη από τη σχετική Οδηγία είναι περιορισμένη και αναλύεται στο σχετικό υπόμνημα που έχει 
αποσταλεί από το Υπουργείο Οικονομικών, στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, όπου αυτή έχει ασκηθεί. 

 Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της 
βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, 
καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη 
συζήτηση των θεμάτων στην ολομέλεια του σώματος. 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους. 

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τα υπό αναφορά νομοσχέδια για τη λήψη τελικής απόφασης στο στάδιο 
της συζήτησής τους από την ολομέλεια του σώματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021. 

2. Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 

3. Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

4. Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

5. Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

6. Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 

7. Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι θα γίνει ενιαία συζήτηση. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Και ενιαία ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και ενιαία ψηφοφορία, εάν δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις.  

 Όμως πρώτα να δούμε αν υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής. 

 Να κάνουμε έναν κατάλογο.  Ο κ. Δαμιανού, η κ. Ερωτοκρίτου, ο κ. Κουλλά, ο κ. Μυριάνθους.  Έχει 
άλλους; 

 Κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Πρόκειται για ένα πακέτο εναρμονιστικών νομοσχεδίων τα οποία μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία 
ακριβώς τις ευρωπαϊκές Οδηγίες.  Έχει δηλωθεί ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών ότι αυτό το πακέτο των 
νομοσχεδίων μεταφέρει αυστηρά το περιεχόμενο της Οδηγίας και δεν έχει ασκηθεί καμία διακριτική ευχέρεια 
από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών σε αυτά τα νομοσχέδια. 

 Εκείνο όμως, κύριε Πρόεδρε, που θέλω να τονίσω είναι ότι η ημερομηνία υποχρεωτικής εναρμόνισης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο Φεβρουάριος του 2019.  Τα νομοσχέδια αυτά κατατέθηκαν τον Φεβρουάριο του 
2021 και αυτή η Οδηγία προβλέπει για αυστηρότερη εποπτεία των μεγάλων οργανισμών, τα μεγέθη των 
οποίων δεν έχουμε στην Κύπρο, διαφοροποιεί όμως και κάνει πιο ανταγωνιστική και πιο απλή τη διαχείριση 
των επενδυτικών δανείων με κεφάλαια μικρότερα από €15 δις, που είναι και αυτή η τάξη που έχουμε στην 
Κύπρο.  Και ενώ οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Πρόεδρε, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές όσον αφορά την 
Κύπρο, είχαν εναρμονίσει τη νομοθεσία τους πολύ ενωρίτερα από εμάς -βεβαίως, με σκοπό να προσελκύουν 
και να προσφέρουν πιο καλό και εναρμονισμένο περιβάλλον, για να μπορούν αυτές οι εταιρείες και αυτοί οι 
οργανισμοί να ανθούν- η Κύπρος, ασθμαίνοντας, κύριε Πρόεδρε, κατέθεσε αυτά τα νομοσχέδια τον 
Φεβρουάριο του 2021. 
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 Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, αυτά τα νομοσχέδια εισάγουν κατάλληλες, αποτελεσματικές και 
εναρμονισμένες επιτέλους ρυθμίσεις, αναλογικές ρυθμίσεις προληπτικής εποπτείας, οι οποίες δυστυχώς, με 
κόστος στην οικονομία, αργοπορημένα φτάνουν ενώπιον της ολομέλειας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, με έχει καλύψει πλήρως η κ. Ερωτοκρίτου.  Πέραν του να καυτηριάσουμε την 
υπερβολική καθυστέρηση, επειδή εκκρεμεί η θέση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, να πω ότι για το σύνολο, 
επειδή είναι και κοινή η έκθεση, θα τοποθετηθούμε θετικά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, σωστά πράγματα έχουν ακουστεί από την κ. Ερωτοκρίτου.  Βεβαίως, συμφωνούμε, 
καθώς είναι ρυθμίσεις προς τη σωστή κατεύθυνση.  Ουσιαστικά, ήμασταν πιο αυστηροί για μικρά επενδυτικά 
ταμεία μέχρι σήμερα.  Δεν ήταν κακό που ήμαστε πιο αυστηροί∙ δεν ξέρω τι έχουμε χάσει.  Εντάξει, η αλήθεια 
είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση η εναρμόνιση έπρεπε να γίνει τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, και 
κατατέθηκε το νομοσχέδιο έστω τρεις-τέσσερις μήνες προηγουμένως.  Θα μπορούσε να ήταν και πιο νωρίς. 

 Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι ρυθμίσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και βεβαίως είμαστε 
υπέρ. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχω ήδη καλυφθεί.  Παρ’ όλο που μιλούμε για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις επενδύσεων, εντούτοις μιλούμε για επιχειρήσεις οι οποίες στα στοιχεία του ενοποιημένου 
ενεργητικού τους είναι κάτω από €15 δις.  Για τα κυπριακά δεδομένα σίγουρα είναι κάτι πολύ μεγάλο.  Παρ’ όλα 
αυτά όμως, ανταγωνιστικά και λειτουργώντας ακριβώς μέσα σε ένα γενικότερο επίπεδο ανταγωνισμού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε, θα έλεγα, αναγκασμένοι λόγω της αγοράς να εναρμονιστούμε, αλλά και να 
εφαρμόσουμε αυτές τις νομοθεσίες και κανονισμούς, κάτι το οποίο θα έλεγα ότι θα έπρεπε να το είχαμε ήδη 
πράξει εδώ και αρκετά χρόνια. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μυριάνθους. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 3 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής.  Άρθρο 3. 

 Ορισμός και εξουσίες της αρμόδιας αρχής.  Άρθρο 4. 

 Υπαγωγή ορισμένων ΚΕΠΕΥ στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.  Άρθρο 5. 

 Συνεργασία εντός της Δημοκρατίας.  Άρθρο 6. 

 Συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας.  Άρθρο 7. 

 Ενωσιακή διάσταση της εποπτείας.  Άρθρο 8. 
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 Αρχικό κεφάλαιο.  Άρθρο 9. 

 Αναφορές στο αρχικό κεφάλαιο στον περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμο.  Άρθρο 10. 

 Σύνθεση του αρχικού κεφαλαίου.  Άρθρο 11. 

 Αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και της αρμόδιας αρχής του κράτους 
μέλους υποδοχής.  Άρθρο 12. 

 Συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των αρμοδίων αρχών άλλων κρατών μελών.  Άρθρο 13. 

 Επιτόπιος έλεγχος και επιθεώρηση υποκαταστημάτων εγκατεστημένων στη Δημοκρατία.  Άρθρο 14. 

 Επαγγελματικό απόρρητο και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών.  Άρθρο 15. 

 Ρυθμίσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες για την ανταλλαγή πληροφοριών.  Άρθρο 16. 

 Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο των ετήσιων και των 
ενοποιημένων λογαριασμών.  Άρθρο 17. 

 Εσωτερικά κεφάλαια και ρευστά στοιχεία ενεργητικού.  Άρθρο 18. 

 Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Τμήματος.  Άρθρο 19. 

 Εσωτερική διακυβέρνηση.  Άρθρο 20. 

 Αναφορά στοιχείων ανά χώρα.  Άρθρο 21. 

 Ρόλος του διοικητικού συμβουλίου στη διαχείριση κινδύνων.  Άρθρο 22. 

 Αντιμετώπιση κινδύνων.  Άρθρο 23. 

 Πολιτικές αποδοχών.  Άρθρο 24. 

 ΚΕΠΕΥ που επωφελούνται από έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη.  Άρθρο 25. 

 Μεταβλητές αποδοχές.  Άρθρο 26. 

 Επιτροπή αποδοχών.  Άρθρο 27. 

 Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών.  Άρθρο 28. 

 Εποπτικός έλεγχος και αξιολόγηση.  Άρθρο 29. 

 Διαρκής εξέταση της άδειας χρήσης εσωτερικών υποδειγμάτων.  Άρθρο 30. 

 Εποπτικά μέτρα.  Άρθρο 31. 

 Εποπτικές εξουσίες.  Άρθρο 32. 

 Απαίτηση πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων.  Άρθρο 33. 

 Καθοδήγηση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια.  Άρθρο 34. 

 Συγκεκριμένες απαιτήσεις ρευστότητας.  Άρθρο 35. 

 Συνεργασία με τις αρχές εξυγίανσης.  Άρθρο 36. 

 Απαιτήσεις δημοσίευσης.  Άρθρο 37. 

 Υποχρέωση ενημέρωσης της ΕΑΤ.  Άρθρο 38. 

 Καθορισμός της αρχής εποπτείας του ομίλου.  Άρθρο 39. 

 Απαιτούμενες πληροφορίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  Άρθρο 40. 

 Σώματα εποπτών.  Άρθρο 41. 

 Απαιτήσεις συνεργασίας.  Άρθρο 42. 

 Εξακρίβωση πληροφοριών σχετικά με οντότητες εγκατεστημένες σε κράτη μέλη.  Άρθρο 43. 

 Ένταξη εταιρειών συμμετοχών στην εποπτεία της συμμόρφωσης με τη δοκιμή κεφαλαίων ομίλου.  
Άρθρο 44. 

 Επάρκεια διευθυντικών στελεχών.  Άρθρο 45. 

 Μικτές εταιρείες συμμετοχών.  Άρθρο 46. 

 Κυρώσεις.  Άρθρο 47. 
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 Εκτίμηση της εποπτείας τρίτης χώρας και άλλες εποπτικές τεχνικές.  Άρθρο 48. 

 Απαιτήσεις δημοσίευσης.  Άρθρο 49. 

 Διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα.  Άρθρο 50. 

 Εξουσίες διερεύνησης.  Άρθρο 51. 

 Δημοσίευση διοικητικών κυρώσεων και διοικητικών μέτρων.  Άρθρο 52. 

 Αναφορά κυρώσεων στην ΕΑΤ.  Άρθρο 53. 

 Καταγγελίες παραβάσεων.  Άρθρο 54. 

 Δικαίωμα προσφυγής.  Άρθρο 55. 

 Έκδοση και εφαρμογή Οδηγιών.  Άρθρο 56. 

 Παραπομπές στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ σε άλλες νομικές πράξεις.  Άρθρο 57. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 58. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 58; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 58 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του υπ’ αριθμόν 3 νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το υπ’ αριθμόν 3 νομοσχέδιο 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 4 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 4; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του υπ’ αριθμόν 4 νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το υπ’ αριθμόν 4 νομοσχέδιο 
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ψηφίζεται σε νόμο. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 5 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του Μέρους ΙΙΙ.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 12.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 70 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 71 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 74 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 76 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 80 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 87 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 95 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 16. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 16; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 16 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του υπ’ αριθμόν 5 νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το υπ’ αριθμόν 5 νομοσχέδιο 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 6 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

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

 Τροποποίηση του άρθρου 2Γ του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

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

 Τροποποίηση του άρθρου 4Δ του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 26Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 27 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 27ΣΤ του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 28Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 39Ε του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 16. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 16; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 16 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του υπ’ αριθμόν 6 νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το υπ’ αριθμόν 6 νομοσχέδιο 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 7 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 6. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 6; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 6 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του υπ’ αριθμόν 7 νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το υπ’ αριθμόν 7 νομοσχέδιο 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 8 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 4; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών 
Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του υπ’ αριθμόν 8 νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το υπ’ αριθμόν 8 νομοσχέδιο 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 9 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 16.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 42.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 43. Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του Τίτλου V.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 71 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 78 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 82 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 103Α.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 15. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 15; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 15 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του υπ’ αριθμόν 9 νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το υπ’ αριθμόν 9 νομοσχέδιο 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 10 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά 
Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την 
Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους Νόμου, ώστε να επιτευχθεί συμβατότητα 
με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τους κανόνες που διέπουν την παραχώρηση 
κρατικών ενισχύσεων, καθ’ υπόδειξιν της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και συμμόρφωση με εκδοθείσα Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων 

σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
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 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Οκτωβρίου 2021.  Στις συνεδρίες της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Γενικού 
Λογιστηρίου, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της 
ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ και του Συνασπισμού Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων (ΣΥΜΕΑ). 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής κ. 
Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Έκδοσης Κυβερνητικών 
Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς 
Εργαζομένους Νόμου, ώστε να επιτευχθεί συμβατότητα με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδίως τους κανόνες που διέπουν την παραχώρηση κρατικών ενισχύσεων, καθ’ υπόδειξιν της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συμμόρφωση με εκδοθείσα Γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 Ειδικότερα, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες που αφορούν μεταξύ άλλων στα 
ακόλουθα: 

1. Την ανοικτή πρόσκληση για παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα 
και κατ’ επέκταση την κατάργηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου, το οποίο εφαρμόζει κριτήρια 
κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων στα πιστωτικά ιδρύματα. 

2. Την αντικατάσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης, όπως αυτή συστήνεται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, από την Επιτροπή Ενημέρωσης και τη διαγραφή της σχετικής διάταξης για συμμετοχή σε 
αυτή δύο λειτουργών της ΚΤΚ, ώστε η εν λόγω επιτροπή να συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο του 
Γενικού Λογιστηρίου και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι ορίζονται από τον 
Υπουργό Οικονομικών, καθώς και τον Γενικό Ελεγκτή ή εκπρόσωπό του υπό το καθεστώς παρατηρητή. 

3. Τον καθορισμό, ως αποκλειστικό σκοπό της Επιτροπής Ενημέρωσης, της εκ των υστέρων ενημέρωσης 
του Υπουργού Οικονομικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου, καθώς και τη διασαφήνιση ότι η Επιτροπή Ενημέρωσης δεν 
παρεμβαίνει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τις διαδικασίες 
διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και χορήγησης δανείων με κυβερνητικές εγγυήσεις. 

4. Την αντικατάσταση στον βασικό νόμο των χρονοδιαγραμμάτων αναφορικά με την ενημέρωση που 
παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού από την Επιτροπή Ενημέρωσης για σκοπούς ευθυγράμμισης αυτών με την 
υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων για παροχή, ανά τριμηνία αντί ανά διμηνία, στοιχείων στο Γενικό 
Λογιστήριο για τα δάνεια που παραχωρούν. 

 Όπως είναι γνωστό, στις 22 Απριλίου 2021 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί της 
Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις 
και Αυτοτελώς Εργαζομένους Νόμος του 2021, στον οποίο προβλέπεται η παραχώρηση κυβερνητικών 
εγγυήσεων συνολικού ύψους μέχρι ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000.000) σε πιστωτικά ιδρύματα τα 
οποία έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία και κατέχουν άδεια λειτουργίας από την ΚΤΚ, περιλαμβανομένων των 
θυγατρικών ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων, για την παραχώρηση νέων δανείων με χαμηλό κόστος σε 
επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα μέτρα που λήφθηκαν 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19. 

 Σημειώνεται ότι ο υπό αναφορά νόμος και το σχετικό σχέδιο διατάγματος, το οποίο προβλέπει μεταξύ 
άλλων τη διαδικασία, τους όρους παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων, το ύψος του καταβλητέου 
τέλους εγγυήσεως, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων δανείων, καθώς και τα κριτήρια για τον τρόπο 
κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων, προωθήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών στη Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη τελικής έγκρισης, καθώς και στην 
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για εξασφάλιση σχετικής Γνώμης.  Ως εκ τούτου, η Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σχετική απόφαση ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2021, καθώς και 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με εκδοθείσα Γνώμη στις 11 Ιουνίου 2021 κοινοποίησαν τις απόψεις και τις 
παρατηρήσεις τους επ’ αυτών. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασε τη συμβατότητα του περί της Έκδοσης 
Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και 
Αυτοτελώς Εργαζομένους Νόμου με τους κανόνες ανταγωνισμού και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να 
επέλθουν σε αυτόν οι κατάλληλες τροποποιήσεις, ώστε να προβλέπεται ανοικτή πρόσκληση σε όλα τα 
πιστωτικά ιδρύματα για την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων χωρίς περιορισμούς ως προς την 
κατανομή τους.  Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατύπωσε σχετική Γνώμη σύμφωνα με την οποία 
προτείνεται η μη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΤΚ στην Επιτροπή Παρακολούθησης λόγω του κινδύνου 
σύγκρουσης αρμοδιοτήτων. 

 Αναφορικά με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο σχέδιο διατάγματος, ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε ότι 
αυτές αφορούν μεταξύ άλλων στα ακόλουθα: 

1. Την αποδοχή ως εξασφάλισης από τα πιστωτικά ιδρύματα της υποθήκης ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς 
και άλλων περιουσιακών στοιχείων για την παραχώρηση δανείων. 

2. Την ακύρωση της συμφωνίας παραχώρησης κυβερνητικής εγγύησης στην περίπτωση πώλησης του 
δανείου, ώστε αυτή να μη μεταφέρεται σε τρίτο πρόσωπο. 

3. Τη διασαφήνιση ότι η κυβερνητική εγγύηση που παραχωρείται σε πιστωτικό ίδρυμα δεν επηρεάζεται 
στην περίπτωση αναδιάρθρωσης του δανείου, νοουμένου ότι η χρονική διάρκεια του δανείου δεν 
επεκτείνεται πέραν του ενός έτους αναφορικά με όριο σε τρεχούμενο λογαριασμό και πέραν των έξι 
ετών αναφορικά με τα υπόλοιπα δάνεια. 

4. Την αλλαγή της τιμολόγησης του καταβαλλόμενου από τα πιστωτικά ιδρύματα τέλους εγγύησης 
σύμφωνα με τις συστάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

5. Τον καθορισμό του Γενικού Λογιστηρίου ως αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του σχεδίου 
παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων. 

 Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων σημείωσε ότι στην απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σχέδιο παραχώρησης 
κυβερνητικών εγγυήσεων αφορά κρατική ενίσχυση η οποία όμως κρίνεται συμβατή με τους κανόνες 
ανταγωνισμού. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το νομοσχέδιο έχει τύχει του 
νενομισμένου νομοτεχνικού ελέγχου. 

 Ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εισηγήθηκε όπως στο υπό αναφορά νομοσχέδιο επέλθουν οι 
κατάλληλες τροποποιήσεις, ώστε η πληροφόρηση που παρέχεται στο Γενικό Λογιστήριο από τα πιστωτικά 
ιδρύματα, αναφορικά με τα δάνεια που πρόκειται να παραχωρηθούν στη βάση του σχεδίου παραχώρησης 
κυβερνητικών εγγυήσεων, να παρέχεται και στην Επιτροπή Ενημέρωσης.  Περαιτέρω, αναφορικά με τη 
σύσταση της Επιτροπής Ενημέρωσης ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι αυτή θα ήταν ορθότερο όπως 
απαρτίζεται από τρία αντί δύο μέλη, όπως σχετικά αναφέρεται στο νομοσχέδιο, με τη συμμετοχή και 
εκπροσώπου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

 Σε σχέση με το προσχέδιο διατάγματος ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι σε αυτό πρέπει να περιληφθεί 
πρότυπο της δήλωσης που οι επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι θα υποβάλλουν στο πιστωτικό 
ίδρυμα, ώστε να καταστούν δικαιούχοι κυβερνητικής εγγύησης για έκδοση νέων δανείων.  Επιπροσθέτως, 
σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, παρ’ όλο που στο διάταγμα καθορίζεται διαδικασία υπολογισμού του 
ανώτατου ποσού δανείου που μπορεί να λάβει επιχείρηση ή αυτοτελώς εργαζόμενος, δεν είναι ξεκάθαρο το 
ύψος του ποσού αυτού σε απόλυτους αριθμούς. 

 Ο εκπρόσωπος της ΚΤΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου 
και δήλωσε ότι πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο προς την κοινωνία ότι το σχέδιο παραχώρησης κυβερνητικών 
εγγυήσεων δεν αφορά στην παραχώρηση επιχορηγήσεων από το κράτος, αλλά στην παραχώρηση δανείων 
από τα πιστωτικά ιδρύματα που εξασφαλίζονται με κρατική εγγύηση και τα οποία δημιουργούν στους λήπτες 
την υποχρέωση αποπληρωμής τους. 

 Σε σχέση με την παρατήρηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ανώτατο ποσό δανείου ο ίδιος αρμόδιος 
ανέφερε ότι το ανώτατο ποσό ανά δανειολήπτη καθορίζεται από ευρωπαϊκούς κανονισμούς και δεν πρέπει να 
υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό της κεφαλαιακής βάσης. 

 Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
υπό αναφορά νομοσχεδίου και ανέφερε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δημιουργείται ακόμα ένα εργαλείο 
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για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζομένων.  Όπως η ίδια σημείωσε, με το σχέδιο 
παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την παραχώρηση δανείων 
δημιουργούνται ορισμένοι κίνδυνοι για τα πιστωτικά ιδρύματα, καθότι αυτά θα κληθούν να καλύψουν ποσοστό 
ύψους 30% των ζημιών που πιθανόν να προκύψουν από την παραχώρηση τέτοιων δανείων.  Ως εκ τούτου, 
κάθε πιστωτικό ίδρυμα έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει κατά πόσο θα συμμετέχει στο εν λόγω σχέδιο 
και σε ποιο βαθμό. 

 Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ συμφώνησαν με το υπό αναφορά νομοσχέδιο και ανέφεραν ότι 
αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και των επιχειρήσεων.  Παράλληλα, 
σημείωσαν την ανάγκη για επέκταση της εφαρμογής του σχεδίου, για να καταστεί δυνατή η μέγιστη δυνατή 
αξιοποίησή του από τις επιχειρήσεις. 

 Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ και του ΣΥΜΕΑ εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με το κατά πόσο το 
σχέδιο παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την παραχώρηση δανείων θα 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση του νομοσχεδίου ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, 
καθώς και η εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας εισηγήθηκαν βελτιώσεις νομοτεχνικού 
χαρακτήρα κυρίως, για να καταστεί σαφές ότι η Επιτροπή Ενημέρωσης θα συγκροτείται από τον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του και τον Γενικό Λογιστή ή εκπρόσωπό του, καθώς 
και από τον Γενικό Ελεγκτή ή εκπρόσωπό του, ο οποίος θα συμμετέχει ως παρατηρητής. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι στο 
προσχέδιο διατάγματος πρέπει να περιληφθεί σχετική πρόνοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις και οι 
αυτοτελώς εργαζόμενοι θα έχουν υποχρέωση να προσκομίζουν στα πιστωτικά ιδρύματα βεβαίωση ή υπεύθυνη 
δήλωση για διευθετημένες ή σε ρύθμιση φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις προς τη Δημοκρατία ή ότι 
έχουν αιτηθεί την έκδοση σχετικής βεβαίωσης. 

 Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου και του 
προσχεδίου διατάγματος στα οποία περιλήφθηκαν οι πιο πάνω εισηγήσεις. 

 Στο στάδιο της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής, αναγνωρίζοντας την 
αναγκαιότητα προώθησης νομοθετικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της 
πανδημίας COVID-19, επέκριναν την κυβέρνηση για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε ως προς την 
κατάθεση στη Βουλή του υπό αναφορά νομοσχεδίου.  Περαιτέρω, σημείωσαν ότι η παραχώρηση κυβερνητικών 
εγγυήσεων για την παροχή δανείων σε επιχειρήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για 
την οικονομία, αλλά πρέπει να διασφαλιστούν η διαφάνεια, ο έλεγχος και η στόχευση στην κατανομή τέτοιων 
εγγυήσεων.  Παράλληλα, εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ενημέρωσης 
και ειδικότερα για το θέμα της εκ των υστέρων ενημέρωσης του Υπουργού Οικονομικών και της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου.  
Τέλος, ζητήθηκαν διευκρινίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για το ενδεχόμενο επέκτασης της περιόδου 
εφαρμογής του σχεδίου παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα και εντός του 
έτους 2022, καθότι η εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, όπως σχετικά 
προβλέπεται στον βασικό νόμο, δεν παρέχει επαρκές χρονικό περιθώριο για την πλήρη και αποτελεσματική 
αξιοποίησή του από τις επιχειρήσεις. 

 Απαντώντας επ’ αυτού, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το αρμόδιο 
υπουργείο έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς εξασφάλισης παράτασης του σχεδίου και σύντομα αναμένεται σχετική 
απάντηση, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, αναμένεται να είναι θετική. 

 Σημειώνεται ότι, στη βάση των διαμειφθέντων και εν αναμονή της απάντησης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε νέο αναθεωρημένο κείμενο του 
νομοσχεδίου στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια σύμφωνα με την οποία η περίοδος παραχώρησης 
κυβερνητικών εγγυήσεων ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και όχι μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2022. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Η κ. Ερωτοκρίτου, ο κ. Ιωάννου, ο κ. Τρυφωνίδης, ο κ. Μυριάνθους, ο κ. Παπαδούρης, ο κ. Κουλλά, ο κ. 
Δαμιανού και ο κ. Παπαδόπουλος. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου, από το βήμα. 
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 Απλώς να παρακαλέσω να είμαστε όσο το δυνατό πιο συνοπτικοί. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αν έχω έρθει στο βήμα, είναι για να τονίσω τη σημασία της συγκεκριμένης νομοθεσίας την οποία 
καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε, που αποτελεί ένα από τα διάφορα εργαλεία τα οποία η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει επιτρέψει στα κράτη μέλη, για να υποστηρίξουν την κάθε εθνική οικονομία που υποφέρει 
συνεπεία της πανδημίας. 

 Δεν μπορώ όμως, κύριε Πρόεδρε, παρά να τονίσω την -ας μου επιτραπεί ο όρος- «ανευθυνότητα» που 
επιδείχθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης στη διαχείριση αυτού του νομοσχεδίου, αυτής της πρόνοιας.  Στις 
19 Μαΐου του 2020 η κυβέρνηση αποφάσισε αιφνιδίως να αποσύρει το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις 
ύψους €1 δις.  Η αιτιολογία που δόθηκε τότε ήταν ότι, όπως είχε καταντήσει, συνεπεία των τροπολογιών της 
αντιπολίτευσης, αυτό το νομοσχέδιο, είχε καταστεί τότε -και θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τις λέξεις που 
χρησιμοποιήθηκαν και τους χαρακτηρισμούς από τον Υπουργό Οικονομικών- «ανεφάρμοστο» και 
«αντισυνταγματικό».  «Ανεφάρμοστο» και «αντισυνταγματικό», γιατί, κύριε Πρόεδρε;  Επειδή επέμενε η 
αντιπολίτευση -ορθά επέμενε η αντιπολίτευση- για να προστατεύσει τον τόπο, ότι για αυτό το υπέρογκο ποσό, 
για την εγγύηση δηλαδή του κάθε φορολογούμενου πολίτη που μας ακούει αυτή τη στιγμή, για δάνεια που θα 
δίνονταν από τις τράπεζες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε αυτοτελώς 
εργαζόμενους, θα έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία ελέγχου.  Όχι μόνο από την Κεντρική Τράπεζα, στην 
οποία επέμενε τότε η κυβέρνηση ότι έπρεπε να ανατεθεί ο έλεγχος, αλλά από μια πιο διευρυμένη και 
ανεξάρτητη ομάδα, περιλαμβανομένης και μιας ανεξάρτητης αρχής αυτού του τόπου.  Κατά τον τότε Υπουργό 
Οικονομικών αυτό ήταν «αντισυνταγματικό» και «ανεφάρμοστο». 

 Στις 19 Μαΐου του 2020 το Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαίωνε τον κυπριακό λαό ότι δε θα προκύψει 
κανένα πρόβλημα από την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου για το οποίο η «κακιά» αντιπολίτευση επιμένει 
στη συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης ενός ανεξάρτητου θεσμού, «θα δώσουμε άλλα 
αντισταθμιστικά μέτρα, θα προσπαθήσουμε και θα γεμίσουμε τα κενά με άλλο τρόπο και με πρώτη και 
καλύτερη τη μέθοδο της επιδότησης του επιτοκίου», την οποία βεβαίως οι οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ τότε, 
στις 20 Μαΐου 2020, μία μέρα μετά, χαρακτήρισαν ως «ασπιρίνη».  Τη χαρακτήρισαν ως ημίμετρο, δηλώνοντας 
μάλιστα ότι η οικονομία δεν είναι κουμπί που μπορείς να το πατήσεις, να το ανάψεις και να το σβήσεις. 

 Στις εκκλήσεις, κύριε Πρόεδρε, της αντιπολίτευσης -μιλώ και για αυτές από το κόμμα μου, από το 
Δημοκρατικό Κόμμα- για επαναφορά άμεσα αυτού του νομοσχεδίου, βρήκαμε κλειστές πόρτες και ανθρώπους 
που δεν άκουγαν.  Τελικά, στις 8 Μαΐου 2021, με καθυστέρηση ενός ολόκληρου έτους, αυτό το νομοσχέδιο το 
οποίο αποσύρθηκε, επειδή ήταν «ανεφάρμοστο» και «αντισυνταγματικό», κατατέθηκε με την «ανεφάρμοστη» 
και «αντισυνταγματική» του φύση.  Εγκρίθηκε από την ολομέλεια, ζητήθηκε η άποψη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και το τροποποιούμε σήμερα.  Γιατί;  Όχι, για να αλλάξουμε τις κατά τα άλλα «ανεφάρμοστες» και 
«αντισυνταγματικές» πρόνοιες στις οποίες η αντιπολίτευση επέμενε, αλλά τις «ανεφάρμοστες» και 
«αντισυνταγματικές» πρόνοιες τις οποίες η ίδια η κυβέρνηση επιθυμούσε, που ήταν η συμμετοχή της Κεντρικής 
Τράπεζας στην Επιτροπή Παρακολούθησης, για την οποία έκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει 
σύγκρουση συμφέροντος, γιατί είναι ο επόπτης των οργανισμών που θα δίνουν τα δάνεια, που θα είναι οι 
τράπεζες. 

 Το χειρότερο όμως, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όλοι οι υπόλοιποι 
οικονομικοί οργανισμοί, όλοι οι υπόλοιποι αυτοτελώς εργαζόμενοι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες από το 2020 
είχαν στα χέρια τους αυτό το εργαλείο, για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, εκτός 
από τους Κύπριους και τις κυπριακές επιχειρήσεις.  Και ερχόμαστε σήμερα να εγκρίνουμε το τροποποιητικό 
νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε μόλις στις 8 του Σεπτέμβρη, ελπίζοντας ότι θα δοθεί σε εμάς, στην Κύπρο, 
την εικοστή έβδομη χώρα, που δεν έχει -είναι η μοναδική χώρα σήμερα η Κύπρος που δεν έχει- τις κρατικές 
εγγυήσεις σε δική της εθνική νομοθεσία, ελπίζοντας ότι θα μας δοθεί παράταση χρόνου, κύριε Πρόεδρε, από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Εμείς, κύριε Πρόεδρε, ως Δημοκρατικό Κόμμα, θα υπερψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά σε όλη 
αυτή τη διαχείριση αυτού του, κατά τα άλλα, πολύτιμου και πολύ βοηθητικού εργαλείου, δυστυχώς, οι ίδιοι οι 
κυβερνώντες επέλεξαν να αφήσουν, χωρίς αυτό το ευεργέτημα, χωρίς αυτό το πλεονέκτημα, και τις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και τους αυτοτελώς εργαζόμενους για ένα απλό πείσμα και τίποτε περισσότερο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Ιωάννου.  Να παρακαλέσω να λέμε τις απόψεις μας όσο πιο περιεκτικά γίνεται. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 
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 Κύριε Πρόεδρε, ως ΕΛΑΜ, θα υπερψηφίσουμε τις κρατικές εγγυήσεις.  Αποτελεί μια αναγκαιότητα και, 
για να είμαστε ειλικρινείς, καθυστερήσαμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται εδώ και 
αρκετούς μήνες από την επιδημία του κορωνοϊού και συνεπεία των πολλών μέτρων που έχουν επιβληθεί.  
Δυστυχώς, μεγάλο μέρος των κυπριακών επιχειρήσεων βρίσκονται στον αναπνευστήρα και η στήριξή τους σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπολογίζεται ως δωρεά προς αυτές αλλά ως οξυγόνο για τους εργαζόμενους, 
αλλά και για το ίδιο το κράτος.  Για όσους δεν το αντιλαμβάνονται και ανησυχούν για το ρίσκο που παίρνουν οι 
τράπεζες -γιατί ακούστηκε και αυτό κατά τη διάρκεια της συζήτησης- να τους υπενθυμίσουμε πως όσο 
περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οδηγηθούν στο κλείσιμο λόγω απουσίας στήριξης, τόσο περισσότερο 
θα αυξηθεί το απαιτούμενο κονδύλι για το ταμείο ανεργίας και τόσο περισσότερο θα μειωθούν τα έσοδα του 
κράτους.  Και, για να είμαστε ειλικρινείς, πολλές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν στο κλείσιμο, γιατί, βάσει του 
συγκεκριμένου σχεδίου, πάρα πολλές θα μείνουν εκτός κρατικής στήριξης, κάτι που παραδέχθηκαν και οι 
αρμόδιοι.  Το είδαμε να συμβαίνει και με τα διάφορα σχέδια που αφορούσαν τον κορωνοϊό, αφού ακόμη οι 
πολίτες από το 2020, από τα πρώτα σχέδια, προσπαθούν μέχρι σήμερα να βρουν το δίκαιό τους.  Άρα, η 
στήριξη στις κυπριακές επιχειρήσεις είναι επένδυση για την επιβίωση της οικονομίας, της κοινωνίας και, όσο 
πιο γενναιόδωροι είμαστε σήμερα, τόσο λιγότερα προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου. 

 Ο κ. Τρυφωνίδης. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Έχουμε ενώπιόν μας το νομοσχέδιο που αφορά την έκδοση κυβερνητικών εγγυήσεων στα πιστωτικά 
ιδρύματα για παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους.  Εμείς ως Συνεργασία 
Δημοκρατικών Δυνάμεων τότε είχαμε ψηφίσει, στις 22 Απριλίου 2021, για παραχώρηση των εγγυήσεων ύψους 
€1 δις σε πιστωτικά ιδρύματα για παραχώρηση νέων δανείων με χαμηλό κόστος σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς 
εργαζομένους για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, παρά τις επιφυλάξεις που 
είχαμε.   

 Παρά την έγκριση της Κομισιόν τον περασμένο Αύγουστο, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν υποβάλει κάποιες παρατηρήσεις και 
εισηγήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ενσωματωθούν στη νομοθεσία που έχει ήδη ψηφιστεί, ούτως ώστε να 
επιτευχθεί συμβατότητα και συμμόρφωση προς τις υποδείξεις αυτές.  Οι κύριες αλλαγές αφορούν στη μη 
συμμετοχή των δύο λειτουργών της Κεντρικής Τράπεζας στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Ενημέρωσης, 
όπως αναφέρεται στο εξής.  Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου και ο 
Γενικός Ελεγκτής ως παρατηρητής θα συνεχίσουν να συμμετέχουν.   

 Ο ρόλος της επιτροπής Ενημέρωσης θα είναι πλέον ενημερωτικός και μάλιστα εκ των υστέρων προς τον 
Υπουργό Οικονομικών και την επιτροπή Οικονομικών και δε θα παρεμβαίνει και δε θα εμπλέκεται στη λήψη 
αποφάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων.  Καταργείται το κριτήριο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων στα 
πιστωτικά ιδρύματα και εισηγούνται την παραχώρηση εγγυήσεων προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα με ανοικτή 
πρόσκληση χωρίς οποιαδήποτε κριτήρια.   

 Με την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού όντως δημιουργείται ακόμα ένα χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζομένων.  Συμφωνούμε ότι η ψήφισή του θα συμβάλει στην 
ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, όμως θα θέλαμε να εκφράσουμε τις έντονες ανησυχίες μας 
σχετικά με τις επιπτώσεις των αλλαγών που επιχειρούνται μέσω του νομοσχεδίου και κατά πόσο οι αλλαγές 
αυτές θα επηρεάσουν τη διαφάνεια, τον έλεγχο, τη στόχευση και την κατανομή των εγγυήσεων και των 
δανείων.   

 Είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε τις ανησυχίες μας και τα ερωτήματά μας τόσο στην επιτροπή 
Οικονομικών, αλλά και στον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας σε χθεσινή μας συνάντηση.  Έχουμε πάρει τις 
απαντήσεις από τον Διοικητή, οι οποίες μας καθησύχασαν μερικώς.   

 Με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του πολίτη θα υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο αυτό και θα 
δώσουμε την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό για την ενίσχυση της 
ρευστότητάς τους και την ενίσχυση της οικονομίας γενικότερα.  Όμως, θα παρακολουθούμε καθημερινώς τη 
διαδικασία με άγρυπνο μάτι.   

 Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της διαδικασίας και, αν δούμε οτιδήποτε μεμπτό, θα παρεμβαίνουμε.  
Επίσης καλούμε τις τράπεζες να μην ταλαιπωρήσουν τις επιχειρήσεις, αλλά η εκταμίευση των δανείων στους 
αυτοτελώς εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι με πολύπλοκες 
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γραφειοκρατικές, αλλά και ευνοιοκρατικές διαδικασίες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια γενικότερη συναντίληψη στα διάφορα ζητήματα.  Ο χρόνος παρέμβασης 
να είναι γύρω στα δύο λεπτά, είπαμε.  Για τούτο να κάμουμε τρία λεπτά.  Η παράκλησή μου να τηρήσουμε τα 
τρία λεπτά.  Να είμαστε όσο το δυνατόν πιο περιεκτικοί μπορούμε στην τοποθέτησή μας. 

 Ο κ. Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Όντως έχουμε καθυστερήσει πάρα, πάρα πολύ να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε.  Ήδη 
οι πλείστες επιχειρήσεις βρίσκονται στα όρια, θα έλεγα, της έλλειψης ρευστότητας.  Ε, αυτό το νομοσχέδιο θα 
έλεγα ότι θα έπρεπε να είχε εδώ και πάρα πολύ καιρό ψηφιστεί.  Για κάποιους οι οποίοι προσέγγιζαν το ζήτημα 
με έναν διαφορετικό φακό να πω ότι οι κρατικές εγγυήσεις για την Κύπρο δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο.  Είχαμε 
εγγυηθεί ως Κυπριακή Δημοκρατία και ημικρατικούς οργανισμούς, αλλά και τις ίδιες τις τράπεζες, για να 
αντλήσουν ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή, ψηφίζοντας αυτό 
το νομοσχέδιο, για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, είναι προς την ορθή κατεύθυνση.   

 Ελπίζουμε ότι θα αξιοποιηθούν τα χρήματα με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά να αναδειχθούν και 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσανατολισμό προς την καινοτομία, αλλά την ίδια στιγμή ένα από τα τρωτά του 
συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι ότι δεν αναφέρεται σε νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί κατά τον τελευταίο 
χρόνο.  Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι είναι ένα από τα μειονεκτήματα αυτού του νομοσχεδίου, αυτής της 
παραχώρησης εγγυήσεων, το οποίο ίσως να πρέπει η κυβέρνηση, ίσως να πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών 
να επεξεργαστούν με κάποιον άλλο τρόπο, ώστε πραγματικά να δοθεί αυτή η δυνατότητα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μυριάνθους. 

 Ο κ. Παπαδούρης. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί έχουν ακουστεί αρκετά, με τα οποία συμφωνούμε.  Θα υπερψηφίσουμε το 
νομοσχέδιο.  Ελπίζουμε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα -ειδικά με την υπέρμετρη ρευστότητα την οποία έχουν στα 
ταμεία τους αυτή τη στιγμή- θα προχωρήσουν και, όπως ήταν η σκέψη δημιουργίας αυτού του νομοθετήματος, 
να γίνει μια κατηγορία, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι δάνεια θα πάνε και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις 
μικρές και στις μικρομεσαίες.  Και στις μεγάλες, εννοείται, θα τιμηθεί αυτό.   

 Θα ήταν ατόπημά μου να μην κακίσω επίσης αυτό που όλοι διαπιστώσαμε, ότι αυτό το χρήσιμο 
εργαλείο, το οποίο μας δόθηκε και έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εμείς απλά, όπως σωστά ακούστηκε, δεν το προχωρήσαμε απλώς για ένα πείσμα.  Αυτό μας δείχνει 
τελικά η εμπειρία, ότι για ένα πείσμα τελικά δεν το προχωρήσαμε.   

 Επί της ουσίας, δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο στο νομοσχέδιο.  Τώρα πόσο είναι το κόστος και αν 
μπορεί να μετρηθεί αυτό το κόστος μη εφαρμογής του από πέρσι μέχρι φέτος ελπίζω να μη σημαίνει ή να 
σήμαινε το κλείσιμο αρκετών επιχειρήσεων. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαδούρη. 

 Ναι, κύριε Κουλλά. 

 Να ’ρτεις, αλλά εννά τζιυλήσεις τον χρόνο, έννεν; 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Ελπίζω. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  



215 

 Δε θέλουμε να ξύνουμε πληγές.  Εμείς πιστεύουμε ότι υπήρχε πείσμα και από πλευράς της 
αντιπολίτευσης.  Προσωπικά σε εκείνο το τοξικό κλίμα είχα εισηγηθεί να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, μόνο και 
μόνο για να αποσείσουμε από πάνω μας τη ρετσινιά του διεφθαρμένου, γιατί καλλιεργείτο ένα τέτοιο κλίμα, το 
οποίο βεβαίως μας ενοχλούσε.  Όμως δεν αποσύρθηκε το νομοσχέδιο και δεν έγινε τίποτα.   

 Να θυμίσω ότι κάναμε αναστολή δόσεων, πρωτοφανή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για €10 δις 
δάνεια.  Και αυτό ρευστότητα ήταν.  Δώσαμε επιδοτήσεις για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια, χορηγίες 
για νέα ζευγάρια, πρόσφυγες, ακριτικά χωριά, στα ορεινά, για να μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους 
κατοικία.  Και αυτό ρευστότητα ήταν.  Δάνεια μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας Κύπρου με εγγυήσεις πάλι του κράτους προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
καταβολή των μισθών για πάρα πολλούς μήνες -για περισσότερους μήνες από οποιαδήποτε άλλη χώρα- αλλά 
και εφάπαξ χορηγίες μετά από κάθε lockdown.  Εκατοντάδες εκατομμύρια.   

 Τα αποτελέσματα είναι εκεί, πλέον έχουμε συγκριτικά αποτελέσματα.  Έχουμε λιγότερη ύφεση από τον 
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρσι και μεγαλύτερη ανάπτυξη φέτος.  Πολύ λίγες χώρες το έχουν πετύχει 
αυτό!  Λιγότερη ζημιά το 2020, μεγαλύτερη αποκατάσταση, ανάπτυξη το 2021.  Είναι για όλα αυτά τα μέτρα…  
Δε μας έλειψε δηλαδή αυτό το εργαλείο.   

 Θεωρώ όμως ότι τώρα που σταματούν τα υπόλοιπα εργαλεία είναι χρήσιμο να το προσθέσουμε από 
τούδε και στο εξής.  Εφόσον σταματούν τα υπόλοιπα και έχουμε καταφέρει και καλύτερα από τους άλλους, ας 
προσθέσουμε ακόμα ένα εργαλείο.  Μα, ο δανεισμός, κύριε Πρόεδρε, ο δανεισμός των πρώτων οκτώ μηνών 
του 2021, παρά το ότι υπήρχαν μικροί μήνες τους πρώτους μήνες του 2021, είναι ίσος με τον αντίστοιχο 
δανεισμό σε ερώτημα δικό μου προς την Κεντρική Τράπεζα με το 2019.  Σήμερα, δηλαδή το ’21, θα δοθούν 
περισσότερα δάνεια στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά απ’ ό,τι το ’19.  Μιλούμε για την προ πανδημίας εποχή.   

 Άρα, για να κλείσω, εγώ δε θέλω να πω κάτι περισσότερο.  Νομίζω ότι χρησιμοποιήσαμε πολλά άλλα 
εργαλεία και τα αποτελέσματα συγκριτικά είναι καλύτερα από τις περισσότερες χώρες, όχι ότι δεν έχουμε 
προβλήματα εμείς, μη μας παρεξηγείτε.  Αυτό που λέω είναι ότι οι άλλες χώρες, οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, έχουν παραπάνω προβλήματα από εμάς και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εις τες παραπάνω χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περισσότερα προβλήματα απ’ ό,τι οι δικές μας.  Όχι ότι δεν υπάρχουν 
προβλήματα, προς Θεού, αλλά, επαναλαμβάνω -και κλείνω- ότι τώρα, αυτή την ώρα, να προσθέσουμε ένα 
εργαλείο που σταματούν τα υπόλοιπα μπορεί να είναι και βολικό. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κουλλά. 

 Ναι, κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Επειδή συμμερίζομαι την ανησυχία που χαμηλόφωνα εξέφρασε η κ. Ερωτοκρίτου ότι, αν τους πούμε 
τίποτε παραπάνω αύριο, μπορεί να το αποσύρουν, θα ασκήσω πολύ λελογισμένη κριτική, που δεν είναι καν 
κριτική, είναι παράθεση γεγονότων.  

 Θα αποφύγω τον πειρασμό να μπω σε μια συζήτηση ειδικά σήμερα για το κατά πόσο αποκαλούνταν 
ορισμένοι «διεφθαρμένοι» ή «διαπλεκόμενοι» ή αντιμετωπίζουν κατηγορίες σύγκρουσης συμφέροντος, διότι σε 
ένα πολύ μεγαλύτερο κοινοβούλιο σήμερα δυστυχώς για τον τόπο μας γίνεται το έλα να δεις και τοις φρονίμοις 
ολίγα και μακάρι να μην ήταν έτσι για την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 Και βεβαίως, αν νιώθουν ασφάλεια οι συνάδελφοι του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι όλα παν πρίμα 
τζιαι έχουμε την ανάπτυξη, είναι καλά να κάμουν μια περιδιάβαση στην ελεύθερη Αμμόχωστο ο κ. Κουλλά και 
άλλοι συνάδελφοι τζιαι να τους πουν ότι έχουμε ανάπτυξη, ότι δεν έχουμε ακρίβεια τζιαι ότι ουσιαστικά τα 
πράγματα παν κατ’ ευχή.   

 Στο θέμα μας, κύριε Πρόεδρε.  Εντός του χρόνου να πω το εξής:  Επειδή κατά κόρον όλοι οι συνάδελφοι 
αναφέρθηκαν στην αδικαιολόγητη καθυστέρηση που υπήρξε -εξάλλου, είναι και εύρημα της επιτροπής που 
καταγράφεται μέσα στην έκθεση- το διακύβευμα είναι άγνωστο, δε θα ξέρουμε ποτέ αυτά τα δύο χρόνια 
περίπου πόση ζημιά προκάλεσαν, δεδομένου του γεγονότος ότι τα τελευταία χρόνια είναι σε χιλιάδες που 
αποτιμώνται οι πτωχεύσεις, οι εκκαθαρίσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ενδεχομένως, αν είχαν στη 
διάθεσή τους αυτό το χρήσιμο εργαλείο, η ζημιά να ήταν μικρότερη, χωρίς να παραγνωρίζουμε την πανδημία 
και τις συνέπειές της, οι οποίες προφανώς ήταν απρόβλεπτες και για τις οποίες ως τέτοιες ήταν εξωγενείς 
παράγοντες.   

 Δεύτερον, μας ανησυχούν ορισμένα ζητήματα στο νομοσχέδιο, παρά το γεγονός ότι, επειδή είναι 



216 

χρήσιμο εργαλείο, εμείς θα το υπερψηφίσουμε.  Στον χρόνο που μεσολάβησε έχει αλλοιωθεί το στοιχείο του 
ελέγχου, ιδιαίτερα του προληπτικού ελέγχου.  Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η αρμόδια επιτροπή, η 
επιτροπή Ελέγχου, μετονομάστηκε ουσιαστικά σε επιτροπή Ενημέρωσης και μάλιστα εκ των υστέρων, κάτι που 
αναφέρεται ρητά στις αρμοδιότητες.   

 Μας ανησυχεί το γεγονός ότι σειρά αποφάσεων θα λαμβάνονται με διατάγματα Υπουργικού Συμβουλίου 
ή υπουργών, αρμόδιων υπουργών, που είναι ένα έλλειμα δημοκρατίας, αλλά βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα.  
Είναι αναγκαίο το μέτρο, κάλλιο αργά παρά ποτέ, γι’ αυτό εμείς θα το στηρίξουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού. 

 Τελευταίος ο κ. Παπαδόπουλος. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Ακούγοντας προηγουμένως τον συνάδελφο κ. Κουλλά, διερωτώμαι γιατί το φέρνει η κυβέρνηση το 
νομοσχέδιο, αφού πάμε περίφημα και δεν το χρειαζόμαστε.  Αντίθετα, εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο 
αυτό το εργαλείο και χαιρετίζουμε το ότι θα ψηφιστεί σήμερα, έστω και με ενάμιση χρόνο καθυστέρηση.  Θα 
χαιρετίζαμε ανεπιφύλακτα αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, εάν το ψηφίζαμε πριν από ενάμιση χρόνο.  
Γιατί εδώ και ενάμιση χρόνο η κυβέρνηση του κ. Αναστασιάδη κρατά αυτό το νομοσχέδιο στα συρτάρια της, 
γιατί δεν ήθελε τον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή.  Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που βρισκόμαστε εδώ ενάμιση 
χρόνο μετά και ψηφίζουμε ένα νομοσχέδιο όπως το είχε καθορίσει η Βουλή πριν από ενάμιση χρόνο με 
μοναδικές εξαιρέσεις και αλλαγές αυτά που ήθελε η κυβέρνηση να βάλει και τα έκρινε αντισυνταγματικά, 
μάλλον παράτυπα η Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ενάμιση χρόνο οι κυπριακές επιχειρήσεις δεν είχαν τη στήριξη και τη 
ρευστότητα που θα μπορούσε να προσφέρει αυτό το εργαλείο.  Ενάμιση χρόνο οι ανταγωνιστές των 
κυπριακών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν φτηνό δανεισμό στηριζόμενες από τις χώρες τους, όχι 
όμως οι κυπριακές επιχειρήσεις.  Ενάμιση χρόνο μέσα στην πανδημία οι κυπριακές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είχαν αυτή τη βοήθεια.   

 Ακόμη χειρότερα, σε δύο μήνες λήγει το πρόγραμμα, αν δεν πετύχουμε παράταση, ειδικά και μόνο για 
την Κύπρο, που είναι η τελευταία χώρα που θα υιοθετήσει αυτό το πρόγραμμα, θα χάσουμε αυτή τη στήριξη.  
Και σημειώνω ότι οι κυπριακές τράπεζες -το έχουν δηλώσει- δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβουν μέσα σε 
δύο μήνες να δώσουν αυτό τον δανεισμό, εκτός εάν δοθεί παράταση.  Και αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε να 
ζητήσουμε παράταση μόνο για την Κύπρο, τη στιγμή που γίνεται η συζήτηση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, που 
έχει προαναφέρει ο αγαπητός συνάδελφος, και πρέπει να εξηγήσει η κυπριακή κυβέρνηση γιατί για ενάμιση 
χρόνο δεν ήθελε τον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή.   

 Νομίζω όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ποια θα είναι τα δεδομένα που θα έχουν μπροστά τους κατά 
εκείνη τη συζήτηση, εμείς όμως, κύριε Πρόεδρε, επειδή επιμέναμε από την πρώτη στιγμή ότι έπρεπε αυτό το 
εργαλείο να δοθεί στις κυπριακές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες, θα θέλαμε να ακούσουμε 
απολογίες από την κυβέρνηση, απολογία για την καθυστέρηση, απολογία για την έλλειψη στήριξης προς τις 
κυπριακές επιχειρήσεις και απολογίες για το ρεζίλεμα της Κύπρου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε. 

 Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 10.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 
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 Ομόφωνο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τα άρθρα ομόφωνα εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά 
Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 «Όχι» είπατε, κύριε Τορναρίτη; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Όχι, μιλούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μιλάτε μεταξύ σας, εντάξει. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 11 νομοσχέδιο, που είναι θέμα εξ αναβολής, τιτλοφορείται «Οι περί 
Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) 
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Κανονισμοί του 2021».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 
Αξιωματικών) Κανονισμών, ώστε οι αξιωματικοί βαθμού Ταξιάρχου, προκειμένου να δικαιούνται κρίση και 
προαγωγή, να απαιτείται όπως συμπληρώνουν χρόνο διοίκησης διάρκειας έξι μηνών, αντί ενός έτους, που 
ισχύει σήμερα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 

 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας 

 Γιώργος Κάρουλλας Παύλος Μυλωνάς 

 Χάρης Γεωργιάδης Χρίστος Χρίστου 

 Κώστας Κώστα  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Γιαννάκης Γαβριήλ  

 Βαλεντίνος Φακοντής  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Υπαρχηγός 
Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού της 
Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμών, ώστε οι αξιωματικοί βαθμού Ταξιάρχου, προκειμένου να 
δικαιούνται κρίσης και προαγωγής, να απαιτείται όπως συμπληρώνουν χρόνο διοίκησης διάρκειας έξι (6) 
μηνών, αντί ενός έτους που ισχύει σήμερα.   

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα από το Υπουργείο Άμυνας στοιχεία, με βάση τους ισχύοντες βασικούς 
κανονισμούς οι αξιωματικοί βαθμού Ταξιάρχου απαιτείται όπως συμπληρώσουν χρόνο διοίκησης διάρκειας 
ενός (1) έτους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύγκλησης του Ανώτερου Συμβουλίου 
Κρίσεων, προκειμένου να δικαιούνται κρίσης και προαγωγής.  Περαιτέρω, με βάση τους εν λόγω κανονισμούς 
η συμπλήρωση από τους αξιωματικούς χρόνου διοίκησης σε κάθε βαθμό απαιτείται, για να καθίστανται ικανοί 
για την επιτυχή διεξαγωγή και εκτέλεση των αποστολών που τους ανατίθενται. 

 Συναφώς, με βάση τα ίδια στοιχεία το Υπουργείο Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιωματικοί 
βαθμού Ταξιάρχου είναι ανώτατοι αξιωματικοί, έκρινε σκόπιμη την τροποποίηση των ισχυόντων κανονισμών, 
γιατί κρίνει ότι το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών χρόνου διοίκησης για τον εν λόγω βαθμό είναι επαρκής 
χρόνος.   

 Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε στην επιτροπή ότι με την 
προτεινόμενη τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα κρίσης κατά την εκάστοτε ετήσια τακτική σύνοδο του 
Ανώτερου Συμβουλίου Κρίσεων περισσότερων αξιωματικών βαθμού Ταξιάρχου και ως εκ τούτου θα 
παρέχονται στο εν λόγω συμβούλιο περισσότερες επιλογές για προαγωγή των καταλληλότερων αξιωματικών 
στον βαθμό του Υποστρατήγου.  Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση θα 
αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο να μην είναι δυνατή η πλήρωση με προαγωγή των εκάστοτε κενών θέσεων 
βαθμού Υποστρατήγου που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό από αξιωματικό βαθμού Ταξιάρχου.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να 
τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωρούμε στην ψηφοφορία για τους κανονισμούς. 
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 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, δεκαεπτά αποχές και καμία ψήφο εναντίον, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στα υπ’ αριθμόν 12, 13 και 14 θέματα.  Έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί 
Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2020», «Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων 
(Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» και «Οι 
περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021», αντίστοιχα. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 12 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα της επίδοσης ειδοποίησης, πέρα από τα πρόσωπα που 
καθορίζονται στο άρθρο 46 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, και σε πρόσωπο το οποίο γραπτώς 
εξουσιοδοτείται από τον υπεύθυνο λειτουργό δυνάμει των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου να εκτελεί για 
λογαριασμό και εξ ονόματός του καθήκοντα σχετικά με τη λειτουργία και τον χειρισμό των συσκευών 
φωτοεπισήμανσης.  Περαιτέρω τροποποίηση, ώστε να επεκταθεί η προθεσμία πληρωμής των εξώδικων 
προστίμων που εκδίδονται για τροχαίες παραβάσεις από τις τριάντα ημέρες, που προβλέπεται, στις σαράντα 
πέντε ημέρες, ενώ η δίωξη εναντίον προσώπου που δεν έχει εξοφλήσει τέτοιο εξώδικο πρόστιμο να ασκείται 
μετά την παρέλευση σαράντα πέντε ημερών από την έκδοση της ειδοποίησης, αντί μετά τις τριάντα ημέρες. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 13 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση 
Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να επενεχθούν τα ακόλουθα: 

1. Να καθοριστεί η προθεσμία των εκατόν ογδόντα ημερών, για σκοπούς επίδοσης της ειδοποίησης 
πληρωμής εξώδικου προστίμου, σε περίπτωση διάπραξης αδικημάτων, τόσο στον εγγεγραμμένο 
ιδιοκτήτη του οχήματος όσο και στον υποδειχθέντα από τον ιδιοκτήτη οδηγό του οχήματος. 

2. Να καταστεί τεκμήριο η παραλαβή της ειδοποίησης εξώδικου προστίμου, έστω και εάν ο ιδιοκτήτης του 
οχήματος με το οποίο διαπράχθηκε η παράβαση αρνείται να την παραλάβει. 

3. Να υποχρεούται ο ιδιοκτήτης του οχήματος με το οποίο διαπράχθηκε η παράβαση που καταγράφθηκε 
από συσκευή φωτοεπισήμανσης, σε περίπτωση που ισχυρίζεται ότι δεν είναι ο παραβάτης οδηγός, να 
ειδοποιήσει εγγράφως τον υπεύθυνο λειτουργό, δίνοντας τα στοιχεία του παραβάτη οδηγού. 

4. Να συνεχίζεται η διαδικασία παράβασης τόσο εναντίον του ιδιοκτήτη όσο και του υποδειχθέντος από τον 
ιδιοκτήτη οδηγού του οχήματος, σε περίπτωση που το άτομο που αναγνωρίστηκε ως οδηγός και 
εντοπίστηκε δεν αποδέχεται τη διάπραξη του αδικήματος.  

5. Να ρυθμιστεί η ποινική ευθύνη, σε περίπτωση που διαπράττεται ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στην 
υπό τροποποίηση νομοθεσία και ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 14 θέματος είναι η τροποποίηση των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
(Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) (Τροποποιητικών) Κανονισμών, ώστε να περιληφθεί σε αυτούς το έντυπο 
φωτοεπισήμανσης για σκοπούς εφαρμογής του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου και του περί 
Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου. 

(Η σχετική έκθεση) 



220 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τα νομοσχέδια 
και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος 

Παρόντες: 

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Χρύσανθος Σαββίδης 

 Φωτεινή Τσιρίδου Ηλίας Μυριάνθους 

 Δημήτρης Δημητρίου Σταύρος Παπαδούρης 

 Γιαννάκης Γαβριήλ  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε τα νομοσχέδια και τους 
κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 2, 
στις 9 και στις 23 Σεπτεμβρίου 2021. 

 Σημειώνεται ότι η συζήτηση επί των προνοιών των εν λόγω νομοσχεδίων και κανονισμών άρχισε 
ενώπιον της επιτροπής υπό τη σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων της απελθούσας Βουλής, η οποία εξέτασε τα προτεινόμενα σχέδια νόμου και κανονισμούς σε τέσσερις 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 4 και 25 Φεβρουαρίου 2021.   

 Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της αστυνομίας και της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των εν λόγω νομοσχεδίων και κανονισμών παρευρέθηκαν 
και οι βουλευτές κ. Κώστας Κώστα, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Βαλεντίνος Φακοντής και Χρίστος Ορφανίδης. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του 
περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα της επίδοσης ειδοποίησης 
πέρα από τα πρόσωπα που καθορίζονται στο άρθρο 46 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου και σε πρόσωπο 
το οποίο γραπτώς εξουσιοδοτείται από τον υπεύθυνο λειτουργό δυνάμει των διατάξεων του προτεινόμενου 
νόμου να εκτελεί για λογαριασμό και εξ ονόματός του καθήκοντα σχετικά με τη λειτουργία και τον χειρισμό των 
συσκευών φωτοεπισήμανσης. 

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του 
περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να 
επενεχθούν τα ακόλουθα: 

1. Να καθοριστεί προθεσμία 90 ημερών για σκοπούς επίδοσης της ειδοποίησης πληρωμής εξώδικου 
προστίμου για διάπραξη αδικημάτων που προβλέπονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία τόσο 
στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του οχήματος όσο και στον υποδειχθέντα από τον ιδιοκτήτη οδηγό του 
οχήματος. 

2. Να καταστεί τεκμήριο η παραλαβή της ειδοποίησης εξώδικου προστίμου, έστω και αν ο ιδιοκτήτης του 
οχήματος με το οποίο διαπράχθηκε η παράβαση αρνείται να την παραλάβει. 

3. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη του οχήματος με το οποίο διαπράχθηκε η παράβαση που καταγράφηκε από 
συσκευή φωτοεπισήμανσης, σε περίπτωση που ισχυρίζεται ότι δεν είναι ο παραβάτης οδηγός, να 
ειδοποιήσει εγγράφως τον υπεύθυνο λειτουργό, δίνοντας τα στοιχεία του παραβάτη οδηγού. 

4. Η συνέχιση της διαδικασίας παράβασης τόσο εναντίον του ιδιοκτήτη όσο και του υποδειχθέντος από τον 
ιδιοκτήτη οδηγού του οχήματος, σε περίπτωση που το άτομο που αναγνωρίστηκε ως οδηγός και 
εντοπίστηκε δεν αποδέχεται τη διάπραξη του αδικήματος.  

5. Η ρύθμιση της ποινικής ευθύνης, σε περίπτωση που διαπράττεται ποινικό αδίκημα που προβλέπεται 
στην υπό τροποποίηση νομοθεσία και ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 12 του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων Νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή είναι η τροποποίηση των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) (Τροποποιητικών) Κανονισμών, ώστε να περιληφθεί σε αυτούς 
το έντυπο φωτοεπισήμανσης για σκοπούς εφαρμογής του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου και 
του περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού επεξήγησε τις πρόνοιες των 
υπό συζήτηση σχεδίων νόμου και κανονισμών, σημείωσε ότι πρέπει να ψηφιστούν και να εγκριθούν, 
αντίστοιχα, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει η δοκιμαστική περίοδος του συστήματος 
φωτοεπισήμανσης, ήτοι την 25η Οκτωβρίου 2021, και που θα είναι διάρκειας ενός μηνός. 
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 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων συμφώνησε με τους σκοπούς και επιδιώξεις των υπό συζήτηση σχεδίων νόμου και 
κανονισμών και ενημέρωσε την επιτροπή ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία που θα 
αναλάβει την εγκατάσταση και λειτουργία των συσκευών φωτοεπισήμανσης. Περαιτέρω, επεξήγησε τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήματος φωτοεπισήμανσης και ανέφερε ότι κατά τη δοκιμαστική περίοδο μέσω του εν λόγω 
συστήματος θα επιδίδονται παρατηρήσεις προς τους παραβάτες οδηγούς, χωρίς ωστόσο να έχουν υποχρέωση 
για πληρωμή του εξώδικου προστίμου. 

 Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων και 
κανονισμών και ανέφεραν ότι με την ψήφιση και έγκρισή τους, αντιστοίχως, από τη Βουλή αναμένεται να 
επέλθει μείωση των τροχαίων παραβάσεων και κατ’ επέκταση και των τροχαίων συγκρούσεων.   

 Ειδικότερα, ανέφεραν ότι η εγκατάσταση συστήματος φωτοεπισήμανσης, η εγκατάσταση συστήματος 
για αυτόματη αναγνώριση αδικημάτων από κάμερες εγκατεστημένες στα οχήματα της αστυνομίας, αλλά και η 
γνωστοποίηση των μελανών σημείων των δρόμων είναι ορισμένα από τα μέτρα που μπορούν επίσης να 
συμβάλουν στη μείωση των τροχαίων παραβάσεων ή/και των τροχαίων συγκρούσεων, σημειώνοντας ως 
παράδειγμα το ότι στη δεκάμηνη περίοδο που είχε εφαρμοστεί το σύστημα φωτοεπισήμανσης σημειώθηκε 
μείωση στις τροχαίες παραβάσεις της τάξεως του 67%.   

 Στο στάδιο της συζήτησης των προτεινόμενων νομοθετημάτων μέλη της επιτροπής εξέφρασαν 
επιφυλάξεις για ορισμένα ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 
Συγκεκριμένα, τα εν λόγω ζητήματα αφορούν στα ακόλουθα: 

1. Στην προβλεπόμενη επίδοση της ειδοποίησης παράβασης από την ανάδοχο εταιρεία και στα 
προβλήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν με τους επιδότες της ανάδοχου εταιρείας. 

2. Στην ενδεχόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση των συσκευών 
φωτοεπισήμανσης. 

3. Στον τρόπο επίλυσης προβλημάτων που θα προκύψουν, σε περίπτωση που η παράβαση δε 
διαπιστώνεται με σαφήνεια με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα 
φωτοεπισήμανσης. 

4. Στην αναζήτηση πιο σύγχρονων μεθόδων για σκοπούς ειδοποίησης του παραβάτη σε περίπτωση 
επανάληψης της παράβασης, όπως η αποστολή γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητής τηλεφωνίας 
του παραβάτη.   

 Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανέφερε στην επιτροπή ότι το Γραφείο 
της υπέδειξε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και στην αστυνομία τον τρόπο λειτουργίας και 
τον τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών τόσο μεταξύ της αστυνομίας και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών όσο 
και μεταξύ της αστυνομίας και του αναδόχου. Περαιτέρω, ανέφερε ότι τα δεδομένα που μπορούν να 
λαμβάνονται από τις συσκευές φωτοεπισήμανσης προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του περί 
Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι αναφορικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων έχει προηγηθεί διαβούλευση του Γραφείου της με την αναθέτουσα αρχή στο στάδιο 
της ετοιμασίας του διαγωνισμού και στη σύμβαση έχουν περιληφθεί πρόνοιες για την τήρηση της νομοθεσίας 
που διέπει την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Σε σχέση με τη διενέργεια επιδόσεων των ειδοποιήσεων 
παράβασης από την ανάδοχο εταιρεία η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι η ιδιωτική επίδοση επιτρέπεται με βάση 
τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας και ότι στη σύμβαση περιλαμβάνονται πρόνοιες οι οποίες διασφαλίζουν τις 
προϋποθέσεις σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα που ιδιώτης επιδότης πρέπει να πληροί, προκειμένου 
να μπορεί να εκτελεί την εν λόγω εργασία, όπως για παράδειγμα η κατοχή λευκού ποινικού μητρώου. 

 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ενημέρωσε την επιτροπή ότι στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή θα καταγράφονται μόνο τα απαραίτητα στοιχεία που σχετίζονται με την παράβαση και 
ότι η επεξεργασία των δεδομένων της παράβασης από τον ανάδοχο θα γίνεται υπό την άμεση επίβλεψη της 
αστυνομίας. Σε σχέση με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων επίδοσης, όπως η αποστολή γραπτού μηνύματος 
στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, ανέφερε ότι με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται να 
δημιουργηθεί βάση δεδομένων με τους αριθμούς τηλεφώνων των παραβατών. Ωστόσο, αυτό, όπως ανέφερε, 
μπορεί να μελετηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο στο πλαίσιο σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. 

 Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας ανέφεραν ότι, σε περίπτωση που η παράβαση δε διαπιστώνεται με 
σαφήνεια, την τελική κρίση θα έχει ο υπεύθυνος λειτουργός, ο οποίος, σταθμίζοντας όλους τους παράγοντες, 
θα λαμβάνει την τελική απόφαση. Περαιτέρω, ανέφεραν ότι θα επιτρέπεται στον υποδειχθέντα ως παραβάτη 
οδηγό να έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα καταγεγραμμένα στο σύστημα δεδομένα, ώστε να λάβει γνώση 
για την εν λόγω παράβαση. 

 Η επιτροπή στο πλαίσιο της εξέτασης των εν λόγω νομοθετημάτων εισηγήθηκε όπως το αρμόδιο 
υπουργείο σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας μελετήσουν το ενδεχόμενο τροποποίησης 
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του πρώτου νομοσχεδίου, ώστε να επεκταθεί η προθεσμία πληρωμής των εξώδικων προστίμων που 
εκδίδονται για τροχαίες παραβάσεις από τις 30 ημέρες που προβλέπεται στις 45 ημέρες, ενώ δίωξη εναντίον 
προσώπου που δεν έχει εξοφλήσει τέτοιο εξώδικο πρόστιμο να ασκείται μετά την παρέλευση 45 ημερών από 
την έκδοση της ειδοποίησης αντί μετά τις 30 ημέρες. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και οι εκπρόσωποι της αστυνομίας, 
στο στάδιο της συζήτησης των εν λόγω προτεινόμενων νομοθετημάτων, ζήτησαν από την επιτροπή όπως 
μελετηθεί και το ενδεχόμενο τροποποίησης του δευτέρου νομοσχεδίου για επέκταση της προθεσμίας των 90 
ημερών, που προβλέπεται για σκοπούς επίδοσης της ειδοποίησης, σε 180 ημέρες από τη διάπραξη του 
αδικήματος. Προς υποστήριξη της εν λόγω θέσεώς τους οι ίδιοι  εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι σε 
τέτοια περίπτωση θα επεκταθεί ο χρόνος εντός του οποίου θα δύναται να επιλυθεί το ζήτημα εξωδικαστηριακά. 

 Συναφώς με τα πιο πάνω, το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας επανεξέτασε την εισήγηση της επιτροπής αναφορικά με την επέκταση της προθεσμίας πληρωμής 
των εξώδικων προστίμων και τη δίωξη του παραβάτη που δεν εξοφλεί το εξώδικο πρόστιμο και κατέθεσε 
σχετικό αναθεωρημένο κείμενο στο οποίο αυξάνονται οι προθεσμίες από 30 ημέρες σε 45, αντίστοιχα. 

 Στα εν λόγω αναθεωρημένα κείμενα περιλήφθηκε και η εισήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας για την επέκταση από 90 σε 180 ημέρες της προθεσμίας επίδοσης της 
ειδοποίησης για πληρωμή του εξώδικου προστίμου στον παραβάτη.  

 Σε σχέση με την πιο πάνω εισήγηση της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι έπειτα από συνεννόηση με την αστυνομία διαμόρφωσε 
περαιτέρω την εν λόγω πρόνοια για σκοπούς πρακτικής εφαρμογής και αποφυγής περαιτέρω προβλημάτων 
λόγω ανομοιομορφίας στις προθεσμίες, ώστε η εν λόγω ρύθμιση να επεκταθεί σε όλα τα αδικήματα που 
περιλαμβάνονται στους πίνακες Ι, ΙΙ και VI του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου αντί των 
αδικημάτων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΙΙ με αύξοντες αριθμούς 12, 18, 24, 35, 45, 54 και για τα 
αδικήματα με αύξοντα αριθμό 2 του πίνακα VI, ως αρχικά προνοείτο.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιον της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία του προέδρου της επιτροπής βουλευτή της ΔΗΠΑ, των 
μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της 
βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση των 
νομοσχεδίων σε νόμους και την έγκριση των κανονισμών, όπως έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο 
πάνω. 

 Ο βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ο βουλευτής της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και ο βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των προτεινόμενων νόμων και κανονισμών κατά τη 
συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2020. 

2. Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

3. Οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου. 

 Αντιλαμβάνομαι ότι η συζήτηση θα γίνει ενιαία.   

 Ήρθε κοντά μου μια προτεινόμενη τροπολογία από τον κ. Χρίστο Ορφανίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.  Νομίζω μπορούμε να την υιοθετήσουμε, έστω και εάν 
ήρθε αυτή τη στιγμή, οπόταν στη συζήτηση να την εξηγήσετε, κύριε Ορφανίδη. 

 Λοιπόν, ποιοι θέλουν να πάρουν τον λόγο; 

 Να κάμουμε έναν κατάλογο, κύριε Γεωργίου. 

 Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το κέντρο;  Ο κ. Ορφανίδης, ο κ. Σαββίδης…  Να σας αφήσω μετά, κύριε 
Σαββίδη, να βάλουμε από τα άλλα κόμματα και μετά να μιλήσετε εσείς. 

 Ο κ. Μυριάνθους, ο κ. Παπαγιάννης, ο κ. Μουσιούττας, ο κ. Παπαδούρης, ο κ. Σαββίδης, η κ. Τσιρίδου, 
είδα, ο κ. Γαβριήλ.   

 Υπάρχει άλλος που δεν τον ανέφερα;  Ο κ. Κώστα.   
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 Πρόλαβες, κύριε Γεωργίου, τζιαι έγραψές τους ούλλους ή εμίλουν γλήορα; 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Ορφανίδη, να εξηγήσετε και την πρόταση για τροπολογία. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Αναγκαζόμαστε να καταθέσουμε την πιο κάτω τροπολογία, που θα διαβάσω, και μετά θα προχωρήσω 
στα σχετικά σχόλιά μου. 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Χρίστου Ορφανίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος για το νομοσχέδιο «Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών 

Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» 

 Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, 
ώστε στο άρθρο 5 του βασικού νόμου να προστεθούν οι συνακόλουθες επιφυλάξεις: 

 «Νοείται ότι, εάν το όχημα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι μισθωμένο, σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας παραβάτης λογίζεται ο μισθωτής ή/και ο οδηγός 
που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο και απαλλάσσει με το εν λόγω συμβόλαιο τον αδειοδοτημένο 
εκμισθωτή από οποιαδήποτε ευθύνη για εξώδικο πρόστιμο στο εκμισθωμένο αυτοκίνητο: 

 Νοείται περαιτέρω ότι ο αδειοδοτημένος εκμισθωτής οφείλει να συνεργαστεί άμεσα και σε όλα τα στάδια 
με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.».   

 Επιπρόσθετα, η ίδια τροποποίηση να προστεθεί και στο άρθρο 8 του βασικού νόμου. 

 Παρακαλείσθε δε όπως γίνουν και οι συνακόλουθες νομοτεχνικές ρυθμίσεις. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Σήμερα ψηφίζουμε έναν νόμο, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε και την κυβέρνηση και το υπουργείο, να μη 
μείνουν εκτεθειμένοι.  Υπέγραψαν μια σύμβαση, χωρίς να έχουν έγκριση, και για αυτή την παράτυπη 
διαδικασία ερχόμαστε εμείς, αυτό το σώμα, να βοηθήσουμε.  Και έτσι και μόνο έτσι πρέπει να το δει η 
κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο.  Με την τροπολογία μας θέλουμε να αναλάβει τη διαδικασία είσπραξης 
των παραβάσεων που δέχονται οι εκμισθωτές.  Και οι εκμισθωτές δέχονται να βοηθήσουν, αλλά όχι και να 
επιβαρύνονται.  Και πιο συγκεκριμένα, όπως είναι σήμερα η συγκεκριμένη πρόταση, το τυχόν πρόστιμο το 
οποίο θα είναι συνεπεία οποιουδήποτε οδικού παραπτώματος να το επιβαρύνεται ο άνθρωπος ο οποίος 
εκμισθώνει το όχημά του σε τρίτους.  Και αντιλαμβανόμαστε το «τρίτους», εάν αφορά Κύπριο, είναι εύκολο να 
βρεθεί και να πληρώσει την παράβαση.  Το θέμα είναι ο ξένος ο οποίος έρχεται ως τουρίστας στην Κύπρο και 
χρησιμοποιεί το όχημά του.  Γι’ αυτό έχουν συσσωρευθεί όλα αυτά τα εκατομμύρια που δεν έχουν εισπραχθεί.  
Αλλά όχι να το επιβαρύνεται και ο άνθρωπος ο οποίος ενοικίασε το όχημα.  Αυτό είναι παντελώς άδικο και έτσι 
το αντικρίζουμε. 

 Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων ενοικίασης είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με το αρμόδιο υπουργείο και 
εκείνο το οποίο ζητούν είναι αυτή η ειδοποίηση η οποία θα καταχωρίζεται στο σύστημα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Φτάσατε στα τρία λεπτά, κύριε Ορφανίδη… 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 …της αστυνομίας, ότι προέβη ο οποιοσδήποτε στην οποιαδήποτε παράβαση… να ειδοποιούνται 
αμέσως, για να μπορούν στην τελική πράξη της παράδοσης του οχήματος να έχουν γνώση, για να προχωρούν 
στη χρέωση του οποιουδήποτε παραπτώματος, στο πρόστιμο το οποίο έχει.   

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Ορφανίδη. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Αυτά εν ολίγοις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Βέβαια, να πω ότι έγιναν τζιαι κάποιες προφορικές προσθήκες στη γραπτή τροπολογία.  Πρέπει να 
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δώσουμε το δικαίωμα, ανάλογα με το ποια θα είναι η κατάληξη της τροπολογίας, πρέπει να γίνει ένας έλεγχος 
νομοτεχνικός, για να δούμε πού αλλού χρειάζεται να γίνουν οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, αντιλαμβάνομαι. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ναι, αλλά πρόσθεσε πάνω στη γραπτή που μας έδωσε εμάς…   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Είναι προφορική, αλλά πάνω στο γραπτό κείμενο που μας έδωσε πρόσθεσε κάποια πρόσθετα στοιχεία 
ο κ. Ορφανίδης και πρέπει να τα καταγράψουμε.  Αυτό λέω. 

 Ο κ. Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Να πω ότι τη συγκεκριμένη τροπολογία που έχει κατατεθεί από το ΔΗΚΟ, από τον κ. Ορφανίδη, 
προσυπογράφουμε και εμείς ως ΕΔΕΚ, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, ΑΚΕΛ τζιαι Οικολόγοι. 

 Η πραγματικότητα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι μέχρι σήμερα τα εξώδικα πρόστιμα τα οποία είναι 
ανείσπρακτα ανέρχονται σήμερα στα εκατό πενήντα εκατομμύρια.  Και ακριβώς λόγω αυτού του ζητήματος 
έγινε μία προσπάθεια μέσα από τα συγκεκριμένα νομοσχέδια να φορτωθεί η ευθύνη πάνω στον ιδιοκτήτη των 
γραφείων ενοικίασης οχημάτων, σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποποιείται αυτής της ευθύνης ή δεν μπορεί 
να εντοπιστεί.  Εν τη κυπριακή ρήση δηλαδή:  Απού εν μπορεί να δέρει τον γάρον δέρνει το σάμαν!  Έτσι 
ακριβώς είναι η όλη υπόθεση.   

 Λοιπόν… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Έν’ το ανάποδο που ισχύει… 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Έν’ το ανάποδο που ισχύει.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 …που πάει να γίνει. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ναι, ναι, ακριβώς. 

 Οπότε, ουσιαστικά με αυτή την τροπολογία προσπαθούμε να δώσουμε χρόνο στη διαβούλευση μεταξύ 
των δύο πλευρών, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι έχουν φέρει το νομοσχέδιο στο παρά πέντε, ενώ είχαν τον 
χρόνο να μπορέσουν να συζητήσουν και να καταλήξουν σε μια κοινή γραμμή και να μην μπαίνει η σύμβαση σε 
λειτουργία αρχές του μήνα και να μην υπάρχει αυτό το πλαίσιο, ώστε με αυτό τον τρόπο να προσπαθούμε να 
ρυθμίσουμε και να δώσουμε χρόνο στην όλη εξέλιξη.  Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να τονίσουμε και προς την 
άλλη κατεύθυνση, δηλαδή μιλούμε προς τους ιδιοκτήτες των γραφείων ενοικιάσεως ότι, ναι, δίνουμε αυτή την 
ελαστικότητα, αλλά την ίδια στιγμή τους καλούμε να μπουν σε έναν διάλογο μαζί με το Υπουργείο 
Συγκοινωνιών, να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη, ώστε πραγματικά και το ίδιο το κράτος να υποβοηθείται στον 
τρόπο είσπραξης των εξωδίκων, σίγουρα χωρίς να φορτώνεται την ευθύνη ο ιδιοκτήτης γραφείου ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων.  Αλλά επίσης να πούμε ότι με την όλη κατάσταση που θα λειτουργήσει εμείς ως Βουλή, από τη 
στιγμή που θα κλείσει αυτό το ζήτημα της διαβούλευσης, είμαστε έτοιμοι να έρθουμε και να αφαιρέσουμε αυτή 
την πρόνοια που θα ψηφιστεί μέσω αυτής της τροπολογίας. 

 Ως εκ τούτου, όσον αφορά κάποιες αναφορές που είχαν γίνει σήμερα στην επιτροπή Συγκοινωνιών από 
κυβερνητικής πλευράς και διαφόρων τμημάτων και κάποιων ανησυχιών που είχαν εκφραστεί, θεωρούμε και 
θέλουμε να δεσμευτούμε, τουλάχιστον εμείς ως ΕΔΕΚ, ότι θα προχωρήσουμε, σε περίπτωση που βρεθεί η 
συμβιβαστική λύση, να αφαιρέσουμε αυτή τη ρύθμιση από το νομοσχέδιο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μυριάνθους. 

 Η παράκλησή μου, να τηρούμε τον χρόνο. 

 Ο κ. Μουσιούττας. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 
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 Θα έλεγα επιτέλους ότι έχουμε ενώπιόν μας τα νομοσχέδια για τη φωτοεπισήμανση.  Μια μικρή ιστορία 
είναι ότι ξεκίνησε αυτό το θέμα το 2008, λειτούργησαν οι κάμερες φωτοεπισήμανσης.  Με βάση τα στατιστικά 
στοιχεία είχαν επιφέρει μείωση της τάξης του 63% στα δυστυχήματα στην περιοχή που είχαν τοποθετηθεί, για 
διάφορους λόγους αποσύρθηκαν και μετά από δώδεκα-δεκατρία χρόνια το κράτος κατάφερε να επαναφέρει το 
θέμα, να έρθει νομοθεσία με περιπετειώδη τρόπο στη Βουλή.   

 Εδώ να ευχαριστήσω τα προηγούμενα μέλη της επιτροπής, που είναι και νυν μέλη της επιτροπής, τον κ. 
Κώστα, τον κ. Γαβριήλ, τον κ. Ορφανίδη, που μας έμπασαν κυριολεκτικά στο θέμα και είδαμε τις ατέλειες και τα 
προβλήματα που υπήρχαν.  Και υπήρχαν ατέλειες και προβλήματα, διότι, ενώ το θέμα συζητήθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2021, καθυστέρησε η εκτελεστική εξουσία, μετά είχαμε το κλείσιμο της Βουλής για τις 
βουλευτικές εκλογές και, ναι, η νέα επιτροπή προσπάθησε κατεπειγόντως να το δει και να λύσει το θέμα.  Έτσι, 
σε συνεδρίες τον Σεπτέμβρη καταφέραμε να δούμε σε όλα τα μήκη και πλάτη το θέμα της φωτοεπισήμανσης, 
που είναι δύο νομοσχέδια και ένας κανονισμός, και να είμαστε σήμερα στο διά ταύτα.   

 Μεσολάβησαν όμως λάθη, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι υπογράφθηκε σύμβαση για τη 
φωτοεπισήμανση, χωρίς να υπάρχει νομοθεσία, και εμείς οφείλαμε ή έπρεπε να είμαστε ενώπιον της 
ολομέλειας μέχρι τις 25 του Οκτώβρη, που ξεκινά με βάση τη σύμβαση η εφαρμογή.  Το τηρήσαμε ως Βουλή, 
το φέραμε σήμερα ενώπιόν σας, για να το ψηφίσουμε.   

 Υπήρξε μια τεράστια διαφορά, παρά την όποια διαβούλευση έγινε ή δεν έγινε μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μερών, δηλαδή μεταξύ των εταιρειών ενοικιάσεως αυτοκινήτων που τους αφορά και του κράτους για το ποιος 
θα έχει την τελική ευθύνη για τα εξώδικα πρόστιμα τα οποία έχουν οι κάτοχοι, όχι οι ιδιοκτήτες, αυτοκινήτων 
ενοικίασης.  Παρά τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις που υπήρξαν, παρά τις διαβουλεύσεις που έγιναν, σήμερα 
καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι έτοιμοι ακόμα να βρουν τη χρυσή τομή, διότι η μια θέση λέει ότι είναι 
υπόλογοι οι ιδιοκτήτες, δηλαδή αυτοί που έχουν τις εταιρείες των «Ζ», και η άλλη πλευρά λέει ότι υπόλογο είναι 
το κράτος, που, εφόσον υπάρχει παράβαση, πρέπει να βρει τον τρόπο το κράτος να τα εισπράξει.  Κάπου στη 
μέση μπορεί να είναι ο πιο σωστός δρόμος, για να μη μένουν και ανείσπρακτα εκατομμύρια ευρώ χιλιάδων 
ενταλμάτων.   

 Η τροπολογία που έχει θέσει προφορικά ο συνάδελφος Ορφανίδης είναι αποτέλεσμα μοχλού πίεσης 
προς την εκτελεστική εξουσία, ούτως ώστε, επειδή ταυτόχρονα συζητούμε ένα παρόμοιο νομοσχέδιο το οποίο 
θα έρθει ενώπιον της Βουλής σε έναν, δυο, τρεις μήνες, η εκτελεστική εξουσία να λάβει σοβαρά υπόψη της 
αυτά που θα λεχθούν.  Και, αν η εκτελεστική εξουσία με τη βοήθεια τη δική μας, αλλά και των εμπλεκομένων 
βρει τη χρυσή τομή, τότε, ναι, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, θα προχωρήσουμε σε διαφοροποίηση της 
σημερινής νομοθεσίας με την τροπολογία που θα ψηφίσουμε. 

 Τώρα όσον αφορά όμως… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Μουσιούττα, ξεπεράσατε κατά πολύ τον χρόνο, λυπούμαι να πω. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η παράκλησή μου η θερμή είναι να τηρούμε όλοι τα χρονικά πλαίσια που συμφωνούμε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Βεβαίως. 

 Τώρα, όσον αφορά την ουσία των νομοθεσιών, σκοπός είναι, το πρώτιστο, όχι η είσπραξη χρημάτων για 
μας, σκοπός είναι η οδική ασφάλεια.  Και, επειδή τα στατιστικά στοιχεία είναι αδιάσειστα, εύχομαι και ελπίζω με 
τη χρήση των καμερών να μπορεί αυτά τα δυστυχήματα, αυτοί οι θάνατοι που συμβαίνουν στους δρόμους 
λόγω δυστυχημάτων να λιγοστέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο.   

 Ευχαριστώ και απολογούμαι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εγώ ευχαριστώ. 

 Ο κ. Γαβριήλ.   

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ: 

 Θα είμαι σύντομος, δε θα ξεπεράσω τα τρία λεπτά. 

 Αγαπητέ Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  
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 Έχουμε ενώπιόν μας σήμερα προς ψήφιση τα νομοσχέδια που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία 
του συστήματος φωτοεπισήμανσης.  Πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι είναι κάτω από πολλή πίεση που 
ασχολήθηκε η επιτροπή με αυτά τα τρία νομοθετήματα, γιατί η εκτελεστική εξουσία μάς είχε βάλει το πιστόλι 
στον κρόταφο.  Να πούμε ότι υπόγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο 14 Δεκεμβρίου του ’20 και μετά κατάθεσε 
τα νομοσχέδια που θα ψηφίσουμε σήμερα.  Αντιδράσαμε έντονα ως ΑΚΕΛ, γιατί με αυτό τον τρόπο πολλά 
θέματα τα οποία θέλαμε να συμπληρώσουμε, να περάσουμε μέσα δεν εμπορούσαμε να το πράξουμε, λόγω 
του ότι από τη μια για αρκετό χρονικό διάστημα δεν εγνωρίζαμε τι περιείχε η σύμβαση μέσα και από την άλλη η 
Νομική Υπηρεσία πάντα μας έλεγε «ξέρετε, έν’ μες στη σύμβαση τζιαι εν μπορείτε να το αλλάξετε».  Για τούτο, 
μας έφερε πάρα πολλές φορές σε δύσκολη θέση.   

 Ως εκ τούτου, τα προβλήματα και οι ανησυχίες μας, που είχαν να κάμουν κατά κύριο λόγο με την 
ισχύουσα νομοθεσία, καθώς τζιαι με το γεγονός ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφτηκε, προτού να 
κατατεθεί η προτεινόμενη νομοθεσία στη Βουλή.  Εντούτοις, δεν αγνοούμε ως ΑΚΕΛ τη δραματική αύξηση των 
θανατηφόρων δυστυχημάτων, κάτι που επιβάλλει τη λήψη μέτρων.  Μεταξύ αυτών, και η νομοθεσία την οποία 
σήμερα έχουμε ενώπιόν μας. 

 Ως ΑΚΕΛ όμως, εδώ και χρόνια έχουμε καταθέσει σειρά εισηγήσεων και μέτρων για αντιμετώπιση των 
σοβαρών θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων, όπως η ανάγκη καλλιέργειας οδικής συνείδησης, η σωστή 
αστυνόμευση, η βελτίωση του οδικού δικτύου, η επικαιροποίηση της μελέτης για τα όρια ταχύτητας στο οδικό 
δίκτυο της Κύπρου, η ανάγκη εγκατάστασης συστήματος φωτεινής σήμανσης, αλλά και η ανάγκη δημιουργίας 
κέντρου τραύματος επιπέδου 1, το οποίο αποδεδειγμένα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από το τροχαίο στο 
30%.  Ασκούμε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει προωθήσει 
κανένα ουσιαστικό μετρό για μείωση των σοβαρών θανατηφόρων δυστυχημάτων. 

 Όσον αφορά την τροπολογία που κατατέθηκε από τον συνάδελφο, τη συνυπογράφουμε.  Να πω ότι 
είναι ένας μοχλός πίεσης προς την εκτελεστική εξουσία, αλλά και προς τους συμβαλλόμενους, για να κάτσουν -
γιατί φάνηκε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας δεν εμπορέσαν να συνομιλήσουν μεταξύ τους- να κάτσουν να 
τα βρουν, τζιαι, όταν και εφόσον μας φέρουν ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο -τούτο που συζητούμε τωρά- τότε 
να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ξεπέρασες τον χρόνο σου, κύριε Γαβριήλ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ: 

 Απολογούμαι, ετέλειωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Σαββίδης. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Όχι, όχι!  Απλώς, εχώρισα τους δκυο του ΔΗΚΟ τζιαι τους δκυο του ΑΚΕΛ, να μεν μιλήσει ο ένας μετά 
τον άλλο. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Νομίζω άπαντες συμφωνούμε ότι τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μια σύγχρονη Λερναία Ύδρα, όπου 
τα θύματά της κατά κύριο λόγο είναι νέοι άνθρωποι, και καθημερινά γινούμαστε μάρτυρες μαυροφορεμένων 
μανάδων να μοιρολογούν, αλλά και κάθε φυγή νέου ανθρώπου είναι σαν ένα ψαλίδισμα των προσδοκιών 
αυτού του τόπου. 

 Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση αρέσκεται στο να μην ακολουθά τες σωστές διαδικασίες.  Η κυβέρνηση 
υπέγραψε τη σύμβαση λειτουργίας του συστήματος φωτοεπισήμανσης με την ανάδοχο εταιρεία, χωρίς να 
υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, και μας βάζει όλους εμάς τα πόδια μας σε ένα παπούτσι, για να υπερψηφίσουμε 
σήμερα τα συγκεκριμένα νομοσχέδια. 

 Είναι κατά την άποψή μας μέγα σφάλμα η μετακύλιση της ευθύνης είσπραξης των εξωδίκων στους 
ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και με τη συγκεκριμένη τροπολογία που καταθέτουμε σήμερα δίνομε πίστωση χρόνου 
στους συμβαλλόμενους, για να δοθεί μια λύση. 

 Εκείνο που είναι στενάχωρο είναι ότι για πολλοστή φορά βάζουμε την άμαξα μπροστά από τα άλογα.  
Για πολλοστή φορά λειτουργούμε κάτω από την πίεση του χρόνου, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος 
λαθών.  Είχαν δώδεκα χρόνια μετά την τελευταία εφαρμογή του συστήματος φωτοεπισήμανσης και ήρθαν στο 
παρά τέσσερα -γιατί στις 25 του μήνα πρέπει να εφαρμοστεί- να ψηφίσουμε νομοσχέδια. 
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 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. 

 Ο κ. Παπαγιάννης. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θα ξεκινήσω με το ότι θα ψηφίσουμε την τροπολογία που καταθέτουν οι συνάδελφοι, όμως έχουμε 
εντελώς διαφορετική αντίληψη για το ποια θα έπρεπε να ήταν η σωστή διαδικασία. 

 Αντιλαμβάνομαι ότι τα μέλη της επιτροπής έχουν δεχτεί μία απίστευτη πίεση από το αρμόδιο υπουργείο, 
για να εγκρίνουν άρον-άρον αυτό το νομοσχέδιο.  Πολύ σωστά έχει ακουστεί ότι για αυτά τα χρόνια υπήρχε η 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όλα τα υπόλοιπα.  Θα υπενθυμίσω όμως τους συναδέλφους μία σειρά 
περιπτώσεων που είχαμε την υπόσχεση ότι έκτακτα θα ψηφίσουμε κάτι και στη συνέχεια θα το διορθώσουμε.  
Σε καμία των περιπτώσεων δε διορθώσαμε τα λάθη που βεβιασμένα το κοινοβουλευτικό σώμα κλήθηκε να 
ψηφίσει.  Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, που μιλούμε για μία ομάδα επαγγελματιών που σχετίζεται άμεσα 
με τον τουρισμό και δεν είχε καμία στήριξη αυτά τα τελευταία χρόνια, θα έρθουμε για ακόμα μία φορά ως 
κράτος να τιμωρήσουμε τους ίδιους τους φορολογούμενους πολίτες, για να καλύψουμε την αδυναμία μας στο τι 
θα έπρεπε να κάνουμε. 

 Για μία σειρά από λάθη λοιπόν θα την πληρώσει και πάλι ο φορολογούμενος πολίτης.  Το οξύμωρο είναι 
ότι σε μία ανάλογη περίπτωση η Κυπριακή Δημοκρατία -και δε μιλώ για αυτή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, μιλώ 
και για αυτή την κυβέρνηση και για τις προηγούμενες- βλέπουμε να γίνεται ακόμα ένα παράξενο, που έχει 
άμεση σχέση με τα πρόστιμα, να έρχονται από τα κατεχόμενα άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να κάνουν την 
οποιαδήποτε παραβίαση, η Κυπριακή Δημοκρατία να μην έχει κανένα μέτρο να ελέγξει τις παραβιάσεις και να 
εισπράξει τα πρόστιμα, ενώ την ίδια ώρα το ψευδοκράτος -το ψευδοκράτος!- να αναγνωρίζει κάθε αδίκημα που 
θα κάνει κάποιος συμπατριώτης μας που λανθασμένα επισκέπτεται την κατεχόμενή μας γη και να μην του 
επιτρέπει να ξαναπάει πίσω. 

 Δηλαδή είναι πολλές οι αντιφάσεις και θεωρώ ότι είναι εντελώς λανθασμένη η φιλοσοφία το να 
ψηφίσουμε σήμερα κάτι, για να το διορθώσουμε ύστερα.  Μακάρι να βγω λανθασμένος, αλλά θεωρώ ότι η 
ευθύνη θα μείνει στους συμπατριώτες μας, στους συμπατριώτες μας που δεν έχουν στηριχτεί, και θα ζητούμε 
ύστερα το λάθος. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη. 

 Ο κ. Παπαδούρης.   

 Σας είδα, κύριε Θεμιστοκλέους, θα σας βάλω στο τέλος, μετά που θα λείψει η λίστα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Δεν πειράζει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Παπαδούρη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Θα είμαι και πάλι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. 

 Να πω ότι συνυπογράφουμε την πρόταση του κ. Ορφανίδη, τη θεωρούμε ως μια δίκαιη λύση στο όλο 
θέμα που ετέθηκε σήμερα. 

 Ως θέση αρχής, πιστεύουμε ότι η πίεση του χρόνου πάντα οδηγεί σε λάθος αποφάσεις και αυτό έχουμε 
βιώσει.  Η πίεση του χρόνου, αφού είχε υπογραφεί ιδιωτική σύμβαση, προτού ψηφιστεί η νομοθεσία, εμμέσως 
πλην σαφώς μας έδωσαν τα χρονικά πλαίσια ότι πρέπει να περάσουμε με γρήγορες διαδικασίες και ίσως με 
όχι δίκαιες διαδικασίες. 

 Επίσης ως θέση αρχής, καθ’ όλη τη συζήτηση είχαμε θέσει ότι κατ’ ουδένα λόγο δε θα δεχτούμε να 
φορτώσουμε την είσπραξη των εξωδίκων προστίμων στες ιδιοκτήτριες εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων.  
Αυτό είναι πρωτάκουστο!  Θα τους κάμουμε τι;  Θα τους κάμουμε δικαστές, θα τους κάμουμε εισπράκτορες;  
Και στο τέλος της ημέρας από ποιους τους ζητούμε να εισπράξουν;  Τους ζητούμε να εισπράξουν από τους 
πελάτες τους στην τουριστική βιομηχανία -που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο- 
τους ζητούμε να εισπράξουν και να τους αντιμετωπίσουν ξανά, αν τύχει να ξανάρθουν του χρόνου, που το πιο 
πιθανό δε θα επισκεφτούν το ίδιο γραφείο ενοικιάσεως, αλλά, για να τιμωρήσουν αυτό το γραφείο, θα παν στο 
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διπλανό. 

 Αυτά νομίζω πρέπει να τα σκεφτούμε.  Στο τέλος της ημέρας αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα 
τεράστιο ποσό της τάξεως των €150 εκατομ. που σίγουρα δεν πρέπει να το στερείται η Κυπριακή Δημοκρατία 
όσον αφορά τα πρόστιμα, όμως στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες 
του, εννοώντας ότι το υπουργείο και η εκτελεστική εξουσία πρέπει να βρουν τους τρόπους είσπραξης όπως 
αυτό γίνεται, υποθέτω, και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. 

 Έχουμε δώσει πίστωση χρόνου, σίγουρα μπορούμε να αλλάξουμε, αφού δημιουργηθούν οι σωστές 
συνθήκες μεταξύ υπουργείου και εταιρειών ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εδώ είμαστε, φτάνει όμως το βάρος να 
μην είναι στο τέλος της ημέρας, η πίεση αυτού του χρόνου και το βάρος να μην είναι στις ίδιες τις εταιρείες αλλά 
στο ίδιο το υπουργείο, που έχει ευθύνη να λύσει αυτό το πρόβλημα ορθολογιστικά. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαδούρη.  Ούτε εσύ ξέφυγες ’πού την παραβίαση του χρόνου! 

 Η κ. Τσιρίδου, παρακαλώ. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Πρώτα απ’ όλα να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα ότι -και είναι το πολύ σημαντικό- μετά από τόσα 
χρόνια έχουμε ενώπιόν μας επιτέλους ένα νομοσχέδιο με βάση το οποίο μπαίνει σε λειτουργία το σύστημα 
φωτοεπισήμανσης.  Και είναι πάρα πολύ βασικό το ότι μπαίνει χωρίς προσφυγές.  Αυτό είναι πάρα πολύ 
σημαντικό, διότι, ναι, κατάφερε η εκτελεστική εξουσία να προκηρύξει, να υπογράψει μία σύμβαση χωρίς να 
έχουμε προσφυγές ενώπιόν μας που θα καθυστερούσαν τη διαδικασία -και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το 
αναγνωρίσουμε αυτό- μήνες, αλλά ίσως και χρόνια.  Στόχος, εννοείται, να σώσουμε ανθρώπινες ζωές.  Η 
Βουλή, το νομοθετικό σώμα, είναι λογικό ότι πολλές φορές θα χρειαστεί να λειτουργήσει κάτω από πίεση και 
όσοι συνάδελφοι είναι εδώ τόσα χρόνια έχουν παράξει πραγματικά ουσιαστικότατο έργο κάτω από πίεση.  Και, 
ναι, είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε να σωθούν ανθρώπινες ζωές, ακόμα και κάτω από πίεση. 

 Το σύστημα αυτό της φωτοεπισήμανσης αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου που εγκρίθηκε τον 
Σεπτέμβρη του 2020 από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας και υιοθετεί τον ευρωπαϊκό στόχο που προβλέπει τη 
μείωση των νεκρών από οδικές συγκρούσεις κατά 50%, καθώς και τη μείωση κατά 50% των σοβαρών 
τραυματισμών μέσα στη δεκαετία 2021-2030.  Αυτό προσπαθεί η εκτελεστική εξουσία να πετύχει.  Εκτός από 
τη μείωση, εννοείται, των οδικών συγκρούσεων και τα θετικά που θα προκύψουν για τη διάσωση ανθρώπινων 
ζωών, η εγκατάσταση αυτού του συστήματος φωτοεπισήμανσης θα έχει οφέλη και για την οικονομία της χώρας 
μας, γιατί, σύμφωνα με στοιχεία από τη σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κόστος για την πενταετία 
2015-2019 φτάνει το €1,1 δις.  Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε μέρα που περνά έχει πάρα πολύ μεγάλη 
σημασία και για τις ανθρώπινες ζωές, αλλά και για την οικονομία της χώρας μας.  

 Τώρα, όταν τεθεί αυτό το σύστημα φωτοεπισήμανσης σε λειτουργία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι 
εκμισθώσεις οχημάτων χωρίς οδηγό που διενεργούνται στην Κύπρο γίνονται κατά κανόνα από τουρίστες και 
φαίνεται ότι η είσπραξη των εξώδικων προστίμων είναι πάρα πολύ δύσκολη και όχι δυνατή σε αυτές τις 
περιπτώσεις.  Φαίνεται από στοιχεία ότι φτάνουμε μέχρι το 22% του συνόλου των εξωδίκων να μένουν 
απλήρωτα ακριβώς λόγω αυτού.  Αυτός ήταν ο στόχος αυτού του νομοσχεδίου.  Τροποποιείται η νομοθεσία, 
ακριβώς για να μπορούν μέσα στο συμβόλαιο εκμίσθωσης που υπογράφεται μεταξύ του μισθωτή και του 
εκμισθωτή να περιλαμβάνονται κάποιες πρόνοιες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πληρωμή αυτού του εξωδίκου.   

 Τώρα, δε θέλουμε σε καμία περίπτωση να βάλουμε την ευθύνη στους ιδιοκτήτες αυτών των εταιρειών να 
πληρώνουν πρόστιμα και να έχουν ποινική ευθύνη να πληρώνουν πρόστιμο κάποιου άλλου.  Σίγουρα, θα 
πρέπει να βρούμε τρόπους να διασφαλίσουμε πώς θα γίνεται αυτό χωρίς να επιβαρυνθούν.  Είναι όμως 
ανησυχητικό να δώσουμε το μήνυμα ότι οι τουρίστες δε θα πληρώνουν πρόστιμο.  Και βέβαια αυτό δημιουργεί 
μεταξύ άλλων δύο ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά που πρέπει όλοι να λάβουμε υπόψη.  Πρώτον, αποτελεί 
δυσμενή διάκριση μεταξύ των Κυπρίων οδηγών και των μη Κυπρίων οδηγών.  Και, δεύτερον, υπάρχει ένας 
κίνδυνος με αυτό το καθεστώς οι οδηγοί αυτοί, που πρόκειται να φύγουν από την Κύπρο και το γνωρίζουν ότι 
μπορούν να αποφύγουν το πρόστιμο, να μην τηρούν και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.  Επομένως, είναι 
πάρα πολύ σημαντικό να το λάβουμε αυτό υπόψη.  

 Σίγουρα εμείς είμαστε υπέρ αυτής της τροπολογίας, έτσι ώστε να δώσουμε αυτό τον χρόνο, να βρούμε 
τη χρυσή τομή.  Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που έχουν φθάσει σε ποσοστό επιτυχίας 97% με τη συμβολή 
και τη βοήθεια των εταιρειών αυτών, των εταιρειών ιδιοκτητών αυτοκινήτων.   

 Αυτό που προέχει τώρα είναι να δουλέψουμε σκληρά… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ξεπεράσατε τα τέσσερα λεπτά. 
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 …και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση των τροποποιήσεων που κατέθεσε το υπουργείο και να βρούμε 
όλοι μαζί μία χρυσή τομή.  Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Κώστα, παρακαλώ. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Πρέπει να κατανοήσουμε το πιο σημαντικό τούτης της συζήτησης.  Η κυβέρνηση τον Δεκέμβρη 
επροχώρησε τζιαι υπέγραψε σύμβαση χωρίς να έσιει νόμο.  Ο νόμος εννά περάσει σήμερα, 21η του Οκτώβρη 
του 2021, έναν χρόνο μετά τζιαι τέσσερις ημέρες πριν να μπει σε εφαρμογή η σύμβαση.  Αυτή είναι η ουσία.  
Τούτο το πράγμα, εκτός του ότι είναι…  Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω.  Θεωρώ κυρίως ότι είναι 
επικίνδυνο.  Τζιαι είναι επικίνδυνο, γιατί, αν γίνει η αρχή σήμερα, δεν ξέρω πού θα σταματήσουμε.  
Επαναλαμβάνω:  Προχώρησαν και υπέγραψαν τη σύμβαση χωρίς να έσιει νόμο.  Τζιαι, όταν εξεκινήσαμε να το 
συζητούμε στις αρχές του ’21, «δαμαί μεν ιντζίσετε, γιατί λέει το η σύμβαση, έντζιε μπόρουμε να κάμουμε κάτι».  
«Δαμαί μεν ιντζίσετε, γιατί λέει το η σύμβαση», με αποτέλεσμα να αλλάξουμε μεν τα φώτα των νομοσχεδίων, 
αλλά τα βασικά που θέλαμε να αλλάξουμε να μεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.   

 Τι θα γίνει, αγαπητοί της κυβέρνησης, όσον αφορά τα αυτοκίνητα ενοικίασης;  Ετοιμάζουμέν σας 
νομοσχέδιο.  Πότε ήρτεν το νομοσχέδιο;  Πριν από δεκαπέντε μέρες.  Τζιαι πάμε στη συζήτηση, 
ανακαλύφκουμεν ότι δεν έγινε διαβούλευση, εν συμφωνά κανένας που τους ανθρώπους που έχουν αυτοκίνητα 
ενοικίασης, τζιαι εβουρούσαμε…  Δε θα θέλατε όσοι δεν είσαστε μέλη της επιτροπής Μεταφορών να περάσετε 
όσα πέρασαν τα μέλη της επιτροπής τις τελευταίες δκυο συνεδρίες.  Είναι απαράδεκτο τζιαι είναι προκλητικό 
τζιαι επαναλαμβάνω:  Τούτο το πράγμα που έγινε είναι επικίνδυνο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, εκτός καταλόγου έχουν ζητήσει τον λόγο ο κ. Θεμιστοκλέους και ο κ. Θεοπέμπτου.   Μίλησαν 
εννιά άτομα.   

 Ο κ. Θεμιστοκλέους, θα του δώσω τον λόγο.   

 Κύριε Θεοπέμπτου, θα προσθέσετε κάτι σε εκείνα που είπε ο κ. Παπαδούρης;   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Θα είμαι πολύ σύντομος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει.   

 Κύριε Θεμιστοκλέους, παρακαλώ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Παίζει τζιαι η Ανόρθωση... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 ’Πού σας εξαρτάται, κύριε Χατζηγιάννη. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Ζήτησα τον λόγο, διότι έχω ακούσει πάρα πολλές ανακρίβειες, μπορώ να πω, ενοχλητικές.  Η πρώτη 
ανακρίβεια:  Όλη αυτή η ιστορία με τις κάμερες είναι απλά για να εισπράττουμε χρήματα;  Δηλαδή όλη η 
συζήτηση αγνοεί το ποινικό μέρος των παραπτωμάτων, των παραβιάσεων και των παραβάσεων και 
επικεντρωνόμαστε στο πώς θα εισπράττουμε περισσότερα χρήματα;   

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κάμετε λίγη ησυχία, να ακούμε τον κ. Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 



230 

 Δεύτερον:  Πόθεν ως πόθεν κάμνει την παράβαση ο οδηγός και καταδικάζουμε τον ιδιοκτήτη;  Από πού 
και ως πού;  Δηλαδή, όταν προκληθεί ένα θανατηφόρο, ποιος φέρει την ευθύνη;  Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου 
ή εκείνος μήπως που εκείνη τη στιγμή οδηγούσε το αυτοκίνητο και προκάλεσε το θανατηφόρο;  Και, άμα ο 
προκαλέσας το δυστύχημα είναι ξένος και δεν τον βρίσκουμε, αρπάζουμε έναν από τη σειρά, απλά για να 
εξιλεωθούμε, να του φορτώσουμε το αδίκημα.  Αυτό θέλετε;   

 Τρίτον:  Έχει ειπωθεί, πιστεύω εκ λάθους, από συνάδελφο ότι, την εποχή που ήταν οι κάμερες, τα 
δυστυχήματα είχαν μείωση.  Απλά βάλτε τους συνεργάτες σας να ζητήσουν τον πίνακα των στοιχείων με τις 
συγκρούσεις, τα δυστυχήματα, τα θανατηφόρα, την περίοδο κατά την οποία υπήρχαν οι κάμερες την πρώτη 
φορά.  Θα διαπιστώσετε ότι - μπορείτε να το κάνετε και με ένα τηλεφώνημα στη Στατιστική Υπηρεσία- την 
περίοδο που λειτουργούσαν την πρώτη φορά οι κάμερες, ο συνολικός αριθμός των ατυχημάτων ναι μεν 
μειώθηκε, ο αριθμός των εξωδίκων εκτοξεύτηκε στον ουρανό και απ’ εκεί στον Θεό, αλλά τα θανατηφόρα είχαν 
αύξηση.  Γιατί είχαν αύξηση;  Διότι και τότε η διοίκηση, όπως και σήμερα, διέπραξε το ίδιο σφάλμα:  Εκεί και 
όπου εμπήκαν οι κάμερες σε επικίνδυνα σημεία -που λόγω στατιστικής είχαμε τα περισσότερα δυστυχήματα- 
απέσυραν την ορατή αστυνομία, το περιπολικό, τον αστυνομικό, που είναι τα περιπολικά και οι αστυνομικοί 
που προκαλούν κάποια μείωση των δυστυχημάτων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, ξεπεράσατε τα τρία λεπτά, πάτε προς τα τέσσερα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Επειδή προεδρεύετε, κύριε Πρόεδρε, να μου δώσετε ακόμα ένα λεπτό. 

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μπήκατε ’πού την εξωτερική και θέλετε παραπάνω χρόνο ’πού τους υπόλοιπους. 

 Λοιπόν, προχωράτε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ωραία, να το καταλήξω. 

 Η περίπτωση του «δε βρίσκουμε εκείνον που προβαίνει στην τροχαία παράβαση» δεν ευσταθεί και δε 
στέκει και ποσώς δεν μπορεί να δικαιολογήσει το να φορτώσουμε το αδίκημα κάποιου είτε ξένου είτε δικού, 
επειδή δεν τον βρίσκουμε, σε κάποιον άλλο.  Αυτό είναι απάνθρωπο, είναι σκληρό, είναι απαράδεκτο, θα 
καταστρέψει κόσμο εκεί και όπου δεν έχει καμία ευθύνη.  Και αιωρείται ένα ερώτημα:  Το ποινικό μέρος ποιος 
θα το αναλάβει αυτής της παραβίασης, αυτής της παράβασης;   

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τη μεγαλοθυμία σας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Θεμιστοκλέους, να ’σαι καλά. 

 Κύριε Θεοπέμπτου, εσείς θα είσαστε πιο σύντομος, αντιλαμβάνομαι. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.    

 Από τη θέση μου…  Να θυμίσω όλους όσοι ήταν τζιαι στην επιτροπή Περιβάλλοντος ότι έννεν η πρώτη 
φορά που η κυβέρνηση υπέγραψε το συμβόλαιο τζιαι μετά μας έφερε το νομοσχέδιο.  Είχαμε το πρόβλημα 
τζιαι στην επιτροπή Περιβάλλοντος με το κυάνιο.  Επίσης, να θυμίσω ότι η κυβέρνηση είσιε την επιλογή να 
διαλέξει είτε να αγοράσει η ίδια τις κάμερες είτε να δώκει άδεια σε εταιρείες να εγκαταστήσουν τις κάμερες, να 
εισπράττει η εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο θέλει τζιαι να πκιάννει το ποσοστό η κυβέρνηση.  Απλά, σε τέτοια 
περίπτωση, δε θα υπήρχε έτσι πρόβλημα.  Τζι έσιει πολλές χώρες που έχουν επιλέξει τη δεύτερη επιλογή.   

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Λοιπόν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 12 νομοσχεδίου. 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Την τροπολογία… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Στο υπ’ αριθμόν 13 είναι η τροπολογία, επομένως με το υπ’ αριθμόν 12 προχωρούμε κανονικά.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατέσσερις αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

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

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τα ίδια;  Τρεις εναντίον και δεκατέσσερις αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ναι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και δεκατέσσερις αποχές, το νομοσχέδιο υπ’ 
αριθμόν 12 ψηφίζεται σε νόμο.   

 Πάμε στο νομοσχέδιο υπ’ αριθμόν 13. Τίθεται προς ψήφιση η προφορική τροπολογία του κ. Ορφανίδη 
όπως την έχει καταθέσει από το βήμα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, να τη διαβάσουμε ξανά, με την άδειά σας, για να ξέρουμε ακριβώς, μήπως και γίνει 
κάποιο λάθος;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να τη διαβάσει ο κ. Ορφανίδης. 
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Χρίστου Ορφανίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος για το νομοσχέδιο «Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών 

Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» 

 Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε στο άρθρο 5 του βασικού νόμου να 
προστεθούν οι συνακόλουθες επιφυλάξεις ως ακολούθως:   

 «Νοείται ότι, αν το όχημα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι μισθωμένο, σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, παραβάτης λογίζεται ο οδηγός που προκύπτει 
από το μισθωτήριο συμβόλαιο και απαλλάσσει με το εν λόγω συμβόλαιο τον αδειοδοτημένο εκμισθωτή από 
οποιαδήποτε ευθύνη για εξώδικο πρόστιμο στο εκμισθωμένο αυτοκίνητο. 

 Νοείται περαιτέρω ότι ο αδειοδοτημένος εκμισθωτής οφείλει να συνεργαστεί άμεσα και σε όλα τα στάδια 
με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.»   

 Επιπρόσθετα, η ίδια τροποποίηση να προστεθεί και στο άρθρο 8 του βασικού νόμου.   

 Παρακαλείται δε όπως γίνουν και οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης της προφορικής τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ομόφωνο, σαράντα πέντε. 

 Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχουν ψήφοι εναντίον ή αποχές. 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, η τροπολογία εγκρίνεται ομόφωνα. 

 Πάμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 9Β.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και δεκατρείς αποχές, τα άρθρα 1 έως 6 
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εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης 
και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τα ίδια; 

 Τρεις εναντίον και δεκατρείς αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ναι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και δεκατρείς αποχές, το νομοσχέδιο υπ’ αριθμόν 
13 ψηφίζεται σε νόμο.   

 Πάμε στην ψήφιση των κανονισμών υπ’ αριθμόν 14. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατέσσερις αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και δεκατέσσερις αποχές, οι κανονισμοί με αριθμό 
14 εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 15 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».  

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου για εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (EE) 
2020/1833 της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της Οδηγίας 
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσαρμογή στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο». 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Χρύσανθος Σαββίδης 

 Φωτεινή Τσιρίδου Ηλίας Μυριάνθους 

 Δημήτρης Δημητρίου Σταύρος Παπαδούρης 

 Γιαννάκης Γαβριήλ  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο 
σε τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 9, 16 και 23 Σεπτεμβρίου 2021.  

 Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της 
εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου παρευρέθηκαν οι κ. Κώστας 
Κώστα, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Βαλεντίνος Φακοντής και Χρίστος Ορφανίδης. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων Νόμου για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (EE) 2020/1833 της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση 
των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο».  

 Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπεται η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των 
επικαιροποιημένων Παραρτημάτων Α και Β της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR), η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη την 30ή Σεπτεμβρίου 1957 και 
κυρώθηκε με τον περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικό) Νόμο του 2004.   

 Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, οι διατάξεις των παραρτημάτων της εν 
λόγω συμφωνίας επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως κάθε δύο χρόνια, και η τελευταία 
επικαιροποίησή τους με τροποποίηση μεταφέρθηκε στην εθνική έννομη τάξη το έτος 2019 με σχετική 
τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας. 

 Σημειώνεται ότι η μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1833 στην εθνική έννομη τάξη κρίνεται επείγουσα, 
καθότι η χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση των προνοιών της από τα κράτη μέλη ήταν η 30ή Ιουνίου 2021.  
Συναφώς, λόγω της εκπρόθεσμης εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει αρχίσει τη διαδικασία παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της 
αιτιολογημένης γνώμης.  Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μετά τη λήξη της υπό 
αναφορά προθεσμίας και συγκεκριμένα στις 8 Ιουλίου 2021. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Κώστα.  Δεν υπάρχει άλλος. 

 Κύριε Κώστα, παρακαλώ. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Διαβάζω από την έκθεση που κυκλοφόρησε:  «Σημειώνεται ότι η μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1833 
στην εθνική έννομη τάξη κρίνεται επείγουσα, καθότι η χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση των προνοιών της 
από τα κράτη μέλη ήταν η 30ή Ιουνίου 2021.  Συναφώς, λόγω της εκπρόθεσμης εναρμόνισης της εθνικής 
νομοθεσίας […] εκκρεμεί η διαδικασία παράβασης κατά της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της οποία έχει 
διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογημένη γνώμη».   

 Ακούστε τωρά τούτο το πολυσέλιδο, το τεράστιο το νομοσχέδιο, που ήθελε χρόνια για να εξεταστεί, να 
περάσει από νομοτεχνικούς ελέγχους, διαβουλεύσεις, τι λέει:  «Το εδάφιο 3 του άρθρου 2 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την αντικατάσταση του αριθμού 2019 με τον αριθμό 2021».  Άλλαξε ένας αριθμός, άλλαξε μία 
χρονολογία, έφαγαν χρόνια να το φέρουν, στέλλει μας επιστολές ο υπουργός «βουράτε γιατί ήρτε τζιαι η 
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αιτιολογημένη γνώμη τζιαι τρέξετε να το κάμουμε».  Δηλαδή ειλικρινά, δεν ξέρω άλλο πόσο εννά αντέξει η 
αξιοπρέπειά μας ως σώμα! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.   

(Γελώντας) 

 Σπεύδε βραδέως, κύριε Κώστα! 

 Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δεν υπάρχουν εναντίον.   

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι ψήφοι υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχουν ψήφοι εναντίον ή αποχές.  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, ομόφωνα το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Πάμε στο υπ’ αριθμόν 16 θέμα, τιτλοφορείται «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2020». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν στις εταιρείες 
επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και οι διατάξεις του να συνάδουν με τις διατάξεις του περί των Ανοικτού 
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Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών 
Επενδύσεων Νόμου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020» 

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Νίκος Σύκας Χρύσης Παντελίδης 

 Κώστας Κώστα Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 5 
Οκτωβρίου 2021.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού 
Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, των εργοδοτικών οργανώσεων 
ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου και του 
Cyprus Fiduciary Association.  Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας, παρ’ όλο 
που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. 
Ονούφριος Κουλλά, Γιαννάκης Γαβριήλ, Πανίκος Λεωνίδου, Ηλίας Μυριάνθους και Μιχάλης Γιακουμή. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν θέματα 
που αφορούν στις εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και οι διατάξεις του να συνάδουν με τις 
διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και του περί των 
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου. 

 Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπονται μεταξύ άλλων η σύσταση εταιρείας 
επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, η διαδικασία εγγραφής ή λειτουργίας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με 
μετοχές ως εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, η απόκλιση της χρηματιστηριακής αξίας των 
μετοχών της από την καθαρή αξία του ενεργητικού της, η εξουσία εξαγοράς δικών της μετοχών, η 
τροποποίηση του ιδρυτικού της εγγράφου και η μεταχείριση των μετοχών της που έχουν εξαγορασθεί. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, 
οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την ενίσχυση των επενδύσεων και της σύστασης 
επενδυτικών εταιρειών στην Κύπρο. 

 Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και 
τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου. 

 Παράλληλα, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
του προτεινόμενου νόμου, υπέβαλε γραπτώς ορισμένες παρατηρήσεις και εισηγήσεις επί των προνοιών του, οι 
οποίες διαλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Σε περίπτωση που εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου μεταβάλει τους όρους του ιδρυτικού της 
εγγράφου με σύνηθες ψήφισμα αναφορικά με οποιαδήποτε τάξη μετοχών, να παρέχεται η δυνατότητα 
στους κατόχους της εν λόγω τάξης, οι οποίοι δε συγκατατέθηκαν ή δεν ψήφισαν υπέρ της απόφασης για 
μεταβολή, να ζητήσουν από το δικαστήριο ακύρωση της εν λόγω μεταβολής. 

2. Σε περίπτωση που εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου μεταβάλει τους όρους του ιδρυτικού της 
εγγράφου, να προβλέπεται η υποχρέωση καταχώρισης στον έφορο εταιρειών καθορισμένου τύπου 
ειδοποίησης για την εν λόγω μεταβολή και κατ’ επιλογή της εταιρείας, αντί υποχρεωτικά όπως 
προτείνεται στο νομοσχέδιο, να υποβάλλεται στον έφορο εταιρειών νέο τροποποιημένο ιδρυτικό 
έγγραφο. 

3. Τη διαγραφή της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι η ευθύνη των μελών εταιρείας 
επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ανά πάσα στιγμή περιορίζεται στο ποσό, αν υπάρχει, το οποίο δεν 
πληρώθηκε για τις μετοχές που κατέχουν κατά τον χρόνο εκείνο. 

4. Τη διαγραφή της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι οποιαδήποτε αναφορά στον περί 
Εταιρειών Νόμο σε ονομαστική αξία μετοχής ή μετοχικού κεφαλαίου σε σχέση με εταιρεία επενδύσεων 
μεταβλητού κεφαλαίου θα ερμηνεύεται ως αναφορά στην αξία της αντιπαροχής για την οποία έχει 
εκδοθεί η μετοχή ή το μετοχικό κεφάλαιο. 
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5. Τη διαγραφή από το παράρτημα του προτεινόμενου νόμου των αναφερόμενων κανονισμών. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως οι πιο πάνω εισηγήσεις 
και ως εκ τούτου κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως εξετάσει αυτές σε συνεργασία με το Τμήμα Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και τον Παγκύπριο Δικηγορικό 
Σύλλογο και ακολούθως υποβάλει τις συγκλίνουσες θέσεις τους στην επιτροπή.   

 Ακολούθως, το αρμόδιο υπουργείο, υλοποιώντας τις οδηγίες της επιτροπής, επανεξέτασε σε 
συνεργασία με τους εν λόγω ενδιαφερόμενους το νομοσχέδιο στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων και στις 30 
Σεπτεμβρίου 2021 υπέβαλε στην επιτροπή τις συγκλίνουσες θέσεις τους. 

 Συναφώς, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει 
το κείμενο του νομοσχεδίου, υιοθετώντας τις εισηγήσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 πιο πάνω, καθώς και τις ακόλουθες με βάση τις πιο πάνω 
συγκλίνουσες θέσεις: 

1. Οποιαδήποτε αναφορά στον περί Εταιρειών Νόμο στην ονομαστική αξία μετοχής εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης με μετοχές θα ερμηνεύεται στην περίπτωση εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού 
κεφαλαίου ως αναφορά στην αξία του ενεργητικού της εταιρείας μετά την αφαίρεση όλων των 
υποχρεώσεών της διαιρούμενη με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών της. 

2. Οποιαδήποτε αναφορά στον περί Εταιρειών Νόμο στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης με μετοχές θα ερμηνεύεται στην περίπτωση εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ως 
αναφορά στην αξία του ενεργητικού της εταιρείας μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεών της. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 
υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του 
νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και 
του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του τροποποιημένου με βάση τα πιο 
πάνω νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεση για λήψη τελικής απόφασης από την ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές ή ομιλήτριες για θέματα αρχής; 

 Όχι; 

 Πάμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 16 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 46Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 61 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 118 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 327 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 361Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου Μέρους ΧΑ.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου Πίνακα Ε.  Άρθρο 8. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 μέχρι 8; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 8 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 17 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες 
που Γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Νόμος του 2020». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας με την οποία ρυθμίζεται η επιβολή ετήσιου τέλους στους υποκείμενους παρόχους, 
δηλαδή στα νομικά πρόσωπα που αδειοδοτούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων και δραστηριοποιούνται 
στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, το οποίο θα καταβάλλεται ως αντιστάθμισμα στις κοινότητες που γειτνιάζουν 
με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, για σκοπούς υλοποίησης κοινωφελών, αναπτυξιακών και άλλων έργων 
στις κοινότητες αυτές. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με το 

Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Νόμος του 2020» 

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας  Ηλίας Μυριάνθους 
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 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο, του οποίου η συζήτηση είχε αρχίσει κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, αλλά δεν 
ολοκληρώθηκε, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14, την 21η και στις 28 Σεπτεμβρίου 
2021.  Επισημαίνεται ότι κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο το πιο πάνω νομοσχέδιο είχε εξεταστεί 
υπό την προηγούμενη σύνθεση της επιτροπής σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 17 
Νοεμβρίου 2020.  Στο πλαίσιο των πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο Έπαρχος 
Λεμεσού, ο Έπαρχος Λάρνακας, εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής των Εννέα Κοινοτήτων Βασιλικού, 
των εταιρειών πετρελαιοειδών, του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών 
(ΚΟΔΑΠ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας 
Ζωής.  Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν 
στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία να ρυθμιστεί η επιβολή 
ετήσιου τέλους στους υποκείμενους παρόχους, δηλαδή στα νομικά πρόσωπα που αδειοδοτούνται στον τομέα 
των υδρογονανθράκων και δραστηριοποιούνται στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, το οποίο θα καταβάλλεται 
ως αντιστάθμισμα στις κοινότητες που γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, για σκοπούς 
υλοποίησης κοινωφελών, αναπτυξιακών και άλλων έργων στις κοινότητες αυτές. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, 
οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, για να καταστεί δυνατό να δοθεί το αναγκαίο αντιστάθμισμα 
για την ανάπτυξη και εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, καθώς και για την περιβαλλοντική και κοινωνική 
αναβάθμιση των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού.  Ειδικότερα, το 
αντιστάθμισμα αυτό κρίνεται σκόπιμο λόγω των περιβαλλοντικών και άλλων επιπτώσεων που προκύπτουν 
εξαιτίας της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών 
από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας και της δημιουργίας εθνικών ενεργειακών υποδομών στο Βασιλικό. 

 Με βάση τα ίδια στοιχεία, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εμπεδώνεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη των 
επηρεαζόμενων επιχειρήσεων έναντι της τοπικής κοινωνίας. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου είχε κατατεθεί από την 
εκτελεστική εξουσία αριθμός αναθεωρημένων κειμένων του νομοσχεδίου λόγω των διαφωνιών που 
εκφράστηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τις πρόνοιές του και ειδικότερα σε σχέση με τον 
τρόπο υπολογισμού του καταβλητέου τέλους.   

 Σημειώνεται ότι το τελευταίο αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο υποβλήθηκε στη Βουλή κατά την 
προηγούμενη βουλευτική περίοδο και ειδικότερα στις 26 Μαρτίου 2021, δεν κατέστη δυνατό να εξεταστεί από 
την επιτροπή υπό την προηγούμενη σύνθεσή της. 

 Με βάση το τελευταίο αναθεωρημένο κείμενο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η μη καταβολή του αντισταθμιστικού τέλους για τις ποσότητες διακίνησης του ειδικού καυσίμου 
αεροσκαφών και τις ποσότητες υδρογονανθράκων που εισάγονται, παραλαμβάνονται, αποθηκεύονται 
ή/και διακινούνται στο πλαίσιο του διαμετακομιστικού εμπορίου. 

2. Ο τρόπος υπολογισμού του αντισταθμιστικού τέλους, ώστε να καταβάλλεται: 

α. για τη διακίνηση υγραερίου €1 ανά μετρικό τόνο επί της ποσότητας διακίνησης (σε μετρικούς 
τόνους),  

 β. για τη διακίνηση υγρών καυσίμων, εξαιρουμένου του ειδικού καυσίμου των αεροσκαφών, €1,3 
ανά κυβικό μέτρο επί της ποσότητας διακίνησης (σε κυβικά μέτρα) και  

 γ. για την αποθήκευση €0,2 επί της χωρητικότητας (σε κυβικά μέτρα). 

3. Οι όροι με βάση τους οποίους οι υποκείμενοι πάροχοι οφείλουν να καταβάλλουν αντισταθμιστικό τέλος 
για την αποθήκευση ή για τη διακίνηση. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν 
κυρίως οι πρόνοιές του που αφορούν τους όρους με βάση τους οποίους θα καταβάλλεται το αντισταθμιστικό 
τέλος από τους υποκείμενους παρόχους.  Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησε η εισήγηση των 
εκπροσώπων των εταιρειών πετρελαιοειδών για τροποποίηση των εν λόγω προνοιών, ώστε να καταστεί σαφές 
ότι το αντισταθμιστικό τέλος θα καταβάλλεται από τους εν λόγω παρόχους για μία μόνο δραστηριότητα και 
ειδικότερα είτε για την αποθήκευση είτε για τη διακίνηση. 
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 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο 
του νομοσχεδίου, ώστε στις πρόνοιές του που αφορούν τους όρους καταβολής του αντισταθμιστικού τέλους να 
προβλέπεται ότι κάθε υποκείμενος πάροχος θα καταβάλλει αντισταθμιστικό τέλος για μία μόνο δραστηριότητα 
και ειδικότερα είτε για την αποθήκευση είτε για τη διακίνηση. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τροποποιηθεί σύμφωνα 
με τα πιο πάνω και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Ευσταθίου, ο κ. Ιωάννου, να κάμουμε έναν κατάλογο.  Ο κ. Γιακουμή, τρεις, δεν υπάρχουν άλλοι.  
Κύριε Χατζηγιάννη, θέλεις να μιλήσεις ή όχι;  Ο κ. Ορφανίδης, πέντε.  Λοιπόν, θα τηρήσουμε αυστηρά τα δύο 
λεπτά. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Και από τη θέση μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Θα είμαι σύντομος.  Ο λόγος της παρέμβασής μου έχει να κάμει με τη φιλοσοφία αυτού του νόμου, ο 
οποίος με βρίσκει σύμφωνο βεβαίως.  Καιρός είναι να επεκταθεί ο θεσμός του ανταποδοτικού ή του 
αντισταθμιστικού οφέλους και στα λεγόμενα «άυλα αγαθά», όπως είναι η υγεία, όπως είναι η άνεση και η 
διαβίωση των κατοίκων, και στα πλαίσια αυτού να λειτουργούν μόνο οι μονάδες οι οποίες έχουν άδεια κατ’ έτος, 
όταν αυτές είναι ρυπογόνες και όταν αυτές είναι επιβαρυντικές του περιβάλλοντος ή της υγείας.  Γιατί το λέω;  
Γιατί έχουμε την περίπτωση των ασφαλτικών στο Δάλι, έχουμε την περίπτωση των ΧΥΤΑ σε πολλές περιοχές 
της Κύπρου, έχουμε την περίπτωση των κατοίκων της Τυλληρίας, οι οποίοι και αυτοί ζητούν κάποια μορφή 
ανταποδοτικού οφέλους για το γεγονός και μόνο ότι έχουν ριζώσει σε εκείνες τες άγονες περιοχές, σε πείσμα 
των καιρών και δεν εγκατάλειψαν.  Αυτή ήταν η παρέμβασή μου, καιρός είναι επιτέλους να διευρύνουμε την 
άυλη προστασία και την άνετη κάρπωση και διαβίωση των κατοίκων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Ευσταθίου. 

 Ο κ. Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Ως ΕΛΑΜ θα υπερψηφίσουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.  Είναι γεγονός πως αποτελεί ένα πάγιο 
αίτημα των κοινοτήτων, ώστε να υπάρξει αντιστάθμισμα της επιβάρυνσης της περιοχής και να διατηρηθεί η 
ζωντάνια.  Θέλουμε όμως να ξεκαθαρίσουμε πως οι αποζημιώσεις που θα παρέχουν οι εταιρείες στις 
συγκεκριμένες κοινότητες δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αντιστάθμισμα για την υγεία και την ασφάλεια των 
πολιτών.  Το θεωρούμε αυτονόητο.  Σε αυτό το ζήτημα θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι.  Η αξία της ζωής είναι 
ανεκτίμητη και αδιαπραγμάτευτη και κανείς δε θέλει να ζήσει στιγμές «Μαρί 2011» και όσα τραγικά 
ακολούθησαν, λόγω της απουσίας εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας με υπαιτιότητα της κυβέρνησης.   

 Κλείνοντας, ως ΕΛΑΜ θεωρούμε, και θα το δούμε στη συνέχεια, πως είναι ορθότερο να ενταχθούν, έστω 
και με μικρότερο ποσοστό, και άλλες κοινότητες που γειτνιάζουν με την περιοχή και επηρεάζονται άμεσα, όπως 
είναι για παράδειγμα ο Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας.  Τα κίνητρα προς τις κοινότητες αυτές θα πρέπει να 
επεκτείνονται σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους επηρεαζόμενους, ώστε απρόσκοπτα να συνεχίσουν το έργο 
τους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
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 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το προηγούμενο διάστημα ως επιτροπή Ενέργειας είχαμε συζήτηση για την καταβολή ετήσιου τέλους 
από τους παρόχους και τις οικονομικές οντότητες που θα δραστηριοποιούνται στο Ενεργειακό Κέντρο 
Βασιλικού, το οποίο θα καταβάλλεται ως αντιστάθμισμα στις κοινότητες που γειτνιάζουν με αυτό, με σκοπό την 
υλοποίηση κοινωφελών, αναπτυξιακών και άλλων έργων.  Στις συζητήσεις τέθηκαν συγκεκριμένες πρόνοιες που 
αφορούν στους όρους καταβολής του αντισταθμιστικού τέλους, όπως το να προβλέπεται ότι ο κάθε υποκείμενος 
πάροχος θα καταβάλλει αντισταθμιστικό τέλος για μια και μόνο δραστηριότητα και ειδικότερα είτε για την 
αποθήκευση είτε για τη μεταφορά.  

 Ως μέλος της επιτροπής Ενέργειας και ως Δημοκρατική Παράταξη Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων 
θεωρούμε ύψιστης σημασίας την προώθηση αντισταθμιστικών μέτρων για τις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς οι 
περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις που προκύπτουν εξαιτίας της δημιουργίας εθνικών ενεργειακών 
υποδομών στο Βασιλικό δεν πρέπει για κανένα λόγο να υποβαθμίσουν ή να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων αυτών των περιοχών.  Επίσης, επικροτούμε τέτοια νομοσχέδια που θα αφορούν και άλλες περιοχές 
που επηρεάζονται.  Εν κατακλείδι, συμφωνούμε με τους σκοπούς του νομοσχεδίου και θα υπερψηφίσουμε αυτό 
το νομοσχέδιο. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Ορφανίδης. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Πολλές φορές έχουμε ακούσει για αύξηση των καρκίνων στις περιοχές εκεί.  Ό,τι και να δώσουμε σ’ αυτές 
τις κοινότητες, στις ταλαιπωρημένες κοινότητες, ο κόσμος έχει χάσει την ποιότητα ζωής του.  Απλώς, να 
θεωρηθεί αυτό το ποσό το οποίο θα λάβουν ως το ελάχιστο που μπορεί η πολιτεία να προσφέρει στους 
κατοίκους, για να είναι σε πιο ανθρώπινες συνθήκες, να γίνουν πιο δημιουργικά έργα, να τα αξιοποιήσουν οι 
κοινότητες όπως πρέπει, όπως είναι σωστό και φρόνιμο και η προσπάθειά μας, και εμάς και όλων όσοι 
παρευρίσκονται και στην αίθουσα, είναι να τους βοηθήσουμε εις το να έχουν, όπως ανέφερα και προηγουμένως, 
καλύτερη ποιότητα ζωής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Χατζηγιάννη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Πολύ σύντομα.   

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Θέλω να πω ότι ήταν ένα πολυσυζητημένο, για δυόμισι και πλέον χρόνια, νομοσχέδιο και η προσπάθεια 
ήταν πάνω απ’ όλα να οδηγηθούμε σε μια σύγκλιση ή να οδηγηθούν οι εμπλεκόμενοι σε μια σύγκλιση.  Και ιδού 
το αποτέλεσμα -και προς τιμήν και του προηγούμενου προέδρου της επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, καθώς 
και των μελών, αλλά και των μελών της νυν επιτροπής Ενέργειας της Βουλής- έχουμε καταλήξει σε αυτό το 
πλαίσιο.  Άρα λοιπόν, το περιεχόμενο της συμφωνίας είναι απόλυτα αποδεκτό από όλους τους συντελεστές.  Το 
θετικό είναι πως, ναι, θα μπορούσαμε να εισάξουμε και άλλα επιμέρους θέματα, αλλά δεν είναι της ώρας.  Εδώ 
είμαστε, αν και εφόσον προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες, πέραν αυτού του πλαισίου, να το εξετάσουμε 
αυτεπάγγελτα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση... 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Τριάντα δευτερόλεπτα, Πρόεδρε, αν επιτρέπετε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Να χαιρετήσω και εγώ την προώθηση του νομοσχεδίου, που επηρεάζει τις εννιά κοινότητες της περιοχής 
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του Βασιλικού.  Είναι ένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τζιαι άλλα προβλήματα 
που προκαλεί η λειτουργία των εργοστασίων και προνοούνται μέτρα, ένα κονδύλι πάει απευθείας για μέτρα 
κοινής ωφελείας, αναπτυξιακά μέτρα, προς όφελος αυτών των κοινοτήτων και χαιρετίζουμε το νομοσχέδιο αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 17 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Αντισταθμιστικό τέλος.  Άρθρο 3. 

 Καθίδρυση Ειδικού Ταμείου Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Κοινοτήτων Βασιλικού.  Άρθρο 4. 

 Υλοποίηση έργων από τις κοινότητες.  Άρθρο 5. 

 Παροχή διευκoλύvσεωv στον Έπαρχο.  Άρθρο 6. 

 Εσωτερικοί καvόvες.  Άρθρο 7. 

 Πρόβλεψη τωv δαπαvών στoυς πρoϋπoλoγισμoύς των κοινοτήτων.  Άρθρο 8. 

 Καταβολή τέλους από τους Υποκείμενους Παρόχους.  Άρθρο 9. 

 Επιβολή διοικητικού προστίμου.  Άρθρο 10. 

 Ιεραρχική προσφυγή.  Άρθρο 11. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 μέχρι 11; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρείς, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τριάντα τρεις.  Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 11 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες που 
Γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Πάμε στο υπ’ αριθμόν 18 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
2020». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε σε περίπτωση εκκαθάρισης εταιρείας η μεταχείριση των 
εγγυητών να συνάδει με τη μεταχείριση που τυγχάνουν οι εγγυητές σε όλους τους υπόλοιπους μηχανισμούς 
του πλαισίου αφερεγγυότητας και ειδικότερα στις περιπτώσεις που ο χρεώστης έχει πτωχεύσει ή συμμετέχει σε 
προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής ή έχει διοριστεί εξεταστής για την αναδιάρθρωση των χρεών εταιρείας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020»  

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Νίκος Σύκας Χρύσης Παντελίδης 

 Κώστας Κώστα Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 5 
Οκτωβρίου 2021. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν o 
Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του 
Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και του Τμήματος Αφερεγγυότητας του ίδιου 
υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου 
Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων 
Λογιστών Κύπρου και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  Οι εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ και 
η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της 
επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. 
Ονούφριος Κουλλά, Γιαννάκης Γαβριήλ, Πανίκος Λεωνίδου, Ηλίας Μυριάνθους και Μιχάλης Γιακουμή. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε σε περίπτωση 
εκκαθάρισης εταιρείας η μεταχείριση των εγγυητών να συνάδει με τη μεταχείριση που τυγχάνουν οι εγγυητές σε 
όλους τους υπόλοιπους μηχανισμούς του πλαισίου αφερεγγυότητας και ειδικότερα στις περιπτώσεις που ο 
χρεώστης έχει πτωχεύσει ή συμμετέχει σε προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής ή έχει διοριστεί εξεταστής για την 
αναδιάρθρωση των χρεών εταιρείας. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο, τα φυσικά πρόσωπα που υπέγραψαν συμβάσεις 
εγγύησης για οφειλές εταιρείας έως τις 13 Ιουλίου 2018, έστω και αν το διάταγμα εκκαθάρισης της εταιρείας 
εκδοθεί μετά τις 7 Μαΐου 2021, ήτοι έξι (6) έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2015, θα καταβάλλουν μηνιαίες δόσεις για τις υποχρεώσεις τους ως 
εγγυητών, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα λογικά έξοδα διαβίωσης τόσο αυτών όσο και της οικογένειάς τους, 
καθώς και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν ως πρωτοφειλέτες. 

 Ως γνωστόν, όπως επισημάνθηκε και από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, στις 8 Ιουλίου 2018 
ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων δέσμη νομοθεσιών, με σκοπό τη βελτίωση του πλαισίου που 
διέπει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Κατόπιν εισήγησης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ενώπιον της οποίας είχαν εξεταστεί οι εν λόγω νομοθεσίες, απαλείφθηκε ο 
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πιο πάνω χρονικός περιορισμός των έξι (6) ετών με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση των εγγυητών στο πλαίσιο 
εφαρμογής των μηχανισμών αφερεγγυότητας.  Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η εν λόγω εισήγηση εκ παραδρομής 
δεν ενσωματώθηκε και στο νομοσχέδιο που αφορούσε τον μηχανισμό της εκκαθάρισης εταιρειών. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε κυρίως η μεγάλη 
καθυστέρηση σε σχέση με την προώθησή του, εξαιτίας της οποίας πιθανόν ορισμένοι εγγυητές να μην έτυχαν 
ευνοϊκής μεταχείρισης κατά τον υπολογισμό της μηνιαίας δόσης τους.  

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ενημερώνοντας την επιτροπή για το πιο πάνω 
θέμα, επισήμανε ότι τα δικαστήρια πάντοτε λαμβάνουν υπόψη την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, 
προτού προβούν στην έκδοση διατάγματος πληρωμής χρέους με μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του 
περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου. 

 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αφερεγγυότητας, κατόπιν αιτήματος μελών της επιτροπής, κατέθεσε 
στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία από το έτος 2015 έως σήμερα έχουν εκδοθεί τετρακόσια ενενήντα 
δύο (492) διατάγματα εκκαθάρισης, από τα οποία μόνο τα είκοσι έξι (26) έχουν εκδοθεί κατόπιν αιτήσεως από 
τραπεζικό ίδρυμα, ήτοι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), ενώ από το έτος 2018 έως σήμερα έχουν εκδοθεί 
συνολικά δεκαπέντε (15) διατάγματα εκκαθάρισης. 

 Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας όπως σε 
συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο εξεύρουν τρόπους 
αποκατάστασης της αδικίας που πιθανόν να προκλήθηκε εις βάρος των πιο πάνω εγγυητών. 

 Σε μεταγενέστερο στάδιο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανταποκρινόμενο στο 
αίτημα της επιτροπής, απέστειλε ορισμένες εισηγήσεις για τροποποίηση του νομοσχεδίου, ώστε να 
προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Ο προτεινόμενος νόμος να έχει αναδρομική έναρξη ισχύος από τη 13η Ιουλίου 2018, ημερομηνία κατά 
την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι λοιπές νομοθεσίες που αφορούν τη βελτίωση του πλαισίου 
αφερεγγυότητας. 

2. Οι διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου να τυγχάνουν εφαρμογής όσον αφορά τα διατάγματα 
τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί από το δικαστήριο στο πλαίσιο διαδικασίας εκκαθάρισης. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, το διάταγμα πληρωμής με δόσεις δύναται να ακυρωθεί, ανασταλεί ή 
τροποποιηθεί ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, εάν αποδείξει ότι η οικονομική του κατάσταση έχει 
αλλάξει ουσιαστικά από την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασης, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση 
να καταβάλει τις δόσεις στους χρόνους και στα ποσά που καθόρισε το δικαστήριο στο διάταγμά του. 

3. Οποιαδήποτε διαδικασία ή ενέργεια ή πράξη άρχισε με διάταγμα εκκαθάρισης το οποίο εκδόθηκε 
δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2015, αλλά δεν 
ολοκληρώθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου να 
διεκπεραιώνεται με βάση τις διατάξεις αυτού, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των ενεργειών ή των 
διαδικασιών οι οποίες έγιναν πριν από την έναρξη της ισχύος του. 

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο 
του νομοσχεδίου ενσωματώνοντας σε αυτό τις πιο πάνω αναφερόμενες εισηγήσεις που υποβλήθηκαν ενώπιόν 
της. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 
υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του 
νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και 
του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή 
του στην ολομέλεια του σώματος. 

 Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού υποβάλλει 
την παρούσα έκθεση για λήψη τελικής απόφασης από την ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Κώστα, άλλος;  Ο κ. Μυριάνθους.  Δεν υπάρχουν άλλοι. 

 Κύριε Κώστα. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 
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 Κύριε Πρόεδρε, 

 Διαβάζω πάλι από την εισηγητική έκθεση, στην οποία αναφέρεται το εξής φοβερό και τρομερό: Κατά τη 
συζήτηση του πακέτου των νομοθεσιών που αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ήταν εισήγηση της 
επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής, η οποία έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση, η 
αφαίρεση του χρονικού περιορισμού, ο οποίος ήταν μέχρι τον Απρίλη του 2021, για την εφαρμογή της ευνοϊκής 
μεταχείρισης των εγγυητών, στο πλαίσιο των μηχανισμών αφερεγγυότητας!  Δηλαδή, τι έπρεπε να γίνει;  
Έπρεπε δηλαδή, αν ο χρεώστης πτωχεύσει ή συμμετέχει σε προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής ή διοριστεί 
εξεταστής ή ξέρω εγώ τέλος πάντων, να τυγχάνουν οι εγγυητές μιας προστασίας.  Τζιαι ακούστε είντα μ’ που 
λέει ύστερα:  Εκ παραδρομής, η εν λόγω ρύθμιση δεν ενσωματώθηκε και στο νομοσχέδιο που αφορούσε τον 
μηχανισμό της εκκαθάρισης εταιρειών!  Εκ παραδρομής, τρία χρόνια, εξηάσαμε να φέρουμε νομοσχέδιο, για να 
προστατέψουμε τους εγγυητές που έχουν να κάμουν με τον περί Εταιρειών Νόμο!  Βλέποντας τωρά το 
ερωτηματολόγιο αντικτύπου, στη σελίδα 17 βλέπουμε ότι υπογράφτηκε τζιαι ολοκληρώθηκε στις 23 Αυγούστου 
του 2018.  Τζιαι, όταν εκοίταξα να δω αν έγινε διαβούλευση, λέει μέσα ότι δεν εγίνηκε διαβούλευση.  Εφέραν 
μας το άρον άρον τελευταία στιγμή, τρία χρόνια μετά, τζιαι, όταν ήρτεν στην επιτροπή, με έκπληξη ο πρόεδρος 
της επιτροπής σωστά ρωτά αν έγινε διαβούλευση, τζιαι μας είπαν ότι δεν έγινε διαβούλευση!  Τζιαι έπρεπε να 
κάμουμεν -τρία χρόνια μετά που εκ παραδρομής δεν ήρτεν τούτο το πράμα, για να προστατέψουμε τον κόσμο- 
να κάμουμε εμείς τη διαβούλευση!  Τζιαι ευτυχώς είπαμεν του χρηματοοικονομικού επιτρόπου, του κυρίου 
Ιωάννου, να μας ετοιμάσει μια πρόταση, εσυνεννοήθηκεν με τη Νομική Υπηρεσία τζιαι ήρτεν μια πρόταση τωρά 
μπροστά μας που είναι ομόφωνη, για να προστατέψουμε τον κόσμο τρία χρόνια μετά.  Τωρά αν είναι εκ 
παραδρομής, εγώ ειλικρινά εν ηξέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. 

 Ο κ. Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Σύντομα κύριε Πρόεδρε, 

 Γιατί με έχει καλύψει ο συνάδελφος ο Κώστα.  Απλώς να πω ότι το μαθηματικό αξίωμα περί ρουκέτας 
και φτερού που ισχύει στα καύσιμα, ισχύει και στο ζήτημα των τραπεζών με τους εγγυητές και τους 
δανειολήπτες.  Τρία χρόνια μετά κατάφεραν να φέρουν ένα νομοσχέδιο που θα έπρεπε ουσιαστικά να είχε γίνει 
από την πρώτη στιγμή. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 18 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 299 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ποιοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 μέχρι 3;  Αντιλαμβάνομαι, είμαστε ομόφωνα; 

ΓΡΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τριάντα τέσσερις, υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές καμία. 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 19, 20 και 21 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Ορισμένων 
Πτυχών που Αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών 
Νόμος του 2021», «Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών 
Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί Ορισμένων Πτυχών που 
Αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 2021».  Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει 
τον σκοπό του υπ’ αριθμόν 19 θέματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες 
πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό του υπ’ αριθμόν 20 θέματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών 
Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις 
ακόλουθες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλους: 

1. «Oδηγία 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 περί 
των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών». 

2. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, 
σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και 
ψηφιακών υπηρεσιών». 

3. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, 
σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 
1999/44/ΕΚ». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό του υπ’ αριθμόν 21 θέματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες 
πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τα 
νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος 

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τα νομοσχέδια 
του επισυνημμένου παραρτήματος σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουλίου, καθώς 
και στις 7, 14 και την 21η Σεπτεμβρίου 2021.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν η Επίτροπος Νομοθεσίας, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, 
του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της Επιτροπής 
Προστασίας του Ανταγωνισμού, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Κυπριακού Συνδέσμου 
Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, των εργοδοτικών οργανώσεων 
ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ.  Το Υπουργείο Οικονομικών και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της 
επιτροπής. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση με την Πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών». 

 Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Οι υποχρεώσεις του εμπόρου όσον αφορά την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας. 

2. Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται σε σχέση με το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης. 

3. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων από τυχόν παραβίασή τους. 

4. Η έκταση της ευθύνης του εμπόρου και το βάρος απόδειξης σε περίπτωση μη προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας ή μη συμμόρφωσής τους με τις προβλεπόμενες υποκειμενικές 
και αντικειμενικές απαιτήσεις ή εσφαλμένης ενσωμάτωσής τους. 

5. Οι τρόποι επανόρθωσης σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της 
ψηφιακής υπηρεσίας. 

6. Η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος τερματισμού της σύμβασης και οι υποχρεώσεις του εμπόρου 
και του καταναλωτή σε τέτοια περίπτωση. 

7. Οι προθεσμίες και τα μέσα επιστροφής χρημάτων από τον έμπορο σε περίπτωση μείωσης του 
τιμήματος ή τερματισμού της σύμβασης. 

8. Οι αρμοδιότητες και εξουσίες της εντεταλμένης υπηρεσίας, ήτοι του διευθυντή της Υπηρεσίας 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τόσο κατά τη 
διερεύνηση παραβάσεων όσο και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, καθώς και οι εξουσίες της 
για κατάσχεση και κατακράτηση αγαθών. 

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων 
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για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση 
της εθνικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες Πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλους: 

1. «Οδηγία 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 περί 
των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών». 

2. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, 
σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και 
ψηφιακών υπηρεσιών». 

3. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, 
σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 
1999/44/ΕΚ». 

 Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο σκοπείται η παροχή δυνατότητας έκδοσης απαγορευτικού ή 
προστακτικού διατάγματος περιλαμβανομένου προσωρινού διατάγματος εναντίον προσώπου, κατόπιν αίτησης 
στο δικαστήριο από οποιοδήποτε νομιμοποιούμενο φορέα ο οποίος έχει έννομο συμφέρον να προστατεύει τα 
συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών τα οποία προβλέπονται στις πρόνοιες του πρώτου και του τρίτου 
νομοσχεδίου. 

 Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση με την Πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 
1999/44/ΕΚ». 

 Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, με σκοπό τη συμμόρφωση 
των αγαθών με τους όρους της σύμβασης. 

2. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων από τυχόν παραβίασή τους. 

3. Η έκταση της ευθύνης του πωλητή και το βάρος απόδειξης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των 
αγαθών με τους όρους της σύμβασης. 

4. Οι τρόποι επανόρθωσης σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης των αγαθών, ήτοι επισκευή ή 
αντικατάστασή τους, μείωση του τιμήματος ή τερματισμός της σύμβασης. 

5. Οι αρμοδιότητες και εξουσίες της εντεταλμένης υπηρεσίας, ήτοι του διευθυντή της Υπηρεσίας 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τόσο κατά τη 
διερεύνηση παραβάσεων όσο και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, καθώς και οι εξουσίες της 
για κατάσχεση και κατακράτηση αγαθών. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, 
οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς με την παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας στους καταναλωτές μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων 
σχετικά με τις συμβάσεις πώλησης αγαθών και τις συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών 
υπηρεσιών μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή. 

 Οι εμπλεκόμενοι που παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και 
τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων.  Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών 
εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες των νομοσχεδίων τις οποίες υπέβαλαν γραπτώς στην 
επιτροπή. 

 Στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων την επιτροπή απασχόλησαν οι επιφυλάξεις που 
υποβλήθηκαν από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Το μέγιστο χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύναται να επισκευαστεί ή αντικατασταθεί το αγαθό από 
τον πωλητή. 

2. Τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου θα τεκμαίρεται ότι η διαπιστωθείσα έλλειψη 
συμμόρφωσης υφίστατο κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών και/ή των αγαθών με ψηφιακά 
στοιχεία. 

3. Τη δυνατότητα του διευθυντή να αναστέλλει τη διερεύνηση μίας υπόθεσης ή τη λήψη οποιωνδήποτε 
μέτρων εναντίον πωλητή σε περίπτωση ανάληψης δέσμευσης από τον εν λόγω πωλητή. 

4. Τη συμπερίληψη του δημόσιου συμφέροντος στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από την 
εντεταλμένη υπηρεσία κατά την αξιολόγηση της αναγκαιότητας διερεύνησης των υποβαλλόμενων σε 
αυτήν παραπόνων. 
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 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε επιστολές τους ημερομηνίας 9 
και 16 Σεπτεμβρίου 2021 δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι η εξουσία του διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας 
Καταναλωτή να αποδεχθεί την ανάληψη δέσμευσης του πωλητή απορρέει από τις πρόνοιες του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία 
των καταναλωτών και με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004.  Επιπροσθέτως, όσον αφορά 
το μέγιστο χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύναται να διεξαχθεί η επισκευή ή αντικατάσταση του αγαθού 
από τον πωλητή, καθώς και τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου θα τεκμαίρεται ότι η 
διαπιστωθείσα έλλειψη συμμόρφωσης υφίστατο κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, επισήμαναν ότι τα 
νομοσχέδια έτυχαν δημόσιας διαβούλευσης με τα οργανωμένα σύνολα των εμπόρων και ως εκ τούτου 
οποιαδήποτε τροποποίησή τους ενδεχομένως να θεωρηθεί μονομερής και άδικη. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε 
να τροποποιήσει το κείμενο του τρίτου νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

1. Η επισκευή ή αντικατάσταση του αγαθού από τον πωλητή να διενεργείται εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος το οποίο να μην υπερβαίνει τις είκοσι πέντε (25) ημέρες, αντί τις τριάντα (30) ημέρες, που 
προτείνεται στο νομοσχέδιο. 

2. Οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης η οποία διαπιστώνεται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία 
παράδοσης των αγαθών τεκμαίρεται ότι υπήρχε κατά τον χρόνο παράδοσης των εν λόγω αγαθών και το 
εν λόγω χρονικό διάστημα να αυξηθεί σε δύο (2) έτη μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πρώτου και του δεύτερου νομοσχεδίου, 
καθώς και του τρίτου νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και ομόφωνα 
εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και 
Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021. 

2. Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των 
Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

3. Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές σε θέματα αρχής; 

 O κ. Κώστα.  Τελευταία φορά, επειδή έπιασές τα συνέχεια.  Και ο κ. Παπαδούρης, απ’ ό,τι είδα. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικά νομοσχέδια, που έχουν να κάνουν με την προστασία των 
καταναλωτών, πολύ σημαντικά νομοσχέδια, εναρμονιστικά.  Ο λόγος που βγήκα στο βήμα είναι για να θυμίσω 
κάτι πάρα πολύ σημαντικό:  Τα νομοσχέδια τα εναρμονιστικά, τα οποία προστατεύουν τους καταναλωτές, τα 
προηγούμενα, με την προηγούμενη οδηγία, καθυστέρησαν πάρα πολύ να έρθουν στη Βουλή.  Ετρέξαμεν η 
προηγούμενη επιτροπή Εμπορίου να τα δούμε, να τα ψηφίσουμε, αλλά θα θυμούνται όλοι ότι εβγήκαμεν σε 
τούτο το βήμα τζιαι είπαμε το εξής:  Απαραίτητη προϋπόθεση, για να ψηφίζαμε τα νομοσχέδια τούτα, θα ήταν 
στον ορισμό του καταναλωτή, πέραν του φυσικού προσώπου, να προστεθούν τζιαι οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, όσον αφορά τις καταχρηστικές ρήτρες.  Τζιαι έχουμε τες επιστολές της Υπουργού Ενέργειας και 
του Υπουργού Οικονομικών, που υπόσχονταν ότι θα φέρουν το νομοσχέδιο.  Έγινε ένα προσχέδιο από τον 
Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, το πήραν -θέλω να πω με ικανοποίηση ότι υιοθετήθηκε από την Υπουργό 
Ενέργειας- προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και είμαστε τώρα στα τέλη του Οκτώβρη του 2021 και η 
κυβέρνηση δυστυχώς δεν έχει τηρήσει τη γραπτή δέσμευσή της και υπόσχεσή της.   

 Γι’ αυτό από το βήμα τούτο προειδοποιούμε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό να κάνει 
τούτο το οποίο υποσχέθηκε στη Βουλή -γραπτώς, επαναλαμβάνω- να φέρει το νομοσχέδιο με το οποίο 
προστασία από τις καταχρηστικές ρήτρες δε θα έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα, αλλά θα έχουν και οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. 

 Κύριε Παπαδούρη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 



250 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Παρ’ όλο που θα υπερψηφίσουμε τα τρία νομοσχέδια, μας έχει στεναχωρήσει αφάνταστα το πείσμα που 
είδαμε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να διατηρήσει την ευχέρεια να αναστέλλει τη διερεύνηση 
υποθέσεων που αφορούν καταγγελίες καταναλωτών.  Ειλικρινά, εντυπωσιαστήκαμε από το πείσμα αυτό και 
προσπαθήσαμε να το καταλάβουμε.   

 Απλώς, να αναφέρω ότι αυτή η ευχέρεια δίνεται, όταν υπάρχει μία ανάληψη δέσμευσης από τον 
έμπορο, με τη λογική ότι θα πληρείται ένας όρος από τους πέντε όρους που αναφέρει η νομοθεσία.  Οι όροι 
αυτοί -τουλάχιστον οι τέσσερις- δεν είναι ιδιαίτερης σημασίας, γιατί αναφέρει ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι 
δε θα  ξαναεπαναλάβει το ίδιο παράπτωμα.  Υπάρχει όμως μέσα ο όρος Δ΄, ο οποίος αναφέρει ότι είναι 
υπόχρεος, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση αυτή, να αποζημιώσει τους καταναλωτές και να επιστρέψει τα 
οποιαδήποτε χρήματα αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση, πράγμα το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. 

 Όταν το θέσαμε και ζητήσαμε μια επιπρόσθετη συζήτηση με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και 
τη Νομική Υπηρεσία, μας τέθηκε ότι δυστυχώς δεν μπορούν να συντρέχουν και οι πέντε λόγοι, γιατί είχαμε 
ζητήσει να μπει ότι πρέπει να συντρέχουν και οι πέντε λόγοι, με τη λογική ότι και ο όρος Δ΄ θα 
συμπεριλαμβανόταν σε αυτούς.  Μας τέθηκε ότι δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί χρειάζεται ο 
διευθυντής να έχει την ευχέρεια, αν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος όρος, να τον χρησιμοποιήσει, έναν κατά το 
ελάχιστο των πέντε συν οποιοσδήποτε άλλος όρος.   

 Προχωρήσαμε και είπαμε κατά το ελάχιστο, τότε, οι πέντε αυτοί, για να δώσουμε αυτή την ευχέρεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λίγο πιο σύντομα, κύριε Παπαδούρη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Tελικά μας είπαν ότι και πάλι δεν μπορεί να εφαρμοστεί.  Και μας προβληματίζει, παρ’ όλο που λέω ότι 
θα υπερψηφίσουμε, μας προβληματίζει αυτός ο όρος, ειδικά αναφερόμενος στον Δ΄ όρο, που μιλά για 
αποζημίωση, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι καταναλωτές είναι και οι δανειολήπτες σε θέματα τραπεζών.  Και 
ελπίζω να βγω λάθος, ελπίζω ειλικρινά να μη δούμε αυτή τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας Προστασίας 
Καταναλωτή να επηρεάζει υποθέσεις που θα σημαίνουν σοβαρή επιστροφή λεφτών προς τους δανειολήπτες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Λοιπόν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 19 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Πεδίο εφαρμογής.  Άρθρο 3. 

 Προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας.  Άρθρο 4. 

 Συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας.  Άρθρο 5. 

 Υποκειμενικές απαιτήσεις συμμόρφωσης.  Άρθρο 6. 

 Αντικειμενικές απαιτήσεις συμμόρφωσης.  Άρθρο 7. 

 Εσφαλμένη ενσωμάτωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας.  Άρθρο 8. 

 Δικαιώματα τρίτων.  Άρθρο 9. 

 Ευθύνη εμπόρου.  Άρθρο 10. 

 Βάρος απόδειξης.  Άρθρο 11. 

 Επανόρθωση σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας.  Άρθρο 12. 

 Τρόποι επανόρθωσης για την έλλειψη συμμόρφωσης.  Άρθρο 13. 

 Άσκηση του δικαιώματος τερματισμού.  Άρθρο 14. 

 Υποχρεώσεις του εμπόρου σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασης.  Άρθρο 15. 

 Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασης.  Άρθρο 16. 
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 Προθεσμίες και μέσα επιστροφής χρημάτων από τον έμπορο.  Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας.  Άρθρο 18. 

 Δικαίωμα αναγωγής.  Άρθρο 19. 

 Υποχρεωτικός χαρακτήρας.  Άρθρο 20. 

 Αρμοδιότητα Εντεταλμένης Υπηρεσίας και διερεύνηση παραβάσεων.  Άρθρο 21. 

 Εξουσίες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας κατά τη διερεύνηση παραβάσεων.  Άρθρο 22. 

 Εξουσίες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για κατάσχεση και κατακράτηση αγαθών.  Άρθρο 23. 

 Εξουσίες του Διευθυντή σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης.  Άρθρο 24. 

 Ανάληψη δεσμεύσεων.  Άρθρο 25. 

 Ιεραρχική προσφυγή.  Άρθρο 26. 

 Επίδοση απόφασης και επικοινωνία.  Άρθρο 27. 

 Είσπραξη διοικητικών προστίμων.  Άρθρο 28. 

 Έκδοση διαταγμάτων από δικαστήριο.  Άρθρο 29. 

 Θεραπείες.  Άρθρο 30. 

 Παράλειψη συμμόρφωσης και παρακώλυση Εντεταλμένης Υπηρεσίας και παροχή ψευδών στοιχείων.  
Άρθρο 31. 

 Ευθύνη φυσικών προσώπων για παραβάσεις νομικών προσώπων.  Άρθρο 32. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 33. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 33; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Oυδείς εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 33 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την 
Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Oυδείς εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το υπ’ αριθμόν 19 νομοσχέδιο 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 20 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Oυδείς εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία 
των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Oυδείς εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το υπ’ αριθμόν 20 νομοσχέδιο 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 21 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Πεδίο εφαρμογής.  Άρθρο 3. 

 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής.  Άρθρο 4. 

 Συμμόρφωση αγαθών.  Άρθρο 5. 

 Υποκειμενικές απαιτήσεις συμμόρφωσης.  Άρθρο 6. 

 Αντικειμενικές απαιτήσεις συμμόρφωσης.  Άρθρο 7. 

 Εσφαλμένη εγκατάσταση των αγαθών.  Άρθρο 8. 

 Δικαιώματα τρίτων.  Άρθρο 9. 

 Ευθύνη του πωλητή.  Άρθρο 10. 

 Βάρος απόδειξης.  Άρθρο 11. 

 Υποχρέωση κοινοποίησης.  Άρθρο 12. 

 Τρόποι αποκατάστασης της συμμόρφωσης.  Άρθρο 13. 

 Επισκευή ή αντικατάσταση των αγαθών.  Άρθρο 14. 

 Μείωση του τιμήματος.  Άρθρο 15. 

 Τερματισμός της σύμβασης πώλησης.  Άρθρο 16. 

 Εμπορικές εγγυήσεις.  Άρθρο 17. 

 Δικαίωμα αναγωγής.  Άρθρο 18. 

 Υποχρεωτικός χαρακτήρας.  Άρθρο 19. 

 Αρμοδιότητα Εντεταλμένης Υπηρεσίας και διερεύνηση παραβάσεων.  Άρθρο 20. 

 Εξουσίες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας κατά τη διερεύνηση παραβάσεων.  Άρθρο 21. 

 Εξουσίες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για κατάσχεση και κατακράτηση αγαθών.  Άρθρο 22. 

 Εξουσίες του Διευθυντή σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης.  Άρθρο 23. 

 Ανάληψη δεσμεύσεων.  Άρθρο 24. 

 Ιεραρχική προσφυγή.  Άρθρο 25. 

 Επίδοση απόφασης και επικοινωνία.  Άρθρο 26. 

 Είσπραξη διοικητικών προστίμων.  Άρθρο 27. 

 Έκδοση διαταγμάτων από δικαστήριο.  Άρθρο 28. 

 Θεραπείες.  Άρθρο 29. 

 Παράλειψη συμμόρφωσης, παρακώλυση Εντεταλμένης Υπηρεσίας και παροχή ψευδών στοιχείων.  
Άρθρο 30. 

 Ευθύνη φυσικών προσώπων για παραβάσεις νομικών προσώπων.  Άρθρο 31. 

 Εξουσία Εντεταλμένης Υπηρεσίας για διάδοση πληροφοριών.  Άρθρο 32. 

 Μεταβατική διάταξη.  Άρθρο 33. 
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 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 34. 

ΠΡΟΕΔΡEYΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση όπως τα άρθρα 1 μέχρι 34 εγκριθούν; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 μέχρι 34 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις 
Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Oυδείς εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το υπ’ αριθμόν 21 νομοσχέδιο 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Πάμε στο υπ’ αριθμόν 22 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του 
Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμου, ώστε να 
εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2020/367 της 
Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό μεθόδων αξιολόγησης των 
επιβλαβών επιδράσεων του περιβαλλοντικού θορύβου». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης και 
Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες:  

 Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος   Μαρίνα Νικολάου 

 Νίκος Κέττηρος  Χρίστος Ορφανίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης  Χρύσανθος Σαββίδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Λίνος Παπαγιάννης 

 Αντρέας Καυκαλιάς   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες 
της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την 1η, καθώς και στις 8, 22 και 29 Σεπτεμβρίου 2021.  Στις συνεδρίες της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Πανεπιστήμιου Frederick και 
του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).  Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, το Ινστιτούτο 
Κύπρου, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και το Διεθνές Ινστιτούτο για τη Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και το Κυπριακό Ίδρυμα 
Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες 
της επιτροπής.  Το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και η 
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη 
συνεδρία της επιτροπής, ωστόσο ενημέρωσαν την επιτροπή με ηλεκτρονικό μήνυμά τους πως δε διαφωνούν 
ως προς την ψήφιση του υπό εξέταση νομοσχεδίου.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν και Μιχάλης Γιακουμή. 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του 
Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2020/367 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον 
καθορισμό μεθόδων αξιολόγησης των επιβλαβών επιδράσεων του περιβαλλοντικού θορύβου». 

 Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αντικαθίσταται το Παράρτημα IV του βασικού νόμου, στο 
οποίο καθορίζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης των επιβλαβών επιδράσεων του θορύβου από την οδική, τη 
σιδηροδρομική και την εναέρια κυκλοφορία  

στην ισχαιμική καρδιοπάθεια (IHD), τη σημαντική ενόχληση (ΗΑ) και τη σημαντική διαταραχή του ύπνου (HSD), 
από νέο παράρτημα, όπως ορίζει η προαναφερθείσα Οδηγία.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος ενημέρωσε 
την επιτροπή ότι η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να εναρμονιστεί με τις πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2021.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, 
επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της 
ολομέλειας του σώματος.  

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κάμετε λίγη ησυχία, να ακούν οι συνάδελφοι τον σκοπό. 

 Λοιπόν, υπάρχουν ομιλητές σε θέματα αρχής;  Όχι. 

 Πάμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

 Ο κ. Κέττηρος. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Περίμενα λίγο, γιατί μπορεί να ήθελε ο πρόεδρος της επιτροπής να μιλήσει.  Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τόση ώρα εψηφίσαμεν πάρα πολλά νομοσχέδια ή εσυζητήσαμεν πάρα πολύ για 
ζητήματα που αφορούν την τζιέπην των πολιτών.  Τούτο το νομοσχέδιο έσιει να κάμει με την υγεία των 
πολιτών και μάλιστα μακροχρόνια για την υγεία των πολιτών, γιατί αφορά όχι μόνο την υγεία μας σήμερα, αλλά 
τζιαι για τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια. 

 Οι επιπτώσεις του περιβαλλοντικού θορύβου, όπως καθορίζονται, τζιαι με τες μαθηματικές εξισώσεις 
που εισάγονται -έν’ εναρμονιστικό το νομοσχέδιο τζιαι πάρα πολύ σωστό- αφορούν την ισχαιμική 
καρδιοπάθεια, τη σημαντική ενόχληση και τη σημαντική διαταραχή του ύπνου· μόνον τούντα τρία.   Αλλά 
πρέπει να ξέρουμε ότι ο περιβαλλοντικός θόρυβος, όπως έχει διαπιστωθεί, επηρεάζει, παρακαλώ, και μπορεί 
να έχει επιβλαβείς επιδράσεις για εγκεφαλικό επεισόδιο, υπέρταση, διαβήτη, διαταραχές του μεταβολισμού, 
γνωστικές διαταραχές στα παιδιά, πνευματική υγεία και ευεξία, ακουστικές βλάβες, ακόμα και προβλήματα στις 
γεννήσεις. 

 Κατά τη συζήτηση εζητήσαμεν και εσυζητήσαμεν με τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά πόσο θα έπρεπε να 
περιληφθούν τζιαι τούτες οι επιβλαβείς επιπτώσεις μέσα στο νομοσχέδιο.  Δυστυχώς, δεν είναι κάτι που 
μπορούμε να κάνουμε.  Τώρα, γιατί δεν υπάρχουν οι απαραίτητες μαθηματικές εξισώσεις, που να μπορούν να 
προβλέψουν πώς θα γίνει τούτο το πράμα;  Πιθανότατα στο μέλλον να γίνει αυτό το πράμα τζιαι είναι τούτο το 
οποίο πρέπει να παρακολουθούμε.   
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 Επίσης πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάς αναγκάζει τούτη τη στιγμή, από του χρόνου, από 
το 2022, να γίνονται οι μετρήσεις, να υποβάλλονται οι μετρήσεις τζιαι να λαμβάνονται μέτρα, όταν 
διαπιστώνεται ότι ο περιβαλλοντικός θόρυβος επηρεάζει την υγεία των πολιτών.  Τέθκοια μέτρα έν’ 
συγκεκριμένα τζιαι έχουν αναλυθεί. 

 Θέλω μόνο να σας πω κάτι τζιαι να κλείσω, ότι, όταν ερωτήσαμεν πόσος κόσμος είναι εκτεθειμένος 
τώρα στην Κύπρο στον περιβαλλοντικό θόρυβο, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει τούτες τες ασθένειες στις 
οποίες έχω αναφερθεί, μας λέχθηκε για έναν αριθμό στη Λευκωσία δεκαοχτώ χιλιάδων συμπολιτών μας και 
στη Λεμεσό δεκατεσσάρων χιλιάδων συμπολιτών μας.  Για τη Λάρνακα, παρακαλώ, και την Πάφο, που έχουν 
αεροδρόμια, δε μας δόθηκαν στοιχεία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Κέττηρε, πήρατε τα δυόμισι λεπτά. 

 Ευχαριστώ. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του Παραρτήματος IV αυτού.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 3; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Oυδείς εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 



257 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Oυδείς εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 To υπ’ αριθμόν 23 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020».  
Να διαβάσουμε τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να καθοριστεί η υποχρέωση των αρχών τοπικής 
διοίκησης για ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, να θεσπιστούν αδικήματα σε περίπτωση 
παράβασης των διατάξεων που αφορούν τα δημοτικά απόβλητα, να θεσπιστεί η δυνατότητα εξώδικης 
ρύθμισης αυτών, καθώς και να δοθεί η απαραίτητη εξουσιοδότηση για έκδοση κανονισμών που να 
προβλέπουν ειδικότερες ρυθμίσεις αναφορικά με το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποβλήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020» 

Παρόντες: 

 Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος                                         Μαρίνα Νικολάου 

 Νίκος Κέττηρος Χρίστος Ορφανίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Χρύσανθος Σαββίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Λίνος Παπαγιάννης 

 Αντρέας Καυκαλιάς  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 1ης και της 29ης Σεπτεμβρίου 2021.  Σημειώνεται ότι η 
εξέταση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου άρχισε από την επιτροπή της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου, 
η οποία το εξέτασε σε επτά συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 13ης Ιανουαρίου 
και της 7ης Απριλίου 2021.  Ωστόσο, η επιτροπή, επειδή δεν είχε ολοκληρώσει τη μελέτη του εν λόγω 
νομοσχεδίου πριν από τη λήξη της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου, αποφάσισε να μεταθέσει τη συνέχιση 
της εξέτασής του στη νέα επιτροπή, με την έναρξη των εργασιών της νέας βουλευτικής περιόδου. 

 Στο πλαίσιο των πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος 
Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του 
ίδιου υπουργείου, της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, του Γραφείου Επιτρόπου 
Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, ο 
κοινοτάρχης Πεδουλά, καθώς και εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, της 
Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του 
Περιβάλλοντος (Terra Cypria), του Οργανισμού Ανακύκλωσης Κύπρου (ΟΑΚ) και του Συνδέσμου Βιομηχάνων 
Ανακύκλωσης Κύπρου. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
βουλευτές κ. Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν και κ. Μιχάλης Γιακουμή. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να καθοριστεί η 
υποχρέωση των αρχών τοπικής διοίκησης για ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, να 
θεσπιστούν αδικήματα σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν τα δημοτικά απόβλητα, να 
θεσπιστεί η δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης αυτών, καθώς και να δοθεί η απαραίτητη εξουσιοδότηση για 
έκδοση κανονισμών που να προβλέπουν ειδικότερες ρυθμίσεις αναφορικά με το σύστημα «Πληρώνω Όσο 
Πετώ».  
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 Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Εισαγωγή του όρου «δημοτικά απόβλητα» και του ορισμού αυτού. 

2. Θέσπιση της υποχρέωσης των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για ορθολογική διαχείριση των δημοτικών 
αποβλήτων και για ορισμό επιθεωρητών για σκοπούς ελέγχου των υποχρεώσεων που προκύπτουν από 
τους εκδιδόμενους δυνάμει του βασικού νόμου κανονισμούς. 

3. Θέσπιση ποινικών αδικημάτων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν τα δημοτικά 
απόβλητα, καθώς και της δυνατότητας εξώδικης ρύθμισης αυτών.  

4. Παροχή της δυνατότητας στο Υπουργικό Συμβούλιο για έκδοση κανονισμών για τη ρύθμιση της 
διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου τόσο από την επιτροπή της προηγούμενης βουλευτικής 
περιόδου όσο και από την επιτροπή της παρούσας βουλευτικής περιόδου εκφράστηκαν από μέλη αυτών και 
από εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων επιφυλάξεις σε επιμέρους πρόνοιες του υπό εξέταση νομοσχεδίου.  
Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επανεξέτασε τις θέσεις της 
επιτροπής και των εμπλεκόμενων φορέων και προέβη διαδοχικά σε δύο αναθεωρήσεις του κειμένου του 
νομοσχεδίου, το οποίο έθεσε ενώπιον της επιτροπής προς αντικατάσταση του αρχικώς κατατεθέντος με 
επιστολές του, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2021 και 6 Σεπτεμβρίου 2021, αντίστοιχα, για συνέχιση και 
ολοκλήρωση της συζήτησης επί του τελευταίου αναθεωρημένου κειμένου.  Σημειώνεται ότι η αντικατάσταση 
του νομοσχεδίου έγινε κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το Υπουργικό Συμβούλιο στην απόφαση αυτού, 
ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2020.    

 Οι κυριότερες πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο και διαφοροποιούνται σε 
σχέση με το αρχικώς κατατεθέν νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες: 

1. Στη βάση σχετικής επιστολής της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ημερομηνίας 20 
Ιανουαρίου 2021, εισήχθη ρητή αναφορά στη δυνατότητα των επιθεωρητών, ως έσχατο μέτρο, να 
ελέγχουν το περιεχόμενο των κάδων ή των σακουλιών αποκλειστικά για σκοπούς ταυτοποίησης των 
παραγωγών και/ή των κατόχων των δημοτικών αποβλήτων που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
βασικού νόμου, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 και του περί 
Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου. 

2. Προστέθηκαν πρόνοιες που απαγορεύουν στους κατόχους δημοτικών αποβλήτων από εμπορικές 
δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα να παραδίδουν τα μεικτά δημοτικά απόβλητα αυτών σε 
αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων ή σε κατόχους πιστοποιητικών καταχώρισης για συλλογή 
και/ή μεταφορά αυτών χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση έγκρισης από την οικεία αρχή τοπικής 
διοίκησης.  Με την εισήγηση αυτή θα αποφεύγονται φαινόμενα κατά τα οποία εμπορικά υποστατικά θα 
προβαίνουν σε δικές τους συμφωνίες για τη συλλογή των μεικτών δημοτικών τους αποβλήτων, γεγονός 
που θα οδηγήσει σε πρακτικά προβλήματα εφαρμογής του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ».   

3. Αναθεωρήθηκαν για σκοπούς βελτίωσης οι πρόνοιες που αφορούν την εξώδικη ρύθμιση των 
αδικημάτων για παράβαση των προνοιών των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (ζ) 
του εδαφίου (2) του άρθρου 54, ως αυτή προστίθεται με το υπό εξέταση νομοσχέδιο.  

4. Αναφορικά με το θέμα της τιμολόγησης για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης δημοτικών 
αποβλήτων, για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής σχετικά με τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και 
για τη ρύθμιση ιδιαίτερων περιπτώσεων όπως είναι αυτές των απομακρυσμένων περιοχών και/ή των 
τουριστικών περιοχών, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξέφρασε την 
άποψη ότι τα εν λόγω ζητήματα πρέπει να τύχουν χειρισμού μέσω των διατάξεων του περί Δήμων 
Νόμου και/ή του περί Κοινοτήτων Νόμου.  Συναφώς, αναθεωρήθηκαν οι σχετικές προτεινόμενες 
διατάξεις, ώστε να γίνεται ρητή παραπομπή στους εν λόγω νόμους ως προς τη ρύθμιση της εφαρμογής 
των ειδικών μειωμένων χρεώσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων και ως προς τον καθορισμό 
του μέγιστου ετήσιου πάγιου τέλους που επιβάλλεται για τη συλλογή και τη διαχείριση των δημοτικών 
αποβλήτων.  Ωστόσο, όσον αφορά τον προβληματισμό ως προς τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν 
ορισμένες αρχές τοπικής διοίκησης, εισήχθη πρόνοια, ώστε οι κανονισμοί που θα εκδοθούν δυνάμει της 
παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54 να προβλέπουν ότι, εάν ο μέσος όρος του συνολικού 
ετήσιου τέλους που θα επιβάλλεται ανά υποστατικό σε μία αρχή τοπικής διοίκησης θα υπερβαίνει το 
ποσοστό που θα καθορίζουν οι εν λόγω κανονισμοί επί του συνολικού ετήσιου τέλους που θα 
επιβάλλεται ανά υποστατικό παγκύπρια, η αρμόδια αρχή θα υποχρεούται να συνδράμει την εν λόγω 
αρχή τοπικής διοίκησης με όποιο τρόπο κρίνει η ίδια αναγκαίο ανά περίπτωση.  

 Σημειώνεται ότι με επιστολή του, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2021, το Υπουργείο Οικονομικών 
ενημέρωσε την επιτροπή ότι τόσο η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όσο και η έγκριση των κανονισμών που 
θα εκδοθούν δυνάμει αυτού για ρύθμιση των επιμέρους ζητημάτων διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων από 
τις αρχές τοπικής διοίκησης αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότηση έργων στον τομέα 
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των στερεών αποβλήτων από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2014-
2020 και ως εκ τούτου επείγει η προώθησή τους.  Πρόσθετα διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι η μη εκπλήρωση των πιο πάνω δυνατόν να οδηγήσει τόσο σε 
αναστολή των πληρωμών στα συγχρηματοδοτούμενα έργα της περιόδου 2014-2020, όσο και σε καθυστέρηση 
της έγκρισης του νέου συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027». 

 Ακολούθως, στο στάδιο της τοποθέτησης, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς τη 
δυνατότητα που παρέχεται στον επιθεωρητή να καθορίζει με την ειδοποίηση συμμόρφωσης το χρονικό 
διάστημα εντός του οποίου απαιτείται η συμμόρφωση από τον αποδέκτη αυτής.  Συναφώς, η επιτροπή με 
πλειοψηφία των μελών της αποφάσισε όπως τροποποιήσει τη σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου, ώστε να 
αναφέρεται ρητά σε αυτό ότι πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση συμμόρφωσης οφείλει να 
συμμορφωθεί με αυτή εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω ειδοποίησης. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, 
επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του 
σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές σε θέματα αρχής; 

 Τώρα, να πιάσουμε έναν κατάλογο.  Ο κ. Θεοπέμπτου, ο κ. Παπαγιάννης, ο κ. Αλαμπρίτης, ο κ. 
Κέττηρος.  Αυτοί οι τέσσερις; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Eντάξει, εγώ δε θέλω να περιορίσω, αλλά νομίζω ότι…  Ναι, εγώ συμφωνώ με τον κ. Τορναρίτη.  Δε 
θέλω να περιορίσω κανέναν συνάδελφο που θέλει να πάρει τον λόγο.  Απλώς, σκεφτείτε τζιαι την κούραση 
τζιαι την ώρα… 

 Λοιπόν, τζιαι ο κ. Λουκαΐδης; 

 Ο κ. Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε.   

 Απλώς, επήρα τον λόγο, για να εξηγήσω σε όλους τζιαι στον κόσμο που μας ακούει ότι εδώ μπροστά 
μας θα ψηφίσουμε τώρα μια αλλαγή στη βασική νομοθεσία, η οποία θα ανοίξει την πόρτα, ώστε να 
εφαρμόσουμε πολιτικές τις οποίες έπρεπε κανονικά, κατά την άποψή μου, να ξεκινήσουμε να τις εφαρμόζουμε 
ʼπού το 2004 με την ένταξή μας.  Είναι η πολιτική η οποία θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε την ανακύκλωση, 
ιδιαίτερα μιλούμε για τα οικιακά απόβλητα, συσκευασίες, χαρτί κ.λπ.  Τζιαι τούτο θα το κάμουμε, επειδή έχουμε 
στόχους πλέον ʼπού την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά υψηλούς τζιαι είμαστε πολλά πίσω τζιαι χρειάζονται 
δραστικά βήματα, για να τους πετύχουμε.   

 Παράλληλα, για να προωθήσουμε την ανακύκλωση, θα μπορέσουμε με τις τροπολογίες που έχουμε 
τώρα να φέρουμε μετέπειτα τζιαι τους κανονισμούς, για να τους συζητήσουμε, που θα προωθήσουν το 
«Πληρώνω Όσο Πετώ», ούτως ώστε να μειώσουμε την παραγωγή των αποβλήτων, να αυξήσουμε την 
ανακύκλωση τζιαι να τιμωρήσουμε τον κόσμο ο οποίος δεν τηρεί τους κανόνες τους οποίους πρέπει να 
εφαρμόζουμε.  Τούτο έν’ μετέπειτα στάδιο· θα δούμε τις πρόνοιες συγκεκριμένα.  Αλλά απλώς θέλω να τονίσω 
ότι για τούτο το νομοσχέδιο εκαταλήξαμεν δαμαί μετά ʼπού πάρα πολλή συζήτηση, είσιεν πολλά θέματα τα 
οποία άνοιξαν τζιαι θα συνεχίσουν να συζητιούνται.  Τζιαι θέλω να τονίσω ξανά τη σημαντικότητα τούτης της 
αλλαγής που ψηφίζουμε τώρα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Ο κ. Παπαγιάννης. 

 Ευχαριστώ. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θα διαφωνήσω με το σκεπτικό που ανέπτυξε ο πρόεδρος της επιτροπής.  
Αντιλαμβάνομαι ότι και ο ίδιος και τα υπόλοιπα μέλη έχουν κάνει μία προσπάθεια προς την κατεύθυνση που 
έχει αναφέρει, όμως οι δικές μας ενστάσεις θα είναι οι ίδιες με όλα τα παρόμοιας φύσης νομοσχέδια που 
έρχονται.  Έχουμε καταντήσει κάθε έναν μήνα να έρχονται νομοσχέδια που προβλέπουν αύξηση των ποινών, 
αύξηση των εξωδίκων, δημιουργία νέων εξωδίκων.  

 Στη χώρα μας έχουμε ήδη κάποιες νομοθεσίες που, ειδικά όσον αφορά το περιβάλλον, δεν 
εφαρμόζονται.  Έχουμε δει διάφορα παραδείγματα, ξεκινώντας από τον κατασκευαστικό τομέα και πηγαίνοντας 
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σε άλλες υπηρεσίες, να δημιουργείται τρομερή επίπτωση στο περιβάλλον και οι ήδη υπάρχουσες νομοθεσίες 
να μην εφαρμόζονται.  Θεωρώ ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε με αυτή τη φιλοσοφία.  Θα καταλήξουμε να 
τιμωρούμε συμπατριώτες μας, που κάποιοι, όσο φαίνεται, θα τιμωρούνται μέσω καταγγελιών, μπορεί και από 
άλλους συμπατριώτες μας, και θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος έχει ήδη πολλά να επιβαρυνθεί, για να του 
φορτώσουμε και άλλα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ.   

 Ο κ. Αλαμπρίτης. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Από την πλευρά μας να χαιρετίσουμε την προώθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στη Βουλή, που 
προνοεί την ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων και την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω 
Όσο Πετώ» από τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Θεωρούμε ότι έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό αυτό το 
νομοσχέδιο.  Το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ» εφαρμόζεται με επιτυχία στον δήμο της Αγλαντζιάς και έχει 
καταφέρει να μειώσει τα δημοτικά απόβλητα και να αυξήσει την ανακύκλωση και παράλληλα όσοι δημότες 
εφαρμόζουν σωστά το σύστημα να έχουν και μείωση στα έξοδα που πληρώνουν για τα απόβλητά τους.  Έγινε 
μια πολύ καλή δουλειά στην επιτροπή Περιβάλλοντος και από τον πρόεδρο και από τους συναδέλφους, ώστε 
να εμπλουτιστεί αυτό το νομοσχέδιο.  Λάβαμε υπόψη και εισηγήσεις που είχαμε από τον δήμο της Αγλαντζιάς 
και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα μπορούμε να αντλήσουμε κονδύλια από τα Ταμεία Συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Προωθούνται διάφορες πρόνοιες μεταξύ των οποίων η δυνατότητα στους δήμους για 
κοινωνική πολιτική, για τις ευάλωτες ομάδες, για θέματα ενημέρωσης των πολιτών και εκπαίδευσης και 
θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ευελπιστούμε ότι θα βελτιώσουμε τη 
διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Κέττηρε.   

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Εντάξει, σε ό,τι αφορά τον σκοπό του νομοσχεδίου, δε θα αναφερθώ, τα έχει πει και ο πρόεδρος, ή 
άλλοι συνάδελφοι.  Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς προς τους πολίτες, ότι αυτό το 
νομοσχέδιο, το οποίο θα υπερψηφίσουμε, θα πρέπει να καταστεί σε κάποια στιγμή και δίκαιο και λειτουργικό.  
Θα επιβαρύνει τους πολίτες στα πρώτα στάδια -και πρέπει να το γνωρίζουν- και όσοι δε λειτουργήσουν στα 
πλαίσια αυτού του συστήματος θα επιβαρυνθούν.  Είναι γι’ αυτό τον λόγο που θα πρέπει να γίνει και μια 
εκστρατεία επιμόρφωσης για το πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί τούτο το σύστημα.  Επίσης, σε ό,τι αφορά τα 
τέλη, πρέπει να αναφέρουμε ότι για τούτο το θέμα της τιμολόγησης θα γίνουν κάποιες αλλαγές και θα 
προωθηθούν στα νομοσχέδια που αφορούν τον περί Δήμων και Κοινοτήτων Νόμο.  Εκεί είναι που θα γίνουν οι 
μεγάλες οι αλλαγές και οι τοποθετήσεις σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση και τις χρεώσεις. 

 Πρέπει να πω ότι έγινε, ναι, όντως, μεγάλη συζήτηση, εκφράσαμε πάρα πολλές επιφυλάξεις και 
παρατηρήσεις και ’μείς ενώπιον της επιτροπής, όπως για παράδειγμα όταν υπήρχε μια πρόνοια που αφορούσε 
τις κοινόκτητες οικοδομές και την πρόθεση που υπήρχε στο αρχικό νομοσχέδιο να επιβάλλεται πρόστιμο στον 
ιδιοκτήτη.  Η παρατήρηση την οποία υποβάλαμε, ούτως ώστε να επιβάλλεται το πρόστιμο στον παραβάτη, 
έγινε αποδεκτή και από τα μέλη της επιτροπής, αλλά και από την εκτελεστική εξουσία, υιοθετήθηκε και έτσι δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα.  ’Πού τούτες τις μικρές τις αλλαγές, που είναι πάρα πολύ σημαντικές όμως για την 
καθημερινότητα, υπήρξαν πάρα πολλές και από εμάς και από άλλους συναδέλφους, πρέπει να πω. 

 Επομένως, θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο, αλλά πρέπει να το παρακολουθούμε να εφαρμοστεί, γιατί θα 
χρειαστεί να γίνουν και πάρα πολλές αλλαγές. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Η κ. Ορφανίδου.   

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 
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 Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. 

 Καταρχάς να πούμε ξεκάθαρα ότι τους στόχους μας με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε μέχρι το 
2020 τους έχουμε πετύχει και για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και για τη διείσδυση των 
ΑΠΕ, εκτός από το θέμα των μεταφορών, που ήμασταν πάρα πολύ κοντά, αλλά και για την ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης.  Συνεπώς, έχουμε νέους στόχους, οι οποίοι έχουν μετατραπεί και σε ευρωπαϊκούς 
όσον αφορά τη διείσδυση των ΑΠΕ και προς τούτη την κατεύθυνση η Κύπρος θα συμβάλει στον μέγιστο  
βαθμό.  Να πω και ’γώ και να συμφωνήσω με όσους έχουν μιλήσει για το νομοσχέδιο ότι είναι πάρα πολύ 
σημαντικό, γιατί θα ενισχύσουμε και την περιβαλλοντική συνείδηση και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο πιο 
σωστά για τον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων από τα οργανικά απόβλητα, που είναι κάτι πάρα πολύ 
σημαντικό. 

 Να τονίσω και κάτι: Στα πλαίσια της συζήτησης, επειδή υπήρξε μια μεγάλη ανησυχία για την απώλεια 
εσόδων από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι μόνο -αυτό που έχει αναφέρει ο κ. Κέττηρος- θα υπάρχει και 
αύξηση εσόδων στους πολίτες, επειδή υπήρξε και αυτή η ανησυχία για τις ορεινές, απομακρυσμένες περιοχές, 
αλλά επίσης έχουμε κάνει μεγάλα διαβήματα προς αυτή την κατεύθυνση, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε 
αυτές τις περιοχές.  Και είναι προς τιμήν του ίδιου του Τμήματος Περιβάλλοντος, του ίδιου του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, που έχει βρει τη χρυσή τομή μαζί με τις ορεινές περιοχές, 
ούτως ώστε να μην υπάρξει μεγάλη μείωση στα έσοδά τους, για να μην υπάρξει και κώλυμα στα υπόλοιπα 
άλλα, τις περιβαλλοντικές ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν.  Συνεπώς, και ’μείς χαιρετίζουμε ξεκάθαρα αυτό 
το νομοσχέδιο και αναμένουμε βεβαίως τη συζήτηση για τους κανονισμούς, που εκεί θα δούμε και επιμέρους τα 
θέματα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Λουκαΐδης, ο τελευταίος. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Έχω ζητήσει τον λόγο, επειδή για μεγάλο χρονικό διάστημα προήδρευα της επιτροπής Περιβάλλοντος, 
όταν ξεκινήσαμε και προχωρήσαμε αρκετά τη συζήτηση.  Για το «Πληρώνω Όσο Πετώ» επιτρέψετέ μου να πω 
κάποια πράματα, για να είμαστε και ακριβείς προς τον κόσμο στα όσα αναφέρουμε.   

 Πρώτα απ’ όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα απολύτως απαραίτητο μέτρο στην προσπάθεια να 
πετύχουμε την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.  Για να μη δημιουργούμε όμως 
λανθασμένες εντυπώσεις, υστερούμε σημαντικότατα πρώτα απ’ όλα στη μείωση, που είναι το μεγάλο μας το 
πρόβλημα και πρέπει να είναι ο πρώτος ο στόχος.  Υστερούμε επίσης στην επαναχρησιμοποίηση και αυτό 
είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.  Ουσιαστικά, δεν έχουμε μηχανισμούς και συστήματα επαναχρησιμοποίησης, 
ενώ και στο τελικό στάδιο, πέραν της ανακύκλωσης, που και εδώ υπάρχουν προβλήματα με τα πράσινα σημεία 
και όχι μόνο, και στο στάδιο της καύσης με στόχο την παραγωγή ενέργειας είναι τεράστια τα κενά και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.  Μιλούμε όμως και μένουμε στο «Πληρώνω Όσο Πετώ».  Ο δήμος 
Αγλαντζιάς και ειδικά για την περιοχή όπου μένω, στην οποία εφαρμόστηκε πιλοτικά το πρόγραμμα, πριν να 
εφαρμοστεί γενικευμένα στην Αγλαντζιά πρόσφατα, όντως έδειξε τα στοιχεία που ανέφερε -δε θυμούμαι ποιος 
συνάδελφος- ο κ. Αλαμπρίτης, νομίζω.  Ο δήμος Αγλαντζιάς όμως δηλώνει θύμα της επιτυχίας του.  Γιατί;  Γιατί 
έχει δει τα έσοδά του να μειώνονται σημαντικά και δεν μπορεί να καλύψει τις δαπάνες που έχει, οι οποίες 
έμειναν σε μεγάλο βαθμό ελαστικές.  Οπόταν, ο δήμος Αγλαντζιάς θέλει και ζητά, όπως στη νομοθεσία τζιαι 
στους κανονισμούς που εννά ακολουθήσουν -έν’ έτοιμοι οι κανονισμοί ευτυχώς, έθθα αργήσουμε τζιειαμαί-  
υπάρχει ένα πάγιο, το οποίο θα χρεώνει τους δημότες επιπρόσθετα με την αγορά της σακούλας, στην τιμή που 
εννά καθοριστεί για κάθε σακούλα.  Οπόταν, δε νομίζω ότι θα δουν σημαντική διαφορά στην πράξη τελικά οι 
δημότες ή οι πολίτες γενικότερα από την εφαρμογή του συστήματος, θα τους εξωθούμε όμως στο να 
ανακυκλώνουν, να διαχωρίζουν στην πηγή τα απόβλητα, ώστε να προωθούνται προς ανακύκλωση και όχι 
μόνο.  Αν κάνουμε και τα υπόλοιπα, ακόμη καλύτερα.  Οπόταν… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πέρασε ο χρόνος σας, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Έφαγα τον χρόνο μου;  Εντάξει.   

 Τελειώνω με τα εξής, κύριε Πρόεδρε, πολύ σημαντικά: Σε τούτο το πλαίσιο έχουμε εισάξει πρόνοιες στο 
νομοσχέδιο ενώπιόν μας, που θα γίνει νόμος σύντομα, ώστε να ασκείται κοινωνική πολιτική από τις τοπικές 
αρχές στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, και όχι μόνο.  Να επιδοτούνται οι σακούλες δηλαδή ή να 
δίνονται δωρεάν σε εκείνους που έχουν ανάγκη και πρέπει να πάμε σε ρύθμιση στους κανονισμούς στον περί 
Δήμων και περί Κοινοτήτων, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε.   
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 Αντίστοιχα, για τις μικρές ή ορεινές κοινότητες, που η πλειοψηφία των κατοίκων τους είναι απόδημοι, 
αλλά σήμερα χρεώνονται, έχουμε εισάξει ρύθμιση, γιατί θα είναι δυσθεώρητο το ύψος της χρέωσης για όσους 
διαμένουν και είναι κατά κανόνα ηλικιωμένοι.   

 Επίσης, σε ό,τι αφορά το ύψος του πάγιου, έχουμε κάνει ρυθμίσεις, για να αντιμετωπίσουμε το 
πρόβλημα σε ένα ανάποδο φαινόμενο, σε δήμους πλούσιους, που έχουμε απόδημους τουρίστες… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πρέπει να τελειώσετε όμως… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 … αντί να χρεώνονται οι κάτοικοι, που είναι και ψηφοφόροι στον δήμο, να χρεώνονται οι επισκέπτες, 
ενώ δεν καταναλώνουν.  Και άρα, να αναιρούμε τον στόχο του «Πληρώνω Όσο Πετώ».  Αυτά έχουν βρει τον 
χώρο τους με δουλειά που έκανε η ίδια η επιτροπή και νομίζω ότι είναι σημαντικό να τα αναφέρουμε. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Ευσταθίου ζήτησε εκτός καταλόγου τον λόγο. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

 Μια πολύ σύντομη παρέμβαση.  Δεν αμφισβητεί κανένας τη χρησιμότητα αυτής της νομοθεσίας και την 
εργασία η οποία έγινε.  Όμως, επειδή μια ένδειξη αποτυχημένου ποινικού ή άλλου συστήματος είναι η 
προσφυγή στην αύξηση των ποινών, κάτι που δυστυχώς χαρακτηρίζει την Κύπρο, και έχοντας υπόψη ότι 
προβλέπονται ποινές χρηματικές, οι οποίες υπερβαίνουν τα τρία έτη των μισθών μιας οικογένειας, και επειδή 
νομικά πρόσωπα είναι πολλές φορές μικρές οικογενειακές εταιρείες, δεν το επιτρέπει η συνείδησή μου να 
ψηφίσω, εγώ τουλάχιστον, αυτά τα δρακόντεια μέτρα, τα οποία μόνο ζημιά κάνουν στους νοικοκυραίους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πάμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 44 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 54 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 8; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και τρεις αποχές, τα άρθρα 1 έως 8 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και τρεις αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Πάμε στα θέματα με αριθμούς 24 και 25.  Είναι εξ αναβολής.  Έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται 
«Ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα 
και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021» και «O περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου 
Τομέα (Καταργητικός) Νόμος του 2021». 

 Συνεχίζουμε τη συζήτηση των θεμάτων, αφού η έκθεση έχει ήδη υποβληθεί στην ολομέλεια της Βουλής 
στις 7 Οκτωβρίου. 

Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Σκοπός του υπ’ αριθμόν 24 θέματος είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/1024/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιουλίου 2019 σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου 
τομέα» (εφεξής «Οδηγία 2019/1024/ΕΕ») και ειδικότερα καθορισμός θεσμικού πλαισίου που θα τυγχάνει 
εφαρμογής κατά την άσκηση του δικαιώματος περαιτέρω χρήσης ανοικτών δεδομένων, εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 25 θέματος είναι η κατάργηση του περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών 
του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2015.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει τροπολογία για το πρώτο νομοσχέδιο από την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία του βουλευτή κ. Γιώργου Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω 
Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021» 

Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 6 του νομοσχεδίου με 
την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (vii) αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
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«(viii)  των συνδικαλιστικών οργανώσεων.». 

Σημειώσεις:  

α.  Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διεύρυνση της σύνθεσης του Συμβουλίου Διακυβέρνησης, 
έτσι ώστε σε αυτό να συμμετέχουν πέραν των εργοδοτικών οργανώσεων και οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις. 

β.  Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Τορναρίτης.   

 Άλλοι;  Ο κ. Κουκουμάς.   

 Έχει άλλους;  Όχι. 

 Κύριε Τορναρίτη, έχετε τον λόγο. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική εναρμόνιση και θα προσέθετα ότι, μετά την απόσυρση της μίας εκ των 
δύο τροπολογιών που κατέθεσε το ΑΚΕΛ, θα υπερψηφίσουμε την τροπολογία η οποία απέμεινε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τορναρίτη. 

 Ο κ. Κουκουμάς. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Η τροπολογία η πρώτη αποσύρθηκε, παρ’ όλο που όλοι συμφωνούμε ότι είναι καλή ιδέα και πρέπει να 
προωθηθεί, αλλά ενδεχομένως να επανέλθουμε με πρόταση νόμου.  Η δεύτερη, που αφορά τη συμπερίληψη 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο Συμβούλιο Διακυβέρνησης για τα ανοικτά δεδομένα, αυτή είναι που 
παραμένει και νομίζω θα ψηφιστεί από όλους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Λοιπόν, να βάλουμε πρώτα την τροπολογία σε ψήφιση. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και πέντε αποχές, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Πάμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 24 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 
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 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Γενικές αρχές.  Άρθρο 4. 

 Επιτροπή Αναθεώρησης.  Άρθρο 5.   

 Συμβούλιο Διακυβέρνησης για τα Ανοικτά Δεδομένα.  Άρθρο 6.  

 Αίτηση για περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα.  Άρθρο 7.   

 Απόρριψη αίτησης.  Άρθρο 8.  

 Δικαίωμα προσβολής απόφασης φορέα του δημόσιου τομέα.  Άρθρο 9.  

 Εξαίρεση από υποχρέωση συμμόρφωσης.  Άρθρο 10. 

 Υποβολή αίτησης επανεξέτασης.  Άρθρο 11.  

 Διαθέσιμοι μορφότυποι.  Άρθρο 12.  

 Αρχές που διέπουν την επιβολή τέλους.  Άρθρο 13.  

 Διαφάνεια.  Άρθρο 14.  

 Τυποποιημένες άδειες.  Άρθρο 15.  

 Ρυθμίσεις που αφορούν θέματα πρακτικής.  Άρθρο 16.  

 Υπεύθυνος Λειτουργός Ανοικτών Δεδομένων.  Άρθρο 17.  

 Ερευνητικά δεδομένα.  Άρθρο 18.  

 Αποφυγή διακρίσεων.  Άρθρο 19.  

 Ρύθμιση αποκλειστικών δικαιωμάτων.  Άρθρο 20.  

 Ειδικά σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας και ρυθμίσεις περί δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης.  Άρθρο 
21.  

 Έκδοση κανονισμών.  Άρθρο 22. 

 Μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 23. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων του νομοσχεδίου 24; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι επτά ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 23 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων 
και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι επτά ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Πάμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 25 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Κατάργηση.  Άρθρο 2. 

 Μεταβατική διάταξη.  Άρθρο 3.   

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Nόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα 
(Καταργητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 26 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των 
Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης 
Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου, ώστε οι ημεδαποί και τα 
πρόσωπα που κατοικούν ή διαμένουν στη Δημοκρατία να τυγχάνουν του ίδιου χειρισμού, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί ορθότερη μεταφορά της Απόφασης-Πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 
για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών στο εθνικό 
δίκαιο. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης 

Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021» 

Παρόντες: 

 Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου  Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Άριστος Δαμιανού  Σωτήρης Ιωάννου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Σεπτεμβρίου 2021.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν  εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως, η Αρχιπρωτοκολλητής και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.   

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Νίκος 
Τορναρίτης και τα μέλη της κ. Γιώργος Κουκουμάς και Κωστής Ευσταθίου.  

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης 
και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου, 
ώστε οι ημεδαποί και τα πρόσωπα που κατοικούν ή διαμένουν στη Δημοκρατία να τυγχάνουν του ίδιου 
χειρισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί ορθότερη μεταφορά της Απόφασης Πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ 
των κρατών μελών στο εθνικό δίκαιο.   

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Εφαρμογή των διατάξεων του υπό τροποποίηση νόμου οι οποίες αφορούν στις περιπτώσεις που η 
άρνηση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από τη Δημοκρατία βασίζεται στο γεγονός ότι 
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αυτή αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τη σχετική ποινή ή μέτρο ασφαλείας σύμφωνα με το 
εθνικό ποινικό δίκαιο, πέραν των ημεδαπών, και σε πρόσωπα που κατοικούν ή διαμένουν στη 
Δημοκρατία.  

2. Ρύθμιση κατά τον ίδιο τρόπο, αναφορικά με ημεδαπούς και πρόσωπα που κατοικούν στη Δημοκρατία, 
ζητημάτων τα οποία αφορούν τις εγγυήσεις που προβλέπονται για τη διαμεταγωγή στην Κυπριακή 
Δημοκρατία προσώπου που διώκεται στη βάση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, για να εκτίσει τη 
στερητική της ελευθερίας ποινή ή το στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας. 

3. Επέκταση των όρων διαμεταγωγής προσώπων μέσω του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις 
περιπτώσεις προσώπων που κατοικούν στη Δημοκρατία.  

4. Περιορισμός του δικαιώματος άσκησης έφεσης εναντίον οριστικών δικαστικών αποφάσεων που 
αφορούν περιπτώσεις μη συγκατάθεσης του εκζητούμενου προσώπου στην άσκηση έφεσης μόνο για 
νομικούς λόγους.  

5. Διαγραφή της προϋπόθεσης υποβολής γραπτού αιτήματος από την Κεντρική Αρχή για τον καθορισμό 
από το δικαστήριο νέας ημερομηνίας παράδοσης του εκζητούμενου προσώπου στις περιπτώσεις που η 
παράδοση εμποδίζεται λόγω περιστάσεων που δεν ελέγχονται από τα κράτη μέλη ή που κατ’ εξαίρεση 
αυτή αναστέλλεται προσωρινά για σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους. 

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή η εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού επεξήγησε  τις προτεινόμενες με το νομοσχέδιο τροποποιήσεις, 
ανέφερε ότι με αυτές θα εξαλειφθούν οι διακρίσεις που προέκυψαν από την εναρμόνιση αναφορικά με τον 
χειρισμό μεταξύ ημεδαπών και προσώπων που διαμένουν ή κατοικούν στην Κύπρο. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι προτεινόμενες με το 
νομοσχέδιο τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες ύστερα από τη λήψη προειδοποιητικής επιστολής από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία τέθηκαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις αναφορικά με την ορθότητα της 
μεταφοράς των διατάξεων της Απόφασης Πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ στο εθνικό δίκαιο. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε 
να αναφέρεται ως «Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης 
Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Πάμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 32 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 7 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών 
Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 27 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει το σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να διαγραφούν οι διατάξεις αυτού που αναφέρονται 
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον αυτή αυτονομείται με τον περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμο 
[Ν.100(Ι)/2021], ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στις 7 Μαΐου του 
2021. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021»  

Παρόντες:  

Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος                                             Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

Νίκος Γεωργίου                                                                                                             Πανίκος Λεωνίδου  

Άριστος Δαμιανού Σωτήρης Ιωάννου 

Ανδρέας Πασιουρτίδης                                                                                                                  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και στις 29 Σεπτεμβρίου 2021. Στο πλαίσιο 
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της συζήτησης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Νίκος 
Τορναρίτης και τα μέλη της κ. Γιώργος Κουκουμάς και Κωστής Ευσταθίου. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να διαγραφούν οι 
διατάξεις αυτού που αναφέρονται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον αυτή αυτονομείται με τον περί 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμο [Ν.100(Ι)/2021], ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και 
δημοσιεύτηκε στις 7 Μαΐου του 2021.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υπό συζήτηση  νομοσχέδιο 
ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ύστερα από σχετική εισήγηση της 
Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της ασφάλειας δικαίου. 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω εισήγηση είχε διατυπωθεί κατά το στάδιο της μελέτης από την επιτροπή της 
θεσπισθείσας νομοθεσίας για την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ σε 
ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου διαπιστώθηκε η ανάγκη διαγραφής επιπρόσθετων 
διατάξεων του περί Αστυνομίας Νόμου, πέραν των διαλαμβανόμενων στο νομοσχέδιο, οι οποίες επίσης 
αναφέρονται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του 
νομοσχεδίου καθώς και με την ως άνω διαπιστωθείσα ανάγκη να επέλθουν περαιτέρω τροποποιήσεις στη 
βασική νομοθεσία.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
αναθεώρησε το κείμενο του νομοσχεδίου στη βάση των πιο πάνω. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε 
να αναφέρεται ως «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.   

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Κατάργηση των άρθρων 45 έως 54 του βασικού νόμου. Άρθρο 4. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 5 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 28 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων 
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα 
Στερητικά της Ελευθερίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ διαβάστε τον σκοπό, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα Στερητικά της 
Ελευθερίας Νόμου για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Aπόφαση-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της 
αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της 
ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση», 
ώστε στη διάταξή του που προβλέπει για τα θέματα για τα οποία υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης της 
αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης καταδικαστικής απόφασης από την αρμόδια αρχή εκτέλεσης της 
απόφασης αυτής στη Δημοκρατία να προστεθεί και η υποχρέωση ενημέρωσης για τη διαβίβαση στην εν λόγω 
αρμόδια αρχή της καταδικαστικής απόφασης και του πιστοποιητικού που τη συνοδεύει.  

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα Στερητικά της 
Ελευθερίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»  

Παρόντες:   

 Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 
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 Νίκος Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού  Σωτήρης Ιωάννου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Σεπτεμβρίου 2021.  Στην πρώτη 
συνεδρία κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτή. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής παρευρέθηκαν 
επίσης ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Νίκος Τορναρίτης, καθώς και τα μέλη της επιτροπής κ. Γιώργος 
Κουκουμάς και Κωστής Ευσταθίου. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η πληρέστερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 
πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Aπόφαση-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι 
οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της 
εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση».  Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του περί 
της Διαδικασίας Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες 
Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα Στερητικά της Ελευθερίας Νόμου, ώστε στη διάταξη 
που προβλέπει τα θέματα για τα οποία υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής του κράτους 
έκδοσης καταδικαστικής απόφασης από την αρμόδια αρχή εκτέλεσης της απόφασης αυτής στη Δημοκρατία να 
προστεθεί και η υποχρέωση ενημέρωσης για τη διαβίβαση στην εν λόγω αρμόδια αρχή της καταδικαστικής 
απόφασης και του πιστοποιητικού που τη συνοδεύει.  

 Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία αρμόδια αρχή εκτέλεσης στη 
Δημοκρατία αναφορικά με καταδικαστική απόφαση άλλου κράτους μέλους είναι το επαρχιακό δικαστήριο στην 
κατά τόπο δικαιοδοσία του οποίου πρόσωπο το οποίο καταδικάσθηκε δυνάμει απόφασης άλλου κράτους 
μέλους έχει τη συνήθη διαμονή του ή, σε περίπτωση που το άτομο δε διαμένει στη Δημοκρατία, το Επαρχιακό 
Δικαστήριο Λευκωσίας.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε ότι κατά τη μεταφορά της Απόφασης-Πλαίσιο 
2008/909/ΔΕΥ στην εθνική νομοθεσία δεν έχει μεταφερθεί το στοιχείο (α) του άρθρου 21 αυτής.  Ειδικότερα, το 
εν λόγω στοιχείο προνοεί ότι η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, ήτοι του κράτους μέλους στο οποίο 
διαβιβάζεται η καταδικαστική απόφαση, προκειμένου αυτή να αναγνωρισθεί και να εκτελεσθεί, οφείλει να 
ενημερώσει εγγράφως μέσω της κεντρικής αρχής του κράτους αυτού την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης 
της απόφασης για τη διαβίβαση στην εν λόγω αρμόδια αρχή της καταδικαστικής απόφασης και του σχετικού 
πιστοποιητικού, το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα I της ως άνω Απόφασης-Πλαίσιο.   

 Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο η παράλειψη μεταφοράς του εν λόγω εδαφίου της 
Απόφασης-Πλαίσιο στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία επισημάνθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο πλαίσιο του Ένατου Γύρου Αξιολόγησης της Κύπρου αναφορικά με την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων 
στερητικών ή περιοριστικών της ελευθερίας, οι οποίες εκδίδονται σε ποινικές διαδικασίες, και την εκτέλεση των 
επιβαλλόμενων σε αυτές ποινών.  Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ’ αριθμόν 9197/1/20 έκθεσή 
της, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2020, υπέδειξε στη Δημοκρατία την εν λόγω παρατυπία, η οποία χρήζει 
διόρθωσης για σκοπούς πληρέστερης μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία της Απόφασης-Πλαίσιο 
2008/909/ΔΕΥ.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Όχι.  

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων 
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα 
Στερητικά της Ελευθερίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Να πάμε τώρα στην πρόταση νόμου που κηρύχθηκε επείγουσα και τιτλοφορείται «Ο περί Δικηγόρων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021». 

 Κύριε Γεωργίου, να διαβάσετε τον σκοπό, σας παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να καθοριστούν αφενός οι περιπτώσεις που κενούται η 
θέση του προέδρου του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του μέλους του Συμβουλίου του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το οποίο εκλέγεται από την Επιτροπή Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 19(5) του υπό τροποποίηση βασικού νόμου, ή/και του προέδρου της Επιτροπής 
Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, και αφετέρου ο τρόπος πλήρωσης των πιο πάνω θέσεων για το υπόλοιπο της 
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θητείας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την 
πρόταση νόμου «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου   Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου 

 Γιώργος Κουκουμάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε αυθημερόν την πιο 
πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε εκ μέρους της επιτροπής στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας 
της Βουλής και κηρύχθηκε επείγουσα.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να 
καθοριστούν αφενός οι περιπτώσεις που κενούται η θέση του προέδρου του Συμβουλίου του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου, του μέλους του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το οποίο εκλέγεται 
από την Επιτροπή Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19(5) του υπό τροποποίηση 
βασικού νόμου, ή/και του προέδρου της Επιτροπής Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, και αφετέρου ο τρόπος 
πλήρωσης των πιο πάνω θέσεων για το υπόλοιπο της θητείας. 

 Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου παρέχεται η δυνατότητα στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου, στην Επιτροπή Τοπικού Συλλόγου και στο συμβούλιο του Ταμείου Συντάξεων να συνεδριάζουν 
νόμιμα, παρά την ύπαρξη κενής θέσης, μέχρι την εκλογή προσώπου στη θέση αυτή, νοουμένου ότι ο αριθμός 
των εναπομεινάντων μελών δεν είναι μικρότερος του απαιτούμενου για την επίτευξη απαρτίας. 

 Ειδικότερα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία 
των ως άνω σωμάτων και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών τους. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην 
ολομέλεια του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος της, 
ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, έχετε τον λόγο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ειλικρινά, εγείρεται μία πάρα πολύ σοβαρή απορία:  Το κατεπείγον του ζητήματος από πού προέκυψε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ε, τούτα έπρεπε να τα πείτε, όταν κηρύχθηκε ως κατεπείγον. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Πότε έπρεπε να τα πω, κύριε Πρόεδρε;  Πότε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όταν κηρύχθηκε ως κατεπείγον έπρεπε να διαφωνήσετε.  Τωρά… ετελείωσε! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Μα είνταλως κατεπείγον;  Αφού ήταν έτοιμα όλα από πριν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ε, εντάξει. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Και το δεύτερο σημαντικό, εγώ θα το πω:  Η αναδρομικότητα αυτού του νόμου πόσο στέκει;  Τι πάει να 
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πει από την 1η Οκτωβρίου;  Υπάρχει αναδρομικότητα σε ζητήματα που αφορούν εκλελεγμένους; 

 Αυτά είχα να πω.  Το πόσο δίκαιο έχω ή αν έχω δίκαιο θα φανεί στο μέλλον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Θεμιστοκλέους. 

 Πάμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 30Α.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 31 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ένας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ένας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και μία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Ετέλειωσε η νομοθετική εργασία. 

 Πάμε στο Κεφάλαιο Δεύτερο. 

 Έχει ήδη γίνει η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.074, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους 
σχεδιασμούς της κυβέρνησης όσον αφορά με την επέκταση των βιοτεχνικών περιοχών στις κοινότητες Κιτίου 
(περιφερειακή) και Ξυλοτύμπου, λόγω της αυξημένης ζήτησης που υπάρχει σε υποστατικά για 
δραστηριοποίηση νέων επαγγελματιών. 

 Συγκεκριμένα, ζητούμε όπως ενημερωθούμε αναφορικά με τα ακόλουθα: 

1. Τις μελέτες που έχουν γίνει για επέκταση των εν λόγω βιοτεχνικών περιοχών. 

2. Τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την έναρξη υλοποίησης της αποπεράτωσης των έργων. 

3. Το κόστος επέκτασης των υπό αναφορά βιοτεχνικών περιοχών.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.075, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η διαβούλευση για αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών τόσο στα 
Τοπικά Σχέδια όσο και στη Δήλωση Πολιτικής; 

2. Ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας αναθεώρησης των 
πολεοδομικών ζωνών;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.076, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Κατά πόσο προτίθεται να παρατείνει το Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής και κατά το έτος 2022. 

2. Εάν υπάρχει τέτοια πρόθεση, ποιο το ύψος του κονδυλίου το οποίο προϋπολογίζεται για το 2022 και το 
οποίο θα αφορά στο εν λόγω σχέδιο; 

3. Κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο επέκτασης του σχεδίου, ώστε να ενταχθούν στους δικαιούχους του 
σχεδίου και ιδιοκτήτες κατοικιών, υπό ανέγερση ή που πρόκειται να ανεγερθούν, οι οποίες βρίσκονται 
εντός γεωργικών ζωνών, νοουμένου ότι αυτές είτε έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες από τις 
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είτε έχουν εξασφαλίσει κατά παρέκκλιση άδειες.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.077, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Από ό,τι έχω ενημερωθεί, μέσα στα πλαίσια του ελέγχου της στολής εκπαιδευτικός εξέταζε και τα 
στρώματα ρούχων κάτω από τη στολή. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σαφείς 
οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά τον τρόπο ελέγχου της στολής και ποιες είναι αυτές.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.078, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Στη βάση των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 4 του περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής 
Γλώσσας Νόμου θα έπρεπε ήδη να έχουν τροποποιηθεί τα σχέδια υπηρεσίας, ώστε να αναγνωρίζεται η 
κυπριακή νοηματική γλώσσα ως κύριο ή επιπρόσθετο προσόν πρόσληψης εργαζομένων σε θέσεις που είτε 
αφορούν κωφά άτομα είτε στις οποίες είναι αναγκαία η άμεση επικοινωνία με κωφά άτομα. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο 
οποίο βρίσκεται η εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας, καθώς και για όλες τις εξελίξεις ή αποφάσεις για 
την εφαρμογή της τα τελευταία πέντε έτη.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.079, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
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περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Στη βάση του άρθρου 9 του περί της Καταπολέμησης του Σεξισμού και του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου 
Σεξισμού Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει σε σώμα ή συμβούλιο ή επίτροπο ή 
ανεξάρτητο θεσμό την αρμοδιότητα παρακολούθησης και εφαρμογής του υπό αναφορά νόμου, την ανάπτυξη 
σχετικών δράσεων και στρατηγικών, καθώς και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα 
καταπολέμησης σεξισμού. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία 
εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου και τους λόγους καθυστέρησής της.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.080, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο 
οποίο βρίσκεται η ετοιμασία κανονισμών για την εφαρμογή του περί της Προστασίας από Παρενόχληση και 
Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμου του 2021, όπως προνοείται στο άρθρο 13 αυτού. 

 Η αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου είναι επιτακτική, προκειμένου να υπάρξουν τα νομικά εργαλεία 
που να προστατεύουν πρόσωπα, κατά κανόνα γυναίκες, που υπόκεινται σε συμπεριφορές παρενόχλησης και 
stalking.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.081, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο 
οποίο βρίσκεται η διαδικασία διορισμού του προέδρου και των μελών του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την 
Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, σύμφωνα με το άρθρο 39(2) του περί της 
Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και για Συναφή 
Θέματα Νόμου του 2021.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.082, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται η διαδικασία διορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμμάτων Αποδικαστικοποίησης στη 
βάση του άρθρου 58 του περί Παιδιών σε Σύγκρουση με τον Νόμο Νόμου. 

 Η εν λόγω επιτροπή έχει ευθύνη να αξιολογεί την αποτελεσματική λειτουργία των προγραμμάτων 
αποδικαστικοποίησης στα οποία μπορεί να ενταχθεί ένα παιδί που διέπραξε αδίκημα. Τα προγράμματα 
αποδικαστικοποίησης αποτελούν μια σημαντική τομή στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής 
παραβατικότητας στη βάση μιας σύγχρονης αντίληψης, η οποία θέτει το συμφέρον και τα δικαιώματα του 
παιδιού στο επίκεντρο.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.083, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Κερύνειας κ. Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν   

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως ακολούθως: 

1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των εκ μητρογονίας προσφύγων με βάση την επικαιροποιημένη 
καταγραφή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης; 

2. Επιπρόσθετα, για σκοπούς κοινοβουλευτικού ελέγχου, παρακαλούμε να υπολογιστεί και να κοινοποιηθεί 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο αριθμός των δυνητικά δικαιούχων εκ μητρογονίας προσφύγων οι 
οποίοι έχουν κλείσει το 18° έτος της ηλικίας τους όπως κατανέμεται ανά προσφυγική επαρχία, αλλά και 
συνολικά.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.084, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

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

1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων του ΟΚΥΠΥ στην κάθε περιφέρεια; 

2. Πόσοι από αυτούς τους λειτουργούς εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι, πόσοι ως έκτακτοι, πόσοι ως 
ωρομίσθιο προσωπικό και πόσοι έχουν συμβόλαιο με τον ΟΚΥΠΥ;  

3. Αναλυτική ενημέρωση για την επισκεψιμότητα στα δημόσια νοσηλευτήρια σε όλες τις περιφέρειες για τα 
έτη 2020 και 2021.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.085, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 



278 

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Έμπας, το κοινοτικό συμβούλιο έθεσε το αίτημα για 
επίσπευση του έργου βελτίωσης της λεωφόρου Έμπας. 

 Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικής σημασίας για την περιοχή, καθώς ο εν λόγω δρόμος εξυπηρετεί δύο 
σχολεία, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Έμπας, συνδέει τις τρεις μεγάλες κοινότητες της περιοχής, τον Χλώρακα, 
την Έμπα και την Τάλα, ενώ ταυτόχρονα στη συγκεκριμένη λεωφόρο διοχετεύεται μεγάλος κυκλοφοριακός 
φόρτος από την πόλη της Πάφου, συνδέοντας στην ουσία το κέντρο της πόλης με τις δυτικές κοινότητες. 

 Για το συγκεκριμένο έργο το κράτος σε συνεργασία με το κοινοτικό συμβούλιο Έμπας έχουν ετοιμάσει το 
ρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο εξασφάλισε όλες τις εγκρίσεις. 

 Το κοινοτικό συμβούλιο έχει ολοκληρώσει την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων, των τεχνικών 
όρων, των δελτίων ποσοτήτων και την προεκτίμηση δαπάνης, η οποία υπολογίζεται στα €3,2 εκατομ. 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, το έργο θεωρείται ώριμο, γι’ αυτό και κρίνεται επιτακτική η 
ανάγκη συμπερίληψης σχετικών κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2022, ώστε να 
ξεκινήσουν οι εργασίες για βελτίωση της λεωφόρου Έμπας το συντομότερο δυνατόν.  

 Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο 
υπάρχει πρόθεση συμπερίληψης του έργου βελτίωσης της λεωφόρου Έμπας στον κρατικό προϋπολογισμό για 
το έτος 2022, ώστε να είναι εφικτή η προώθηση του εν λόγω έργου εντός του 2022.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.086, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

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

1. Για το συνολικό κονδύλι, καθώς και την πραγματική δαπάνη για σκοπούς νομικής αρωγής ανά έτος για 
τα έτη 2017 μέχρι 2020. 

2. Για την πραγματική δαπάνη του κονδυλίου για σκοπούς νομικής αρωγής σε υποθέσεις του 
Οικογενειακού Δικαστηρίου ανά έτος για τα έτη 2017 μέχρι 2020. 

3. Για τον αριθμό των αιτήσεων νομικής αρωγής σε υποθέσεις του Οικογενειακού Δικαστηρίου ανά έτος για 
τα έτη 2017 μέχρι 2020, το είδος της νομικής αρωγής που ζητήθηκε, τον αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων 
που εγκρίθηκαν, καθώς και το είδος της νομικής αρωγής για το οποίο εγκρίθηκαν.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.087, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο 
κάτω:  

1. Εάν έχει καθοριστεί Λειτουργός Ισότητας στο υπουργείο. 

2. Ποιες συγκεκριμένα αρμοδιότητες και τι όρους εντολής έχει ο Λειτουργός Ισότητας στο υπουργείο; 

3. Υπάρχει αξιολόγηση για το έργο των Λειτουργών Ισότητας;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.011.05.01.009, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω πως τα δύο διαμερίσματα 
που στεγαζόταν το Κοινοτικό Ιατρείο στον Κυβερνητικό Οικισμό Ανθούπολης έχουν περιέλθει στην κατοχή του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Όμως, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει προχωρήσει ακόμα στον 
καθαρισμό των διαμερισμάτων από τον ιατρικό εξοπλισμό, που υπάρχει (καρέκλα οδοντίατρου, φακέλους, 
πιεσόμετρα κ.λπ.) με αποτέλεσμα το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως να μην μπορεί να προχωρήσει σε 
επιδιορθώσεις και επαναφορά στην αρχική μορφή που είχαν τα διαμερίσματα. 

2. Όταν αφαιρεθεί ο πιο πάνω εξοπλισμός από τα εν λόγω διαμερίσματα, τότε το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως θα προχωρήσει στη διάθεσή τους σε δικαιούχους εκτοπισθέντες, με βάση τον κατάλογο και αριθμό 
προτεραιότητας των εγκεκριμένων δικαιούχων της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων. 

3. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.011, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. 

Ανδρέα Θεμιστοκλέους  
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 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

α)  Σε συνέχεια διαβούλευσης που είχαμε με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ως ο αρμόδιος 
ρυθμιστικός φορέας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών στη Δημοκρατία, σημειώνεται, ότι η Αρχή δεν 
έχει προβεί σε οποιασδήποτε μορφής χορηγία ή ενίσχυση σε τηλεοπτικούς οργανισμούς. 

β)  Σημειώνεται, ότι κατά τον Απρίλιο 2020 παραχωρήθηκε χορηγία ύψους €700.000 σε Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης για την πανδημία του κορωνοϊού, κατόπιν 
Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 89.175 και ημερ. 8/4/2020, ως αναλύεται στο συνημμένο 
Παράρτημα.  Στο πλαίσιο της εν λόγω χορηγίας περιλήφθηκαν τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί οργανισμοί, 
εφημερίδες, ειδησεογραφικά portals, κοινωνικά δίκτυα και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για εσωτερικές 
παραγωγές με θέμα την πανδημία. 

γ)  Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν γνωρίζει για τυχόν οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες ή ενισχύσεις 
οποιασδήποτε μορφής προς τηλεοπτικούς οργανισμούς, ως το ερώτημά σας. 

2.  Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου 
Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.012, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

2. Δεδομένου ότι, το Σύνταγμα, όπως και άλλοι Νόμοι (π.χ. ο περί Δήμων Νόμος), καθιστούν την κατοχή 
δημόσιου αξιώματος ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου ή ανήκοντος στις ένοπλες δυνάμεις ή τις δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας και το άρθρο 7 
του περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπάλληλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών 
Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμου [Ν. 
102(Ι)/2015], προβλέπει ότι σε περίπτωση επιτυχίας υπάλληλου σε εκλογές για αξίωμα του οποίου η κατοχή, 
δυνάμει των διατάξεων του Συντάγματος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου της Δημοκρατίας, είναι ασυμβίβαστη με 
την ιδιότητα του υπαλλήλου, αυτός αφυπηρετεί αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχει. Σημειώνεται ότι, ο όρος 
“υπάλληλος” στον εν λόγω Νόμο σημαίνει δημόσιο υπάλληλο, εκπαιδευτικό λειτουργό, δημοτικό υπάλληλο, 
κοινοτικό υπάλληλο, υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, υπάλληλο Συμβουλίου 
Υδατοπρομήθειας και υπάλληλο Συμβουλίου Αποχετεύσεων. 

3. Βάσει των ανωτέρω, και παρόλο που ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου, θεωρείται 
δεδομένο ότι τηρούνται οι πιο πάνω συνταγματικές και νομικές διατάξεις αναφορικά με την αφυπηρέτηση 
κρατικών υπαλλήλων που αναλαμβάνουν αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά τους.» 

Απάντηση ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.016, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. 

Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα όσον αφορά 
την παραχώρηση πιστοποιητικών μίσθωσης στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Τίμης: 

α) Για το σύνολο των εκατό τριών (103) οικιστικών μονάδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Τίμης (89 
οικιστικές μονάδες στη Φάση Α΄ και 14 οικιστικές μονάδες στη Φάση Β΄), έχουν ετοιμαστεί από τον 
Κλάδο Χωρομετρίας τα Ειδικά Σχέδια όλων των μονάδων του διαχωρισμού και έχουν διαβιβαστεί στον 
Κλάδο Επιτόπιων Ερευνών του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου για την επιτόπια έρευνα. 

β) Όταν ολοκληρωθεί η επιτόπια έρευνα όλων των υπό αναφορά μονάδων, θα σταλεί σχετικός κατάλογος 
στην Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων για συμπλήρωση των ονομάτων των 
δικαιούχων οικιστικών μονάδων.  Ακολούθως, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα υποβάλει 
σχετική Πρόταση για έγκριση από τον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών και θα παραχωρηθούν τα 
Πιστοποιητικά Μίσθωσης στους δικαιούχους. 

γ) Λαμβάνοντας υπόψη τα στάδια της διαδικασίας που υπολείπονται για ολοκλήρωση της διαδικασίας 
έκδοσης των Πιστοποιητικών Μίσθωσης και την εμπλοκή διάφορων Τμημάτων, στο παρόν στάδιο είναι 
αδύνατον να τεθεί χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. 

2. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.». 

Απάντηση ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.027, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 
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 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Το Σύστημα Φωτοεπισήμανσης για τροχαίες παραβάσεις βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και αναμένεται 
στα τέλη Οκτωβρίου 2021 vα γίνει η παραλαβή και η έναρξη λειτουργίας του συστήματος. 

3. Η ανάδοχος εταιρεία εκτελεί τις εργασίες εγκατάστασης του συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
εγγράφων της σύμβασης και των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης. 

4. Σημειώνεται ότι για τη λειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αστυνομίας, θα 
πρέπει να ψηφιστούν τα πιο κάτω σχετικά νομοσχέδια και Σχέδιο Κανονισμών που έχουν ήδη σταλεί στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων: 

• ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020, 

• ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020, 

• οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) Κανονισμοί του 2020. 

5. Δεδομένων των πιο πάνω, εκφράζω θερμή παράκληση σε εσάς και στα μέλη της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων όπως προωθήσετε τα πιο πάνω προαναφερθέντα 
νομοσχέδια και κανονισμούς, το συντομότερο δυνατό, προς την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων για 
ψήφιση/έγκριση, ώστε να μην καθυστερήσει η έναρξη λειτουργίας του συστήματος.» 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.037, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα, σε σχέση με τα θέματα που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

2. Το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλύπτει υποχρεωτικά κάθε πρόσωπο που ασκεί βιοποριστικό 
επάγγελμα στην Κύπρο είτε ως μισθωτό, είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο. Οι ασφαλισμένοι έχουν τις 
ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα, με εξαίρεση τους αυτοτελώς εργαζόμενους που δεν καλύπτονται για 
επιδόματα σε σχέση με εργατικά ατυχήματα / επαγγελματικές ασθένειες και επίδομα ανεργίας και ως εκ τούτου, 
το ποσοστό εισφοράς τους είναι κατά μια ποσοστιαία μονάδα πιο χαμηλό σε σχέση με το ποσοστό εισφοράς 
των μισθωτών. 

3. Οι ασφαλιστέες αποδοχές των αυτοτελώς εργαζομένων καθορίζονται ανάλογα με την επαγγελματική 
τους κατηγορία, στη βάση της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας. Για κάθε κατηγορία αυτοτελώς 
εργαζομένων (υπάρχουν 16 συνολικά επαγγελματικές κατηγορίες) ορίζεται υποχρεωτικό ελάχιστο ασφαλιστέο 
εισόδημα (τεκμαρτό εισόδημα).  Ωστόσο, εάν αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο αποδείξει ότι το πραγματικό 
του εισόδημα είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα της επαγγελματικής του κατηγορίας, 
δύναται, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και την παροχή επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, να του 
επιτραπεί η καταβολή εισφορών για το πραγματικό του εισόδημα. 

4. Η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων και 
των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύστασης 2018/059 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους 
αυτοαπασχολουμένους, έχει συμπεριλάβει στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου τον 
εκσυγχρονισμό του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, στον οποίο εμπίπτει και η τροποποίηση της σχετικής 
Νομοθεσίας, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από 
το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησής τους. 

5.  Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ορόσημο που έχει τεθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, η τροποποίηση της Νομοθεσίας θα πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 
αργότερο έως τον Ιούνιο του 2023.» 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.046, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας επισυνάπτω αναλυτικό πίνακα αναφορικά με τα στοιχεία 
που ζητήθηκαν (Παράρτημα Α). 

2. Σημειώνεται ότι, ο αριθμός των περιπτώσεων για τις οποίες έχει τερματιστεί το επίδομα μονογονεϊκής 
οικογένειας για λόγους συμβίωσης με άλλο άτομο δεν είναι δυνατό να δοθεί γιατί δεν μπορούν να εξαχθούν 
έγκυρα συνολικά στατιστικά στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων 
Πρόνοιας (Τομέας Επιδόματος Τέκνου) λόγω των διαφοροποιήσεων που εμφανίζουν οι κατηγορίες μόνων-
γονέων.» 
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Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε 
στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα υπάρξει συζήτηση σε αυτό το κεφάλαιο. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη συνεδρία ορίζεται για την 
Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2021, στις 4.00 μ.μ., με ημερήσια διάταξη η οποία θα σας σταλεί. 

[Στις 29 Οκτωβρίου 2021 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της πέμπτης συνεδρίας της Δεύτερης Συνόδου της 
Δωδεκάτης Βουλευτικής Περιόδου του σώματος:  

 Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2021, στις 4.00 μ.μ., έχει 
ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1. Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.093-2021). 

 2. Οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.026-2021). 

 3. Ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.222-2020). 

 4. Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.257-2019). 

 5. Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης ΄Εκτακτων Αναγκών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.153-2021). 

 6. Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Κύπρου του 2018, Νόμου του 2018, Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.040-2021). 

 7. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.193-2021). 

 8. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.194-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου, προέδρου του  Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επιτυχής 
αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών 
προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, 
καθώς και η αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021).] 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης:  6.45 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργίου Νίκος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Δημητρίου Δημήτρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Κάρουλλας Γιώργος Σύκας Νίκος 

Κουλλά Ονούφριος Τορναρίτης Νίκος 

Μαυρίδης Μάριος Τσιρίδου Φωτεινή 

Νεοφύτου Αβέρωφ Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Λουκαΐδης Γιώργος 

Δαμιανού Άριστος Στεφάνου Στέφανος 

Καυκαλιάς Αντρέας Φακοντής Βαλεντίνος 

Κέττηρος Νίκος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κουκουμάς Γιώργος Χριστόφιας Χρίστος  

Κυπριανού Άντρος Χριστοφίδης Χρίστος 

Κώστα Κώστας  

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

Ορφανίδης Χρίστος  

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής  

ΔΗΠΑ 

Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 

Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος Παπαδούρης Σταύρος 

Ανεξάρτητος 

Θεμιστοκλέους Ανδρέας 

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μαντοβάνη Αντωνέλλα (Λατίνων) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά του προεδρεύοντος της συνεδρίασης κ. Άντρου Κυπριανού: 

 α. στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και 

 β. στην Ημέρα Αγνοουμένων. 

2. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

 α. Επίσημη επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ελλάδα. 

 β. Συμμετοχή της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στη 14η Διάσκεψη των Προέδρων των 
Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης στο Μαυροβούνιο. 

 γ. Συμμετοχή του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου σε κοινοβουλευτική συνάντηση στα πλαίσια της 26ης 
Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή (COP26) στη Ρώμη και συνάντηση με ομολόγους του της ομάδας EUMED. 

 δ. Συμμετοχή του κ. Χάρη Γεωργιάδη σε συνάντηση μεταξύ των Προέδρων COSAC και της 
Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  κ. Magrethe Vestager. 

 ε. Συμμετοχή των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Κυριάκου Χατζηγιάννη σε συνέδριο του Γραφείου 
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία με θέμα «Τρεις 
δεκαετίες και έτοιμοι για το μέλλον: δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και ασφάλεια». 
Παρέμβαση του κ. Χατζηγιάννη σε συνάντηση με θέμα «Ανθρώπινη διάσταση στον ΟΑΣΕ: 
αναβίωση βασικών αρχών από το παρελθόν, ατενίζοντας το μέλλον». 

 στ. Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου στην 128η Σύνοδο της Επιτροπής Βενετίας.  

 ζ. Συμμετοχή της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου στη Συνάντηση για την Εφαρμογή της Οικονομικής και 
Περιβαλλοντικής Διάστασης (EEDIM) του ΟΑΣΕ και συναντήσεις με αξιωματούχους του ΟΑΣΕ.   

3. Αναφορά του κ. Παύλου Μυλωνά στην επέτειο της εξέγερσης των Οκτωβριανών. 

4. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων και συζήτηση (Λίνος Παπαγιάννης, προεδρεύων, Αντρέας 
Καυκαλιάς) για την παραπομπή του θέματος «Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) 
(Αρ.  2) Νόμος του 2021» στην Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού 
Προβλήματος. 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων 
Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας 
Καλυμμένων Ομολόγων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021». 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2020» αγορεύσεις και συζήτηση (Σωτήρης Ιωάννου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Ηλίας Μυριάνθους, 
Άριστος Δαμιανού, Ονούφριος Κουλλά, Χρίστος Χρίστου) και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί 
Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021». 

7. Έκθεση για τα νομοσχέδια: 

 α. «Ο περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021», 

 β. «Ο περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021», 

 γ. «Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»,  

 δ. «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 

 ε. «Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 

 στ. «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021», 

 ζ. «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 

 αγορεύσεις και συζήτηση (Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Άριστος Δαμιανού, Ονούφριος Κουλλά, Ηλίας 
Μυριάνθους) και ψήφισή τους σε νόμους, του τέταρτου με αρ. 5, του πέμπου με αρ. 2, του έκτου με αρ. 
2 και του έβδομου με αρ. 3. 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα 
για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021», αγορεύσεις (Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Σωτήρης Ιωάννου, Αλέκος Τρυφωνίδης, Ηλίας 
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Μυριάνθους, Σταύρος Παπαδούρης, Ονούφριος Κουλλά, Άριστος Δαμιανού, Νικόλας Παπαδόπουλος) 
και ψήφισή του σε νόμο. 

9. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους. 

10. Έκθεση για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς: 

 α. «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2020», 

 β. «Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020», 

 γ. «Οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021», 

 αγορεύσεις και συζήτηση (Χρίστος Ορφανίδης, Ηλίας Μυριάνθους, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Μαρίνος 
Μουσιούττας, Γιαννάκης Γαβριήλ, Χρύσανθος Σαββίδης, Λίνος Παπαγιάννης, Σταύρος Παπαδούρης, 
Φωτεινή Τσιρίδου, Κώστας Κώστα, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου), ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, 
του πρώτου με τον τίτλο «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 
και έγκριση των κανονισμών. 

11. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021», παρατηρήσεις του κ. Κώστα Κώστα και ψήφισή του σε νόμο.  

12. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020» και ψήφισή 
του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021».  

13. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες που 
Γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Νόμος του 2020», συζήτηση (Κωστής Ευσταθίου, 
Σωτήρης Ιωάννου, Μιχάλης Γιακουμή, Χρίστος Ορφανίδης, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Πρόδρομος 
Αλαμπρίτης) και ψήφισή του σε νόμο.  

14. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020», αγόρευση του 
κ. Κώστα Κώστα, παρατηρήσεις του κ. Ηλία Μυριάνθους και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί 
Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021». 

15. Έκθεση για τα νομοσχέδια:  

α. «Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού 
Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021»,  

β. «Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων 
των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»,  

γ. «Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 
2021»,  

παρατηρήσεις των κ. Κώστα Κώστα και Σταύρου Παπαδούρη και ψήφισή τους σε νόμους. 

16. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», αγόρευση του κ. Νίκου Κέττηρου και ψήφισή του σε νόμο. 

17. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020», αγορεύσεις 
(Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Λίνος Παπαγιάννης, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Νίκος Κέττηρος, Σάβια 
Ορφανίδου, Γιώργος Λουκαΐδης, Κωστής Ευσταθίου) και ψήφισή του σε νόμο. 

18. Συζήτηση (Νίκος Τορναρίτης, Γιώργος Κουκουμάς) για τα νομοσχέδια «Ο περί των Ανοικτών 
Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και για Συναφή 
Θέματα Νόμος του 2021» και «Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα 
(Καταργητικός) Νόμος του 2021» και ψήφισή τους σε νόμους, του πρώτου με τον τίτλο «Ο περί των 
Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και 
Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021». 

19. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών 
Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και 
των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

20. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021» και ψήφισή 
του σε νόμο (με αρ. 4). 
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21. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών 
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα 
Στερητικά της Ελευθερίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

22. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021», 
παρατηρήσεις του κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους και ψήφισή της σε νόμο (με αρ. 2). 

23. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Επέκταση των βιοτεχνικών περιοχών στο Κίτι και στην Ξυλοτύμπου - Τα χρονοδιαγράμματα της 
διαδικασίας αναθεώρησης των πολεοδομικών ζωνών - Παράταση του Σχεδίου Στεγαστικής Πολιτικής, 
κονδύλια και δικαιούχοι - Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο ελέγχου της στολής - 
Εφαρμογή του περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας Νόμου - Καθυστέρηση 
εφαρμογής του περί της Καταπολέμησης του Σεξισμού και του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου Σεξισμού 
Νόμου - Κανονισμοί για την εφαρμογή του περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική 
Παρακολούθηση Νόμου του 2021 - Η διαδικασία διορισμού του προέδρου και των μελών του Εθνικού 
Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών - Διορισμός 
Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμμάτων Αποδικαστικοποίησης - Ο αριθμός των εκ μητρογονίας 
προσφύγων - Εργαζόμενοι στον ΟΚΥΠΥ και επισκεψιμότητα στα δημόσια νοσηλευτήρια κατά τα έτη 
2020 και 2021 - Συμπερίληψη στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2022 κονδυλίων για το έργο 
βελτίωσης της λεωφόρου Έμπας - Θέματα που αφορούν νομική αρωγή για τα έτη 2017-2020 - Ο 
καθορισμός, οι αρμοδιότητες και η αξιολόγηση Λειτουργών Ισότητας στα υπουργεία. 

24. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

 Κενωθέντα διαμερίσματα στον Κυβερνητικό Οικισμό Ανθούπολης - Χορηγίες σε τηλεοπτικούς σταθμούς 
από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους - Τήρηση προνοιών του συντάγματος που αφορούν το 
ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου ή του υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
- Πιστοποιητικά μίσθωσης στους δικαιούχους στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης Τίμης - Λειτουργία του 
νέου συστήματος φωτοεπισήμανσης - Φορολογία, κοινωνική ασφάλιση και διασφάλιση ελάχιστου 
εισοδήματος των αυτοεργοδοτουμένων - Επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας. 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 4ης Νοεμβρίου 2021 
Ώρα έναρξης: 4.05 μ.μ. 

Αρ. 5 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλό απόγευμα.  Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Παρακαλώ να διαπιστωθεί αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Στις 9 Νοεμβρίου τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού, η οποία 
ανακαλεί στη μνήμη τη φρικτή εκείνη «Νύκτα των Κρυστάλλων», όπως έμεινε γνωστή στην ιστορία, όταν τάγματα 
εφόδου υπό τις οδηγίες της ναζιστικής Γερμανίας το 1938 επιδόθηκαν σε ένα μαζικό πογκρόμ εναντίον των 
Εβραίων της χώρας, σηματοδοτώντας την αρχή του ολοκαυτώματος, που οδήγησε στον θάνατο εκατομμύρια 
ανθρώπους.  Κατά τη νύχτα εκείνη οι Ναζί κατέστρεψαν σημαντικό αριθμό εβραϊκών περιουσιών και χώρων 
λατρείας, ενώ εκατοντάδες Εβραίοι ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου και χιλιάδες συνελήφθησαν και στάλθηκαν σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

 Ως Βουλή των Αντιπροσώπων καταδικάζουμε κάθε μορφή φασισμού, τον εκφοβισμό, τη μισαλλοδοξία, 
αλλά και τη ρητορική μίσους, απροκάλυπτη ή συγκεκαλυμμένη, που υποκινεί σε πράξεις βίας ή στοχοποιεί άτομα 
και κοινωνικές ομάδες. 

 Οφείλουμε όλες και όλοι να πορευθούμε με ενότητα σ’ έναν κοινό αγώνα για τη διαφύλαξη των 
οικουμενικών αξιών της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενάντια σε φασιστικές 
αντιλήψεις που αναβιώνουν πολλές φορές δυστυχώς και σήμερα, διαταράσσοντας την κοινωνική συνοχή, την 
ασφάλεια και την ειρήνη. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

 Ευχαριστώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Την 21η και στις 22 Οκτωβρίου η Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Προέδρων 
Κοινοβουλίων των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με τη 
συμμετοχή σαράντα επτά Προέδρων κοινοβουλίων.  

 Η κ. Δημητρίου μίλησε για τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και στην αναγνώριση του δικαιώματος σε ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον.  Ήταν επίσης κύρια ομιλήτρια στο 
θέμα της οικοδόμησης ενός κοινού μέλλοντος για τους Ευρωπαίους πολίτες.  
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 Στο περιθώριο της διάσκεψης η Πρόεδρος της Βουλής συμμετείχε σε κοινή συνάντηση των κοινοβουλίων 
των μικρών κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και σε συζήτηση των γυναικών Πρόεδρων των 
συμμετέχοντων κοινοβουλίων με θέμα την ενδυνάμωση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις εν καιρώ κρίσης.   

 Η Πρόεδρος της Βουλής είχε επίσης χωριστές συναντήσεις με τους ομολόγους της της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας, τους οποίους ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις 
στο κυπριακό πρόβλημα και τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου.  Συζητήθηκαν επίσης 
τρόποι ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των κοινοβουλίων σε διμερές και πολυμερές επίπεδο.  

 Μεταξύ 31ης Οκτωβρίου και 2ας Νοεμβρίου η Πρόεδρος της Βουλής πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη 
στο Βελιγράδι μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Εθνικής Συνέλευσης της Σερβίας.  Πέραν της συνάντησής 
της με τον Σέρβο ομόλογό της, η Πρόεδρος της Βουλής έγινε δεκτή από την Πρωθυπουργό της Σερβίας και τον 
Πατριάρχη Σερβίας κ. Πορφύριο.  Είχε επίσης χωριστές συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, 
τον Υπουργό Νεολαίας και Αθλητισμού, την πρόεδρο της Ομάδας Φιλίας Σερβίας-Κύπρου στο Σερβικό 
Κοινοβούλιο, καθώς και με αντιπροσωπία του Δικτύου Γυναικών Βουλευτών. 

 Την Τρίτη, 2 Νοεμβρίου, η Πρόεδρος της Βουλής προσφώνησε σε θερμότατο κλίμα την ολομέλεια της 
Εθνικής Συνέλευσης της Σερβίας στην παρουσία μελών της κυβέρνησης, ξένων διπλωματών και άλλων 
επισήμων.  

 Σε όλες τις συναντήσεις επαναβεβαιώθηκαν οι άριστοι δεσμοί Κύπρου-Σερβίας στη βάση των αρχών του 
διεθνούς δικαίου, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας και τη διαχρονική αλληλοϋποστήριξη σε μείζονος 
σημασίας ζητήματα για την κάθε χώρα.  Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του διακοινοβουλευτικού διαλόγου 
η κ. Δημητρίου ανέλαβε πρωτοβουλία για τη δημιουργία μηχανισμού τριμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας, Σερβίας.  

 Στις 13 Οκτωβρίου ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης συμμετείχε ως Ειδικός Αντιπρόσωπος της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ για θέματα Συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών σε συνάντηση της 
Πλατφόρμας της Κοινωνίας των Πολιτών, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία.  Σε παρέμβασή του ανέφερε 
ότι η όξυνση των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή του ΟΑΣΕ έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην 
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπογράμμισε την ανάγκη ενεργοποίησης πιο αποτελεσματικών 
μηχανισμών, ώστε τα κράτη να λογοδοτούν πραγματικά για τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στον τομέα της 
ανθρώπινης διάστασης. 

 Στις 14 και 15 Οκτωβρίου η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης συμμετείχαν σε 
συνέδριο στη Βαρσοβία με θέμα την 30ή επέτειο από την ίδρυση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ και τις τρέχουσες προκλήσεις στην ανθρώπινη διάσταση του ΟΑΣΕ.  

 Μεταξύ 18 και 20 Οκτωβρίου η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, εκ των Αντιπροέδρων της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του ΟΑΣΕ και Ειδική Αντιπρόσωπος για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, συμμετείχε ως 
προσκεκλημένη της τρέχουσας σουηδικής προεδρίας του οργανισμού στην ετήσια Συνάντηση για την Εφαρμογή 
της Οικονομικής και Περιβαλλοντικής Διάστασης του ΟΑΣΕ στη Βιέννη.  Σε παρέμβασή της επισήμανε την 
ανάγκη ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των αρμόδιων θεσμικών αρχών ως αναγκαίας προϋπόθεσης για τη 
διαμόρφωση ενός ισχυρού συστήματος ελέγχου για την πρόληψη και την πάταξη της διαφθοράς. 

 Η κ. Χαραλαμπίδου είχε επίσης χωριστές συναντήσεις με την Ειδική Αντιπρόσωπο του Προεδρεύοντος 
του ΟΑΣΕ για θέματα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, τον Συντονιστή Οικονομικών και Περιβαλλοντικών 
Δραστηριοτήτων του ΟΑΣΕ και την Εισηγήτρια της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων, Επιστήμης, Τεχνολογίας 
και Περιβάλλοντος του ΟΑΣΕ. 

 Στις 20 Οκτωβρίου ο κ. Χατζηγιάννης συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
ΟΑΣΕ με θέμα τις προκλήσεις στον τομέα της προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων στην περιοχή του ΟΑΣΕ.  
Σε παρέμβασή του υπογράμμισε τη σημασία διασφάλισης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στις 
δραστηριότητες του οργανισμού, σημειώνοντας ότι η δράση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών φέρνει 
τους πολίτες εγγύτερα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

 Μεταξύ 21ης και 23 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρης Γεωργιάδης και τα μέλη της κυπριακής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης κ. Μαρίνα Νικολάου, Χρύσης Παντελίδης και Αλεξάνδρα Ατταλίδου 
συμμετείχαν στις εργασίες της 2ης ολομέλειας της Διάσκεψης.  Την 21η Οκτωβρίου η αντιπροσωπία συμμετείχε 
σε προπαρασκευαστική συνάντηση των αντιπροσωπιών των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διάσκεψη.  

 Στις 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν οι συνεδρίες των θεματικών ομάδων εργασίας της ολομέλειας.  
Ο κ. Γεωργιάδης συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας για τη Μετανάστευση, η κ. Νικολάου στην Ομάδα Εργασίας 
για την Ισχυρότερη Οικονομία, την Κοινωνική Δικαιοσύνη και τις Θέσεις Εργασίας, ο κ. Παντελίδης στην Ομάδα 
Εργασίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και η κ. Ατταλίδου στην Ομάδα Εργασίας για την Κλιματική Αλλαγή 
και το Περιβάλλον.  
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 Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 23 Οκτωβρίου με τη σύγκληση της ολομέλειας της Διάσκεψης.  
Συζητήθηκαν η πρόοδος των εργασιών των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών, οι εκθέσεις των Εθνικών Ομάδων 
Πολιτών, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης Νεολαίας και οι ενδιάμεσες εκθέσεις της Πολύγλωσσης 
Ψηφιακής Πλατφόρμας.  

 Στις 24 Οκτωβρίου ο κ. Γιώργος Λουκαΐδης πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη Μάλτα ως 
συνεισηγητής της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Δεσμεύσεων και Υποχρεώσεων των κρατών 
μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

 Ο κ. Λουκαΐδης έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μάλτας και τον Πρόεδρο της Βουλής 
και είχε χωριστές συναντήσεις με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Ισότητας και Διακυβέρνησης, τη Γενική Εισαγγελέα, 
εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων και ανεξάρτητους επιτρόπους, καθώς και με εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. 

 Στις 25 Οκτωβρίου ο κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε σε συνεδρία της Υποεπιτροπής για την Παιδεία, τη 
Νεολαία και τον Αθλητισμό της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Λισαβόνα. 

 Στις 25 και 26 Οκτωβρίου οι κ. Δημήτρης Δημητρίου ως επικεφαλής και τα μέλη κ. Νίκος Κέττηρος και 
Ηλίας Μυριάνθους συμμετείχαν διαδικτυακά στην 9η Συνάντηση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
της Ευρωπόλ.  

 Στο πλαίσιο συζήτησης για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Ευρωπόλ ο κ. Δημητρίου μεταξύ άλλων 
ζήτησε ενημέρωση όσον αφορά τις συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρίτες χώρες 
για την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της Τουρκίας.  Ο κ. Κέττηρος 
αναφέρθηκε στην αύξηση του κυβερνοεγκλήματος και ειδικότερα της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει στην ετοιμασία μακροπρόθεσμου 
σχεδίου, το οποίο να προστατεύει την ιδιωτική ζωή και να εξασφαλίζει την πρόληψη και αποτελεσματική 
διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.  Ο κ. Μυριάνθους αναφέρθηκε στο ζήτημα της διαφθοράς, σημειώνοντας ότι 
πέραν των γνωστών κινδύνων αναδύονται επίσης νέες ψηφιακές προκλήσεις, οι οποίες σχετίζονται με νέους 
τρόπους διαχείρισης και διάθεσης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία. Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 1 και 2 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Ασφαλιστικών και 
Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021» και «Οι 
περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 1 νομοσχεδίου και των υπ’ αριθμόν 2 κανονισμών είναι η τροποποίηση του περί 
Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί 
ορθότερη εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων», 
καθώς και καλύτερη εφαρμογή του βασικού νόμου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόμος του 2021» και τους κανονισμούς «Οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης  

 Χάρης Γεωργιάδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού  Σταύρος Παπαδούρης 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και 
τους κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 4 και 
11 Οκτωβρίου 2021.  Στο πλαίσιο των συνεδριών της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) και του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόμου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής κ. 
Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων», καθώς και καλύτερη εφαρμογή του 
βασικού νόμου. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 44, 361, 390 και 392 
του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου είναι η 
τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 
2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων», καθώς και καλύτερη εφαρμογή των βασικών 
κανονισμών. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων 
τα ακόλουθα: 

1. Διαγραφή υφιστάμενων ρυθμίσεων του βασικού νόμου που αφορούν στη σύσταση υποκαταστήματος και 
στην άσκηση εργασιών διαμεσολάβησης σε τρίτη χώρα, αφού εξασφαλιστεί η εκ των προτέρων έγκριση 
του Εφόρου Ασφαλίσεων, καθότι δεν απαιτείται πλέον πρόβλεψη για δραστηριότητες διανομής 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων σε σχέση με κινδύνους και υποχρεώσεις εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Κατάργηση του δικαιώματος προσφυγής κατά αποφάσεων του Εφόρου Ασφαλίσεων στην περίπτωση 
άρνησης έγκρισης υποκαταστήματος, αντιπροσωπίας, γραφείου ή θυγατρικής εταιρείας και εν γένει της 
ανάληψης και άσκησης εργασιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ή διανομής αντασφαλιστικών 
προϊόντων σχετικά με κινδύνους και υποχρεώσεις σε τρίτη χώρα.  

3. Διαγραφή επιμέρους διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, ώστε αυτές να μην εφαρμόζονται αναφορικά με 
δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων από ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην εποπτεία του Εφόρου Ασφαλίσεων, σε 
σχέση με κινδύνους και υποχρεώσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

4. Κατάργηση της απαίτησης για έγγραφη συναίνεση του ασφαλισμένου, η οποία παρέχεται σύμφωνα με 
τον καθορισμένο τύπο, για τη μεταφορά της ασφαλιστικής σύμβασής του από διαμεσολαβητή σε άλλη 
ασφαλιστική επιχείρηση, καθότι ο συμβαλλόμενος, σε ό,τι αφορά τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
με ασφαλιστική επιχείρηση, πρέπει να υπογράψει και να αποδεχτεί την πρόταση, ενώ, σε περίπτωση 
διακοπής της ασφαλιστικής σύμβασης, πρέπει επίσης να δηλώσει την πρόθεσή του. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Παραχώρηση δυνατότητας στον Έφορο Ασφαλίσεων, αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Ασφαλίσεων, να απαλλάσσει μερικώς ή ολικώς τους διοικητικούς συμβούλους ή τον ανώτερο 
εκτελεστικό λειτουργό ή τον γενικό διευθυντή μιας ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης από την 
υποχρέωση κατοχής κατάλληλου και αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή άλλου 
ισότιμου προσόντος ή άλλου κατάλληλου επαγγελματικού προσόντος, σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
πείρας τουλάχιστον δέκα ετών σε υπεύθυνη θέση σε ασφαλιστική/αντασφαλιστική επιχείρηση. 

2. Παραχώρηση δυνατότητας στον Έφορο Ασφαλίσεων, αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Ασφαλίσεων, να απαλλάσσει μερικώς ή ολικώς φυσικό πρόσωπο από την υποχρέωση 
κατοχής των ζητούμενων πιστοποιητικών στις περιπτώσεις κατοχής επαγγελματικής εμπειρίας 
τουλάχιστον δέκα ετών ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος σε Μητρώο Διαμεσολαβητών 
κράτους μέλους, ώστε να μην υπάρχει δυσμενής διάκριση έναντι των διαμεσολαβητών από άλλες χώρες 
που μπορεί να έχουν μακρόχρονη πείρα, αλλά δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στην περίπτωση που δεν 
έχουν παρακαθίσει σε εξετάσεις. 

3. Αύξηση των ωρών εκπαίδευσης από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ή άλλο κατάλληλο φορέα ή 
οργανισμό από δέκα σε δεκαπέντε και μείωση των ωρών εκπαίδευσης από κάθε ασφαλιστική εταιρεία με 
την οποία συνεργάζεται ο διαμεσολαβητής από πέντε σε δύο, καθώς και παραχώρηση δυνατότητας στον 
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Έφορο Ασφαλίσεων για έκδοση οδηγιών, μετά από διαβούλευση με εμπλεκόμενα μέρη, οι οποίες θέτουν 
κριτήρια και περαιτέρω επεξηγήσεις για την εν λόγω εκπαίδευση. 

4. Αντικατάσταση του πρωτότυπου ή πιστοποιημένου αντιγράφου της σύμβασης που συνυποβάλλεται στην 
περίπτωση υποβολής αίτησης εγγραφής ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, συνδεδεμένου ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή και δευτερεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητή, καθώς και στην περίπτωση 
ανανέωσης εγγραφής ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και δευτερεύουσας δραστηριότητας διαμεσολαβητή, 
αφενός με σχετική υπεύθυνη δήλωση του προσώπου για το οποίο ο διαμεσολαβητής θα ασκεί εργασίες 
διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και υπεύθυνη δήλωση από τον αιτητή που καταδεικνύει ότι η σύμβαση 
διαμεσολάβησης έχει υπογραφεί και από τα δύο μέρη και αφετέρου με υπεύθυνη δήλωση από τον 
διαμεσολαβητή που καταδεικνύει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι απαιτήσεις συνεχούς επαγγελματικής 
κατάρτισης και εξέλιξης μαζί με κατάλογο στον οποίο εμφαίνεται η εκπαίδευση της οποίας έχει τύχει ο 
διαμεσολαβητής. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι με τα υπό αναφορά 
σχέδια νόμου επιτυγχάνεται ορθότερη εναρμόνιση της βασικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 σχετικά 
με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Όπως η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε, η εν λόγω Οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων αναφορικά με κινδύνους και 
υποχρεώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και συναφώς πρέπει να τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία. 
Επιπροσθέτως, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιούνται οι απαιτήσεις για συνεχή επαγγελματική 
κατάρτιση και εκπαίδευση των φυσικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών ή/και 
αντασφαλιστικών προϊόντων. 

 Η Αναπληρωτής Έφορος Ασφαλίσεων ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν 
κυρίως τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων με στόχο να 
ξεπεραστούν πρακτικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας, καθώς 
και για την επίτευξη ορθότερης εναρμόνισης με τη σχετική Οδηγία.  

 Σύμφωνα με την ίδια αρμόδιο, στα υπό αναφορά σχέδια νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν 
κυρίως στα ακόλουθα: 

 Στην αλλαγή των απαιτήσεων για την εκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ώστε η 
επαγγελματική τους κατάρτιση να καταστεί πιο αποδοτική και επαρκής. 

1. Στη διαγραφή απαιτήσεων για την εγγραφή ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο Μητρώο Μεσιτών 
Ασφαλίσεων, ώστε, κατόπιν έγκρισης του Εφόρου Ασφαλίσεων, ο οποίος θα λαμβάνει και τη γνώμη της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων, να παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο εν λόγω μητρώο και 
σε πρόσωπα με αποδεδειγμένη και πολυετή πείρα στον ασφαλιστικό τομέα, παρ’ όλο που αυτά δεν 
κατέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου. 

2. Στην παραχώρηση διακριτικής ευχέρειας στον Έφορο Ασφαλίσεων, αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εγκρίνει τον διορισμό 
προσώπων με μακρόχρονη πείρα στον τομέα των ασφαλειών στο διοικητικό συμβούλιο ασφαλιστικών 
εταιρειών ή σε άλλες υψηλόβαθμες θέσεις αυτών, παρ’ όλο που τα πρόσωπα αυτά δεν κατέχουν τίτλο 
σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό. 

 Οι εκπρόσωποι του ΣΑΕΚ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά σχεδίων νόμου. 

 Στο στάδιο της εξέτασης των σχεδίων νόμου μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με 
το θέμα της παραχώρησης διακριτικής ευχέρειας στον Έφορο Ασφαλίσεων για τον διορισμό προσώπων τα οποία 
δεν κατέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου στα διοικητικά συμβούλια ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
και εισηγήθηκαν την προσθήκη σχετικής πρόνοιας, ώστε να τεθεί αριθμητικός περιορισμός στα πρόσωπα που 
μπορούν να διοριστούν υπό αυτό το καθεστώς.  

 Σε σχέση με την εισήγηση μελών της επιτροπής για εισαγωγή περιορισμού στον αριθμό των προσώπων 
τα οποία θα διορίζονται σε διοικητικό συμβούλιο ασφαλιστικής επιχείρησης χωρίς να έχουν στην κατοχή τους 
τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε 
ότι μια τέτοια ρύθμιση περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να αποφασίζει επί του θέματος και 
ενδεχομένως να δημιουργήσει θέματα συνταγματικότητας.   

 Ο εκπρόσωπος του ΣΑΕΚ ανέφερε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τίθενται ικανοποιητικοί περιορισμοί 
ως προς τον διορισμό μελών στο διοικητικό συμβούλιο ασφαλιστικής επιχείρησης και συναφώς οποιαδήποτε 
άλλη πρόσθετη ρύθμιση είναι περιττή.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους 
στην ολομέλεια του σώματος. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κοινή τροπολογία Δημοκρατικού Κόμματος και Δημοκρατικού 
Συναγερμού επί των κανονισμών. Επί του νομοσχεδίου υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Η κ. Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δε θα επεκταθώ στην ουσία του νομοσχεδίου ή των κανονισμών, απλά δηλώνω, 
τηρώντας τον κανονισμό της Βουλής, ότι υπό την επαγγελματική μου ιδιότητα εκπροσωπώ ασφαλιστικές 
εταιρείες και τα συμφέροντά τους.  Το δηλώνω για σκοπούς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να σημειωθεί, ευχαριστώ πολύ, κυρία Ερωτοκρίτου... 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 ...τήρησης του κανονισμού.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές;  Ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  Όχι. 

 Άρα, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 1 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 347 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 357 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 360.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 365 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 367 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 368 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 369 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 371 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 9; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα οκτώ ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

 Αποχές;  Ουδεμία. 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 9 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Τα φώτα είναι σβηστά ή είναι σκοτεινή η αίθουσα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να το διαμορφώσουμε αμέσως, ναι.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ωραία, εντάξει.  Να καλέσουμε τους τεχνικούς να ανάψουν όλα τα φώτα, παρακαλώ. 

 Προχωρούμε τώρα στους κανονισμούς.   

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ!  Παρακαλώ πολύ!  Παρακαλώ! 

 Ο κ. Γεωργίου να διαβάσει την τροπολογία, η οποία έχει κατατεθεί από κοινού από την κ. Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου και τον κ. Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 
και τον κ. Ονούφριο Κουλλά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

 Κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του κ. Ονούφριου Κουλλά εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού για τους κανονισμούς «Οι περί 
Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2021» 
 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση των πιο πάνω Κανονισμών, ώστε στον Κανονισμό 2 αυτών, με τον 
οποίο τροποποιείται ο Κανονισμός 11 των βασικών κανονισμών, να προστεθεί αμέσως μετά την επιφύλαξη η 
ακόλουθη νέα επιφύλαξη:    

 
 Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

εξαιτίας της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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«Νοείται περαιτέρω ότι στο διοικητικό συμβούλιο ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης δε δύναται 
να διορίζεται πέραν του ενός προσώπου το οποίο έτυχε απαλλαγής από τον Έφορο δυνάμει των διατάξεων της 
πιο πάνω επιφύλαξης.». 

Σημειώσεις:  
1. Προσθήκη επιφύλαξης, ώστε σε διοικητικό συμβούλιο ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης να 

μη διορίζεται πέραν του ενός προσώπου το οποίο έτυχε απαλλαγής δυνάμει της διακριτικής ευχέρειας 
που παρέχεται στον Έφορο Ασφαλίσεων από την υποχρέωση κατοχής κατάλληλου και αναγνωρισμένου 
πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή άλλου ισότιμου προσόντος ή άλλου κατάλληλου επαγγελματικού 
προσόντος σε περίπτωση αποδεδειγμένης πείρας τουλάχιστον δέκα (10) ετών του εν λόγω προσώπου 
σε υπεύθυνη θέση σε ασφαλιστική/αντασφαλιστική επιχείρηση. 

2. Να γίνουν οι συνακόλουθες τροποποιήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα εννέα.   

 Εναντίον; Αποχές; Κανένας. 

 Με σαράντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; Αποχές; Κανένας. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 3 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020».   

 Τον σκοπό, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης 
Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να καταστεί σαφές ότι συγκεκριμένα άρθρα του βασικού νόμου 
θα τεθούν σε ισχύ μετά τη λήξη της προβλεπόμενης σε αυτόν μεταβατικής περιόδου.   

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και 

για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020» 
Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Σεπτεμβρίου και στις 4 και 11 Οκτωβρίου 2021.  
Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Επίτροπος Νομοθεσίας, καθώς και εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής 
κ. Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται, ως αρχικά κατατέθηκε, είναι η τροποποίηση του περί του Εθνικού 
Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, 
ώστε να καταστεί σαφές ότι: 

1. συγκεκριμένα άρθρα του βασικού νόμου θα τεθούν σε ισχύ μετά τη λήξη της προβλεπόμενης σε αυτόν 
μεταβατικής περιόδου και  

2. οι λειτουργικοί διαχειριστές των επενδύσεων του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) θα διορισθούν, 
όταν το εν λόγω ταμείο αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, ο προτεινόμενος νόμος κατατέθηκε κατόπιν συστάσεων της 
Επιτρόπου Νομοθεσίας, με τις οποίες συμφώνησε το Υπουργείο Οικονομικών.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε μεταξύ 
άλλων ότι εκ παραδρομής στον υφιστάμενο νόμο δεν προβλέπεται με σαφήνεια η έναρξη της ισχύος 
συγκεκριμένων διατάξεών του και ως εκ τούτου η προώθηση του νομοσχεδίου κρίνεται αναγκαία για 
διευκρινιστικούς σκοπούς. 

 Η Επίτροπος Νομοθεσίας, εκφράζοντας τη σύμφωνη γνώμη της ως προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
του νομοσχεδίου, εισηγήθηκε παράλληλα όπως ανάλογη με την τροποποίηση που προτείνεται για τον διορισμό 
των λειτουργικών διαχειριστών του ΕΤΕ ενδεχομένως να απαιτείται και για άλλες διατάξεις του βασικού νόμου, 
οι οποίες ρυθμίζουν διάφορα ζητήματα κατά τη μεταβατική περίοδο.  

 Σε σχέση με την εισήγηση της Επιτρόπου Νομοθεσίας ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών 
δήλωσε ότι δεν υφίσταται ανάγκη περαιτέρω τροποποίησης, καθότι το εν λόγω ζήτημα ρυθμίζεται ήδη στον 
βασικό νόμο.   

 Περαιτέρω, ενημέρωσε την επιτροπή ότι στο πλαίσιο επανεξέτασης των προνοιών του νομοσχεδίου 
διαπιστώθηκε τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας η ανάγκη 
απαλοιφής από το νομοσχέδιο της πρόνοιας που αφορά στον καθορισμό του χρόνου διορισμού των 
λειτουργικών διαχειριστών, καθότι με βάση τα πιο πάνω η σκοπούμενη ρύθμιση καλύπτεται επίσης από τον 
βασικό νόμο. 

 Η επιτροπή, στη βάση των όσων διαμείφθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση του 
Υπουργείου Οικονομικών για τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε να προωθηθεί μόνο η πρόνοια 
που αφορά στη διασαφήνιση του χρόνου κατά τον οποίο θα τεθούν σε ισχύ συγκεκριμένα άρθρα του βασικού 
νόμου.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, υποβάλλοντας στην ολομέλεια τροποποιημένο σύμφωνα με τα πιο πάνω κείμενο νομοσχεδίου,  
επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές;  Ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, το εν λόγω νομοσχέδιο συζητήθηκε εκτενώς στην επιτροπή Οικονομικών. Και πάλι δε θα 
επεκταθώ στις πρόνοιες του νομοσχεδίου, είναι αρκετά απλές και απόλυτα κατανοητές. 

 Θα πω όμως, κυρία Πρόεδρε, το εξής:  Ενώ είναι σωστό το νομοσχέδιο, αυτή η Βουλή έχει θεσπίσει το 
νομοθετικό πλαίσιο από το 2019.  Έχουμε τον νόμο, έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο, σωστά τον διαφοροποιούμε 
σήμερα, υπάρχει όμως ένα βασικό πρόβλημα:  Δεν έχει έσοδα αυτό το Ταμείο.   

 Δημιουργούμε νομοθετικά πλαίσια, για να δημιουργούμε Ταμεία, χωρίς να έχουν λεφτά μέσα.  Και πρέπει 
αυτή η πολιτεία επιτέλους να λογοδοτήσει, γιατί αυτός ο τόπος, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες χώρες του 
κόσμου, από το 2011 που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά κοίτασμα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας -τον 
Δεκέμβριο κλείνουν δέκα χρόνια- ένα σεντ αυτός ο τόπος και το Ταμείο, τον νόμο του οποίου σήμερα 
τροποποιούμε, δεν έχουν δει μέχρι σήμερα. 
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 Να υπενθυμίσω ένα άλλο Ταμείο που έχουμε νομοθετήσει, αυτό το περιβόητο Ταμείο Αλληλεγγύης.  
Κάναμε και άλλο Ταμείο για τους κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων.  Έχει πάρει κανένας 
οποιοδήποτε ποσό από αυτό το Ταμείο;  Έχει ευεργετηθεί η οικονομία από οποιοδήποτε ποσό που έχει εισρεύσει 
σε αυτό το Ταμείο;   

 Δημιουργούμε νόμους, κυρία Πρόεδρε, για το θεαθήναι, για να βγάζουμε ωραίες ανακοινώσεις, να 
κάνουμε ωραίες επικοινωνιακές εκδηλώσεις, να κάμνουμε πολλές επαφές ανά δεκαετία με μηδενικό αποτέλεσμα.  
Αυτή είναι στην ουσία η ισχύς αυτού του νόμου.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Ο κ. Σιζόπουλος. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούμε λίγο και στο παρελθόν και να 
υπενθυμίσουμε ότι για πρώτη φορά συζητήσαμε και ψηφίσαμε αυτό το Ταμείο το 2016.  Και έγινε μια 
επικαιροποίηση το 2019 κάτω από συγκεκριμένες εκβιαστικές συνθήκες που προέκυψαν τότε, λόγω αξιώσεων 
που υπήρχαν από πλευράς του κατοχικού ηγέτη τότε, για να προσέλθει στις συνομιλίες για το Κυπριακό. 

 Από την πλευρά της ΕΔΕΚ είχαμε εκφράσει σοβαρές διαφωνίες για πολλές πτυχές και πρόνοιες στο 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο τόσο το 2016 όσο και το 2019 και όσον αφορά το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά 
τα χρήματα προς όφελος της πατρίδας μας, του κυπριακού κράτους, του δημόσιου χρέους και τα υπόλοιπα.   

 Σήμερα, πραγματικά, κάτω από τις συνθήκες που, όπως ανέφερε προηγουμένως η κ. Ερωτοκρίτου, 
υπάρχουν, ποιος είναι ο λόγος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος να έρθει αυτό το νομοσχέδιο, στην ουσία για 
να τροποποιηθεί μία λέξη;  Στην ουσία μια λέξη τροποποιείται.  Τι εξυπηρετεί ακριβώς η τροποποίηση αυτής της 
λέξης;  Τι κρύβεται πίσω από αυτό το σενάριο;  Το οποίο στην ουσία ποτέ δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, 
για να γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται.   

 Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο εμείς από την πλευρά μας θα καταψηφίσουμε την αλλαγή η οποία γίνεται.   

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Σιζόπουλε. 

 Ο κ. Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, η δική μας παρέμβαση είναι και εμάς κυρίως διευκρινιστική.  Ως ΕΛΑΜ δε θα 
υπερψηφίσουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και θα θυμίσω τα λόγια του προέδρου του ΕΛΑΜ από το βήμα της 
Βουλής πριν από δύο χρόνια, που είχε αναφέρει επί λέξει: «Εμείς προσπαθούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα 
να εφαρμόσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο με ασάφειες και αδυναμίες για ένα θέμα που θα καθορίσει την 
οικονομική ανάπτυξη του τόπου για τα επόμενα τριάντα, σαράντα χρόνια».  Και με τη σημερινή τροποποίηση 
ερχόμαστε να επαληθεύσουμε αυτά ακριβώς τα λόγια.   

 Η προεκλογική όμως βιασύνη του 2019 δεν ήταν ο μοναδικός λόγος που καταψηφίσαμε τότε το 
νομοσχέδιο. Η πολιτική φιλοσοφία των πλείστων κομμάτων για παραχώρηση μερίσματος από τα έσοδα του 
φυσικού αερίου στους κατακτητές είναι για μας απαράδεκτη και δε συμβαίνει πουθενά αλλού στον κόσμο μέρισμα 
του φυσικού αερίου, έσοδα του κράτους, να ανήκει σε φυσικά πρόσωπα ή σε μειονότητες και όχι στο ίδιο το 
κράτος. 

 Απαραίτητο λοιπόν το Ταμείο, οι κινήσεις όμως που έγιναν περισσότερη ζημιά θα προκαλέσουν παρά 
οφέλη.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Κάποιος άλλος;  Κάποια άλλη;  Ομιλητής;  Ομιλήτρια;  Όχι.  

 Οπότε, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχέδιου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επτά ψήφοι εναντίον. 

 Αποχές;  Μία αποχή. 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, επτά εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, επτά εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 4 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)» (Αρ. 3) Νόμος 
του 2019».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να επενεχθούν σε αυτόν τα ακόλουθα: 

1. Κατάργηση των διατάξεών του που αφορούν τους εθελοντές-εθελόντριες υπαξιωματικούς, καθότι ο εν 
λόγω θεσμός έπαυσε να υφίσταται. 

2. Τροποποίηση της διάταξής του που προβλέπει για τον τρόπο ορισμού του ιατροσυμβουλίου που 
συστήνεται για σκοπούς εξέτασης των μελών του Στρατού τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, 
ώστε αυτό να μπορεί να ορίζεται από τον διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας όχι μόνο κατόπιν γραπτού αιτήματος του Γενικού Διευθυντή του 
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Υπουργείου Άμυνας, που προβλέπεται σήμερα, αλλά και κατόπιν γραπτού αιτήματος του Αρχηγού 
Εθνικής Φρουράς, στις περιπτώσεις που θα καθοριστούν με Κανονισμούς.   

3. Τροποποίηση της διάταξής του που προβλέπει για το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, ώστε τα 
μέλη του Στρατού να μην μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους αναφορικά με θέματα που 
σχετίζονται μεταξύ άλλων με την άσκηση των καθηκόντων τους, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον 
σχεδιασμό της Εθνικής Φρουράς, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων ή την άμυνα της 
χώρας, την εθνική ασφάλεια και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε και να δημοσιεύουν ή να 
μεταδίδουν από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλο μέσο 
οποιαδήποτε ύλη και/η πληροφοριακό υλικό, διαβαθμισμένο ή μη, το οποίο σχετίζεται με τα πιο πάνω, 
εκτός εάν εξασφαλίσουν σχετική άδεια από τον Υπουργό Άμυνας μετά από εισήγηση του Αρχηγού.     

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019»  

Παρόντες: 
 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος  Βαλεντίνος Φακοντής 

 Γιώργος Κάρουλλας Ζαχαρίας Κουλίας 

 Χάρης Γεωργιάδης  Παύλος Μυλωνάς 

 Κώστας Κώστα  Χρίστος Χρίστου 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Υπαρχηγός 
Εθνικής Φρουράς συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.   

 Επισημαίνεται ότι η συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου άρχισε κατά την προηγούμενη βουλευτική 
περίοδο σε συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 30 Ιανουαρίου και την 21η Μαΐου 2020, καθώς και 
στις 18 και 25 Φεβρουαρίου 2021, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της εξέτασής του πριν από τη 
λήξη της θητείας της απελθούσας Βουλής. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται, σύμφωνα με το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη 
Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να επενεχθούν σε αυτόν τα 
ακόλουθα: 

1. Κατάργηση των διατάξεών του που αφορούν τους εθελοντές-εθελόντριες υπαξιωματικούς, καθότι ο εν 
λόγω θεσμός έπαυσε να υφίσταται. 

2. Παροχή δυνατότητας στον Υπουργό Άμυνας, σε περίπτωση που υπάρχει κενή θέση αξιωματικού ή 
υπαξιωματικού ανώτερου βαθμού, να προβαίνει σε υπεράριθμη προαγωγή αξιωματικού ή υπαξιωματικού 
κατώτερου βαθμού στην εν λόγω θέση. 

3. Τροποποίηση της σχετικής διάταξής του που προβλέπει τον τρόπο ορισμού του ιατροσυμβουλίου που 
συστήνεται για σκοπούς εξέτασης των μελών του στρατού τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, 
ώστε αυτό να μπορεί να ορίζεται από τον διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, όχι μόνο κατόπιν γραπτού αιτήματος του γενικού διευθυντή του 
Υπουργείου Άμυνας, που προβλέπεται σήμερα, αλλά και κατόπιν γραπτού αιτήματος του Αρχηγού 
Εθνικής Φρουράς, στις περιπτώσεις που θα καθοριστούν με κανονισμούς.   

4. Απάλειψη της προνοούμενης εξασφάλισης άδειας από τον Υπουργό Άμυνας για την έκφραση γνώμης 
από μέλη του στρατού κατ’ ιδίαν ή δημόσια για θέματα που ανάγονται στην επιστήμη, την τέχνη, τη 
θρησκεία ή για θέματα γενικού ενδιαφέροντος τα οποία δε σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων 
τους, ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση των σχετικών διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής 
νομοθεσίας με τις γενικές αρχές που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ) με νομολογία του αναφορικά με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, η προτεινόμενη 
τροποποίηση που αφορά στο δικαίωμα των μελών του στρατού να εκφράζονται ελεύθερα είτε κατ’ ιδίαν είτε 
δημόσια για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος ή που αφορούν τη θρησκεία, την επιστήμη και την τέχνη κρίθηκε 
αναγκαία ύστερα από εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως, η οποία υποβλήθηκε με έκθεσή της στο Υπουργείο 
Άμυνας.  Σημειώνεται ότι αντίστοιχες τροποποιήσεις επήλθαν στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και στον 



 
 

199 
 

περί Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο αναφορικά με το δικαίωμα έκφρασης των δημόσιων υπαλλήλων και των 
εκπαιδευτικών, αντίστοιχα. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με την 
πρόνοιά του που αφορά το δικαίωμα έκφρασης γνώμης από μέλη του στρατού και ειδικότερα σε σχέση με τη 
δεσμευτικότητα των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, γι’ αυτό κάλεσαν την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας να τοποθετηθεί σχετικά με το ζήτημα αυτό. 

 Ανταποκρινόμενη στο πιο πάνω αίτημα, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
κατέθεσε γραπτώς στην επιτροπή τις απόψεις της για τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του ΕΔΑΔ για την 
Κυπριακή Δημοκρατία.  Στη γραπτή της γνωμάτευση προς την επιτροπή γίνεται αναφορά στο Άρθρο 48 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η 
υποχρεωτική ισχύς δεδικασμένου και η εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, η οποία περιορίζεται μόνο μεταξύ 
των διαδίκων, οι οποίοι οφείλουν να συμμορφωθούν με την απόφαση.  Ωστόσο, σύμφωνα με την εν λόγω 
γνωμάτευση, λόγω του ότι οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ αποτελούν νομολογία ενός διεθνούς δικαστηρίου το οποίο 
ερμηνεύει άρθρα της πιο πάνω σύμβασης, η νομολογία αυτή θα πρέπει να ακολουθείται από όλα τα κράτη μέλη, 
καθότι αποτελεί καθοδήγηση προς αυτά, έστω και αν δε συμμετείχαν στη δίκη. 

 Επιπροσθέτως, η επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με την πρόνοια του νομοσχεδίου που 
προβλέπει υπεράριθμες προαγωγές και ειδικότερα για το ενδεχόμενο αλλοίωσης του οργανογράμματος της 
Εθνικής Φρουράς, ένεκα της εφαρμογής της εν λόγω πρόνοιας.  Παράλληλα, ο πρόεδρος της επιτροπής 
επισήμανε και την ανάγκη κατάθεσης κανονισμών οι οποίοι θα ρυθμίζουν ζητήματα προαγωγών αξιωματικών 
και υπαξιωματικών στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω επιφυλάξεις που εκφράστηκαν στο στάδιο της συζήτησης του 
νομοσχεδίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας της απελθούσας Βουλής, ο τέως Υπουργός Άμυνας 
τροποποίησε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

1. Σε σχέση με την πρόνοιά του που αφορά τις υπεράριθμες προαγωγές, η εν λόγω πρόνοια διατυπώθηκε 
κατά τον ίδιο τρόπο που η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνεται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο. 

2. Όσον αφορά την πρόνοια που αφορά το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, αυτή αναδιατυπώθηκε, 
ώστε τα μέλη του στρατού να μην μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους αναφορικά με θέματα 
που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, τις πάσης φύσεως δραστηριότητες, εσωτερική 
λειτουργία και προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και σχεδιασμό της Εθνικής 
Φρουράς, τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την άμυνα της χώρας, την 
εθνική ασφάλεια και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν από την 
τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλο μέσο οποιαδήποτε ύλη 
και/ή πληροφοριακό υλικό, διαβαθμισμένο ή μη, το οποίο σχετίζεται με τα πιο πάνω, εκτός εάν έχουν 
εξασφαλίσει σχετική άδεια από τον Υπουργό Άμυνας, μετά από εισήγηση του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς.   

 Στο στάδιο της συζήτησης του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου στην επιτροπή εκφράστηκαν 
εκ νέου επιφυλάξεις τόσο σε σχέση με την πρόνοια του νομοσχεδίου για τις υπεράριθμες προαγωγές όσο και για 
την πρόνοια περί του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης.   

 Ειδικότερα, όσον αφορά το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, ο πρόεδρος της επιτροπής, στη βάση 
των απόψεων που εκφράστηκαν και από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, εισηγήθηκε όπως η σκοπούμενη 
ρύθμιση διατυπωθεί, ώστε αφενός να μην υπάρχει στέρηση του εν λόγω δικαιώματος και αφετέρου να 
αποτρέπεται η όποια διαρροή στοιχείων που θα καταστεί επιζήμια για την επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής 
Φρουράς. 

 Σημειώνεται ότι, μετά την έγκριση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2021 από την ολομέλεια του σώματος την 
21η Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με τους οποίους οι αξιωματικοί βαθμού Ταξίαρχου θα απαιτείται όπως 
συμπληρώνουν χρόνο διοίκησης διάρκειας έξι μηνών, αντί ενός έτους που ισχύει σήμερα, προκειμένου να 
δικαιούνται κρίσης και προαγωγής, ο Υπουργός Άμυνας με επιστολή του στη Βουλή, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 
2021, απέσυρε την πρόνοια του υπό συζήτηση νομοσχεδίου που ρυθμίζει τις υπεράριθμες προαγωγές, καθότι 
αυτή καθίσταται άνευ αντικειμένου.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε 
να τοποθετηθεί επί των προνοιών του αναθεωρημένου στη βάση των πιο πάνω κειμένου του νομοσχεδίου κατά 
τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να 
αναφέρεται ως «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 
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 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κύριε Σιζόπουλε, και μετά ο κ. Χρίστου. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, όπως ενθυμείστε και στη Σύσκεψη των Αρχηγών, υπήρξε ένα ζήτημα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 ...μετά από παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν από κάποιους οι οποίοι επηρεάζονται από το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο, δεδομένου ότι στην ουσία, χωρίς οι ίδιοι να αποτελούν μέρος του νομοσχεδίου, τους επηρεάζει το 
νομοσχέδιο. Είναι κάτι για το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι, όταν συζητούσαμε στην επιτροπή Άμυνας της 
Βουλής, δεν υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες ούτε αυτά τα στοιχεία, γι’ αυτό συγκατατεθήκαμε στο να 
παρουσιαστεί.  Απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τη Σύσκεψη των Αρχηγών δεν υπάρχει η δυνατότητα το 
συγκεκριμένο κομμάτι του νομοσχεδίου να εξαιρεθεί από την ψήφιση και να μας δοθεί η δυνατότητα ενδεχομένως 
να το ξανασυζητήσουμε και να κάνουμε κάποιες ενδεχόμενες τροποποιήσεις ούτε και υπήρχε ο χρόνος, για να 
καταθέσουμε τις τροπολογίες.  Θα το ψηφίσουμε το νομοσχέδιο όπως είναι και επιφυλασσόμαστε σε συνεννόηση 
με το Υπουργείο Άμυνας, αν είναι δυνατόν, το συντομότερο δυνατό να γίνουν κάποιες αλλαγές ή κάποιες 
τροπολογίες, ούτως ώστε να ικανοποιήσουμε και τη συγκεκριμένη ομάδα αυτών των συμπατριωτών μας οι 
οποίοι, χωρίς να ανήκουν στις ομάδες που καθορίζει το νομοσχέδιο, επηρεάζονται από τις πρόνοιες του 
νομοσχεδίου. 

 Εάν το σώμα έχει διαφορετική άποψη και θέλει, όπως συνέβη και στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις, 
να εξαιρεθεί το συγκεκριμένο κομμάτι, εμείς θα το αποδεχτούμε.  Ως εκ τούτου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κατανοητό. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 ...αφήνω στην κρίση του προεδρείου να αποφασίσει τελικά πώς θα προχωρήσει το ζήτημα.   

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, δε σημαίνει ότι, επειδή έγινε στο παρελθόν, ήταν και σωστό.  Οπότε 
βεβαίως, έχετε το δικαίωμα στη συνέχεια να επανέλθετε με τροποποίηση, όπως αντιλαμβάνομαι, μετά που θα 
μιλήσετε και με το Υπουργείο Αμύνης, οπότε θα αναμένουμε, κύριε Σιζόπουλε. 

 Ο κ. Χρίστου. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εμείς θα στηρίξουμε την τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας, αλλά ήθελα να κάμω μια 
ειδική αναφορά στο σημείο 3, που αφορά την ελευθερία έκφρασης των στελεχών της Εθνικής Φρουράς.   

 Θεωρούμε απόλυτα λογικό πως τα μόνιμα στελέχη δεν πρέπει να αποκαλύπτουν δημόσια πληροφορίες 
οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο από τις εχθρικές δυνάμεις.  Θεωρούμε όμως επίσης 
αυτονόητο πως οι πρόεδροι και τα μέλη των Συνδέσμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών μπορούν να 
εκφράζονται για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.   

 Αυτό απλώς ως διευκρίνιση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Ο κ. Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. 

 Εμείς θα συμφωνήσουμε με τη θέση του κ. Σιζόπουλου, γιατί και στη Σύσκεψη Αρχηγών είχαμε εκφράσει 
κάποιες επιφυλάξεις με το σημείο υπ’ αριθμόν 3...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σωστό. 
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ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 ...γιατί θεωρούμε ότι μετά από πληροφορίες ενδέχεται να υπάρχουν κάποια θέματα αυστηρότερου 
περιορισμού των δικαιωμάτων αυτής της κατηγορίας των ανθρώπων και ως εκ τούτου θα ήταν λογικό να το 
επανεξετάζαμε, να βλέπαμε ακριβώς, για να μην μπούμε στον πυρήνα αυτών των δικαιωμάτων και της 
παντελούς κατάργησής τους ουσιαστικά και να είναι και αντισυνταγματικό στο τέλος.  Ανεξάρτητα όμως από 
αυτό, εφόσον δεν υπάρχει ευχέρεια απομόνωσης αυτού του ζητήματος, είμαστε υποχρεωμένοι να το ψηφίσουμε, 
γιατί συνδυάζεται με τα προηγούμενα θέματα, και θα δούμε στην πορεία πώς εξελίσσεται και αναλόγως θα 
πράξουμε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεωνίδου. 

 Ο κ. Τρυφωνίδης. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής, ο κ. Σιζόπουλος, σε κάτι που έγινε στη Σύσκεψη 
Αρχηγών... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 ...που αντιλαμβάνομαι ότι τέθηκε ένα σοβαρό θέμα το επανέλαβε και ο κ. Λεωνίδου.  Δεν ξέρω αν είναι 
θέμα να ακουστεί εδώ ή όχι, αλλά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έπρεπε να σας ενημερώσει όμως ο κ. Καρογιάν.  Απλώς, είπαμε ότι δεν μπορούσε να απομονωθεί...  
Αντιλαμβάνομαι ότι μετά τη Σύσκεψη Αρχηγών υπάρχει ενημέρωση στις κοινοβουλευτικές πολιτικές ομάδες, 
όμως να σας ενημερώσω, κύριε Τρυφωνίδη, ότι δεν μπορούσε να απομονωθεί το συγκεκριμένο σημείο, το υπ’ 
αριθμόν 3, από το συνολικό νομοσχέδιο.  Άρα, προχωρούμε κανονικά με την ψήφιση σήμερα του νομοσχεδίου 
και, αν και εφόσον κριθεί απαραίτητο στη συνέχεια, θα επανέλθουν οι βουλευτές και οι βουλεύτριες με 
τροποποίηση.  Και βεβαίως, μπορείτε να το στηρίξετε.  Θα συζητηθεί, είμαι σίγουρη, στην επιτροπή. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κάποιος άλλος ομιλητής, ομιλήτρια; 

 Ωραία.   

 Άρα, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 32 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 55 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομόφωνα, με σαράντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται.  

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ομόφωνα 
ψηφίζεται σε νόμο.  Και θα αναμένουμε να επανέλθετε με τη συγκεκριμένη τροποποίηση, εάν και εφόσον κριθεί 
απαραίτητο. 

 Το υπ’ αριθμόν 5 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021».  Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αίτημα για αναβολή.   

 Είμαστε εντάξει; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο κ. Σιζόπουλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Σιζόπουλε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο θέμα στην επιτροπή Άμυνας συζητήθηκε και ομόφωνα, για 
γνωστούς λόγους, λόγω των έκτακτων καταστάσεων, είχαμε συναινέσει στο να υπερψηφιστεί από την ολομέλεια, 
όμως, από τη στιγμή που ζητείται αναβολή, θα δώσουμε μια αναβολή έστω για μια εβδομάδα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι και η πρώτη φορά.  Μάλιστα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 ...ούτως ώστε στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής Άμυνας, αν υπάρχουν οποιεσδήποτε 
ενδεχομένως διευκρινίσεις, να δοθούν, για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία, γιατί είναι κάτι που θα 
πρέπει να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, ωραία!   

 Οπόταν θα ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα. 

 Προχωράμε στο υπ’ αριθμόν 6 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο Τροποποιητικός του περί 
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018, Νόμου του 2018, Νόμος του 2021». 

 Τον σκοπό, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2018, ώστε να καλυφθούν οι 
πρόσθετες δαπάνες, ύψους €468.532, που διενεργήθηκαν σε σχέση με το άρθρο 213 «Ηλεκτροδότηση και 
Θέρμανση» κατά το έτος 2018 και συνακόλουθα η σχετικά προϋπολογισθείσα πρόνοια να παρουσιάζεται 
αυξημένη από €2.900.000 σε €3.368.532. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018, Νόμου του 2018, 

Νόμος του 2021»  
Παρόντες: 

 Χρύσανθος Σαββίδης, αναπλ. πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Χριστόφιας 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Ανδρέας Αποστόλου  

 Χρίστος Χριστοφίδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 27 Οκτωβρίου 2021. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του 
Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.   

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για το έτος 2018, ώστε οι πρόσθετες δαπάνες ύψους €468.532 που διενεργήθηκαν σε σχέση με το 
άρθρο 213 «Ηλεκτροδότηση και Θέρμανση» να καλυφθούν και η σχετική προϋπολογισθείσα πρόνοια να 
παρουσιάζεται αυξημένη από €2.900.000 σε €3.368.532. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι συνολικές 
δαπάνες ηλεκτροδότησης και θέρμανσης για το έτος 2018 ανήλθαν στα €3.833.931, ενώ η εγκεκριμένη πρόνοια 
του υπό αναφορά άρθρου για τον σκοπό αυτό ανερχόταν στα €2.900.000.  Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη της 
διαφοράς, που ανέρχεται στο ποσό ύψους €933.931, πέραν του ποσού των €468.532 που αφορά στην 
προτεινόμενη νομοθετική κάλυψη της υπέρβασης, ποσό ύψους €465.399 έχει καλυφθεί από μεταφορά 
πιστώσεων από άλλα άρθρα του Κεφαλαίου 2 του υπό τροποποίηση προϋπολογισμού.   

 Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφεραν ότι η επιπρόσθετη δαπάνη προέκυψε τόσο από 
την αύξηση των ωρών χρήσης των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και από την αύξηση της τιμής των 
καυσίμων.  Επιπρόσθετα, επισήμαναν ότι σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου 
υλοποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους και οι πραγματικές δαπάνες αυτού 
οριστικοποιούνται μόνο με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεών του, με βάση τον 
οικονομικό έλεγχο του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Σημειώνεται ότι ο οικονομικός έλεγχος του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για το έτος 2018 ανατέθηκε σε ιδιώτες ελεγκτές μέσω διαδικασίας προσφορών, που προκήρυξε η 
Ελεγκτική Υπηρεσία και οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν σε συνεδρία του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2020.  Ακολούθως, υποβλήθηκε 
σχετική εισήγηση στο αρμόδιο υπουργείο για τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για το έτος 2018, ώστε να καλυφθεί η συγκεκριμένη υπέρβαση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, 
υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε 
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νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί 
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 Νόμου του 2018 Νόμος του 2021».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 Νόμου του 2018 Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Με πενήντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο 
ομόφωνα. 

 Τα υπ’ αριθμόν 7 και 8 θέματα έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Προστασίας της 
Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 7 θέματος:  Τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, ώστε 
να επεκταθεί η χρονική περίοδος για την οποία παραχωρείται άδεια μητρότητας για την απόκτηση δεύτερου, 
τρίτου και περισσότερων παιδιών με τοκετό ή/και υιοθεσία ή/και μέσω παρένθετης μητέρας. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 8 θέματος:  Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να 
επεκταθεί η χρονική περίοδος για την οποία καταβάλλεται επίδομα μητρότητας για την απόκτηση δεύτερου, 
τρίτου και περισσοτέρων με τοκετό ή/και υιοθεσία ή/και μέσω παρένθετης μητέρας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα 
νομοσχέδια «Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021» 
Παρόντες:  
 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Φωτεινή Τσιρίδου 

 Χρίστος Χριστόφιας Χρίστος Σενέκης 

 Ονούφριος Κουλλά Ανδρέας Αποστόλου  

 Δημήτρης Δημητρίου Μαρίνος Μουσιούττας 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τα πιο πάνω 
νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου και στις 2 Νοεμβρίου 2021.   

Στο πλαίσιο της εξέτασης των εν λόγω νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής 
η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Γραφείου της Επιτρόπου 
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Εθνικού Μηχανισμού 
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων (ΠΟΠ), της Παγκύπριας Οργάνωσης 
Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΑΣΔΥΚ, Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΠΟΑΣΟ) και Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα», καθώς και των εργοδοτικών 
οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ.  

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των νομοσχεδίων παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Γιώργος Κουκουμάς, Πανίκος Λεωνίδου και Σωτήρης Ιωάννου. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχέδιου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, 
ώστε να επεκταθεί η χρονική περίοδος για την οποία παραχωρείται άδεια μητρότητας για απόκτηση δεύτερου, 
τρίτου και μεταγενέστερων αυτών παιδιών μέσω τοκετού ή/και υιοθεσίας ή/και παρένθετης μητέρας.   
 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου προβλέπεται η επέκταση της περιόδου άδειας 
μητρότητας:  

1. κατά τέσσερις επιπρόσθετες εβδομάδες για όλες τις περιπτώσεις απόκτησης δεύτερου παιδιού με τοκετό 
ή/και υιοθεσία ή/και μέσω παρένθετης μητέρας και  

2. κατά οκτώ επιπρόσθετες εβδομάδες για όλες τις περιπτώσεις απόκτησης τρίτου και μεταγενέστερων 
αυτού παιδιών με τοκετό ή/και υιοθεσία ή/και μέσω παρένθετης μητέρας. 

 Σκοπός του δευτέρου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε 
να επεκταθεί η χρονική περίοδος για την οποία καταβάλλεται επίδομα μητρότητας για απόκτηση δεύτερου, τρίτου 
και μεταγενέστερων αυτών παιδιών μέσω τοκετού η/και υιοθεσίας ή/και παρένθετης μητέρας.   

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου προβλέπεται η επέκταση της περιόδου για την οποία 
καταβάλλεται επίδομα μητρότητας: 

1. κατά τέσσερις επιπρόσθετες εβδομάδες για όλες τις περιπτώσεις απόκτησης δεύτερου παιδιού με τοκετό 
ή/και υιοθεσία ή/και μέσω παρένθετης μητέρας και  
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2. κατά οκτώ επιπρόσθετες εβδομάδες για όλες τις περιπτώσεις απόκτησης τρίτου και μεταγενέστερων 
αυτού παιδιών με τοκετό ή/και υιοθεσία ή/και μέσω παρένθετης μητέρας. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή, για λόγους που προκύπτουν από τη σημασία και τους σκοπούς των 
προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, έκρινε σκόπιμη την κατά προτεραιότητα συζήτηση των νομοσχεδίων 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής. Ειδικότερα, για τη συζήτηση των 
νομοσχεδίων ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία συζήτησης όσον αφορά τα προνοούμενα στον 
Κανονισμό της Βουλής στάδια συζήτησης, αλλά για σκοπούς επίσπευσης της όλης διαδικασίας τα εν λόγω στάδια 
έχουν συμπτυχθεί.  

 Στο πλαίσιο της εξέτασης των νομοσχεδίων στην επιτροπή η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση του 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει την επέκταση της θεσμικής προστασίας της μητρότητας και έχουν υποβληθεί 
στο πλαίσιο δέσμης μέτρων που προτίθεται να προωθήσει η εκτελεστική εξουσία με σκοπό την 
εξισορρόπηση/συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, καθώς και την αντιμετώπιση του 
δημογραφικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας. Περαιτέρω, η εν λόγω αξιωματούχος δήλωσε ότι 
κατόπιν επεξεργασίας των προτεινόμενων ρυθμίσεων κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση αυτών με την προσθήκη 
μεταβατικής διάταξης, προκειμένου οι εν λόγω ρυθμίσεις να τύχουν εφαρμογής και στις δικαιούχους οι οποίες 
ήδη λαμβάνουν άδεια και επίδομα μητρότητας κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των υπό συζήτηση 
νομοσχεδίων, τα οποία, όπως η ίδια δήλωσε, θα τεθούν ενώπιον της επιτροπής για ολοκλήρωση της συζήτησης 
αμέσως.  

 Η εκπρόσωπος του Γραφείου της Επίτροπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού δήλωσε ότι οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι προς την ορθή κατεύθυνση, ωστόσο εξέφρασε την άποψη ότι αυτές θα έπρεπε να 
επεκτείνονται και σε όλες τις περιπτώσεις απόκτησης του πρώτου τέκνου, ώστε να διασφαλιστεί η ευημερία όλων 
των παιδιών. Συναφώς, η ίδια εξέφρασε την ανάγκη υιοθέτησης παιδοκεντρικής προσέγγισης στα εν λόγω 
ζητήματα, η οποία να λαμβάνει υπόψη την ευημερία όλων των παιδιών χωρίς οποιεσδήποτε διακρίσεις σύμφωνα 
με τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

 Η εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, υπό την ιδιότητα που κατέχει η 
Επίτροπος ως πρόεδρος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, συμφώνησε με τους 
σκοπούς και επιδιώξεις των υπό εξέταση νομοσχεδίων. Ωστόσο, υποστήριξε ότι παράλληλα με την προώθηση 
των προτεινόμενων ρυθμίσεων, αλλά και για να καταστούν αυτές πιο αποτελεσματικές, πρέπει να ληφθούν τα 
καταλληλά μέτρα που να αντιμετωπίζουν τις οποιεσδήποτε ανησυχίες των κοινωνικών εταίρων, ώστε να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας αρνητικής προδιάθεσης από μερίδα εργοδοτών λόγω της επέκτασης της 
άδειας μητρότητας.  

 Η εκπρόσωπος της Παγκύπριας Κίνησης «Ίσα δικαιώματα-Ίσες ευθύνες», υπό την ιδιότητα που κατέχει 
η εν λόγω κίνηση ως μέλος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, συμφώνησε με τους 
σκοπούς και επιδιώξεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων και παράλληλα σημείωσε την ανάγκη να εξισορροπηθούν 
τα δικαιώματα που παρέχονται στις εργαζόμενες μητέρες με τα αντίστοιχα δικαιώματα που παρέχονται στις μη 
εργαζόμενες μητέρες. 

 Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) 
και του Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ, υπό την ιδιότητα των εν λόγω φορέων ως μελών του Εθνικού Μηχανισμού 
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, καθώς και η εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ χαιρέτισαν την προώθηση των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων, ωστόσο υποστήριξαν ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι το επίδομα μητρότητας θα 
εξασφαλίζει τις πλήρεις αποδοχές των δικαιούχων που λαμβάνουν άδεια μητρότητας και ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις 
θα έπρεπε να επεκτείνονται και σε όλες τις περιπτώσεις απόκτησης του πρώτου τέκνου. 

 Οι εκπρόσωποι της ΠΟΠΟ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΑΣΔΥΚ, ΠΟΑΣΟ και 
Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα», καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ 
συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις των υπό εξέταση νομοσχεδίων. 

 Ο εκπρόσωπος της ΠΟΠ δήλωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, 
ωστόσο εισηγήθηκε ότι για την απόκτηση τρίτου και μεταγενέστερων αυτού παιδιών η άδεια μητρότητας και η 
αντίστοιχη περίοδος για την οποία καταβάλλεται το σχετικό επίδομα πρέπει να επεκτείνονται για επιπλέον 
τέσσερεις βδομάδες για έκαστο επιπλέον παιδί, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάγκη για εξισορρόπηση της 
επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή αυξάνεται με κάθε επιπλέον παιδί. 

 Η εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ συμφώνησε με την ανάγκη επέκτασης της άδειας 
μητρότητας και της αντίστοιχης περιόδου για την οποία καταβάλλεται το σχετικό επίδομα, ωστόσο υποστήριξε 
ότι αυτή θα έπρεπε να επεκτείνεται περαιτέρω και σε όλες τις περιπτώσεις απόκτησης του πρώτου τέκνου. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, επιπροσθέτως των πιο πάνω ζητημάτων που 
τέθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
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1. Το αν είναι αναγκαία η υποβολή νέας αίτησης από τις δικαιούχες οι οποίες ήδη λαμβάνουν άδεια και 
επίδομα μητρότητας κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων στη βάση 
της προαναφερθείσας μεταβατικής διάταξης. 

2. Το ενδεχόμενο το επίδομα μητρότητας να εξασφαλίζει τις πλήρεις αποδοχές των χαμηλόμισθων 
δικαιούχων που λαμβάνουν άδεια μητρότητας. 

3. Το ενδεχόμενο να ληφθεί υπόψη στο στάδιο υπολογισμού του επιδόματος μητρότητας η εκτίμηση ότι 
αριθμός δικαιούχων λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των σχετικών περιοριστικών μέτρων 
λάμβαναν μειωμένες αποδοχές και ως εκ τούτου θα λαμβάνουν μειωμένο επίδομα μητρότητας. 

 Σχολιάζοντας τους πιο πάνω προβληματισμούς και θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων και μελών της 
επιτροπής, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταξύ άλλων ανέφερε τα ακόλουθα: 

1. Οι δικαιούχες που ήδη λαμβάνουν άδεια και επίδομα μητρότητας κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα καθίστανται αυτόματα δικαιούχες με βάση την προτεινόμενη επέκταση 
άδειας μητρότητας και της αντίστοιχης περιόδου για την οποία καταβάλλεται το σχετικό επίδομα χωρίς την 
υποβολή νέας αίτησης. 

2. Το επίδομα μητρότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ανέρχεται στο 
72% του μισθού της δικαιούχου ως βασικό επίδομα, αυξανόμενο σε 80%, 90% ή 100%, όταν η δικαιούχος 
έχει έναν, δύο ή τρεις εξαρτωμένους, αντίστοιχα. Συναφώς, η ίδια δήλωσε ότι ο τρόπος υπολογισμού όλων 
των επιδομάτων ενδεχομένως να επανεξεταστεί σε μελλοντικό στάδιο στο πλαίσιο διαβούλευσης που 
διεξάγεται με τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τον εκσυγχρονισμό του Ταμείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

3. Πριν την προώθηση οποιωνδήποτε ρυθμίσεων που επιβαρύνουν το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
προς όφελος των ασφαλισμένων, διεξάγεται αναλογιστική μελέτη αναφορικά με την πρόσθετη δαπάνη 
που προκύπτει στο Ταμείο ως αποτέλεσμα των εν λόγω ρυθμίσεων, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα 
του Ταμείου. Ως εκ τούτου, με βάση την εν λόγω αναλογιστική μελέτη στο παρόν στάδιο δεν κρίνεται εφικτή 
η οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση της άδειας μητρότητας και της αντίστοιχης περιόδου για την οποία 
καταβάλλεται το σχετικό επίδομα πέραν αυτής που προτείνεται σύμφωνα με τα υπό εξέταση νομοσχέδια.  
Ακολούθως, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υλοποιώντας τις εισηγήσεις 
της υπουργού για την ανάγκη τροποποίησης των εν λόγω νομοσχεδίων, υπέβαλε στην επιτροπή 
αναθεωρημένα κείμενα αυτών στη βάση των προηγουμένως λεχθέντων από την υπουργό, τα οποία 
έτυχαν περαιτέρω μελέτης από την επιτροπή. 

 Ειδικότερα, το αναθεωρημένο κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου τροποποιήθηκε, ώστε μεταξύ άλλων να 
προστεθεί σε αυτό μεταβατική διάταξη, προκειμένου η προτεινόμενη επέκταση της άδειας μητρότητας να 
τυγχάνει εφαρμογής και σε οποιαδήποτε μισθωτή η οποία ήδη βρίσκεται σε άδεια μητρότητας κατά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

 Περαιτέρω, το αναθεωρημένο κείμενο του δεύτερου νομοσχεδίου τροποποιήθηκε ανάλογα, ώστε να 
προστεθεί σε αυτό μεταβατική διάταξη, προκειμένου η προτεινόμενη επέκταση της περιόδου για την οποία 
καταβάλλεται επίδομα μητρότητας να τυγχάνει εφαρμογής και σε οποιαδήποτε ασφαλισμένη στην οποία ήδη 
καταβάλλεται επίδομα μητρότητας κατά την ημερομηνία έναρξής της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των νομοσχεδίων, όπως αυτά έχουν 
διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Να ξεκινήσουμε με τον κ. Κουλία και παρακαλώ να γίνει λίστα για τους υπόλοιπους. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Εντιμοτάτη...  Κυρία Πρόεδρε...  Παρασύρθηκα από το δικαστήριο, αλλά πάλι είναι «εντιμοτάτη». 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου) 

 Λοιπόν, εδώ επεκτείνουμε τη διάρκεια της άδειας μητρότητας με την προσδοκία ότι θα καταπολεμήσουμε 
την υπογεννητικότητα.  Ξέρετε, η υπογεννητικότητα, στον τόπο μας ιδιαίτερα, είναι θέμα εθνικής ασφάλειας.  Ε, 
δεν μπορεί τούντο κράτος όλα τα ωφελήματα που υπήρχαν στις οικογένειες των πολυτέκνων να τα αφαιρεί!  Στην 
ουσία τα θύματα της κρίσης ήταν...  Πλήξαμε εμείς οι ίδιοι το θέμα της δημογραφίας και με μια εφεύρεση τύπου 
«να επεκτείνουμε την άδεια μητρότητας»...  Ε, δεν μπορεί να μεγαλώνει κάποιος παιδιά -δεύτερο, τρίτο και 
τέταρτο παιδί- με το να του παρατείνουμε την άδεια!  Ε, τα παιδιά κάτι πρέπει να τρών’, κάποιος πρέπει να τα 
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ντύνει, κάποιος πρέπει να τα ενισχύει.  Πρέπει να επαναφέρουμε τα επιδόματα τα οποία αφαιρέσαμε και να 
λάβουμε δραστικά μέτρα.  Να επιδοτούμε πραγματικά, όταν γεννιούνται παιδιά, με ένα σωστό και σεβαστό ποσό, 
για να παροτρύνουμε πράγματι τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά, με ένα ποσό, ας πούμε για το πρώτο 
παιδί να δίνουν €5.000, για το δεύτερο να επιδοτούνται έτι περαιτέρω και ούτω καθεξής.  Με τις άδειες δε γίνεται 
τίποτε απολύτως!  Παρά ταύτα, εμείς θα υπερψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά επαναλαμβάνω ότι τούντο 
κράτος πρέπει επιτέλους να εγκύψει σε αυτό το σοβαρό εθνικό πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κουλία. 

 Ο κ. Αποστόλου, όπως έχουν καταγράψει οι γραμματείς τη σειρά.   

 Κύριε Σαββίδη, θέλετε να πάρετε τον λόγο μετά;  Μετά.  Ωραία. 

 Ναι, κύριε Αποστόλου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες συναδέλφισσες, κύριοι συνάδελφοι, 

 Προφανώς, το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και οφείλω να πω εδώ ότι η κ. υπουργός επί 
δικής της θητείας έκανε πολύ περισσότερα από τους προκατόχους της για το συγκεκριμένο θέμα.  Είχε 
θεσμοθετηθεί και η άδεια πατρότητας πριν από μερικά χρόνια και τώρα επεκτείνεται η άδεια μητρότητας.   

 Θέλουμε επίσης να πούμε ότι ως επιτροπή κάναμε το καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε να οδηγηθεί άμεσα 
στην ολομέλεια το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεδομένου ότι θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτό και μητέρες 
που είναι ήδη σε άδεια μητρότητας, για να μη χάσουν τις επιπλέον εβδομάδες.  Καλούμε την εκτελεστική εξουσία 
όπως άμεσα αύριο δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα του κράτους το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεδομένου 
ότι θα ψηφιστεί, για να μη χάσουν κάποιες μητέρες ενδεχομένως αυτό το προνόμιο τις επόμενες μέρες. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, προφανώς αυτό είναι προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά δεν είναι αρκετό· δεν είναι 
αρκετό, για να στηρίξει αυτή η πολιτεία, όπως έχει καθήκον να το πράξει, τους νέους γονείς, τις νέες μητέρες και 
τις οικογένειες.  Η στήριξη των οικογενειών δεν αρχίζει και τελειώνει στην επιδοματική πολιτική, αν και τα 
επιδόματα προφανώς βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.  Υπάρχουν πολλά πράματα τα οποία πρέπει να 
κάνει αυτή η πολιτεία, τα οποία αφορούν την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό του ολοήμερου σχολείου, τη 
δημιουργία βρεφοκομικών σταθμών και την επιδότηση νέων ζευγαριών για βρεφοκομικούς και νηπιαγωγικούς 
σταθμούς.  Πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί η συζήτηση, για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι νέοι και όλες οι νέες 
μας θα μπορούν να έχουν τον βασικό, τον κατώτατο μισθό, τουλάχιστον, όταν αυτοί εργάζονται.   

 Όσον αφορά την πρόσβαση σε προσιτή πρώτη κατοικία, αλλά και σε προσιτό ενοίκιο, θέση μας είναι ότι 
ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης έχει πολλά να κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επίσης είναι η 
θεσμοθέτηση της γονικής άδειας επί πληρωμή, που η Ευρωπαϊκή Ένωση σε Οδηγία της, στην 1158/2019, έχει 
ψηφίσει, και αναμένουμε από το Υπουργείο Εργασίας όπως φέρει και αυτό το νομοσχέδιο, για να εναρμονιστούμε 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Πρέπει το κράτος να αντιληφθεί ότι η στήριξη στις νέες οικογένειες, στους νέους 
γονείς, δεν είναι κόστος για το κράτος, αλλά είναι επένδυση για το κράτος, γιατί θέλουμε οι παραγωγικοί μας 
άνθρωποι να έχουν στήριξη, να βρίσκονται στην αγορά εργασίας, να μπορούν να είναι παραγωγικοί και 
ταυτόχρονα να μπορούν να μεγαλώνουν τις οικογένειές τους, χωρίς να τους στερείται είτε το δικαίωμα να 
αποκτήσουν οικογένεια είτε το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στην επαγγελματική τους ζωή.   

 Γι’ αυτό θα στηρίξουμε προφανώς το νομοσχέδιο, αλλά περιμένουμε και πολλά άλλα πράματα να γίνουν 
και θα ’μαστε εδώ με σοβαρότητα, μακριά από λαϊκισμούς, και να προτείνουμε και να διαμορφώσουμε απόψεις 
μαζί με τους συναδέλφους και να τις στηρίξουμε.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Ο κ. Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Αναμφίβολα, αυτό το νομοσχέδιο βελτιώνει το ήδη υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.  Με αυτή την 
τροποποίηση προφανώς ενισχύεται η μητρότητα, προφανώς ενισχύεται η μείωση του δημογραφικού 
προβλήματος αυτού του τόπου.  Όμως, όπως πολύ σωστά έχει επισημάνει και ο συνάδελφος προηγουμένως, 
αλλά και ο συνάδελφος κ. Κουλίας, τα μέτρα που μπορούν να παρθούν πρέπει να είναι συλλογικά και 
στοχευμένα, για να πετύχουν τον στόχο.  Όμως, από το τίποτα είναι ένα βήμα προς τα μπρος.   



 
 

209 
 

 Ως εκ τούτου, η θέση μας ήταν και είναι θετική.  Όμως, πρέπει να υπομνήσω ότι, πέρα από την κατάθεση 
του νομοσχεδίου, είχε προηγηθεί πρόταση νόμου, την οποία είχαν καταθέσει τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και 
Οικολόγοι και στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης έγινε επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας προς όφελος των 
μητέρων, προς όφελος των οικογενειών και των νεαρών ζευγαριών.  Εμείς οποιαδήποτε μέτρα είναι προς αυτή 
την κατεύθυνση θα τα στηρίζουμε.  Και είναι και προς πίστιν της κ. υπουργού, όντως, αυτές οι πρωτοβουλίες να 
γίνουν πιο τακτικές και πιο αποδοτικές, αν θέλετε, ούτως ώστε να είναι μέσα στο πλαίσιο μιας συνολικής, όπως 
έχω πει, πολιτικής και στρατηγικής, για να βοηθήσουμε τα νεαρά ζευγάρια, αλλά κυρίως να θυμόμαστε ότι 
υπάρχει και η ύπαιθρος, η οποία χρειάζεται τους νέους και πρέπει να δούμε ειδικότερα θέματα που αφορούν τα 
ζευγάρια της υπαίθρου στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας. 

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Λεωνίδου. 

 Ο κ. Καυκαλιάς. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Η επέκταση της περιόδου της άδειας μητρότητας είναι ασφαλώς ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.  
Και προφανώς θα υπερψηφίσουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, στο οποίο ωστόσο πρέπει να παραδεχτούμε -
ήταν κάτι το οποίο είχε σημειωθεί, νομίζω, από το σύνολο των κομμάτων στην επιτροπή, αλλά και από όλους 
όσοι είχαν παρευρεθεί, οργανώσεις, εμπλεκόμενοι φορείς κ.λπ.- ότι υπάρχει μια αδυναμία, γιατί δεν περιλαμβάνει 
το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το πρώτο παιδί.  Είναι ένα ζήτημα στο οποίο καλούμε την εκτελεστική εξουσία να 
επανέλθει, για να καλύψουμε και αυτό το σημείο. 

 Απ’ εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι το κύριο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής:  Είναι ικανό αυτό το μέτρο 
να ανατρέψει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά στες φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές, αλλά και την ενίσχυση της 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, τη συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής;  Είναι 
ικανό, είναι αρκετό τούτο το μέτρο;  Η απάντηση δυστυχώς είναι αρνητική.  Και δεν το λέει ούτε το ΔΗΚΟ ούτε η 
ΕΔΕΚ ούτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα ούτε το ΑΚΕΛ ούτε και μόνο η κοινωνία, το λέει η έρευνα της UNICEF, που 
μας κατατάσσει στον πάτο, στη δεύτερη από το τέλος θέση σε ό,τι αφορά στες φιλικές προς την οικογένεια 
πολιτικές.   

 Οπότε, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε, κυρία Πρόεδρε, και σε ό,τι αφορά στη θεσμοθέτηση της 
πληρωμένης γονικής άδειας, τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην άδεια πατρότητας, διότι υπάρχει, αλλά δεν 
αξιοποιείται και πρέπει να δούμε γιατί δεν αξιοποιείται, την επανεξέταση και την επαναδιαμόρφωση των 
επιδομάτων τέκνου και μονογονιού, τα οποία πρέπει να τα ευθυγραμμίσουμε με τα σημερινά δεδομένα και την 
ακρίβια, την επιδότηση του κόστους φροντίδας στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και ασφαλώς την 
επέκταση και ενίσχυση των κρατικών δομών.  Έχουν γίνει προηγουμένως αναφορές σε δομές για την 
εκπαίδευση, ολοήμερα σχολεία, αλλά και δομές για βρέφη και παιδιά.  Έχουμε πολλά να κάνουμε, κυρία 
Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Καυκαλιά.   

 Ο κ. Σαββίδης;   

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ:   

 Ναι, κυρία Πρόεδρε.   

 Η επέκταση της μητρότητας είναι πράγματι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα έλεγα ότι πραγματικά 
είναι σαν να κοροϊδεύουμε τους ίδιους τους εαυτούς μας.  Αν πραγματικά επιθυμούμε να βοηθήσουμε στην 
αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, πρέπει να βοηθήσουμε τον δείκτη υπογεννητικότητας.  Κι αυτός ο δείκτης 
υπογεννητικότητας δε βοηθιέται με τη συγκεκριμένη απόφαση.   

 Αγαπητοί συνάδελφοι, για να δείξω τη γυμνότητά μας ως κράτους, ήρθαμε σήμερα να ψηφίσουμε το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά πριν από χρόνια αφαιρέσαμε από το τέταρτο παιδί μιας πολύτεκνης οικογένειας 
την επιπρόσθετη φοιτητική χορηγία.  Εάν θέλουμε πραγματικά να συνδράμουμε στη μείωση της 
υπογεννητικότητας, έχουμε πολλά να κάμουμε.   

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.   
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 Ο κ. Μουσιούττας, αντιλαμβάνομαι, δε θέλει να μιλήσει, έτσι;   

 Η κ. Ατταλίδου;   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ:   

 Η άδεια μητρότητας αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο για την εξασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην 
οικογένεια και την επαγγελματική σταδιοδρομία, αλλά η άδεια μητρότητας δεν είναι αρκετή και γι’ αυτό στην 
Κύπρο έχουμε τεράστιο χάσμα και στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών και στις συντάξεις, γιατί οι γυναίκες 
λόγω της μητρότητας ακριβώς απουσιάζουν από την εργασία τους, αργεί η ανέλιξή τους, δε συμμετέχουν με 
ίσους όρους στην οικονομική ζωή και γι’ αυτό τον λόγο βλέπουμε, όταν φθάνουν στη σύνταξη πολλές γυναίκες, 
πλέον να φτωχοποιούνται.   

 Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής είναι σοβαρή πρόκληση για πάρα πολλούς 
γονιούς, γιατί δε φτάνει η άδεια μητρότητας για έναν ή δύο ή τρεις μήνες.  Χρειάζονται δομές οι οποίες θα 
ελευθερώσουν τα χέρια των γυναικών.  Χρειάζονται ευέλικτα ωράρια, χρειάζεται κατανόηση από τους εργοδότες 
για θηλασμό και για άλλες υποχρεώσεις που έχουν οι μητέρες ή οι γονείς, για να μην παραμερίζω τους πατέρες.   

 Είναι σωστή η κατεύθυνση να αυξηθεί η άδεια μητρότητας, αλλά, αν το κράτος δεν καταλάβει ότι πρέπει 
να δημιουργήσει δομές οι οποίες να απελευθερώσουν τις γυναίκες από την ευθύνη, για να μπορούν να ενταχθούν 
επί ίσοις όροις στην εργασία, στην αγορά εργασίας, δε θα πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και το 50% του 
πληθυσμού θα έχει πάντα δεύτερη θέση σε αυτή τη χώρα.   

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Ατταλίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας, όπως και για όλες τις πολύ σημαντικές 
συνιστώσες τις οποίες έχετε θέσει, για όλα αυτά που ακόμη, όπως είπε και ο κ. Καυκαλιάς, πρέπει να γίνουν. 

 Κύριε Κουλλά, είστε ο τελευταίος ομιλητής.   

 Εσείς;  Λυπούμαι, κύριε Παπαγιάννη, ναι.   

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ:   

 Σήμερα έχουμε ενώπιόν μας δύο προτάσεις.  Στην ουσία έχει ακουστεί τις τελευταίες μέρες ότι είναι ένα 
μέτρο για να καταπολεμήσουμε την υπογεννητικότητα.  Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε ένας σε αυτή την αίθουσα 
που να μη θεωρεί ότι είναι ένα μέτρο προς την ορθή κατεύθυνση.  Θεωρώ ότι θα είναι ομόφωνη η ψήφισή του, 
όμως αξίζει να αναφέρουμε κάποια στοιχεία που έχουν ακουστεί και από τα πλέον επίσημα χείλη στην επιτροπή 
για το δημογραφικό και ευτυχώς επιβεβαιώνονται από όλους τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, εννοώ τους 
μη κυβερνητικούς.   

 Κανένα ζευγάρι δεν πρόκειται να προχωρήσει στη γέννηση οποιουδήποτε παιδιού, ούτε επειδή θα 
αυξήσουμε την άδεια μητρότητας ούτε επειδή θα αυξήσουμε και την άδεια πατρότητας.  Οι κινήσεις που πρέπει 
να γίνουν είναι συγκεκριμένες.  Ευτυχώς, υπάρχουν, όπως σωστά έχει αναφέρει και ο πρόεδρος της επιτροπής 
Εργασίας, μελέτες και στατιστικές που αποδεικνύουν ποιες κινήσεις έχουν βελτιώσει τους δείκτες 
υπογεννητικότητας και στην Κύπρο, που έχουμε ένα παράδειγμα -ήταν και το μοναδικό- που έδωσε πραγματική 
ώθηση στην αύξηση των γεννήσεων:  Ήταν στις αρχές του 1990, όπου φτάσαμε να διπλασιαστεί ο δείκτης των 
γεννήσεων και ήταν καθαρά οικονομικά τα κίνητρα.  Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όλες οι χώρες που έχουν 
βελτιώσει τους δείκτες υπογεννητικότητας έχουν δώσει οικονομικά κίνητρα.  Αυτό το αναφέρω επανειλημμένα, 
επειδή ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι δεν είναι ο κύριος δρόμος που θα βελτιώσουμε αυτούς τους δείκτες.  
Είτε το θέλουμε είτε όχι οποιοδήποτε νεαρό ζευγάρι αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες ο μοναδικός λόγος που 
θα προχωρήσει στη γέννηση ενός νέου παιδιού είναι τα οικονομικά κίνητρα.  Χρειάζονται φυσικότατα και οι 
κρατικές δομές, που είμαστε από τις τελευταίες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται ενίσχυση σε πολλούς 
τομείς, όπως είναι ο τομέας της ψυχολογικής ενίσχυσης, όπως είναι οι διάφορες θεραπείες για την ενίσχυση των 
νεαρών ζευγαριών.   

 Η έκκληση που θέλω πραγματικά να κάνω προς τα αρμόδια υπουργεία και την ίδια την κυβέρνηση είναι 
ότι, αν δε θέλουμε να γίνουμε μειοψηφία στην ίδιά μας την πατρίδα, πρέπει να πάρουμε μέτρα χθες!   

 Θα αναφέρω και δύο ακόμα παραδείγματα και να κλείσω.  Είναι εξαιρετικά περίεργο πως, ενώ ο δείκτης 
των γεννήσεων έχει φθάσει να είναι στο 1,3, θεωρούμε ότι έχουμε ακόμα περιθώρια να περιμένουμε τις εξελίξεις 
και τη βελτίωση με ανάλογα μέτρα.  Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια είτε το θέλουμε είτε όχι.  Είμαστε στον πάτο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις γεννήσεις και είμαστε την ίδια στιγμή δυστυχώς στο ζενίθ όσον αφορά 
τους αριθμούς των ξένων μεταναστών στην Κύπρο.  Δεν το αναφέρουν πολλοί· οφείλω να το αναφέρω.  Με τους 
ρυθμούς που πάμε δε θα είμαστε πλειοψηφία στην Κύπρο.   

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ο κ. Κουλλά, τελευταίος ομιλητής. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ:   

 Αναμφίβολα, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα νομοσχέδιο προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν 
είναι μόνο αυτό που έγινε μέχρι σήμερα, δεν είναι αυτό που έγινε και τελείωσε και δε θα γίνουν άλλα στο μέλλον.  
Έχουν ήδη γίνει αρκετά από τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει γίνει αποδεκτό και από τις ίδιες τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και τις εργοδοτικές οργανώσεις.  Αλλά ούτε και κανένας είπε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα λύσει όλα 
μας τα προβλήματα, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο.   

 Πρώτα απ’ όλα, να διευκρινίσω ότι ο στόχος του νομοσχεδίου είναι διττός:  Πρώτο και κύριο δεν είναι το 
δημογραφικό.  Είναι λάθος η ερμηνεία.  Το κυριότερο είναι ότι προσπαθούμε να διευκολύνουμε την εργαζόμενη 
μητέρα.  Άρα, είναι η συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ο πρώτιστος στόχος για τη νεαρή 
μητέρα.   

 Ασφαλέστατα, για το δημογραφικό είναι πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν και δε διαφωνούμε 
καθόλου.  Έχει και αυτή τη διάσταση, θα βοηθήσει λίγο και σε ό,τι αφορά την όποια δημογραφική πολιτική.  
Πρέπει επίσης να πω ότι, αποφασίζοντας τέτοια πράγματα, μας έχει πει πολλάκις η υπουργός, γίνονται και 
αναλογιστικές μελέτες.  Το κυριότερο δεν είναι ότι παίρνουμε αυτό το μέτρο.  Το σημαντικότερο είναι ότι 
παίρνουμε αυτό το μέτρο, χωρίς να αυξήσουμε τις εισφορές εις τους εργαζομένους και στις επιχειρήσεις, γιατί θα 
μπορούσαμε να πάρουμε και πολλά άλλα, όπως για παράδειγμα για το πρώτο παιδί, αλλά πρέπει να πάμε να 
βάλουμε εισφορές εις τις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους.  Αυτό είναι το εύκολο.  Εμείς τούτο που κάμνουμε 
είναι το δύσκολο.  Πώς θα δώσουμε κάτι στην κοινωνία, χωρίς να τους επιβαρύνουμε ταυτόχρονα;   

 Θέλω επίσης να σημειώσω την πολύ σωστή προσέγγιση της υπουργού για μια μεταβατική περίοδο, έτσι 
ώστε να καλύψει και τις μητέρες οι οποίες είναι ήδη σε άδεια μητρότητας.  Και ασφαλέστατα θέλουμε να καλύψει 
όσο γίνεται περισσότερες και όλοι μας έχουμε επισημάνει στην κυβέρνηση να δημοσιευθεί το συντομότερο 
δυνατόν αυτή η νομοθεσία.   

 Τελειώνω, θέλοντας να πω το εξής:  Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της επιτροπής Εργασίας τον κ. 
Καυκαλιά και όλα τα μέλη και όλα τα κόμματα, που με πολύ μεγάλη ταχύτητα εξετάσαμε και βάλαμε σε 
ψηφοφορία αυτό το νομοσχέδιο, έτσι ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν να καλύψει όσο γίνεται 
περισσότερες μητέρες.   

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ, κύριε Κουλλά.   

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 7 νομοσχεδίου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3A του βασικού νόμου.  Άρθρο 3.  

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 12.  Άρθρο 4.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 4 εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων;  

 Αντιλαμβάνομαι με την ίδια αναλογία; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε.   

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται ομόφωνα σε 
νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 8 νομοσχεδίου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 102.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι ομόφωνο.  Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 3 
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εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο.   

 Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία.   

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα νομοσχέδια και οι προτάσεις 
νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με σχετικό 
κατάλογο που ήδη έχει διανεμηθεί.  

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1. 1. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού 
Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2022 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.199-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

2. 2. Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.200-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

3. 3. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.201-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

4. 4. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.202-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

5. 5. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού 
Πρακτορείου Ειδήσεων του 2022 Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.203-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

6. 6. Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και 
Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.204-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

7. 7. Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού 
Οργανισμού Κύπρου του 2022 Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.205-2021). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

8. 8. Ο περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.206-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

9. 9. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου 
Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού 
Τουρισμού παρά τω Προέδρω και 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 
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(Αρ. Φακ. 23.01.062.207-2021). 

10. 10. Ο περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.208-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

11. 11. Ο περί της Επίσημης Οργάνωσης και 
Εκτέλεσης Χαρτογραφικών 
Δραστηριοτήτων και της Επίσημης 
Έκδοσης Χαρτών στη Δημοκρατία 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.209-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

12. 12. Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών και 
Δραστηριοτήτων (Είδη Διπλής Χρήσης) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.077-2021). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

13. 13. Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.078-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

14. 14. Οι περί του Υπουργείου Υγείας, 
Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών - Κλάδος Επισκεπτριών 
Υγείας - Θέση Πρώτης Επισκέπτριας 
Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.079-2021). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών και 
Δημοσίας Τάξεως 

15. 15. Οι περί Υφυπουργείου Τουρισμού και 
Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού 
παρά τω Προέδρω και για Συναφή 
Θέματα (Σχέδιο Συντάξεων και 
Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους του 
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και 
στους Εξαρτώμενούς τους Όμοιο προς 
το Σχέδιο Συντάξεως της Κυβέρνησης 
(Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.080-2021). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

16. 16. Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέση 
Τεχνικού 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.081-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών και 
Δημοσίας Τάξεως 

Επανακατάθεση 
17. 17. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.046-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

18. 18. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.047-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

19. 19. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Ειδικό Καθεστώς για Ενδοκοινοτικές Εξ 
Αποστάσεως Πωλήσεις Αγαθών, για 
Παραδόσεις Αγαθών εντός της 
Δημοκρατίας που Πραγματοποιούνται 
Μέσω Ηλεκτρονικών Διεπαφών που 
Διευκολύνουν τις Παραδόσεις Αυτές και 
για Υπηρεσίες που Παρέχονται από 
Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 
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Εγκατεστημένα εντός της Δημοκρατίας 
αλλά μη Εγκατεστημένα στο Κράτος 
Μέλος Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.048-2021). 

20. 20. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Ειδικό Καθεστώς για Υπηρεσίες που 
Παρέχονται από Μη Εγκατεστημένα 
εντός της Κοινότητας Υποκείμενα στο 
Φόρο Πρόσωπα) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.049-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

21. 21. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Ειδικό Καθεστώς για Εξ Αποστάσεως 
Πωλήσεις Αγαθών που Εισάγονται από 
Τρίτα Εδάφη ή Τρίτες Χώρες) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.050-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

22. 22. Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό 
Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής 
Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.055-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

23. 23. Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες 
Εκπομπής Ήχου και Τέλη) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.056-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

24. 24. Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.057-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

25. 25. Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.059-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών και 
Δημοσίας Τάξεως 

26. 26. Οι περί Ταμείου Πρόνοιας των Τακτικών 
Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.043-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

27. 27. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.045-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

28. 28. Οι περί Προστασίας της Παραλίας 
(Άδειες και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.052.036-2015). 

Υπουργό Εσωτερικών                                                                                                                                     Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών  

29. 29. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.051-2017). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

30. 30. Οι περί Προσωπικού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.086-2017). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

31. 31. Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων της 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.087-2017). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  
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32. 32. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας   

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού  

33. 33. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Φοιτητικά Θέματα και Θέματα 
Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.058-2018). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας   

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού  

34. 34. Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών 
Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών 
Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.072-2018). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

35. 35. Οι περί του Συντονισμού των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων στους Τομείς της Άμυνας 
και της Ασφάλειας (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.098-2018). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

36. 36. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Διαχείριση και Διάθεση/Χρήση 
Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών 
Αποβλήτων που προκύπτουν από 
Αγελαδοτροφικές Μονάδες) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.013-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος  

37. 37. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρήση 
Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε 
περιπτώσεις Παρουσίας Κυανίου σε 
Λίμνη Τελμάτων και περί Διασπώμενου 
με Ασθενές Οξύ Κυανίου) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.038-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

38. 38. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Επιθεωρήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.039-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

39. 39. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρηματικές 
Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.040-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

40. 40. Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων 
(Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.041-2019). 

Υπουργό Υγείας  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

41. 41. Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών  

42. 42. Οι περί Εισροών και Εκροών του 
Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του 
Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης 
Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.079-2019). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  
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43. 43. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών  

44. 44. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.096-2019). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

45. 45. Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων 
Λεμεσού-Αμαθούντας (Έλεγχος 
Υποστατικών και Λήψη Δραστικών 
Μέτρων) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.001-2020). 

Υπουργό Εσωτερικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

46. 46. Οι περί Διαμεσολάβησης σε 
Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

47. 47. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.057-2020). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

48. 48. Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.067-2020). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών  

49. 49. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και 
άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

50. 50. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.111-2020). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

51. 51. Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.117-2020). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

52. 52. Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση 
Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων 
Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

53. 53. Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών (Μείωση της 
Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής 
Σακούλας Μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.009-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

54. 54. Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και των 
Διαδικασιών Αποκλεισμού των 
Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.013-2021). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών 

55. 55. Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού 
της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 
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(Αρ. Φακ. 23.03.058.014-2021). 

56. 56. Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής 
Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.015-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

57. 57. Οι περί Εθνικής Φρουράς(Ωράριο 
Εργασίας, Εκπαίδευσης και Ειδικών 
Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.03.058.017-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

58. 58. Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Ωράριο Εργασίας, Εκπαίδευσης και 
Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.018-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  
1. 1. Ο περί Δημοτικών Δημοψηφισμάτων 

Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.181-2021). 

Αλεξάνδρα Ατταλίδου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

2. 2. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.182-2021). 

Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριο 
Κουλλά, Σάβια Ορφανίδου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου, Χρύση 
Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, 
Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους 
του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

3. 3. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την 
Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.183-2021). 

Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριο 
Κουλλά, Σάβια Ορφανίδου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου, Χρύση 
Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, 
Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους 
του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

4. 4. Ο περί Εισπράξεως Φόρων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.184-2021). 

Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριο 
Κουλλά, Σάβια Ορφανίδου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου, Χρύση 
Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, 
Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους 
του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

5. 5. Ο περί Κτηματολογικού και 
Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021. 

Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριο 
Κουλλά, Σάβια Ορφανίδου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 
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(Αρ. Φακ. 23.02.062.185-2021). Συναγερμού, Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου, Χρύση 
Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, 
Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους 
του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

6. 6. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών 
Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.186-2021). 

Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριο 
Κουλλά, Σάβια Ορφανίδου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου, Χρύση 
Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, 
Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους 
του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

7. 7. Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.187-2021). 

Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριο 
Κουλλά, Σάβια Ορφανίδου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου, Χρύση 
Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, 
Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους 
του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

8. 8. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.188-2021). 

Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριο 
Κουλλά, Σάβια Ορφανίδου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου, Χρύση 
Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, 
Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους 
του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

9. 9. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.189-2021). 

Νίκο Κέττηρο, Χρίστο 
Χριστοφίδη και Χρίστο 
Χριστόφια εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων 

10. 10. Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
(Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 
(Προσωρινές Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.190-2021). 

Νίκο Κέττηρο, Χρίστο 
Χριστοφίδη και Χρίστο 
Χριστόφια εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων 

11. 11. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.191-2021). 

Χρύση Παντελίδη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 
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12. 12. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.192-2021). 

Χρύση Παντελίδη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

13. 13. Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των 
Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.193-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, 
Σταύρο Παπαδούρη εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

14. 14. Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.194-2021). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

15. 15. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.195-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, 
Σταύρο Παπαδούρη εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

16. 16. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.196-2021). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

17. 17. Ο περί της Παροχής και Χρήσης 
Υπηρεσιών Πληρωμών και 
Πρόσβασης στα Συστήματα 
Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.197-2021). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

18. 18. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.198-2021). 

Ηλία Μυριάνθους και Κωστή 
Ευσταθίου εκ μέρους του 
Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

19. 19. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.199-2021). 

Στέφανο Στεφάνου εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

20. 20. Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.200-2021). 

Μαρίνο Σιζόπουλο, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τρίτο:  Ερωτήσεις και απαντήσεις.  Αυτές έχουν ήδη δοθεί γραπτώς.    
(Oι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.088, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου    

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό 
των προσώπων που λαμβάνουν διπλή ή τριπλή σύνταξη από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
περιλαμβανομένων και των ανεξάρτητων κρατικών υπηρεσιών, καθώς και πόσοι αφενός τυγχάνουν σύνταξης 
ως πρώην δημόσιοι υπάλληλοι και πρώην αξιωματούχοι και αφετέρου λαμβάνουν μισθό ως νυν αξιωματούχοι 
(π.χ. βουλευτές, υπουργοί, ευρωβουλευτές, δήμαρχοι, επίτροποι κτλ.), πόσοι δηλαδή παράλληλα με τον μισθό 
τους λαμβάνουν και σύνταξη από το δημόσιο. Διευκρινίζεται όπως στα στοιχεία που θα κατατεθούν περιληφθούν 
και άτομα που εμπίπτουν στον δημόσιο τομέα και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.089, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Σύμφωνα με τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο, δικαιούχος του επιδόματος μονογονεϊκής 
οικογένειας χάνει το δικαίωμα στο επίδομα με τη σύναψη γάμου ή με τη συμβίωση. Ειδικότερα, πρόσωπο παύει 
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να είναι δικαιούχο του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, αν διαπιστωθεί, μετά από επανεξέταση που μπορεί 
να αποφασιστεί από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό, ότι δεν εμπίπτει πλέον στις διατάξεις του Νόμου. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Πώς ερμηνεύει το υπουργείο την έννοια της συμβίωσης; Διακρίνεται από τη σύναψη σχέσης ή/και μία μη 
σταθερή συμβίωση, καταστάσεις που προφανώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο που ήθελε να ρυθμίσει ο 
νομοθέτης; 

2. Έχουν δοθεί από το υπουργείο ή τις αρμόδιες υπηρεσίες οδηγίες στους λειτουργούς για τη διαδικασία 
διαπίστωσης συμβίωσης για σκοπούς επιδόματος μονογονιού; 

3. Ποια στοιχεία συνιστούν τεκμήρια συμβίωσης κατά τη διαδικασία αυτή; Συνιστούν τεκμήρια που 
λαμβάνονται υπόψη από τους λειτουργούς τυχόν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 
αφορούν την προσωπική ζωή του δικαιούχου προσώπου; Δίδεται στο δικαιούχο πρόσωπο δικαίωμα 
απάντησης επί των όποιων τεκμηρίων έχουν συγκεντρωθεί; 

4. Έχει ελεγχθεί η συμβατότητα της διαδικασίας που ακολουθείται με το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής 
ζωής των πολιτών; 

5. Η διαδικασία περιλαμβάνει προειδοποίηση/γνωστοποίηση ή/και αιτιολόγηση προς το δικαιούχο πρόσωπο 
σχετικά με την απόφαση για αποκοπή του επιδόματος;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.090, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Δεδομένης της πολύχρονης καθυστέρησης από μέρους της κυβέρνησης στην κατάθεση του νομοσχεδίου 
για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, τέθηκε σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2019 αναθεωρημένη 
διαδικασία τροποποίησης στοιχείων στα ταξιδιωτικά έγγραφα. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα: 

1. Τον αριθμό προσώπων ανά επαρχιακή διοίκηση και ανά έτος που προχώρησαν σε τροποποίηση 
ονόματος και φύλου στα επίσημα έγγραφα σύμφωνα με την αναθεωρημένη διαδικασία. 

2. Τον αριθμό των αιτήσεων που για οποιοδήποτε λόγο έχουν απορριφθεί. 

3. Τον συνήθη χρόνο που διαρκεί η εξέταση της αίτησης. 

4. Τυχόν οδηγίες που έχουν δοθεί στις επαρχιακές διοικήσεις και τους λειτουργούς για τον χειρισμό των 
αιτήσεων και των αιτητών. 

5.  Τον χρόνο κατά τον οποίο εκτιμάται η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας 
φύλου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.091, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Κέττηρου 

 «Στα πλαίσια εφαρμογής του ΓΕΣΥ για σοβαρούς τραυματισμούς και κατάγματα παρέχεται στον ασθενή 
δωρεάν μόνο πλαστικός νάρθηκας ή κυκλοτερής γύψος.  

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνταν από τα δημόσια νοσοκομεία και τα νοσηλευτήρια που είναι συμβεβλημένα με 
το ΓΕΣΥ, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, νάρθηκες μέσης και κορμού για σοβαρούς τραυματισμούς σε 
σπονδυλική στήλη, νάρθηκες/μπότες ποδοκνημικής για επίσης σοβαρά κατάγματα, καθώς και κηδεμόνες κορμού 
και ελαστικές ζώνες για αντιμετώπιση σκολίωσης και άλλων παθήσεων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.092, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε θα 
εφαρμοστεί η συμφωνία που συνομολογήθηκε σχετικά με τις βρετανικές βάσεις το 2014, για να δοθεί δικαίωμα 
ανάπτυξης σε συγκεκριμένες περιοχές.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.093, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

 Οι περιοχές οι οποίες έχουν εδάφη που βρίσκονται εντός των βρετανικών βάσεων δέχονται μεγάλο 
πλήγμα στην ανάπτυξή τους.  Στα πλαίσια των σχεδιασμών του υπουργείου σας υπάρχει η οποιαδήποτε σκέψη 
για επιπλέον στήριξη των πληττόμενων δήμων και κοινοτήτων και των κατοίκων τους;» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.094, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο το 
εν λόγω υπουργείο μελετά τρόπους αξιοποίησης των παλαιών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Πάφου, με 
τρόπο που να συμβάλει στην ενίσχυση του τομέα των αερομεταφορών και του τουριστικού προϊόντος της χώρας 
μας.  Εάν ναι, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για τους σχεδιασμούς του υπουργείου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.095, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Η αίθουσα πολλαπλής χρήσης στο Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων χρειάζεται επισκευή, 
αφού η οροφή της ευρίσκεται σε κακή κατάσταση, έχει καταστεί επικίνδυνη για την ασφάλεια των μαθητών, των 
μαθητριών και των εκπαιδευτικών και η αίθουσα πλημμυρίζει σε κάθε βροχερή ημέρα. 

 Για τον πιο πάνω λόγο καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για τα πιο κάτω: 

1.  Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για επίλυση του όλου θέματος, για να μπορεί η αίθουσα να 
χρησιμοποιείται με ασφάλεια;  

2. Υπάρχει ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός για το όλο ζήτημα;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.011.04.560, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. 

Ηλία Μυριάνθους 
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

(α) Σύμφωνα με πληροφόρηση που εξασφαλίστηκε από τις Επαρχιακές Διοικήσεις, διαφάνηκε ότι οι ζημιές 
από την ανεξέλεγκτη βόσκηση και οι καταστροφές τόσο στις καλλιέργειες, όσο και στην άγρια πανίδα, 
παρουσιάζονται κυρίως στις Κοινότητες της Ανατολικής Περιοχής της Επαρχίας Πάφου, οι Κοινοτάρχες 
των οποίων και εισηγήθηκαν την επαναφορά του θεσμού του Αγροφύλακα και την παραχώρηση 
αρμοδιοτήτων στα Κοινοτικά Συμβούλια μέσα από τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας, ήτοι του 
περί Αγροφυλάκων Νόμου (Κεφ. 287). 

(β) Θα πρέπει να αναφερθούν και τα ακόλουθα τα οποία καταδεικνύουν και την εκ των υστέρων απροθυμία 
Κοινοτικών Συμβουλίων να συνεισφέρουν στην απάμβλυνση ή/και επίλυση του προβλήματος: 

(i) Σε Περιφερειακή Σύσκεψή μου που έγινε στα Κελοκέδαρα στις 4.3.2016, έδωσα οδηγίες όπως 
προωθηθεί η διαδικασία πρόσληψης δύο Αγροφυλάκων, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών θα 
κατέβαλλε ποσό ύψους €12.000 ετήσια που θα αντιστοιχούσε στο 50% της δαπάνης. 

(ii) Έγιναν όλες οι αναγκαίες ενέργειες από το Γραφείο του Επάρχου Πάφου και λήφθηκε σχετική 
απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, δημοσιεύθηκε σχετική Γνωστοποίηση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 7.1.2018 και δημιουργήθηκε Σύμπλεγμα Κοινοτήτων 
για σκοπούς του περί Αγροφυλάκων Νόμου. Σημειώνεται ότι το Σύμπλεγμα αφορά τις Κοινότητες 
Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, Κοιλίνεια, Στατό-Άγιο Φώτιο, Σαλαμιού, Γαλαταριά, Πενταλιά, 
Τραχυπέδουλα, Αμαργέτη και Νατά. 

(iii) Για υλοποίηση της Απόφασης έγιναν δύο συσκέψεις στο Γραφείο του οικείου Επάρχου με όλες τις 
εμπλεκόμενες Κοινότητες την 1.3.2019 και στις 29.5.2019. Κατά τη δεύτερη σύσκεψη, οι 
Κοινοτάρχες των Κοινοτήτων του Συμπλέγματος εξέφρασαν τους προβληματισμούς σχετικά με τον 
τρόπο λειτουργίας του θεσμού του Αγροφύλακα, ποια θα είναι ακριβώς τα καθήκοντα και οι 
εξουσίες τους και πως μπορεί να εξασφαλιστούν τα ποσά για την πληρωμή τους και κατά πόσο θα 
πρέπει να επιβληθεί φορολογία. Ζήτησαν επίσης να αυξηθεί η συνεισφορά της Κυβέρνησης στις 
€20.000, επειδή σύμφωνα με δικούς τους υπολογισμούς το πραγματικό κόστος της πρόσληψης 
δύο Αγροφυλάκων θα ανερχόταν στις €40.000 ετησίως. 

(iv) Κατά τη σύσκεψη εξηγήθηκαν στους παρευρισκόμενους Κοινοτάρχες τα καθήκοντα των 
Αγροφυλάκων με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και συμβουλεύθηκαν να ετοιμάσουν 
για κάθε Κοινότητα κατάσταση γαιοκτημόνων οι οποίοι και να φορολογηθούν ανάλογα με τις 
περιουσίες που έχουν, ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση του αναγκαίου ποσού για τους μισθούς 
τους, πέραν της συνεισφοράς της Κυβέρνησης. 

(v) Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από μέρους των Κοινοταρχών, γι’ αυτό και δεν 
προωθήθηκε διαδικασία για πρόσληψη των δύο Αγροφυλάκων. Ανεπίσημα, ενημέρωσαν το 
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γραφείο του οικείου Επάρχου, ότι στην ουσία δεν συμφωνούν με την επιβολή φορολογίας για την 
εξασφάλιση της δικής τους συνεισφοράς επειδή θα υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους των 
Κοινοτήτων, καθώς επίσης και για το λόγο ότι αρκετές Κοινότητες του Συμπλέγματος δεν 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα, παρόλο που παλαιότερα αποδέχθηκαν με αποφάσεις των Συμβουλίων 
να συμμετέχουν σε αυτό και εισηγήθηκαν να χρησιμοποιούν πιστώσεις από τα ταμεία των 
Κοινοτικών Συμβουλίων για την πληρωμή τους. Έκτοτε το θέμα δεν ξανασυζητήθηκε. 

2. Όσον αφορά στη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, το Υπουργείο Εσωτερικών θα προχωρήσει στον 
εκσυγχρονισμό του περί Αγροφυλάκων Νόμου και ενδεχομένως και του περί Κοινοτήτων Νόμου, στα 
πλαίσια της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

3. Απολογούμαστε για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην απάντηση της ερώτησής σας, αφού για 
τη διερεύνηση του θέματος χρειάστηκε να συνεισφέρουν Τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών.» 

Απάντηση ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. 
Στέφης Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.014, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Χρίστου Σενέκη 
Σημείωση:  Η απάντηση της υπουργού είναι εμπιστευτική. 

Απάντηση ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.015, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, 

του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

α)  Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, 
έχει προχωρήσει στην υλοποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 88.085 και 
ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 2019, για την έναρξη της διαδικασίας αναβάθμισης του Δασικού Κολεγίου 
Κύπρου σε Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης τεχνικής/επαγγελματικής κατεύθυνσης.  Συγκεκριμένα, 
υλοποιούνται ή/και έχουν προγραμματισθεί έργα και άλλες δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται, τόσο 
για την Ιδρυματική Αίτηση, όσο και για την Αίτηση Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του Προγράμματος 
Σπουδών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 
(ΔΙΠΑΕ), οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες: 

• Εξασφαλίστηκαν πιστοποιητικά επιθεώρησης των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων του 
Δασικού Κολεγίου, ως μέρος των απαιτήσεων της Ιδρυματικής Αίτησης προς τον Φορέα ΔΙΠΑΕ. 

• Αναμένεται σύντομα η υποβολή μελέτης από ομάδα επιστημόνων (Πολιτικό Μηχανικό, Αρχιτέκτονα 
Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κ.ά.) σχετικά με τις ανάγκες 
αναβάθμισης, βελτίωσης ή/και προσθήκης νέων έργων στις υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις 
του Δασικού Κολεγίου, έτσι ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του Φορέα ΔΙΠΑΕ. 

• Ετοιμάζεται μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο θα προσφέρεται υποχρεωτικά σε όλους 
τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους της μη επιστημονικής δομής στο Τμήμα Δασών και το οποίο 
βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, παράλληλα με τη μελέτη και συμπλήρωση των σχετικών 
αιτήσεων προς τον Φορέα ΔΙΠΑΕ.  Αναμένεται ότι, κατά το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 
οι σχετικές αιτήσεις θα είναι ολοκληρωμένες για υποβολή προς τον Φορέα, με σκοπό την 
αξιολόγηση και την έγκρισή τους. 

β)  Με την αναβάθμιση του Δασικού Κολεγίου, το ίδρυμα θα μπορεί να προσφέρει και τριετές αναγνωρισμένο 
πρόγραμμα σπουδών, που θα είναι ανάλογο αυτού που προσφερόταν προηγουμένως, σε αναβαθμισμένη 
μορφή, καθώς και να αναπτύσσει δραστηριότητες και να προσφέρει και αλλά προγράμματα σπουδών σε 
συνεργασία με Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού. 

γ)  Τα τελευταία χρόνια, στο Δασικό Κολέγιο υλοποιούνται σειρές δραστηριοτήτων μάθησης σε διάφορα 
θέματα, για τις ανάγκες του υφιστάμενου προσωπικού του Τμήματος Δασών. Αναφέρονται ενδεικτικά τα 
πιο κάτω κύρια θέματα δραστηριοτήτων μάθησης που έχουν υλοποιηθεί: 

• Εκπαίδευση στη δασοπυρόσβεση 

• Ορθή και ασφαλής χρήση αλυσοπρίονων 

• Δασικές πυρκαγιές και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών 

• Κατάσβεση δασικών πυρκαγιών για επαγγελματίες δασοπυροσβέστες 

• Εκπαίδευση υπεύθυνων πυρόσβεσης 

• Εκπαίδευση εθελοντών για δασικές πυρκαγιές 

• Ενδοτμηματική εκπαίδευση σε νεοπροσληφθέντες δασικούς λειτουργούς  
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• Αναγνώριση και χαρτογράφηση των οικοτόπων της Κύπρου 

• Δασική νομοθεσία και αδικήματα 

• Χλωρίδα της Κύπρου  

• Πανίδα της Κύπρου 

• Πολιτιστική κληρονομιά εντός των κυπριακών δασών 

• Αρχιτεκτονική τοπίου 

• Διαχείριση δικτύου Natura 2000 

• Ασφάλεια στην παιδική χαρά και στον παιχνιδότοπο 

• Παρακολούθηση ειδών οικοτόπων και ετοιμασία της εξαετούς έκθεσης από τα κράτη - μέλη της EE, 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

• Ορθή χρήση GPS 

• Επεμβάσεις στα κρατικά δάση. 

2.  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες.» 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.001, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
 «Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση από τον αρμόδιο Οργανισμό, δηλαδή τον Οργανισμό Ασφάλισης 
Υγείας (ΟΑΥ), είναι η ακόλουθη: 

2. Αριθμός εγγεγραμμένων δικαιούχων στο σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ στις 3 Σεπτεμβρίου 2021: 
904,700. 

3. Αριθμός μαγνητικών τομογραφιών (MRI) που έγιναν από 1η Ιουνίου 2019 μέχρι 24 Αυγούστου 2021: 
187,785. 

4. Αριθμός εγγεγραμμένων στο ΓεΣΥ κέντρων που διενεργούν εξέταση MRI στις 3 Σεπτεμβρίου 2021: 20 
παροχείς/ακτινοδιαγνωστικά κέντρα. 
5. Ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου για αποφυγή κατάχρησης: 
 Ο ΟΑΥ παρακολουθεί τη διενέργεια των ιατρικών πράξεων περιλαμβανομένων και των MRI μέσα από το 
Σύστημα Πληροφορικής.  Ειδικότερα για τις απεικονιστικές εξετάσεις εφαρμόζονται μεταξύ άλλων: 

- Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι με κανόνες που αφορούν συνδυασμούς παραμέτρων στο σύστημα 
πληροφορικής οι οποίοι απαγορεύουν συγκεκριμένους συνδυασμούς.  Σε αυτούς περιλαμβάνονται και 
περιορισμοί παραπομπών για εξετάσεις βάσει της ειδικότητας του παραπέμποντος ιατρού. 

- Καθημερινοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι απαιτήσεων. 

- Ετοιμασία αναφορών μέσα από τις οποίες ανιχνεύονται τάσεις και συμπεριφορές για τις οποίες γίνεται 
περαιτέρω διερεύνηση από τον ΟΑΥ. 

6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου 
Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.025, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2021, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και θα ήθελα να σας ενημερώνω τα ακόλουθα: 

(α) Υπάρχει ικανοποιητική πρόοδος στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, που υλοποιούνται από τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, με ποσοστό 
απορρόφησης 90% των κατανεμημένων πόρων. Σημειώνεται ότι όλοι σχεδόν οι Δήμοι έχουν ολοκληρώσει 
ή βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης των έργων που προγραμμάτισαν για την περίοδο 2014-2020. 

(β) Ικανοποιητική πρόοδος παρατηρείται και στα έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τα οποία υλοποιούνται 
τόσο από το Τμήμα Δημοσίων Έργων όσο και από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται ότι τα 
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού και Λάρνακας έχουν ολοκληρωθεί, σύντομα θα 
αρχίσει η επικαιροποίηση του ΣΒΑΚ Λευκωσίας και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την έναρξη 
της εκπόνησης των ΣΒΑΚ Αμμοχώστου και Πάφου. 
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(γ) Οι καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα που προέκυψαν στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 
έργων δε διαφέρουν από αυτά που παρατηρούνται σε όλα τα έργα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης 
και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διοικητική ικανότητα των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, την έλλειψη 
εμπειρίας υλοποίησης ολοκληρωμένων στρατηγικών, η οποία προϋποθέτει την παράλληλη υλοποίηση 
έργων εντός των δημοτικών τους ορίων, καθώς και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα Δημοτικά 
Συμβούλια. 

(δ)  Η ΓΔ ΕΠΣΑ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, παρακολουθεί στενά την πρόοδο των 
έργων και προβαίνει σε ενέργειες, όπου είναι δυνατό, για ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, 
παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους. 

(ε) Σχετικά με τη διεκδίκηση μεγαλύτερης συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε ότι με βάση το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 η Κύπρος έχει επιτύχει, μετά 
από συνεχείς και έντονες διαπραγματεύσεις, την αύξηση του χρηματοδοτικού φακέλου της Κύπρου για τα 
Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής κατά 30% (αύξηση ύψους €222 εκατομμυρίων) σε σχέση με το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020.» 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.042, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη  
«Ταχυδρομικές Υπηρεσίες  

 Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και σύμφωνα με την ενημέρωση που έτυχα από το 
αρμόδιο Τμήμα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

• Σύμβαση παραχώρησης ταχυδρομικών υπηρεσιών στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου: 

Οι συμβάσεις μεταφοράς ταχυδρομείου εντός της Κύπρου κατακυρώθηκαν μετά από τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού ΤΥ. 2/21 μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημόσιων Συμβάσεων. Οι συμβάσεις 
κατακυρώθηκαν, ανά δρομολόγιο, στον προσφέροντα που πληρούσε όλους τους όρους του διαγωνισμού 
και πρόσφερε την πιο χαμηλή τιμή. 

• Προβλήματα στη διανομή και στις παραδόσεις: 

 Την 1η Ιανουαρίου, 2021, που ήταν και η πρώτη μέρα έναρξης των νέων συμβάσεων, ο ανάδοχος, λόγω 
κακής εκτίμησης του όγκου που έπρεπε να διανείμει/μεταφέρει, χρησιμοποίησε όχημα με μικρή 
χωρητικότητα και χρειάστηκε να εκτελέσει και δεύτερο δρομολόγιο την ίδια μέρα σε αριθμό 
Κοινοτήτων/Ταχυδρομικών Γραφείων για να μεταφέρει όλο το ταχυδρομείο. Ως εκ τούτου, υπήρξε μικρή 
καθυστέρηση στην μεταφορά του ταχυδρομείου. Μετά από παραστάσεις του Επαρχιακού Ταχυδρομικού 
Λειτουργού Λάρνακας/Αμμοχώστου προς τον ανάδοχο το πρόβλημα επιλύθηκε άμεσα και μέχρι σήμερα 
δεν έχουν παρουσιαστεί άλλα προβλήματα.» 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.047, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω λάβει από 
το αρμόδιο Τμήμα, να σας πληροφορήσω ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε Διεθνές ή Ευρωπαϊκό πρότυπο που να 
καθορίζει τη διαδικασία μετατροπής οχημάτων που κινούνται με βενζίνη ή πετρέλαιο, σε ηλεκτρικά. 

2.  Σημειώνεται ότι, τυχόν αλλαγές/μετατροπές σε οχήματα, υπόκεινται σε έγκριση του Εφόρου, ο οποίος, με 
βάση την πρακτική που εφαρμόζεται, ιδιαίτερα σε σχέση με ουσιαστικές αλλαγές σε αυτά, αποδέχεται μόνο 
αιτήσεις που βασίζονται σε τεχνικά εγχειρίδια του ίδιου του κατασκευαστή του οχήματος. 

3.  Στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.055, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω ότι ετοιμάστηκε νομοθετικό 
πακέτο που περιλαμβάνει τα ακόλουθα Νομοθετήματα: 

I. Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής 
Κινητικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 

II. Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 

III. Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021», 
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τα οποία, μετά από σειρά επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αφού τέθηκαν σε δημόσια 
διαβούλευση, οριστικοποιήθηκαν, έτυχαν του απαιτούμενου νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία και 
θα τεθούν για έγκριση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.  Σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, μετά την 
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή τους σε νόμο. 

2.  Κατά την ετοιμασία των σχετικών προσχέδιων νομοσχεδίων και κανονισμών, δόθηκε έμφαση στις 
πρόνοιες που διασφαλίζουν ψηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας και υιοθετήθηκαν καλές πρακτικές άλλων Κρατών 
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Συγκεκριμένα, στο πιο πάνω νομοθετικό πακέτο καθορίζεται τι είναι Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας, 
ότι δεν απαιτείται υποχρέωση εγγραφής τους, καθώς και ποιος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος εξοπλισμός 
τέτοιων Συσκευών. Καθορίζεται, επίσης, το πλαίσιο διακίνησης, με ειδικές ρυθμίσεις για τις ενοικιαζόμενες 
Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας, οι χώροι που μπορεί να διακινούνται νόμιμα και καθορίζονται γενικοί 
κανόνες οδικής κυκλοφορίας.  Πέραν των υποχρεώσεων των χρηστών των Συσκευών Προσωπικής 
Κινητικότητας, όπως η χρήση στερεά προσδεδεμένου στην κεφαλή τους προστατευτικού κράνους του τύπου 
που εγκρίνεται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού 
δικτύου, καθορίζονται υποχρεώσεις για πρόσωπα που κατασκευάζουν, συναρμολογούν, εισάγουν, πωλούν ή 
ενοικιάζουν τέτοιες Συσκευές.  Τέλος καθορίζονται αδικήματα και σχετικές ποινές. 

3.  Στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.056, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση είναι η ακόλουθη:   

2. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας η φυματίωση 
συμπεριλαμβάνεται στα νοσήματα για τα οποία σύμφωνα με τον Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο του 1932 και τους 
τροποποιητικούς Κανονισμούς (Σεπτέμβρη 2002, Απρίλη 2003, Σεπτέμβρη 2004), η δήλωση κάθε νέου 
περιστατικού είναι υποχρεωτική και μάλιστα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών από τον εντοπισμό της. 

3. Η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου παρά τη χαμηλή επίπτωση φυματίωσης, παρουσιάζει σταδιακή 
αύξηση των περιστατικών τις δύο τελευταίες σχεδόν δεκαετίες. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην είσοδο είτε 
ευρωπαίων πολιτών από κράτη με ενδημική έξαρση ανθεκτικών μορφών φυματίωσης, είτε από χώρες της 
ευρύτερης ανατολικής Ευρώπης είτε νόμιμων ή παράνομων μεταναστών.  Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται 
αύξηση των περιστατικών στην ομάδα παράνομων μεταναστών από χώρες της Αφρικής και Ασίας και ανάμεσα 
στα άτομα που περνούν από τα Κέντρα Φιλοξενίας. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι δηλώσεις περιστατικών 
φυματίωσης ανά έτος και στον πίνακα 2 παρουσιάζεται με γράφημα η επίπτωση ανάμεσα σε Κύπριους και 
αλλοδαπούς. Η μείωση των περιστατικών που δηλώθηκαν το 2020 ενδεχομένως να μην είναι πραγματική και να 
οφείλεται στην κατάσταση που επικρατούσε στη Δημοκρατία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, εφόσον είτε 
λόγω των περιοριστικών μέτρων είτε της υπολειτουργίας των ιατρείων και των κλινικών κ.λπ. παρατηρήθηκε 
υποδήλωση σε όλα τα λοιμώδη νοσήματα. 

4. Η πλειοψηφία των περιστατικών που καταγράφονται αφορούν την ηλικιακή ομάδα των 25-44 ετών, ενώ 
μέσος όρος ηλικίας για το 2020 ήταν τα 54,3 έτη για τον γηγενή πληθυσμό και τα 32.9 έτη για τον αλλοδαπό 
πληθυσμό. 

Πίνακας 1. Δηλώσεις περιστατικών ανά έτος/προέλευση 

ΕΤΟΣ ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

2010 11 50 61 

2011 9 45 54 

2012 17 52 69 

2013 7 34 41 

2014 7 34 41 

2015 11 52 63 

2016 5 55 60 

2017 14 39 53 

2018 3 49 52 

2019 8 61 69 
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2020 4 30 34 

 
5. Σε ό,τι αφορά την επίπτωση της φυματίωσης σε σχέση με τη γεωγραφική κατανομή, αυτή δεν παρατηρείται 
σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή της Δημοκρατίας.  Αυτό που όμως έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, είναι 
η αύξηση των περιστατικών στην ομάδα των μεταναστών που διέρχονται στα Κέντρα Φιλοξενίας (Πουρνάρα, 
Κοφίνου). 

6. Το Υπουργείο Υγείας έχει αναπτύξει εδώ και πολλά χρόνια Στρατηγική για τον έλεγχο και περιορισμό της 
φυματίωσης στη Κύπρο.  Το 2016 υλοποιήθηκε το νέο ολοκληρωμένο Στρατηγικό Πρόγραμμα αντιμετώπισης 
της Φυματίωσης που περιλαμβάνει τις οδηγίες προς όλους τους επαγγελματίες υγείας για τα μέτρα προφύλαξης, 
τον έλεγχο, την ανίχνευση και την εργαστηριακή διάγνωση της φυματίωσης. Το συντονισμό και την 
επιδημιολογική παρακολούθηση την έχει η Μονάδα Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του 
Υπουργείου Υγείας. 

7. Μείζονος σημασίας μέτρο αποτελούν τα προγράμματα ανίχνευσης ατόμων τα οποία εκτέθηκαν ή ήρθαν 
σε επαφή με ασθενή με φυματίωση ώστε να γίνει η ταχεία αναγνώριση των επαφών υψηλού κινδύνου.  Με αυτό 
τον τρόπο τα άτομα που αναγνωρίζονται ως επικίνδυνα για να έχουν μολυνθεί με το Μυκοβακτηρίδιο της 
Φυματίωσης, ελέγχονται έτσι ώστε να αξιολογηθούν και να τύχουν έγκαιρης έναρξης της κατάλληλης αγωγής.  
Τα άτομα αυτά παρακολουθούνται μέχρι την ολοκλήρωση της αγωγής τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε 
περίπτωση εντοπισμού κρούσματος σε χώρους συγχρωτισμού όπως σχολεία, φυλακές, κέντρα υποδοχής 
μεταναστών κλπ. 

8. Ανιχνευτικά προγράμματα εφαρμόζονται στις φυλακές και στους χώρους φιλοξενίας μεταναστών όπου 
διενεργείται έλεγχος για φυματίωση σε όλους τους νεοεισερχόμενους. Επιπλέον μέτρο ελέγχου της νόσου 
αποτελεί η απαίτηση των αρχών για προσκόμιση συγκεκριμένων εξετάσεων για να χορηγηθεί άδεια εισόδου και 
άδεια παραμονής σε άτομα τρίτων χωρών. 

9. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση δεν υπάρχουν.   

 Εδώ φθάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη συνεδρία ορίζεται για την 
Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021, στις 4.00 μ.μ., με ημερήσια διάταξη η οποία θα σας σταλεί.   

 [Στις 12 Νοεμβρίου 2021 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της έκτης συνεδρίας της Πρώτης Συνόδου της 
Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου του σώματος:  

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της 
συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021, στις 4.00 μ.μ., έχει ως ακολούθως: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1.  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.208-2021). 

 2.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2022 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.198-2021). 

 3.  Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021. 
(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.194-2021). 

 4.  Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.060-2021). 

 5.  Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.160-2021). 

 6.  Ο περί του Ελέγχου Αναλογικότητας πριν από τη Θέσπιση Νέας 
Νομοθετικής Κατοχύρωσης των Επαγγελμάτων Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.101-2021). 

 7.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.198-2019). 

 8.  Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας 
Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.059-2021). 

 9.  Οι περί του Υπουργείου Εξωτερικών, Διοίκηση - Θέσεις Πρώτου 
Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών, Ανώτερου Λειτουργού 
Αρχείων και Επικοινωνιών και Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών 
1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.073-2021). 

 10.  Οι περί των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου 
Οδοντιατρικού Λειτουργού, Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού και 
Οδοντιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.074-2021). 

Αποσύρονται 11.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.081-2021). 

 12.  Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.01.057.152-2016). 

Αποσύρονται και  
Επανακατατίθενται 

13.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος 
του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Στέφανου Στεφάνου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.199-2021). 

  14.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική 
Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.061-2021). 

 15.  Οι περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στις Εργασίες 
Λιμένων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.062-2021). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επιτυχής 
αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών 
προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, 
καθώς και η αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021).] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας.  

(Ώρα λήξης:  4.55 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Δημητρίου Αννίτα  Νεοφύτου Αβέρωφ 

(Πρόεδρος Βουλής) Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τορναρίτης Νίκος 

Κουλλά Ονούφριος Τσιρίδου Φωτεινή 

Μαυρίδης Μάριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Γαβριήλ Γιαννάκης Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Δαμιανού Άριστος Στεφάνου Στέφανος 

Καυκαλιάς Αντρέας Φακοντής Βαλεντίνος 
Κέττηρος Νίκος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κουκουμάς Γιώργος Χριστόφιας Χρίστος  
Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 
Νικολάου Μαρίνα  

ΔΗΚΟ 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

Ορφανίδης Χρίστος  
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ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

Ευσταθίου Κωστής  

Δημοκρατική Παράταξη 
Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 
Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι 
Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 
Μαντοβάνη Αντωνέλλα (Λατίνων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού. 

2. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

α. Συμμετοχή της Προέδρου της Βουλής στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των 
χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και συνάντησή της με τους ομολόγους της της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας στην Αθήνα.  

β. Επίσημη επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής στο Βελιγράδι, συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό, 
τον ομόλογό της, τον Πατριάρχη και άλλους αξιωματούχους και προσφώνηση της ολομέλειας της 
Εθνικής Συνέλευσης της Σερβίας. 

γ. Συμμετοχή του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη ως Ειδικού Αντιπροσώπου της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του ΟΑΣΕ για θέματα Συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών σε συνάντηση της 
Πλατφόρμας της Κοινωνίας των Πολιτών στη Βαρσοβία.   

δ. Συμμετοχή των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Κυριάκου Χατζηγιάννη σε συνέδριο με θέμα την 30ή 
επέτειο από την ίδρυση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΑΣΕ και τις τρέχουσες προκλήσεις στην ανθρώπινη διάσταση του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία.   

ε. Συμμετοχή της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου στην ετήσια Συνάντηση για την Εφαρμογή της 
Οικονομικής και Περιβαλλοντικής Διάστασης του ΟΑΣΕ στη Βιέννη.   

στ. Συμμετοχή του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη σε τηλεδιάσκεψη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΟΑΣΕ 
με θέμα τις προκλήσεις στον τομέα της προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων στην περιοχή του 
ΟΑΣΕ.    

ζ. Συμμετοχή των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Μαρίνας Νικολάου, Χρύση Παντελίδη και Αλεξάνδρας 
Ατταλίδου στις εργασίες της 2ης ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης στο 
Στρασβούργο.  

η. Επίσκεψη εργασίας του κ. Γιώργου Λουκαΐδη στη Μάλτα ως συνεισηγητή της Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Τήρησης των Δεσμεύσεων και Υποχρεώσεων των κρατών μελών της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και συνάντησή του με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας της Μάλτας, τον Πρόεδρο της Βουλής και άλλους αξιωματούχους. 

θ. Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου σε συνεδρία της Υποεπιτροπής για την Παιδεία, τη Νεολαία 
και τον Αθλητισμό της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Λισαβόνα.   

ι. Διαδικτυακή συμμετοχή των κ. Δημήτρη Δημητρίου, Νίκου Κέττηρου και Ηλία Μυριάνθους, 
επικεφαλής και μελών, στην 9η Συνάντηση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της 
Europol. 
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3. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021» και τους κανονισμούς «Οι περί Ασφαλιστικών και 
Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021», 
παρατηρήσεις της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο (με αρ. 3) και έγκριση 
των κανονισμών.  

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού 
Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020», αγορεύσεις 
(Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Μαρίνος Σιζόπουλος, Σωτήρης Ιωάννου) και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο 
«Ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και 
για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019», 
αγόρευση και συζήτηση (Μαρίνος Σιζόπουλος, Πρόεδρος, Χρίστος Χρίστου, Πανίκος Λεωνίδου, Αλέκος 
Τρυφωνίδης) και ψήφισή του σε νόμο (με αρ. 2).  

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου 
του 2018, Νόμου του 2018, Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο Τροποποιητικός 
(Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 Νόμου του 2018 Νόμος του 
2021». 

7. Έκθεση για τα νομοσχέδια «Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και 
«Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021», αγορεύσεις και συζήτηση 
(Ζαχαρίας Κουλίας, Ανδρέας Αποστόλου, Πανίκος Λεωνίδου, Αντρέας Καυκαλιάς, Χρύσανθος Σαββίδης, 
Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Λίνος Παπαγιάννης, Ονούφριος Κουλλά) και ψήφισή τους σε νόμους. 

8. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

9. Ερωτήσεις βουλευτών: 

 Συντάξεις δημόσιων υπαλλήλων, πρώην δημόσιων υπαλλήλων/πρώην αξιωματούχων που λαμβάνουν 
μισθό ως νυν αξιωματούχοι - Ερωτήματα σχετικά με την παύση του δικαιώματος σε επίδομα μονογονεϊκής 
οικογένειας λόγω συμβίωσης - Ερωτήματα σχετικά με το νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση 
ταυτότητας φύλου - Παροχή ορθοπαιδικών ειδών από το ΓΕΣΥ για σοβαρούς τραυματισμούς και παθήσεις 
- Συμφωνία του 2014 σχετικά με τις βρετανικές βάσεις - Στήριξη των δήμων και κοινοτήτων με εδάφη εντός 
των βρετανικών βάσεων - Αξιοποίηση των παλαιών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Πάφου - Ανάγκη 
επισκευής της αίθουσας πολλαπλής χρήσης στο Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων. 

10. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών:   

 Τρόποι αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης βόσκησης - Υποστελέχωση του Τμήματος Δασών - Καθαρισμός 
της κοίτης των ποταμών Έζουσας, Ξερού, Διαρίζου και Νατάς - Αριθμός δικαιούχων, μαγνητικών 
τομογραφιών και κέντρων MRI στο ΓΕΣΥ - Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΕ και διεκδίκηση 
μεγαλύτερης συνεισφοράς για έργα βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας - Ταχυδρομικές υπηρεσίες στις 
επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, σύμβαση παραχώρησης και προβλήματα - Μετατροπή 
βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων σε ηλεκτρικά - Η κυκλοφορία ηλεκτρικών σκούτερ στην 
Κύπρο - Τα κρούσματα φυματίωσης στην Κύπρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Συνεδρίαση 18ης Νοεμβρίου 2021  

Ώρα έναρξης:  4.20 μ.μ. 

Αρ. 6 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Παρακαλώ να λάβουμε τις θέσεις μας.  Έχει ξεκινήσει η ολομέλεια. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Ευχαριστώ.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου, Ημέρα Ανάμνησης των Θυμάτων των δύο Παγκόσμιων Πολέμων, 
θυμόμαστε και τιμούμε τα ογδόντα και πλέον εκατομμύρια στρατιωτών και αμάχων που έχασαν τη ζωή τους κατά 
τους δύο μεγάλους πολέμους που σημάδεψαν τον 20ό αιώνα.  Ανάμεσά τους εκατοντάδες Κύπριοι εθελοντές 
που έπεσαν στα πεδία των μαχών αγωνιζόμενοι για την ελευθερία και τη δημοκρατία. 

 Αποτίνοντας τον οφειλόμενο φόρο τιμής στη θυσία τους, αναγνωρίζουμε το χρέος μας να διατηρήσουμε 
ζωντανή την ιστορική μνήμη, να διδαχθούμε από το οδυνηρό παρελθόν μας, ώστε να μην αναβιώσει ποτέ ξανά 
η φρίκη και η θηριωδία των παγκόσμιων πολέμων.  Είναι καθήκον όλων μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε 
ενάντια σε κάθε φασιστική πράξη και θεωρία, με στόχο την υπεράσπιση και διαφύλαξη του δικαίου και του 
σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή, να υπερασπίσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια. 

 Στις 17 Νοεμβρίου τιμούμε την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, σημείο αναφοράς στη σύγχρονη 
ιστορία της Ελλάδας.  Πριν από σαράντα οκτώ χρόνια η μαζική εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο ενάντια 
στο καθεστώς της χούντας των συνταγματαρχών κατέληξε σε αιματοχυσία μετά από βίαιη καταστολή της από 
τον στρατό. 

 Οι εξεγερθέντες φοιτητές και φοιτήτριες στην Αθήνα, με την αποφασιστικότητα και την αγωνιστικότητά 
τους, έστειλαν ηχηρό μήνυμα ενάντια στη δικτατορία και τον φόβο και πέρασαν στην ιστορία ως διαχρονικό 
σύμβολο πηγαίας αντίστασης ενάντια στην καταπίεση και τον απολυταρχισμό.  Δυστυχώς, το τίμημα της 
κατάρρευσης της δικτατορίας τον Ιούλιο του ’74 το πλήρωσε η Κύπρος με το διπλό έγκλημα του πραξικοπήματος 
και της τουρκικής εισβολής, που διαπράχθηκε σε βάρος της και επισώρευσε πολλά δεινά στον τόπο μας.  Χρέος 
όλων μας είναι η συνέχιση του αγώνα για ελευθερία, για δημοκρατία, για την ειρήνη στην Κύπρο και την ευρύτερη 
περιοχή. 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, 
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 Τιμούμε σήμερα και μνημονεύουμε τη θυσία ενός μεγάλου ήρωα της ΕΟΚΑ του 1955-1959, του Κυριάκου 
Μάτση.  Ο ιδεολόγος αγωνιστής και οραματιστής, στις 19 Νοεμβρίου του 1958, περικυκλώθηκε στο κρησφύγετό 
του στο Δίκωμο από Βρετανούς στρατιώτες και σκοτώθηκε από ρίψη χειροβομβίδων. 

 Στο ημερολόγιό του έγραψε:  «Θα έρθει κάποτε η ώρα της δράσεως.  Τίποτε δεν κερδίζεται χωρίς θυσίες 
και η ελευθερία χωρίς αίμα».  Σαν έτοιμος από καιρό, ο Κυριάκος Μάτσης έπεσε μαχόμενος για την ελευθερία 
της πατρίδας μας από τη βρετανική αποικιοκρατία.  Η παραδειγματική ανδρεία και η φιλοπατρία του ήρωα 
αποτέλεσαν τα διαπιστευτήριά του, για να περάσει στην αθανασία, ενώ με τη θυσία του παραδίδει σε όλους μας 
μέχρι και σήμερα μαθήματα πατριωτισμού. 

 Σας καλώ τώρα να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των θυμάτων των δύο παγκόσμιων πολέμων, 
των ηρώων του Πολυτεχνείου, καθώς και του ήρωα Κυριάκου Μάτση. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία τους η μνήμη! 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Στις 15 Νοεμβρίου συμπληρώνονται τριάντα οκτώ χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα 
κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταδικάζει για ακόμα μία φορά την έκνομη αυτή 
πράξη της Τουρκίας, που παραβαίνει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και αποτελεί μέρος της επεκτατικής 
πολιτικής της.  Καταδικάζουμε επίσης τις πρόσφατες παράνομες και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην 
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, που αποσκοπούν στον εποικισμό της, καθώς και κάθε προσπάθεια 
υπονόμευσης της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.   

 Καλούμε την Τουρκία να σεβαστεί τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο.  

 Επαναλαμβάνουμε την απαίτησή μας για σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην εξεύρεση μίας 
βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος, τη δικαίωση του λαού μας και την επανένωση της πατρίδας μας. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,  

 Η 14η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, με στόχο τη διαφώτιση και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πάθηση αυτή.  Φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την 
επαναστατική για την εποχή της ανακάλυψη της ινσουλίνης, η οποία έσωσε εκατομμύρια ζωές σε όλο τον κόσμο, 
καθώς ο διαβήτης δύναται να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στον ασθενή, εάν δεν ελέγχεται επαρκώς.  

 Η ραγδαίως αυξανόμενη τάση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 τις τελευταίες δεκαετίες καθιστά τη νόσο 
μείζον θέμα δημόσιας υγείας.  Γι’ αυτό είναι ζωτικής σημασίας η σωστή ενημέρωση, η φροντίδα των πασχόντων 
με σύγχρονες μεθόδους ιατρικής, καθώς και η προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, για να μπορούν τα άτομα 
με διαβήτη να έχουν φυσιολογική ζωή. 

 Ως ένδειξη στήριξης στην παγκόσμια προσπάθεια για ευαισθητοποίηση του κοινού, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων φωταγώγησε, στις 13 και 14 Νοεμβρίου, το κτίριο της Βουλής με μπλε χρώμα, καθώς παγκόσμιο 
σύμβολο της ενότητας στη μάχη για την αντιμετώπιση του διαβήτη είναι ο μπλε κύκλος.   

 Θα ήθελα στο σημείο αυτό να μου επιτρέψετε να αναφερθώ και στην Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, 
που τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου.  Η πρόωρη γέννηση συνδέεται με την αυξημένη θνησιμότητα και 
προβλήματα υγείας στα νεογνά τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.  Η εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης έχει συντελέσει, ώστε σε πολλές περιπτώσεις να είναι δυνατή η πρόληψη και η αντιμετώπιση των 
επιπλοκών.  Επιτακτική είναι ωστόσο η ανάγκη για σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, 
καθώς και ενίσχυση των υποδομών για τη φροντίδα των εγκύων και των νεογνών.  

 Εκ μέρους του σώματος θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και τη στήριξή μας στη Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου για το αξιέπαινο έργο της και την καταλυτική συμβολή της σε 
ένα μείζον θέμα με σημαντικές επιπτώσεις στην οικογένεια και εν γένει την κοινωνία και να σημειώσω για ακόμα 
μια φορά την αναγκαιότητα δημιουργίας Τμήματος Πρώτων Βοηθειών στο Παιδιατρικό Τμήμα του Μακάρειου 
Νοσοκομείου, όπως είχα τονίσει και σε επιστολή μου προς τον Υπουργό Υγείας στις 6 Αυγούστου 2021, μετά 
και από επίσκεψή μου στο νοσοκομείο. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η 18η Νοεμβρίου έχει θεσπιστεί επίσης ως μια πολύ σημαντική μέρα.  Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για την 
Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση, με στόχο την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως προνοεί η Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Παιδιού από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική 
Κακοποίηση, γνωστή ως «Σύμβαση Lanzarote», την οποία η Βουλή επικύρωσε τον Νοέμβριο του 2014. 
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 Δυστυχώς, στις μέρες μας πολλά παιδιά πέφτουν καθημερινά θύματα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας 
στο σπίτι, στο σχολείο, στον αθλητισμό, με το πρόβλημα να έχει επιδεινωθεί εξαιτίας και του εγκλεισμού που 
επέβαλε η παγκόσμια υγειονομική κρίση που βιώσαμε τα τελευταία δύο χρόνια -και εξακολουθούμε φυσικά να 
βιώνουμε- καθώς και της διακίνησης υλικού αναφορικά με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο. 

 Η Βουλή παρακολουθεί στενά την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την 
Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας και είναι 
έτοιμη να συμβάλει με όποιο τρόπο χρειαστεί ή όποια δράση κριθεί απαραίτητη, ειδικότερα εκπαιδευτική, όπως 
λ.χ. η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία μας, με σκοπό την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών.  

 Στις 20 Νοεμβρίου 1989 -και κλείνω- υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αποτέλεσε το έναυσμα για λήψη μιας σειράς αποφάσεων 
και μέτρων με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών.  Παρ’ όλα αυτά, εκατομμύρια παιδιά στον 
κόσμο υποφέρουν από τη φτώχια, την πείνα, τον αναλφαβητισμό, πέφτουν θύματα εμπορίας και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και επιστρατεύονται σε ένοπλες συγκρούσεις.  Πρόσφατο παράδειγμα είναι τα παιδιά στο 
Αφγανιστάν όπου, λόγω της αλλαγής του καθεστώτος, περιήλθαν σε δυσμενή θέση, ειδικότερα τα κορίτσια, η 
σωματική ακεραιότητα των οποίων απειλείται και παράλληλα στερούνται την πρόσβαση στην εκπαίδευση, αλλά 
και στην υγεία. 

 Ως Βουλή των Αντιπροσώπων έχουμε χρέος να προάγουμε και να προασπιζόμαστε τα δικαιώματα των 
παιδιών συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κράτους δικαίου για τους μελλοντικούς πολίτες του τόπου μας, της 
Ευρώπης και του κόσμου όλου.  Και να αναρωτηθούμε πραγματικά τι μέλλον θέλουμε να οικοδομήσουμε και τι 
κληρονομιά θα αφήσουμε στα παιδιά μας. 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να αναγνώσει τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής.  

 Κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 9 και 10 Νοεμβρίου η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπό την ιδιότητα της Πρέσβειρας 
του Δικτύου Γυναικών Πολιτικών Ηγετών (WPL) εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμμετείχε με 
οπτικογραφημένο μήνυμά της στο Παγκόσμιο Φόρουμ Γυναικών Ηγετών, που συνδιοργάνωσαν η κυβέρνηση, 
το κοινοβούλιο της Ισλανδίας και το WPL.  Όσον αφορά την Κύπρο, η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε το ισχυρό 
νομοθετικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων, επισημαίνοντας ωστόσο τις ιδιαίτερες προκλήσεις που συνεχίζει 
να αντιμετωπίζει η χώρα στον τομέα αυτό, όπως το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και ο έμφυλος διαχωρισμός στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση.  

 Η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι η παροχή ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών θωρακίζει και 
ενδυναμώνει τη δημοκρατία.  Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε τον καίριο ρόλο που δύνανται να διαδραματίσουν τα 
εθνικά κοινοβούλια, μέσω της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού και της κινητοποίησης επαρκών πόρων 
για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές και τη νομοθεσία.  

 Στις 3 και 4 Νοεμβρίου ο κ. Γιώργος Λουκαΐδης συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών 
Υποθέσεων και Δημοκρατίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) που 
πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη.  Ως εισηγητής της επιτροπής για την Ιορδανία, παρουσίασε προκαταρκτική 
έκθεσή του για την αξιολόγηση της εταιρικής σχέσης μεταξύ του κοινοβουλίου της Ιορδανίας και της ΚΣΣΕ.  

 Στις 3 και 4 Νοεμβρίου οι βουλευτές κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), και Κυριάκος 
Χατζηγιάννης συμμετείχαν διαδικτυακά στις εργασίες της 19ης Φθινοπωρινής Συνόδου της Συνέλευσης.  

 Υπό την παράλληλη ιδιότητά της ως Ειδικός Αντιπρόσωπος της Συνέλευσης για Θέματα Καταπολέμησης 
της Διαφθοράς η κ. Χαραλαμπίδου παρουσίασε σε Συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της Συνέλευσης τις δράσεις 
της στον τομέα αυτό, περιλαμβανομένης της ετοιμασίας Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της ΚΣ του ΟΑΣΕ.  
Πληροφόρησε επίσης τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής για τον επαναπρογραμματισμό αναβληθείσας Διάσκεψης 
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, την οποία θα φιλοξενήσει η Βουλή των Αντιπροσώπων τον προσεχή 
Μάιο.   

 Κατά την ίδια συνεδρία, υπό την ιδιότητα του Ειδικού Αντιπροσώπου για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των 
Πολιτών, ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης επισήμανε ότι κύριος στόχος του είναι η προώθηση της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ της ΚΣ του ΟΑΣΕ και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να εμπλουτίζεται το έργο της συνέλευσης.   

 Στα πλαίσια της Φθινοπωρινής Συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσης το Κοινοβουλευτικό Μεσογειακό 
Φόρουμ του ΟΑΣΕ.  Σε παρέμβασή του ο κ. Χατζηγιάννης υπογράμμισε ότι οι παραβιάσεις της Τουρκίας στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας επηρεάζουν αρνητικά τα συμφέροντα και τους 
στόχους της ΕΕ και των κρατών μελών της και κάλεσε την Άγκυρα να επιλέξει τον διάλογο για καθορισμό των 
θαλάσσιων συνόρων, σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.  Εξάλλου, στα πλαίσια συζήτησης 
για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, ο κ. Χατζηγιάννης εξέφρασε την ελπίδα όπως η κοινωνία των πολιτών 
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στις γειτονικές με το Αφγανιστάν χώρες επιδείξει αλληλεγγύη και παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στους 
Αφγανούς πρόσφυγες, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και της 
ριζοσπαστικοποίησης.  

 Στις 5 Νοεμβρίου ο κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε διαδικτυακά σε συνεδρία της Επιτροπής Νομικών 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ.  Στο πλαίσιο συζήτησης προκαταρτικής έκθεσης της επιτροπής με 
τίτλο «Θέτοντας τέλος στις βίαιες εξαφανίσεις στο έδαφος του Συμβουλίου της Ευρώπης», ο κ. Ευσταθίου 
υπέβαλε σημαντικές τροπολογίες όσον αφορά το θέμα των αγνοουμένων στην Κύπρο οι οποίες έγιναν 
αποδεκτές.  

 Στις 8 Νοεμβρίου ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης συμμετείχε σε διαδικτυακή Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Ειδικής 
Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την «Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) σε μια Ψηφιακή Εποχή».  Ο 
κ. Χατζηγιάννης επισήμανε ότι η ΤΝ πρέπει να εφαρμόζεται μέσω κατάλληλων εργαλείων και νομοθεσιών, ώστε 
να διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών και ταυτόχρονα η προστασία των 
επιχειρήσεων.  Υπογράμμισε επίσης ότι η χρήση της ΤΝ πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και ακρίβεια δεδομένων, 
χωρίς διακρίσεις και με ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία, όπου απαιτείται, σε ένα ασφαλές περιβάλλον 
προστατευόμενο από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις.  

 Μεταξύ 8 και 10 Νοεμβρίου ο κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο 9ο Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Δημοκρατία, που διεξήχθη στο 
Στρασβούργο. 

 Στις 10 Νοεμβρίου η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου συμμετείχε σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα τη βία κατά 
των γυναικών δημοσιογράφων και πολιτικών.  Επισημαίνοντας ότι, ως πρώην δημοσιογράφος και πολιτικός, έχει 
και η ίδια υποστεί έμφυλη βία, η κ. Χαραλαμπίδου σημείωσε ότι οι γυναίκες δημοσιογράφοι και πολιτικοί 
συμβάλλουν στον πλουραλισμό και ότι θα πρέπει τα κοινοβούλια να μεριμνήσουν για την υιοθέτηση νομοθεσιών 
που να προστατεύουν τις γυναίκες αυτές από τον εκφοβισμό και τη φίμωση.  

 Στις 16 Νοεμβρίου η βουλευτής κ. Μαρίνα Νικολάου, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, συμμετείχε διαδικτυακά στην 11η Συνάντηση των Κοινοβουλίων Ασίας και 
Ευρώπης με τίτλο «Η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας για την ειρήνη και την αειφόρο ανάπτυξη εν 
καιρώ πανδημίας και μετά», που διοργάνωσε το κοινοβούλιο της Καμποτίας. 

 Η κ. Νικολάου σημείωσε την ενεργό δράση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την εγκαθίδρυση και 
περαιτέρω ενίσχυση των κοινοβουλευτικών ανταλλαγών και συνεργασιών, στη βάση του σεβασμού των αρχών 
και αξιών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.  Επεσήμανε τη σημασία που αποδίδει η Κύπρος, ως θύμα εισβολής 
και κατοχής, στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επαναβεβαίωσε την 
προσήλωση της Ελληνοκυπριακής πλευράς και στον στόχο της επανένωσης της Κύπρου, ώστε να μπορέσει να 
διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της ως γέφυρα ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα.  Τόνισε επίσης ότι τα κοινοβούλια πρέπει να διασφαλίσουν ότι, στην 
προσπάθεια για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και οικονομικής ανάκαμψης, η υγεία, η ασφάλεια 
και η ευημερία των πολιτών, ειδικότερα των πιο ευάλωτων ομάδων, αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες. 

 Στις 16 Νοεμβρίου ο κ. Νίκος Τορναρίτης, επικεφαλής, και ο κ. Γιώργος Λουκαΐδης, μέλος της κυπριακής 
αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετείχαν σε διαδικτυακή 
συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των Κρατών Μελών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.  Ο κ. Τορναρίτης εξελέγη ομόφωνα εισηγητής για το Μαυροβούνιο.  Ο κ. Λουκαΐδης, 
ως εισηγητής για την τήρηση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Μάλτας, ενημέρωσε την επιτροπή για την 
πρόσφατη επίσκεψη εργασίας που πραγματοποίησε στη χώρα αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου.   

 Προχωρούμε τώρα στο Πρώτο Κεφάλαιο της ημερησίας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το πρώτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2021. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών 
πιστώσεων ύψους €180.608.793 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων 
σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον 
προϋπολογισμό του 2021 είναι ανεπαρκής. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2021» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης  Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου   Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού  Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Νοεμβρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, του 
Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.   

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου 
της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €180.608.793 και η χρήση τους για τη διενέργεια 
δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια 
που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2021 είναι ανεπαρκής.  

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συμπληρωματικές πιστώσεις που απαιτούνται αφορούν μεταξύ 
άλλων στα ακόλουθα:  

1. Λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντήρησης της Εθνικής Φρουράς (€1.525.000). 

2. Αυξημένες δαπάνες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την καταβολή 
μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης στην αιγοπροβατοτροφία, ως αντιστάθμισμα του αυξημένου κόστους των 
ζωοτροφών (€1.435.000).   

3. Αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις των Επαρχιακών Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή 
Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων για τα δεδουλευμένα των αναδόχων λειτουργίας των μονάδων 
Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Λάρνακας-Αμμοχώστου και Λεμεσού 
(€1.350.000). 

4. Δαπάνες για κάλυψη της γενικής κυβερνητικής εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω 
αύξησης της συνολικής απασχόλησης (€19.400.000). 

5. Πρόσθετες δαπάνες για παροχή κοινωνικής σύνταξης (€3.815.000). 

6. Αυξημένες δαπάνες για κάλυψη του κόστους των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών διεθνούς 
προστασίας και τη διαμονή τους σε ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα λόγω της αυξημένης μεταναστευτικής 
ροής (€3.700.000). 

7. Δαπάνες για την αντικατάσταση του υφιστάμενου οδικού φωτισμού σε κοινότητες με φωτιστικά τύπου LED 
(€7.500.000). 

8. Πρόσθετες ανάγκες του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για την απρόσκοπτη συνέχιση της 
πληρωμής των δικαιούχων μέχρι το τέλος του 2021, που αφορούν μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης και εκταρικές επιδοτήσεις (€7.700.000).   

9. Διόρθωση λανθασμένης λογιστικής εγγραφής που αφορά στη χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου 
Αλληλεγγύης (€30.000.000). 

10. Κάλυψη φορολογικών οφειλών της Κυπριακής Λαϊκής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ (€13.800.000). 

11. Αυξημένες δαπάνες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου 
Λεμεσού, για παροχές σε αθλητές και προπονητές που διακρίθηκαν στου Ολυμπιακούς Αγώνες και για 
υλοποίηση σχεδίου επαγγελματικής αποκατάστασης αθλητών (€2.300.000). 

12. Κάλυψη αναγκών για συντήρηση δρόμων, περιοδικών συντηρήσεων και άλλων έκτακτων αναγκών που 
αφορούν σε θέματα οδικής ασφάλειας (€1.500.000). 
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13. Αυξημένες δαπάνες που προέκυψαν λόγω συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν στην αγορά 
υπηρεσιών από τη CYTA για παροχή τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων και συντήρηση του ραντάρ 
Κιονιών (€2.200.000).  

14. Αυξημένες δαπάνες για την καταβολή της γενικής κυβερνητικής εισφοράς στο ΓΕΣΥ μέχρι το τέλος του 
2021 (€85.500.000). 

15. Δαπάνες για αγορά φαρμάκων και εμβολίων (€8.500.000). 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι, 
πέραν των συμπληρωματικών πιστώσεων που απαιτούνται με τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, 
περιλαμβάνεται πρόνοια για τη δημιουργία δεκαεννέα θέσεων προσωπικού που αφορούν στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, καθώς και για τη μεταφορά των υπαλλήλων της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ) στο Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για 
σκοπούς εφαρμογής του περί της Μεταβίβασης των Λειτουργιών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμου.  

 Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνονται περαιτέρω τα 
ακόλουθα: 

1. Επέκταση των οροφών που αφορούν στον αριθμό των εκπαιδευτικών που εργοδοτούνται για κάλυψη των 
αυξημένων αναγκών της σχολικής χρονιάς 2021-2022.  

2. Διασαφήνιση σε σχετική διάταξη του κρατικού προϋπολογισμού ότι η αναφορά σε υπαλλήλους αφορά 
εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου ή/και εργοδοτουμένους ορισμένου χρόνου. 

3. Εξαίρεση της Δικαστικής Υπηρεσίας από την απαγόρευση αντικατάστασης υπηρετούντων 
εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου ή/και εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου σε περίπτωση αποχώρησής 
τους για οποιονδήποτε λόγο. 

 Προσθέτοντας στα όσα δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, η εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι οι πρόσθετες πιστώσεις που απαιτούνται ανέρχονται στα €180,6 εκατομ. 
περίπου. Η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από τον υπό αναφορά συμπληρωματικό προϋπολογισμό 
ανέρχεται στο 0,11% του ΑΕΠ, ενώ ποσό ύψους €156,2 εκατομ. αποτελεί ενδοκυβερνητικές συναλλαγές και 
συνεπώς δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό ισοζύγιο.  

 Στο στάδιο της εξέτασης του προτεινόμενου προϋπολογισμού μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα που 
αφορούν μεταξύ άλλων στις αυξημένες συνεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο ΓΕΣΥ, στην 
κάλυψη φορολογικών οφειλών της Κυπριακής Λαϊκής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ, στη χρηματοδότηση του 
Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, στις αυξημένες δαπάνες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για εργασίες 
κατασκευής του νέου γηπέδου Λεμεσού, στο κόστος των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών διεθνούς 
προστασίας και στη μεταφορά των υπαλλήλων της ΕΣΚ στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. 

 Σε σχέση με τα τιθέντα ζητήματα, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η κρατική συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο ΓΕΣΥ είναι αυξημένη, καθότι 
αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια του έτους στη βάση των πραγματικών εισπράξεων από εργοδότες 
και εργαζομένους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

2. Με τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό επιχειρείται διόρθωση του λογιστικού λάθους που 
διαπιστώθηκε σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, ώστε στο εν λόγω 
ταμείο να πιστωθεί το ανάλογο ποσό, όπως αυτό προβλέπεται κατ’ έτος στον κρατικό προϋπολογισμό. 
Στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης έχει πιστωθεί μέχρι σήμερα ποσό ύψους €80,03 εκατομ., το οποίο με τις 
πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον υπό αναφορά συμπληρωματικό προϋπολογισμό αναμένεται να 
ανέλθει στα €110,06 εκατομ. 

3. Η κάλυψη από το κράτος των φορολογικών οφειλών της Κυπριακής Λαϊκής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία 
Λτδ απαλλάσσει τους καταθέτες από αυτή την υποχρέωση και διευκολύνει τη διαδικασία εκκαθάρισης του 
εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος. 

4. Η κατασκευή του γηπέδου της Λεμεσού υλοποιείται ταχύτερα σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα και 
συναφώς απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις για αποπληρωμή των εργασιών που έχουν εκτελεστεί από 
τους εργολάβους του έργου. 

5. Η μεταφορά των υπαλλήλων της ΕΣΚ στη δημόσια υπηρεσία κρίνεται αναγκαία λόγω του τερματισμού της 
λειτουργίας της επιτροπής.    

 Σε ό,τι αφορά στις πιστώσεις που αφορούν τους αιτητές διεθνούς προστασίας, η εκπρόσωπος του 
Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ανέφερε ότι αυτές αφορούν αποκλειστικά το κόστος των υλικών συνθηκών 
υποδοχής και τη διαμονή σε ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα.    
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κύριε Παντελίδη.   

 Και να ετοιμαστεί κατάλογος με τους υπόλοιπους.   

 Αντιλαμβάνομαι υπάρχει και αίτημα για να μπουν ξεχωριστά κάποια άρθρα.   

 Θα το ζητήσετε εσείς, κύριε Ιωάννου;   

 Ωραία!  Όταν θα σας δοθεί ο λόγος.   

 Κύριε Παντελίδη, έχετε τον λόγο. 

 Ξανασηκώστε, ναι, το χέρι σας, για να δούμε ποιοι…   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Επί της διαδικασίας, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επί της διαδικασίας, ναι.  Ένα λεπτό, κύριε Παντελίδη. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Στην ημερήσια διάταξη, μέσα στους οργανισμούς οι οποίοι θα ευνοηθούν από αυτόν τον συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό αναφέρεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Στην έκθεση που έχει ετοιμαστεί από την επιτροπή 
Οικονομικών δε γίνεται καμία μνεία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, δε γίνεται καμία μνεία για ποσά, πού θα πάνε και 
θα διοχετευθούν προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Και το ερώτημα είναι απλό:  Πού είναι το λάθος;  Στην ημερήσια 
διάταξη;  Είναι στην έκθεση;  Γι’ αυτό, κυρία Πρόεδρε, η παράκλησή μου είναι, επειδή είναι μερικά εκατομμύρια 
τούτη η ιστορία, κάποιος από την επιτροπή Οικονομικών να πάρει τον λόγο να μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν είναι περί της διαδικασίας το ζήτημα.  Αντιλαμβάνομαι, ναι, ότι όντως έχετε δίκαιο, δεν υπάρχει.  
Βλέπω τώρα την έκθεση και δε γίνεται αναφορά για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Θα μας εξηγήσουν οι συνάδελφοι, 
είμαι βέβαιη.  Έρχεται και ο γραμματέας της επιτροπής.  

 Οπόταν ξεκινήστε, κύριε Παντελίδη την τοποθέτησή σας και να το ξεκαθαρίσουμε.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Λοιπόν, πρόκειται για τον πέμπτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό που τίθεται ενώπιον του σώματος 
για φέτος και, προστιθέμενος σε άλλους τέσσερις φετινούς, αθροίζεται το ποσό των €690 εκατομ. σε 
συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς για το 2021.  Ο σημερινός συμπληρωματικός προϋπολογισμός αφορά 
δαπάνες €180 εκατομ. οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε δεκαπέντε κατηγορίες και περιγράφονται στην έκθεση 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.  Το θέμα που έχει εγερθεί θα πρέπει να το 
δω στη συνέχεια.   

 Προσωπικά θα ήθελα και εκ μέρους του κόμματος να επικεντρωθώ σε τέσσερις από αυτές τις κατηγορίες 
που αναφέρονται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.   

 Η πρώτη παρατήρηση λοιπόν αφορά τις δαπάνες ύψους €3,7 εκατομ. λόγω της αυξημένης 
μεταναστευτικής ροής και θα ήθελα να σημειώσω ότι όντως το πρόβλημα αυτό μεγαλώνει ραγδαία και θέλω με 
την ευκαιρία να επαναλάβω ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει υποβάλει γραπτώς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
δεκατρείς προτάσεις αντιμετώπισης του συγκεκριμένου θέματος από τον Μάρτιο του 2020.  Μεσολάβησε η 
πανδημία, όμως σήμερα επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να εισακουστούν οι εισηγήσεις μας και απευθύνουμε 
ξανά αυτή την έκκληση προς την κυβέρνηση.   

 Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω αφορά τη διόρθωση λανθασμένης λογιστικής εγγραφής αναφορικά 
με τη χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης με €30 εκατομ.  

 Μετά από αυτή την πράξη, εάν και εφόσον εγκριθεί, το εν λόγω ταμείο θα διαθέτει, αν δεν κάνω λάθος, 
€115 εκατομ. και επαναλαμβάνουμε, όπως έχουμε πει και στην επιτροπή, ότι είναι καιρός να αρχίσει μια 
ουσιαστική και συγκεκριμένη συζήτηση το συντομότερο δυνατό για τον τρόπο αξιοποίησης του ταμείου.   
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 Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να σχολιάσω αφορά τις δαπάνες ύψους €85 εκατομ. για τη γενική 
κυβερνητική εισφορά για το ΓΕΣΥ.  Είναι μια καλή ευκαιρία να επαναλάβουμε και από το βήμα της ολομέλειας 
ότι το ΓΕΣΥ είναι μια κοινωνική κατάκτηση και πρέπει να προστατευθεί ως έχει από όλους τους θεσμούς, την 
κυβέρνηση, τη Βουλή, αλλά και τον ίδιο τον οργανισμό ασφάλισης υγείας, ο οποίος θα πρέπει να εντοπίσει και 
να εξαλείψει ενδεχόμενες καταχρήσεις και προβλήματα.   

 Τέταρτον, υπάρχει πρόνοια για €8,5 εκατομ. για αγορά φαρμάκων και εμβολίων και θέλω με αυτή την 
ευκαιρία, ανεξαρτήτως του πώς θα κατανεμηθεί η συγκεκριμένη δαπάνη, να σχολιάσω ότι επικρατεί σύγχυση 
στην κοινωνία.  Και να καλέσω το Υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση ευρύτερα να ξεκαθαρίσει και κυρίως να 
επικοινωνήσει αποτελεσματικά το ποιοι, μέχρι πότε και πού μπορούν να προχωρήσουν με την τρίτη δόση 
εμβολίου για προστασία από τον κορωνοϊό και ασφαλώς να μεριμνεί καθημερινά για την αποτελεσματική 
λειτουργία της πύλης εμβολιασμού.   

 Αυτά ήταν τα τέσσερα σημεία που θα ήθελα να θίξω και να αναφέρω ότι το Δημοκρατικό Κόμμα προτίθεται 
να υπερψηφίσει τον συγκεκριμένο συμπληρωματικό προϋπολογισμό. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παντελίδη. 

 Λοιπόν, απλώς για να ξεκαθαρίσω, κύριε Θεμιστοκλέους, εξ όσων με έχουν πληροφορήσει, στην έκθεση 
μεταξύ άλλων έχουν βάλει κάποια συγκεκριμένα…  Δεν είναι όλα.  Οπότε, στο δελτίο των δαπανών 
συμπεριλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Μα, δεν είναι θέμα αν μας φάνηκαν λίγα ή πολλά.  Το θέμα είναι ότι η έκθεση έβαλε κάποια ενδεικτικά, 
κύριε Θεμιστοκλέους...  Δεν έγινε θέμα, εξ όσων έχω ενημερωθεί, στην επιτροπή.  Μπορούσατε να το θέσετε και 
δεν το πράξατε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Θέλετε να με ακούσετε ή όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, σας ακούω.  Πρώτα να με αφήσετε να απαντήσω και μετά.   

 Πείτε μου τι θέλετε.  Σας ακούω. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θέμα διαδικασίας, σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Συγγνώμη, διαβάζω την έκθεση.  Δε θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις σε τούτο το σώμα.  Πρέπει να 
σεβαστούμε τη διαδικασία.  «Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συμπληρωματικές πιστώσεις που 
απαιτούνται αφορούν μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 «Μεταξύ άλλων».  Είναι σαφές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αυτό είπα.   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Δεν είναι εξαντλητικά...  Όποιος θέλει να διαβάσει, να ενημερωθεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επισυνάπτεται.  Είναι μέσα στον κατάλογο.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
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 Να πει ό,τι θέλει, όταν θα πάρει τον λόγο να μιλήσει.   

 Δεν υπάρχει θέμα διαδικασίας και πρέπει να τερματιστεί αυτή η συζήτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο, οπότε θα σας δώσω τον λόγο, κύριε Θεμιστοκλέους, να μας αναπτύξετε το επιχείρημά σας, 
την τοποθέτησή σας, στον χρόνο που χρειάζεστε, αν είστε σύμφωνος. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Όπως νιώθετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Θέλετε να μιλήσετε τώρα ή να περιμένετε τη σειρά σας;   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Τώρα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τώρα.  Έχετε τον λόγο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Μου είναι αδιανόητο ότι ποσά της τάξεως των εξακοσίων χιλιάδων και οκτακοσίων χιλιάδων για κάποιους 
εδώ μέσα θεωρούνται περίπου ασήμαντα και δεν πρέπει να κοσμούν την έκθεση της επιτροπής Οικονομικών!  
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, να καθορίσετε το ύψος των χρημάτων που αξίζει τον κόπο να μπαίνει το ποσό στην 
έκθεση.  Η λογική του κ. Λουκαΐδη ειλικρινά με αφήνει εμβρόντητο.  Τι πάει να πει «μεταξύ άλλων»;  Και αυτά τα 
άλλα πόσα είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Θεμιστοκλέους. 

 Απλώς να πω, επειδή έχω μπροστά μου το δελτίο δαπανών, έχουμε ποσά από €19 εκατομ., έχουμε ποσά 
τα οποία είναι ένα ένα και είναι με όλες τις λεπτομέρειες στο δελτίο δαπανών, συμπεριλαμβανομένων... 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Να μπαίνουν στην έκθεση! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μπορούσατε να το ζητήσετε.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Πρέπει να μπαίνουν στην έκθεση! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Δε γίνεται κάτι σκόπιμο από τις υπηρεσίες, οπότε έληξε το ζήτημα. 

 Κύριε Παντελίδη, αν θα δευτερολογήσετε, πρέπει να περιμένετε να ολοκληρωθούν οι πρωτολογίες, εκτός 
αν πρόκειται περί της διαδικασίας. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Επί του θέματος που εγείρεται, κυρία Πρόεδρε, επειδή είμαι και μέλος της επιτροπής Οικονομικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Παντελίδη. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Όταν πήρα τον λόγο, ήταν τοποθέτηση περισσότερο εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά είμαι 
υποχρεωμένος να υπερασπιστώ και τις υπηρεσίες της Βουλής και τη γραμματεία του σώματος και την ίδια την 
επιτροπή Οικονομικών.  Αλίμονο, αν η έκθεση περιείχε το σύνολο είτε των συζητήσεων που γίνονται στην 
επιτροπή, οι οποίες διαβεβαιώνω και τον συνάδελφο και το σώμα ότι ήταν αρκούντως εξαντλητικές, και αλίμονο, 
εάν περιλάμβανε αναφορά μέχρι και για το τελευταίο ευρώ.  Δεν υποτιμούμε καμιά δαπάνη, όση και να είναι 
αυτή, αλλά θα πρέπει να υπερασπιστώ την επιτροπή, τη γραμματεία και τις υπηρεσίες της Βουλής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πολύ σωστά κάνετε, κύριε Παντελίδη.  Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, να συμπληρώσω κάτι επί αυτού του διαδικαστικού ζητήματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Κουλλά.  Σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Εντάξει, είναι υποκειμενικό το αν είναι μεγάλο ή μικρό.  Σε έναν προϋπολογισμό των €180 εκατομ., θεωρώ 
ότι οι εξακόσιες πενήντα χιλιάδες δεν είναι το πιο μεγάλο ποσό.  Αλλά σε κάθε περίπτωση για αυτές τις χορηγίες 
που δίνονται σε οργανισμούς όπως ο ΚΟΑ, το πανεπιστήμιο, σε δημόσιους οργανισμούς που έχουν και 
ανεξάρτητους προϋπολογισμούς εκ των πραγμάτων θα έρθει συμπληρωματικός προϋπολογισμός, του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, και σημειώνεται πάνω στο δελτίο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Οπότε, έληξε το ζήτημα.  Επί της ουσίας, λοιπόν.   

 Ο κ. Μυλωνάς.  Θέλετε τον λόγο; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Έληξε το ζήτημα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, για τους προϋπολογισμούς έληξε το ζήτημα. 

 Σας ακούω. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. 

 Είναι άσχετο εντελώς με το θέμα.   

 Πρώτον, έχουμε φτάσει στο σημείο, κυρία Πρόεδρε, όταν συζητούμε για θέματα ΓΕΣΥ, να προκαλείται μια 
ομπρέλα τρόμου και ανησυχίας για το αν μπορεί κάποιος να μιλήσει για το ΓΕΣΥ.  Στις 12 Νοεμβρίου ένας 
άνθρωπος οικογενειάρχης βρέθηκε με σοβαρό πρόβλημα υγείας στις Πρώτες Βοήθειες του νοσοκομείου 
Λεμεσού στις 10.00 το πρωί.  Εισήχθη στην Παθολογική Κλινική στις 2.30 το πρωί.  Αν ήταν οποιοσδήποτε από 
εσάς ή συγγενής σας, φαντάζομαι θα ήταν πρώτο θέμα εγγραφής στην επιτροπή Υγείας, για να εξηγηθεί το γιατί 
και πώς.  Αν αυτό είναι το ΓΕΣΥ που οραματιστήκαμε όλοι -προφανώς δεν είναι- τότε λυπούμαι πολύ, δεν έχουμε 
επαφή με την κοινωνία!  Όλοι μας! 

 Δεύτερον, δε γίνεται να υπάρχει σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα, να δηλώνεται από τους ιατρούς ότι θα 
μείνει ανάπηρος ο ασθενής, αν δεν προχωρήσει σε άμεση χειρουργική επέμβαση και να κλείνονται τα ραντεβού 
για να τον δουν.  Μιλούμε για τους προϋπολογισμούς του ΓΕΣΥ, διότι υπάρχει προϋπολογισμός για το ΓΕΣΥ, γι’ 
αυτό αναφέρομαι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω... 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Γι’ αυτό σας ρώτησα και εγώ.  Αιφνιδιάστηκα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ζητήσατε να μιλήσετε, ενόμιζα, επί της ουσίας, επί των προϋπολογισμών... 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Είναι ουσία, κυρία Πρόεδρε, είναι λεφτά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λέτε αλλά...  

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Είναι ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το ΓΕΣΥ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αντιλαμβάνεστε, ανοίγετε μια συζήτηση που, νομίζω, περισσότερο θα δημιουργήσει οξύνσεις, αλλά θα 
σας αφήσω να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Είμαστε υποστηριχτές το Δημοκρατικό Κόμμα και εγώ.  Προσωπικά είμαι άνθρωπος που πηγαίνει στα 
δημόσια νοσοκομεία.  Δεν πάω αλλού.  Και εγώ και η οικογένειά μου.  Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θεωρεί 
ότι κάμνω πόλεμο του ΓΕΣΥ.  Αλλά αυτό το πράγμα δεν αναιρεί την ανάγκη και η επιτροπή Υγείας -η κ. 
Ορφανίδου που αναπληροί τον Πρόεδρο και οι συνάδελφοι που είναι στην επιτροπή Υγείας- άμεσα, διότι υπάρχει 
εξήγηση...  Δε φταίνε οι γιατροί και οι νοσηλευτές.  Κάτι πάει στραβά!  Και, αν η εκτελεστική εξουσία αδυνατεί να 
ανταποκριθεί αυτή τη στιγμή λόγω του COVID -και είναι λογικό- δε σταυρώνουμε κανέναν, αλλά δεν μπορούμε 
να σφυρίζουμε αδιάφορα ότι ο κόσμος είναι εκατοντάδες μέσα στις Πρώτες Βοήθειες και δεν μπορεί να τους δει 
κανένας.  Πρέπει να βρούμε λύσεις.  

 Οπότε, όταν έρχονται οι συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί και εγώ πρέπει να σηκώσω το χέρι μου να 
υποστηρίξω τους προϋπολογισμούς αυτούς, πρέπει να είναι και ανθρώπινη η προσέγγιση του οποιουδήποτε 
από εμάς απέναντι στα προβλήματα του λαού μας.  Δε γίνεται να θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι θα πάνε στα 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια.  Υπάρχει και εξήγηση.   

 Κύριοι συνάδελφοι του ΑΚΕΛ, ακούστε να τελειώσω τη σκέψη μου!  Ένα λεπτό!  Μην ανησυχείτε.   

 Υπάρχει εξήγηση.  Οι αρμόδιοι λειτουργοί του νοσοκομείου με τους οποίους επικοινώνησα μου εξήγησαν 
το αυταπόδεικτο το οποίο ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας παραδέχτηκε.  Είναι κοινή παραδοχή.  Τα ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια, εκτός από τις κερδοφόρες εγχειρήσεις, τους υπόλοιπους τους στέλνουν στα δημόσια 
νοσηλευτήρια.  Λοιπόν, κάποιος πρέπει να παρέμβει.  Δεν ξέρω ποιος πρέπει να παρέμβει.  Και είναι μια αφορμή 
για μένα -εκπροσωπώ έναν κόσμο όπως το νιώθω εγώ- να αναδείξω ένα σοβαρό πρόβλημα. 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μυλωνά. 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Έγινε μια αναφορά -νομίζω εν τη ρύμη του λόγου- που νομίζω ότι δεν τιμά τους συναδέλφους, διότι 
προφανώς ανάλογα περιστατικά, αν τα βιώναμε και εμείς, θα αισθανόμασταν το ίδιο με τον συνάδελφο τον Παύλο 
Μυλωνά.  Το βίωσα με τον πατέρα μου, ώρες ατέλειωτες αναμονής, ήμουν μαζί του από την αρχή, εγώ τον πήρα 
στις Πρώτες Βοήθειες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας πριν από λίγο καιρό.   

 Οπότε, βεβαίως έχουμε ευθύνη -όχι να είμαστε υπό επίκριση- να αναδεικνύουμε τα κακώς έχοντα.  Όμως, 
νομίζω υπάρχει μια σοβαρή παρεξήγηση.  Μετά από τόσα χρόνια δεν κατανοήσαμε τη διαφορά του ΟΚΥΠΥ από 
τον ΟΑΥ, ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι ένας από τους πολλούς παρόχους που είναι στο ΓΕΣΥ και συζητούμε 
εσφαλμένα.  Νομίζω ότι αδικεί και το δικό του το κόμμα ο κ. Μυλωνάς.  Διότι εγώ θυμούμαι από την προηγούμενη 
Βουλή με τους βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος να ασκούμε έντονη κριτική για το γεγονός ότι ο δημόσιος 
τομέας υγείας και τα γενικά νοσηλευτήρια αφέθηκαν στο έλεος του Θεού.  Να καταγγέλλουμε την κυβέρνηση από 
κοινού με βουλευτές του ΔΗΚΟ ότι προωθούν την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.  Δεν περνά 
εβδομάδα που να μην ασκήσουμε κριτική για τη στάση της κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργείου Υγείας και του 
ΟΚΥΠΥ για το πού έχει οδηγήσει τα δημόσια νοσηλευτήρια.  Μην τα συγχύζουμε λοιπόν τα δύο, παρ’ όλο που 
υπάρχει μια διασύνδεση έμμεση και πολύ σαφής.  

 Δεσμεύτηκαν οι κυβερνώντες από το 1916 γραπτώς ότι θα προχωρούσαν σε ουσιαστική αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό των δημόσιων νοσηλευτηρίων.  Γραπτώς, σε σύσκεψη στο Προεδρικό.  Κάτι που ποτέ δεν 
υλοποίησαν.  Έγιναν ελάχιστα βήματα μπροστά.  Και έγιναν και βήματα πίσω σε κάποιους τομείς.  Οπότε, είναι 
αναγκαία η κριτική, όπως είναι αναγκαία η κριτική, ακόμα και για τα κακώς έχοντα που αφορούν στον ΟΑΥ.  
Εκείνο που νομίζω λέχθηκε και πάλι από συνάδελφο του ΔΗΚΟ, από τον συνάδελφο τον Χρύση Παντελίδη,  και 
είναι απολύτως σωστό και το προσυπογράφουμε -αυτό υπογραμμίζουμε- είναι ότι ένα πράγμα είναι να 
πολεμήσεις για να αντιμετωπίσεις καταχρήσεις, να βελτιώσεις το ΓΕΣΥ, να ωριμάσει ακόμα περισσότερο και 
άλλο πράγμα είναι να ροκανίζεις ή να ακρωτηριάζεις ή να ακυρώνεις τη φιλοσοφία και την αρχιτεκτονική του 
ΓΕΣΥ.  Πολύ διαφορετικά πράγματα.  Ισχύει και το τελευταίο από κάποιους που παραμένουν υπηρέτες των 
ιδιωτικών συμφερόντων. 

 Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν προϋπολογισμό όμως που μπαίνει μέσα και έχει να κάμει με την 
αναπροσαρμογή τυπικά, δεν έχουμε αύξηση δηλαδή που προκύπτει από ανάγκες επιπρόσθετα στις 
προϋπολογιζόμενες.  Είναι μέρος των προϋπολογιζόμενων δαπανών, που είναι υποχρεωμένο το κράτος, οι 
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εργοδότες, οι πάροχοι, οι ασθενείς με τη μεταβολή που γίνεται να καταβάλλεται από όλους το μερίδιο που μας 
αναλογεί.  Και εδώ αναφερόμαστε στο μερίδιο του κράτους.  Τίποτε πέραν τούτου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουκαΐδη. 

 Κυρία Ορφανίδου. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, πραγματικά δεν έχω αντιληφθεί πώς προέκυψε αυτή η συζήτηση.  Έχω την εντύπωση 
ότι μιλούμε για τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο, που αφορά κονδύλια για διάφορα θέματα, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως και κάποιων εξόδων για τα θέματα της πανδημίας, αλλά εν πάση 
περιπτώσει, αφού ανοίξαμε αυτό το θέμα, οφείλω να θέσω κάποια σημεία εν τάχει βεβαίως ως απάντηση σε 
αυτά που έχουν αναφερθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Καταρχάς, να πούμε ότι εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ δεν την αγγίζουμε.  
Αυτοί που ενδεχομένως να έχουν πρόβλημα με τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ είναι αυτοί που βάζουν προσκόμματα 
στην αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων, που αυτό είναι που καταστρατηγεί την όλη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ 
που ψηφίσαμε.  Και ακριβώς, όσο δεν αφήνουμε τον ΟΚΥΠΥ να γίνει αυτόνομος και διοικητικά και οικονομικά, 
θα έχουμε πρόβλημα, γιατί αφενός ο φορολογούμενος πολίτης θα δίνει τη συνεισφορά του στο ΓΕΣΥ και 
αφετέρου θα δίνει και την εισφορά του, λεφτά των φορολογουμένων πολιτών για τα ελλείμματα του ΟΚΥΠΥ.  
Συνεπώς, οφείλουμε όλοι να συμπαρασταθούμε και να στηρίξουμε τον ΟΑΥ για την αυτονόμηση των κρατικών 
μας νοσηλευτηρίων.   

 Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θέσω είναι αυτό που είπε ο κ. Μυλωνάς, ενδεχομένως να ισχύει και να 
είναι και μια μεμονωμένη περίπτωση για την οποία κάποιοι από εμάς έχουμε να πούμε κάποιες ιστορίες.  Αυτό 
δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ισχύει για το σύνολο του τρόπου που διοικείται και ο ΟΚΥΠΥ και τα ιδιωτικά 
μας νοσηλευτήρια.  Το ΓΕΣΥ είναι και θα είναι πάντοτε η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση των Κυπρίων πολιτών 
και έχει ευεργετήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους Κυπρίους πολίτες.  Και θεωρώ ότι έχουμε κάνει μεγάλα βήματα 
προς τα μπρος και για την ενίσχυση των κρατικών μας νοσηλευτηρίων με την αύξηση του αριθμού των 
νοσηλευτών, αλλά και του ιατρικού προσωπικού και με την αύξηση των μισθολογικών αιτημάτων του 
νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και με ενίσχυση με εξοπλισμό και υποδομές.  Εάν υπάρχουν κενά και 
αδυναμίες, που υπήρξαν όσον αφορά τη συζήτηση που είχαμε για τα ΤΑΕΠ, που το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο 
ΟΚΥΠΥ, θα βελτιωθούν.  Και ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, κύριε Λουκαΐδη, δεν είπε ο ΟΚΥΠΥ ότι 
δεν έχει πλάνο δράσης για τον τρόπο λειτουργίας και τις δραστηριότητες του ΟΚΥΠΥ.  Ο ΟΚΥΠΥ έχει πει ότι θα 
το επικαιροποιήσει με βάση τα νέα δεδομένα και αυτό αναμένουμε όλοι.  Και να σας διαβεβαιώσω ότι ως 
επιτροπή Υγείας και όλοι οι συνάδελφοι στην επιτροπή Υγείας, που έχουμε και μια αγαστή συνεργασία, οφείλω 
να πω ως προς τούτα τα θέματα, θα το παρακολουθούμε το θέμα, για να βεβαιωθούμε ότι θα γίνουν όλα αυτά 
που έχουν υποσχεθεί.  Αλλά με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι εμείς θέλουμε να 
αλλάξουμε τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ και με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να μειώνουμε τις προσπάθειες που όλοι 
μαζί κάναμε και εμείς ως πολιτικά κόμματα και το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και 
οι κρατικοί φορείς και ο ΟΑΥ και ο ΟΚΥΠΥ, για να βελτιώσουμε το Γενικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα πρέπει 
να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Ορφανίδου.  Ευχαριστώ πολύ. 

 Γιατί διαμαρτύρεστε, συνάδελφοι; 

 Κύριε Κουλία, έχετε τον λόγο.  Ζητήσατε τον λόγο. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ο προϋπολογισμός έχει μέσα €86 εκατομ. ή €80-τόσα-εκατομ. για το ΓΕΣΥ.  Και δε νομίζω ότι κανένας 
μες τούντην αίθουσαν επαρεμπόδισεν κανέναν να κάμει στο ΓΕΣΥ αυτό που προνοεί ο νόμος.  Στην πράξη όμως 
ξέρετε τι γίνεται;  Ακριβώς τα ανάποδα!  Εκαταφέραμεν...  Θέλω να θυμίσω σε όλους μας ότι τα δημόσια 
νοσηλευτήρια πριν την έναρξη του ΓΕΣΥ και ο ιδιωτικός τομέας στην Κύπρο είχαν ένα πολύ καλό επίπεδο 
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ιατρικής τόσο εις τον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο.  Τι είναι που εκαταφέραμεν;  Εκάμαμέν τους όλους 
δημόσιους!   

 Και να σας πω ένα παράδειγμα.  Πριν κανένα μήνα τηλεφωνά μου μια οικογένεια από το Ριζοκάρπασον, 
εγκλωβισμένοι.  Εφέραν το κοριτσάκι εννιά χρονών με τυφλόν, έσπασε το τυφλόν πάνω στο μωρό.  Επήεν σε 
ιδιωτική κλινική.  Είπαν του «Κύριε...» -στη Λάρνακαν τωρά- είπαν του «Κύριε, εν έχουμε παιδίατρο, να πάεις 
στο νοσοκομείο».  Επήεν στο νοσοκομείο, έκαμε μιαν ώρα, δκυο ώρες, τρεις ώρες...  Επήραν με δέκα φορές 
τηλέφωνο, λέω κάτι εννά τρέχει.  Τηλεφώνησα.  Λέν’ μου «Κύριε Κουλία, είμαστε δαμαί, κλαίει το μωρό τζι είπαν 
μου “Με τη σειρά”».  Τρεις ώρες, α!  Στο νοσοκομείο Λάρνακος.  Είπα τζι εγώ, ετηλεφώνησα του Υπουργού 
Υγείας, ώρα του καλή του κ. υπουργού, απάντησέ μου «Κύριε, να σε πάρω σε δέκα λεπτά τζιαι δώσ’ μου χρόνο».  
Λαλώ του «Χρόνο διώ σου όσον θέλεις, ο χάρος εν ηξέρω αν θα μας δώσει χρόνο για το μωρό!».  Αυτά έν’ 
γεγονότα.   

 Προχτές, κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, ένας που ετραυματίστην σε ατύχημα λαλεί μου 
«Κύριε Κουλία, μα τούντα ασθενοφόρα του ΓΕΣΥ, είντα λοής είναι;»  Λαλώ του «Γιατί, τι έχουν, γιε μου;»  Εβάλαν 
τον... Έκαμεν ατύχημα στο Κιβισίλι.  Επήαν δύο κύριοι εκεί -ο ένας οδήγαν, ο άλλος ήταν νοσοκόμος- είχε ένα 
κρεβάτι το οποίον επάαιννεν τζι έρκετουν μες στο ασθενοφόρο, ούτε οξυγόνο είχαν, τίποτε απολύτως, παρ’ ολίγο 
να...  Δηλαδή καλλίττερα να επήαιννεν παρπατητός, αν εμπόρεν ο άνθρωπος!  Αυτά είναι τα ασθενοφόρα!  Και 
αυτά τα παρατράγουδα είναι καθημερινά εις τα νοσοκομεία και δεν είναι το προσωπικό που λειτουργεί σήμερα, 
είναι εμείς που τα οργανώσαμε.  Και είπεν… 

 Τώρα, παρεμποδίζει κανένας οποιονδήποτε αρμόδιο να προχωρήσει να υλοποιήσει το σύστημα;  Τι ήταν 
το ΓΕΣΥ;  Όρος απαράβατος είναι να αναβαθμίσουν τα νοσοκομεία.  Μα, τούντο κράτος αναβάθμισέν τα ή 
εδιάλυσέν τα;  Και πώς τα διάλυσε;  Άκου τι έκοψεν ο νους μας!  Επειδή εν επείθαμεν τους γιατρούς να ενταχθούν 
στο ΓΕΣΥ, έκοψεν ο νους των περισπούδαστων, της κυβερνήσεως δηλαδή, να αρπάξουν τους γιατρούς των 
νοσοκομείων να τους κάμουν ιδιώτες!  Τζι είπεν τους «Αντί να παίρνετε τρεις-τέσσερις χιλιάδες, πέντε χιλιάδες, 
θα παίρνετε ’κοσπέντε ’πού ποδά».  Έχει κανένας αμφιβολία ότι έγινε έτσι;  Καλά, έν’ τέχνη του Πλάστη μου 
τούτη που εκάμαν;  Το ίδιο το κράτος, που ανέλαβε αυτή την ευθύνη εδιέλυσεν το σύστημα εν τη γενέσει του!  
Πηαίνvετε στα νοσοκομεία να δείτε ποιοι έμειναν!  Πηαίνvετε να γραφτείτε, εννά σας εξετάσει κανένας!  Μα, 
συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, μιαν ημέρα να πάρεις όλη τη Βουλή, σύσσωμη, να ξεκινήσουμε να δοκιμάζουμε την 
τύχη μας!  Αλίμονο να ππέσεις στα χέρια της σημερινής ιατρικής!  Όχι μόνο των νοσοκομείων˙ και των ιδιωτών!   

 Και το μωρό εκείνο που σας περιέγραψα προηγουμένως, όταν αποτάθηκε εις τον γιατρό του, τον 
παιδίατρο, ο οποίος επληρώννετουν και εκοίταζεν το μωρό, με την έλευση του ΓΕΣΥ είπεν του «Κύριε, εν μπορώ 
να σε δω σήμερα, διότι έν’ Σάββατον, η ώρα δκυο κλείουμεν».  Για να δείτε τι είναι που έγινε.  Και σίγουρα δε 
φταίει το όραμα, κύριε Λουκαΐδη, του ΓΕΣΥ.  Έσιει κανέναν νούσιμον άνθρωπο που δε θέλει να εφαρμοστεί 
τούντο περιβόητο πρόγραμμα πά’ στην κόλλαν, όπως το είδαμεν;  Aλλά στην πράξη είναι αυτό που γίνεται;  
Ανέλαβε μία κυβέρνηση…  Και να συνεχίσω και το παράδειγμα, όταν επήρα τον υπουργό, ετηλεφώνησέ μου 
αμέσως, όταν του ’πα «Εν σου διά ο χάρος παράταση», και ποιαν έβαλε;  Την κ. Γιαννάκη, η οποία προφανώς 
είναι ο Κέρβερος της υγείας, όταν παρεμβαίνει βοηθά.  Εχρειάστην ο υπουργός να επικαλεστεί τη γενική του 
διευθύντρια, για να ξεκινήσει καυγάν να δουν το μωρό.  Ε, μα, συγγνώμη, αυτό είναι πάνω σε καθημερινή βάση!  
Άρα, καλά κάμνουμε να σκεφτούμε καλά τι θα κάμουμε με την υγεία μας!  Διότι, να βάλλετε τον σταυρόν σας να 
μεν ηππέσουμεν στα σιέρκα του συστήματος, διότι δεν έμεινε ούτε δημόσιος ούτε ιδιωτικός τομέας.  Διελύθησαν 
όλοι! 

 Το λοιπόν, τούτων λεχθέντων, φυσικά το μόνο που λειτουργεί -αξίζει να το πω- είναι το σύστημα 
επιδοτούμενων ασθενών, που έμεινε ακόμα στο κράτος.  Εκεί λειτουργεί το σύστημα˙ μόνο του, μόνο αυτό το 
κομμάτι.  Τα άλλα όλα διελύθησαν στα εξ ων συνετέθησαν. 

 Και θα πάμε και στον προϋπολογισμό.  Εζήτησα τον λόγο, κυρία Πρόεδρε, να επισημάνω το εξής προς 
το σώμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συντομεύετε, σας παρακαλώ. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρέ μου, έν’ ρηάλια ποννά δώκουμεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε με πολλή προσοχή, κύριε Κουλία μου, συνεχίστε. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.  Νομίζω είμαι λιτός κύριος και τελειώνω σύντομα. 

 Μες τούντα ποσά θα δώσομεν και €3,7 εκατομ. για το περιβόητο σχέδιο της λαθρομετανάστευσης, που 
μας ηύρεν η Τουρκία καλά θύματα και μας τους στέλλει κάθε μέρα.  €3,7 εκατομ.!  Ξέρετε πόσα επκιερώσαμεν 
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ως τα σήμερα;  Για φέτος δηλαδή!  €178 εκατομ.!  Ως το τέλος του χρόνου εννά πάμεν €180 εκατομ.!  Και, επειδή 
καλλιεργείται και η μυθολογία ότι «Ξέρετε, τούτα διά μας τα η Ευρώπη», η Ευρώπη ξέρετε πόσα έδωσε;  
Ερώτησα τον πρόεδρο της επιτροπής της…, που είδε καλά τα στοιχεία.  Η Ευρώπη ’πού το ’15 ως τα σήμερα 
έδωκέν μας €125 εκατομ.  Από το ’15 ως τα σήμερα.  Και τα €125 εκατομ., για να ξέρετε, έντζιεν της Ευρώπης.  
Η Κύπρος είναι καθαρός συνεισφορέας και τα  €125 εκατομ. έν’ που τζιείνα που στέλλουμεν εμείς!  Άρα, σε τούτο 
τον τόπο που οι πολίτες του ζουν με το ΕΕΕ, με τα €425, κάποιοι άλλοι ζιουν πλουσιοπάροχα εδώ μέσα,  διότι 
αφήσαμε τη λαθρομετανάστευση να κυριεύσει τους δρόμους και τα ταμεία μας! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Και δεν μπαίννει κάποιος εις στον νουν, να σκεφτεί τι πρέπει να γίνει.  Μόνο, αν πει ο Νουρής να λάβει 
κανένα μέτρο, ππέφτουν ούλλοι πάνω του να τον φάσιν! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουλία. 

 Τον λόγο έχει... 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Θυμάσαι που με πίεζες όμως, α; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μιλήσατε έξι λεπτά κύριε Κουλία, δεν νομίζω να σας πίεσα.  Έξι λεπτά. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Έν πολλά για τον Κουλία τα έξι λεπτά;  Εν εκατάλαβα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όντως, για εσάς είναι κατόρθωμα! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Επί της διαδικασίας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επί της διαδικασίας, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ναι, απλώς να ενημερώσω το σώμα ότι θα έχουμε όλη τη διάρκεια τζιαι τον χρόνο, όλοι μας -έντζιε μιλώ 
για τον κ. Κουλία που ήταν σπουδαίος ο λόγος του- να πούμε τα σώψυχά μας τζι ό,τι θέλουμε για όλα τα θέματα.  
Έχω την εντύπωση έχομε έναν προϋπολογισμό -είναι κι ομόφωνος.  Ε, νομίζω να σεβαστούμε όλοι... 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε Τορναρίτη, έσιεις τίποτε μαζί μου;  Όποτε βκω να μιλήσω, διαμαρτύρεσαι! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ! 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Να ξαναστραφώ πίσω δηλαδή! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Κουλία, σας παρακαλώ! 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Με όλο τον σεβασμό, κάθε φορά κάμνει το ίδιο! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Τορναρίτη, θέσατε το θέμα σας. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 
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 Εγώ δεν είπα τι θέλω να πω. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κάθε φορά κάμνει μου το ίδιο! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πείτε μας, επί της διαδικασίας είπατε, ναι. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ωραία! Παρακαλώ, αν συμφωνείτε όλοι... 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε Τορναρίτη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Κουλία, σας παρακαλώ! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 …να θεωρήσουμε το θέμα λήξαν τζιαι να προχωρήσουμε σε ψηφοφορίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν μπορώ να στερήσω τον λόγο από τους συναδέλφους.  Υπάρχουν συνάδελφοι της επιτροπής 
Οικονομικών που θέλουν να τοποθετηθούν και πρέπει να τοποθετηθούν, οπόταν, δευτερολογία επί 
προσωπικού. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κάποιοι συνάδελφοι το κάνουν, εγώ σέβομαι τους συναδέλφους, είναι μια αναφορά τριάντα 
δευτερολέπτων για το θέμα που έθιξε ο κ. Λουκαΐδης.  Κυρία Πρόεδρε, παρά το γεγονός ότι ακούω και τον 
πρόεδρο του κόμματός μου και θα το σεβαστώ ότι χρειαζόμαστε να συντομεύσουμε, επειδή λέτε όλοι να κάμουν 
εκείνο και το άλλο, την ώρα που εσείς λέτε να συζητήσουμε για το ΓΕΣΥ και να βρούμε λύσεις και ’πόψε και 
αύριο και προχτές τζιαι αντίπροχτες, εκατοντάδες άνθρωποι θα ’ναι μες στες Πρώτες Βοήθειες τζι εννά 
ταλαιπωρούνται.  Έν’ πολλά ωραία!  Να μεν το συζητήσουμε, ωραία, να μεν το αναφέρουμε!  Εγώ επερίμενα ότι 
εννά μου πει η πρόεδρος της επιτροπής, κι ομόφωνα όλοι μας, τούντην στρέβλωση που έζησεν ο πατέρας του 
κ. Λουκαΐδη, ο πατέρας μου, οι θείοι μας, οι γονιοί μας, τα μωρά μας, εννά τα συζητήσουμε, εννά φέρουμε τον 
υπουργό να δούμε αν θα έβρουμεν καμιά λύση, όχι να δώσουμε €400 εκατομ., συγγνώμη, πόσα εκατομμύρια 
εννά δώσουμε σήμερα με συμπληρωματικό προϋπολογισμό και να κάμνουμε ότι εν σφυρούμεν αδιάφορα. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, συζητήσαμε τα θέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, σας παρακαλώ!  Θα με αφήσετε να προεδρεύσω ή θα παίρνει καθένας και καθεμία τον λόγο να μιλά;  
Έδωσε κανένας την εντύπωση σε αυτή την αίθουσα ότι στερείται κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα 
ευαισθησίας για το ΓΕΣΥ;  Απαγόρευσε κάποιος σε κάποιο συνάδελφο ή συναδέλφισσα σε κάποια επιτροπή να 
εγγράψει ένα θέμα και να το συζητήσει;  Έχουμε ένα θέμα, να αναφέρετε ό,τι θέλετε.  Θεωρώ ότι κανένας δε 
στερείται ευαισθησίας και κυρίως δεν είναι σωστό να βγαίνει από αυτό το σώμα μια εικόνα καταποντισμού και 
διάλυσης των νοσηλευτηρίων.  Υπάρχουν προβλήματα, σαφώς και υπάρχουν και θα υπάρχουν, πρέπει όμως 
να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τα μηνύματα που μεταφέρουμε προς τα έξω, προς τον κόσμο.  Καλά κάνει ο 
συνάδελφος, θέτει ένα θέμα, να απαντήσουμε με σεβασμό και με επιχειρήματα. Δε θα στερήσω από κανέναν τον 
λόγο. 

 Οπόταν, κύριε Παπαδόπουλε, ναι. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Επειδή θεωρώ ότι έχουμε ανοίξει ένα κεφάλαιο που δε θα κλείσει εύκολα και επειδή έχει ανοίξει από τις 
παρεμβάσεις του δικού μου κόμματος, εγώ θέλω να απευθύνω μια ταπεινή έκκληση και εισήγηση.  Επειδή είναι 
ένα περίπλοκο ζήτημα το ΓΕΣΥ, δεν μπορούμε αποσπασματικά σήμερα να εξετάσουμε το ΓΕΣΥ μέσω ενός 
συμπληρωματικού προϋπολογισμού που αφορά μόνο κάποιες συγκεκριμένες δαπάνες.  Το συγκεκριμένο 
ζήτημα αξίζει μία πιο αναλυτική εξέταση των προβλημάτων που υπάρχουν, που είναι αυτά που έχει αναφέρει ο 
κ. Κουλίας, που είναι αυτά που έχει αναφέρει ο κ. Μυλωνάς, το γεγονός ότι δεν έχουν αυτονομηθεί τα νοσοκομεία, 
το γεγονός ότι σήμερα, ναι, έχουμε καταχρήσεις και δεν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι.  Είτε θα δοθεί η ευκαιρία 
στην επιτροπή Υγείας να παρουσιάσει τη συζήτηση με τον τρόπο που η ίδια μπορεί σε μια ειδική συζήτηση για 
το ΓΕΣΥ είτε μέσα από τους προϋπολογισμούς, νομίζω, θα μας δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουμε το 
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συγκεκριμένο ζήτημα.  Προσωπικά, εγώ λέω από τώρα ότι, ναι, το ΓΕΣΥ θα είναι από τα βασικά αντικείμενα που 
θα αναπτύξω στη δική μου παρέμβαση.  Αδικούμε τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό σήμερα, αν 
αναλώσουμε τις επόμενες τρεις ώρες της συζήτησης στο ΓΕΣΥ, που δεν είναι πάνω στην ατζέντα μας και δεν 
είμαστε και προετοιμασμένοι με στοιχεία, για να εξετάσουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συμφωνώ.  Συμφωνώ ότι αδικούμε τον προϋπολογισμό, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι αδικούμε και 
την προσπάθεια που γίνεται από τους συναδέλφους και δη στην επιτροπή Υγείας, είναι εδώ και η πρόεδρος, 
εβδομαδιαίως και μάλιστα τους έχω παρακαλέσει να μην παίρνουν και τόσο χρόνο οι επιτροπές τους.  
Ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, ευχαρίστως όμως, εάν θέλετε και στην ολομέλεια, ενόψει των προϋπολογισμών, 
που είμαι βέβαιη ότι καθένας θα πάρει τον χρόνο του, θα συζητηθεί και αυτό το θέμα που απασχολεί τόσο πολύ 
κόσμο με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τις προκλήσεις οι οποίες φυσιολογικά και εμφανώς υπάρχουν. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Χρίστου, ο οποίος... 

 Θα μιλήσετε εσείς; 

 Παρακαλώ, ναι, κύριε Παπαγιάννη. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θεωρώ ότι...  Θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο για τα όσα έχουν ακουστεί και θα πω ότι έχει κάθε δικαίωμα 
ο κάθε βουλευτής να πει κάτι που έχει δει, μια ανησυχία του.  Πολύ πιο σημαντικό όμως είναι να καταλάβουμε 
ότι για να πει κάτι κάποιος, σημαίνει ότι έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα.  Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν χρήσιμη αυτή 
η παρέμβαση και επ’ ουδενί λόγω δε μας κόστισε τον χρόνο μας. 

 Όσον αφορά τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, θα αναφέρει ο κ. Ιωάννου περισσότερες 
λεπτομέρειες, απλώς θέλω να αναφέρω κάτι δημόσια.  Ενώ βλέπουμε το πρόβλημα της παράνομης 
μετανάστευσης να μεγαλώνει και πλέον να γιγαντώνεται, και σε αυτό τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό 
βλέπουμε κάποια εκατομμύρια από την κυβέρνηση να πηγαίνουν για ακριβώς τον αντίθετο λόγο από αυτόν που 
θέλουμε, υποτίθεται, να βελτιώσουμε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εγώ ευχαριστώ.  Να είστε βέβαιος ότι κανένας δε στερείται τον λόγο, κύριε Παπαγιάννη, και όλες οι 
παρεμβάσεις έχουν τη δική τους χρησιμότητα. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Σαββίδης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Στα πλαίσια του συμπληρωματικού προϋπολογισμού των €180 εκατομ., τον οποίο ως κόμμα θα 
υπερψηφίσουμε, καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα και ένα κονδύλι €2,3 εκατομ. για εργασίες κατασκευής του 
νέου γηπέδου Λεμεσού.  Και εμείς λέμε «Καλά κάνει ο ΚΟΑ και το ζητά και να το πληρώσει το νέο στάδιο 
“Limassol Arena”».  Αλλά, όταν προχθές στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής είχαμε το αυτεπάγγελτο θέμα για 
τις αθλητικές υποδομές σε άλλες πόλεις και στην Πάφο, μας ανέφερε ότι δεν είναι προτεραιότητα η ανάπλαση 
του ιστορικού Ιακώβειου Σταδίου, το οποίο εδρεύει στο κέντρο της πόλης, το χρησιμοποιεί το αθλητικό σχολείο 
της Πάφου και χρησιμοποιούν ένα χωράφι τα παιδιά του αθλητικού σχολείου.  Αποτελούσε στο παρελθόν χώρο 
συνάθροισης για πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, και ζητήσαμε ένα ποσό του μισού 
εκατομμυρίου και σήμερα εγκρίνουμε €2,3 εκατομ. σε σύνολο €40 εκατομ., για να φτιάξουμε γήπεδο.  Και καλά 
κάνουμε.  Απλώς, το αναδεικνύω, για να δείξω ότι υπάρχει διάκριση στο πώς ο ΚΟΑ χειρίζεται τον 
προϋπολογισμό του. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Χατζηγιάννης. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη) 

 Δε θέλετε τον λόγο.  Ωραία.  Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Ο κ. Δαμιανού.  Κύριε Δαμιανού;   
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 Και απομένει ο κ. Κουλλά, έτσι;  Δεν υπάρχει κάποιος άλλος...  Αρκετοί!  Απολογούμαι.   

 Ναι, ναι, κύριε Τρυφωνίδη, εσείς, μετά ο κ. Ιωάννου και ο κ. Θεμιστοκλέους.  Ο κ. Θεμιστοκλέους για 
δευτερολογία μαζί με τον κ. Μυλωνά. 

 Ναι, κύριε Τρυφωνίδη, έχετε τον λόγο. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Αλέκο Τρυφωνίδη) 

 Όχι, όχι, εσείς, δε σας πρόσεξα, απολογούμαι.  Ναι. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Σίγουρα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ο πέμπτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2021, 
συνολικά €690 εκατομ.  Μελετώντας κάναμε τις εισηγήσεις μας και τις επισημάνσεις μας, οι οποίες θεωρώ θα 
ήταν χρήσιμες και για το υπουργείο και για τους άλλους κυβερνητικούς φορείς που αφορά ο παρών 
συμπληρωματικός προϋπολογισμός των €180 εκατομ. 

 Δυο-τρία θέματα που θέλομε να επισημάνομε, και δε θα μπω στο ΓΕΣΥ, κυρία Πρόεδρε, όμως επιβάλλεται 
επιτακτικά και το υπουργείο και οι άλλοι φορείς, ο ΟΚΥπΥ, ο ΟΑΥ, να εγκύψουν στο θέμα των Τμημάτων 
Επειγόντων Περιστατικών.  Ούτε θα αναφέρω λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορεί άνθρωπος με εγκεφαλικό από την 
Πάφο που μεταφέρθηκε στη Λευκωσία να είναι είκοσι έξι ώρες στις Πρώτες Βοήθειες!  Ό,τι είχε να πάθει το 
έπαθε!  Και εμείς θα συμβάλομε εποικοδομητικά σ’ αυτό το θέμα -επείγει- για τα Τμήματα Επειγόντων 
Περιστατικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ένα δεύτερο σημείο, αφορά το θέμα των κυβερνητικών κτιρίων, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα 
χρήματα, και εμείς ζητούμε όπως επειγόντως αυτό το κράτος αποκτήσει τα δικά του κτίρια, για να φύγομε από 
τον βραχνά και τα υπέρογκα ενοίκια.  Όμως, μέσα στους προϋπολογισμούς έπρεπε να ληφθεί υπόψη, -γιατί θα 
κτιστούν δημόσια κτίρια με τον νέο χρόνο- ότι όλα τα κτίρια μπορεί να τα πάρομε σε έναν χώρο.  Από τη μια το 
ένα υπουργείο κάνει προτάσεις για άμβλυνση του κυκλοφοριακού της Λευκωσίας και από την άλλη το άλλο 
υπουργείο παίρνει τεράστιο κόσμο και δημόσιους υπαλλήλους και πολίτες στο κέντρο της Λευκωσίας. 

 Και το τελευταίο σημείο.  Ανέφερε τζι ο συνάδελφος ο Χρύσανθος το θέμα του γηπέδου της Λεμεσού.  Εγώ 
θα το πάρω από μια άλλη σκοπιά, όπως τοποθετήθηκα στους προϋπολογισμούς.  Υλοποιείται ταχύτερα, γι’ αυτό 
ζητούνται και άλλα χρήματα και μπράβο και χίλια μπράβο για τη γρήγορη υλοποίηση.  Γι’ αυτό, επ’ αφορμή 
τούτου, καλούμε όλους, την κυβέρνηση και όλους τους φορείς, αυτή η ταχύτητα που επιδείχθηκε, και καλώς 
επιδείχθηκε, για να έχει ένα σωστό γήπεδο η Λεμεσός, να επιδειχθεί και στα άλλα θέματα, στα σχολεία, στα 
νοσοκομεία και πολλά άλλα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Ο κ. Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε τον πέμπτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό.  Για τρίτη φορά μέσα 
στον χρόνο καλούμαστε να εγκρίνουμε κονδύλια για παράνομους μετανάστες.  Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι 
έχουμε καταντήσει γραφικοί, αλλά να είσαστε βέβαιοι πως ποτέ δε θα κουραστούμε να λέμε ότι δεν είναι δυνατό 
οι φορολογούμενοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να πληρώνουν από την τσέπη τους σε αυτές τις 
δύσκολες περιόδους της ακρίβιας τη συντήρηση, τη διαμονή και τη σίτιση όσων επέλεξε η Τουρκία να μας στείλει 
κουβαλητούς στο νησί μας.  Κάποια στιγμή αυτή η κοροϊδία θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει.   

 Ακούστηκε κατά τους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών από τα πλέον επίσημα χείλη αυτό 
που το ΕΛΑΜ τονίζει τα τελευταία χρόνια.  Η συντριπτική πλειοψηφία των κονδυλίων προέρχεται από πόρους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διάφοροι πολιτικοί σχηματισμοί 
επικαλούνται τα τελευταία χρόνια.  Την ίδια ώρα που το κράτος ψαχουλεύει να μεταφέρει κονδύλια, για να στηρίξει 
τους γεωκτηνοτρόφους μας, που αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης, ψάχνουμε πόρους για επέκταση 
βιοτεχνικών περιοχών και πολλά άλλα καθημερινά θέματα που εκκρεμούν.  Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε 
άμεσα χρήματα, αλλά, όταν πρόκειται για τους παράνομους μετανάστες, τα εντοπίζουμε.   
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 Η θέση μας ως ΕΛΑΜ είναι ξεκάθαρη και την έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές.  Άμεσες απελάσεις, 
διακοπή εξέτασης νέων αιτήσεων ασύλου, ούτε ευρώ σε επιδόματα, ίδρυση ειδικού αστυνομικού σώματος για 
επιτήρηση της γραμμής αντιπαράταξης. 

 Για τους πιο πάνω λόγους, κυρία Πρόεδρε, ζητούμε όπως το επίμαχο άρθρο τεθεί σε ξεχωριστή 
ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου. 

 Κύριε Χρίστου, ζητάτε τον λόγο; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ναι, είχα ζητήσει τον λόγο προηγουμένως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση και κάποια αναφορά σε σχέση με τα όσα ειπώθηκαν για τον τομέα της 
υγείας και πιο συγκεκριμένα για τα δημόσια νοσηλευτήρια. 

 Για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ όλα τα κόμματα τα οποία είχαμε στηρίξει αυτό το σχέδιο υποσχεθήκαμε ότι 
μέσα από την επιτροπή Υγείας θα παρακολουθούμε την πρόοδό του και τα προβλήματα τα οποία θα 
παρουσιαστούν και θα επανέλθουμε στη συνέχεια, πράγμα το οποίο γίνεται από καιρού εις καιρόν.   

 Τα ΤΑΕΠ όντως έχουν προβλήματα και έγινε συζήτηση μόλις τις περασμένες εβδομάδες για το εν λόγω 
θέμα.  Σας διαβεβαιώ όμως ότι δεν υπάρχει Διευθυντής Πρώτων Βοηθειών ο οποίος να θέλει το τμήμα του να 
είναι γεμάτο ασθενείς και να μην υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια.  Όλοι μας έχουμε ζήσει ανάλογες εμπειρίες.  
Είχα και εγώ τη δική μου και σας τη μεταφέρω, για να σας εξηγήσω μετά τον λόγο.  Πολύ συγγενικό μου 
πρόσωπο, 6.00 το απόγευμα στις Πρώτες Βοήθειες, χρειάζεται εισαγωγή και η εισαγωγή με ενημέρωσαν ότι θα 
γίνει την επόμενη ημέρα το πρωί, αν υπάρξει κρεβάτι.  Αυτό τι σημαίνει;  Ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια 
αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα τα οποία δεν έχουν επιλυθεί και δε θα επιλυθούν αυτό το διάστημα ως διά 
μαγείας.   

 Χρειάζεται κρατική παρέμβαση, διότι ο δημόσιος τομέας της υγείας είναι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται αυτή 
τη στιγμή και το όλο θέμα του κορωνοϊού.  Ο ιδιωτικός τομέας απουσιάζει, επομένως έχουν φορτωθεί τα πάντα 
στα δημόσια νοσηλευτήρια.  Και είναι καλό να λέμε ότι έγιναν προσλήψεις νοσηλευτών, αλλά να εξετάσουμε και 
πόσοι ταυτόχρονα έχουν αφυπηρετήσει.  Να εξετάσουμε και πού έχουν κατανεμηθεί αυτοί οι νοσηλευτές το 
τελευταίο διάστημα.   

 Επομένως, κυρία Πρόεδρε, όχι ευχολόγια, θέλουμε πράξεις από την πολιτεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Χρίστου. 

 Εκτός από τον κ. Δαμιανού και τον κ. Κουλλά ζητεί κάποιος άλλος τον λόγο; 

 Θα δευτερολογήσετε, κύριε Θεμιστοκλέους, οπόταν στη συνέχεια. 

 Κύριε Δαμιανού, έχετε τον λόγο. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Παύλο Μυλωνά) 

 Και εσείς, κύριε Μυλωνά, ναι, βεβαίως, δε σας έχω ξεχάσει. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) 

 Έν’ καλή η μνήμη μου ακόμα, κύριε Κουλία. 

 Ωραία, ευχαριστώ. 

 Κύριε Δαμιανού. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Θα θέλουμε όλοι να δευτερολογήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όποιοι θέλουν θα δευτερολογήσουν.  Εννά καταργήσουμε και αυτή τη διαδικασία; 
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 Ναι, κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Απλώς, κυρία Πρόεδρε, έχετε δίκαιο, αλλά, αν προχωρούσαμε με κατάλογο, θα ήταν κατανοητό σε όλους 
επί ποιων θεμάτων θα διεκδικούσαμε δευτερολογία.  Έχουν διασταυρωθεί οι πρωτολογίες με δευτερολογίες.  Για 
τα επί προσωπικού και εμείς ενδεχομένως να χρειαστεί, μετά από τοποθετήσεις που θα ακολουθήσουν, να 
ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 …ή να πρωτολογήσει άλλος συνάδελφος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχω τρομερή υπομονή, κύριε Δαμιανού, δε φαντάζεστε πόση. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Το γνωρίζω και σας συγχαίρω, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Διαφορετικά λογάριαζα να τοποθετηθώ εκ μέρους της κοινοβουλευτικής μας ομάδας επί του 
προϋπολογισμού.  Θα είμαι πάρα πολύ συνοπτικός και σύντομος, για να πω ότι, τουλάχιστον ως κοινοβουλευτική 
ομάδα, μόλις λάβαμε τα κείμενα του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, όπως κάνουμε πάντα, αποταθήκαμε 
στα αρμόδια γραφεία της κεντρικής επιτροπής, σε φορείς του δημοσίου, συζητήσαμε, συγκεντρώσαμε ερωτήσεις, 
σε πολύωρες συνεδριάσεις της επιτροπής Οικονομικών υποβάλαμε τις ερωτήσεις, για να μπορέσουμε να 
διαμορφώσουμε πολιτική θέση και να τοποθετηθούμε στην ολομέλεια.  Και βεβαίως μαζέψαμε και ερωτήματα 
από συναδέλφους άλλων επιτροπών και σήμερα θα τοποθετηθούμε θετικά. 

 Προφανώς, είναι δικαίωμα όλων μας να τοποθετούμαστε στην ολομέλεια της Βουλής, αλλά πρέπει να πω 
ότι έγινε κάτι αντιπαραγωγικό σήμερα, το οποίο αδικεί και τη δουλειά, την εκτενή, που έγινε στην επιτροπή 
Οικονομικών από όλα τα κόμματα.   

 Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το ΕΛΑΜ δεν είναι γραφικό για τον ακραίο ρατσιστικό του λόγο σε 
σχέση με το μεταναστευτικό, είναι απλώς ρατσιστικός λόγος.   

 Το τρίτο, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που έγινε για το ΓΕΣΥ, πρέπει να πω ότι όλοι και όλες έχουμε τραγικές 
ιστορίες και βιώματα, αλλά νομίζω το να μετατρέπεται η ολομέλεια της Βουλής σε ένα βιωματικό εργαστήρι, 
κάποτε όχι και με θεμιτούς τρόπους, με όλο τον σεβασμό εκτιμώ ότι δεν είναι ενδεδειγμένο.  Και το λέω τούτο, 
διότι μπορεί να υπάρχουν τέτοιες ιστορίες και είναι αρκετές και όλοι τις έχουμε βιώσει, αλλά την ίδια ώρα πρέπει 
να αναγνωρίσουμε τις ιστορίες επιτυχίας αυτού του συστήματος.  Διότι καθημερινά γιατροί, νοσοκόμοι, 
παραϊατρικό προσωπικό καταθέτουν την ψυχή τους στα νοσοκομεία και αδικούμε αυτούς τους ανθρώπους.  Και 
είναι ένα πράγμα να πούμε ότι χρειάζεται περαιτέρω στήριξη των νοσηλευτηρίων, κάτι το οποίο το ΑΚΕΛ λέει 
από την πρώτη στιγμή, αλλά επιτέλους είναι καλά εμείς, οι νομοθέτες, να ξεχωρίσουμε τι είναι ο ΟΚΥπΥ και τι 
είναι ο ΟΑΥ.  Διότι έν’ ο ΟΚΥπΥ που ευθύνεται για πολλά πράγματα. 

 Την ίδια ώρα, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην επιτροπή Υγείας συζητούνται κατά κόρον αυτά τα 
ζητήματα, να συνεχίσει αυτός ο διάλογος και όταν χρειάζεται εμπλουτισμός και βελτίωση και επικαιροποίηση, να 
γίνει, υπό μία βασική προϋπόθεση για το ΑΚΕΛ: δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε αυτά που απεργάζονται 
συγκεκριμένοι κύκλοι -και εντός του κοινοβουλίου- για να αλλοιώσουν την αρχιτεκτονική, τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ.  
Είναι μια κατάκτηση και ως τέτοια πρέπει να βελτιώνεται, όχι να αποψιλώνεται, όχι να ακυρώνεται. 

 Ένα τελευταίο, κυρία Πρόεδρε.  Να πω ότι στα επί μέρους ζητήματα είχαμε θέσει ζητήματα που αφορούν 
τα κονδύλια για την πρώην Λαϊκή Τράπεζα και τον τρόπο διαχείρισης, ζητήματα που αφορούν το φορολογικό 
σύστημα και οφειλές ευρύτερα.  Θέσαμε και ερωτήματα που αφορούν το ΓΕΣΥ και ευρύτερα ζητήματα στην 
επιτροπή Οικονομικών.  Πρέπει να πω ότι έχουμε λάβει τις αναγκαίες απαντήσεις και γι’ αυτό σήμερα 
τοποθετούμαστε για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό θετικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Κουλλά. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Χρίστου. 

 Για δευτερολογία, αντιλαμβάνομαι. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Ναι, για την αναφορά του κ. Δαμιανού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα σας δώσω τον λόγο, μόλις τελειώσει ο κ. Κουλλά. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χρίστο Χρίστου) 

 Επί προσωπικού; 

 Ναι, έχετε τον λόγο τώρα.  Ναι. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε… 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Επί κομματικού περισσότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εσείς επί προσωπικού; 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Όχι, διαδικαστικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πείτε μου. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι εγώ έκανα το έγκλημα καθοσιώσεως να μιλήσω για το ΓΕΣΥ για μια έκτακτη 
περίσταση λόγω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν είπε κανείς αυτό το πράγμα. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δεν απευθύνομαι σε εσάς, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ, ναι, ολοκληρώστε.   

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ:  

 Απευθύνομαι στο σώμα και γενικότερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Δεν μπορώ τούτο το πράμα, την υποκρισία που ζω κάθε μέρα!  Δηλαδή, όταν εγώ τοποθετήθηκα για το 
ΓΕΣΥ για ένα πρόβλημα που προέκυψε εκτάκτως λόγω του COVID-19, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, 
καμία αναφορά δεν έγινε, κύριε Δαμιανού, στους γιατρούς και τους νοσηλευτές, απεναντίας είναι ήρωες. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Παύλο μου, λυπούμαι, αλλά… 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Που εμείς το σύστημα, κύριε Δαμιανού, κάνουμε ό,τι… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 
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 …τοποθετείσαι επί προσωπικού, χωρίς να σε έχω αναφέρει.  Διαβάστε τον Κανονισμό της Βουλής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, ούτε εγώ κατάλαβα ότι αναφερόταν σε εσάς. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Ναι, αλλά, επειδή άνοιξε το θέμα…  Μακάρι να μην αναφερόταν σε εμένα.  Όταν ανοίγει θέματα… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Μίλησαν άλλοι πέντε, κύριε Μυλωνά. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Περιμένετε, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν είναι για εσάς που είπε, κύριε Μυλωνά. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Όταν ανοίγουν θέματα του στυλ «το ρατσιστικό» ή το μη και ανοίγουμε θέματα άσχετα με τον 
προϋπολογισμό και είναι επί προσωπικού και θα απαντήσει κάποιος, εν βιάζεται κανένας.   

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Εντάξει, δικαιούστε να υπερασπιστείτε το ΕΛΑΜ.   

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Δικαίωμά μας να έχουμε οποιαδήποτε άποψη θέλουμε, κύριε Δαμιανού, άδεια εν θα πάρω ’πού σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ πάρα πολύ! 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Άριστο Δαμιανού) 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Για οποιοδήποτε θέμα.  Δεν κατάλαβα.  Θα μου πείτε ότι θα υπερασπιστώ το ΕΛΑΜ εσείς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Μυλωνά… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Δικαιούστε, κύριε Μυλωνά. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Και νομίζετε ότι με κονιορτοποιήσατε τώρα και δεν μπορώ να μιλώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Μυλωνά, ολοκληρώσατε; 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Εγώ λέω την άποψή μου για το ΓΕΣΥ και έρχεστε και μου λέτε να μη μιλήσω και ότι έκανα λάθος, γιατί 
άνοιξα το θέμα του ΓΕΣΥ, που καθημερινά στις Πρώτες Βοήθειες είναι ο κόσμος που εκπροσωπώ και αυτή τη 
στιγμή μου ζητάτε… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ να τηρηθεί η διαδικασία.  Δεν αναφέρθηκα στον κ. Μυλωνά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο. 

 Κύριε Μυλωνά, σας παρακαλώ. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 
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 Είναι καλά, αν δεν ξέρουμε τον κανονισμό, να τον διαβάσουμε.  Αν είναι να λαϊκίζουμε, αυτό δεν είναι 
χαρακτηριστικό του ΑΚΕΛ.  Δεν αναφέρθηκα σε κανένα συνάδελφο και ο κ. Μυλωνάς προφανώς, επειδή ήταν 
εκτός αιθούσης… 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εάν εγώ εξαπέλυα αυτούς τους χαρακτηρισμούς του κ. Δαμιανού… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 …υπήρξαν άλλες πέντε αναφορές προσωπικές. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 …θα γινόταν ο χαμός του κόσμου! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν αναφέρθηκε με το δικό σας όνομα, είναι η αλήθεια.  Δικαιούστε να τοποθετηθείτε… 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 «Αυτούς τους λαϊκισμούς» λέει.  Είναι λαϊκισμός, κύριε Δαμιανού… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ πολύ! 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 …ότι στις Πρώτες Βοήθειες μαζεύεται ο κόσμος, εκατοντάδες;  Ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος με 
τον πατέρα του ήταν.  Δηλαδή έπρεπε να συζητούμε τα θέματα που μόνο εσείς θέλετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Είπατε τη θέση σας, κύριε Μυλωνά, ξεκάθαρο το σημείο σας.  Σας παρακαλώ!  Ευχαριστώ πάρα 
πολύ!  Είπατε τη θέση σας. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Μου δώσατε τον λόγο.  Μου επιτρέπετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, σας ακούω, αλλά αναφέρεστε προς τον κ. Δαμιανού.  Δεν είναι σωστό! 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Του δώσατε τον λόγο, κυρία Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα δεν αναφέρθηκε στο όνομά σας! 

 Πείτε τι θέλετε γενικά τότε, να ακούσει το σώμα.   

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, πριν λίγο δεν κάνατε παρατήρηση σε συνάδελφό μας ότι παίρνει τον λόγο μόνη της;  Η 
κ. Σάβια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, και σας είπα «χρειάζεστε δευτερολογία»; 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Μιλώ, μου δίνετε τον λόγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Χρειάζομαι να τηρήσω τη διαδικασία. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δε χρειάζεται, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Παύλο μου, σε ρωτώ και σου λέω «χρειάζεστε να δευτερολογήσετε» όπως σας είχα σημειωμένο και μου 
λέτε «επί προσωπικού» και σας απαντώ ότι ο κ. Δαμιανού δεν αναφέρθηκε σε εσάς.  Οπόταν, θα έχετε τον χρόνο 
για τη δευτερολογία σας και θα απευθυνθείτε στο σώμα. 

 Ωραία! 

 Κύριε Κουλλά, ξεκινήστε την τοποθέτησή σας. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, είπατε ότι θα μου δώσετε τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εσείς επί προσωπικού ή επί παντός επιστητού; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επί προσωπικού, εσείς.  Ωραία, επί προσωπικού. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κ. Δαμιανού και στην αναφορά του περί ρατσιστικού λόγου από το 
ΕΛΑΜ.  Κατά τη δική μας άποψη, ρατσιστικό είναι τη στιγμή που χιλιάδες συμπατριώτες μας έχουν ανάγκες και 
αποκόπτονται τα δικά τους επιδόματα, το ΑΚΕΛ να επιμένει να χορηγούμε εκατομμύρια σε παράνομους 
μετανάστες.  Ρατσιστικό είναι να υπερασπίζεσαι τα σχέδια της κατοχικής δύναμης εις βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Εάν αυτό είναι επί προσωπικού, τότε ζητώ τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε τον λόγο. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Λοιπόν, με την άδεια του συναδέλφου ο οποίος είναι στο βήμα κιόλας, μπορώ να αγορεύω όση ώρα θέλω, 
αλλά αυτή την υποκρισία δεν πρόκειται να τη δεχτώ.  Λοιπόν, αν ενοχλούνται για την πολιτική μας θέση ότι είναι 
ρατσιστές και νεοφασίστες, να επιχειρηματολογήσουν, για να αποδείξουν το αντίθετο.  Αλλά δεν είναι επί 
προσωπικού η συγκεκριμένη αναφορά.  Απ’ εκεί και πέρα, το να έρχεται το νεοφασιστικό ΕΛΑΜ να μας παραδίδει 
εμάς -του ΑΚΕΛ- μαθήματα πατριωτισμού είναι το άκρον άωτον της αποθράσυνσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού. 

 Κύριε Κουλλά, έχετε τον λόγο.   

 Απολογούμαι που σας αφήσαμε στο βήμα να περιμένετε.  Σας ακούμε με πολλή προσοχή. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κανένα πρόβλημα, κυρία Πρόεδρε. 

 Εις ό,τι αφορά τους μετανάστες, εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε παιδιά και γυναίκες να πεθάνουν στους 
δρόμους.  Θα στηρίξουμε.  Γι’ αυτό και υπάρχει και αυτό το επιπρόσθετο κονδύλι.  Αλλά μέσα από σωστές 
πολιτικές, που έχουμε ψηφίσει νομοσχέδια και με το Δημοκρατικό Κόμμα, και με αλλαγή του συντάγματος, πρέπει 
να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο σωστά.  Όχι όμως χωρίς να παράσχουμε την αναγκαία ανθρωπιστική 
βοήθεια.  Ενόσω υπάρχουμε.   

 Για το Ταμείο Αλληλεγγύης συμφωνώ με τον κ. Παντελίδη, άλλωστε μαζί είχαμε φτιάξει τη νομοθεσία, ότι 
ήρθε η ώρα να δουλέψει.  Πρέπει να δουλέψει και πρέπει να το δούμε στην επιτροπή Οικονομικών, για να 
δουλέψει.   

 Για το ΓΕΣΥ εγώ θα πω κάτι άλλο.  Εννοείται ότι δε θέλουμε αλλαγή της φιλοσοφίας, θέλουμε λειτουργικές 
αλλαγές, θέλουμε να γίνει πιο αποδοτικό, θέλουμε να μειωθούν οι όποιες καταχρήσεις.  Αλλά δεν είναι αυτό το 
θέμα.  Εδώ πέρα εκείνο που πρέπει να σχολιάσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το εξής:  Από ένα μεγάλο 
κονδύλι €600 τόσων εκατομ., που είναι η συνεισφορά του κράτους εις το ΓΕΣΥ, όπως στις κοινωνικές ασφαλίσεις 
που βάζουν οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και το κράτος χρειάστηκαν επιπρόσθετα €85 εκατομ.  Ακριβώς για τι;  
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Τούτο τι καταδεικνύει;  Ότι οι μισθοί και η απασχόληση ήταν πέραν των αρχικών προσδοκιών για το 2021 και το 
κράτος χρειάζεται να συνεισφέρει περισσότερα.  Και γι’ αυτό ήρθε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός. 

 Θα πω επίσης ότι μέσα υπάρχει και ένα κονδύλι €8,5 εκατομ. για φάρμακα και εμβόλια.  Ναι, για εμάς 
είναι προτεραιότητα η δημόσια υγεία.  Θα πω επίσης ότι για τις εξοικονομήσεις το κράτος δεν είπε «αφού 
εξοικονόμησα ή δεν ξεκίνησε ένα έργο, ας τα κρατήσω αυτά τα λεφτά».  Υπάρχουν, και πρέπει και αυτά να 
αναδεικνύονται, €7,5 εκατομ. χορηγίες σε κοινότητες και άλλο μισό εκατομμύριο σε δύο δήμους, ο ένας είναι της 
Πάφου, κύριε Σαββίδη, για να αντικαταστήσουν τον οδικό φωτισμό με λαμπτήρες LED και αυτό είναι εξαιρετικό!  
Και έχει να κάνει και με τη γενικότερη συζήτηση των ημερών.  Έτσι είναι που πρέπει να προχωρήσουμε στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και δεν είναι ένα αμελητέο ποσό, επαναλαμβάνω, είναι σχεδόν €8 εκατομ.   

 Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού είναι ευχάριστο ότι προχωρά γρήγορα και θα πάρει €2,3 εκατομ. 
επιπρόσθετα.  Δεν είναι μόνο για το γήπεδο.  Είναι και για τιμητικά επιδόματα στους αθλητές που έλαβαν μέρος 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες.  Είναι και για το σχέδιο επαγγελματικής αποκατάστασης αθλητών.  Χάνουμε όλα 
αυτά, για να συζητούμε άλλα πράγματα.  Και, όταν θα τελειώσει το γήπεδο της Λεμεσού, η προσωπική μου 
εκτίμηση είναι ότι μεγαλύτερη ανάγκη έχει το γήπεδο της Ανόρθωσης, μετά του Αχυρώνα Λιοπετρίου και μετά 
της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου και μετά της Πάφου! 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Μετά του Ακρίτα Χλώρακα.   

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Και το λέω αυτό, ακριβώς γιατί δεν πρέπει να υπόκειται στη δική μας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πάντως γήπεδο εκάμαμεν την ολομέλεια!  Απολογούμαι για τη διακοπή.  Γήπεδο!  Πιάνει ο ένας το 
μικρόφωνο, η άλλη το μικρόφωνο…  Απίστευτα πράγματα! 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Θέλω να καταλήξω στο εξής:  Στη δική μας υποκειμενική κρίση πρέπει να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια 
για το πώς γίνονται έργα, πότε, ποια είναι ώριμα και ποια προχωρούν. 

 Και τελειώνω λέγοντας ότι επίσης υπάρχει στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό μια επιπρόσθετη 
χορηγία, σημαντικό για εμάς, άλλες €270 χιλιάδες για το Θέατρο Ριάλτο.   

 Αυτά.  Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κουλλά. 

 Απολογούμαι για τη διακοπή, αλλά θεωρώ ότι είναι και μέσα από τον τρόπο συμπεριφοράς μας που θα 
πρέπει να αναβαθμίσουμε το κύρος και την αξιοπιστία της Βουλής, τουλάχιστον επιδεικνύοντας σεβασμό, όταν 
μιλά ο κάθε συνάδελφος, να περιμένουμε τη σειρά μας και να πει ο καθένας ό,τι θέλει για όση ώρα θέλει.  

 Θέλετε να μιλήσετε, κυρία Ατταλίδου;  Ναι.  Και μετά έχει τον λόγο…  Ναι. Σύντομα, σας παρακαλώ.  
Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ:  

 Συνήθως, κυρία Πρόεδρε, όταν συζητούνται οι προϋπολογισμοί ενός κράτους, είτε συμπληρωματικοί είτε 
όχι, ξεδιπλώνεται και ένα όραμα για το ποια κοινωνία θέλουμε να υπηρετήσουμε.  Δυστυχώς, μετά μεγάλης μου 
λύπης θέλω να πω ότι σε αυτή την αίθουσα ακούγονται πράγματα τα οποία ενόμιζα ότι η ανθρωπότητα τα άφησε 
πίσω της.  Στοχοποιούνται ευάλωτες ομάδες ανθρώπων για το χρώμα τους και τη θρησκεία τους σε μια χώρα 
που θέλει να είναι ευρωπαϊκή.  Θεωρώ ντροπή κάποια πράγματα που ακούγονται.  Ρατσισμός ξέρουμε πολύ 
καλά τι είναι. Αιματοκύλισε την Ευρώπη και νομίζαμε ότι τα αφήσαμε πίσω μας.  Εμείς δεν τα αφήνουμε πίσω 
μας ούτε για τους συμπατριώτες μας τους Τουρκοκύπριους.  

 Και κάτι ακόμα που θέλω να πω.  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρουμε, αλλά και παίρνουμε.  Και 
μέχρι σήμερα έχουμε πάρει €324 εκατομ. επιπλέον, για αυτό κάποιοι πρέπει να γράφουν σωστά τους αριθμούς 
τους και να μην παρασύρουν τον κόσμο.  Αντί να δώσουμε όραμα σε αυτό τον κόσμο, τον έχουμε κάνει να 
φοβάται τη σκιά του.  Είναι ντροπή! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Ατταλίδου. 

 Θέλετε να δευτερολογήσετε, κύριε Παπαγιάννη;  Έχετε τον λόγο.  

 Ο κ. Θεμιστοκλέους δεν ήταν στην αίθουσα, έχετε τον λόγο και κλείνει η συζήτηση.  
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 Ναι; Και εσείς;  Απολογούμαι, κύριε Λουκαΐδη, θα τον έχετε. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Επειδή προφανώς η κ. Ατταλίδου με αυτό το έντονο ύφος θέλησε να επιβεβαιώσει στην ουσία τον 
χαρακτηρισμό που έχει πει ο κ. Δαμιανού, δε θεωρώ ότι υπάρχει οποιοσδήποτε Κύπριος αυτή τη στιγμή που να 
μη βλέπει στη γειτονιά του ότι υπάρχει πρόβλημα.  Και, αν θεωρεί ότι τρομοκρατούμε τον κόσμο με το να 
αναφέρουμε το πρόβλημα, την καλώ δημόσια να επισκεφτεί τα γραφεία ευημερίας σε κάθε επαρχία και να μιλήσει 
με τους λειτουργούς.  Να μας πουν αν και αυτοί είναι ρατσιστές, να μας πουν και αυτοί αν έχουν τα οποιαδήποτε 
ρατσιστικά σύνδρομα και την καλώ επίσης να…  Θα της δώσω μια λίστα με 30-35 γειτονιές που κυρίως είχαν 
στο παρελθόν πολύ ήρεμο περιβάλλον, να μας πουν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών αν είναι και αυτοί 
ρατσιστές.  Να μας πουν αυτοί που στις γειτονιές τους δεν μπορούν ούτε να βγουν έξω με τα παιδιά τους αν είναι 
φαντασία ή τρομολαγνεία.  Να μας πουν επίσης αν για τις δεκάδες κλεψιές έχει οποιαδήποτε ευθύνη η 
τρομολαγνεία του ΕΛΑΜ ή αν τις κάνουν Κύπριοι.  Να έρθει να την πάρουμε στην Αγία Νάπα να δούμε αν αυτά 
που λέω είναι φανταστικά.  Να έρθει και στο Παραλίμνι ή στην Πάφο, που ήταν και ο κ. Σαββίδης.  Πού πήγε 
τώρα ο κ. Σαββίδης;  Να μας πουν αν τα φανταζόμαστε αυτά που βλέπουμε.  Για όνομα του Θεού! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Ατταλίδου.  Επί προσωπικού. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ:  

 Η κ. Ατταλίδου δε ζει σε άλλο πλανήτη, ζει στην Κύπρο και ζει στους Αγίους Ομολογητές και κυκλοφορεί 
και βλέπει πάρα πολλούς μετανάστες.  Εξαρτάται από τα μάτια που τους βλέπει ο καθένας, αν τους βλέπει σαν 
εχθρούς και αν τους στοχοποιεί.  Εγώ δεν τους στοχοποιώ, όπως δε στοχοποιούν τους Κυπραίους στο Λονδίνο, 
όπως δε στοχοποιούν τους Κυπραίους στο Παρίσι.  Και επιτέλους πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά 
τους!  Οδηγούμε μια κοινωνία σε μια κατάσταση πολύ επικίνδυνη.  Και εγώ θα τα λαλώ, κύριοι του ΕΛΑΜ, είτε 
σας αρέσει είτε όχι.  Και, ναι, κυκλοφορώ και τη νύχτα στη Λευκωσία και δε φοβούμαι. Φτάνει! 

 Όχι, κύριε Σιζόπουλε, θα τα πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν.  Όχι, δε θα δώσω τον λόγο, ρώτησα πριν για δευτερολογίες.  

 Κύριε Σιζόπουλε, είναι επί της διαδικασίας; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Έχω την εντύπωση ότι το θέμα έχει υπερεξαντληθεί.  Στο τέλος αυτό που καταφέρνουμε είναι να 
υποβαθμίσουμε το επίπεδο και την ποιότητα του κοινοβουλίου.  

 Λοιπόν, νομίζω ότι σταματούμε και προχωρούμε σε διαδικασία ψήφισης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι.  Ωραία.  Με τη συμφωνία όλων έληξε το ζήτημα και προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του 
νομοσχεδίου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους.  

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Συμφωνήσαμε όμως, κύριε Θεμιστοκλέους, σας παρακαλώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Προηγουμένως έχετε πει ότι ο κάθε βουλευτής δικαιούται να μιλήσει, ότι έχετε απέραντη υπομονή, ότι 
δικαιούται να μιλήσει όση ώρα θέλει.  Προέκυψε ένα ζήτημα εδώ.  Ζήτησα πληροφορίες από τη γραμματεία της 
επιτροπής Οικονομικών.  Ζήτησα τον λόγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βάλτε το μικρόφωνό σας, κύριε Θεμιστοκλέους, για να ακούμε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ο κ. Σιζόπουλος έβαλε θέμα διαδικασίας και τερματίζεται η συζήτηση; Τερματίστε την! 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα γιατί χρειάζεται αυτό το ύφος, κύριε Θεμιστοκλέους;  Σας έδωσα τον λόγο… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Μα ποιο ύφος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας έδωσα τον λόγο, δεν ήσασταν στην αίθουσα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Με ποιο ύφος άραγε θέλετε να σας μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με το ύφος που αρμόζει σε έναν βουλευτή, με αυτό το ύφος, με σεβασμό.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Με αυτό σας μιλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε μιλάτε με αυτό το ύφος.  Σας παρακαλώ πολύ, δεν έχετε τον λόγο.  Καθίστε κάτω.  Σας έδωσα τον 
λόγο, δεν ήσασταν στην αίθουσα.  Σας είπα μετά να μιλήσετε, αλλά μετά την απαίτηση του συναδέλφου και 
νοουμένου ότι πήγε σε αυτό το επίπεδο η συζήτηση, θεωρήσαμε σωστό να λήξει.  Δεν είπαμε ότι έχουμε αφήσει 
πίσω οποιονδήποτε να μην έχει μιλήσει. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Το επίπεδο της συζήτησης εγώ το έχω ρίξει, κυρία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν είπα έτσι, κύριε Θεμιστοκλέους.  Νομίζω έν’ πολλά καλά τα ελληνικά μου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, έληξε η συζήτηση.  Σας παρακαλώ, κύριε Κυπριανού, έληξε η συζήτηση, διαφορετικά θα πρέπει 
να δώσω τον λόγο και στους υπόλοιπους.  Νομίζω δε στερήθηκε ο λόγος από κανέναν. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη) 

 Αυτό λέω, κύριε Χατζηγιάννη, το ίδιο πράγμα λέμε.  Ευχαριστώ πάρα πολύ που θεωρείτε ότι δεν μπορώ 
να συντονίσω την ολομέλεια, μπορώ να το κάνω όμως.   Έληξε η συζήτηση.  Αυτή είναι η απόφαση της 
Προέδρου. 

 Λοιπόν, δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο. Αντιλαμβάνομαι ότι θα κάνετε πολιτική τοποθέτηση και θα καταψηφίσετε συγκεκριμένο 
άρθρο.  Σας ακούω. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, είχαμε ζητήσει, επί της διαδικασίας, να ψηφιστεί ξεχωριστά το άρθρο το οποίο αφορά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, πείτε και θα σημειωθεί στα πρακτικά. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εμείς ζητούμε κάτι άλλο, δεν είναι να σημειωθεί στα πρακτικά.  Ζητούμε να τεθεί σε 
ξεχωριστή ψηφοφορία.  

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 
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 Κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούω. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Επειδή βλέπω συναδέλφους οι οποίοι αντιδρούν.  Είχαμε το ίδιο ζήτημα στον περσινό προϋπολογισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αυτό θα έλεγα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Μάλιστα.  Έχουμε μαζί μας την επιστολή του τότε Προέδρου της Βουλής, ο οποίος εξηγεί ότι είχαμε δίκαιο.  
Να την αναγνώσουμε;  Όχι τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, δε χρειάζεται, είμαι προετοιμασμένη.  

 Λοιπόν, όντως συμβουλευόμενη προηγουμένως και την κ. Ιερωνυμίδου, αλλά και τις υπηρεσίες της 
Βουλής, υπάρχει ως διαδικασία, αλλά ουσιαστικά το ίδιο πράγμα είναι.  Το κεφάλαιο το συγκεκριμένο 
αντιλαμβάνομαι ότι θα το καταψηφίσετε, εκτός αν υπάρχει διαφοροποίηση και από άλλους χώρους και μετά 
πάμε, για να ψηφίσουμε συνολικά τον προϋπολογισμό, για να μη βάλουμε ένα ένα τα άρθρα, που αντιλαμβάνεστε 
ότι είναι πάρα πολλά.  Το ίδιο πράγμα λέμε. 

 Ναι, κύριε Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εμείς ζητούμε να αναγνωστεί το επίμαχο άρθρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα το αναγνώσω εγώ. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Όπως αναφέρει και η επιστολή του κ. Αδάμου, να ψηφιστεί ή να καταψηφιστεί το επίμαχο άρθρο και μετά 
όλα τα άλλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αυτό θα κάνουμε κύριε Ιωάννου.  Το ίδιο πράγμα λέμε, κύριε Ιωάννου.  

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Ωραία, πολύ καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι συζητούμε.  Κανονικά, όταν διαβάζουμε ένα κείμενο 
νόμου, λέμε «άρθρα από ένα μέχρι τάδε» και θεωρούνται αναγνωσμένα για οικονομία χρόνου.  Δε διαβάζονται 
κανονικά.  Πρέπει όντως να ψηφίζονται ένα ένα τα άρθρα.  Όμως, ακολουθούμε -δεν ξέρω από πότε- αυτή την 
πρακτική, νομίζω ανέκαθεν για οικονομία χρόνου.  Το κόμμα που θέλει να τοποθετηθεί διαβάζει το συγκεκριμένο 
άρθρο, τον τίτλο του, και λέει «εμείς αυτό το άρθρο το καταψηφίζουμε».  Πάλι θα ακουστεί το άρθρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έτσι είναι. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Αν κάποιο άλλο κόμμα θέλει κάτι άλλο, επίσης το λέει και κάμνουμε μια φορά την ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Διαφορετικά θα πρέπει να ψηφίζουμε ένα ένα τα άρθρα, που είναι πάρα πολλά. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
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 Και καταγράφουμε διαφωνία ή αποχή και ούτω καθεξής.  Είναι απλά τα πράγματα.  Τίποτε πέραν τούτου.  
Καμία παραβίαση της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συμφωνώ.  Νομίζω θα με βοηθήσουν οι συνάδελφοι. 

 Ναι, κύριε Παπαγιάννη, και μετά ο κ. Θεμιστοκλέους. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Δεν έχω κανένα σκοπό να περιπλέξω τη συζήτηση περαιτέρω.  Απλώς θα αναφέρω κάτι που θα έπρεπε 
να είναι κατανοητό.  Όταν έγινε η αντίστοιχη συζήτηση στον περσινό προϋπολογισμό, οι απόψεις που 
ακούστηκαν από αυτούς που διαφώνησαν μαζί μας δεν είναι αυτές που ακούμε σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μην ανοίξετε, σας παρακαλώ, αυτό το κεφάλαιο, κύριε Παπαγιάννη. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Υπάρχει λόγος που το ζητούμε, δεν είναι μόνο για να το ζητήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Και νομίζω είναι για να διευκρινίσετε τη θέση σας επί του συγκεκριμένου άρθρου και αυτό θα γίνει. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Δύσκολοι οι καιροί για τη Βουλή μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μια χαρά είναι η Βουλή μας. 

 Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους.  Σας ακούμε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

Μακάρι να τα βλέπετε μια χαρά και μακάρι να έρθει μια μέρα που θα τα βλέπω και εγώ μια χαρά. 

Συμφωνώ με τον κ. Λουκαΐδη ότι, όταν αναφερόμαστε από το τάδε άρθρο ως το τάδε, εννοείται ότι κάθε 
βουλευτής έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ψηφίσει ή να καταψηφίσει συγκεκριμένα άρθρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σωστό. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

Δε συνιστά υποχρέωση του βουλευτή, επειδή συμφωνεί με κάποια άρθρα που θέλει να τα ψηφίσει, να 
πάει κατ’ ανάγκην να ψηφίσει και αυτά με τα οποία διαφωνεί. 

 Δεύτερον, το 2013 -και αναφέρομαι στα ποσά τα οποία μου έδωσε η επιτροπή Οικονομικών… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, επί της ουσίας θα μιλήσετε; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ναι, επί της ουσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, κύριε Θεμιστοκλέους, έκλεισε το ζήτημα.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Όχι; Να δικαιολογήσω την ψήφο μου, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μετά. Αν θα καταψηφίσετε, δικαιούστε να αιτιολογήσετε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 
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 Όχι, δε θα καταψηφίσω τον προϋπολογισμό.  Θα καταψηφίσω συγκεκριμένα άρθρα, κυρία Πρόεδρε.  
Θέλετε να τα πω τώρα, να τα πω.  Θέλετε να τα πω μετά, να τα πω μετά.  Ό,τι πείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πείτε μας τα άρθρα που θα καταψηφίσετε.  Σημειώστε τα στα πρακτικά.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ωραία.  Ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα το καταψηφίσω.  Και εδώ στον πίνακα υπάρχει μια 
απαράδεκτη παραπλάνηση.  Δε λέω κατ’ ανάγκην ότι έγινε η παραπλάνηση από τη Βουλή, μπορεί η 
παραπλάνηση να έγινε από τα ανώτερα δώματα του Πανεπιστημίου.  Και εξηγούμαι, απλώς για να λάβετε γνώση.  
Συμφωνήθηκε να γίνει ένα κτίριο κοινωνικών δραστηριοτήτων κ.λπ.  Ο προϋπολογισμός ήταν €18 εκατομ., το 
κτίριο τέλειωσε.  Εκ των υστέρων, ο εργολάβος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ, κύριε Θεμιστοκλέους, βοηθήστε με.  Πείτε μας πρώτα τα άρθρα που θα καταψηφίσετε να 
τα σημειώσουμε.  Αυτό σας ζήτησα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κεφάλαιο 18.3.003. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αυτό θα καταψηφίσετε έτσι;  Και άλλο ή μόνο αυτό; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Περιμένετε.  Κυρία Πρόεδρε, ωραία.  

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δικαίωμά σας. 

 Κύριε Ιωάννου, εσείς θέλετε κάτι άλλο; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Μπορώ να πω κάτι επί της διαδικασίας; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Έχω την εντύπωση ότι η πρακτική της Βουλής, αλλά και τουλάχιστον εξ όσων εγώ θυμάμαι στα χρόνια 
που βρίσκομαι -και δεν είναι λίγα- μέσα σε τούτη τη Βουλή τέτοιου είδους διαδικασία δεν ακολουθήσαμε ξανά, 
δηλαδή να έχουμε μπροστά μας έναν νόμο, έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό και ο κάθε βουλευτής να 
επιλέγει…  Με όλο τον σεβασμό προς τους βουλευτές που διαφωνούν, δικαιούνται να δηλώσουν στην 
τοποθέτησή τους «διαφωνώ με το τάδε άρθρο», αλλά θα παίρνει τον λόγο τώρα ο καθένας;  Δηλαδή τι θα 
κάμουμε μεθαύριο, κυρία Πρόεδρε, στον κρατικό προϋπολογισμό;  Ο κάθε βουλευτής θα μαζεύεται και θα λέει 
άρθρο προς άρθρο με ποιο διαφωνεί και με ποιο συμφωνεί;  Πού θα πάμε;  Δεν ξέρω. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Να θυμίσω στον κ. Τορναρίτη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε χρειάζεται, θα το θυμίσω εγώ, κύριε Θεμιστοκλέους, ότι αυτό έγινε… 

 Θα μιλήσει και ο κ. Παπαδόπουλος.  Ευχαριστώ, κύριε Τορναρίτη, για τη βοήθεια.  Αυτό έγινε σε πάρα 
πολλές περιπτώσεις και δεν μπορώ να μην το κάνω και τώρα.  

 Κύριε Παπαδόπουλε, ναι. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, καταλαβαίνω ότι για σκοπούς εξοικονόμησης του χρόνου μπορεί να εφαρμόστηκε αυτή η 
πρακτική, η οποία όμως είναι λανθασμένη.  Το συζητήσαμε και κατά τη συζήτηση του περασμένου 
προϋπολογισμού.  Η διαδικασία για να εξεταστεί ο προϋπολογισμός, οποιοσδήποτε προϋπολογισμός κατ’ 
άρθρο, υπάρχει.  Πρέπει να το δεχτούμε εμείς ότι θα ακολουθήσουμε έτσι διαδικασία. Εάν δεν αποδεχτούμε… 
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(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νίκο Τορναρίτη) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άλλο λέει ο κ. Παπαδόπουλος. 

 Ένα λεπτό και θα σας δώσω τον λόγο.  Ένα λεπτό.  Μα, γιατί εκνευρίζεστε; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Όχι, επειδή μου απαντήσατε, σας λέω ότι το κάθε κοινοβούλιο βασίζεται σε πρακτικά εφαρμοσμένη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Ευχαριστώ, κύριε Τορναρίτη 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Και πολύ σωστά, συμφωνώ με αυτά που είπατε, έγιναν αντιληπτά και αυτά που λέει ο κ. Παπαδόπουλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Επειδή έχουμε να κάνουμε με συμπληρωματικό προϋπολογισμό, μπορεί να μην προκύπτει πρακτικό 
ζήτημα, όπως ενδεχομένως να προκύπτει με τον προϋπολογισμό, και εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε θέμα.  Το 
αφήνουμε στην κρίση σας, όσοι θα θέσετε σε ψηφοφορία τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό.  Αλλά, για να 
μην μπει κάτω ένα κακό προηγούμενο, επιμένουμε στη θέση ότι ένα κόμμα που δε θέλει να ψηφίζει συγκεκριμένα 
κονδύλια είτε πρέπει να φέρει τροπολογίες του συμπληρωματικού προϋπολογισμού ή οποιουδήποτε 
προϋπολογισμού θέλει, για να ψηφιστούν οι τροπολογίες καθαυτές, είτε να ζητήσει τη διαδικασία να εξεταστεί ο 
προϋπολογισμός κατ’ άρθρο.  Τίποτε από αυτά δεν έχει γίνει.  Εμείς διαφωνούμε να ψηφιστεί κατ’ άρθρο, εν 
πάση περιπτώσει, το λέμε για σκοπούς σύμπτυξης της διαδικασίας, αλλά το αφήνουμε στην κρίση του 
προεδρείου, της Προέδρου, για να αποφασίσει τη διαδικασία.  Απλώς το λέμε, για να μη δημιουργηθεί ένα 
προηγούμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Για σκοπούς σύντμησης χρόνου είπαμε να γίνει πολιτική τοποθέτηση.  Αν θέλετε όμως, θα μείνουμε εδώ 
και θα το κάνουμε κατ’ άρθρο.  Δεν έχω κανένα πρόβλημα. 

 Κύριε Χρίστου, επί της διαδικασίας; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ:  

 Κυρία Πρόεδρε, έχουμε δηλώσει τη διαφωνία μας με συγκεκριμένο άρθρο.  Για σήμερα το θέμα θα λήξει 
εδώ.  Σας ενημερώνω όμως ότι θα ζητήσουμε και με γραπτή επιστολή μας η εξέταση του τακτικού 
προϋπολογισμού να γίνει κατ’ άρθρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανένα πρόβλημα.  Θα μείνετε από την αρχή όμως μέχρι το τέλος και θα διαβάζουμε άρθρο προς άρθρο.  
Δεν έχω κανένα πρόβλημα. 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, έχουμε εμείς πρόβλημα, βέβαια έχει πρόβλημα νομίζω και η λογική και η κοινή 
νοημοσύνη.   

 Ακούστε, κάμνουμε μια διαδικασία την οποία εβρήκαμε τζιαι εμείς τζιαι θεωρούμε σωστή, για να συνεχίσει 
να ακολουθείται.  Βγαίνουμε, κάμνουμε τοποθετήσεις επί της αρχής, όταν συζητούμε την ουσία.  Εκεί, ανάμεσα 
στα άλλα που λέμε, αναφερόμαστε και στα άρθρα που θα καταψηφίσουμε και λέμε και γιατί θα τα καταψηφίσουμε, 
την ώρα που συζητούμε επί της αρχής.  Στο τέλος, επειδή γίνεται η ψηφοφορία, είναι καλά να αναφέρονται εκ 
νέου μόνο τα άρθρα, όχι η δικαιολόγηση και η αιτιολόγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ακριβώς αυτό που είπαμε προηγουμένως.  

 Ευχαριστώ. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
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 Για να μπορούμε τζιαι εμείς να αντέχουμε τους εαυτούς μας και πολύ περισσότερο να μας αντέχει ο 
κόσμος που μας παρακολουθεί.  Λοιπόν, με μια διαδικασία νούσιμη, λογική, η οποία ακολουθείται, 
επαναλαμβάνω, εδώ τζιαι δεκαετίες.  Να μην ξαναανακαλύψουμε τον τροχό!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και έχει το αναφαίρετο δικαίωμα καθείς, καθεμία να τοποθετηθεί.   

 Δε θα δώσω τον λόγο επιπρόσθετα, έληξε το θέμα.   

 Η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί είναι η συγκεκριμένη.  Αντιλαμβάνομαι ο κ. Θεμιστοκλέους έχει 
τοποθετηθεί για το άρθρο το συγκεκριμένο, το οποίο θα καταψηφίσει.   

 Θα καταψηφίσετε και άλλο άρθρο, κύριε Θεμιστοκλέους, ή μόνο το συγκεκριμένο;  Για να το γράψουμε 
στα πρακτικά.   

 Το έχετε σημειώσει;  Ωραία!   

 Και άλλο άρθρο, κύριε Θεμιστοκλέους;   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Πώς;  

 Όχι. 

 Κύριε Ιωάννου, αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρεστε στο Κεφάλαιο 15.0400.2, «Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας, Κεντρικά Γραφεία, Τακτικές Δαπάνες», με την υποομάδα 04450.  Έτσι δεν είναι; 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Αυξημένες δαπάνες για κάλυψη του κόστους των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών διεθνούς 
προστασίας και της διαμονής τους σε ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα λόγω της αυξημένης μεταναστευτικής 
ροής, €3.700.000. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου, για να ψηφίσουμε συνολικά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο. Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του  Πάγιου Ταμείου ποσού ύψους €180.608.793 για τη χρήση 
του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021.  Άρθρο 2. 

  Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

  Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Δημιουργία θέσεων.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Μάλιστα.  Σκεφτείτε να μην ήταν ομόφωνο! 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται 
ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 
2021.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ομόφωνα 

ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 
2022 Νόμος του 2021».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 2 νομοσχεδίου είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων Αγνοουμένων-Παθόντων για 
το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2022 Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Κέττηρος, πρόεδρος Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν 

 Χρίστος Χριστοφίδης Χρίστος Σενέκης  

 Χρίστος Χριστόφιας Ζαχαρίας Κουλίας  

 Νίκος Γεωργίου Σωτήρης Ιωάννου 

 Γιώργος Κάρουλλας Μιχάλης Γιακουμή  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο 
πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 2 και στις 9 Νοεμβρίου 2021.  Στην 
πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης 

 
 Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών και εκπρόσωποι του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων.  Σημειώνεται ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, οι επαρχιακές διοικήσεις, το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών, η Ένωση Δήμων και η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου 
Τουρκοκυπριακών (Τ/Κ) Περιουσιών για το οικονομικό έτος 2022. 

 Σημειώνεται ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός δεν είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έλλειμμα 
ύψους €485.050, το οποίο αναμένεται να καλυφθεί από το συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου Διαχείρισης 
Τ/Κ Περιουσιών, που μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανερχόταν στα €2.910.570.  

 Ο εν λόγω προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες ύψους €16.725.133 και έσοδα ύψους €16.240.083, τα 
οποία προέρχονται από κρατική χορηγία προς τον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών (€7.500.000), από ενοίκια 
μίσθωσης Τ/Κ Περιουσιών (€4.840.040) και από εκτέλεση διαφόρων έργων, εκ μέρους του ωρομίσθιου εργατικού 
προσωπικού των τεχνικών συνεργείων, έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό εξόδων, 
η οποία συντελείται για λογιστικούς σκοπούς (€3.837.333). 

 Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες δαπάνες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού αφορούν κυρίως τα 
ακόλουθα:  

  € 

1. Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων από συνεργεία). 4.230.715 

2. Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται στο Ταμείο Τ/Κ 
Περιουσιών. 

 
2.200.000 

3. Τέλη αποχετεύσεων. 1.400.010 

4. Σύνδεση με αποχετευτικά συστήματα Τ/Κ περιουσιών. 85.000 

5. Συντήρηση Τ/Κ περιουσιών - Επιδιόρθωση και βελτίωση Τ/Κ κατοικιών στις 
οποίες διαμένουν πρόσφυγες. 

 
6.140.010 

6. Δευτερεύοντα οικοδομικά έργα - Επιδιόρθωση και βελτίωση Τ/Κ κατοικιών στις 
οποίες διαμένουν Τουρκοκύπριοι.   

 
166.010 

7. Δευτερεύοντα έργα - Επιδιόρθωση και συντήρηση Τ/Κ κτιρίων, διατηρητέων 
οικοδομών και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης. 

 
764.510 

8. Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα Τ/Κ αρχαίων μνημείων, τεμενών και 
κοιμητηρίων.  

 
522.990 

9. Καθαριότητα ανοικτών χώρων σε Τ/Κ συνοικίες εντός των  πόλεων.  
125.000 

10. Επιδιόρθωση κατοικιών που ανεγέρθηκαν με το σχέδιο αυτοστέγασης σε Τ/Κ 
περιουσίες σε χωριά. 

 
50.000 

11. Αγορά υπηρεσιών.  250.000 

12. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό. 100.000 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού η επιτροπή διεξήλθε τις πρόνοιές του και ζήτησε 
πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τους αρμοδίους σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:  

1. Το ποσοστό υλοποίησης των προϋπολογισμών του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών των τελευταίων τεσσάρων 
ετών.  

2. Την πορεία επιδιόρθωσης και συντήρησης Τ/Κ κατοικιών, καταστημάτων, αρχαίων μνημείων, τεμενών και 
κοιμητηρίων. 

3. Την εφαρμογή νέου συστήματος μηχανογράφησης το οποίο να ανταποκρίνεται στη μεγάλη ζήτηση για 
παραχώρηση Τ/Κ περιουσιών. 

4. Τα κριτήρια επιλογής και το νέο σύστημα δημοσίευσης των διαθέσιμων Τ/Κ περιουσιών. 

5. Τον τρόπο αξιολόγησης της καταλληλότητας των Τ/Κ κτιρίων. 

6. Τον τρόπο υπολογισμού της περιουσίας στα κατεχόμενα, η οποία αποτελεί κριτήριο για την έγκριση 
παραχώρησης Τ/Κ περιουσίας. 

7. Τον χειρισμό περιπτώσεων παράνομης υπεκμίσθωσης. 



266 

 

8. Τα νομικά ζητήματα που εγείρονται σε σχέση με συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν τα 
εστιατόρια της περιοχής Μακένζυ, το Κιβισίλι και τη Νήσου. 

9. Τις προσπάθειες φιλικού διακανονισμού μεταξύ του κράτους και Τουρκοκυπρίων οι οποίοι διεκδικούν τις 
περιουσίες τους στις ελεύθερες περιοχές. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη 
όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, καθώς και το μέλος της βουλευτής της 
Δημοκρατικής Παράταξης, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη 
συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.  

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα 
μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της 
ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ 
Περιουσιών για το έτος 2022. 

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για το υπό συζήτηση 
νομοσχέδιο για λήψη τελικής απόφασης κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Κέττηρος, ο κ. Γιακουμή στη συνέχεια και, αν υπάρχουν άλλοι, να ετοιμαστεί η λίστα. 

 Κύριε Κέττηρε, ο λόγος σε εσάς. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και συγχαρητήρια για την υπομονή σας πράγματι! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα, που αφορά τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών, όποτε θα 
απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα αναφερθούμε σε 
αδιαφάνεια, σε κακή διαχείριση, σε σκάνδαλα, ακόμη θα είδατε και τίτλους για πλιάτσικο για το συγκεκριμένο 
θέμα, τη διαχείριση δηλαδή των τουρκοκυπριακών περιουσιών.  Ακούμε επίσης και πολλά «θα», πολλά «θα» 
που αφορούν το τι υπόσχεται η κυβέρνηση ή η πολιτεία, αν θέλετε, καλύτερα να κάμει για το συγκεκριμένο θέμα.  
Η ουσία όμως είναι ότι στην πραγματικότητα δε γίνεται τίποτε.   

 Τον Σεπτέμβρη του 2017, μετά από συζήτηση που είχαμε για τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών 
περιουσιών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων Αγνοουμένων-Παθόντων, ο τότε 
υπουργός, ο κ. Πετρίδης, δήλωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους, δηλαδή εντός του 2018, θα αλλάξει η πολιτική 
διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών.  Ζήτησε μάλιστα και τις θέσεις των κομμάτων.  Εμείς ως ΑΚΕΛ 
τις δώσαμε τότε,  που αφορούσαν τη διαχείριση σε ό,τι αφορά την παραχώρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών, 
αλλά και τα κριτήρια σε ό,τι αφορά την παραχώρηση και για τις ενοικιάσεις.  

 Έχω στα χέρια μου και δική σας ερώτηση, κυρία Πρόεδρε, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, η οποία 
απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά με τα μέτρα τα οποία σκοπεύει να πάρει το υπουργείο για 
δικαιότερη κατανομή των γεωργικών κλήρων.  Θυμάστε την ερώτηση.   

 Στην απάντηση του υπουργείου σάς ενημέρωναν: «Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει το πρώτο μακράς πνοής 
στρατηγικό σχέδιο».  Θυμάστε.  Δεν ξέρω αν τελικώς σας το έστειλαν εσάς αυτό το σχέδιο μακράς πνοής των 
τουρκοκυπριακών περιουσιών.  Πρέπει να σας πω όμως ότι στην επιτροπή Προσφύγων το έστειλαν και μπορώ 
να σας ενημερώσω ότι ούτε μισή πρόταση δεν έχει εφαρμοστεί από αυτό το στρατηγικό σχέδιο.  

 Ζητήσαμε και φέτος να μας πουν τι γίνεται επιτέλους με αυτό το στρατηγικό σχέδιο, που αφορά τα κριτήρια, 
και μας είπαν και πάλι ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα το έχουμε ενώπιόν μας.  Ελπίζουμε πραγματικά 
αυτή τη φορά να το έχουμε. 

 Θέλω να σας πω επίσης ότι -και το ξέρετε όσοι ασχολείστε με αυτό το θέμα- υπάρχουν πολλές κενές 
κατοικίες τουρκοκυπριακές, το είδαμε και στην επιτροπή.  Τζιαι ζητούμε, έστω αν είναι παραχωρημένες ή όχι, να 
αποδοθούν σε κόσμο που χρειάζεται στέγαση, σε νεαρά ζευγάρια που θέλουν να στεγαστούν.  Έχει ενάμιση 
χρόνο εις τη Λάρνακα που καρτερούμε να συνεδριάσει η περιβόητη συμβουλευτική επιτροπή -ανάμιση χρόνο!- 
για να δοθούν τα σπίτια σε οικογένειες.  Δεν ξέρω σε ποιες θα δοθούν, αλλά αντιλαμβάνομαι σε κάποιους που 
έχουν ανάγκη θα δοθούν.   
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 Τζιαι θέλω να σας πω -κλείνοντας, για να μεν μακρολογήσω, αντιλαμβάνομαι την κούραση όλων- ότι, 
παρά το γεγονός ότι ψηφίζαμε τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό παρά τις διαφωνίες μας όλα αυτά τα χρόνια, 
φέτος έχει φτάσει ο κόμπος στο κτένι.  Η κατάσταση με τη διαχείριση δεν μπορεί να μείνει εσαεί έτσι και έχουμε 
αποφασίσει να τηρήσουμε αποχή, στέλλοντας το μήνυμα ότι είναι η τελευταία φορά.   

 Ζητούμε να υπάρξει το σχέδιο τζιαι να υπάρξει σωστή διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, των 
οποίων σύμφωνα με τον διευθυντή τους φτάνει η αξία τους μέχρι τα €15 δις.  Αντιλαμβάνεστε για ποιες 
περιουσίες μιλάμε και για τι ποσά μιλάμε.  Επομένως, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί αφορά τον 
προσφυγικό κόσμο η εκμετάλλευσή τους, η αξιοποίησή τους, αν θέλετε, καλύτερα.   

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. 

 Ο κ. Γιακουμής έχει τον λόγο.   

 Θα ’ρθείτε στο βήμα;   

 Βεβαίως. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το νομοσχέδιο που τίθεται ενώπιόν μας σχετικά με το 
Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.  Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να εστιάσω σε δύο σημεία.   

 Το πρώτο αφορά στο γεγονός ότι με το νομοσχέδιο αυτό ένα σημαντικό κονδύλι θα χρησιμοποιηθεί για 
επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων.  Αυτό 
κατά τη γνώμη μου αποδεικνύει στην πράξη την προσήλωσή μας στον στόχο προστασίας και συντήρησης 
αρχαίων και θρησκευτικών μνημείων των συμπατριωτών μας Τουρκοκυπρίων.  Εύχομαι και ελπίζω ότι και το 
κατοχικό καθεστώς θα ξεκινήσει επιτέλους να επιδεικνύει τον ίδιο σεβασμό που δείχνουμε εμείς για τα μνημεία, 
τις εκκλησίες και τα κοιμητήρια των Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα εδάφη μας.   

 Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω αφορά στη συντήρηση και επιδιόρθωση 
τουρκοκυπριακών κατοικιών στις ελεύθερες περιοχές, που διαμένουν Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες.  Σημειώνω ότι 
το κονδύλι των έξι και πλέον εκατομμυρίων, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των προσφύγων μας.  Ωστόσο, θεωρώ ότι το ποσό αυτό θα μπορούσε να 
ήταν ακόμη περισσότερο, γιατί μιλάμε για σπίτια που χρονολογούνται πέραν των πενήντα ετών και η σωστή 
συντήρησή τους στοιχίζει πολλές χιλιάδες ευρώ.   

 Επίσης, επιτρέψτε μου με την ευκαιρία αυτή να κάμω μία αναφορά και στις δεκάδες άλλες χιλιάδες 
προσφύγων που διαμένουν και σε προσφυγικούς συνοικισμούς, σε πολυκατοικίες που χρειάζονται ανελκυστήρες 
και σε σπίτια που επίσης χρειάζονται επιδιορθώσεις.  Ως πρόσφυγας και βουλευτής Αμμοχώστου, απευθύνω 
έκκληση στο Υπουργείο Εσωτερικών όπως προχωρήσει με αντίστοιχες πρωτοβουλίες και αυξήσει τα κονδύλια 
και για τους προσφυγικούς μας συνοικισμούς και αυτοστεγάσεις.   

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Εμείς θα υπερψηφίσουμε αυτό τον προϋπολογισμό του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2022.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εγώ ευχαριστώ. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Μαυρίδης. 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Συνάδελφοι ασχολήθηκαν με τα επιμέρους θέματα που αφορούν τες τουρκοκυπριακές περιουσίες.  Εγώ 
προσωπικά ήθελα να θίξω τη μεγάλη εικόνα, ότι δηλαδή το κράτος είναι διαχειριστής, κηδεμόνας των 
τουρκοκυπριακών περιουσιών και έχει υποχρέωση να αξιοποιεί αυτές τις περιουσίες, να λαμβάνει το μέγιστο 
ενοίκιο που θα μπορούσε να λάβει και να το επιστρέφει στες εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες κατεχόμενης γης 
υπό τη μορφή επιδόματος για απώλεια χρήσης. 
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 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ και για τη συντομία του χρόνου. 

 Ο κ. Κουλίας. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Όσα ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής, ο Νίκος ο Κέττηρος, με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο και θέλω 
να πω δημόσια για τη σπουδαία δουλειά που κάμνει ως πρόεδρος της επιτροπής Προσφύγων και για το 
ενδιαφέρον του για όλα τα ζητήματα τα τρέχοντα που απασχολούν τον προσφυγικό κόσμο.   

 Για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πως έτσι προς γνώση όλων, και ιδιαίτερα 
αν μας ακούν και οι συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριοι, ότι οι περιουσίες που εγκατάλειψαν λόγω της εισβολής 
της Τουρκίας, αυτές οι περιουσίες τούς ανήκουν και η Κυπριακή Δημοκρατία θέσπισε ειδικό νόμο, τον οποίο 
χρησιμοποιεί με πλήρη σεβασμό προς το δικαίωμα των συμπατριωτών μας, οι περιουσίες έν’ δικές τους, τες 
χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο περί διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών.   

 Είναι γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα παρατράγουδα εν σχέσει με αυτές τις περιουσίες και ιδιαίτερα θέλω 
να επισημάνω το γεγονός που συμβαίνει στην Πάφο.  Ο δήμαρχος της Πάφου περίπου καταπάτησε διάφορα, 
μπαίνει αυθαίρετα, παίρνει τις περιουσίες και ταλαιπωρεί πάρα πάρα πολλούς πρόσφυγες μπαίνοντας μες στες 
αυλές τους, χαλώντας, κτίζοντας και εισηγούμαι, κύριε πρόεδρε, ότι η επιτροπή Προσφύγων πρέπει να ξαναπάει 
να δει τι θα κάμει.  Επήε, όταν ήταν η συνάδελφος η Σκεύη η Κουκουμά, εκεί και ζήσαμε την απαράδεκτη πρακτική 
που εφαρμόζει ένας δήμαρχος μη σεβόμενος την κείμενη νομοθεσία!  Αυτό είναι ένα θέμα. 

 Το άλλο θέμα είναι ότι όντως παραχωρήθηκαν σε πάρα πολλούς μη εκτοπισθέντες, περιλαμβανομένων 
και τοπικών αρχών, αρκετές τουρκοκυπριακές περιουσίες, με αποτέλεσμα να αδικείται ο ίδιος ο προσφυγικός 
κόσμος.  Είναι καιρός το κράτος να επανεξετάσει αυτή τη στάση και αυτή τη θέση και να τα επαναφέρει εις τους 
δικαιούχους, που είναι οι ουσιαστικοί χρήστες, τους εκτοπισθέντες.  Πρέπει κάποτε να τερματιστεί ότι 
παραχωρούνται περιουσίες και σε μη εκτοπισθέντες, πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο εις τους 
εκτοπισθέντες.   

 Εμείς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, είναι και φτωχός, δεν είναι και κανένας 
προϋπολογισμός μεγάλος, έν’ το κράτος που βάλλει τα λεφτά.  Θα ήμουν πολύ ευτυχής να είναι πολύ 
περισσότερα, διότι είναι πάρα πολλά σπίτια τα οποία χρήζουν επιδιόρθωσης, χρειάζεται το κράτος να είναι λίγο 
παραπάνω γαλαντόμο και να ενισχύει έτσι τες επιδιορθώσεις καλύτερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κουλία. 

 Ο κ. Χατζηγιάννης. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Είναι ένα θέμα πολυσυζητημένο και μάλιστα ως προς το ότι θίγεται συχνά-πυκνά η ανάγκη ότι με ένα 
σχέδιο θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ή αυτές τις αδικίες που έχουν δημιουργηθεί για δεκαετίες.  
Σφαλλόμεθα.  Οι κάτοχοι ή αυτοί οι οποίοι διαμένουν σε τουρκοκυπριακά σπίτια έχουν παράλληλα δικαιώματα.  
Και αυτά τα δικαιώματα έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία πενήντα τόσα χρόνια, αλλά παράλληλα και το δικαίωμα 
ότι κάποιοι τους στερούν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα.  Αυτή είναι η 
φιλοσοφία για το δίκαιο του ποιος δύναται να χρησιμοποιεί τουρκοκυπριακές περιουσίες και όχι οτιδήποτε άλλο 
εκ των υστέρων, ως επακόλουθο δικαίωμα, στη βάση της δικαιοσύνης, και ερχόμεθα με άλλα κριτήρια πλέον να 
αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα.   

 Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επαναδιανομή των κλήρων, των σπιτιών πάνω στη βάση 
σημερινού δικαίου ή άλλων κριτηρίων.  Αυτός ο πρόσφυγας που για πενήντα χρόνια στερήθηκε και έχει 
παραμείνει εκεί πέρα έχει οργανωθεί με αυτό το εργαλείο που είχε στη διάθεσή του, έχει έννομα πλέον 
δικαιώματα και αυτά δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε με τίποτα.  Και πολύ δε περισσότερο θα πρέπει να 
εγκύψουμε αποσπασματικά στην αντιμετώπιση αδικιών και προβλημάτων, τα οποία υπάρχουν.   
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 Πολύ σωστά ο συνάδελφος ανάφερε προηγουμένως, λέει «ξέρετε, ο δήμαρχος Πάφου, ο δήμαρχος 
Λάρνακας, ο τάδε κοινοτάρχης ή ο κάθε μη πρόσφυγας κρατά, αξιοποιεί και πολλοί αναπτύσσουν, μάλιστα με 
ανορθόδοξους τρόπους, περιουσίες Τουρκοκυπρίων».  Άκρως λανθασμένη υπόθεση και πρέπει να 
αντιμετωπιστεί και λέμε με νομοθεσία θα πρέπει να απαγορευτεί η χρήση ή η κατοχή από τοπικές αυτοδιοικήσεις 
τουρκοκυπριακής περιουσίας.   

 Δεύτερον, δεν υπάρχει σ’ αυτό τον προϋπολογισμό η εξής πρόνοια, που είναι απόλυτα δικαιολογημένη:  
Όταν και εφόσον διώκεται κάτοχος πρόσφυγας από τα σπίτια του ή από τον κλήρο του, γιατί υπήρξε αποξένωση 
ή επανάκτηση από τον νόμιμο ιδιοκτήτη, τον διώχνουμε, τον στέλνουμε και αυτή η διοίκηση τις τελευταίες 
δεκαετίες τού λέει «πήγαινε σπίτι σου, βρες τις δικές σου λύσεις και δε σου αποκαθιστώ κανένα άλλο δικαίωμα», 
παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συντομεύετε, σας παρακαλώ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Γι’ αυτό τον λόγο περάσαμε πριν από δέκα χρόνια μία νομοθεσία όπου ο κάτοχος έχει το έννομο δικαίωμα 
να διεκδικήσει -δυστυχώς διαμέσου δικαστηρίου και όχι αυτόματα από τον νόμο- την προστιθέμενη αξία την 
οποία έχει δημιουργήσει στην κείμενη περιουσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιάννη, ευχαριστώ πολύ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Παρ’ όλα ταύτα -με την άδειά σας, κυρία Πρόεδρε- όταν και εφόσον συμβαίνουν αυτές οι αποξενώσεις ή 
αυτοί οι διωγμοί, δεν αντιμετωπίζομε ως κράτος τις συνέπειες των κατόχων.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έσιει πάρα πολλά χρόνια που ακούμε τις ιστορίες με τη διαχείριση 
των τουρκοκυπριακών περιουσιών, δε φαίνεται καμιά κυβέρνηση να παίρνει μέτρα, συνέχεια εμφανίζονται τζιαι 
μια σειρά ’πού δημοσιεύματα, γίνονται απανωτές συζητήσεις στις επιτροπές στη Βουλή, της επιτροπής 
Προσφύγων ιδιαίτερα, τζιαι δε φαίνεται να βρίσκεται μια άκρια μες τούτην την κατάσταση.  Για τούτο τον λόγο 
εμείς, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, αλλά χωρίς να θέλουμε να εμποδίσουμε τις επιδιορθώσεις τζιαι τη χρήση του 
κονδυλίου, θα τηρήσουμε αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Ο κ. Κουλλά. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ονούφριο Κουλλά) 

 Τέλεια.  Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

   Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ποσού ύψους €16.725.133 για τη 
χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων και λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα 
κονδύλια.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι έξι ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και δώδεκα αποχές, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
του 2022 Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι έξι ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και δώδεκα αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 3 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021».  Είναι πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον 
Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διατάγματα με σκοπό τη δημοσιοποίηση και 
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επικαιροποίηση μεθοδολογιών υπολογισμού της εξοικονομηθείσας ενέργειας ή/και ενδεικτικού καταλόγου 
επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την 
πρόταση νόμου «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021»  

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας  Μιχάλης Γιακουμή 

 Κώστας Κώστα Σταύρος Παπαδούρης 

 Γιαννάκης Γαβριήλ  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια στις 4 Νοεμβρίου 2021, σε δύο συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Νοεμβρίου 2021. 

 Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (ΑΗΚ), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ, των 
εταιρειών πετρελαιοειδών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και της 
Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.  Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
(ΕΤΕΚ), η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, η Συνεργατική Προμηθευτική Ένωση Αμμοχώστου/Λάρνακας και ο 
Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω συνεδρία 
της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε την εν λόγω πρόταση νόμου κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για λόγους που προκύπτουν 
από τους σκοπούς της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, 
ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διατάγματα 
με σκοπό τη δημοσιοποίηση και επικαιροποίηση μεθοδολογιών υπολογισμού της εξοικονομηθείσας ενέργειας 
ή/και ενδεικτικού καταλόγου επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται 
αναγκαία, ώστε τα υπόχρεα μέρη, δηλαδή οι διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαϊκών προϊόντων οι οποίοι 
καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, να γνωρίζουν εκ των προτέρων 
την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύπτει από την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης για σκοπούς επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας που τους ανατίθεται. 

 Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο διευκρινίζεται ότι ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
δύναται να εκδίδει διατάγματα για τον καθορισμό των ως άνω αναφερόμενων υπόχρεων μερών για την εφαρμογή 
του καθεστώτος ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της αρμόδιας αρχής, όπως προβλέπεται 
στις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου. 

 Οι ενδιαφερόμενες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν 
με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου η επιτροπή επέφερε τροποποιήσεις στο 
κείμενό της, με σκοπό τη διασαφήνιση ορισμένων προνοιών της. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται 
στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Σύντομα, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Ευχαριστώ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΗΣ: 
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 Πολύ σύντομα.  Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για το κλίμα το οποίο έχει 
επικρατήσει στην επιτροπή Ενέργειας, προκειμένου να επεξεργαστεί το πολύ δύσκολο νομοσχέδιο και τους 
κανονισμούς που υπήρξαν.  Και εντοπίσαμε ως επιτροπή την ανάγκη ότι θα πρέπει να καταθέσουμε πρόσθετη 
πρόταση νόμου, που δίνει το δικαίωμα στον υπουργό να εκδίδει διατάγματα, με σκοπό να προκαθορίζει τις 
μεθοδολογίες υπολογισμού του τρόπου εξοικονόμησης της ενέργειας.  Σε σχέση και με το επόμενο θέμα, που 
είναι οι κανονισμοί -τα δύο αυτά πάνε μαζί, η πρόταση νόμου και οι κανονισμοί- θέλω να πω ότι έχει μια πολιτική 
διάσταση.  Εδώ για πρώτη φορά υπάρχει δυνατότητα να επικροτήσουμε την εξοικονόμηση.  Και μάλιστα, ενώ 
αρχικά στους κανονισμούς υπήρχε μια προσπάθεια να είναι επιλεκτικά ή τμηματικά στο πλαίσιο της συνολικής 
αγοράς το ποσοστό, εμείς, ως επιτροπή, έχουμε εξαντλήσει τη συζήτηση και έχουμε καθορίσει ότι το 90% της 
αγοράς με δεκαπέντε χιλιοτόνους θα μπορεί και είναι υποχρεωμένος έκαστος να συμμετέχει σε δράσεις που 
τείνουν να προσφέρουν ή να δημιουργήσουν εξοικονόμηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα εννέα ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Οπότε είναι ομόφωνο.  

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα εννέα ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 4 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί 
του 2021. 

 Τον σκοπό, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καθορισμός των διανομέων ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαϊκών προϊόντων ως υπόχρεων μερών και η 
ρύθμιση της επιβολής στα υπόχρεα μέρη της υποχρέωσης για επίτευξη μέρους του σωρευτικού στόχου 
εξοικονόμησης ενέργειας κατά την τελική χρήση για την περίοδο 2021-2030, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής 
της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ 
και 2010/30/ΕΚ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2018/2002/ΕΕ. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους 
κανονισμούς «Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί του 2021»  

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος   Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Ονούφριος Κουλλά  Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας   Μιχάλης Γιακουμή 

 Κώστας Κώστα  Σταύρος Παπαδούρης 

 Γιαννάκης Γαβριήλ    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5, 12 και 26 Οκτωβρίου και στις 9 
Νοεμβρίου 2021.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής 
Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, του Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου, των εταιρειών πετρελαιοειδών και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.  Η 
Συνεργατική Προμηθευτική Ένωση Αμμοχώστου/Λάρνακας, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης 
Ενέργειας και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. 
Πανίκος Λεωνίδου και Ηλίας Μυριάνθους. 

 Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε τους εν λόγω κανονισμούς κατά προτεραιότητα, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α(3) του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, λόγω της 
φύσης και της σημασίας των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9(2)(ια) του περί της 
Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, είναι η καλύτερη εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την 
ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΚ και την κατάργηση των 
Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2018/2002/ΕΕ.  
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 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για τη ρύθμιση της 
επιβολής στα υπόχρεα μέρη της υποχρέωσης για επίτευξη μέρους του σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας στην τελική χρήση.  

 Ειδικότερα, με τους πιο πάνω κανονισμούς, όπως αυτοί είχαν αρχικά κατατεθεί στη Βουλή, προβλέπονται 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Καθορίζονται ως υπόχρεα μέρη οι διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαϊκών προϊόντων, οι οποίοι 
ταυτόχρονα κατέχουν συσωρευτικά κατ’ ελάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) της πωληθείσας ενέργειας 
κατά την τελική κατανάλωση με ελάχιστες πωλήσεις ενέργειας ίσης με πενήντα (50) χιλιοτόνους 
ισοδύναμου πετρελαίου.  

2. Επιβάλλεται σε υπόχρεα μέρη η υποχρέωση για επίτευξη μέρους του υποχρεωτικού σωρευτικού στόχου 
εξοικονόμησης ενέργειας κατά την τελική χρήση για την περίοδο 2021-2030. 

3. Εισάγονται πρόνοιες για μετριασμό της ενεργειακής φτώχιας κατά τον σχεδιασμό μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας.  

4. Εισάγονται πρόνοιες για τις διαδικασίες που απαιτούνται για μέτρηση, έλεγχο και επαλήθευση των μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που θα εφαρμόζουν τα υπόχρεα μέρη.   

 Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών τόσο οι εταιρείες πετρελαιοειδών όσο και η ΑΗΚ εισηγήθηκαν 
όπως καθοριστούν ως υπόχρεα μέρη όλοι ανεξαιρέτως οι διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαϊκών 
προϊόντων, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των εν λόγω εταιρειών.  Όπως οι ίδιοι 
επεξήγησαν, με τον προτεινόμενο καθορισμό των υπόχρεων μερών ορισμένοι εκ των διανομέων ενέργειας 
εξαιρούνται από την υποχρέωση για εκπλήρωση του ετήσιου σωρευτικού στόχου του κάθε μέρους και κατ’ 
επέκταση δε θα επωμίζονται το κόστος συμμόρφωσης που δύναται να επιβάλλει η αρμόδια αρχή σε όσους 
σημειώσουν αρνητική απόκλιση από τον στόχο αυτό.  Ειδικότερα, οι πιο πάνω εκπρόσωποι εισηγήθηκαν την 
τροποποίηση των κανονισμών, έτσι ώστε να καθίστανται ως υπόχρεα μέρη οι διανομείς ενέργειας που κατέχουν 
ταυτόχρονα σωρευτικά το εκατό τοις εκατό (100%) της πωληθείσας ενέργειας κατά την τελική κατανάλωση και 
όχι το ογδόντα τοις εκατό (80%) αυτής. 

 Οι εκπρόσωποι της ΑΗΚ εισηγήθηκαν επιπρόσθετα όπως ο τύπος υπολογισμού της μέτρησης της 
εξοικονομηθείσας ενέργειας από τα επιλέξιμα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης καθορίζεται μετά από 
διαβούλευση της αρμόδιας αρχής με τα υπόχρεα μέρη.  Επιπροσθέτως, οι εκπρόσωποι των εταιρειών 
πετρελαιοειδών, της ΑΗΚ και της ΟΕΒ εισηγήθηκαν όπως συμπεριληφθούν ως παράρτημα στους εν λόγω 
κανονισμούς τόσο η μέθοδος υπολογισμού όσο και μη εξαντλητικός κατάλογος των επιλέξιμων μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ώστε να επιτυγχάνεται διαφάνεια μεταξύ των υπόχρεων μερών ως προς 
την ορθότερη εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και ο ακριβής υπολογισμός των 
προστίμων που θα επιβάλλονται στα υπόχρεα μέρη. 

 Οι εταιρείες πετρελαϊκών προϊόντων με μικρότερο όγκο πωλήσεων διαφώνησαν με την πιο πάνω 
εισήγηση, να καθίστανται ως υπόχρεα μέρη οι διανομείς ενέργειας που κατέχουν ταυτόχρονα σωρευτικά το εκατό 
τοις εκατό (100%) της πωληθείσας ενέργειας μετά την τελική κατανάλωση.  Περαιτέρω, επισήμαναν ότι 
στερούνται της τεχνογνωσίας και της οικονομικής δυνατότητας για αγορά τεχνολογικών προϊόντων τα οποία θα 
συμβάλουν στην επίτευξη του σωρευτικού στόχου τους και ως εκ τούτου ο ανταγωνισμός μεταξύ των μερών δε 
θα είναι επί ίσοις όροις.    

 Η εκπρόσωπος της ΕΠΑ ανέφερε ότι οι πρόνοιες της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ παρέχουν τη δυνατότητα στις 
αρμόδιες αρχές να εξαιρούν τις μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση για επίτευξη μέρους του σωρευτικού 
στόχου εξοικονόμησης ενέργειας.  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξευρεθεί η αναγκαία ισορροπία, ώστε να 
διαφυλαχθεί ο υγιής ανταγωνισμός και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.  

 Ο εκπρόσωπος της ΡΑΕΚ συμφώνησε με την πιο πάνω εκπρόσωπο, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να 
αποφεύγονται οι δυσανάλογες επιβαρύνσεις που πιθανόν να στρεβλώνουν την αγορά και να δημιουργούν 
δυσμενείς διακρίσεις μεταξύ των εταιρειών.   

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων ο προτεινόμενος 
καθορισμός των υπόχρεων μερών, η πιθανότητα δημιουργίας αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών και η δυνατότητα τροποποίησης του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, για έκδοση 
διατάγματος καθορισμού των μεθοδολογιών υπολογισμού  της εξοικονομηθείσας ενέργειας.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο όπως το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας διαβουλευθεί με τα εμπλεκόμενα μέρη, για να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε να επιτευχθούν οι 
αναγκαίες συγκλίσεις στα διάφορα ζητήματα που τέθηκαν και ακολούθως να υποβάλει ενώπιόν της 
αναθεωρημένο κείμενο. 

 Στη βάση των πιο πάνω, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας υπέβαλε αναθεωρημένο 
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κείμενο των κανονισμών, το οποίο έτυχε περαιτέρω μελέτης από την επιτροπή.  

 Ειδικότερα, στο αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών ως υπόχρεα μέρη καθορίζονται οι διανομείς 
ενέργειας οι οποίοι κατέχουν ταυτόχρονα σωρευτικά κατ’ ελάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της πωληθείσας 
ενέργειας κατά την τελική κατανάλωση, με ελάχιστες πωλήσεις ενέργειας ίσης με δεκαπέντε (15) χιλιοτόνους 
ισοδύναμου πετρελαίου. 

 Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης διατάγματος για τη δημοσίευση των επιλέξιμων 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η επιτροπή αποφάσισε να καταθέσει σχετική πρόταση νόμου με 
την οποία να τροποποιείται ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμος.    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή 
τους στην ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 5 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, ώστε από 
τον κατάλογο των μη προστατευόμενων ειδών άγριων πτηνών να διαγραφεί το πτερωτό είδος 
«Σπιτοσπουργίτης-Στρούθος (Passer domesticus)» και να περιληφθεί στον κατάλογο των προστατευόμενων 
ειδών άγριων πτηνών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και 
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες:  

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

Νίκος Κέττηρος Χρίστος Ορφανίδης 

Πρόδρομος Αλαμπρίτης Λίνος Παπαγιάννης 
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Σάβια Ορφανίδου Μιχάλης Γιακουμή 

Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Οκτωβρίου 2021. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής (ΚΟΚΔΑΖ), 
του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου (Birdlife), της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου 
(ΟΠΟΚ) και του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria). 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Μαρίνα Νικολάου και Χρύσανθος Σαββίδης. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων 
Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, ώστε να διαγραφεί ο Σπιτοσπουργίτης-Στρούθος (Passer domesticus) από τον 
κατάλογο των μη προστατευόμενων ειδών άγριων πτηνών και να περιληφθεί στον κατάλογο των 
προστατευόμενων ειδών άγριων πτηνών.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας 
ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο προτεινόμενος νόμος ετοιμάστηκε κατόπιν σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προς τη Δημοκρατία, η οποία της υπέδειξε ότι για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την 
«Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των άγριων πτηνών» το καθεστώς προστασίας του Σπιτοσπουργίτη-Στρούθου (Passer 
domesticus) πρέπει να αναβαθμιστεί.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε 
στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος. 

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου τάσσεται εναντίον της ψήφισης του 
νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος υποβάλλει την 
παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κύριε Θεοπέμπτου.  

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Άριστο Δαμιανού) 

 Προς το παρόν είμαστε εντάξει, κύριε Δαμιανού. 

 Ναι, κύριε Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε.   

 Απλώς εδώ να τονίσω ότι με την ψήφιση τούτης της τροπολογίας θα περιλάβουμε τους στρούθους μέσα 
στα προστατευόμενα είδη άγριων πτηνών.  Γνωρίζουμε τα προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν, 
γιατί ορισμένοι καλλιεργητές έχουν προβλήματα τζιαι θέλουν να κάμνουν καταπολέμηση, αλλά ανάλαβε η 
κυβέρνηση να βοηθήσει όποιους έχουν τέτοιου είδους προβλήματα.  Παράλληλα όμως, να θυμίσω ότι έχουμε 
ένα τεράστιο πρόβλημα στην Κύπρο με τα προστατευόμενα είδη τζιαι να θυμίσω επίσης τις εικόνες που είδαμε 
τις προηγούμενες μέρες με τον ακτιβιστή που του επιτέθηκαν για τα αμπελοπούλια, τα οποία είναι ένα θέμα το 
οποίο η Βουλή, πρέπει να πω, δεν το χειρίστηκε καλά, όταν είχαμε τη νομοθεσία ενώπιόν μας, τζιαι με την ελπίδα 
ότι θα έχουμε υποστήριξη από τους βουλευτές να διορθώσουμε όλα αυτά τα λάθη τα οποία έχουμε περιλάβει 
στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοπέμπτου. 
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 Άλλος ή άλλη ομιλητής, ομιλήτρια; 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Παραρτήματος VI του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του Παραρτήματος X του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα οκτώ ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

 Αποχές βλέπω τέσσερις. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Παπαδούρη, είστε αποχή; 

 Όχι, απολογούμαι.  Άρα, είναι τέσσερις αποχές. 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και τέσσερις αποχές, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα οκτώ ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με την ίδια αναλογία.  Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και τέσσερις αποχές, το νομοσχέδιο 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 6 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί του Ελέγχου Αναλογικότητας πριν από τη Θέσπιση Νέας 
Νομοθετικής Κατοχύρωσης των Επαγγελμάτων Νόμος του 2021». 

 Τον σκοπό, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να διέπει τη διενέργεια αξιολογήσεων αναλογικότητας πριν από τη 
θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων για τον 
περιορισμό της πρόσβασης ή της άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, ώστε να εναρμονιστεί η 
εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη 
θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 
νομοσχέδιο «Ο περί του Ελέγχου Αναλογικότητας πριν από τη Θέσπιση Νέας Νομοθετικής 

Κατοχύρωσης των Επαγγελμάτων Νόμος του 2021» 

Παρόντες:  

 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Φωτεινή Τσιρίδου 

 Χρίστος Χριστόφιας Χρίστος Σενέκης 

 Ονούφριος Κουλλά Ανδρέας Αποστόλου  

 Δημήτρης Δημητρίου Μαρίνος Μουσιούττας 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Ιουλίου, την 21η Σεπτεμβρίου, στις 5 και 
12 Οκτωβρίου, καθώς και στις 2 Νοεμβρίου 2021.  Στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, του Τμήματος Εργασίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και της ΠΟΒΕΚ.  

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Γιώργος Κουκουμάς, Πανίκος Λεωνίδου και Σωτήρης Ιωάννου. 

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου άρχισε στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο σε 
συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2021.  Ωστόσο, η εν λόγω επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι δεν είχε στη διάθεσή της επαρκή χρόνο, ώστε να ολοκληρώσει την εξέταση του εν λόγω νομοσχεδίου 
πριν από την λήξη της βουλευτικής περιόδου, αποφάσισε όπως η εξέτασή του συνεχιστεί τη νέα βουλευτική 
περίοδο.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να διέπει τη διενέργεια 
αξιολογήσεων αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων για τον περιορισμό της πρόσβασης ή της άσκησης νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 
2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης». 

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

1. Καθορίζεται το εκάστοτε υπουργείο στο οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητές του η ρύθμιση του εκάστοτε 
νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος ως αρμόδια αρχή για να διενεργεί ελέγχους αξιολόγησης της 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων νομοθετικών, κανονιστικών 
ή διοικητικών διατάξεων που περιορίζουν την πρόσβαση και την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος.   

2. Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, ώστε να επενεχθούν τα ακόλουθα: 

α. Να αφορά τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο εθνικό δίκαιο 
οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ή την άσκησή 
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του ή έναν από τους τρόπους άσκησής του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προστατευόμενων 
επαγγελματικών τίτλων και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται στους 
κατόχους του σχετικού τίτλου. 

β.  Να εξαιρεί τα επαγγέλματα για τα οποία εφαρμόζονται ειδικές απαιτήσεις ως προς τη νομοθετική 
κατοχύρωσή τους δυνάμει πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση 
υφιστάμενων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που περιορίζουν την πρόσβαση και την 
άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, τις οποίες πρέπει να ακολουθεί η εκάστοτε αρμόδια 
αρχή. 

4. Τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνει υπόψη η εκάστοτε αρμόδια αρχή πριν από τη θέσπιση νέων ή την 
τροποποίηση υφιστάμενων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων για τον περιορισμό της 
πρόσβασης ή της άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος. 

 Σημειώνεται ότι ως προθεσμία μεταφοράς των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 στο εθνικό δίκαιο 
καθορίστηκε η 30ή Ιουλίου 2020, ωστόσο το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, το οποίο μεταφέρει την εν λόγω Οδηγία 
στο εθνικό δίκαιο, κατατέθηκε στη Βουλή στις 2 Απριλίου 2021.  

 Στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Τμήματος 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις είναι αναγκαίες, καθώς, πέραν του ότι απορρέουν από τις διατάξεις της Οδηγίας τις οποίες 
υποχρεούται η Δημοκρατία να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο, ενισχύουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που 
διέπει τη ρύθμιση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων με την υιοθέτηση κοινού πλαισίου για τη διενέργεια 
αξιολογήσεων αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που περιορίζουν την πρόσβαση ή την άσκηση νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων.  Συναφώς, η ίδια υποστήριξε ότι το εν λόγω κοινό πλαίσιο αξιολογήσεων 
στοχεύει στην αποφυγή δυσανάλογων περιορισμών στην πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
και οι οποιοιδήποτε σχετικοί περιορισμοί επιβάλλονται θα αξιολογούνται αναλογικά ως προς τον επιδιωκόμενο 
σκοπό και θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη κριτήρια, όπως λόγοι δημόσιου συμφέροντος και αποφυγή 
διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και οι εκπρόσωποι των 
εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, 
ωστόσο εισηγήθηκαν όπως προστεθεί ρητή αναφορά στις πρόνοιές του, ώστε πριν από τη θέσπιση νέων ή την 
τροποποίηση υφιστάμενων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που περιορίζουν την πρόσβαση 
ή την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων η εκάστοτε αρμόδια αρχή να διαβουλεύεται με τις 
συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις.  

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Το ενδεχόμενο να επηρεαστούν εργασιακά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των επαγγελματιών σε νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα ως επακόλουθο της ψήφισης των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

2. Το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου επαγγέλματα που 
σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος.  

3. Η ανάγκη προσθήκης πρόνοιας στο κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε να παρέχεται δικαίωμα 
προσφυγής, όπως αυτή προβλέπεται στις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας. 

 Σχολιάζοντας τα πιο πάνω ζητήματα των εμπλεκόμενων φορέων και μελών της επιτροπής οι εκπρόσωποι 
του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφεραν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν ούτε υφιστάμενα εργασιακά δικαιώματα ούτε υποχρεώσεις 
επαγγελματιών σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.  Συναφώς, η εκπρόσωπος του Τμήματος 
Εργασίας, διευκρίνισε ότι το εν λόγω Τμήμα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθούν 
τους ισχύοντες περιορισμούς στην πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή στην άσκηση 
αυτών, ελέγχουν κατά πόσο οι εν λόγω περιορισμοί είναι συμβατοί με την αρχή της αναλογικότητας και 
με το ενωσιακό κεκτημένο και αναλόγως της περίπτωσης υποβάλλουν σχετικές εισηγήσεις για 
τροποποίηση των προϋποθέσεων και περιορισμών που διέπουν την πρόσβαση σε νομοθετικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή στην άσκηση αυτών. 

2. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αφορούν επαγγέλματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία, όπως 
επαγγέλματα ιατρού, νοσηλευτή και οδοντιάτρου, νοουμένου ότι για αυτά έχουν θεσπιστεί ειδικές 
απαιτήσεις δυνάμει πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ρητά αναφέρεται στη προτεινόμενη 
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ρύθμιση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου.  Ως εκ τούτου, δεν κρίνεται αναγκαία η 
οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση. 

3. Το δικαίωμα προσφυγής σε διοικούμενο παρέχεται από τις διατάξεις του άρθρου 146 του συντάγματος, 
καθώς και από τις διατάξεις του έκαστου ειδικού νόμου που ρυθμίζει την πρόσβαση ή την άσκηση έκαστου 
νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος.  Ωστόσο, η εκτελεστική εξουσία επιφυλάχθηκε να εξετάσει το 
ενδεχόμενο προσθήκης σχετικής πρόνοιας στο κείμενο του προτεινόμενου νόμου, ώστε να δίδεται ρητά 
το δικαίωμα προσφυγής για θέματα που άπτονται της παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας των 
επιβαλλόμενων περιορισμών ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, προκειμένου να επιτευχθεί πληρέστερη 
εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Οδηγίας.  

 Ακολούθως, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με τη Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν ενώπιον της 
επιτροπής, υπέβαλε αναθεωρημένο κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, το οποίο έτυχε περαιτέρω μελέτης 
από την επιτροπή. 

 Ειδικότερα, στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχέδιου, το οποίο τέθηκε ενώπιον της επιτροπής, 
επήλθαν κυρίως οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Προσθήκη πρόνοιας η οποία περιλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους στους φορείς με τους οποίους η 
αρμόδια αρχή διαβουλεύεται πριν από τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που περιορίζουν την πρόσβαση ή την άσκηση νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων. 

2. Προσθήκη πρόνοιας η οποία δίδει το δικαίωμα σε διοικούμενο που επιθυμεί να προσφύγει εναντίον 
πράξης που εκδόθηκε δυνάμει ειδικού νόμου, ο οποίος ρυθμίζει την πρόσβαση ή την άσκηση νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος, να επικαλείται και τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, 
καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν επί του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια 
του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το 
μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσονται υπέρ της ψήφισης του 
αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου.  

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης 
από την ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σκοπός του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 4. 

 Εκχώρηση εξουσίας.  Άρθρο 5. 

 Εκ των προτέρων αξιολόγηση των νέων μέτρων και έλεγχος.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση των διακρίσεων.  Άρθρο 7. 

 Αιτιολόγηση βάσει στόχων δημόσιου συμφέροντος.  Άρθρο 8. 

 Αναλογικότητα.  Άρθρο 9. 
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  Πληροφόρηση και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών.  Άρθρο 10. 

 Άσκηση προσφυγής.  Άρθρο 11. 

 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.  Άρθρο 12. 

 Διαφάνεια.  Άρθρο 13. 

 Έκδοση Κανονισμών.  Άρθρο 14. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα τρεις ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ελέγχου Αναλογικότητας πριν από τη Θέσπιση Νέας 
Νομοθετικής Κατοχύρωσης των Επαγγελμάτων Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα τρεις ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 7 θέμα… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
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 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Το ΑΚΕΛ ζητά αναβολή για το υπ’ αριθμόν 7 θέμα στην ημερήσια διάταξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Τζιαι δε χρειάζεται να πάει καν στην επιτροπή πίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Εφόσον δεν υπάρχει καμία ένσταση, το αίτημά σας είναι εντάξει, κύριε Λουκαΐδη.  Θα το δούμε 
την ερχόμενη εβδομάδα;  Ωραία. 

 Το υπ’ αριθμόν 7 θέμα αναβάλλεται.  Και προχωράμε στο υπ’ αριθμόν 8 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Οι 
περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021».  

 Τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Πρώτου Λειτουργού [Κλίμακα Α14(ii)] και Τεχνικού 
Πληροφορικής [Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)], καθώς και τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη 
θέση Ανώτερου Λειτουργού [Κλίμακα Α13(ii)] στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.  

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Φωτεινή Τσιρίδου Γιώργος Κουκουμάς 

 Νίκος Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 
Νοεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 48 και 55 του περί Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Πρώτου Λειτουργού 
[Κλίμακα Α14(ii)] και Τεχνικού Πληροφορικής [Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)], καθώς και η τροποποίηση 
του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού [Κλίμακα Α13(ii)] στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών, ο καταρτισμός 
σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Πρώτου Λειτουργού, η οποία καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού και 
προαγωγής, και Τεχνικού Πληροφορικής, η οποία καθορίστηκε ως πρώτου διορισμού, κρίθηκε αναγκαίος ύστερα 
από τη δημιουργία των εν λόγω θέσεων με τους προϋπολογισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για 
τα έτη 2017 και 2018. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στα σχέδια υπηρεσίας για τις πιο πάνω νέες θέσεις περιλήφθηκαν τα 
καθήκοντα και τα προσόντα που αντιστοιχούν σε θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 Η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού, η οποία καθορίζεται ως θέση 
προαγωγής, κρίθηκε αναγκαία, ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες του προϋπολογισμού της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για το έτος 2019, με τις οποίες η κλίμακα της εν λόγω θέσης αναβαθμίστηκε και 
καθορίστηκε σε Α13(ii) αντί Α11 και Α13, για να συνάδει με τις κλίμακες ανάλογων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία 
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και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Περαιτέρω, διευρύνθηκαν τα καθήκοντα της εν λόγω θέσης, για να 
ανταποκρίνονται στις υπηρεσιακές ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.   

 Επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που 
Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2021, η οποία 
εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το 
μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.   

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για τη λήψη τελικής απόφασης επί των κανονισμών κατά τη 
συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες;  Όχι. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Παρακαλώ!  Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 9 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί του Υπουργείου Εξωτερικών, Διοίκηση - Θέσεις Πρώτου 
Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών, Ανώτερου Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών και Λειτουργού 
Αρχείων και Επικοινωνιών 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών 
[Κλίμακα Α11(ii)], Ανώτερου Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών [Κλίμακα Α10(i)] και Λειτουργού Αρχείων και 
Επικοινωνιών 1ης Τάξεως [Κλίμακα Α8-Α9(i)], οι οποίες καθορίστηκαν ως θέσεις προαγωγής στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, ώστε να εμπλουτιστούν τα καθήκοντα και οι ευθύνες για τις εν λόγω θέσεις και οι κάτοχοί τους να 
μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις αυξημένες υποχρεώσεις της υπηρεσίας τους. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί του Υπουργείου Εξωτερικών, Διοίκηση - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Αρχείων 
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και Επικοινωνιών, Ανώτερου Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών και Λειτουργού Αρχείων και 
Επικοινωνιών 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Ανδρέας Πασιουρτίδης  

 Φωτεινή Τσιρίδου Γιώργος Κουκουμάς 

 Νίκος Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 
Νοεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Λειτουργού Αρχείων και 
Επικοινωνιών [Κλίμακα Α11(ii)], Ανώτερου Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών [Κλίμακα Α10(i)] και Λειτουργού 
Αρχείων και Επικοινωνιών 1ης Τάξεως [Κλίμακα Α8-Α9(i)], οι οποίες καθορίστηκαν ως θέσεις προαγωγής στο 
Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να εμπλουτιστούν τα καθήκοντα και οι ευθύνες για τις εν λόγω θέσεις και οι κάτοχοί 
τους να μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις αυξημένες υποχρεώσεις της υπηρεσίας τους. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εξωτερικών, η τροποποίηση 
των σχεδίων υπηρεσίας για τις πιο πάνω θέσεις κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και αναβάθμισης 
των προβλεπόμενων καθηκόντων και της οργανωτικής δομής της Υπηρεσίας Αρχείων και Επικοινωνιών στη 
Διοίκηση του Υπουργείου Εξωτερικών.  Συναφώς, προτείνεται η τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων 
για τις πιο πάνω θέσεις για σκοπούς προαγωγής, ώστε να ομαλοποιηθεί η οργανωτική δομή της υπηρεσίας 
μέσω της ανέλιξης των ήδη υπηρετούντων σε αυτήν υπαλλήλων.   

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, όσον αφορά το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λειτουργού Αρχείων 
και Επικοινωνιών, προτείνεται η τροποποίηση της σημείωσης σε αυτό σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα, 
ώστε, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τριετή υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση, να 
μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με εξαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στις δύο αμέσως 
κατώτερες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών και Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών 
1ης Τάξεως, από την οποία μονοετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Αρχείων και 
Επικοινωνιών. 

 Περαιτέρω, όσον αφορά το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Αρχείων και 
Επικοινωνιών, προτείνεται η τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων, ώστε να απαιτείται τριετής 
τουλάχιστον υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση, αντί της πενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας που 
προβλέπεται στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας.   

 Τέλος, στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών 1ης Τάξεως προτείνεται 
η τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων, ώστε να απαιτείται δεκαεξαετής τουλάχιστον υπηρεσία στην 
αμέσως κατώτερη θέση Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών, από την οποία τουλάχιστον πενταετής υπηρεσία 
στην Κλίμακα Α7. 

 Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2021.  
Ειδικότερα, η εν λόγω υποεπιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα καθήκοντα που προβλέπονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση 
Πρώτου Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών και συγκεκριμένα για το καθήκον που αφορά τον σχεδιασμό 
κρυπτογραφικών συστημάτων και δικτύων του Υπουργείου Εξωτερικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Ειδικότερα, εκφράστηκαν προβληματισμοί κατά πόσο ένας λειτουργός ο οποίος δεν έχει την ειδικότητα ή το 
ακαδημαϊκό προσόν ή άλλο υπόβαθρο για τον σχεδιασμό συστημάτων πληροφορικής και τον προγραμματισμό 
ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να σχεδιάσει κρυπτογραφικά και άλλα συστήματα.   

 Στη βάση των πιο πάνω, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών 
διαβίβασε στη Βουλή τις θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, οι οποίες 
συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1. Η θέση Πρώτου Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών είναι θέση προαγωγής, ως εκ τούτου οι λειτουργοί 
οι οποίοι είναι προσοντούχοι για προαγωγή κατέχουν τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας 
προσόντα, καθώς και τα σχετικά ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία απέκτησαν αρχικά, για να διοριστούν 
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στη θέση Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών (θέση πρώτου διορισμού).  Σημειώνεται ότι το σχέδιο 
υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών (θέση πρώτου διορισμού) απαιτεί από τους 
υποψηφίους να κατέχουν δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην 
ηλεκτρολογία/ηλεκτρονική ή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής 
μέσης εκπαίδευσης και εκπαίδευση ή/και πείρα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές/ 
ηλεκτρολογία/ηλεκτρονική.  Επιπλέον, οι υπηρετούντες λειτουργοί της Υπηρεσίας Αρχείων και 
Επικοινωνιών απέκτησαν ήδη στη συνέχεια επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία θα εξεταστούν 
στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης Πρώτου Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών.   

2. Ο όρος «σχεδιασμός», όπως αναφέρεται στο υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας, αφορά τα υφιστάμενα 
κρυπτογραφικά συστήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία οι υποψήφιοι για προαγωγή στη θέση 
Πρώτου Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών ήδη χειρίζονται και προβαίνουν σε συγκεκριμένες αλλαγές, 
όπου αυτό απαιτείται.  Ενδεικτικό δε είναι το γεγονός ότι οι υποψήφιοι για προαγωγή στη θέση Πρώτου 
Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών κατέχουν σημαντική πείρα, πέραν των δεκαπέντε (15) ετών, στη 
διαχείριση των υφιστάμενων κρυπτογραφικών συστημάτων του Υπουργείου Εξωτερικών. 

3. Το Υπουργείο Εξωτερικών, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες και τα έργα που έχει αναλάβει η 
Υπηρεσία Αρχείων και Επικοινωνιών για την εύρυθμη λειτουργία του υπουργείου και όλων των 
διπλωματικών και προξενικών αποστολών σε θέματα μηχανογραφικού εξοπλισμού, τηλεφωνίας, δικτύων 
και άλλων συναφών θεμάτων, την ασφαλή διακίνηση διαβαθμισμένου υλικού μεταξύ του υπουργείου, των 
διπλωματικών αποστολών και του κρατικού μηχανισμού, καθώς και την εξέλιξη της τεχνολογίας, 
προώθησε τη διεξαγωγή μελέτης με σκοπό την αναδιάρθρωση/μετεξέλιξη της Υπηρεσίας Αρχείων και 
Επικοινωνιών.  Σημειώνεται ότι η μελέτη αυτή αναμένεται να καταδείξει μεταξύ άλλων το κατάλληλο 
επιστημονικό προσωπικό το οποίο απαιτείται να προσληφθεί, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 
ικανοποιητικά στη διαχείριση ή στον σχεδιασμό νέων συστημάτων κρυπτογραφικών προγραμμάτων. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το 
μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.   

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για τη λήψη τελικής απόφασης επί των κανονισμών κατά τη 
συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες;  Όχι.   

 Θέλετε τον λόγο, κύριε Κουλία;  Έχετε πατημένο το μικρόφωνό σας.  

 Όχι.  Ευχαριστώ πολύ. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 10 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών - Θέσεις Διευθυντή, 
Πρώτου Οδοντιατρικού Λειτουργού, Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού και Οδοντιατρικού Λειτουργού 1ης 
Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021». 

 Τον σκοπό, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή (Κλίμακες Α15 και Α16), Πρώτου 
Οδοντιατρικού Λειτουργού (Κλίμακα Α15), Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού [Κλίμακα Α14(ii)] και 
Οδοντιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξης (Κλίμακες Α11 και Α13) στις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, ώστε να 
εκσυγχρονιστούν. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Οδοντιατρικού 
Λειτουργού, Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού και Οδοντιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξης (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Ανδρέας Πασιουρτίδης  

 Φωτεινή Τσιρίδου Γιώργος Κουκουμάς 

 Νίκος Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου  

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 
Νοεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή (Κλίμακες 
Α15 και Α16), Πρώτου Οδοντιατρικού Λειτουργού (Κλίμακα Α15), Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού [Κλίμακα 
Α14(ii)] και Οδοντιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξης (Κλίμακες Α11 και Α13) στις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, ώστε αυτά 
να εκσυγχρονιστούν. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, η τροποποίηση των 
σχεδίων υπηρεσίας για τις πιο πάνω θέσεις κρίθηκε αναγκαία ύστερα από υπόδειξη της Επιτροπής Δημόσιας 
Υπηρεσίας (ΕΔΥ), στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού ορισμένων σχεδίων υπηρεσίας τα οποία δυσχεραίνουν το έργο 
της.   

 Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2021, 
η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το 
μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.   

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για τη λήψη τελικής απόφασης επί των κανονισμών κατά τη 
συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες; 

 Ο κ. Ευσταθίου. 
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ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες, η θέση της ΕΔΕΚ είναι γνωστή και θα επαναληφθεί ακόμα μια 
φορά, ότι δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε αυτούς τους κανονισμούς, αφ’ ης στιγμής επιβάλλουν ή προβλέπουν 
τουλάχιστον ότι η κατοχή της ελληνικής γλώσσας δεν απαιτείται να είναι σε βαθμό πολύ ανώτερο της κατοχής 
των ξένων γλωσσών.  Έχουμε πει κατ’ επανάληψη τη θέση μας∙ δε θα την επαναλάβω.  Για σκοπούς, αν θέλετε, 
σεβασμού της ίδιάς μας της θέσης, θα καταψηφίσουμε και αυτή τη φορά τους κανονισμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Απόλυτα σεβαστή η θέση σας. 

 Ευχαριστώ, κύριε Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Οπότε, αν δεν υπάρχει άλλος ομιλητής ή ομιλήτρια, να προχωρήσουμε στην ψήφιση των κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα εννέα ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Δύο ψήφοι εναντίον. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 11 και 12 αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία.  Τα θέματα με τους 
αριθμούς 13, 14, 15 αποσύρονται και επανακατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας.   

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

 (Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Χώρων Αναψυχής (Άδειες 
Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.210-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 
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2.  Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων 
Κοινωνικών Εισφορών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος  
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.211-2021). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

3.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.212-2021). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

4.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού 
Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία 
του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.213-2021). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

5.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2022 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.214-2021). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

6.  Ο περί Προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.215-2021). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

7.  O περί Μετονομασίας της Γενικής 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, Συντονισμού και 
Ανάπτυξης Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.216-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

8.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.082-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

9.  Οι περί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - 
Θέσεις Ανώτερου Κτηνιατρικού 
Λειτουργού, Κτηνιατρικού Λειτουργού, 
Ανώτερου Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού 
και Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.083-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Επανακατάθεση   

10.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές 
Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.061-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

11.  Οι περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και 
Υγείας στις Εργασίες Λιμένων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.062-2021). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Σχέδιο ψηφίσματος Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

Σχέδιο ψηφίσματος για καταδίκη της 
συνεχιζόμενης επιθετικότητας του 
Αζερμπαϊτζάν κατά των Αρμενίων και για  

Κωστή Ευσταθίου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ  
και  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών 
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την τρέχουσα κατάσταση στο Ναγκόρνο 
Καραμπάχ. 
(Αρ. Φακ. 23.10.001). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου 
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών  

και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.201-2021). 

Μαρίνο Μουσιούττα,  
βουλευτή εκλογικής  
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

2. Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.202-2021). 

Κωστή Ευσταθίου,  
βουλευτή εκλογικής  
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

3. Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης όπως τροποποιήθηκε με  
τα άρθρα 3(2) και 4 του περί 
Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των 
Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως και περί Υπουργείου 
Παιδείας Νόμου (Τροποποιητικός)  
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.203-2021). 

Κωστή Ευσταθίου,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

4. Ο περί της Τριακοστής Τέταρτης 
Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.204-2021). 

Μαρίνο Μουσιούττα,  
βουλευτή εκλογικής  
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

5. Ο περί Πολιτικών Κομμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.205-2021). 

Μαρίνο Σιζόπουλο  
εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ  
και 
Μάριο Καρογιάν  
εκ μέρους της Δημοκρατικής 
Παράταξης 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

6. Ο περί Πολιτικών Κομμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.206-2021). 

Νίκο Τορναρίτη  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού,  
Γιώργο Λουκαΐδη  
εκ μέρους της  
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, 
Νικόλα Παπαδόπουλο  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος  
και  
Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

Επανακατάθεση   

7. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.199-2021). 

Στέφανο Στεφάνου  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις,  
Νικόλα Παπαδόπουλο και 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 



290 

 

εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος,  
Κωστή Ευσταθίου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ  
και  
Χαράλαμπο Θεοπέμπτου 
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Ευσταθίου, ζητάτε τον λόγο; 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ:  

 Ναι, κυρία Πρόεδρε.  Υπάρχει το σχέδιο ψηφίσματος το οποίο έχει κατατεθεί εκ μέρους της ΕΔΕΚ και των 
Οικολόγων.  Από μία παρανόηση προφανώς, δεν εγγράφηκε στους συμμετέχοντες και η Δημοκρατική Παράταξη.  
Επομένως, μέσω του κ. Αλέκου Τρυφωνίδη, παρακαλώ να σημειωθεί στα πρακτικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως.  Και, επειδή είμαστε στο στάδιο της κατάθεσης, μπορεί να γίνει η αλλαγή. 

 Ευχαριστώ, κύριε Ευσταθίου, για την επισήμανση. 

 Κεφάλαιο Τρίτο:  Ερωτήσεις και απαντήσεις.  Έχουν δοθεί γραπτώς. 

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

 Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.096, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με άτομα που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική Ζώνη 
Τρεμιθούσας, καθώς και με κατοίκους της κοινότητας Τρεμιθούσας μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της 
ολοκλήρωσης της κατασκευής του γεφυριού που συνδέει τη Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας με τη Βιομηχανική 
Περιοχή Μεσόγης. 

 Πρόκειται για ένα έργο για το οποίο η μελέτη ετοιμάστηκε από το 2007, ενώ τον Απρίλιο του 2012 
υπογράφηκε το συμβόλαιο με τον εργολάβο για έναρξη των εργασιών στις 20 Ιουνίου 2012 και ολοκλήρωση του 
έργου εντός 26 εβδομάδων. 

 Λόγω απρόβλεπτων γεωλογικών προβλημάτων και των υψηλών απαιτήσεων του εργολάβου για 
ολοκλήρωση του έργου με βάση τις αναθεωρημένες μελέτες, το συμβόλαιο ακυρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2012. 

 Από τον Δεκέμβριο του 2012 δόθηκαν οδηγίες στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για ετοιμασία νέων δελτίων 
για τις υπολειπόμενες ποσότητες και τα αναθεωρημένα σχέδια για τις υπολειπόμενες εργασίες, ώστε να ζητηθεί 
νέα προσφορά για ολοκλήρωση της γέφυρας.  Ωστόσο, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού δεν προχώρησε τη διαδικασία προκήρυξης προσφορών για κατασκευή της εν λόγω γέφυρας. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
προγραμματίζει να περιλάβει στους προϋπολογισμούς του υπουργείου του το έργο κατασκευής γεφυριού 
σύνδεσης της Βιομηχανικής Ζώνης Τρεμιθούσας με τη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης και, εάν ναι, ποια τα 
χρονοδιαγράμματα που τίθενται για αποπεράτωση του έργου.» 

 Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.097, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τον αριθμό των ασθενών που έχουν 
εγκριθεί για μετάβαση στο εξωτερικό για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με το Σχέδιο Επιδοτούμενων Ασθενών 
του Υπουργείου Υγείας τα τελευταία πέντε χρόνια.» 

 Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.098, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:  

 Θα θέλαμε ενημέρωση για τον σχεδιασμό του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης για τα επόμενα 
χρόνια, δεδομένου ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, φοιτητές, αλλά και συμπολίτες μας ευρύτερα, δεν έχουν πρόσβαση 
σε σχέδια για εξασφάλιση πρώτης κατοικίας ή διαμερίσματος με προσιτό ενοίκιο. 
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 Ποια ακριβώς προγράμματα θα υλοποιήσει ο οργανισμός και έχει γίνει πλάνο αναγκών ανά επαρχία;  
Επίσης, θα θέλαμε να γνωρίζουμε όλα τα έργα ανά επαρχία που είναι σε στάδιο σχεδιασμού ή υλοποίησης.» 

 Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.099, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:  

1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί, υπάρχουν σκέψεις να αυξηθεί το ηλικιακό 
όριο, αλλά και το ποσό που δίνεται στο πλαίσιο του σχεδίου οικονομικής βοήθειας για απόκτηση 
αυτοκινήτου για άτομα με αναπηρία;  

2. Υπάρχουν σκέψεις να καταργηθεί εντελώς το ηλικιακό όριο για άτομα που θέλουν να αποκτήσουν 
αυτοκίνητο στο οποίο να εισέρχονται με το τροχοκάθισμα;» 

 Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.100, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:  

1. Ποιοι οι σχεδιασμοί και οι δράσεις που εφαρμόζει το υπουργείο σας για την αντιμετώπιση των φαινομένων 
του σχολικού εκφοβισμού; 

2. Τι προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς, τα 
παιδιά και τους γονείς;  

3. Υπάρχουν πρωτόκολλα αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, όταν παρατηρηθούν σε μια σχολική μονάδα;  
Εάν ναι, ποια;  

4. Μετά την ψήφιση του περί της Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμου του 2020 τι 
από τα προβλεπόμενα έχει εφαρμοστεί και τι όχι;» 

 Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.101, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:  

 Θα θέλαμε ενημέρωση για το τι ισχύει για παιδιά και ενήλικες που χρειάζονται θεραπείες 
(φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες κ.ά.) πέρα από τον προβλεπόμενο αριθμό που επιτρέπεται στο ΓΕΣΥ.  
Υπάρχει διαδικασία με την οποία μπορούν να αιτηθούν αύξηση θεραπειών;  Ποιος εξετάζει αυτές τις αιτήσεις; 

 Υπάρχουν σκέψεις βελτίωσης του ισχύοντος πλαισίου, για να μπορούν όσοι το έχουν πραγματικά ανάγκη 
να δικαιούνται περισσότερες θεραπείες, τις οποίες χρειάζονται, εντός του ΓΕΣΥ;» 

 Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.102, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη 

 «Σε συναντήσεις του ΑΚΕΛ με κατοίκους της περιοχής Σολιάς γίναμε δέκτες παραπόνων ως προς τα 
κριτήρια που έχουν τεθεί στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών 
και τα οποία περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τους δικαιούχους. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει πόσες αιτήσεις έχουν παραληφθεί μέχρι σήμερα 
στο πλαίσιο του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, καθώς 
και πόσοι είναι οι δικαιούχοι του εν λόγω σχεδίου σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου.»  

 Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.103, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός μάς ενημερώσει για τα ακόλουθα: 

1.  Ποιος ο συνολικός αριθμός ανείσπρακτων ενταλμάτων και ο συνολικός αριθμός ενταλμάτων που 
εκδόθηκαν για οδικές παραβάσεις για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021, καθώς και ποια τα αντίστοιχα 
χρηματικά ποσά; 

2.  Τι ποσοστό των πιο πάνω αποτελούν τα εξώδικα που αφορούν τα αυτοκίνητα ενοικιάσεως “Ζ”;»  

 Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.104, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός μάς ενημερώσει για την υφιστάμενη υποδομή, αλλά και τις 
μελλοντικές ενέργειες του υπουργείου του για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες όσον 
αφορά τα δημόσια κτήρια, τις διαβάσεις πεζών και τις στάσεις λεωφορείων παγκύπρια.» 
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 Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.105, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Σε επίσκεψή του στις 30 Νοεμβρίου 2017 ο πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού είχε αναφερθεί 
στη δημιουργία γαλακτοκομικής σχολής στον δήμο Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
ευρίσκεται ο σχεδιασμός για τη δημιουργία της εν λόγω σχολής.» 

 Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.106, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον 
προϋπολογισμό ανάπτυξης των 45 κοινοτήτων της επαρχίας Λάρνακας, καθώς και ποια ποσά περιλάμβανε τα 
τελευταία τρία χρόνια.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.107, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει τοποθετημένο μετρητή νερού ακριβώς μετά την έξοδο από τον 
αγωγό, όπου καταμετράται η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιεί η κάθε κοινότητα. 

 Μέχρι την είσοδο του νερού στις κοινότητες, οι οποίες μπορεί να είναι και αρκετά χιλιόμετρα μακριά, 
παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της διαρροής από σπάσιμο σωλήνων, γεγονός για το οποίο δεν έχουν ευθύνη 
οι κοινότητες, ώστε να χρεώνονται σ’ αυτές οι απώλειες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις 
χρεώσεις, ειδικότερα οι μικρές πληθυσμιακά κοινότητες. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετά την 
πιθανότητα τοποθέτησης μετρητή από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και στην είσοδο της κάθε κοινότητας, 
ούτως ώστε να υπάρχει ακριβής μέτρηση της κατανάλωσης της ποσότητας νερού από αυτές.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.108, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Όπως έχω ενημερωθεί, αίτημα του δήμου Γεροσκήπου είναι η επέκταση της περιόδου λειτουργίας του 
κολυμβητηρίου στον δήμο. 

 Το ολυμπιακών διαστάσεων κολυμβητήριο στον δήμο Γεροσκήπου λειτουργεί μόνο μερικούς μήνες τον 
χρόνο.  Η επέκταση της λειτουργίας του ολόχρονα θα συμβάλει στην προώθηση του κολυμβητικού αθλητισμού, 
τοπικού και τουριστικού. 

 Για να μπορέσει να λειτουργήσει ολόχρονα το κολυμβητήριο του δήμου Γεροσκήπου, πρέπει να τύχει 
επιχορήγησης/επιδότησης από τον ΚΟΑ ή το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως 
συμβαίνει και στην περίπτωση του κολυμβητηρίου στον δήμο Πάφου. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων  κατά πόσο μελετάται 
το ενδεχόμενο επιχορήγησης/επιδότησης της λειτουργίας, ολόχρονα, του ολυμπιακών διαστάσεων 
κολυμβητηρίου στον δήμο Γεροσκήπου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.109, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Επισκοπής της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα 
του κοινοτικού συμβουλίου για αναστήλωση της παλιάς εκκλησίας του Αγίου Ιλαρίωνα, η οποία βρίσκεται εντός 
της πλατείας του χωριού. 

 Το αρχαίο εκκλησάκι χρήζει συντήρησης και ανάδειξης.  Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο συντήρησης της παλιάς εκκλησίας του Αγίου Ιλαρίωνα στην 
κοινότητα Επισκοπής Πάφου και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση του έργου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.110, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Επισκοπής της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα 
του κοινοτικού συμβουλίου για καθαρισμό της κοίτης του ποταμού.  Η καθαριότητα της κοίτης του ποταμού είναι 
επιτακτική ανάγκη, καθώς, όσο πλησιάζουμε στη χειμερινή περίοδο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε περίπτωση 
έντονων βροχοπτώσεων θα προκληθούν πολλές ζημιές λόγω των πλημμυρών και της υπερχείλισης του 
ποταμού.  Δυστυχώς, παρόμοιες καταστροφές προκλήθηκαν και τα προηγούμενα χρόνια. 

 Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά 
πόσο προγραμματίζεται ο καθαρισμός της κοίτης του ποταμού στην κοινότητα Επισκοπής της επαρχίας Πάφου 
προς αποφυγή καταστροφών από πλημμύρες και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.» 



293 

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.111, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή 
κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες σε πολίτες τρίτων χωρών, για να σπουδάσουν στην Κύπρο, και, αν ναι, σε 
πόσα άτομα δίνονται κάθε χρόνο και σε ποια ιδρύματα σπουδάζουν συνήθως;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.112, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, έχουν έλθει εις γνώσιν μου τα ακόλουθα: 

1. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπάρχει έλλειψη εντατικολόγου και αναισθησιολόγου για ασθενείς με 
χρόνια νοσήματα. 

2. Στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας παρατηρείται ότι δεν υπάρχει κατάλληλο και εξειδικευμένο άτομο 
για τη διενέργεια βιοψιών, όπου χρειάζεται να γίνουν. 

3. Στην Πνευμονολογική Κλινική του υπό αναφορά νοσοκομείου υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγων. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες άμεσες 
ενέργειες προτίθεται να προβεί για οριστική επίλυση των πιο πάνω ζητημάτων για την υγεία των ασθενών και τη 
σωστή εξυπηρέτησή τους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.113, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς διαχείρισης των υποστατικών που ανεγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή γη 
στην περιοχή “Μακένζιˮ στη Λάρνακα; 

2. Ποια είναι τα έσοδα που λαμβάνει το ταμείο του κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών από τις 
εκμισθώσεις των πιο πάνω υποστατικών; 

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εξέτασης των υπεκμισθώσεων των πιο πάνω υποστατικών; 

4. Πότε προβλέπεται με βάση τα δικά σας χρονοδιαγράμματα η λήψη ενεργειών και αποφάσεων από το 
υπουργείο σας για τον τερματισμό της αβεβαιότητας που υπάρχει στην περιοχή “Μακένζιˮ και επηρεάζει 
τον δήμο Λάρνακας, τους εκμισθωτές και τους υπεκμισθωτές των πιο πάνω υποστατικών;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.114, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες περιπτώσεις 
παράνομων υπεκμισθώσεων τουρκοκυπριακών περιουσιών οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.  Ποιος έλεγχος 
διενεργείται για τη νομιμότητα κατοχής των τουρκοκυπριακών περιουσιών και πόσες συμβάσεις έχουν 
τερματιστεί λόγω παράβασης των όρων παραχώρησης των τουρκοκυπριακών περιουσιών;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.115, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα: 

1. Πόσες ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα πωλήθηκαν σε αλλοδαπούς; 

2. Πόσες ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα πωλήθηκαν μέσω προσφυγής στην “Επιτροπή 
Αποζημιώσεων”, που εδρεύει στο ψευδοκράτος; 

3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για ενίσχυση της φερεγγυότητας των προσφύγων και 
αποτροπή τέτοιων δεδομένων;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.116, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα: 

1. Πόσες τουρκοκυπριακές περιουσίες έχουν εκμισθωθεί σε δήμους και κοινότητες με δικαίωμα 
υπεκμίσθωσης σε τρίτους; 

2. Ποιο το σκεπτικό αυτής της πολιτικής και πώς εξυπηρετείται το συμφέρον των προσφύγων και κατ’ 
επέκταση το Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών; 

 Παρακαλώ στην απάντησή σας να αναφέρεται η κάθε σύμβαση ενοικίασης για τα ακόλουθα: 
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1. Για κάθε δήμο και κοινότητα (χρονολογία παραχώρησης, ετήσιο μίσθωμα, περίοδος ενοικιάσεως). 

2. Οι υπεκμισθωτές είναι πρόσφυγες ή μη;  Ποια η χρονολογία, ποιο το ετήσιο υπεκμίσθωμα και ποια η 
περίοδος υπεκμισθώσεως; 

3.  Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τους δήμους και τις κοινότητες για την υπεκμίσθωση των 
τουρκοκυπριακών περιουσιών (π.χ. δημόσιες προσφορές, κατευθείαν ανάθεση).  Οι διαδικασίες αυτές 
συνάδουν με τους όρους εκμίσθωσης των τουρκοκυπριακών περιουσίων προς τους δήμους;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.117, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 

 «Σε πρόσφατη επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
στις Κεντρικές Φυλακές διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός κρατουμένων είναι παράνομοι αλλοδαποί.  Σύμφωνα 
με επίσημη ενημέρωση που λάβαμε από τη διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, τους τελευταίους τρεις μήνες 
υπάρχει αύξηση στον αριθμό των κρατουμένων κατά 35%, ο οποίος είναι πλέον διπλάσιος από τη χωρητικότητα 
των Κεντρικών Φυλακών.  Αποτέλεσμα του υπερπληθυσμού είναι η δημιουργία προβλημάτων στην εύρυθμη 
λειτουργία των φυλακών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

 Δεδομένου του μεγάλου αριθμού παράνομων αλλοδαπών που είναι κρατούμενοι, καλείται ο αρμόδιος 
υπουργός να απαντήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι νομοθετικές και κανονιστικές 
πρωτοβουλίες που θα αναλάβει για την επίλυση του πιο πάνω ζητήματος.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.011.05.01.002, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω πως στους Δήμους και τις 
Κοινότητες εκτελούνται Πολεοδομικά Έργα, αλλά και έργα από τις ίδιες τις Τοπικές Αρχές.  Πιο συγκεκριμένα, το 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, σε συνεργασία με άλλα Κυβερνητικά Τμήματα, προωθεί την εκτέλεση 
Πολεοδομικών Αναπτυξιακών Έργων (ανάπλαση χώρων), καθώς και Οδικών Πολεοδομικών Έργων στις 
Τοπικές Αρχές.  Τα έργα αυτά, για την εκτέλεση των οποίων η Κυβέρνηση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της 
δαπάνης, προωθούνται είτε απευθείας από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ως Αναθέτουσα Αρχή στις 
συμβάσεις κατασκευής του έργου, είτε ως Αρμόδια Αρχή παρακολούθησης, όταν Αναθέτουσα Αρχή είναι η ίδια 
η Τοπική Αρχή.  Με την εκτέλεση και παράδοση των έργων η κυριότητα ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και 
η διαχείριση/συντήρηση εκχωρείται στις Τοπικές Αρχές.  Όσον αφορά στα έργα που εκτελούνται από τις ίδιες τις 
Τοπικές Αρχές, οι Δήμοι προχωρούν στην εκτέλεση έργων εντός των διοικητικών τους ορίων με ίδια 
χρηματοδότηση σύμφωνα με τις εξουσίες που τους παρέχει η οικεία νομοθεσία.  Αντίθετα, τα έργα που 
εκτελούνται στις κοινότητες, πλην των Πολεοδομικών, εκτελούνται ως επί το πλείστον από την οικεία Επαρχιακή 
Διοίκηση, με κρατική και κοινοτική συνεισφορά.  Τα έργα αυτά επιλέγονται μετά από συνεννόηση με τις 
εμπλεκόμενες Τοπικές Αρχές στη βάση κριτηρίων και κατά προτεραιότητα.  Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνονται 
υπόψη οι υποδομές μιας κοινότητας και πώς το έργο θα τις βελτιώσει, η δυνατότητα διαχείρισης του έργου από 
την ίδια την κοινότητα, πώς θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της κοινότητας και της ευρύτερης 
περιοχής, πώς θα βελτιώσει την επισκεψιμότητα και πιθανόν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 2.  Αναφορικά με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που τέθηκαν αναφέρονται τα πιο κάτω: 

Ερώτηση 1:  Γίνεται n οποιαδήποτε παρακολούθηση όσον αφορά τη μετέπειτα χρήση των χώρων 
αυτών; 

(α) Τα Πολεοδομικά Έργα, που προωθούνται και κατασκευάζονται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, 
μετά το πέρας της περιόδου ευθύνης ελαττωμάτων, παραδίδονται προς χρήση στους πολίτες και συνήθως 
δεν παρεκκλίνουν από τον αρχικό σχεδιασμό.  Τη διαχείριση/συντήρησή τους αναλαμβάνουν οι αρμόδιες 
Τοπικές Αρχές. 

(β) Όσον αφορά σε έργα που εκτελούνται στις κοινότητες, μετά την ολοκλήρωσή τους, η διαχείριση και η 
χρήση τους αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Κοινοτικών Συμβουλίων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ανήκουν ιδιοκτησιακά στα Κοινοτικά Συμβούλια ή τους έχει εκχωρηθεί η διαχείρισή τους.  Λειτουργοί των 
Επαρχιακών Διοικήσεων ελέγχουν συστηματικά τη χρήση των συγκεκριμένων έργων μέσα και από τον 
έλεγχο νομιμότητας των πρακτικών των συνεδριάσεων των Κοινοτικών Συμβουλίων. 

(γ) Επισημαίνεται περαιτέρω ότι τα μεγάλης κλίμακας έργα που εκτελούνται στις κοινότητες, όπως γραμμικά 
πάρκα, εξωραϊσμός πυρήνων/πλατειών/ προσόψεων κ.λπ., συνήθως εκτελούνται από ευρωπαϊκά 
κονδύλια και, δεδομένων των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των 
σχετικών Κανονισμών, τα έργα αυτά παρακολουθούνται από την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, για να 
διασφαλιστεί ότι αξιοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν χρηματοδοτηθεί. 
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Ερώτηση 2:  Γίνεται σχετική αξιολόγηση για το είδος των έργων που αποδίδουν ή αυτών που πρέπει 
να αποφεύγονται; 

(α)  Κατά τις τελευταίες 3 δεκαετίες έχουν εκτελεστεί δεκάδες Πολεοδομικά Έργα, τα οποία σε γενικές γραμμές 
αξιολογούνται με θετικό πρόσημο ως προστιθέμενη αξία στον δημόσιο δομημένο χώρο (πλατείες, πάρκα, 
γραμμικά πάρκα, παραλιακά μέτωπα, αναπλάσεις πυρήνων δήμων και κοινοτήτων με πεζοδρομοποιήσεις 
και αύξηση του ωφέλιμου χώρου για πεζούς και ποδηλάτες κ.λπ.). 

(β) Παρά ταύτα, κάποια έργα που εκτελέστηκαν περιλάμβαναν κατασκευές για συγκεκριμένη χρήση, όπως 
παραλιακά περίπτερα με άδεια αναψυκτήριου από τον ΚΟΤ, που στόχο είχαν την εξυπηρέτηση του κοινού 
και κυρίως τη διαχείριση των δημόσιων αποχωρητηρίων.  Οι Τοπικές Αρχές, ως διαχειριστές των χώρων 
αυτών, επέδειξαν ανοχή και “επέτρεψαν” τροποποιήσεις από τους υπενοικιαστές των χώρων αυτών με το 
να τους μετατρέψουν σε εστιατόρια και night clubs και να γίνουν παράνομες επεκτάσεις εντός κρατικών 
τεμαχίων.  Στην πορεία και εν όψει των εν λόγω παρεκτροπών που παρατηρήθηκαν, το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως αποφάσισε τα περίπτερα αυτά να μην χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των 
Πολεοδομικών Έργων ή/και να περιορίσει τον αριθμό αυτών σε νέα έργα. 

(γ)  Σε άλλες περιπτώσεις έχουν γίνει κατά καιρούς αξιολογήσεις ως προς τα υλικά που χρησιμοποιούνται και 
πλέον δεν εκτελούνται Πολεοδομικά Έργα με εισαγόμενα υλικά επίστρωσης ή, αν περιλαμβάνονται τέτοια 
υλικά, γίνεται προσπάθεια περιορισμού αυτών σε σχέση με τις επιφάνειες κάλυψης κ.λπ.  Επίσης, γίνονται 
αξιολογήσεις σε σχέση με την ευαισθησία της περιοχής του κάθε έργου (επιτήρηση, αστυνόμευση, 
περιοχή με αυξημένα κρούσματα βανδαλισμών κ.λπ.) και με βάση αυτό το κριτήριο επιλέγονται ανάλογα 
υλικά και ειδικότερα αστικός εξοπλισμός (φωτιστικά σώματα, παγκάκια, καλάθια απορριμμάτων κ.ά.). 

(δ)  Σημειώνεται ότι κατά την έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για ένταξη ενός Έργου στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό, η εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει το Σημείωμα Έργου (PCN) με 
τεκμηριωμένες θέσεις σχετικά με την αναγκαιότητα του έργου, τις εναλλακτικές λύσεις, τον υπολογιζόμενο 
αριθμό χρηστών του έργου και το κόστος αυτού ανά χρήστη, την κατανομή δαπανών ανά έτος καθώς και 
πληθώρα άλλων πληροφοριών από τις οποίες εξάγονται συμπεράσματα για τη βιωσιμότητά του, τα οφέλη 
προς τους χρήστες κ.λπ. 

(ε)  Σε γενικές γραμμές, η φύση των Πολεοδομικών Έργων έχει τον χαρακτήρα της ανταπόδοσης της 
δημόσιας επένδυσης προς την κοινωνία με άμεσα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τη δημιουργία 
οργανωμένων, ασφαλών, λειτουργικών δημόσιων χώρων υψηλής αισθητικής και προσβασιμότητας, 
προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στους χώρους αυτούς και στο τουριστικό προϊόν του τόπου. 

(στ)  Όσον αφορά στα έργα που προωθούνται από τα Κοινοτικά Συμβούλια, αυτά υποβάλλονται στην οικεία 
Επαρχιακή Διοίκηση και αξιολογούνται τόσο για τη νομιμότητα, όσο και για τη χρησιμότητά τους.  Σε 
περίπτωση που το κόστος ενός έργου υπερβαίνει το κριτήριο που καθορίζεται από τη Γενική Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) τότε το Κοινοτικό Συμβούλιο ετοιμάζει 
το Σημείωμα Έργου (PCN), το οποίο υποβάλλεται για αξιολόγηση και λήψη απόφασης.  Σε περίπτωση 
που η απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ είναι αρνητική, η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου δεν 
προωθείται.  Περαιτέρω, γίνεται συνεχής αξιολόγηση των έργων που υλοποιούνται, ενώ αναπτύξεις οι 
οποίες διαφάνηκε ότι δεν έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως Μουσεία, δεν ενθαρρύνονται/δεν 
εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.  Τέλος, 
καταβάλλεται προσπάθεια κάποια έργα να είναι περιφερειακού χαρακτήρα για δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας και για να προσελκύουν αυξημένη χρήση. 

Ερώτηση 3:  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τέτοια έργα καταλήγουν σε αχρηστία ή σε άλλη άσχετη 
χρήση ή εκμετάλλευση, υπάρχει οποιαδήποτε επίπτωση ή προσπάθεια διόρθωσης των προβλημάτων 
που ενδεχομένως προκύπτουν; 

(α)  Στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω με άσχετη χρήση ή εκμετάλλευση Πολεοδομικών Έργων, 
το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως κινήθηκε με επιστολές προς τις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις για 
έκδοση διαταγμάτων κατεδάφισης, όταν οι παρανομίες είχαν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.  Σε άλλες 
περιπτώσεις, όπου η άσχετη χρήση ή εκμετάλλευση δεν προκαλούσε ανισορροπίες στην ευρύτερη 
λειτουργία της περιοχής, η Πολεοδομική Αρχή προχώρησε σε ρυθμίσεις, ώστε να αρθούν κάποιες 
επεμβάσεις και να ρυθμιστεί η χρήση και η έκταση των χώρων αυτών.  Επισημαίνεται ότι οι χώροι 
εκτέλεσης των Πολεοδομικών Έργων και η φύση τους δεν οδήγησε ποτέ κάποιο Έργο σε αχρηστία. 

(β)  Όσον αφορά σε έργα στις κοινότητες, πλην των Πολεοδομικών, που καταλήγουν σε αχρηστία ή δεν 
αξιοποιούνται ορθολογιστικά, αυτά χρησιμοποιούνται για κάλυψη άλλων αναγκών του Κοινοτικού 
Συμβουλίου π.χ. παλαιά Δημοτικά Σχολεία μετατρέπονται σε γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου ή 
αίθουσες εκδηλώσεων ή πολιτιστικά κέντρα, αφού εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες άδειες για την 
αλλαγή χρήσης.» 
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Απάντηση ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.005, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας 

κ. Σωτήρη Ιωάννου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι αναφορικά με το πρώτο μέρος της 
ερώτησης, με την οποία ζητείται πληροφόρηση από τις τοπικές αρχές για τον αριθμό των ανείσπρακτων 
προστίμων από Τουρκοκύπριους οδηγούς ανά έτος, επισυνάπτεται αντίγραφο σχετικού ενημερωτικού Πίνακα 
της Ένωσης Δήμων Κύπρου, καθώς και σχετικής επιστολής της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.   

2.  Πληροφορείστε περαιτέρω, ότι το θέμα του δεύτερου μέρους της ανωτέρω Ερώτησης δεν εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.008, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση από τον αρμόδιο οργανισμό, δηλαδή τον Οργανισμό Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας, είναι η ακόλουθη: 

“1. Σε ορισμένα τμήματα, όπως και σε αυτό της Αναισθησιολογίας του Γ.Ν. Λάρνακας, παρουσιάζεται 
ιδιαίτερα υψηλό “employee turnover”.  Το φαινόμενο αυτό υφίσταται για διάφορους λόγους. 

2. Λόγω του Γενικού Συστήματος Υγείας, αρκετοί ιατροί προτιμούν να συνεχίσουν την επιστημονική καριέρα 
τους σε νοσηλευτήρια του ιδιωτικού τομέα ή να ανοίξουν το δικό τους ιατρείο προσβλέποντας σε 
καλύτερους οικονομικούς ή επιστημονικούς όρους.  Επίσης, το εργασιακό κλίμα, η υστεροφημία της 
κλινικής, η εργασιακή κουλτούρα, οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και οι συμπεριφορές των 
Προϊσταμένων και συναδέλφων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πιθανή απόφαση 
παραίτησης/οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης ή ακόμα και αποδοχής μιας θέσης σε ένα άλλο 
νοσηλευτήριο. 

3. Όσον αφορά το Τμήμα Αναισθησιολογίας του Γ.Ν. Λάρνακας, όπως και για όλα τα Τμήματα και Κλινικές 
των δημόσιων νοσηλευτηρίων, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να καλύπτεται το συντομότερο 
δυνατόν κάθε κενή θέση μετά από παραίτηση ή αφυπηρέτηση Ιατρικού Λειτουργού.  Επισημαίνεται ότι, η 
διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και η δεξαμενή προσοντούχων και διαθέσιμων υποψηφίων 
περιορισμένη. 

4. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του Αναισθησιολογικού 
Τμήματος είναι απαραίτητοι τρεις (3) αναισθησιολόγοι.  Έχει ήδη προσληφθεί ένας και έχουν προκηρυχθεί 
άλλες δύο θέσεις.  Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει παρέλθει και εκδήλωσε 
ενδιαφέρον μόνο ένα (1) άτομο. Πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη του μοναδικού υποψηφίου στις 13 
Οκτωβρίου 2021 και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύντομα. 

5. Πιο κάτω φαίνεται το ιστορικό της κένωσης των θέσεων του Τμήματος Αναισθησιολογίας, καθώς και οι 
προκηρύξεις/ενέργειες που έγιναν για την πλήρωση των κενών θέσεων με Ιατρικούς Λειτουργούς στην 
ειδικότητα της Αναισθησιολογίας για το Γ.Ν. Λάρνακας. 

Παράρτημα 1:  Προκηρύξεις θέσεων Ιατρικών Λειτουργών στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας Γ.Ν. Λάρνακας 

Ημερ. Προκήρ. Ημερ.  

Λήξης 

Αρ. 
Θέσεων 

 

Ενέργειες 

13/8/2021 3/9/2021 1 1 υποψήφιος. Πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη και 
αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

18/6/2021 2/7/2021 2 Επιλέχθηκε 1 υποψήφιος, δεν αποδέχτηκε τη θέση στις 
26/8/21 και θα επαναπροκηρυχθεί το συντομότερο 

26/3/2021 16/4/2021 1 Έγινε 1 πρόσληψη 

5/2/2021 26/2/2021 1 Δεν υπήρχε ενδιαφέρον 

18/12/2020 8/1/2021 1 Δεν υπήρχε ενδιαφέρον 

30/10/2020 20/11/2020 1 1 υποψήφιος ο οποίος δεν επιλέχθηκε 

25/9/2020 16/10/2020 3 Έγιναν 2 προσλήψεις 

21/8/2020 11/9/2020 2 Δεν υπήρχε ενδιαφέρον 
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10/7/2020 31/7/2020 2 1 υποψήφιος ο οποίος δεν επιλέχθηκε 

24/4/2020 15/5/2020 2 2 ενδιαφερόμενοι δεν αποδέχτηκαν τη θέση 

20/3/2020 10/4/2020 2 Δεν υπήρχε ενδιαφέρον 

 
Παράρτημα 2:  Αφυπηρετήσεις/Παραιτήσεις Ιατρικών Λειτουργών στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας του 
Γ.Ν. Λάρνακας από το 2019: 

Α/α Τελευταία ημ. εργασίας  

 

 

 

 

 

 

 

.” 

1 31/12/2019 

2 14/3/2020 

3 30/6/2020 

4 30/4/2021 

5 1/6/2021 

    
7.  Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινίσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.015, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, 

του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

(α)  Οι περισσότεροι ποταμοί της Κύπρου χαρακτηρίζονται ως χείμαρροι, με εποχιακή ροή, ενώ η 
συμπεριφορά τους κάτω από πλημμυρικές συνθήκες είναι απροσδιόριστη και απρόβλεπτη.  Οι 
επεμβάσεις στις κοίτες των ποταμών, όπως η ευθυγράμμιση τμημάτων τους ή/και ο καθαρισμός από τη 
φυσική βλάστηση, δύναται να προκαλέσουν μεγάλη διάβρωση στις παρόχθιες εκτάσεις, λόγω της 
αυξημένης ταχύτητας της επιφανειακής ροής, καθώς και υποβάθμιση της υδρολογικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης των ποταμών. 

(β)  Ως εκ τούτου, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος προβαίνει σε ήπιες παρεμβάσεις από υδρολογικής και περιβαλλοντικής άποψης όταν 
κρίνεται αναγκαίο, με σκοπό την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλων των ποταμών, όπως για παράδειγμα, 
η διάστρωση υλικού της κοίτης και η διαμόρφωση πρανών. 

(γ)  Στη βάση των πιο πάνω, το ΤΑΥ θα παρακολουθεί την περιοχή της κοίτης του ποταμού στην Κοινότητα 
Νατάς της Επαρχίας Πάφου, καθώς και τις παραποτάμιες Κοινότητες των ποταμών Έζουσας, Ξερού και 
Διαρίζου και σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, θα διενεργηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. 

2.  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.» 

Απάντηση ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2021 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.020, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

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

2. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμου 
του 2012 ως εκάστοτε τροποποιείται, το Τμήμα Εργασίας τηρεί ειδικό Μητρώο μετά την χορήγηση άδειας 
λειτουργίας Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης.  Στο ειδικό αυτό Μητρώο υπάρχουν εγγεγραμμένες 
πέντε (5) Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης. 

3.  Σύμφωνα με τον κανονισμό 10 (3) των περί της Εργασίας Μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης 
Κανονισμών του 2012 Κ.Δ.Π. (517/2012) υποβάλλεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 
κάθε έτους έκθεση δραστηριοτήτων με τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή για τις συμβάσεις που έχει 
συνάψει η κάθε ΕΠΑ κατά το προηγούμενο ημερολογιακό εξάμηνο.  Ειδικότερα για τις δύο ΕΠΑ δεν 
υπάρχουν παραχωρήσεις για το έτος 2020 ενώ για τις άλλες 3 ΕΠΑ υπάρχουν παραχωρήσεις για το 2020 
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ως ακολούθως:  Για την πρώτη 25 προσωρινοί εργαζόμενοι, για την δεύτερη 57 προσωρινά εργαζόμενοι 
και για την τρίτη 24 προσωρινά εργαζόμενοι.  

4. Σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του περί της Εργασίας μέσω Προσωρινής Απασχόλησης Νόμου του 2012 
(Πεδίο Εφαρμογής) το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις ΕΠΑ δεν εφαρμόζεται για την παραχώρηση 
απασχολουμένων στη Δημοκρατία στους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού.  Οι τομείς στους 
οποίους παραχωρούνται προσωρινά απασχολούμενοι αφορούν κατά κύριο λόγο θέσεις σε λογιστήρια, 
γενικό προσωπικό, διοίκηση επιχειρήσεων, marketing, IT, μηχανολόγους, υπεύθυνους πωλήσεων κ.λπ. 

5. Αναφορικά με το θέμα επιθεωρήσεων σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο των ΕΠΑ, το Τμήμα Εργασίας 
προβαίνει ανελλιπώς σε επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της εξέτασης αιτήματος για ανανέωση της άδειας 
λειτουργίας, καθώς επίσης και όταν διαφανεί, κατά την υποβολή των εκθέσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 πιο πάνω, οτιδήποτε χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  Επιπλέον, το Τμήμα Εργασίας σε 
συνεργασία με την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων προβαίνει σε επιθεωρήσεις εφόσον διαφανεί στα 
πλαίσια γνωστοποίησης της απόσπασης (άρθρο 11 του περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο 
Παροχής Υπηρεσιών και για Συναφή θέματα Νόμου) ότι δεν συνάγονται οι προϋποθέσεις πραγματικής 
απόσπασης ως αναφέρονται στο άρθρο 13 του ίδιου Νόμου. 

6. Το Τμήμα Εργασίας δεν έχει διαπιστώσει οποιεσδήποτε παραβάσεις που να χρήζουν επιβολής 
διοικητικών κυρώσεων όμως έχει προβεί σε συστάσεις/καθοδήγηση για συμμόρφωση με τις σχετικές 
νομοθεσίες.» 

Απάντηση ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2020 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.041, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι σε σχέση με το θέμα που 
εγείρει η αξιότιμη βουλευτής, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις στο πλαίσιο της 
γενικότερης εμπλοκής του σε θέματα ασφάλειας.  Εντούτοις το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αποτελεί την αρμόδια 
αρχή επί των θεμάτων που τίθενται στα ερωτήματα και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να τοποθετηθεί επ’ αυτών.  
Ειδικότερα για θέματα που αφορούν στην έκδοση αδειών εξαγωγής ειδών διπλής Χρήσης, Όπλων και 
Στρατιωτικού Εξοπλισμού, αρμόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το οποίο 
προεδρεύει και της αντίστοιχης Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία εκπροσωπείται και το Υπουργείο 
Εξωτερικών. 

 Σε κάθε περίπτωση και σε ό,τι αφορά στο δεύτερο ερώτημα, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση.» 

Απάντηση ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.052, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, και επιθυμώ να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα: 

2. Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ), συγκεκριμένα Σχέδια 
Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε που αφορούν θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
και εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού σε κατοικίες, προβλέπουν 
αυξημένη (διπλάσια) χορηγία για επενδύσεις που γίνονται στις ορεινές περιοχές.  Οι ορεινές περιοχές 
έχουν οριστεί βάσει ταχυδρομικού κώδικα, κατόπιν διαβούλευσης με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών 
Κοινοτήτων και, κατά κανόνα, αφορούν κοινότητες με υψόμετρο πέραν των 600 μέτρων. 

3. Μέχρι και τις 04/10/2021 υποβλήθηκαν συνολικά 138 αιτήσεις από κατοικίες που εμπίπτουν στις ορεινές 
περιοχές ή ποσοστό 5.5% του συνολικού αριθμού αιτήσεων (ποσοστιαία αύξηση 100% σε σχέση με τις 
αιτήσεις που υποβλήθηκαν από ορεινές περιοχές το 2020) και συγκεκριμένα: 

 Ι. Στο Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε στις κατοικίες του 2021 
υποβλήθηκαν 94 αιτήσεις.  Σημειώνεται ότι το Σχέδιο παραμένει σε ισχύ. 

 II. Στο Σχέδιο Χορηγιών για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής 
ζεστού νερού του 2021 υποβλήθηκαν 44 αιτήσεις. 

4. Σημειώνεται η πρόθεση του Υπουργείου να επαναπροκηρύξει τα πιο πάνω Σχέδια και το 2022, 
διατηρώντας τις πρόνοιες που αφορούν σε αυξημένη χορηγία για τις κατοικίες που εμπίπτουν στις ορεινές 
περιοχές. 

5. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι στα πλαίσια του Σχεδίου “Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες”, που 
αφορά συνολική ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών, έχουν επιχορηγηθεί μέχρι σήμερα 104 
κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές, που αντιστοιχούν στο 6% του συνολικού αριθμού κατοικιών 
που επωφελήθηκαν από το Σχέδιο και οι οποίες ανέρχονται σε 1676. 
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6. Τέλος, με στόχο την περαιτέρω αύξηση του αριθμού των αιτήσεων που λαμβάνονται από ορεινές περιοχές 
και την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων των ορεινών περιοχών, όχι μόνο για τα Σχέδια Χορηγιών αλλά 
για τα γενικότερα οφέλη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας, πραγματοποιήθηκαν 
ενημερωτικές ημερίδες σε ορεινές περιοχές σε συνεργασία με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων.  
Ενημερωτικά, ο πρώτος γύρος ενημερωτικών ημερίδων έχει ως εξής: 

• Δευτέρα, 04/10/2021, Πολιτιστικό Κέντρο Γαλάτας. 

• Τετάρτη, 06/10/2021, Πολιτιστικό Κέντρο Άγιος Αμβρόσιος. 

• Δευτέρα, 11/10/2021, Αίθουσα Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Παλαιχωρίου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.072, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

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

1. Για σκοπούς ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη 
Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα, επισυνάπτεται αντίγραφο του εγγράφου με τίτλο «Ανασκόπηση 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο» (Μάιος 2018).  Το εν 
λόγω έγγραφο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 
http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el στο σύνδεσμο “Εκθέσεις”. 

2. Τα μέτρα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2008 - 2017 παρουσιάζονται 
στις σελίδες 44-46 και στο Παράρτημα 2 (σελίδες 60-65) του εν λόγω εγγράφου. 

3. Τα μέτρα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που ήταν σε υλοποίηση κατά το 2020 παρουσιάζονται στον 
συνημμένο Πίνακα με τίτλο «Πίνακας Μέτρων Μείωσης Αέριων Ρύπων υπό Υλοποίηση». 

4. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης επικαιροποιούνται κάθε χρόνο με νέες 
πληροφορίες που παρέχονται στην αρμόδια Αρχή (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) από τα εμπλεκόμενα 
Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες, είτε μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος, είτε μέσω αλληλογραφίας με τις Υπηρεσίες αυτές.  Τα εμπλεκόμενα Υπουργεία/Τμήματα/ 
Υπηρεσίες που υλοποιούν μέτρα και περιλαμβάνονται στον πιο πάνω Πίνακα είναι: 

 (α)  Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  

• Υπηρεσία Ενέργειας  

(β)  Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  

• Τμήμα Δημοσίων Έργων  

• Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

• Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας 

(γ)  Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

• Τμήμα Περιβάλλοντος  

• Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων  

• Υπηρεσία Μεταλλείων 

(δ)  Υπουργείο Εσωτερικών 

• Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως  

• Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι) 

(ε)  Υπουργείο Υγείας 

(στ)  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (μέσω της μέτρησης των συγκεντρώσεων των αέριων 
ρύπων και μέχρι 4.10.2021 της εφαρμογής της νομοθεσίας για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης.  Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
μεταφέρθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις 4.10.2021 με τους Νόμους με αρ. 
Ν.126(Ι)/2021 και Ν.127(1)/2021 και τους σχετικούς Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 412/2021). 

http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el
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5. Βάσει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ποιότητα του Αέρα, ένα 
κράτος μέλος υποχρεούται να ετοιμάσει και εφαρμόζει Εθνικό Σχέδιο Δράσης όταν υπάρχουν υπερβάσεις 
στις οριακές τιμές συγκέντρωσης των ρύπων που παρακολουθούνται από εγχώριες ανθρωπογενείς 
πηγές.  Με βάση τις μετρήσεις του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο δεν 
παρατηρούνται υπερβάσεις στις οριακές τιμές συγκέντρωσης των ρύπων που παρακολουθούνται, με 
εξαίρεση την περίπτωση των Αιωρούμενων Σωματιδίων, οι οποίες όμως οφείλονται στα επεισόδια 
αερομεταφερόμενης σκόνης από τις άνυδρες περιοχές (ερήμους) Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής.  
Με εφαρμογή δόκιμης και παγκόσμια τεκμηριωμένης διαδικασίας, η Κύπρος αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι 
δεν υπάρχουν υπερβάσεις των οριακών τιμών Αιωρούμενων Σωματιδίων στην Κύπρο που να οφείλονται 
σε εγχώριες ανθρωπογενείς πηγές.  Ως εκ τούτου, η ετοιμασία και εφαρμογή του εν λόγω Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης στην Κύπρο είναι εθελοντική, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του αέρα. 

6. Για την υλοποίηση των εκάστοτε μέτρων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης το κατά περίπτωση αρμόδιο 
Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία μεριμνά με δικές του ενέργειες, ώστε να περιλάβει σχετική πρόνοια στον 
ετήσιο Προϋπολογισμό του.  

7. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, μαζί με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία/Τμήματα/ Υπηρεσίες, είναι σε 
διαδικασία επικαιροποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με στόχο να υιοθετηθεί νέα έκδοσή του τους 
πρώτους μήνες του 2022.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.083, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Κερύνειας κ. Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν  

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα όσον 
αφορά τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες: 

1. Ο συνολικός αριθμός των εκ μητρογονίας προσφύγων ανέρχεται στους 85.529. 

2. Ο αριθμός των δυνητικά δικαιούχων εκ μητρογονίας προσφύγων, οι οποίοι έχουν κλείσει το 18° έτος της 
ηλικίας τους, όπως κατανέμονται ανά προσφυγική Επαρχία είναι ο ακόλουθος: 

 Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.087, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ορίσει 
συντονιστές που παρακολουθούν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια, που 
αφορά στην εφαρμογή Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, υπό το γενικό 
συντονισμό της Επιτρόπου Ισότητας Φύλων. 

2. Τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου, και συγκεκριμένα η Πολιτική Άμυνα και η Υπηρεσία Ασύλου, 
υλοποιούν σε αυτό το πλαίσιο πολιτικές και δράσεις.  Το θέμα παρακολουθεί και το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού 
και Μετανάστευσης, χωρίς στο παρόν στάδιο, την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.087, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

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

(α) Τόσο η Διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και όλα τα 
Τμήματα/Υπηρεσίες του έχουν προβεί σε σύσταση Επιτροπής Ισότητας ή σε ορισμό Λειτουργού Ισότητας, 

Επαρχία Αρ. εκ μητρογονίας προσφύγων άνω των 18 ετών 

Λευκωσία 14.520 

Κερύνεια 7.742 

Αμμόχωστος 23.066 

Λάρνακα 221 

Σύνολο 45.549 
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οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση εφαρμογής του Κώδικα Πρακτικής για την 
Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια 
Υπηρεσία, την υποβολή εισηγήσεων και την ενημέρωση των εργαζομένων σε περίπτωση που κρίνεται 
αναγκαίο, καθώς και την λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για το θέμα αυτό. 

(β) Σε όλους τους Λειτουργούς Ισότητας θα παρασχεθεί η απαραίτητη επιμόρφωση μέσω της συμμετοχής 
τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για θέματα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης και της 
Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία, που διοργανώνει η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας 
Διοίκησης, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για 
σκοπούς αποτελεσματικής επιτέλεσης του ρόλου τους.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση δεν υπάρχουν για το Κεφάλαιο Δ΄. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου στις 4.00 μ.μ. με ημερήσια διάταξη η οποία θα σας αποσταλεί και με περισσή υπομονή 
που θα πρέπει όλοι να έχουμε. 

 [Στις 22 Νοεμβρίου 2021 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της έβδομης συνεδρίασης της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδεκάτης Βουλευτικής Περιόδου του σώματος: 

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της 
συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021, στις 4.00 μ.μ., έχει ως ακολούθως:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συμφωνίας για τη Μεταφορά και 
Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.150-2021). 

 2.  Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (Κυρωτικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.185-2021). 

  3.  Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.079-2021). 

 4.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.080-2021). 

 5.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.141-2021). 

 6.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.046-2021). 

 7.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.047-2021). 

 8.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Ενδοκοινοτικές Εξ 
Αποστάσεως Πωλήσεις Αγαθών, για Παραδόσεις Αγαθών εντός της 
Δημοκρατίας που Πραγματοποιούνται Μέσω Ηλεκτρονικών Διεπαφών που 
Διευκολύνουν τις Παραδόσεις Αυτές και για Υπηρεσίες που Παρέχονται από 
Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα Εγκατεστημένα εντός της Δημοκρατίας αλλά 
μη Εγκατεστημένα στο Κράτος Μέλος Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.048-2021). 

 9.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Υπηρεσίες που 
Παρέχονται από Μη Εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας Υποκείμενα στο 
Φόρο Πρόσωπα) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.049-2021). 
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 10.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Εξ Αποστάσεως 
Πωλήσεις Αγαθών που Εισάγονται από Τρίτα Εδάφη ή Τρίτες Χώρες) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.050-2021). 

 11.  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.206-2021). 

 12.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 
2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά, Σάβιας 
Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Ηλία Μυριάνθους 
εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.182-2021). 

 13.  Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 8) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά, Σάβιας 
Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Ηλία Μυριάνθους 
εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.183-2021). 

 14.  Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά, Σάβιας 
Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Ηλία Μυριάνθους 
εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.184-2021). 

 15.  Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά, Σάβιας 
Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Ηλία Μυριάνθους 
εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.185-2021). 

 16.  Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά, Σάβιας 
Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Ηλία Μυριάνθους 
εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.186-2021). 

 17.  Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά, Σάβιας 
Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Ηλία Μυριάνθους 
εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.187-2021). 

 18.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 
2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά, Σάβιας 
Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της 
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κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Ηλία Μυριάνθους 
εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.188-2021). 

 19.  Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Μάριου Καρογιάν εκ μέρους της Δημοκρατικής 
Παράταξης). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.205-2021). 

 20.  Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Νικόλα 
Παπαδόπουλου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).  
(Αρ. Φακ. 23.02.062.206-2021). 

 21.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Ωράριο Εργασίας, Εκπαίδευσης και 
Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.018-2021). 

 22.  Οι περί Εθνικής Φρουράς (Ωράριο Εργασίας, Εκπαίδευσης και Ειδικών 
Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.03.058.017-2021). 

 23.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 
του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.191-2021). 

 24.  Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον 
Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.142-2021). 

 25.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
11) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.159-2021). 

 26.
  

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για έγκριση του Προϋπολογισμού 
της Βουλής των Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.10.002.001). 
(Αρ. Φακ. 13.23.001.001). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτών στην 
οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επιτυχής 
αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών προκλήσεων που 
έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και η αποδοτική χρήση 
των οικονομικών πόρων.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021).] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  
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(Ώρα λήξης:  6.20 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα  Νεοφύτου Αβέρωφ 

(Πρόεδρος Βουλής) Ορφανίδου Σάβια 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τορναρίτης Νίκος 

Κουλλά Ονούφριος Τσιρίδου Φωτεινή 

Μαυρίδης Μάριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Λουκαΐδης Γιώργος 

Δαμιανού Άριστος Νικολάου Μαρίνα 

Καυκαλιάς Αντρέας Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος 

Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

ΔΗΚΟ 

Κουλίας Ζαχαρίας Παντελίδης Χρύσης 

Λεωνίδου Πανίκος Παπαδόπουλος Νικόλας 

Μυλωνάς Παύλος Σαββίδης Χρύσανθος 

Ορφανίδης Χρίστος Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

Ευσταθίου Κωστής  

ΔΗΠΑ 

Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 

Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι  

Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 
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Μαντοβάνη Αντωνέλλα (Λατίνων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στην Ημέρα Ανάμνησης των Θυμάτων των δύο Παγκόσμιων 
Πολέμων, στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και στη θυσία του ήρωα της ΕΟΚΑ1955-1959 
Κυριάκου Μάτση και τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη των θυμάτων των δύο παγκόσμιων πολέμων, 
των ηρώων του Πολυτεχνείου και του ήρωα Κυριάκου Μάτση. 

2. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στην επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, στην Παγκόσμια 
Ημέρα Διαβήτη, στην Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, στην Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των 
Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση και στην Παγκόσμια Ημέρα των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

3. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

α. Συμμετοχή της Προέδρου της Βουλής, υπό την ιδιότητα της Πρέσβειρας του Δικτύου Γυναικών 
Πολιτικών Ηγετών (WPL) εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων, με οπτικογραφημένο μήνυμά 
της στο Παγκόσμιο Φόρουμ Γυναικών Ηγετών, που συνδιοργάνωσαν η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο 
της Ισλανδίας και το WPL.  

β. Συμμετοχή του κ. Γιώργου Λουκαΐδη στη συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και 
Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ στη Βουδαπέστη.  

γ. Συμμετοχή διαδικτυακά των κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ως Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, και Κυριάκου 
Χατζηγιάννη στις εργασίες της 19ης Φθινοπωρινής Συνόδου της ΚΣ ΟΑΣΕ.  

δ. Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου σε διαδικτυακή συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ.  

ε. Συμμετοχή του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη σε διαδικτυακή Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Ειδικής 
Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη σε μια Ψηφιακή Εποχή».  

στ. Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους της ΚΣΣΕ στο 9ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη 
Δημοκρατία, που διεξήχθη στο Στρασβούργο.  

ζ. Συμμετοχή της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα τη βία κατά των γυναικών 
δημοσιογράφων και πολιτικών.  

η. Συμμετοχή διαδικτυακά της κ. Μαρίνας Νικολάου στην 11η Συνάντηση των Κοινοβουλίων Ασίας και 
Ευρώπης με τίτλο «Η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας για την ειρήνη και την αειφόρο 
ανάπτυξη εν καιρώ πανδημίας και μετά», που διοργάνωσε το κοινοβούλιο της Καμποτίας.  

θ. Συμμετοχή των κ. Νίκου Τορναρίτη ως επικεφαλής και Γιώργου Λουκαΐδη σε διαδικτυακή συνεδρία 
της Επιτροπής Παρακολούθησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των Κρατών Μελών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης της ΚΣΣΕ.  

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2021», 
συζήτηση και αγορεύσεις (Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Χρύσης Παντελίδης, Πρόεδρος, Γιώργος Λουκαΐδης, 
Ονούφριος Κουλλά, Παύλος Μυλωνάς, Σάβια Ορφανίδου, Ζαχαρίας Κουλίας, Νικόλας Παπαδόπουλος, 
Λίνος Παπαγιάννης, Χρύσανθος Σαββίδης, Αλέκος Τρυφωνίδης, Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Χρίστου, 
Άριστος Δαμιανού, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Μαρίνος Σιζόπουλος, Νίκος Τορναρίτης) και ψήφισή του σε 
νόμο. 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2022 Νόμος του 
2021», αγορεύσεις (Νίκος Κέττηρος, Μιχάλης Γιακουμή, Μάριος Μαυρίδης, Ζαχαρίας Κουλίας, Κυριάκος 
Χατζηγιάννης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου) και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Προϋπολογισμού 
του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2022 Νόμος του 2021».  

6. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021», παρατηρήσεις του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και ψήφισή της σε νόμο. 

7. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί του 
2021» και έγκρισή τους. 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», παρατηρήσεις του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και ψήφισή του σε 
νόμο. 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί του Ελέγχου Αναλογικότητας πριν από τη Θέσπιση Νέας Νομοθετικής 
Κατοχύρωσης των Επαγγελμάτων Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 
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10. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας 
Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους (με αρ. 2). 

11. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί του Υπουργείου Εξωτερικών, Διοίκηση - Θέσεις Πρώτου 
Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών, Ανώτερου Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών και Λειτουργού 
Αρχείων και Επικοινωνιών 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους. 

12. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου 
Οδοντιατρικού Λειτουργού, Ανώτερου Οδοντιατρικού Λειτουργού και Οδοντιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξης 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021», παρατηρήσεις του κ. Κωστή Ευσταθίου και έγκρισή τους. 

13. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

14. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Ολοκλήρωση κατασκευής γεφυριού στη Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας - Στοιχεία για το Σχέδιο 
Επιδοτούμενων Ασθενών - Ενημέρωση για τον σχεδιασμό του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης - 
Αίτημα για αύξηση ηλικιακού ορίου για απόκτηση αυτοκινήτου για άτομα με αναπηρία - Δράσεις 
αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού - Αύξηση προβλεπόμενου αριθμού θεραπειών μέσω ΓΕΣΥ - 
Στοιχεία για το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών - 
Εντάλματα για οδικές παραβάσεις για τα έτη 2018-2021 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών σε άτομα με 
αναπηρίες όσον αφορά τα δημόσια κτήρια, τις διαβάσεις πεζών και τις στάσεις λεωφορείων - Η δημιουργία 
γαλακτοκομικής σχολής στον δήμο Αθηένου - Ο προϋπολογισμός ανάπτυξης των κοινοτήτων της 
επαρχίας Λάρνακας τα τελευταία τρία χρόνια - Τοποθέτηση μετρητή νερού στην είσοδο κάθε κοινότητας - 
Επέκταση λειτουργίας του κολυμβητηρίου στον δήμο Γεροσκήπου - Ανάγκη αναστήλωσης της παλιάς 
εκκλησίας του Αγίου Ιλαρίωνα στην κοινότητα Επισκοπής Πάφου - Καθαρισμός κοίτης ποταμού στην 
κοινότητα Επισκοπής Πάφου - Υποτροφίες σε πολίτες τρίτων χωρών για σπουδές στην Κύπρο - Ελλείψεις 
στο προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας - Τα υποστατικά που έχουν ανεγερθεί σε 
τουρκοκυπριακή γη στην περιοχή “Μακένζιˮ - Παράνομες υπεκμισθώσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών, 
έλεγχος της νομιμότητας κατοχής τους και τερματισμός συμβάσεων κατοχής τους - Πώληση κατεχόμενων 
ελληνοκυπριακών περιουσιών - Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση τουρκοκυπριακών περιουσιών - Πρόβλημα 
υπερπληθυσμού στις Κεντρικές Φυλακές. 

15. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Χρηματοδοτούμενα έργα σε δήμους και κοινότητες - Ανείσπρακτα πρόστιμα από Τουρκοκυπρίους 
οδηγούς - Έλλειψη αναισθησιολόγων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Καθαρισμός της κοίτης των 
ποταμών Έζουσας, Ξερού, Διαρίζου και Νατάς - Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης 
στο πλαίσιο της συναφούς νομοθεσίας - Έρευνες για το λογισμικό παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων 
Pegasus και το κατασκοπευτικό βαν - Αιτήσεις για το σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης ορεινών κατοικιών 
- Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα - Ο αριθμός των εκ μητρογονίας 
προσφύγων - Ο καθορισμός, οι αρμοδιότητες και η αξιολόγηση Λειτουργών Ισότητας στα υπουργεία (δύο 
απαντήσεις). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή: €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Συνεδρίαση 25ης Νοεμβρίου 2021 

Ώρα έναρξης: 4.05 μ.μ. 

Αρ. 7 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ξεκινάμε τη σημερινή συνεδρία κάνοντας αναφορά σε ένα θλιβερό γεγονός, στον θάνατο της Μιμής 
Κυπριανού, μιας σπουδαίας γυναίκας, της Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, συζύγου του αείμνηστου 
Σπύρου Κυπριανού.  Η Μιμή Κυπριανού έφυγε από τη ζωή πριν από τρεις ημέρες σε ηλικία ογδόντα εννέα ετών.  
Σήμερα το μεσημέρι τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. 

 Η εκλιπούσα γεννήθηκε στη Βέροια της Ελλάδας και σπούδασε αγγλική φιλολογία στο Λονδίνο, όπου και 
γνώρισε τον αείμνηστο Σπύρο Κυπριανού.  Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ξεκίνησαν μαζί τη μακρά και 
πλούσια φιλανθρωπική τους δράση.  Στάθηκε άξια συμπαραστάτης στο πλευρό του συζύγου της, στηρίζοντάς 
τον πάντα αθόρυβα και διακριτικά σε κάθε του βήμα ως Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής, του ΔΗΚΟ, 
υπουργού και βουλευτή.  Η αποβιώσασα ανταποκρίθηκε στο έπακρο στον πολύ απαιτητικό της ρόλο ως συζύγου 
διακεκριμένου πολιτικού, αλλά και ως μητέρας και γιαγιάς.  Η Μιμή Κυπριανού καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου της 
διακρινόταν για την πηγαία καλοσύνη της, καθώς και για την αστείρευτή της αγάπη τόσο προς τη δεύτερή της 
πατρίδα, την πολύπαθη νήσο μας, όσο και προς τους συνανθρώπους μας, γι’ αυτό δικαίως έχαιρε καθολικής 
εκτίμησης και σεβασμού. 

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

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία της η μνήμη! 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.  
Η βία κατά των γυναικών αποτελεί επαίσχυντη παραβίαση θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η 
αξιοπρέπεια, η ισότητα των φύλων, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη χωρίς διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτισμών 
ή κοινωνικής θέσης. 
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 Οι αριθμοί δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό, αφού σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα μια στις 
τρεις γυναίκες έπεσε θύμα σωματικής ή σεξουαλικής βίας.  Παρ’ όλα αυτά, το εύρος του προβλήματος δεν 
αποτυπώνεται πλήρως στις στατιστικές, καθώς η βία κατά των γυναικών ή προς τις γυναίκες είναι πρόβλημα 
συνυφασμένο με τις εδραιωμένες κοινωνικές αντιλήψεις, τη διαιώνιση στερεοτύπων και την ανισότητα μεταξύ 
των φύλων.  Σήμερα παρακολουθούμε με ανησυχία τις δυσοίωνες εξελίξεις ανά το παγκόσμιο, με την επιβολή 
ακραίων καθεστώτων που παραβιάζουν βάναυσα τα δικαιώματα των γυναικών. Οι σωματικές και ψυχολογικές 
επιπτώσεις της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι ανυπολόγιστες και αποτελούν τροχοπέδη στην 
υγιή ανάπτυξή τους.  Ταυτόχρονα, η βία κατά των γυναικών αντανακλά σε ολόκληρη την κοινωνία 
υπονομεύοντας τη λειτουργία και εξέλιξή της. 

 Ως Βουλή των Αντιπροσώπων, καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και δηλώνουμε τη 
δέσμευσή μας για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας που θα προωθεί την ουσιαστική 
ισότητα ανδρών και γυναικών και τη μηδενική ανοχή σε εγκλήματα έμφυλης βίας, διασφαλίζοντας συνθήκες 
ισότητας και ευημερίας για όλους τους πολίτες. 

 Παρακαλώ, κύριε γραμματέα, τις διεθνείς δραστηριότητες. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 17 Νοεμβρίου, ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, ειδικός αντιπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, 
συμμετείχε σε σεμινάριο του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ με θέμα 
τη βία κατά των γυναικών στην πολιτική και τη δημόσια ζωή. 

 Σε παρέμβασή του ο κ. Χατζηγιάννης επισήμανε, ανάμεσα σε άλλα, ότι η πανδημία του COVID-19 βαθαίνει 
όλο και περισσότερο τις έμφυλες ανισότητες για τις γυναίκες και τα κορίτσια.  Υπογράμμισε δε ότι πρέπει να τεθεί 
οριστικό τέλος στη σιωπή των γυναικών σχετικά με τις πολλαπλές μορφές βίας που βιώνουν και πρόσθεσε ότι, 
για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες δομές προστασίας σε κάθε κράτος. 

 Στις 18 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων κ. 
Γιαννάκης Γαβριήλ συμμετείχε σε διαδικτυακή διακοινοβουλευτική συνάντηση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη με θέμα «Η ανάπτυξη των στρατηγικών σχεδίων της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής σε κάθε κράτος μέλος». 

 Ο κ. Γαβριήλ τόνισε ότι η διασύνδεση της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για την περίοδο 
2023-2027 αποτελεί πρόκληση για τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τον καταρτισμό των εθνικών σχεδίων 
στρατηγικής, δεδομένου ότι απαιτείται όπως αυτά αντικατοπτρίζουν τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά των κρατών μελών στην επίτευξη των κλιματικών στόχων που τέθηκαν 
για το 2030, ο κ. Γαβριήλ επισήμανε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές ιδιαιτερότητες του κάθε 
κράτους μέλους, καθότι κάθε κράτος μέλος ξεκινά την εν λόγω προσπάθεια από διαφορετική αφετηρία.  Στόχος, 
όπως ανέφερε ο κ. Γαβριήλ, είναι το υπό εκπόνηση Στρατηγικό Σχέδιο της Κύπρου να είναι πλήρως 
ευθυγραμμισμένο με τους στόχους και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2021, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρης Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Άμυνας κ. Γιώργος Κάρουλλας συμμετείχαν στο Σεμινάριο Μεσογειακού Διαλόγου που συνδιοργάνωσαν στη 
Βαρκελώνη η Ειδική Ομάδα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του NATO για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή 
και η αντιπροσωπία του ισπανικού κοινοβουλίου στη Συνέλευση. 

 Σε συζήτηση για το μεταναστευτικό στην περιοχή της Μεσογείου ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η 
εργαλειοποίηση της μετανάστευσης αποτελεί πρόκληση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού 
παρατηρείται τόσο στα ανατολικά της σύνορα όσο και στα νότια ως αποτέλεσμα της πολιτικής της Τουρκίας και 
της Λευκορωσίας.  Πρόσθεσε δε ότι η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης πρέπει να παραμείνει στην ημερήσια 
διάταξη της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. 

 Ο κ. Κάρουλλας ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί ισχυρό παράγοντα γεωπολιτικής σταθερότητας στην 
περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής και σημείωσε την ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης του 
μεταναστευτικού, καθώς και εξεύρεσης τρόπων αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου χρήσης της 
μετανάστευσης ως εργαλείου εξωτερικής πολιτικής και υβριδικού πολέμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το πρώτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συμφωνίας για τη Μεταφορά 
και Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2021». 

 Ο κ. Χρίστου.  Ζητάτε τον λόγο; 
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, είναι για θέμα διαδικαστικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Έχουμε ζητήσει εδώ και μερικούς μήνες και έχει εγγραφεί στο Κεφάλαιο Τέταρτο συζήτηση που αφορά 
στα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. 

 Τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες, γινόμαστε μάρτυρες μίας απαράδεκτης κατάστασης με 
διαχωρισμό της κοινωνίας σε δύο στρατόπεδα.  Επομένως, ζητούμε από εσάς να εξεταστεί το θέμα το 
συντομότερο, για να υπάρξει η τοποθέτηση των κομμάτων και ο καθένας να κριθεί με βάση τα όσα υποστηρίζει 
και τα όσα προτείνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρίστου. 

 Σημειώθηκε το σημείο σας. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό για το θέμα το οποίο έχω αναγνώσει προηγουμένως. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 1 θέματος είναι η κύρωση της Συμφωνίας που τροποποιεί τη Συμφωνία για τη 
Μεταφορά και Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, μεταξύ των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπεγράφη στις 8 Φεβρουαρίου 2021. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συμφωνίας για τη Μεταφορά και Αμοιβαιοποίηση των 

Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χάρης Γεωργιάδης, πρόεδρος Μαρίνα Νικολάου 

 Μάριος Μαυρίδης Χρύσης Παντελίδης 

 Γιώργος Λουκαΐδης  Χρίστος Χρίστου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 10 Νοεμβρίου 2021.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Συμφωνίας για τη 
Μεταφορά και Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, μεταξύ των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπεγράφη στις 8 Φεβρουαρίου 2021. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, σκοπός της 
αρχικής διακυβερνητικής συμφωνίας ήταν η θέσπιση της υποχρέωσης των κρατών μελών να μεταφέρουν στο 
Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης τις εισφορές που εισπράττονταν σε εθνικό επίπεδο.  Σημειώνεται ότι το Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης θεσπίστηκε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, ενώ οι εν λόγω εισφορές εισπράττονται 
σύμφωνα με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στις 8 Φεβρουαρίου 2021 τα κράτη μέλη υπέγραψαν συμφωνία για 
τροποποίηση της Συμφωνίας για τη Μεταφορά και την Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης, που σκοπό έχει τη ρύθμιση της σειράς και των ορίων για τη χρήση πόρων από τα εθνικά τμήματα 
που αποτελούν το ταμείο, καθώς και της σειράς και κατανομής αποπληρωμής μεταξύ των κρατών μελών, 
ανάλογα με το εάν έχουν λάβει ή όχι πόρους από το ταμείο. 
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 Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, η βασικότερη τροποποίηση που εισάγεται με 
τη συμφωνία αφορά τον προσδιορισμό των κανόνων αμοιβαιοποίησης των εκ των υστέρων συνεισφορών στο 
Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, αφού οι εν λόγω κανόνες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική συμφωνία και ο 
προσδιορισμός τους καθίσταται αναγκαίος, δεδομένης και της απόφασης των κρατών μελών της ζώνης του 
ευρώ, η οποία λήφθηκε τον Νοέμβριο του 2020, για λειτουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ως 
κοινού μηχανισμού ασφάλειας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης από την 1η Ιανουαρίου 2022. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

 Κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Κύρωση της Συμφωνίας.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι πέντε ψήφους υπέρ, δώδεκα εναντίον και τρεις αποχές, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συμφωνίας για τη 
Μεταφορά και Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι πέντε ψήφους υπέρ, δώδεκα εναντίον και τρεις αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο και η 

σύμβαση κυρούται. 

 Το δεύτερο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (Κυρωτικός) Νόμος του 2021». 

 Ο κ. Γεωργίου να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών της Ζώνης του Ευρώ για τροποποίηση της Συνθήκης 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χάρης Γεωργιάδης, πρόεδρος Μαρίνα Νικολάου 

 Μάριος Μαυρίδης Χρύσης Παντελίδης  

 Γιώργος Λουκαΐδης  Χρίστος Χρίστου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 10 Νοεμβρίου 2021.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών της Ζώνης του Ευρώ 
για τροποποίηση της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2012 με απώτερο σκοπό τη 
διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και αποτελεί τη συνέχεια του 
προσωρινού ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης EFSF.  Στο πλαίσιο των συζητήσεων για περαιτέρω ενίσχυση 
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, αποφασίστηκε αρχικά από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων 
των χωρών της Ζώνης του Ευρώ δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του μηχανισμού.  Η 
πολιτική συμφωνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης της συνθήκης επιτεύχθηκε από τους 
Υπουργούς Οικονομικών της Ζώνης του Ευρώ στις 30 Νοεμβρίου 2020, ενώ στις 27 Ιανουαρίου 2021 τα μέλη 
του ΕΜΣ, εκπροσωπούμενα από τους πρέσβεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), υπέγραψαν τη Συμφωνία 
για την τροποποίηση της Συνθήκης του ΕΜΣ. 

 Σημειώνεται ότι η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ με την επικύρωσή της από τα κοινοβούλια και των δεκαεννέα 
μελών της Ευρωζώνης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι κύριες αλλαγές που συμφωνήθηκαν σκοπό έχουν την αναβάθμιση του 
ρόλου του ΕΜΣ στα μελλοντικά προγράμματα οικονομικής προσαρμογής και στην πρόληψη κρίσεων.  
Επιπροσθέτως, ενισχύονται τα προληπτικά χαρακτηριστικά της εργαλειοθήκης του μηχανισμού, ενώ θα 
λειτουργεί ως κοινός μηχανισμός ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης παρέχοντας πιστωτικές γραμμές 
στο Ταμείο ύψους μέχρι €68 δις για τη χρηματοδότηση εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 
Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων στα 
πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική 
ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

Κύρωση της Συμφωνίας.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι πέντε ψήφους υπέρ, δώδεκα εναντίον και τρεις αποχές, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συνθήκης του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (Κυρωτικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι πέντε ψήφους υπέρ, δώδεκα εναντίον και τρεις αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 3 και 4, τα οποία τιτλοφορούνται «Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών 
Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021», αντίστοιχα, αντιλαμβάνομαι ότι 
αναβάλλονται υπό όρους μετά από συμφωνία, έτσι; 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Από περιέργεια, κυρία Πρόεδρε, ποιος εζήτησε τελικά αναβολή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχει επικοινωνήσει μαζί μου το Δημοκρατικό Κόμμα. 

 Κύριε Λεωνίδου, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ναι, μετά τη Σύσκεψη Αρχηγών έχουμε διευκρινίσει ότι υπάρχει αίτημα για αναβολή και το ζητήσαμε πριν, 
για να μην ταλαιπωρήσουμε το κοινοβούλιο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Και νοουμένου ότι δεν υπήρχε κάποια ένσταση στη Σύσκεψη Αρχηγών, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό. 

 Και προχωράμε στα θέματα με τους αριθμούς 5 μέχρι 10, για τα οποία υπάρχει κοινή έκθεση και τα οποία 
τιτλοφορούνται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021», «Οι περί 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021», «Οι 
περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021», «Οι περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Ενδοκοινοτικές Εξ Αποστάσεως Πωλήσεις Αγαθών, για Παραδόσεις 
Αγαθών εντός της Δημοκρατίας που Πραγματοποιούνται Μέσω Ηλεκτρονικών Διεπαφών που Διευκολύνουν τις 
Παραδόσεις Αυτές και για Υπηρεσίες που Παρέχονται από Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα Εγκατεστημένα 
εντός της Δημοκρατίας αλλά μη Εγκατεστημένα στο Κράτος Μέλος Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2021», «Οι 
περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Υπηρεσίες που Παρέχονται από Μη Εγκατεστημένα 
εντός της Κοινότητας Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα) Κανονισμοί του 2021» και «Οι περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Εξ Αποστάσεως Πωλήσεις Αγαθών που Εισάγονται από Τρίτα 
Εδάφη ή Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί του 2021», αντίστοιχα. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός των υπ’ αριθμόν 5, 6, 7, 8, 9 και 10 θεμάτων είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας Νόμου, των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά) Κανονισμών και των 
περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών και η θέσπιση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Ειδικό Καθεστώς για Ενδοκοινοτικές Εξ Αποστάσεως Πωλήσεις Αγαθών, για Παραδόσεις Αγαθών εντός της 
Δημοκρατίας που Πραγματοποιούνται Μέσω Ηλεκτρονικών Διεπαφών που Διευκολύνουν τις Παραδόσεις Αυτές 
και για Υπηρεσίες που Παρέχονται από Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα Εγκατεστημένα εντός της Δημοκρατίας 
αλλά μη Εγκατεστημένα στο Κράτος Μέλος Κατανάλωσης) Κανονισμών, των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Ειδικό Καθεστώς για Υπηρεσίες που Παρέχονται από Μη Εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας Υποκείμενα στο 
Φόρο Πρόσωπα) Κανονισμών και των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Εξ Αποστάσεως 
Πωλήσεις Αγαθών που Εισάγονται από Τρίτα Εδάφη ή Τρίτες Χώρες) Κανονισμών, αντίστοιχα, ώστε να 
εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με: 

1. την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 
2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά 
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ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και 
πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως» και  

2. την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 
2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ 
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο και 
τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Μη μέλη της επιτροπής: 

  Ονούφριος Κουλλά Σταύρος Παπαδούρης 

  Σάβια Ορφανίδου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το νομοσχέδιο και τους 
κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν 
στις 11, 25 και 29 Οκτωβρίου 2021.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας και του Τμήματος Τελωνείων του ίδιου 
υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
(ΣΕΛΚ). 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης οι 
βουλευτές κ. Άριστος Δαμιανού, Αντρέας Καυκαλιάς, Σωτήρης Ιωάννου και Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου και των κανονισμών είναι η εναρμόνιση με: 

1. την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 
2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά 
ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και 
πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως» και  

2. την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 
2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ 
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών». 

 Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τις εναρμονιστικές διατάξεις στην εθνική τους 
νομοθεσία το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2021, ωστόσο το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη 
Βουλή στις 8 Ιουλίου 2021. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, με το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς ρυθμίζονται θέματα που 
αφορούν στις διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου από επιχειρήσεις προς καταναλωτές και 
αποσκοπούν στην εξάλειψη των εμποδίων στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές πωλήσεις.  Οι νέες νομοθετικές 
ρυθμίσεις εξομοιώνουν τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τις επιχειρήσεις εκτός ΕΕ, απλοποιούν 
τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου σχετικά 
με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και συμβάλλουν στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Η Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη από την 30ή Ιουνίου 2021 είχαν υποχρέωση να 
επεκτείνουν την εφαρμογή του υφιστάμενου ειδικού καθεστώτος της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας 
[Mini One Stop Shop (MOSS)] που ισχύει για τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή 
ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σε μη υποκείμενα στον ΦΠΑ πρόσωπα εγκατεστημένα εντός της 
κοινότητας και σε ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και να θέσουν σε εφαρμογή νέο 
καθεστώς για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες. 

2. Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 καθορίζει μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου μη απόδοσης του ΦΠΑ 
στην ΕΕ από φορολογουμένους που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως πώληση αγαθών μέσω 
ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης ή άλλων παρόμοιων μέσων. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι λόγω 
της παγκοσμιοποίησης και της αύξησης της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει καταστεί αναγκαία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο η αναθεώρηση υφιστάμενων ειδικών καθεστώτων, όπως και η εισαγωγή νέου ειδικού 
καθεστώτος για την επιβολή του ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, με σκοπό τη μείωση του 
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διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών, την 
προστασία των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές αγορές των 
καταναλωτών και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις. 

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας, προσθέτοντας στα πιο πάνω, δήλωσε μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προκύπτουν λόγω της αναθεώρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο των κανόνων 
ΦΠΑ αναφορικά με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο από επιχειρήσεις προς καταναλωτές εντός της 
ΕΕ και αποσκοπούν στη μετατροπή της υφιστάμενης θυρίδας MOSS σε μεγαλύτερη μονοαπευθυντική 
θυρίδα [One Stop Shop (OSS)], στην επέκταση των υφιστάμενων καθεστώτων που υπάγονται στη MOSS, 
ήτοι του ενωσιακού καθεστώτος και του μη ενωσιακού καθεστώτος, τα οποία από την 1η Ιουλίου 2021 
υπάγονται στην OSS, καθώς και στην εισαγωγή του νέου ειδικού καθεστώτος που αφορά στις εξ 
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ [καθεστώς εισαγωγής-Import 
One Stop Shop (IOSS)]. 

2. Ειδικότερα, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του μη ενωσιακού καθεστώτος που διέπει τις 
τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από μη 
εγκατεστημένα εντός της κοινότητας υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα, ώστε να καλύπτει όλες τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από προμηθευτές που βρίσκονται εκτός ΕΕ σε μη υποκείμενα στον φόρο 
πρόσωπα, όπως και το πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού καθεστώτος που διέπει τις τηλεπικοινωνιακές, 
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενα στον φόρο 
πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην ΕΕ, ώστε να καλύπτει τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις αγαθών, τις παραδόσεις αγαθών εντός του κράτους μέλους που πραγματοποιούνται μέσω 
ηλεκτρονικής διεπαφής και ο αρχικός προμηθευτής αυτών δεν είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ, καθώς και 
όλες τις διασυνοριακές υπηρεσίες που παρέχονται από προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος, αλλά όχι στο κράτος μέλος που βρίσκονται οι καταναλωτές. 

3. Το καθεστώς εισαγωγής αφορά τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών σε δέματα εσωτερικής αξίας που 
δεν υπερβαίνει τα €150, τα οποία εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες, εξαιρουμένων των 
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ο ΦΠΑ αποδίδεται μέσω της 
μονοαπευθυντικής θυρίδας IOSS από τον πωλητή ή από μεσάζοντα για λογαριασμό του. 

4. Τα προτεινόμενα νομοθετήματα καθορίζουν μεταξύ άλλων τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που 
επιλέγουν να εγγραφούν στα εν λόγω ειδικά καθεστώτα ως προς την ορθή είσπραξη του ΦΠΑ και την 
ορθή απόδοσή του στο κάθε κράτος μέλος των καταναλωτών. 

5. Με βάση τους νέους κανόνες, από την 1η Ιουλίου 2021 ως τόπος παροχής υπηρεσιών και παράδοσης 
αγαθών ορίζεται ο τόπος που βρίσκεται ο καταναλωτής και ως εκ τούτου τα υποκείμενα στον ΦΠΑ 
πρόσωπα που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές στα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση 
να επιβάλλουν, εισπράττουν και καταβάλλουν τον ΦΠΑ με βάση τον φορολογικό συντελεστή που ισχύει 
στο κράτος μέλος που βρίσκονται οι καταναλωτές. 

6. Η εγγραφή υποκείμενου στον ΦΠΑ προσώπου που προβαίνει σε εξ αποστάσεως συναλλαγές με 
καταναλωτές στα κράτη μέλη σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα είναι εθελοντική και μειώνει τον διοικητικό 
φόρτο για τις επιχειρήσεις. 

7. Το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο μόνο τις πρόνοιες των σχετικών 
ευρωπαϊκών Οδηγιών με τις οποίες η Δημοκρατία είχε υποχρέωση να εναρμονιστεί και δεν έχει ασκηθεί 
οποιαδήποτε διακριτική ευχέρεια. 

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων δήλωσε ότι το τμήμα έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, 
ώστε να εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη.  
Με βάση τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις, υφίσταται υποχρέωση υποβολής διασάφησης για αγαθά που 
εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ των οποίων η πραγματική αξία δεν υπερβαίνει τα €150.  Τα δεδομένα που 
υποβάλλονται με τις διασαφήσεις αποστέλλονται στην ΕΕ για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για σκοπούς 
επιβεβαίωσης των στοιχείων που υποβάλλουν στις φορολογικές δηλώσεις τα υποκείμενα στον ΦΠΑ πρόσωπα 
που εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη. 

 Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ δήλωσε ότι το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί συνάδουν με τα προβλεπόμενα 
στις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες και ως εκ τούτου δεν εξέφρασε οποιαδήποτε διαφωνία με τους σκοπούς και 
τις επιδιώξεις αυτών. 

 Στο στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης τόσο εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών όσο και η 
εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η ημερομηνία κατά την 
οποία τα προτεινόμενα νομοθετήματα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ έχει παρέλθει και ως εκ τούτου το κείμενο του 
νομοσχεδίου πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να περιληφθεί σε αυτό εξουσιοδοτική πρόνοια που να επιτρέπει την 
αναδρομική ισχύ των προτεινόμενων κανονισμών από την 1η Ιουλίου 2021. 
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 Στο πλαίσιο της εξέτασης του θέματος μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά 
με τον τρόπο εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων, την ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τις νέες 
ρυθμίσεις, τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στους καταναλωτές, την καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου 
και των κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και αναφορικά με τη δυνατότητα αναδρομικής ισχύος 
του προτεινόμενου νόμου και των κανονισμών. 

 Σε σχέση με τα πιο πάνω τιθέντα ζητήματα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, αφού 
ενημέρωσαν εκτενώς την επιτροπή σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζονται τα ειδικά καθεστώτα, 
καθώς και για την ενημέρωση του κοινού, δήλωσαν περαιτέρω τα ακόλουθα: 

1. Η Κύπρος διαθέτει έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην ΕΕ και ως εκ τούτου δεν 
αναμένεται να επέλθει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στους καταναλωτές από τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις, αφού για τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές τους αγορές θα καταβάλλουν τον ΦΠΑ που ισχύει 
στην Κύπρο. 

2. Τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει 
τους νέους κανόνες ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και στο πλαίσιο της πρακτικής 
εφαρμογής των νέων κανόνων αντιμετώπισαν σωρεία προβλημάτων, τα οποία τύγχαναν χειρισμού σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με αποτέλεσμα τα πλείστα κράτη μέλη να μην εναρμονιστούν έγκαιρα με τις 
απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου. 

3. Όλα τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση από την 1η Ιουλίου 2021 να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες ΦΠΑ 
για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, ανεξαρτήτως εάν έχουν ενσωματώσει στο εθνικό τους δίκαιο 
τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες.  Από την εν λόγω ημερομηνία τα κράτη μέλη οφείλουν να εισπράττουν 
τον ΦΠΑ για ηλεκτρονικές συναλλαγές εκ μέρους άλλων κρατών μελών και να τον αποδίδουν σε αυτά 
μέσω σχετικής διαδικασίας. 

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει στη Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή για τη μη έγκαιρη 
μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455.  Συναφώς, η παραχώρηση δυνατότητας να 
τεθούν αναδρομικά σε ισχύ τόσο ο προτεινόμενος νόμος όσο και οι κανονισμοί είναι απαραίτητη, ώστε να 
επιτευχθεί συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τηρουμένης της αρχής της ασφάλειας δικαίου. 

 Σε σχέση με το ζήτημα της αναδρομικότητας, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
δήλωσε μεταξύ άλλων ότι στο στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας του νομοσχεδίου και των κανονισμών από 
τη Νομική Υπηρεσία η ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτών δεν είχε παρέλθει και ως εκ τούτου δεν υφίστατο 
ανάγκη για αναδρομική ισχύ αυτών.  Ωστόσο, δεδομένου ότι η ημερομηνία συμμόρφωσης με το κοινοτικό 
κεκτημένο έχει παρέλθει, η αναδρομική ισχύς αυτών είναι αναγκαία.  Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος διευκρίνισε 
ότι, σε περίπτωση που τα προτεινόμενα νομοθετήματα τεθούν σε ισχύ αναδρομικά, δε θα επιβληθεί αναδρομικά 
οποιοσδήποτε φόρος, διοικητική κύρωση ή ποινή. 

 Στη βάση των όσων διαμείφθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική 
επιστολή του, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2021, κατέθεσε:  

1. αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, στο οποίο περιλήφθηκε εξουσιοδοτική πρόνοια για αναδρομική ισχύ 
των προτεινόμενων κανονισμών, και 

2. σχετική με την προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλληλογραφία. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφύλαξε την τελική τοποθέτηση όλων των εκπροσωπούμενων σε αυτήν πλευρών κατά τη 
συζήτηση του νομοσχεδίου και των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 

2. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 

3. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021. 

4. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Ενδοκοινοτικές Εξ Αποστάσεως Πωλήσεις 
Αγαθών, για Παραδόσεις Αγαθών εντός της Δημοκρατίας που Πραγματοποιούνται Μέσω Ηλεκτρονικών 
Διεπαφών που Διευκολύνουν τις Παραδόσεις Αυτές και για Υπηρεσίες που Παρέχονται από Υποκείμενα 
στο Φόρο Πρόσωπα Εγκατεστημένα εντός της Δημοκρατίας αλλά μη Εγκατεστημένα στο Κράτος Μέλος 
Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2021. 

5. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Υπηρεσίες που Παρέχονται από Μη 
Εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα) Κανονισμοί του 2021. 
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6. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Εξ Αποστάσεως Πωλήσεις Αγαθών που 
Εισάγονται από Τρίτα Εδάφη ή Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 5 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 3Δ και 3Ε.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 42Β.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 42ΣΤ.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 42Η.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 62.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του Έκτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 12. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Για τον νόμο, ψηφίζουμε.  Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 12; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 12 εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 
του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Και προχωρούμε στην έγκριση των κανονισμών. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Άριστο Δαμιανού) 

 Μάλιστα. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Απολογούμαι, γιατί γνωρίζω ότι είμαι εκτός διαδικασίας, αλλά οφείλω να το σημειώσω, κάτι με το οποίο 
στο παρελθόν ήμασταν πολύ προσεκτικοί.  Για ευνόητους λόγους, που δε χρειάζεται να εξηγήσουμε, όταν 
πρόκειται για βασική νομοθεσία και συναφείς κανονισμούς, αυτονόητα πρέπει να δημοσιοποιείται η νομοθεσία 
επί της οποίας εδράζονται οι κανονισμοί.  Όταν ψηφίζονται ταυτόχρονα, ένας καλοθελητής ενδεχομένως να 
εγείρει ζητήματα νομιμότητας της πράξης μας, γι’ αυτό, χωρίς να υπάρχει σκοπιμότητα, το αντιλαμβάνομαι, είναι 
καλά στο μέλλον να αποφεύγεται η ανάλογη ρύθμιση.  Να ψηφίζεται, χρονικά να προηγείται η νομοθεσία, να 
δημοσιοποιείται και μετέπειτα να εγκρίνονται οι κανονισμοί.  Αυτό καθορίζει και το ίδιο το Σύνταγμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για τους κανονισμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού, σημειώθηκε. 

 Άρα, προχωρούμε με την έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της έγκρισης των υπ’ αριθμόν 6 κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 6 κανονισμοί εγκρίνονται 
ομόφωνα. 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της έγκρισης των υπ’ αριθμόν 7 κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 7 κανονισμοί εγκρίνονται 
ομόφωνα. 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της έγκρισης των υπ’ αριθμόν 8 κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 8 κανονισμοί εγκρίνονται 
ομόφωνα. 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της έγκρισης των υπ’ αριθμόν 9 κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 9 κανονισμοί εγκρίνονται 
ομόφωνα. 
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 Πόσοι τάσσονται υπέρ της έγκρισης των υπ’ αριθμών 10 κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 10 κανονισμοί εγκρίνονται 
ομόφωνα. 

 Το υπ’ αριθμόν 11 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 11 θέματος είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €5.000.000 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπάνης για 
σκοπούς για τους οποίους η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το 2021 είναι 
ανεπαρκής. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 

2021» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος   Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης    Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης   Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά   Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου    Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού     Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Νοεμβρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής 
της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €5.000.000 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπάνης για 
σκοπούς για τους οποίους η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό της ΑΤΗΚ για το 2021 είναι 
ανεπαρκής. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία οι συμπληρωματικές πιστώσεις που απαιτούνται αφορούν στην 
αγορά εξοπλισμού προς μεταπώληση και ειδικότερα στην κάλυψη του κόστους αγοράς ατομικών 
τηλεπικοινωνιακών τερματικών συσκευών και παρελκόμενου εξοπλισμού. 
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 Η εν λόγω ανάγκη έχει προκύψει λόγω των αυξημένων πωλήσεων της Αρχής κατά το τρέχον έτος και ως 
εκ τούτου, για την κάλυψη παραγγελιών μέχρι το τέλος του έτους, θα απαιτηθεί η αγορά πρόσθετου εξοπλισμού 
για σκοπούς εξυπηρέτησης των πελατών της. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος 
της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν 
υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Σύμφωνα με τις πιο πάνω τοποθετήσεις, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για τη λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ποσού ύψους €5.000.000 για τη 
χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την άσκηση ελέγχου πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται ομόφωνα σε 
νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί 
Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2021», «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την 
Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2021», «Ο περί Εισπράξεως Φόρων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021», «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021», «Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021» 
και «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021», αντίστοιχα, προτάσεις 
νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός των υπ’ αριθμόν 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18 θεμάτων είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμου, του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, του περί 
Εισπράξεως Φόρων Νόμου, του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) 
Νόμου, του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, του περί Χαρτοσήμων Νόμου και του περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, αντίστοιχα, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 η ισχύς των 
υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που 
παραχωρήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων, οι οποίες λήγουν 
την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου 
του επισυνημμένου παραρτήματος 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τις προτάσεις νόμου του 
επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τους κ. Χάρη 
Γεωργιάδη, Ονούφριο Κουλλά και Σάβια Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
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Δημοκρατικού Κόμματος και Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε δύο 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Νοεμβρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και 
του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Συνδέσμου 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). 

 Σκοπός των προτάσεων νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων 
βασικών νομοθεσιών, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων 
που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που παραχωρήθηκαν με σκοπό την 
ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων, οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 Όπως είναι γνωστό, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και τα κίνητρα που παραχωρούνται στο πλαίσιο 
αναδιάρθρωσης δανείων αφορούν κυρίως στα ακόλουθα: 

1. Μη καταβολή εξόδων χαρτοσήμων που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση δανείων μέχρι το ποσό των 
υφιστάμενων οφειλών. 

2. Μη επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών. 

3. Μη καταβολή τελών μεταβίβασης στην περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας επ’ ονόματι του 
δανειστή. 

4. Μη επιβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας σε περίπτωση λογιστικού κέρδους και/ή 
πλασματικού μερίσματος. 

5. Μεταφορά εμπράγματου βάρους, σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από τον δανειστή στο πλαίσιο 
αναδιάρθρωσης δανείου, κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου από τον δανειολήπτη στον δανειστή. 

6. Εξαίρεση από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος οποιουδήποτε οφέλους, πλεονάσματος, 
κέρδους ή ζημιάς προσώπου που προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου. 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του ΣΕΛΚ δεν εξέφρασαν οποιαδήποτε διαφωνία ως προς τους σκοπούς 
και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου. 

 Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του όσον αφορά τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις, υποβάλλοντας παράλληλα εισήγηση όπως η παράταση στην παραχώρηση φορολογικών 
ελαφρύνσεων και κινήτρων για σκοπούς αναδιαρθρώσεων δανείων επεκταθεί για δύο έτη αντί για ένα, όπως 
σχετικά προτείνεται. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, τάχθηκε υπέρ της ψήφισης των προτάσεων νόμου σε νόμους. 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος 
της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των προτάσεων νόμου στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2021. 

2. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2021. 

3. Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

4. Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021. 

5. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

6. Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

7. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 
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 Ο κ. Μυριάνθους, βλέπω τον κ. Ιωάννου, την κ. Ορφανίδου. 

 Να ετοιμαστεί κατάλογος και ο κατάλογος θα κλείσει από την αρχή.  Οπόταν, παρακαλώ όσοι και όσες 
επιθυμείτε να λάβετε τον λόγο να σηκώσετε τώρα το χέρι, να ετοιμαστεί λίστα και η λίστα αυτή θα ακολουθηθεί 
χωρίς κανέναν εκτροχιασμό. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αν έχει έμπνευση η κ. Χαραλαμπίδου, θα…  Δε θα δώσουμε τον λόγο, όχι. 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου) 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Ναι, κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Νομίζω, κυρία Πρόεδρε, επειδή πρόκειται για παράταση υφιστάμενης νομοθεσίας, νομίζω καλύτερα να 
δοθεί περιορισμένος χρόνος στον κάθε ομιλητή, δύο λεπτών, τριών λεπτών, γιατί είναι προτάσεις νόμου που 
έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν και τα προηγούμενα χρόνια, άρα είναι αρκετά αναγνωρίσιμα από όλους τους 
συναδέλφους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Εκ της θέσεώς του ο καθένας δύο λεπτά, εκτός αν επιθυμεί και έχει ισχυρή άποψη, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το βήμα. 

 Κύριε Μυλωνά, διαδικαστικό; 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Είναι προσωπική μου άποψη.  Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό που άκουσα, κυρία Πρόεδρε, ότι θα κλείνει ο 
κατάλογος, διότι μέσα από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων οι υπόλοιποι, πέραν των εισηγητών ή των 
εκπροσώπων των κομμάτων, μπορεί να τοποθετηθούν βουλευτές, οπόταν θεωρώ ότι δεν μπορεί να ισχύσει 
αυτό που περιγράψατε πριν λίγο, ότι θα κλείνει ο κατάλογος.  Μπορεί να λεχθεί κάτι για το οποίο κάποιος 
συνάδελφος από οποιαδήποτε κοινοβουλευτική ομάδα ή και ανεξάρτητος θα θέλει να τοποθετηθεί εκ των 
υστέρων.  Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι τουλάχιστον είναι αντιδεοντολογικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Μυλωνά, είναι κάτι που εφαρμόζεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε όλα τα κοινοβούλια.  
Με το να γίνει μία ενδεικτική λίστα, θεωρώ ότι ακριβώς θα διασφαλίσει ότι δε θα εκτροχιαστεί η συζήτηση.  Αν 
έχει όμως ισχυρή άποψη κάποιος συνάδελφος και βεβαίως επί προσωπικού θέματος, θα του δοθεί ο λόγος.  
Είναι καλό όμως να είμαστε σύντομοι, περιεκτικοί και ουσιαστικοί για τα θέματα τα οποία συζητάμε.  Οπόταν, θα 
ακολουθήσουμε τη λίστα και είμαι σίγουρη ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να μην εκτροχιάσουμε τη 
συζήτηση και πάλι όπως την προηγούμενη εβδομάδα. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Μυλωνά. 
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 Το συζητήσαμε επίσης -και οφείλω να ενημερώσω, κύριε Μυλωνά, με την άδειά σας- και στη Σύσκεψη 
Αρχηγών, αλλά σας ακούω. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Τότε, κάθε φορά που θα εγείρεται το θέμα, είμαι εγγεγραμμένος εις το πινάκιο, για να φαίνεται ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, έχετε το αναφαίρετο δικαίωμα. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Διότι δε θα έχουμε το δικαίωμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως… 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 …εκ των υστέρων να τοποθετηθούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …θα σας εγγράφουμε κάθε φορά. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ. 

 Τον λόγο έχει… 

 Σας σημειώνω, κύριε Καυκαλιά. 

 Να ξεκινήσω ακριβώς με τη λίστα όπως την έχω μπροστά μου. 

 Ο κ. Ιωάννου έχει τον λόγο. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, για μία ακόμη χρονιά ψηφίζουμε ως Βουλή την παραχώρηση των φορολογικών 
ελαφρύνσεων και κινήτρων με σκοπό τις αναδιαρθρώσεις των δανείων -και πάρα πολύ καλά κάνουμε- δείχνοντας 
το ελάχιστο, ότι υπάρχει πρόθεση να στηριχθούν οι δανειολήπτες.  Περιμένουμε όμως ότι η πλειοψηφία του 
κοινοβουλίου, έστω και για μία φορά, θα στηρίξει έμπρακτα κάποια στιγμή τους δανειολήπτες και θα σταματήσει 
αυτή η κοροϊδία που υφίστανται από τα τραπεζικά ιδρύματα, που απορρίπτουν οποιαδήποτε προσπάθεια 
αναδιάρθρωσης, με σκοπό να αφαιμάξουν πλήρως την περιουσία των δανειοληπτών και των συνδεδεμένων με 
αυτούς προσώπων. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εγώ ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου, και για το σύντομο του χρόνου.  

 Η κ. Ερωτοκρίτου, παρακαλώ. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εάν δεν απατώμαι, είναι η πέμπτη χρονιά που ψηφίζουμε αυτές τις προτάσεις νόμου, οι 
οποίες κατατέθηκαν, ακριβώς με σκοπό και στόχο να ενθαρρυνθούν και να υποβοηθηθούν οι αναδιαρθρώσεις 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Αυτό τον σκοπό έχουν και μόνο.  Το μόνο που θέλω περαιτέρω να αναφέρω, 
κυρία Πρόεδρε, είναι ότι η προώθηση των αναδιαρθρώσεων θεωρώ ότι είναι σκοπός πολλών ή της πλειοψηφίας.  
Επειδή όμως φαίνεται ότι δε γίνονται αυτές στον ρυθμό ή στον βαθμό που απαιτείται, ίσως πλέον να πρέπει σε 
αυτή τη Βουλή να σκεφτούμε εκτός από κίνητρα για αναδιαρθρώσεις να προχωρήσουμε και σε ποινές σε εκείνους 
που παράλογα είτε δεν έχουν σκοπό την αναδιάρθρωση είτε θεωρούν ότι η αναδιάρθρωση είναι ένας τρόπος και 
ένας σκοπός αφαίμαξης και άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 
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 Ο κ. Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναμφίβολα η εισήγηση της συναδέλφου της κ. Ερωτοκρίτου μάς βρίσκει 
απόλυτα σύμφωνους, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, παρ’ όλα τα κίνητρα τα 
οποία έχουν δοθεί για τις αναδιαρθρώσεις, εντούτοις οι προσεγγίσεις από πλευράς χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων δυσκολεύουν τη ζωή και ιδίως τώρα με τις πωλήσεις πακέτων προς τα επενδυτικά ταμεία η κατάσταση 
γίνεται αφόρητη. 

 Την ίδια στιγμή όμως θα ήθελα να σημειώσω, κυρία Πρόεδρε, την εισήγηση που είχε δώσει ο 
Χρηματοοικονομικός Επίτροπος στην επιτροπή κατά τη συζήτηση των συγκεκριμένων προτάσεων, όπως αντί 
ενός έτους η παράταση γίνει για δύο έτη.  Θα ήταν παράκληση σε όλους τους συναδέλφους, τις συναδέλφισσες, 
όπως γίνει δεκτή αυτή η προσέγγιση, αντί του ενός έτους να πάμε στα δύο έτη. 

 Και, παράλληλα, θα ήθελα να καταθέσω και μία προφορική τροπολογία, αν γίνεται αποδεκτό, κυρία 
Πρόεδρε, από την άποψη ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια εξέλιξη γύρω από τα ζητήματα τα οποία θα 
ψηφίσουμε σήμερα και συζητούμε αυτή τη στιγμή.  Μέχρι σήμερα στον όρο «δανειολήπτης» κατά την εξέταση 
των αιτήσεων για ζητήματα ακριβώς των εκπτώσεων αυτών συμπεριλαμβανόταν και ο αποθανών μαζί με τους 
εγγυητές.  Μία εγκύκλιος, η οποία εκδόθηκε τις προάλλες, έχει ανατρέψει το κομμάτι αυτό, με αποτέλεσμα είτε οι 
διαχειριστές είτε οι εγγυητές του αποθανόντος να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις προτάσεις νόμου τις 
οποίες προσπαθούμε σήμερα να ψηφίσουμε.  Ως εκ τούτου, η εισήγηση και η προφορική τροπολογία ήταν στον 
όρο «δανειολήπτης» να συμπεριληφθεί και ο αποθανών με τους διαχειριστές και εγγυητές του. 

 Ευχαριστώ. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Θέλει άδεια για προφορική τροπολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, χρειάζεται άδεια για προφορική τροπολογία και εξ ορισμού η προφορική τροπολογία πρέπει να 
είναι μια μικρή διόρθωση ή μια διόρθωση που να μην επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στο κείμενο ή στην ουσία του 
νομοσχεδίου της πρότασης.  Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργούνται και επιπλοκές. 

 Ναι, κύριε Γεωργιάδη, βοηθήστε με. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δε θα είχα ένσταση να συζητούσαμε ακριβώς αυτό το σημείο το οποίο εγείρει ο κ. 
Μυριάνθους, αλλά ο σωστός τρόπος δεν είναι με μία πρόχειρη προφορική τροπολογία, την οποία δεν έχουμε 
καν ενώπιόν μας.  Είναι μια επισήμανση του κ. Μυριάνθους, η οποία, επαναλαμβάνω, μπορεί και να έχει βάση.  
Δε θα είχα καμία ένσταση να τη συζητούσαμε, όχι τώρα, όχι σήμερα.  Πρέπει να καλέσουμε το Υπουργείο 
Οικονομικών, τον Έφορο Φορολογίας που εξέδωσε τούτη την εγκύκλιο να δώσει κάποιες εξηγήσεις και έχουμε 
κάθε δικαίωμα να προχωρήσουμε σε περαιτέρω παρέμβαση, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σωστό.  Θα εισακούσω... 

 Ναι, κύριε Κουλία, να σας ακούσω επίσης. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό προς το σώμα, η πρόταση του κ. Μυριάνθους έν’ πολύ απλή.  Τούτες 
οι ελαφρύνσεις που δίνονται σε όλους τους ζωντανούς, κάποιος είχε την ατυχία να πεθάνει.  Ε, καλά πρέπει 
τούντο απλό το πράμα να μεν το δεχτούμε και να πούμε ότι έν’ πολύπλοκο;  Έν’ τέλεια απλό.  Και εγώ εισηγούμαι 
ότι έν’ σωστά που λέει ο Μυριάνθους. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Έχει δίκαιο ο κ. Κουλίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Δαμιανού, να σας ακούσω κι εσάς. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, σε μια προσπάθεια να βρεθεί σύγκλιση, γιατί επί της ουσίας έχει απόλυτο δίκαιο ο 
συνάδελφος, το έχει εντοπίσει και η κοινοβουλευτική μας ομάδα, είναι εξέλιξη των τελευταίων σαράντα οκτώ 
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ωρών εξού και το αίτημα για προφορική τροπολογία. Αυτό που θα εισηγούμασταν είναι ενδεχομένως, επειδή 
ξεκίνησε η διαδικασία, αν θα ψηφιστούν ως έχουν σήμερα, να δεσμευτούμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα με τη 
μορφή του κατεπείγοντος ως πρόταση νόμου η συγκεκριμένη τροπολογία να τεθεί ενώπιον της ολομέλειας και 
να ψηφιστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συμφωνώ απόλυτα. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κι εμείς θα τη στηρίξουμε, γιατί είναι προς την ορθή κατεύθυνση.  Αποκαθιστά μία στρέβλωση που 
προκύπτει από τη συγκεκριμένη οδηγία του Τμήματος Φορολογίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία! 

 Ευχαριστώ πολύ για την εισήγηση, κύριε Δαμιανού. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Έχει απόλυτο δίκαιο ο κ. Δαμιανού. 

 Η φιλοσοφία, όπως την περιγράφει ο κ. Μυριάνθους, είναι απόλυτα ορθή, πλην όμως, επειδή εδώ μιλούμε 
και για περιπτώσεις που ενδεχομένως ενός αποβιώσαντος η περιουσία του και οι διαχειριστές της μπορεί να 
έχουν διάφορων ειδών φορολογικές υποχρεώσεις.  Παρά το γεγονός ότι είναι ορθή -όπως την έχει θέσει ο 
συνάδελφος ο κ. Μυριάνθους, όντως είναι ορθή- και πρέπει να έχει και αυτό το όφελος ένας αποβιώσας και η 
περιουσία του, παρά ταύτα όμως συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Δαμιανού ότι δεν μπορεί να γίνει σε αυτό το 
στάδιο.  Θα την εξετάσουμε, μόλις έρθει.  Θα προσπαθήσουμε κι εμείς, θα συνεργαστούμε να τη φέρουμε στην 
επιτροπή Οικονομικών και να τη δούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία!  Και χαίρομαι για το πνεύμα σύμπνοιας και συνεργασίας σήμερα.  Επί της φιλοσοφίας λοιπόν 
υπάρχει σύμπλευση.  Επί της διαδικασίας έχω καταλήξει. 

 Ευχαριστώ. 

 Είναι σε κάτι διαφορετική η άποψή σας, κύριε Σαββίδη; 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Να κάμω ένα σχόλιο, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εγώ εκείνο που βλέπω τις τελευταίες μέρες είναι μια έξαρση πιέσεων των τραπεζών προς 
τους δανειολήπτες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μιλάτε επί της ουσίας και δε θα επιτρέψω το σχόλιό σας, κύριε Σαββίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Για να μη λέμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μετά μπορείτε να πάρετε τον λόγο.  Δε θα επιτρέψω το σχόλιό σας.  Τώρα συζητάμε τη διαδικασία για 
την προφορική τροπολογία.   

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Καταλαβαίνω, αλλά να λέμε και τις αλήθειες στον κόσμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μη μας συγχύσετε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 
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 Και πρέπει να πω, ευκαιρίας δοθείσης με το σχόλιο του κ. Σαββίδη, ότι προηγείται μια πολύωρη συζήτηση 
στην αρμόδια επιτροπή, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών στην προκειμένη, και όλα αυτά τα 
ερωτήματα, εισηγήσεις, απορίες, τίθενται εκεί που είναι και το αρμόδιο σώμα. 

 Ναι, παρακαλώ. 

 Είναι κάτι για την προφορική τροπολογία; 

 Nαι, σας ακούω. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Απλώς, επί της διαδικασίας και επί της ουσίας, κυρία Πρόεδρε, να συμφωνήσουμε με το τι έχει αναφερθεί 
από τον κ. Μυριάνθους και με το τι έχει αναφερθεί από τον κ. Δαμιανού.  Απλώς, αφού θα το συζητήσουμε, γιατί 
βλέπω ότι υπάρχει η πρόθεση εντός του κοινοβουλίου, η πρόθεση από όλους, να το συζητήσουμε, ναι, μιλούμε 
για αποθανόντα πρόσωπα, διαχειριστές και ούτω καθεξής.  Καλό θα ήταν να εξετάσουμε αν υπάρχουν άλλες 
κατηγορίες που δεν μπορούν να επωφεληθούν αυτές τις φορολογικές ελαφρύνσεις, ώστε να γίνει μια συνολική 
συζήτηση και να λάβουμε υπόψη και το τι σοφά μας έχει πει ο κ. Ιωάννου, ότι ίσως να μην πάμε για έναν χρόνο, 
αλλά να πάμε για δύο χρόνια. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σημειώθηκε, κύριε Παπαδούρη. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ωραία! 

 Αφού υπάρχει λοιπόν επί της φιλοσοφίας σύγκλιση, επί της διαδικασίας όμως όχι, δε θα επιτρέψω την 
κατάθεση της προφορικής τροπολογίας, με την επιβεβαίωση ότι θα γίνει πρόταση νόμου και θα εξεταστεί την 
ερχόμενη εβδομάδα.  Και ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. 

 Τώρα, άλλοι ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Συνεχίζω σύμφωνα με τη λίστα, η οποία έχει ετοιμαστεί. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Μυλωνάς. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Όχι, είναι διαδικαστικό το θέμα.  Επειδή προηγουμένως έγινε μία αναφορά από μένα για την ανάγκη να 
έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να τοποθετείται. Έν’ διαδικαστική η παρέμβασή μου τώρα, δεν είναι επί της ουσίας.  
Θέλω να σας πω ότι ούτε ο κ. Γεωργιάδης ούτε ο κ. Κουλίας είχαν εγγραφεί.  Τους δώσατε τον λόγο και καλά 
κάνατε.  Αλλά ήθελα να προσθέσω απλώς κάτι που πρέπει να ακούσει και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ήταν διαδικαστικό το ζήτημα. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Έν’ δημόσια δήλωσή μου.  Κάποτε λειτουργούμε και ως πολιτικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουμε πενήντα έξι 
απόψεις, οι οποίες ακουμπούν την πολιτική πτυχή του τρόπου ζωής μας.  Κατά συνέπεια, παρατηρώ ότι υπάρχει 
μία τάση να περιορίσουμε τις ολομέλειες στα άκρως σημαντικά και τμηματικά, εκεί που αποφασίζει η σύσκεψη 
των αρχηγών για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν άλλοι πενήντα δύο βουλευτές οι οποίοι μπορούν να έχουν άλλα 
βιώματα –«Βιωματικό εργαστήρι έθθα το κάμουμεν», είπεν μου ο κ. Δαμιανού την περασμένη φορά- άλλες 
απόψεις ή και διαφορετικές προσεγγίσεις.  Κατά συνέπεια, πρέπει να επιτρέπεται και ο πολιτικός διάλογος 
τουλάχιστον στην ολομέλεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Μυλωνά, σας ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας.  Σας διαβεβαιώ ότι η Πρόεδρος αυτού του 
σώματος ξέρει να κρίνει και θα λειτουργήσει δίκαια, δημοκρατικά και βάσει των κανονισμών.  Επίσης, θέλω να 
πω ότι δαπανούνται πολλές ώρες -και το «δαπανούνται» ίσως να μην είναι και η πιο σωστή λέξη- στις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές γίνονται εξαντλητικές συζητήσεις και η ολομέλεια του σώματος είναι αυτή η οποία 
κρίνει το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας, η οποία συντελείται στις επιτροπές.  Οπόταν, γι’ αυτό τον λόγο 
οφείλουμε να εστιάζουμε στην ουσία των συζητήσεων και όχι να ανοίγουμε πολιτικά θέματα -που είναι δικαίωμα 
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βεβαίως του κάθε βουλευτή, βουλεύτριας να κάνει την εισήγησή του- που θεωρώ ότι εκτροχιάζουν την ουσία 
συζήτησης του κάθε θέματος ως εμφαίνεται στην ημερήσια διάταξη, στην ατζέντα της ολομέλειας. 

 Ευχαριστώ για το σχόλιο και προχωρούμε αμέσως στην τοποθέτηση του κ. Καυκαλιά. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Να πω κι εγώ με τη σειρά μου ότι οι προτάσεις έχουν τον σκοπό τους.  Σωστός ο σκοπός, σωστός ο 
προσανατολισμός, γι’ αυτό και ως ΑΚΕΛ θα τις υπερψηφίσουμε.  Στην πράξη όμως λυπούμαι να παρατηρήσω, 
έχει ήδη διατυπωθεί και από προηγούμενους ομιλητές, ότι δεν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά 
στις αναδιαρθρώσεις.  Και οι δανειολήπτες συνεχίζουν να βρίσκονται στη μέγγενη, έρμαια των ορέξεων των 
τραπεζών.  Και είναι εδώ που κρίνεται η κυβέρνηση, η οποία επί της ουσίας τίποτα δεν έπραξε, για να στηρίξει 
αυτή τη διαδικασία των αναδιαρθρώσεων.  Έχουμε κι εμείς το δικό μας μέρος και τη δική μας δουλειά που 
μπορούμε να κάνουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε και από πλευράς της κυβέρνησης μία αλλαγή στη 
δική της στάση, για να υποβοηθήσουμε στην πράξη, επαναλαμβάνω, τους δανειολήπτες και τις αναδιαρθρώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καυκαλιά. 

 Η κ. Ορφανίδου, τελευταία ομιλήτρια. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Μάλιστα. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

 Θεωρούμε ότι στα πλαίσια ακριβώς της πρακτικής στήριξης των δανειοληπτών είχαμε προτείνει εδώ και 
αρκετά χρόνια αυτές τις τροποποιήσεις, αυτά τα μέτρα που βασικά παραχωρούν κάποια φορολογικά κίνητρα, 
όπως είχαν αναγνωστεί και πριν, για να γίνουν ακόμη περισσότερες αναδιαρθρώσεις, να υποβοηθούν ακριβώς 
οι αναδιαρθρώσεις, για να βοηθήσουμε πραγματικά τους δανειολήπτες.  Και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμη 
ανάγκες, λόγω του ότι υπάρχουν παλιά δάνεια που πρέπει να αναδιαρθρωθούν.  Και σε αυτό το πλαίσιο, που 
αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι μας εδώ στην αίθουσα, προτείνουμε για ακόμη έναν χρόνο.  Τα υπόλοιπα τα 
θέματα, είτε για παράταση για δύο χρόνια είτε για το θέμα που έθιξε πριν ο κ. Μυριάνθους, όπως τόνισε και ο 
Χάρης Γεωργιάδης, θα τα δούμε βεβαίως στην επιτροπή Οικονομικών, θα τα εξετάσουμε και θα καταλήξουμε το 
συντομότερο δυνατό βεβαίως, για να εξακολουθούμε να βοηθούμε ακριβώς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη 
σε αυτό το πλαίσιο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ορφανίδου. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση για την υπ’ αριθμόν 12 πρόταση νόμου. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της υπ’ αριθμόν 12 πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση για την υπ’ αριθμόν 13 πρόταση νόμου. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 
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 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της υπ’ αριθμόν 13 πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση για την υπ’ αριθμόν 14 πρόταση νόμου. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της υπ’ αριθμόν 14 πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση για την υπ’ αριθμόν 15 πρόταση νόμου. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της υπ’ αριθμόν 15 πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση για την υπ’ αριθμόν 16 πρόταση νόμου. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της υπ’ αριθμόν 16 πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση για την υπ’ αριθμόν 17 πρόταση νόμου. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της υπ’ αριθμόν 17 πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση για την υπ’ αριθμόν 18 πρόταση νόμου. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος 
του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της υπ’ αριθμόν 18 πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωράμε τώρα με τα θέματα με αριθμούς 19 και 20, για τα οποία υπάρχει κοινή έκθεση και τα οποία 
τιτλοφορούνται «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021», πρόταση νόμου των 
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κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Μάριου Καρογιάν εκ μέρους της 
Δημοκρατικής Παράταξης, και «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021», 
πρόταση νόμου των κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, 
Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Νικόλα 
Παπαδόπουλου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Χαράλαμπου 
Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 19 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ώστε η 
κρατική χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων να καταστεί ενιαία ως προς το ύψος και τους σκοπούς 
της και να καταβάλλεται κατά τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους, με εξαίρεση το έτος διενέργειας βουλευτικών 
εκλογών, κατά το οποίο η κρατική χρηματοδότηση θα παραχωρείται κατά την έναρξη του οικονομικού έτους ως 
προς μέρος αυτής, ήτοι κατά τα πέντε δωδέκατα (5/12), ενώ τα υπόλοιπα επτά δωδέκατα (7/12) αυτής θα 
καταβάλλονται κατά τον μήνα που έπεται των βουλευτικών εκλογών, αναπροσαρμοζόμενα σύμφωνα με τα 
εκλογικά ποσοστά τα οποία κάθε δικαιούχο κόμμα έλαβε κατά τις εν λόγω βουλευτικές εκλογές.  Περαιτέρω, 
εισάγεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα θα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση 
κατά το έτος διενέργειας των βουλευτικών εκλογών μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας από σχετικό κονδύλι 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 20 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ώστε η 
κρατική χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων να καταστεί ενιαία ως προς το ύψος και τους σκοπούς 
της και να παραχωρείται κατά τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους, κατ’ αναλογίαν των εκλογικών ποσοστών τα 
οποία έκαστο έλαβε κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, σε πέντε ετήσιες δόσεις.  Όσον αφορά τα μη 
κοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές καθίστανται κοινοβουλευτικά, θα 
δύνανται κατ’ επιλογήν τους κατά τον μήνα που έπεται των εν λόγω εκλογών να υποβάλλουν αίτημα λήψης 
μέρους της κρατικής χρηματοδότησης, το οποίο να αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που αρχίζει από τον μήνα 
που έπεται των εκλογών μέχρι το τέλος του οικείου έτους, και το εν λόγω ποσό να υπολογίζεται κατ’ αναλογίαν 
των εκλογικών ποσοστών τα οποία αυτά έλαβαν σε αυτές τις εκλογές, υπό την αίρεση ότι αυτό θα αποκόπτεται 
σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις από το καταβλητέο ετήσιο ποσό της κρατικής χρηματοδότησης στην οποία 
αυτά έχουν δικαίωμα ως προς ένα έκαστο των ετών που ακολουθούν έως τη διενέργεια των επόμενων 
βουλευτικών εκλογών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου 
«Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021» και «Ο περί Πολιτικών 

Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Μη μέλη της επιτροπής: 

 Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Λουκαΐδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Μαρίνος Μουσιούττας 

 Χρίστος Χριστοφίδης Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, 
οι οποίες κατατέθηκαν η πρώτη από τους κ. Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ και Μάριο Καρογιάν εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης και η δεύτερη από τους κ. Νίκο Τορναρίτη 
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιώργο Λουκαΐδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2021. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε τις εν λόγω προτάσεις νόμου κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για λόγους που προκύπτουν 
από τους σκοπούς των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

 Σκοπός τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικών 
Κομμάτων Νόμου, ώστε να καθορισθεί εκ νέου η διαδικασία κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων 
για σκοπούς οικονομικής ενίσχυσής τους για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών και εκλογικών τους δαπανών. 

 Ειδικότερα, με την πρώτη πρόταση νόμου σκοπείται η αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος 
οικονομικής ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων, ώστε η κρατική χρηματοδότηση να καταστεί ενιαία ως προς το 
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ύψος και τους σκοπούς της και να καταβάλλεται κατά την έναρξη εκάστου οικονομικού έτους, με εξαίρεση το έτος 
διενέργειας βουλευτικών εκλογών, κατά το οποίο η κρατική χρηματοδότηση θα καταβάλλεται κατά την έναρξη 
του οικονομικού έτους ως προς μέρος αυτής, ήτοι κατά τα πέντε δωδέκατα (5/12), ενώ τα υπόλοιπα επτά 
δωδέκατα (7/12) αυτής θα καταβάλλονται κατά τον μήνα που έπεται των βουλευτικών εκλογών, 
αναπροσαρμοζόμενα σύμφωνα με τα εκλογικά ποσοστά τα οποία κάθε δικαιούχο κόμμα έλαβε κατά τις εν λόγω 
βουλευτικές εκλογές.  Όσον αφορά τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα, προτείνεται όπως λαμβάνουν οικονομική 
ενίσχυση κατά το έτος διενέργειας των βουλευτικών εκλογών μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, υπό τους 
προβλεπόμενους στην πρόταση νόμου όρους και προϋποθέσεις, η δε εν λόγω οικονομική ενίσχυση να 
καταβάλλεται από το σχετικό κονδύλι του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Επιπροσθέτως, εισάγεται μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα μη κοινοβουλευτικού 
κόμματος σε χορηγία, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στις διατάξεις της υπό τροποποίηση 
βασικής νομοθεσίας οι οποίες καταργούνται με τον προτεινόμενο νόμο, δε θα επηρεαστεί από την έναρξη της 
ισχύος αυτού, νοουμένου ότι το εν λόγω μη κοινοβουλευτικό κόμμα εξασφάλισε κατά τις βουλευτικές εκλογές της 
30ής Μαΐου 2021 τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις εκλογικά ποσοστά. 

 Ειδικότερα, με τη δεύτερη πρόταση νόμου, όπως αυτή είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή, σκοπείται η 
αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος οικονομικής ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων, ώστε η κρατική 
χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων να καταστεί ενιαία ως προς το ύψος και τους σκοπούς της και 
να καταβάλλεται κατά την έναρξη εκάστου οικονομικού έτους.  Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα σε μη 
κοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές καθίσταται κοινοβουλευτικό κόμμα να 
λάβει, κατ’ επιλογήν του, κατά τον μήνα Ιούνιο που έπεται των τελευταίων βουλευτικών εκλογών μέρος της 
ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης το οποίο ισούται προς τα επτά δωδέκατα (7/12) του συνόλου της 
χρηματοδότησης αυτής, υπό την αίρεση ότι το εν λόγω ποσό θα αποκόπτεται, είτε στο σύνολό του είτε ως προς 
μέρος αυτού, κατανεμημένου σε ένα έκαστο των επόμενων ετών, μέχρι τη διενέργεια των επόμενων βουλευτικών 
εκλογών.  Περαιτέρω, παρέχεται δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει για την παροχή 
οικονομικής ενίσχυσης σε μη κοινοβουλευτικά κόμματα κατά το έτος διενέργειας των βουλευτικών εκλογών μετά 
το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, υπό τους προβλεπόμενους στην πρόταση νόμου όρους και προϋποθέσεις, 
και η εν λόγω οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται από το κονδύλι που περιλαμβάνεται κάτω από Κεφάλαιο 
του κρατικού προϋπολογισμού άλλο από το Κεφάλαιο που αφορά τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα πολιτικά κόμματα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο 
πολιτικών κομμάτων χρηματοδοτούνται από το κράτος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα μεν κοινοβουλευτικά 
κόμματα μέρος των λειτουργικών και εκλογικών τους δαπανών, τα δε μη κοινοβουλευτικά κόμματα μέρος των 
εκλογικών τους δαπανών. 

 Ειδικότερα, τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με βάση την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, λαμβάνουν 
τακτική χρηματοδότηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, περιλαμβάνεται στον 
ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό και κατανέμεται ως ακολούθως: 

1. Ποσοστό ύψους 15% καταβάλλεται ισόποσα, και 

2. το υπόλοιπο μέρος καταβάλλεται κατ’ αναλογίαν των ποσοστών που αυτά έλαβαν στις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές. 

 Περαιτέρω, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο τα κοινοβουλευτικά όσο και τα μη κοινοβουλευτικά 
κόμματα λαμβάνουν χορηγία για κάλυψη των εκλογικών τους δαπανών, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό ως ακολούθως: 

1. Τα κοινοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν χορηγία, η οποία τους παραχωρείται το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών και κατανέμεται κατ’ αναλογίαν των 
ποσοστών που αυτά έλαβαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. 

2. Τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν χορηγία, εφόσον: 

α. έχουν εξασφαλίσει ποσοστό τουλάχιστον 3% στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ή εξασφαλίσουν 
ποσοστό 3% στις βουλευτικές εκλογές στις οποίες αφορά η χορηγία, 

β. διεκδικούν τις βουλευτικές εκλογές με υποψηφίους που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 50% 
των εδρών για κάθε εκλογική περιφέρεια, και  

γ. έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στον Έφορο πριν από την ημερομηνία προκήρυξης εκλογών. 

 Σημειώνεται ότι, μετά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν το 2016, το θέμα 
της κατανομής της χρηματοδότησης των κοινοβουλευτικών κομμάτων απασχόλησε τον Γενικό Ελεγκτή, ο οποίος, 
με επιστολή του ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2021, ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως 
γνωματεύσει σχετικά με το όλο θέμα και ειδικότερα για τα ακόλουθα: 

 «[…] Κατά πόσο, όπως ερμηνεύεται η σχετική νομοθεσία, κατά τα έτη στα οποία διεξάγονται βουλευτικές 
εκλογές: 
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 (α) το σύνολο της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης που προϋπολογίστηκε στον κρατικό 
προϋπολογισμό, θα πρέπει να κατανέμεται στα κοινοβουλευτικά κόμματα στην αρχή του έτους, δηλαδή 
πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών κατά αναλογίαν των ποσοστών που έλαβαν στις προηγούμενες 
Βουλευτικές εκλογές και να μην επαναϋπολογίζεται μετά τις εκλογές, ή 

 (β) το σύνολο της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης που προϋπολογίστηκε στον κρατικό 
προϋπολογισμό, θα πρέπει να παραχωρείται στην αρχή του έτους, κατ’ αναλογίαν ποσοστών των 
προηγούμενων Βουλευτικών εκλογών και, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών, να γίνεται επαναϋπολογισμός 
κατ’ αναλογίαν των νέων ποσοστών, που θα εξασφαλίσουν στις νέες Βουλευτικές εκλογές.  Από αυτό θα 
προέκυπτε ότι: 

• Τα νέα πολιτικά κόμματα που εισέρχονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων με τις εκλογές που 
διεξάγονται εντός του έτους θα δικαιούνται κατ’ αναλογίαν κάποιο ποσό, και. 

• Τα πολιτικά κόμματα, τα οποία έλαβαν στην αρχή του έτους τακτική κρατική χρηματοδότηση για 
όλο το έτος, που είτε δεν κατάφεραν να εισέλθουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είτε τα ποσοστά 
τους έχουν τροποποιηθεί, με τις Βουλευτικές εκλογές που διεξήχθηκαν εντός του έτους, θα πρέπει 
να επιστρέψουν μέρος ή να λάβουν, κατ’ αναλογία, επιπρόσθετο ποσό τακτικής κρατικής 
χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα νέα ποσοστά που εξασφάλισαν.». 

 Αναφορικά με τα πιο πάνω ερωτήματα του Γενικού Ελεγκτή, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας, με επιστολή του ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, διατύπωσε μεταξύ άλλων την ακόλουθη θέση: 

 «[…] Η πρακτική που πρέπει να ακολουθείται την χρονιά που υπάρχει γνώση και είναι δεδομένο ότι θα 
διεξαχθούν εκλογές και θα υπάρχει αλλαγή των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της εν 
λόγω χρηματοδότησης, είναι να υπολογίζεται το ποσό του προϋπολογισμού μέχρι την ημέρα που καθορίζεται η 
διάλυση της Βουλής και το υπόλοιπο ποσό να παραμένει με σκοπό τον υπολογισμό και κατανομή του μετά την 
διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών και αφού καθορίζονται τα νέα δεδομένα. […]». 

 Περαιτέρω, στην πιο πάνω γνωμάτευση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αναφέρεται ότι 
η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας διαφοροποιείται από προηγούμενη σχετική γνωμάτευση, που είχε δοθεί 
στις 14 Ιανουαρίου 2016 για λόγους που εξειδικεύονται σε αυτή. 

 Σημειώνεται ότι αναφορικά με το ζήτημα που προέκυψε, λόγω της καταβολής από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων ολόκληρης της προβλεπόμενης στον προϋπολογισμό χορηγίας προς τα κοινοβουλευτικά 
κόμματα πριν από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 30ής Μαΐου 2021, σύμφωνα με το Υπουργείο 
Οικονομικών, κατόπιν και της γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επί ερωτημάτων που έθεσε 
ο Γενικός Ελεγκτής αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, απαιτείται όπως ανακτηθούν τα ποσά της χορηγίας που 
παραχωρήθηκαν κατά το έτος αυτό, αφού επαναϋπολογισθούν, ώστε να αντιστοιχούν στα ποσά που δικαιούνται 
τα κοινοβουλευτικά κόμματα, κατ’ αναλογίαν των ποσοστών που έχουν εξασφαλίσει στις πρόσφατες βουλευτικές 
εκλογές. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Βουλή των Αντιπροσώπων, σε επίπεδο των αρχηγών ή εκπροσώπων των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων, έκρινε σκόπιμο όπως προβεί στον εξορθολογισμό της ισχύουσας θεσμοθετημένης 
διαδικασίας κατανομής της οικονομικής ενίσχυσης στα πολιτικά κόμματα, για σκοπούς κάλυψης μέρους των 
λειτουργικών και εκλογικών τους δαπανών, ώστε αυτή να συνάδει με τις αρχές της αναλογικότητας και της 
διαφάνειας.  Ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας αυτής, κατατέθηκαν οι υπό αναφορά προτάσεις νόμου. 

 Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου από την επιτροπή, το κείμενο της 
δεύτερης πρότασης νόμου αναθεωρήθηκε, ύστερα από πρόταση των εισηγητών της, ώστε να προβλέπονται τα 
ακόλουθα: 

1. Η κρατική χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων να παραχωρείται κατά τον μήνα Ιανουάριο 
εκάστου έτους, κατ’ αναλογίαν των εκλογικών ποσοστών τα οποία έκαστο έλαβε κατά τις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές, σε πέντε ετήσιες δόσεις. 

2. Τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές καθίστανται 
κοινοβουλευτικά, κατ’ επιλογήν τους, κατά τον μήνα που έπεται των εν λόγω εκλογών να δύνανται να 
υποβάλλουν αίτημα λήψης μέρους της κρατικής χρηματοδότησης, το οποίο να αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστημα που αρχίζει από τον μήνα που έπεται των εκλογών μέχρι το τέλος του οικείου έτους, και το εν 
λόγω ποσό να υπολογίζεται κατ’ αναλογίαν των εκλογικών ποσοστών τα οποία αυτά έλαβαν σε αυτές τις 
εκλογές, υπό την αίρεση ότι αυτό θα αποκόπτεται σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις από το καταβλητέο 
ετήσιο ποσό της κρατικής χρηματοδότησης στην οποία αυτά έχουν δικαίωμα ως προς ένα έκαστο των 
ετών που ακολουθούν έως τη διενέργεια των επόμενων βουλευτικών εκλογών.  Περαιτέρω, εισάγεται 
πρόνοια σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει γίνει ειδική πρόβλεψη στον 
κρατικό προϋπολογισμό, η εν λόγω οικονομική ενίσχυση να χορηγείται εφαρμοζομένων των διατάξεων 
του άρθρου 63 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου που 
αφορούν τη μεταφορά πιστώσεων ενός άρθρου δαπανών του προϋπολογισμού σε άλλο άρθρο δαπανών 
στο πλαίσιο του ίδιου οικονομικού έτους. 
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3. Το δικαίωμα μη κοινοβουλευτικού κόμματος σε χορηγία, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
στις διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας οι οποίες καταργούνται με τον προτεινόμενο 
νόμο, να μην επηρεάζεται από την έναρξη της ισχύος αυτού, νοουμένου ότι το εν λόγω μη κοινοβουλευτικό 
κόμμα εξασφάλισε κατά τις βουλευτικές εκλογές της 30ής Μαΐου 2021 τα προβλεπόμενα στις εν λόγω 
διατάξεις εκλογικά ποσοστά. 

4. Βουλευτές οι οποίοι αποχωρούν κατά τη διάρκεια βουλευτικής περιόδου από το πολιτικό κόμμα με το 
οποίο εξελέγησαν, να μη λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον κ. Γεωργίου. 

 Υπάρχουν ομιλητές ή ομιλήτριες επί θεμάτων αρχής; 

 Βλέπω τον κ. Σιζόπουλο -να ετοιμαστεί κατάλογος- τον κ. Μουσιούττα, τον κ. Παπαδόπουλο.  Θα κλείσει 
η λίστα.  Ποιοι άλλοι θέλουν να τοποθετηθούν; 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

 Από τον Δημοκρατικό Συναγερμό θα τοποθετηθεί κάποιος; 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χάρη Γεωργιάδη) 

 Επί θέματος αρχής. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Ναι, αλλά ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί;  Εβάλετέ τα και τα δύο μαζί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, όλα μαζί. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Η ψηφοφορία εννά είναι για ένα ένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ένα ένα στην ψηφοφορία, ναι. 

 Επί θέματος αρχής ομιλητές, ομιλήτριες, είπα. 

 Θα μιλήσετε εσείς, κύριε Γεωργιάδη; 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Εγώ όχι, δεν είχα πρόθεση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει.  Οπόταν τα εγράψετε, κύριε Γεωργίου, τα ονόματα;  Γιατί δεν τα θυμάμαι. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Οπόταν ξεκινάμε με τον κ. Σιζόπουλο.  Έχετε τον λόγο. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Η συγκεκριμένη πρόταση προέκυψε ως αδήριτη ανάγκη, μετά από τα όσα έχουν ουσιαστικά γίνει μετά τις 
βουλευτικές εκλογές και κυρίως την ανάγκη να υπάρχει αναπροσαρμογή της οικονομικής κρατικής χορηγίας 
προς τα κόμματα με την ένταξη ενός νέου κόμματος στο κοινοβούλιο, αλλά και την αποχώρηση κάποιων άλλων 
κομμάτων που δεν εκλέχθηκαν. 

 Εγώ θα υπενθυμίσω ότι, από την πλευρά της ΕΔΕΚ, από τον περασμένο Ιανουάριο είχαμε προτείνει 
ακριβώς φέτος η κατανομή της κρατικής χορηγίας να γίνει με τον τρόπο που σήμερα εισηγούμαστε.  Ότι έπρεπε 
να παραχωρηθεί το 50% της κρατικής χορηγίας τον Ιανουάριο και, ανάλογα με τα νέα ποσοστά των κομμάτων 
και τα νέα κόμματα που θα βρίσκονταν στο κοινοβούλιο, να γίνει η ρύθμιση για την καταβολή του υπόλοιπου 
50%.  Κάτι το οποίο δεν έγινε και γι’ αυτό προέκυψαν και τα προβλήματα. 

 Χωρίς να βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με την άλλη πρόταση των συναδέλφων, θεωρούμε ότι η δική μας 
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πρόταση έχει ουσιαστικά πλεονεκτήματα.  Το πρώτο πλεονέκτημα: είναι μια πρόταση απλή, η οποία εφαρμόζεται 
άμεσα και δε δημιουργεί οποιαδήποτε προβλήματα στο μέλλον, για να γίνονται αναπροσαρμογές, αλλά δίνει 
οριστική επίλυση του προβλήματος από ’δώ και πέρα. 

 Το δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι δε θα επιβαρύνουμε με πρόσθετο ποσό τον φορολογούμενο 
πολίτη.  Γιατί με την άλλη πρόταση θα έχουμε ενδεχομένως είτε επιβαρύνσεις του φορολογούμενου πολίτη -και 
αυτό το πράγμα θα είναι σε βάρος των κομμάτων- είτε πια οι αναπροσαρμογές θα γίνονται με τέτοιο τρόπο και 
διαδικασίες, που ενδεχομένως να δημιουργείται πρόβλημα στις κρατικές χορηγίες των κομμάτων.  Μπορεί να 
πάρουν στο τέλος της πενταετίας το ίδιο ποσό, αλλά θα υπάρχουν ζητήματα αναπροσαρμογών ανάλογα με το 
πόσα κόμματα θα μπουν στην καινούρια περίοδο της Βουλής ή πόσα ενδεχομένως θα είναι καινούρια ή πόσα 
δε θα συμμετάσχουν ξανά. 

 Το τρίτο βασικό ζήτημα είναι ότι μπορούμε από τον πρώτο χρόνο της νέας περιόδου τα κόμματα που 
εισέρχονται για πρώτη φορά στη Βουλή να έχουν κρατική στήριξη.  Σήμερα για παράδειγμα ένα κόμμα που μπήκε 
στις εκλογές τον περασμένο Μάιο δεν έχει κρατική στήριξη μέχρι το τέλος του χρόνου.  Και αυτό θεωρώ ότι έν’ 
αδιανόητο, έν’ απαράδεκτο, έστω και αν τα λεφτά αυτά θα τα πάρει στη συνέχεια με οποιοδήποτε τρόπο και θα 
αποκόπτονται στο μέλλον.  Δεν είναι θέμα αποκοπής στο μέλλον.  Είναι θέμα άμεσης, καθαρής λύσης και 
ρύθμισης αυτού του ζητήματος. 

 Το δεύτερο κομμάτι αφορά τα κόμματα τα οποία δεν είναι κοινοβουλευτικά.  Και, όπως έχουμε πει, δεν 
μπορούν πια, με δεδομένο ότι η κρατική χορηγία παραχωρείται τώρα από τον προϋπολογισμό της Βουλής, να 
χρηματοδοτούνται από τη Βουλή κόμματα που δεν είναι κοινοβουλευτικά.  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρξει 
μια νομοθετική ρύθμιση η οποία να καθορίζει κριτήρια για τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα όσον αφορά τη 
χρηματοδότησή τους από πλευράς του κράτους και με ποιο τρόπο ακριβώς θα έρχεται το ίδιο το κράτος με άλλο 
προϋπολογισμό -όχι με τον προϋπολογισμό που είναι στο πλαίσιο της Βουλής- να παραχωρεί την οικονομική 
στήριξη σε αυτά τα κόμματα. 

 Γι’ αυτό θεωρούμε ότι η πρόταση η δική μας μπορεί να δώσει άμεση λύση, σωστή, δίκαιη σε αυτό το 
ζήτημα το οποίο έχει προκύψει.  Και η λύση αυτή να είναι μόνιμη και οριστική. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε. 

 Ο κ. Μουσιούττας. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Εφτάσαμε στην ολομέλεια, για να δούμε ένα θέμα που συζητήσαμε αρκετές φορές, συζητήθηκε μάλλον 
αρκετές φορές, στη σύσκεψη αρχηγών.  Να θυμίσω, κυρία Πρόεδρε, ότι τον περασμένο Φεβράρη είχαμε 
εγγράψει οι τρεις βουλευτές της Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων το θέμα στη σύσκεψη αρχηγών των 
κομμάτων, για να συζητηθεί, και έκτοτε, εξ όσων γνωρίζω, συζητήθηκε ουκ ολίγες φορές στις συσκέψεις σας με 
τους αρχηγούς των κομμάτων, για να καταλήξουμε σήμερα να είμαστε ενώπιον της Βουλής, για να ψηφίσουμε 
μία εκ των δύο προτάσεων, την πρόταση που έχει καταθέσει ο κ. Σιζόπουλος με τον κ. Καρογιάν και την πρόταση 
που καταθέτουν μαζί το ΔΗΚΟ, το ΑΚΕΛ, οι Οικολόγοι και ο Συναγερμός. 

 Εγώ, έτσι, στον λίγο χρόνο που έχω, θα κάμω μια προϊστορία για το θέμα, για να δούμε τι λέγαμε και τι 
λέγουμε σήμερα.  Εμάς η θέση μας εξ υπαρχής, όπως και του κ. Σιζόπουλου, ήταν ότι, για να διορθωθεί κάτι το 
οποίο φαινόταν ή κατ’ εμάς ήταν στραβό, θα ’πρεπε τον καιρό των εκλογών, δηλαδή κάθε πέντε χρόνια, τη χρονιά 
που έχουμε εκλογές, να δίδονται τα πέντε δωδέκατα της κρατικής χορηγίας στην αρχή του χρόνου -όπως γίνεται 
τώρα, αρχή του χρόνου- και τα υπόλοιπα επτά δωδέκατα μετά τις εκλογές, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 
αποτελέσματα των εκλογών, που άλλα κόμματα θα μπαίναν στη Βουλή, άλλα κόμματα θα βγαίναν από τη Βουλή, 
άλλων κομμάτων θα αυξάνετουν η δύναμή τους, άρα θα επαίρναν περισσότερα λεφτά, και άλλων θα 
εμειώνετουν, άρα θα δικαιούνταν λιγότερα λεφτά. 

 Φάνηκε σε πολλούς παράξενο αυτό που είπα.  Συζητήσαμε, συζητήσαμε, συζητήσαμε!  Οι φίλοι του 
Δημοκρατικού Συναγερμού είχαν παρόμοια θέση με μας.  Μάλιστα, στην πρώτη σύσκεψη με επιστολή ο 
πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού ανέφερε, για να δείξει κατά την άποψή μου -και είναι εδώ να μας πει- 
το σωστό της θέσης αυτής, ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεσμεύεται, εάν πρέπει να επιστρέψει λεφτά τον 
Μάη μετά τις εκλογές, να το κάνει και, αν δικαιούται περισσότερα λεφτά, δε θα τα ζητήσει.  Φυσικά, δεν ήταν 
ανάγκη να κάμει αυτό το πράμα, αλλά αναφέρω ότι υπάρχει στα πρακτικά. 

 Συνεχίστηκαν οι συζητήσεις και στην τελευταία σύσκεψη -που, μπορώ να πω, ήταν και λίγο έντονη μεταξύ 
μας- ακούστηκαν ξανά οι δύο προτάσεις, στις οποίες ενσωματώθηκε το νέο στοιχείο, προσπαθώντας να λύσει 
κάποιο πρόβλημα, θέμα που υπήρχε, ότι τα νεοεισερχόμενα κόμματα…  Τώρα μιλούσαμε και ήταν Νιόβρης και 
λέγαμε ότι τα νεοεισερχόμενα κόμματα στη Βουλή, που γίνονται κοινοβουλευτικά, εάν τον Ιούνιο που πέρασε ή 
έναν μήνα μετά τις εκλογές που περάσαν ζητούσαν να πάρουν λεφτά για τη χρονιά που μπαίναν στη Βουλή, θα 
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τα παίρναν.  Φυσικά, αυτό που αποφασίζουμε να κάνουμε σήμερα, να ρυθμίσουμε, δεν αφορά τα κόμματα που 
μπήκαν τώρα στη Βουλή και συγκεκριμένα το δικό μας, τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά αφορά τα κόμματα που 
θα μπουν στη Βουλή το 2026.  Άρα, ρυθμίσαμε για το μέλλον.  Τα σημερινά όμως δεν τα ρυθμίζουμε.  Και τι 
αποτελέσματα έχουμε;  Κόμματα να είναι στη Βουλή και να μην έχουν πάρει χρηματοδότηση -θα την πάρουν, 
πολύ σωστά είπε ο κ. Σιζόπουλος, τον Γενάρη, δε θα χάσουν τίποτε, αλλά θα την πάρουν τον Γενάρη, θα έχουν 
να παίρνουν- και κόμματα τα οποία δεν μπήκαν στη Βουλή -και, αν είναι, ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης 
της Βουλής να μας πει- να έχουν πάρει χρηματοδότηση για πεντέμισι χρόνια.  Μια παρένθεση: ο Γενικός 
Ελεγκτής, που πάντα τον επικαλούμαστε -ή κάποιοι τον επικαλούνται- ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα να 
γνωματεύσει για αυτό το θέμα.  Και ο Γενικός Εισαγγελέας του κράτους γνωμάτευσε σωστά ή λανθασμένα για 
κάποια στοιχεία, τα οποία είναι καταγραμμένα μέσα στην έκθεση.  Βασικά, αναφέρει αυτό που είπε ο κ. 
Σιζόπουλος, ότι θα πρέπει να ρυθμίζεται με τον τρόπο του διαχωρισμού η χορηγία. 

 Πρόσθετα, να αναφέρω ότι εμείς, ως Βουλή, στο παρελθόν είχαμε ψηφίσει -το ’18, το ’19, το ’20 και το ’21 
δεν προλάβαμε να ψηφίσουμε- πρόνοια μέσα στον προϋπολογισμό ότι η χορηγία τη χρονιά των εκλογών θα 
γίνεται με τον τρόπο που εισηγήθηκε ο κ. Σιζόπουλος.  Το ’21 ως διά μαγείας έφυγε στο τελικό σχέδιο του 
προϋπολογισμού και ψηφίστηκε να είναι η χορηγία όπως ήταν πιο παλιά, δηλαδή να είναι ολόχρονα, χωρίς να 
υπάρχει διακοπή τον καιρό των εκλογών. 

 Και είμαστε στο διά ταύτα.  Για μας είναι πολύ απλό.  Ναι, να ρυθμιστεί για τα νέα κόμματα και, ναι, να 
ξεκινήσει από το ’26, κανένα πρόβλημα.  Γιατί όμως δε θέλουμε να ρυθμίσουμε και τη λήξη της θητείας, για να 
μην ξανασυμβεί -διότι υπάρχει πιθανότητα να ξανασυμβεί- κόμματα που είναι στη Βουλή και δεν είναι 
νεοεισερχόμενα -και αυτή τη στιγμή μόνο ένα νεοεισερχόμενο υπάρχει- αν, ο μη γένοιτο, δεν μπουν στη Βουλή 
σε άλλη θητεία, ε, τη φορά που δε θα μπουν στη Βουλή, μ’ αυτή τη ρύθμιση θα έχουν πάρει για πεντέμισι χρόνια 
χορηγία, όπως έγινε στο παρελθόν.  Μπορεί να είναι ένα, μπορεί να είναι πέντε, υπάρχει όμως αυτή η 
πιθανότητα. 

 Εμείς ζητούμε με την πρότασή μας να μπουν τα πέντε δωδέκατα, επτά δωδέκατα, έτσι ώστε να είναι 
καθαρό, την ώρα που παίρνει ο κάθε κομματικός σχηματισμός τα λεφτά που αποφασίστηκε να δίδονται, να είναι 
ορθά.  Ούτε να αφήνουνται σκιές στον κόσμο, διότι ο κόσμος αύριο θα πει «τα πήραν πάλε», «αποφάσισαν, για 
να πάρουν τα λεφτά»! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουσιούττα. 

 Κύριε Μυλωνά, θέλετε να μιλήσετε; 

 Όχι. 

 Οπόταν προχωράμε στον κ. Παπαδόπουλο. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Τα προβλήματα έν’ ακριβώς όπως τα έχουν περιγράψει οι δύο συνάδελφοι, ο κ. Σιζόπουλος και ο κ. 
Μουσιούττας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα νέα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή, που δεν παίρνουν άμεσα 
χρηματοδότηση.  Και ακόμα ένα πρόβλημα, που είναι όντως πρόβλημα που προέκυψε με τις τελευταίες εκλογές, 
τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα που επήραν πάνω από 3%, αλλά δεν μπήκαν στη Βουλή με βάση τον νόμο 
δικαιούνται χρηματοδότηση. 

 Το πρόβλημα της πρότασης της ΕΔΕΚ και της ΔΗΠΑ είναι ότι με τη δική τους εισήγηση είτε κάθε χρονιά 
των εκλογών θα χρειαζόμαστε συμπληρωματικό προϋπολογισμό, για να κάνουμε ανακατανομές, και θα πρέπει 
να καταβάλλουμε περισσότερα χρήματα από αυτά που κατανέμονται στα κοινοβουλευτικά κόμματα είτε θα 
πρέπει να χάνουν όλα τα υφιστάμενα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή έξι μήνες χρηματοδότηση.  Γιατί αυτό 
που αγνοεί η πρόταση της ΕΔΕΚ και της ΔΗΠΑ είναι ότι δε δίνεται η χρηματοδότηση στα κόμματα τον Ιούνη μετά 
τις βουλευτικές εκλογές, αλλά τον Ιανουάριο, με έξι μήνες καθυστέρηση.  Δε μας έχουν εξηγήσει τι θα γίνει με 
αυτούς τους έξι μήνες που δε θα έχουμε πάρει χρηματοδότηση.  Εισηγούνται να φέρουμε συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό, για να καταβάλουμε αυτούς τους έξι μήνες στα κόμματα που θα χάσουν αυτή τη 
χρηματοδότηση;  Η πρότασή τους πάσχει σε αυτό το σημείο.  Και σε σχέση με την άλλη εισήγηση για τα μη 
κοινοβουλευτικά κόμματα θεωρούμε ότι η πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού, του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ και 
των Οικολόγων ρυθμίζει το θέμα με έναν πιο ορθολογιστικό τρόπο. 

 Πρώτον, καταργείται η έκτακτη χορηγία για τις βουλευτικές εκλογές, η οποία σημειωτέον δε δίνεται τα 
τελευταία χρόνια, άρα να μην προσποιούμαστε ότι υπάρχει έκτακτη χορηγία για τις βουλευτικές εκλογές.  Στον 
τελευταίο προϋπολογισμό μόνο τακτική χορηγία δόθηκε∙ δεν υπάρχει κονδύλι για βουλευτικές εκλογές.  Άρα, να 
το θεσμοθετήσουμε στον νόμο και να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο, ότι αυτό είναι που κάμνουμε.  Μία 
τακτική χορηγία θα δίνεται αρχές του Γενάρη μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού στη βάση της υφιστάμενης 
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νομοθεσίας, με βάση τα ποσοστά των τελευταίων βουλευτικών εκλογών. 

 Δεύτερον, ρυθμίζεται το πρόβλημα των νεοεισερχόμενων κομμάτων, για να μην έχουμε το πρόβλημα 
όπως το έχει περιγράψει προηγουμένως ο κ. Μουσιούττας.  Δηλαδή ένα νέο κόμμα που θα μπαίνει στη Βουλή 
θα δικαιούται να αιτείται χορηγία, έτσι ώστε να παίρνει τη χορηγία που του αναλογεί για τους επόμενους έξι 
μήνες, που δε θα πάρει χορηγία, μέχρι τον Ιανουάριο, αλλά θα πρέπει μετά να την αποπληρώσει, να τη δώσει 
πίσω ή αυτή να συμψηφιστεί -ό,τι όρο θέλετε να χρησιμοποιήσουμε- σε πέντε ετήσιες δόσεις τα επόμενα πέντε 
χρόνια που θα παίρνει την τακτική χορηγία. 

 Και τέλος, ξεκαθαρίζεται ότι η Βουλή θα χρηματοδοτεί μόνο κοινοβουλευτικά κόμματα.  Μη 
κοινοβουλευτικά κόμματα, που δικαιούνται να πάρουν χορηγία με βάση τον νόμο, θα χρηματοδοτούνται από την 
κυβέρνηση από ξεχωριστό κονδύλι.  Με αυτό τον τρόπο λύνονται τρία προβλήματα, που όντως ενδεχομένως να 
υπήρχαν στο παρελθόν, με έναν ξεκάθαρο και απλό τρόπο.  Αυτός ο τρόπος που δίδεται η χορηγία είναι ο πιο 
πρακτικός, είναι ο πιο απλός. 

 Επαναλαμβάνω, κανένα κόμμα δεν παίρνει περισσότερα χρήματα ή λιγότερα χρήματα στα πέντε χρόνια 
της θητείας, για τον απλό λόγο ότι δεν παίρνουμε χορηγία τον Ιούνη, επειδή πρέπει να περιμένουμε να ψηφιστεί 
ο προϋπολογισμός τον Δεκέμβρη.  Άρα, περιμένουμε να πάρουμε τη χορηγία με έξι μήνες καθυστέρηση.  Αυτούς 
τους έξι μήνες που χάνουμε τους παίρνουμε στο τέλος της πενταετίας και κανένα κόμμα -το τονίζω, το 
ξεκαθαρίζω, για να σταματήσουμε να ακούμε αυτή την παραπληροφόρηση- δεν έχει πάρει περισσότερα χρήματα 
από ό,τι του αναλογεί σε πέντε χρόνια, κανένα κόμμα δεν έχει πάρει λιγότερα από ό,τι του αναλογεί σε πέντε 
χρόνια.  Με αυτή την πρόταση νόμου όλα τα ζητήματα ξεκαθαρίζονται, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Ο κ. Λουκαΐδης. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω, έχω καλυφθεί πλήρως από τις αναφορές του κ. Παπαδόπουλου.  Απλώς, 
επειδή λέχθηκε ξανά κάτι για το οποίο δυσκολευτήκαμε να επικοινωνήσουμε και φαίνεται να δυσκολευκούμαστε 
να το επικοινωνήσουμε μεταξύ μας ώς τωρά.  Αν ένα κόμμα από τα υφιστάμενα, που θα πάρουν αυτό που 
δικαιούνται και τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο, στα πέντε χρόνια δε θα είναι στην επόμενη Βουλή, δεν 
υπάρχει περίπτωση να χαθεί έστω και ένα σεντ από τα δημόσια ταμεία και να του δοθεί ένα σεντ περισσότερο.  
Προσπαθώ να δείξω όση μεγαλύτερη… έτσι… αυτή μπορώ, για να το εξηγήσουμε, για να γίνει κατανοητό.  Έν’ 
τούτο που είπε τελευταίο στην αναφορά του ο κ. Παπαδόπουλος.  Για τα επτά δωδέκατα -και έτσι συνέβαινε 
πάντα- των πρώτων μηνών μετά τις βουλευτικές εκλογές δεν παίρνουν τα κόμματα χορηγία και παίρνουν αυτά 
που δικαιούνται στα επόμενα πέντε ημερολογιακά έτη.  Οπότε, όχι απλώς αν μείνουν εκτός Βουλής, αλλά και 
αυξομειώσεις να παρουσιαστούν, και πάλι δεν επηρεάζεται τίποτα.  Αν δικαιούνται εκατό, θα πάρουν εκατό για 
τα πέντε χρόνια, με βάση τα ποσοστά τους των προηγούμενων εκλογών.  Εγίναν άλλες εκλογές, αν έχουν 
αύξηση, τζιείνον που δικαιούνται παραπάνω δε θα το πκιαν τη χρονιά των εκλογών ή, αν έχουν μείωση, δε θα 
πκιαν λλιόττερα.  Θα εφαρμοστεί η αυξομείωση τζιαι σε τζιείνον που δικαιούνται τα επόμενα πέντε χρόνια.  Τα 
πράγματα έν’ τόσο απλά τζιαι δημιουργούμε την εντύπωση ότι συζητούμε είνταλως εννά βρούμε τρόπο να 
πκιάσουμεν, εν ηξέρω, περισσότερα…  Στέλνουμε λανθασμένα μηνύματα στον κόσμο!  Ε, έγινε μια συζήτηση -
αυτό ήταν θεμιτό- αν θα σταματούσαμε την πάγια πρακτική να δίνονται τα λεφτά με βάση το ημερολογιακό έτος 
τζιαι να τα εδίναμε από την επόμενη μέρα των εκλογών.  Ηύραμε τον τρόπο να καλύψουμε μια ανάγκη που 
προκύπτει για τα καινούρια κόμματα εν τη Βουλή με τον τρόπο που ανέλυσε τζιαι προηγουμένως τζιαι ο κ. 
Παπαδόπουλος τζιαι που τα τέσσερα κόμματα στηρίζουν.  Νομίζω είναι μια καλή ρύθμιση, που σίγουρα δεν 
αυξάνει ούτε κατά ένα σεντ τον προϋπολογισμό ούτε υπάρχει περίπτωση ένα κόμμα να ωφεληθεί ή να ζημιώσει, 
να πάρει περισσότερα ή λιγότερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουκαΐδη. 

 Δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 19… 

 Ναι, κύριε Σιζόπουλε. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο) 

 Ναι, σας ακούμε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Δε θα διαφωνήσω με τους συναδέλφους ότι τα εντός του κοινοβουλίου κόμματα στα πέντε χρόνια δε θα 
κερδίσουν περισσότερα και δε θα χάσουν περισσότερα.  Το ζήτημα δεν είναι αυτό.  Τα ζητήματα είναι δύο άλλα, 
τα οποία έχουμε εξηγήσει κατ’ επανάληψη.  Εντάξει, ο καθένας όπως θέλει μπορεί να τα αντιληφθεί και μόνο ο 
χρόνος είναι αυτός που θα δικαιώσει τη μια ή την άλλη πλευρά. 



 
 

343 
 

 Ποια είναι τα δύο ζητήματα τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να ρυθμίσουμε;  Το πρώτο:  Είπε ο κ. 
Παπαδόπουλος ότι δε θα πάρουν τη χορηγία.  Θα την πάρουν τη χορηγία.  Από τη στιγμή που τα πέντε δωδέκατα 
της χορηγίας θα χορηγηθούν τον Ιανουάριο και τα υπόλοιπα επτά δωδέκατα της χορηγίας θα χορηγηθούν τον 
Ιούνιο του ίδιου χρόνου, άρα, θα την πάρουν.  Δε θα περιμένουν τον επόμενο χρόνο, για να πάρουν την κρατική 
χορηγία. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Με τα καινούρια ποσοστά, βεβαίως, με τα καινούρια ποσοστά θα την πάρουν.  Και αυτό θα δώσει μόνιμη 
λύση εις το πρόβλημα.  Άρα, τη χορηγία θα την πάρουν.  Το μεγάλο πλεονέκτημα ποιο θα είναι;  Τα κόμματα τα 
οποία δε θα μπουν εις το κοινοβούλιο επήραν κρατική χορηγία για ολόκληρο τον χρόνο, αλλά τους τελευταίους 
εφτά μήνες του συγκεκριμένου χρόνου δε θα είναι εντός της Βουλής.  Άρα, αυτά τα λεφτά ποιος θα τα καλύψει;  
Αυτά, ποιος θα τα καλύψει;  Ποιος θα τα επιστρέψει αυτά τα λεφτά;  Θα επιστρέψουν πίσω;  Σαφώς και δε θα τα 
επιστρέψουν πίσω!  Άρα, είναι λεφτά σε βάρος του φορολογούμενου πολίτη.  Το καινούριο κόμμα που μπήκε 
στη Βουλή γιατί πρέπει να πάρει χορηγία τον επόμενο χρόνο;  Δεν έχει ανάγκες τους επόμενους επτά μήνες του 
έτους, για να χρηματοδοτηθεί;  Με τον τρόπο τον δικό μας θα πάρει και αυτό τη χορηγία του και δε θα περιμένει 
τον Ιανουάριο, για να πάρει την κρατική χορηγία. 

 Άρα, αυτό που εμείς θέλουμε να ρυθμίσουμε με την πρότασή μας δεν είναι αν θα πάρουν περισσότερα ή 
λιγότερα τα ήδη υφιστάμενα κοινοβουλευτικά κόμματα.  Αυτό είναι γεγονός, ότι δεν πρόκειται να έχουν απώλεια, 
ούτε κέρδος ούτε απώλεια.  Όμως, το ζητούμενο είναι ότι εμείς επιχειρούμε να ρυθμίσουμε ένα ζήτημα:  Τα 
νεοεισερχόμενα κόμματα από τον πρώτο μήνα που θα μπουν στη Βουλή να δικαιούνται να πάρουν το μερίδιο 
της κρατικής χορηγίας, που είναι τα επτά δωδέκατα του ποσού που τους αναλογεί για έναν χρόνο -και είναι πάρα 
πολύ σημαντικό αυτό- και το δεύτερο, δε θα έχουμε απώλεια χρημάτων από τα κόμματα τα οποία πήραν την 
κρατική χορηγία για ολόκληρο τον χρόνο, αλλά δε θα βρίσκονται στο κοινοβούλιο και δε θα επιβαρυνθεί ο 
φορολογούμενος πολίτης με αυτά τα λεφτά, τα οποία δε θα επιστραφούν ποτέ.  Αυτή είναι η διαφορά μας. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Σιζόπουλε. 

 Δευτερολογία για τον κ. Μουσιούττα.  Σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Δε θα απαντήσω σε υπαινιγμούς που ακούστηκαν από κάποιους συναδέλφους, απλώς θα αναφέρω το 
εξής:  Μέσα στο πρακτικό που μας έχετε δώσει υπάρχει κάποια γνωμάτευση του βοηθού νομικού συμβούλου 
του κράτους, της κυβέρνησης, όσον αφορά αυτό το θέμα.  Καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν πάει 
κοντά του ο νόμος που θα ψηφιστεί, να τον αναπέμψει, για να φανεί στο δικαστήριο ποιος έχει δίκαιο και ποιος 
έχει άδικο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εσημειώθη. 

 Δευτερολογία.  Κύριε Παπαδόπουλε, ζητήσατε τον λόγο; 

 Όχι.  Οπότε, αν δεν υπάρχει άλλη δευτερολογία, προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 19 
πρότασης νόμου. 

 Κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 4; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Είναι η πρώτη πρόταση, ναι, η υπ’ αριθμόν 19.  Η υπ’ αριθμόν 19 είναι η πρόταση νόμου των κ. Μαρίνου 
Σιζόπουλου και Μάριου Καρογιάν. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Υπέρ οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα έξι ψήφους εναντίον, οκτώ ψήφους υπέρ και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 απορρίπτονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες τάσσονται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα έξι ψήφους εναντίον, οκτώ ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η πρόταση νόμου καταψηφίζεται. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 20 πρότασης νόμου.  Για να θυμίσω, είναι η 
πρόταση νόμου από τον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κίνημα 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 4; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, οκτώ ψήφους εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, οκτώ ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Για τα θέματα με τους αριθμούς 21 και 22, τα οποία τιτλοφορούνται «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Ωράριο Εργασίας, Εκπαίδευσης και Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2021» και «Οι περί Εθνικής Φρουράς 
(Ωράριο Εργασίας, Εκπαίδευσης και Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2021», αντίστοιχα, υπάρχει κοινή 
έκθεση. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός των υπ’ αριθμόν 21 κανονισμών είναι η θεσμοθέτηση του ωραρίου εργασίας των μελών του 
Στρατού της Δημοκρατίας, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του 
χρόνου εργασίας. 

 Σκοπός των υπ’ αριθμόν 22 κανονισμών είναι η θεσμοθέτηση του ωραρίου εργασίας των μελών της 
Εθνικής Φρουράς, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Ωράριο Εργασίας, Εκπαίδευσης και Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2021» και «Οι 

περί Εθνικής Φρουράς (Ωράριο Εργασίας, Εκπαίδευσης και Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί του 
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2021» 

Παρόντες: 

 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας  

 Γιώργος Κάρουλλας Παύλος Μυλωνάς 

 Χάρης Γεωργιάδης Χρίστος Χρίστου 

 Κώστας Κώστα Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 14 Οκτωβρίου και στις 11 Νοεμβρίου 2021.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων 
της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, 
ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και 
εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός των πρώτων και των δεύτερων κανονισμών είναι η θεσμοθέτηση του ωραρίου εργασίας των 
μελών του Στρατού της Δημοκρατίας και των μελών της Εθνικής Φρουράς, αντίστοιχα, ώστε να επιτευχθεί 
εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 
2003 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα από το Υπουργείο Άμυνας στοιχεία, με βάση τον περί της Οργάνωσης του 
Χρόνου Εργασίας Νόμο, ο οποίος είναι εναρμονισμένος με την πιο πάνω ευρωπαϊκή Οδηγία, εξαιρούνται από 
το πεδίο εφαρμογής του τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.  Συναφώς, το Υπουργείο Άμυνας, σε συνεργασία με 
το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, έκρινε σκόπιμη τη νομοθετική ρύθμιση του ωραρίου εργασίας των μελών 
του Στρατού της Δημοκρατίας και των μελών της Εθνικής Φρουράς, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέλη 
αποτελούν τη μοναδική κατηγορία κρατικών υπαλλήλων των οποίων το ωράριο εργασίας δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο. 

 Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, σύμφωνα με τη νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), η πιο πάνω ευρωπαϊκή Οδηγία τυγχάνει εφαρμογής στις υπό 
κανονικές συνθήκες δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών.  Εξαίρεση για τη μη εφαρμογή 
των προνοιών της εν λόγω Οδηγίας αποτελεί η αδήριτη ανάγκη εξασφάλισης αποτελεσματικής προστασίας του 
κοινωνικού συνόλου στις περιπτώσεις φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, επιθέσεων και σοβαρών 
ατυχημάτων, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται δεδομένη η εγγύηση της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων.  Σημειώνεται ότι η πιο πάνω νομολογία του ΔΕΕ επιβεβαιώθηκε και σε πρόσφατη ερμηνευτική 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πιο πάνω ευρωπαϊκή Οδηγία. 

 Με τους πρώτους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού της 
Δημοκρατίας Νόμου, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Καθορισμός του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου υπηρεσίας των μελών του Στρατού στις τριάντα επτάμισι 
(37,5) ώρες, είτε τα εν λόγω μέλη υπηρετούν βάσει κανονικού είτε ειδικού ωραρίου εργασίας. 

2. Καθορισμός του μέγιστου χρόνου εργασίας ανά εβδομάδα των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας στις 
σαράντα οκτώ (48) ώρες, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας, αποτελεί απόλυτο όριο, που 
δεν επιδέχεται παρεκκλίσεων, σε αντίθεση με άλλες πρόνοιές της, όπως αυτές που προβλέπουν την 
ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση ή τον παρεχόμενο χρόνο διαλείμματος, για τις οποίες παρέχεται η 
ευχέρεια παρεκκλίσεων, υπό την προϋπόθεση παροχής αντισταθμιστικού χρόνου ανάπαυσης. 

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος χρόνος εργασίας ανά εβδομάδα θα υπολογίζεται με περίοδο αναφοράς τούς 
έξι (6) μήνες.  Ειδικότερα, ο συνολικός χρόνος εργασίας, περιλαμβανομένων των ειδικών καθηκόντων 
που εκτελούν τα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας θα δύναται να ξεπερνά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες, 
αλλά εντός της πιο πάνω καθοριζόμενης εξάμηνης περιόδου αναφοράς ο υπολογιζόμενος μέσος όρος 
ανά εβδομάδα δε θα υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες. 

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι εντός της καθοριζόμενης εξάμηνης περιόδου αναφοράς είναι δυνατόν να 
οργανώνονται εκ των προτέρων οι δραστηριότητες και οι υποχρεώσεις των μελών του Στρατού της 
Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο η επιχειρησιακή ετοιμότητα. 

3. Κλήση των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας για υπηρεσία και πέραν του πιο πάνω αναφερόμενου 
εβδομαδιαίου χρόνου υπηρεσίας για την εκτέλεση της αποστολής τους, τηρουμένης ωστόσο της πρόνοιας 
που αφορά τον μέσο όρο χρόνου εργασίας των σαράντα οκτώ (48) ωρών, για την εκτέλεση ειδικών 
καθηκόντων, όπως η συμμετοχή σε ασκήσεις, η εφαρμογή μέτρων επιφυλακής, η εκτέλεση υπηρεσίας 
ασφάλειας στρατιωτικού τμήματος και υπηρεσιών ελέγχου ή ετοιμότητας, η συμμετοχή σε παρουσιάσεις 
εφέδρων και εθνοφυλάκων, η εκπαίδευση στα κέντρα νεοσυλλέκτων εθνοφρουρών και η συμμετοχή σε 
κοινωνικές ή άλλες εκδηλώσεις. 
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4. Παραχώρηση αντισταθμιστικού χρόνου ανάπαυσης για την εκτέλεση των πιο πάνω ειδικών καθηκόντων 
των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας. 

5. Υποχρέωση των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας όπως σε περιόδους επιφυλακής λόγω έκτακτου 
γεγονότος, με απόφαση του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς, παρουσιάζονται και παραμένουν στα 
στρατιωτικά τμήματα που υπηρετούν ή σε άλλο καθορισμένο χώρο για όσο χρόνο απαιτείται και πέραν 
του καθορισθέντος ωραρίου. 

Η εν λόγω πρόνοια περιλήφθηκε λαμβανομένης υπόψη της ιδιάζουσας αποστολής του Στρατού της 
Δημοκρατίας και δεδομένης της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί. 

 Σημειώνεται ότι στους εν λόγω κανονισμούς δεν καθορίζεται εξαντλητικά το ωράριο εργασίας των μελών 
του Στρατού της Δημοκρατίας και δεν τίθενται αυστηροί περιορισμοί, πλην των απολύτως απαραίτητων για τη 
διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της ευρωπαϊκής 
Οδηγίας, ώστε ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς να δύναται να ενεργεί όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα ως ο καθ’ ύλην 
αρμόδιος για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς. 

 Ειδικότερα, με απόφαση του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς θα καθορίζονται οι υπηρεσίες που θα 
λειτουργούν βάσει ειδικού ωραρίου εργασίας, ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης του κανονικού και του ειδικού 
ωραρίου εργασίας, η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις εφαρμογής ελαστικού ωραρίου εργασίας, η εξαίρεση 
συγκεκριμένων κατηγοριών μελών του Στρατού της Δημοκρατίας από την ανάθεση σε αυτούς ειδικών 
καθηκόντων για συγκεκριμένους λόγους, η συχνότητα και η διάρκεια των ασκήσεων και η αύξηση του 
καθοριζόμενου στους κανονισμούς αντισταθμιστικού χρόνου ανάπαυσης. 

 Με τους δεύτερους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 71 του περί Εθνικής Φρουράς 
Νόμου, θα τυγχάνουν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, οι πρόνοιες των πρώτων κανονισμών που 
ρυθμίζουν το ωράριο εργασίας, εκπαίδευσης και ειδικών καθηκόντων των αξιωματικών και υπαξιωματικών οι 
οποίοι δεν είναι μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας αποσπασμένα στην Εθνική Φρουρά, καθότι 
προσλαμβάνονται με σύμβαση στην Εθνική Φρουρά ως πρόσωπα με ειδική μόρφωση, προσόντα ή πείρα ή 
τοποθετούνται στην Εθνική Φρουρά ως μη πολίτες της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής 
Φρουράς Νόμου. 

 Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών στην επιτροπή ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι οι πλείστες 
των προνοιών τους και συγκεκριμένα όσες αφορούν τον αντισταθμιστικό χρόνο ανάπαυσης συνάδουν με όσα 
ισχύουν και εφαρμόζονται σήμερα στην πράξη, δυνάμει εσωτερικών οδηγιών και διαταγών, χωρίς να επιφέρουν 
οποιοδήποτε οικονομικό και/ή διοικητικό κόστος.  Ωστόσο, όπως ο ίδιος ανέφερε, κρίθηκε αναγκαία η νομοθετική 
ρύθμιση του ωραρίου εργασίας των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας και των μελών της Εθνικής Φρουράς 
για σκοπούς εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή Οδηγία που διέπει τα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.  
Περαιτέρω, ανέφερε ότι η νομοθετική ρύθμιση του ωραρίου εργασίας αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των 
συνδέσμων αξιωματικών και υπαξιωματικών στους οποίους κοινοποιήθηκε το κείμενο των κανονισμών, ώστε να 
καταθέσουν τις απόψεις τους.  Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε την επιτροπή ο Υπουργός Άμυνας, οι εν λόγω 
σύνδεσμοι κατέθεσαν παρατηρήσεις σε επιμέρους πρόνοιες των κανονισμών, οι οποίες έγιναν αποδεκτές και 
ενσωματώθηκαν στο κείμενο των κανονισμών.  Επιπρόσθετα, εισηγήθηκαν την καταβολή χρηματικής 
αποζημίωσης στα μέλη τους, σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου στους κανονισμούς ωραρίου 
εργασίας τους. 

 Ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς ανέφερε ότι προηγήθηκε μακροχρόνια διαβούλευση με τους συνδέσμους 
του Στρατού της Δημοκρατίας σε σχέση με τις πρόνοιες των κανονισμών και επισήμανε πως την ευθύνη για την 
εφαρμογή του ωραρίου εργασίας και εν γένει των προνοιών των κανονισμών θα έχει ο ίδιος. 

 Σε μεταγενέστερο στάδιο ο Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υπουργείο εισηγήθηκε 
όπως στο παρόν στάδιο προωθηθούν προς έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής οι υπό συζήτηση κανονισμοί 
και το ζήτημα της οικονομικής αποζημίωσης των υπερωριών αφεθεί προς συζήτηση και διαβούλευση με τους 
συνδέσμους των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας και της Εθνικής Φρουράς μετά την έναρξη της ισχύος των 
κανονισμών.  Με την πιο πάνω εισήγηση του υπουργείου συμφώνησαν οι σύνδεσμοι αξιωματικών και 
υπαξιωματικών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, 
με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Άμυνας, όπως οι εν λόγω κανονισμοί τεθούν σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2022 και, αφού τροποποίησε το κείμενο και των δύο κανονισμών, τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της 
έγκρισής τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Κώστα.  Ναι. 
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Τα μέλη του στρατού, τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς κάθε βαθμίδας, είναι οι τελευταίοι εργαζόμενοι -
μάλλον είναι οι μοναδικοί εργαζόμενοι στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα- χωρίς θεσμοθετημένο 
ωράριο εργασίας, παρ’ όλο που υπάρχει από το 2003 η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, παρ’ όλο που η κυβέρνηση 
έφερε στις αρχές του 2015 το σχετικό νομοσχέδιο.  Το συζητούσαμε για μήνες, είχαμε καταλήξει σε όλα, υπήρχε 
μόνο μία διαφορά και, λίγο πριν να έρθει στην ολομέλεια για ψήφιση, ο τότε Υπουργός Άμυνας το απέσυρε.  
Χρειάστηκαν έξι χρόνια, έξι χρόνια πιέσεων από το σύνολο, μπορώ να πω, των μελών της προηγούμενης τζιαι 
της νυν επιτροπής Άμυνας της Βουλής, για να έρθει το Υπουργείο Άμυνας τζιαι να φέρει το νέο νομοσχέδιο, το 
οποίο συζητήσαμε προσφάτως στην επιτροπή.  Τολμώ να πω με πάσα ειλικρίνεια ότι είναι πολύ καλύτερο από 
το προηγούμενο.  Αρκετά από τα αιτήματα των συνδέσμων αξιωματικών και υπαξιωματικών έχουν γίνει 
αποδεκτά τζιαι τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. 

 Σήμερα σταματά μια στρέβλωση, σταματά μια αδικία, κλείνει ένα μεγάλο κενό.  Θέλω να σημειώσω το 
γεγονός ότι η κυβέρνηση, ο υπουργός και ο γενικός διευθυντής του υπουργείου έχουν δεσμευτεί ενώπιον των 
μελών της επιτροπής Άμυνας ότι δύο ζητήματα που έχουν θέσει οι δύο σύνδεσμοι, οι οποίοι, ειρήσθω εν παρόδω, 
συμφωνούν με το κείμενο όπως είναι ενώπιόν μας σήμερα, θα τα δουν, αφού ψηφιστεί το κείμενο σήμερα, θα τα 
δουν, ελπίζω, στο άμεσο μέλλον. 

 Θα τοποθετηθούμε θετικά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα. 

 Ο κ. Τρυφωνίδης.  Σας ακούμε. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ναι, κυρία Πρόεδρε. 

 Όπως έχει πει και ο συνάδελφος ο κ. Κώστα, ήταν οι μόνοι εργαζόμενοι, οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί 
και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι των οποίων δε ρυθμιζόταν το ωράριο εργασίας, πάρα πολλές ώρες εργασίας που 
εργάζονταν, είτε κανονικά είτε με έκτακτες κλήσεις, για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. 

 Με αυτή την εναρμόνιση με την Οδηγία, αλλά και τον επιπρόσθετο χρόνο που δίνεται, αλλά και τον 
μάξιμουμ χρόνο που ψηφίζουμε σήμερα για το ανώτατο όριο των σαράντα οκτώ ωρών ή και την παροχή 
αντισταθμιστικού χρόνου, πιστεύω ότι μπαίνει σε ένα καλό πλαίσιο το ωράριο εργασίας όλων των εργαζομένων 
στον Στρατό της Δημοκρατίας, για να έχουν το απαραίτητο ηθικό και εχέγγυα να υπηρετούν την αποστολή τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τρυφωνίδη. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Εν τάχει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εν τάχει, κύριε Κουλία, και θα δώσω τον λόγο και στον κ. Κάρουλλα.  Ναι. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Τα όσα είπαν οι συνάδελφοι έν’ σωστά, ρυθμίζεται κάτι για μια… για ποιους;  Για τα σώματα ασφαλείας, 
που προσέχουν την Κυπριακή Δημοκρατία.  Για τα προηγούμενα χρόνια που εργάστηκαν πάρα πολλές ώρες, 
χωρίς να πληρωθούν, ως πολιτεία τούς χρωστούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εσημειώθηκε, κύριε Κουλία.  Σας ευχαριστώ και για το σύντομο του χρόνου. 

 Κύριε Κάρουλλα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Συμφωνώ με τον κ. Κουλία.  Ένα μεγάλο ευχαριστώ και αναγνώριση στον ρόλο των σωμάτων ασφαλείας 
και σε όλα τα στελέχη και στο προσωπικό.  Και αυτό που θέλω να σημειώσω εμφαντικά είναι η προσπάθεια του 
Υπουργείου Άμυνας και της ηγεσίας της Εθνικής Φρουράς και η συνεχής πολιτική βούληση και πράξη για συνεχή 
μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό. 
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 Και όλοι αναγνωρίζουμε ότι τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς αποτελούν την κινητήρια δύναμη στην 
προσπάθεια αυτή.  Και ως πολιτεία οφείλουμε να σεβαστούμε τον χρόνο τους, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την 
υπηρεσία τους και με την εξέλιξη αυτή σήμερα, σε συνέχεια με το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια για τους 
κανονισμούς των αξιωματικών και υπαξιωματικών, καλύπτουμε ακόμα μια εκκρεμότητα, ένα διαχρονικό αίτημα 
των στελεχών, των συνδέσμων αξιωματικών και υπαξιωματικών, των οποίων ξέρουμε την όλη δημιουργική τους 
στάση και συμβολή και στην επιτυχία αυτών των κανονισμών.  Και είμαστε σίγουροι ότι με τον αντισταθμιστικό 
χρόνο για ανάπαυση και τον καθορισμένο χρόνο εργασίας τα στελέχη μπορούν να υπηρετούν πλέον με ένα 
θεσμοθετημένο πλαίσιο, το οποίο οφείλουμε όλοι συνεχώς να εκσυγχρονίζουμε και να αναβαθμίζουμε.  Και 
συμφωνώ με όσα έχει πει ο φίλος ο Κώστας Κώστα προηγουμένως για τις δύο εκκρεμότητες που θα συζητηθούν 
σε κατοπινό χρόνο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Προχωρούμε τώρα με την ψήφιση των υπ’ αριθμόν 21 κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 21 κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Οι υπ’ αριθμόν 21 κανονισμοί εγκρίνονται με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ -είναι ομόφωνοι- καμία ψήφο 
εναντίον και καμία αποχή. 

 Προχωρούμε με την ψήφιση των υπ’ αριθμόν 22 κανονισμών. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 22 κανονισμών; 

 Είναι η ίδια η αναλογία ή υπάρχει διαφοροποίηση;  Αντιλαμβάνομαι πως όχι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Οι υπ’ αριθμόν 22 κανονισμοί εγκρίνονται με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ -είναι ομόφωνοι- καμία ψήφο 
εναντίον και καμία αποχή. 

 Το υπ’ αριθμόν 23 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών του 2022 Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για 
το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2022 

Νόμος του 2021»  

Παρόντες: 

 Νίκος Κέττηρος, πρόεδρος Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν 

 Χρίστος Χριστοφίδης Χρίστος Σενέκης 

 Χρίστος Χριστόφιας Ζαχαρίας Κουλίας 

 Νίκος Γεωργίου  Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιώργος Κάρουλλας Κωστής Ευσταθίου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε τον πιο 
πάνω προϋπολογισμό σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Νοεμβρίου 2021.  Στην 
πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.  H Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, 
παρ՚ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα 
Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) για το οικονομικό έτος 2022. 

 Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το οικονομικό έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες 
ύψους €111.520.890 και έσοδα του ίδιου ύψους. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 
προϋπολογισμό, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν, εκτός από τα διαχειριστικά έξοδα, πρόνοια 
ύψους €46 εκατομ. για την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής 
Φερεγγυότητας, από την οποία ποσό ύψους €40 εκατομ. αφορά δάνεια για σπουδές, ποσό ύψους €1,5 εκατομ. 
αφορά δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ποσό ύψους €4,5 εκατομ. αφορά δάνεια επαγγελματικής 
δραστηριοποίησης. 

 Σύμφωνα επίσης με τα πιο πάνω στοιχεία, τα έσοδα του προϋπολογισμού του ΚΦΙΚΒ προέρχονται από 
χορηγία ύψους €28 εκατομ., προσόδους από τους τόκους εκδοθέντων δανείων του Σχεδίου Φερεγγυότητας 
ύψους €6 εκατομ., αποπληρωμή εκδοθέντων δανείων ύψους €31,5 εκατομ., καθώς και από αναλήψεις δανείων 
εσωτερικού ύψους €46 εκατομ. σε σχέση με άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο 
Φερεγγυότητας. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
του ΚΦΙΚΒ επεξήγησε τις πρόνοιές του και απάντησε σε ερωτήματα που του υποβλήθηκαν από μέλη της 
επιτροπής.  Παράλληλα, ενημέρωσε την επιτροπή ότι με βάση τα στοιχεία που διαθέτει το Τμήμα Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας ετοιμάστηκε μελέτη για την απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών, η οποία εστάλη 
πριν από ένα έτος περίπου στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την οποία όμως δεν έχει σταλεί μέχρι σήμερα 
οποιαδήποτε απάντηση ή σχόλιο εκ μέρους του εν λόγω υπουργείου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη 
όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος 
της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των 
προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 
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2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το 
μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο 
για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΦΙΚΒ για το έτος 2022. 

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για το υπό αναφορά 
νομοσχέδιο για λήψη τελικής απόφασης κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Βλέπω τον κ. Κέττηρο. 

 Ναι, θα κλείσει ο κατάλογος. 

  Ο κ. Κέττηρος, ο κ. Κουλλά, η κ. Σούπερμαν, ο κ. Τρυφωνίδης και όσοι άλλοι ή όσες άλλες να ψηλώσετε 
τώρα το χέρι σας, για να κλείσει ο κατάλογος. 

 Κύριε Κέττηρε, ξεκινούμε από εσάς, που εορτάζετε κιόλας σήμερα. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Χρόνια πολλά, βεβαίως.  Πολύχρονος! 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ.  Την άλλη εβδομάδα και σε εσάς! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Από όλο το σώμα!  Και του κ. Πασιουρτίδη τα γενέθλια, ωραία! 

 Χρόνια σας πολλά! 

 Ναι, κύριε Κέττηρε, έχετε τον λόγο. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, γιατί πραγματικά ο Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, παρ’ 
όλο που δεν μπόρεσε να επιφέρει την ισότιμη κατανομή των βαρών μεταξύ των εκτοπισμένων και των 
αυτοχθόνων, είναι από τους ελάχιστους φορείς που ανακουφίζουν κάπως τον προσφυγικό κόσμο για την 
απώλεια χρήσης της περιουσίας τους με τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία, όπως γνωρίζουμε και 
όπως αντιλαμβανόμαστε και όπως ξέρουμε όλοι, δεν είναι αρκετά. 

 Αυτό το οποίο ήθελα να θίξω όμως είναι το γεγονός ότι πάνω σ’ αυτή την απώλεια χρήσης της περιουσίας 
των προσφύγων πολλοί έκτισαν πολιτικές καριέρες και συνεχίζουν να τις κτίζουν, γιατί, παρά το γεγονός ότι 
ζητούμε και επιζητούμε εναγωνίως να αποδοθεί κάτι για την απώλεια χρήσης, θα σας θυμίσω και κάποιες άλλες 
κοροϊδίες στον προσφυγικό κόσμο, που ήταν για παράδειγμα οι εξαγγελίες για τράπεζα προσφύγων, που ήταν 
οι εξαγγελίες για μεταφορά συντελεστή δόμησης από τα κατεχόμενα, που ήταν η αποζημίωση της απώλειας 
χρήσης.  Αποτέλεσμα όλων αυτών, αέρας κουπανιστός!  Τίποτε!  Τίποτε απ’ όλα αυτά! 

 Και ενώ πριν από λίγες μέρες μας έλεγε ο Υπουργός Εσωτερικών κατά τη συζήτηση των προϋπολογισμών 
στην επιτροπή Οικονομικών ότι περιμένει μελέτη για την απώλεια χρήσης των περιουσιών, αποκαλύφθηκε, κατά 
τη διάρκεια συνεδρίας της επιτροπής Προσφύγων, ότι η μελέτη για την απώλεια χρήσης έχει παραδοθεί και στον 
Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Εσωτερικών, που δεν ξέρω, δεν ξέραμε ποια ήταν αυτή η μελέτη, αλλά, 
όταν παραδόθηκε στα μέλη της επιτροπής, φάνηκε ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια, τα οποία ενδεχομένως θα 
μπορούσαν να μελετηθούν. 

 Εν πάση περιπτώσει, είχαμε προγραμματίσει μετά από αίτημα της κ. Σούπερμαν να συζητήσουμε τη 
συγκεκριμένη μελέτη του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών στην επιτροπή Προσφύγων σε κλειστή συνεδρία, 
αφού έτσι απαιτήθηκε, αλλά, επειδή το ζήτησε πριν από λίγη ώρα -και ενημερώνω τους συναδέλφους- ο 
Υπουργός Εσωτερικών να είναι παρών και δεν μπορεί να είναι την ερχόμενη Τρίτη στη συνεδρία της επιτροπής, 
θα συνεννοηθούμε αύριο και θα το καθορίσουμε ξανά.  Εν πάση περιπτώσει, θα είναι παρών ο Υπουργός 
Εσωτερικών, για να δώσει απαντήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 
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ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Εν πάση περιπτώσει, και κάτι άλλο κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα.  Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και για 
την υπομονή σας. 

 Στο θέμα του 0,4%, που είχε ψηφιστεί η πρόταση νόμου με πρωτοβουλία του κ. Κωστή Ευσταθίου από 
τον περασμένο Φεβράρη.  Περιμένουμε ακόμα!  Περιμένουμε να καθοριστεί τι, παρακαλώ;  Ποιος θα εισπράττει, 
για να πηγαίνουν τα λεφτά στον φορέα και να επωφελείται ο προσφυγικός κόσμος!  Περιμένουμε από την 
εκτελεστική εξουσία να φέρει κανονισμούς για το πώς θα λειτουργήσει και προς όφελος ποιων;  Δε θα 
περιμένουμε πολύ!  Θα ξαναβάλουμε το θέμα με την αρχή του νέου χρόνου, για να επιβάλουμε το τι θα γίνει, εν 
πάση περιπτώσει. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κέττηρε. 

 Ο κ. Τρυφωνίδης έχει τον λόγο. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θα μιλούσε ο αρμόδιος στην επιτροπή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τον χρόνο παρακαλώ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 …ο κ. Γιακουμή, όμως λόγω πολύ έκτακτου κωλύματος θα είναι έξω, θα υπερψηφίσουμε και εμείς τον 
προϋπολογισμό.  Πρόκειται για έναν σημαντικό φορέα, που ενισχύει τους πρόσφυγες, όμως την ίδια ώρα θα 
έχουμε εισηγήσεις που θα κάνουν και πιο εύκολη τη δανειοδότηση των προσφύγων μας αλλά και πιο βατή, που 
θα τις βάλουμε στη συνέχεια. 

 Έχει έρθει, αν του επιτρέψετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, στον χρόνο που εναπομένει των δύο λεπτών. 

 Ναι, κύριε Γιακουμή, έχετε τον λόγο. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Τις προηγούμενες βδομάδες είχαμε στην επιτροπή Προσφύγων τον προϋπολογισμό του Κεντρικού Φορέα 
Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2022.  Ο σκοπός της δημιουργίας του συγκεκριμένου φορέα ήταν και είναι και 
θα είναι να αναλαμβάνει ενέργειες για επίτευξη της ισότιμης κατανομής των βαρών που προέκυψαν από την 
παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή και την όσο το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση της προπολεμικής 
φερεγγυότητας των προσφύγων μας. 

 Θα ήθελα να χαιρετίσω την προσπάθεια που καταβάλλεται από τον κεντρικό φορέα, έτσι ώστε να 
μπορέσει να υλοποιήσει το έργο του, που δεν είναι άλλο από το να σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης του 
προσφυγικού κόσμου.  Τρανό παράδειγμα αυτού που μόλις ανέφερα η πρόθεση του κεντρικού φορέα για 
δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία θα ελέγξει τα δάνεια του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, για να 
εντοπίσει άτομα τα οποία αντικειμενικά δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.  Τα δάνεια αυτά 
υποτίθεται -όπως μας ανέφεραν οι εκπρόσωποι του κεντρικού φορέα- θα τα αγοράσει ο ίδιος ο οργανισμός με 
κόστος €3 εκατομ. περίπου, έτσι ώστε οι περιουσίες των οφειλετών να διασωθούν και ο κληρονόμος όποτε 
μπορεί να προσέλθει, για να εξοφλήσει τα δάνειά του, ανακτώντας την περιουσία του. 

 Πολλές φορές από τη μέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως βουλευτής Αμμοχώστου, εκπροσωπώντας 
τους Αμμοχωστιανούς και Αμμοχωστιανές, αλλά και γενικότερα τον προσφυγικό κόσμο αναφέρθηκα στους δύο 
άξονες που πρέπει να εκσυγχρονίσουμε και να βελτιώσουμε.  Ο πρώτος άξονας αφορά τη στεγαστική πολιτική 
και την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων, ειδικότερα για τους νέους ηλικιακά πρόσφυγες, οι περισσότεροι εκ 
των οποίων δεν έχουν να κληρονομήσουν τίποτα.  Είναι υποχρέωσή μας ως πολιτεία να διασφαλίσουμε με κάθε 
τρόπο ότι κάθε νέο ζευγάρι θα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει το δικό του σπίτι και να στεγάσει τα όνειρά του.  
Ο δεύτερος άξονας αφορά στην παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων σε όσους επιθυμούν να σπουδάσουν και 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.  Η μόρφωση, όπως και η υγεία δεν μπορεί και δεν αρμόζει σε ένα 
ευρωπαϊκό κράτος να είναι δύο ταχυτήτων. 
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 Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια διαπίστωση που κάναμε ως κοινοβουλευτική επιτροπή 
Προσφύγων για το δάνειο που παραχωρεί ο φορέας προς τους Κύπριους φοιτητές που μεταβαίνουν για σπουδές 
στην Ελλάδα και την ανάγκη παραχώρησης της δυνατότητας έναρξης της διαδικασίας αίτησης δανείου, χωρίς να 
αποτελεί προϋπόθεση η εκ των προτέρων εξασφάλιση βεβαίωσης φοίτησης, αφού συχνά παρατηρείται 
σημαντική καθυστέρηση στην έκδοση αυτών των βεβαιώσεων, η οποία οφείλεται ξεκάθαρα στα πανεπιστήμια 
και όχι στους φοιτητές μας. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ως Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων θα υπερψηφίσουμε τον 
προϋπολογισμό του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του ’22, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα από τα 
πιο σημαντικά εργαλεία, για να μπορούν οι πρόσφυγές μας να τυχαίνουν τουλάχιστον κάποιας στήριξης. 

 Εννοείται ότι θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη και τη δράση του κεντρικού φορέα και θα είμαστε 
έτοιμοι να παρέμβουμε εκεί όπου κριθεί απαραίτητο. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ’στε καλά. 

 Ο κ. Ιωάννου, δεν είναι στην αίθουσα, οπότε δε θα έχει τον λόγο. 

 Τον λόγο έχει η κ. Σούπερμαν. 

ΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. 

 Ο φορέας έχει βοηθήσει και βοηθά τον προσφυγικό κόσμο να διατηρήσει πρώτα πρώτα την αξιοπρέπειά 
του.  Πολλοί δε θα κτίζαμε τα σπίτια μας, αν δεν είχαμε τα δάνεια του φορέα, και δε θα σπουδάζαμε τα παιδιά 
μας, αν δεν ήταν τα δάνεια του φορέα.  Πολλοί προχωρήσαμε τη ζωή μας λόγω των δανείων του φορέα. 

 Η βιωσιμότητα και η εξέλιξή του είναι κρίσιμα σημαντική για τον προσφυγικό κόσμο, τα δικαιώματα του 
οποίου και η ισότιμη κατανομή βαρών επιβάλλεται να διασφαλιστούν.  Φέτος η υλοποίηση του προϋπολογισμού 
του φορέα έφτασε στο 70% και η ζήτηση των δανείων παρουσιάστηκε μειωμένη.  Το γεγονός αυτό προβλημάτισε 
τον φορέα, ο οποίος θα προχωρήσει με την υποβολή εισηγήσεων προς την κυβερνητική πλευρά για τα διάφορα 
θέματα που τον απασχολούν. 

 Ως Δημοκρατικός Συναγερμός υπερψηφίζουμε τον προϋπολογισμό και δηλώνουμε την αμέριστη στήριξή 
μας στις προσπάθειες του φορέα για τη στήριξη του προσφυγικού κόσμου.  Εδώ θα ήθελα να ενημερώσω τους 
συναδέλφους ότι έχουμε πάρει ένα email, στο οποίο μας διαβιβάζεται ο ενοποιημένος νόμος του κεντρικού φορέα 
με τις αλλαγές που πρέπει να επέλθουν.  Μας έχει διαβιβαστεί, συνάδελφοι, αυτός ο νόμος, για την είσπραξη του 
τέλους του 0,4% επί των πωλήσεων της ακίνητης ιδιοκτησίας.  Επίσης, το νομοσχέδιο του Τμήματος 
Κτηματολογίου που επίσης απαιτείται να προωθηθεί για την επίτευξη του ίδιου σκοπού.  Πιθανότατα να έχει 
παραπέσει και να μην το έχετε δει.  Αυτές τις προτάσεις τις έχουμε λάβει την 1η Νοεμβρίου. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ:  

 Είναι η νομοθεσία που ψηφίστηκε τούτη… 

ΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ: 

 Ναι.  Οι κανονισμοί ακόμα, ναι.  Τη νομοθεσία όμως την έχουμε πάρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Μυλωνάς έχει τον λόγο. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Επειδή ο ένας είναι Βαρωσιώτης, ο άλλος είναι το ένα και το άλλο, εμείς είμαστε Κερυνιώτες, ώστι να 
πεθάνουμεν.  Για να είμαστε και δίκαιοι, δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση, υπάρχει οικονομική κρίση, δεν μπορεί 
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καμιά κυβέρνηση να βοηθήσει και να αποκαταστήσει την τεράστια ζημιά.  Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι δεν έδειξε 
και καμιά κυβέρνηση την πολιτική βούληση να είναι πραγματικά δίπλα από τους πρόσφυγες. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μυλωνά. 

 Και ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κ. Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Με πρόλαβε κάπως ο κ. Μυλωνάς, γιατί ακριβώς θα έλεγα πως συμφωνώ απόλυτα πως δεν έχουν γίνει 
μέχρι σήμερα όλα όσα έπρεπε να γίνουν για μια τάξη ανθρώπων που από τη μια μέρα στην άλλη έχασαν τα 
πάντα.  Αλλά έχουμε κυβερνήσει όλοι, έχουμε συγκυβερνήσει όλοι και δεν ξέρω για ποιον μπορούμε να 
ασκήσουμε τη μεγαλύτερη κριτική.   

 Πάντως, ο φορέας έχουμε να λέμε ότι ξεκίνησε δουλειά εντός της διακυβέρνησης του αείμνηστου Γλαύκου 
Κληρίδη και έχει προσφέρει πολλά.  Όχι βεβαίως, λέω, όσα θα έπρεπε, αλλά έχει προσφέρει πάρα, πάρα πολλά.  
Αλλά και τα τελευταία χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, τις πρωτοφανείς κρίσεις, 
και του 2013 και της πανδημίας τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες, η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τον φορέα, 
για να μπορεί να επιτελεί ένα ικανοποιητικό έργο για τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.  Το ότι υπάρχουν 
για παράδειγμα σαράντα εκατομμύρια ετησίως διαθέσιμα για σπουδαστικά δάνεια με 1%...  Ήταν περισσότερο 
και το μειώσαμε.  Το ότι επιδοτούμε στεγαστικά δάνεια και αυξήσαμε αυτή την επιδότηση το 2019, για να 
στηρίξουμε περισσότερο τα νεαρά ζευγάρια, και το τελικό κόστος που απομένει στον πρόσφυγα είναι 1%, αλλά 
εισήχθηκαν και δάνεια επαγγελματικά για νέους, που ακόμα δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο έπρεπε -είναι αλήθεια 
αυτό- αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 

 Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας ήταν και είναι ένα σημαντικό αποκούμπι για τον προσφυγικό κόσμο.  Μέσα 
στην κρίση του ’13 προχώρησε το τότε διοικητικό συμβούλιο γρήγορα σε αναδιαρθρώσεις.  Το 2019 επίσης να 
πω ότι είχαμε εισαγάγει και ένα πολύ καλό σχέδιο αποπληρωμής μη εξυπηρετούμενων δανείων στους 
πρόσφυγες που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη και έχει αξιοποιηθεί και αξιοποιείται, γιατί δώσαμε και παράταση. 

 Επαναλαμβάνω, τίποτα δεν είναι αρκετό, πολύ περισσότερα μπορούν να γίνουν.  Βεβαίως, και η απώλεια 
χρήσης είναι ένα σημαντικό θέμα, που χρειάζονται και χρήματα, όπως είπε και ο κ. Μυλωνάς, που δυστυχώς 
μέσα στην πανδημία δαπανήσαμε γύρω στα δύο χιλιάδες εκατομμύρια, αλλά υπάρχουν και πρακτικά 
προβλήματα, τα οποία καταδεικνύονται μέσα από την μελέτη, που πρέπει να βρούμε τρόπους να τα υπερβούμε. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ, κύριε Κουλλά.  

 Δευτερολογία έχει ζητήσει ο κ. Κέττηρος. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Απολογούμαι για τον χρόνο σας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανένα πρόβλημα. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 …αλλά θα πρέπει να πω ότι δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι όλοι είναι το ίδιο· αυτές είναι βολικές 
τοποθετήσεις.  Δεκατέσσερα προγράμματα για τον προσφυγικό κόσμο έχουν καταργηθεί από το 2013, φίλε 
Παύλο Μυλωνά!  Δεκατέσσερα!  Μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα για τη στεγαστική πολιτική.  Δεν μπορεί 
να ισοπεδώνονται όλα, για να παίρνουν πάσες και να μας λέει ο φίλος μου ο Ονούφριος ο Κουλλά ότι τρέχουν 
προγράμματα μέσω του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.  Υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχουν 
τερματιστεί για τον προσφυγικό κόσμο.  Και τα ξέρεις πάρα πολύ καλά, συνάδελφε! 

 Ξέρετε ότι μας είπε δακρύζοντας όσοι ήταν στην επιτροπή, ο κ. Πούρος, ο πρόεδρος του Φορέα, ότι αυτή 
τη στιγμή τρέχουν τους εγγυητές που έχουν αποθάνει, έχουν αποθάνει οι πρωτοφειλέτες, και τρέχουν τους 
εγγυητές οι τράπεζες και δεν ξέρει τι να κάμει.  Είναι πολιτικές αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να τα δούμε όχι 
ισοπεδώνοντας, αλλά προσπαθώντας να φέρουμε την κατάσταση εκεί που πρέπει να είναι και όχι τάσσοντας 
λαγούς και πετραχήλια, αλλά εφαρμόζοντας πολιτικές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ, κύριε Κέττηρε. 

 Κύριε Μυλωνά. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Δε θα απαντήσω.  Κατανοώ και τι είπε ο κ. Κουλλά και ο κ. Κέττηρος και έχουν δίκαιο και οι δύο.  Και η 
αναπληρωτής πρόεδρός μου -με το δίκαιό της- μου είπε «Εκάμαμεν τόσα πολλά;».  Και όντως έγιναν τόσα 
πολλά, οι συνοικισμοί του ’70 τόσο κ.λπ. και αργότερα όλες οι κυβερνήσεις έκαναν κάτι.  Η πολιτική τοποθέτησή 
μου είχε σχέση με την πολιτική βούληση, εκείνο ακριβώς που επισυνέβη -και ζητώ συγγνώμη που θα 
τοποθετηθώ ως πρόσφυγας και μη πρόσφυγας- αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής.  Δεν υπάρχει πρόθεση 
της πολιτικής βούλησης να ανταποκριθεί και δεν μπορεί το κράτος να αποζημιώσει για ό,τι χάσαμε.  Πρώτα απ’ 
όλα οι ψυχές μας είναι εκεί.  Πώς θα τις φέρει; 

 Δεύτερον, και δεν είναι ποιητικό ούτε βιωματικό, κύριε Δαμιανού, είναι πραγματικότητα.  Δεν μπορεί 
κανένας, καμιά κυβέρνηση, είτε είναι δική τους είτε είναι δική σας είτε είναι δική μας.  Εκείνο που θέλω να πω 
είναι ότι μπορούσαμε να βρούμε άλλους τρόπους∙ φόρους πολυτελείας, η χαλίτικη γη, η εκκλησιαστική γη.  
Κάποτε με το ΑΚΕΛ κουβεντιάζαμε τούτο το θέμα.  Να την αρπάξουμε, γιατί να μην την αρπάξουμε!  Γιατί να την 
πιάνουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες και να χτίζουν over and above από αυτά που δικαιούνται γιατί εννά κάμουν 
επένδυση και ανάπτυξη;  Άμαν έν’ για τους πρόσφυγες, έν’ γίνεται!  Άμαν έν’ για τους επιχειρηματίες γίνεται, για 
παράδειγμα!  Ή και ανάποδα.  Αυτό ήθελα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μυλωνά. 

 Ο κ. Κουλλά.  

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Σιζόπουλε, είμαστε στο στάδιο των δευτερολογιών. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο) 

 Μα δεν έχετε πρωτολογήσει, πώς θα δευτερολογήσετε;  Εντάξει, περιμένετε να τελειώσει ο κ. Κουλλά. 

 Ναι, κύριε Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δε θεωρώ ότι αυτό το θέμα πρέπει να είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης.  Έγιναν από 
διάφορους κάποια μέτρα, εμείς λέμε ότι συνολικά δεν είναι ικανοποιητικά.  Σε κάθε περίπτωση, για τα στεγαστικά 
προγράμματα θα έλεγα ότι το στεγαστικό πρόγραμμα που έχουμε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια αποδίδει.  Έχουν 
αυξηθεί οι προϋπολογισμοί, το κονδύλι εξαντλείται, χρειάζεται συμπληρωματικό ποσό και τώρα για το ’22 ο 
προϋπολογισμός για το στεγαστικό πρόγραμμα της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Προσφύγων, αν 
θυμάμαι καλά, είναι στα €44,5 εκατομ. ενώ ξεκίνησε πολύ χαμηλότερα. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Κύριε Σιζόπουλε, είμαστε στο στάδιο της δευτερολογίας, αλλά ως εξαίρεση και μόνο ως εξαίρεση θα 
επιτρέψω ένα σύντομο σχόλιο από εσάς. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Πάρα πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Πρώτον, θέλω να υπενθυμίσω ότι το θέμα της στήριξης των προσφύγων με την πρόταση του ’04, που 
ψηφίσαμε τον περασμένο Φεβρουάριο, επί της πώλησης των υπολοίπων περιουσιών κατατέθηκε από την ΕΔΕΚ 
από το 1979, για να ψηφιστεί το 2021. 

 Δεύτερον, πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε -κυβερνώντες, συγκυβερνώντες, αντιπολιτευόμενοι- ότι το 
πιο σημαντικό στοιχείο που έχουμε να διαχειριστούμε είναι πώς τερματίζουμε την πώληση των περιουσιών στα 
κατεχόμενα στην Τουρκία.  Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος.  Και εδώ πρέπει να επικεντρώσουμε την 
προσπάθειά μας. 
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 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Σιζόπουλε. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ποσού ύψους 
€111.520.890 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων ομάδων δαπανών για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων 
ομάδων δαπανών.  Άρθρο 4. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 5. 

 Εναλλαξιμότητα και απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων που παραμένουν κενές πέραν των πέντε 
ετών.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση προσλήψεων προσωπικού για κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση αντικατάστασης αποχωρούντων υπαλλήλων.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού.  Άρθρο 9. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 10. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 11. 

 Απαγόρευση πρόσληψης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 12. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 13. 

 Καταβολή της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.  Άρθρο 14. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα κονδύλια.  Άρθρο 15.  

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 16. 

 Όροι και ορολογία.  Άρθρο 17. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 17; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 17 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών του 2022 Νόμος του 2021. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 24 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ 
στον Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό 
(Κυρωτικού) Νόμου, ώστε τα Προσαρτήματα της πιο πάνω σύμβασης, τα οποία τροποποιούνται και 
αντικαθίστανται σε ετήσια βάση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντί-Ντόπινγκ και στα οποία περιλαμβάνεται ο 
κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
με σχετικό υπουργικό διάταγμα, όπως ήδη προβλέπεται στον υφιστάμενο νόμο και για τα Παραρτήματα της εν 
λόγω σύμβασης. 

(Η σχετική έκθεση) 

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

Νόμος του 2021»  

Παρόντες: 

 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσανθος Σαββίδης Χρίστος Χριστόφιας 

 Γιώργος Κάρουλλας Ανδρέας Αποστόλου 

 Χρίστος Χριστοφίδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις 
συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 3 και 10 Νοεμβρίου 2021.  Στις 
συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Κυπριακής Αρχής Αντί-
Ντόπινγκ. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται, όπως αυτός αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του 
περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικού) Νόμου, ώστε να 
περιληφθούν σε αυτόν τα αναθεωρημένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντί-Ντόπινγκ προσαρτήματα και 
παραρτήματα της εν λόγω σύμβασης που ισχύουν για το έτος 2021.  Επιπρόσθετα, με τον προτεινόμενο νόμο 
προστίθεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντί-Ντόπινγκ, οι συγκεκριμένες διεθνείς 
προδιαγραφές και ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, που περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα 
και στα παραρτήματα της εν λόγω σύμβασης, θα εφαρμόζονται και θα ισχύουν όπως αυτά εκάστοτε 
τροποποιούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντί-Ντόπινγκ, χωρίς να κατατίθεται στη Βουλή σχετική 
τροποποίηση του κυρωτικού νόμου. 
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 Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο αντικαθίστανται τα Προσαρτήματα Ι και ΙΙ, καθώς και τα 
Παραρτήματα 1 έως 4, που περιλαμβάνονται στον Πρώτο και Δεύτερο Πίνακα του κυρωτικού νόμου, από τα 
αντίστοιχα νέα προσαρτήματα και παραρτήματα.  Επιπρόσθετα, προστίθενται και νέα παραρτήματα στον 
Δεύτερο Πίνακα του κυρωτικού νόμου. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
επισήμανε μεταξύ άλλων ότι οι κατάλογοι των απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, καθώς και οι διεθνείς 
προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα τροποποιούνται σε ετήσια βάση από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Αντί-Ντόπινγκ, γι’ αυτό και κρίθηκε σκόπιμο, για σκοπούς ευελιξίας και έγκαιρης προώθησής τους, 
όπως εφαρμόζονται και ισχύουν όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται από τον εν λόγω οργανισμό, χωρίς να 
απαιτείται η τροποποίηση του κυρωτικού νόμου κάθε χρόνο. 

 Συναφώς, η επιτροπή, κατά τη διάρκεια της περαιτέρω συζήτησης του προτεινόμενου νόμου, διαπίστωσε 
την ανάγκη τροποποίησης αυτού, ώστε να προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι τα προσαρτήματα τα οποία 
τροποποιούνται και αντικαθίστανται σε ετήσια βάση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντί-Ντόπινγκ θα 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με σχετικό υπουργικό διάταγμα, όπως ήδη 
προβλέπεται στον υφιστάμενο νόμο για τα παραρτήματα. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη τόσο του αρμόδιου υπουργείου όσο και 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ, τροποποίησε, στη βάση των 
πιο πάνω, το κείμενο του νομοσχεδίου και επιπροσθέτως επέφερε σε αυτό αναγκαίες βελτιωτικές αλλαγές. 

 Επισημαίνεται ότι, με βάση τις πιο πάνω τροποποιήσεις, τα αναθεωρημένα προσαρτήματα και 
παραρτήματα της διεθνούς σύμβασης θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με σχετικό 
διάταγμα που θα εκδοθεί από τον αρμόδιο υπουργό. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, 
συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με 
βάση τα πιο πάνω, και ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχουν ομιλητές ή ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 4; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 
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 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον 
Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 25 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 11) Νόμος του 2021».  Είναι πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε η προστασία που 
παρέχεται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIB αυτού στους καλούμενους «εγκλωβισμένους» αγοραστές να 
επεκταθεί και σε αγοραστές οι οποίοι καταθέτουν σύμβαση πώλησης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου εκδοθέντος μετά την 31η Δεκεμβρίου 2019, στη βάση αίτησης που 
καταχωρίστηκε στο δικαστήριο πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης 
Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την 
πρόταση νόμου «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 11) 

Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Φωτεινή Τσιρίδου Γιώργος Κουκουμάς 

 Νίκος Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού   Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Νίκο Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 
και στις 10 Νοεμβρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου 
υπουργείου.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία 
της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου παρευρέθηκαν και τα μέλη της επιτροπής 
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κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Κωστής Ευσταθίου. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
Νόμου, ώστε η προστασία που παρέχεται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIB αυτού στους καλούμενους 
«εγκλωβισμένους» αγοραστές να επεκταθεί και σε αγοραστές οι οποίοι καταθέτουν σύμβαση πώλησης στο 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου εκδοθέντος μετά την 31η Δεκεμβρίου 
2019, στη βάση αίτησης που καταχωρίστηκε στο δικαστήριο πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου. 

 Σημειώνεται ότι «εγκλωβισμένοι» αγοραστές δυνάμει της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας νοούνται 
τα πρόσωπα τα οποία, παρ’ όλο που έχουν προβεί σε αγορά ακινήτων από επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και 
έχουν εκπληρώσει στο ακέραιο και/ή σε πολύ μεγάλο βαθμό όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του 
πωλητή/επιχειρηματία, δεν έχουν επιτύχει μεταβίβαση των αγορασθέντων ακινήτων επ’ ονόματί τους. 

 Σημειώνεται επίσης ότι στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία προβλέπεται ότι οι διατάξεις που 
αφορούν στην προστασία των «εγκλωβισμένων» αγοραστών εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ακινήτου ή μέρους 
αυτού που βαρύνεται με σύμβαση που κατατέθηκε σε επαρχιακό κτηματολόγιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 
ή που κατατέθηκε δυνάμει διατάγματος εκδοθέντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή που κατατέθηκε δυνάμει 
διατάγματος δικαστηρίου εκδοθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) 
Νόμου επί αίτησης η οποία έχει κατατεθεί στο αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, με 
σκοπό τη μεταβίβαση του ακινήτου το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης επ’ ονόματι του αγοραστή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου. 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δήλωσαν 
ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και επιδιώξεις της πρότασης νόμου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς 
και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής. 

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για τη λήψη τελικής απόφασης επί της πρότασης νόμου στο στάδιο 
της συζήτησής της στην ολομέλεια του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε 
να αναφέρεται ως «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Βλέπω τον κ. Λεωνίδου, τον κ. Σιζόπουλο, τον κ. Δαμιανού…  Να γίνει λίστα. 

 Παρακαλώ, ξεκινάμε με τον κ. Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Καταρχάς, είμαστε υπέρ αυτής της πρότασης και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον κ. Τορναρίτη, ο 
οποίος κατέθεσε αυτή την πρόταση.  Όμως, αυτή η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί απόρροια δύο 
προηγούμενων προτάσεων και πολλής δουλειάς που έγινε από την προηγούμενη επιτροπή Νομικών, η οποία 
επεξεργάστηκε τον νόμο που αφορούσε τους  εγκλωβισμένους αγοραστές, μια πολύπονη προσπάθεια που έγινε 
από τα μέλη της, από τον κ. Δαμιανού ιδιαίτερα, την κ. Ερωτοκρίτου και άλλους συναδέλφους της τότε επιτροπής.  
Στη συνέχεια, είχαμε καταθέσει εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος μία πρόταση σύμφωνα με την οποία 
ζητούσαμε και έγινε νομοθεσία παράτασης της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης των αγοραπωλητήριων 
εγγράφων για εγκλωβισμένους, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι πληρούσαν εκείνες τις προϋποθέσεις, να 
καταθέσουν τα αγοραπωλητήρια έγγραφα, για να μπορέσουν να απολαύσουν τα δικαιώματα που προέρχονταν 
από τη συγκεκριμένη νομοθεσία.  Εκείνη η χρονική περίοδος λήγει τώρα, τέλος του χρόνου, και ζητείται αυτή η 
παράταση για ακόμα έναν χρόνο.  Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η παράταση, γιατί θα δώσουμε την 
ευκαιρία σε συμπολίτες μας που δεν είχαν τη δυνατότητα κατάθεσης του εγγράφου για εκείνους τους λόγους που 
προϋπήρχαν τώρα να τους παρέχεται αυτή η δυνατότητα. 

 Θέλω να διευκρινίσω ότι χρειάζεται κατά την άποψή μας και παράταση του χρόνου, αντί για συμβόλαια 
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επηρεαζόμενων μέχρι το 2014, γιατί μόνο αυτοί έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν, ίσως με τη νέα χρονιά να 
μπορέσουμε να επεκτείνουμε και αυτή την προθεσμία και να το συζητήσουμε και με το Κτηματολόγιο, κυρία 
Πρόεδρε, και να δούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Σιζόπουλος. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Η πρόταση κινείται όντως προς την ορθή κατεύθυνση.  Καλύπτει ακόμη ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε, 
γι’ αυτό από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα την ψηφίσουμε.  Όμως, την ίδια στιγμή πρέπει να επισημάνουμε ορισμένα 
ζητήματα.  Το πρώτο ζήτημα είναι η τεράστια κωλυσιεργία όσον αφορά την έκδοση των τίτλων, με αποτέλεσμα 
οικογένειες να βρίσκονται σε διαδικασία αυτή τη στιγμή εξαθλίωσης, γιατί αφενός δεν μπορούν να υποθηκεύσουν 
και αφετέρου δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους.  Και αυτό είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτο. 

 Το δεύτερο σημείο το οποίο έχουμε διαπιστώσει, από πλευράς κυρίως κρατικών υπηρεσιών, είναι ότι αυτή 
τη στιγμή η έκδοση οποιωνδήποτε τίτλων γίνεται στη βάση επικαιροποίησης του συγκεκριμένου ακινήτου στη 
βάση των σημερινών προνοιών και όχι στη βάση των προνοιών τότε που υπήρχαν όσον αφορά την αγορά του 
συγκεκριμένου ακινήτου, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει πρόσθετο πρόβλημα.  Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο 
θα πρέπει άμεσα το συγκεκριμένο θέμα να ρυθμιστεί, θα πρέπει οπωσδήποτε από πλευράς των κρατικών 
υπηρεσιών να τερματιστεί η γραφειοκρατία η οποία υπάρχει και να προχωρήσει με γρήγορη και σύντομη 
διαδικασία η έκδοση των τίτλων γι’ αυτές τις οικογένειες, οι οποίες για πάρα πολλά χρόνια σήμερα 
ταλαιπωρούνται.  Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχίσει και η έκκληση, πραγματικά, η εξέταση των 
συγκεκριμένων περιπτώσεων να γίνεται με βάση την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής 
την περίοδο που κατατέθηκε η αίτηση και έγινε η ανέγερση του συγκεκριμένου ακινήτου και όχι με βάση τις 
καινούριες πρόνοιες που υπάρχουν σήμερα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιπτώσεις που να μην πληρούν 
απόλυτα τις καινούριες πρόνοιες και εκεί ακριβώς να επιζητείται σε μεγάλο βαθμό να γίνουν τροποποιήσεις οι 
οποίες είναι δαπανηρές όσον αφορά το θέμα εξέτασης της περίπτωσης, για να εκδοθεί τίτλος ιδιοκτησίας στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, για θέματα που συμφωνούμε δε χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε.  Υιοθετούμε πλήρως 
τα όσα έχει πει ο κ. Λεωνίδου.  Αυτή είναι η προϊστορία, αυτή είναι και η ιστορία και το διακύβευμα σήμερα.  Το 
μόνο που θέλω να προσθέσω είναι μια πολύ ισχυρή έκκληση, αν καταλαβαίνουν από εκκλήσεις, να σταματήσουν 
οι τράπεζες και οι μεγαλοδικηγόροι τους να θέτουν προσκόμματα ενώπιον δικαστηρίων στα νόμιμα και ηθικά 
σωστά αιτήματα εγκλωβισμένων αγοραστών για να τιτλοποιήσουν.  Πρόκειται για χιλιάδες ανθρώπους, 
οικογενειάρχες οι οποίοι έχουν πληρώσει το αντίτιμο αγοράς ακινήτου και είναι εγκλωβισμένοι υπαιτιότητι 
τραπεζών και μεγαλοντιβέλοπερς.  Ας μη θυματοποιούνται δεύτερη φορά, γιατί αυτό θα είναι κορυφαία 
ανηθικότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Και τελευταία ομιλήτρια είναι η κ. Τσιρίδου. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Καταρχάς, να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας που φαίνεται ότι με πολλή υπευθυνότητα όλες οι πολιτικές 
παρατάξεις καλωσορίζουν όντως την πρόταση νόμου που κατέθεσε η κοινοβουλευτική μας ομάδα και η οποία 
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.  Στόχος μας, ναι, όντως είναι να απεγκλωβίσουμε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο αριθμό εγκλωβισμένων αγοραστών. Να υπενθυμίσουμε ότι από την ψήφιση της αρχικής νομοθεσίας 
όντως είχαν κατατεθεί δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις για απεγκλωβισμό και όντως εκδόθηκαν ξεχωριστοί τίτλοι 
ιδιοκτησίας.  Συνεχίζουμε με αυτό το μέλημα, να απεγκλωβίσουμε περισσότερους αγοραστές, είναι χρέος μας να 
το πράξουμε και, όσον αφορά αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Σιζόπουλος σε σχέση με τη γραφειοκρατία, ναι, 
βεβαίως, αυτό θα πρέπει να το πατάξουμε και γι’ αυτό τον λόγο αυτή η κυβέρνηση έχει προχωρήσει και με την 
ίδρυση σχετικού υφυπουργείου, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και να επισπεύσουμε τις διαδικασίες. 
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Τσιρίδου. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 44ΙΗ του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Τριάντα εννέα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 26 θέμα είναι η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για έγκριση του 
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προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2022. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει την απόφαση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για έγκριση του προϋπολογισμού της Βουλής για το 
οικονομικό έτος 2022 

 ΕΠΕΙΔΗ, με βάση την ενδέκατη τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 
νομοθετική εξουσία απολαύει οικονομικής αυτονομίας, συνακόλουθα δε, βάσει του άρθρου 167 του 
συντάγματος, ο προϋπολογισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων συνιστά διακριτό μέρος του 
προϋπολογισμού της Δημοκρατίας, 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο προϋπολογισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων συντάσσεται από τον Πρόεδρο της 
Βουλής, συμφώνως των ευρύτερων δημοσιονομικών συνθηκών και τηρουμένων των εκάστοτε 
καθοριζόμενων από την εκτελεστική εξουσία ανώτατων ορίων δαπανών,  

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, έχει συνταχθεί προϋπολογισμός της Βουλής των 
Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2022, ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €31.282.000, εκ 
των οποίων €30.717.350 προορίζονται για τακτικές δαπάνες και €564.650 για αναπτυξιακές δαπάνες, 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο εν λόγω προϋπολογισμός, αφ’ ης στιγμής εγκριθεί από το σώμα δι’ αποφάσεώς του, 
ακολούθως καταχωρίζεται αυτούσιος στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος στο οποίο 
αυτός αφορά και με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθίσταται κατά πάντα 
εκτελεστός, 

 Για όλους αυτούς τους λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων, με την παρούσα απόφασή της, εγκρίνει 
τον προϋπολογισμό δαπανών ύψους €31.282.000 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022, ο οποίος από 
της καταχωρίσεώς του στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας για το αντίστοιχο οικονομικό έτος και της 
δημοσιεύσεώς του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθίσταται κατά πάντα εκτελεστός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές. 

 Προχωρούμε στην ψήφιση της απόφασης. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η απόφαση εγκρίνεται. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας. 

 Προχωρούμε στο Κεφάλαιο Δεύτερο, που είναι η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

 Τα προτεινόμενα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 
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1.  Ο περί Τμήματος Φορολογίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.217-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

2.  Ο περί Προϋπολογισμού του 
Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών 
Πληρωμών του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.218-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

3.  Ο περί της Προστασίας των Φυσικών 
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας 
των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και της Ελεύθερης 
Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.219-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

4.  Ο περί της Προστασίας των Φυσικών 
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας 
των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για 
τους Σκοπούς της Πρόληψης, 
Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης 
Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης 
Ποινικών Κυρώσεων και για την 
Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων 
αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.220-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

5.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.221-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

6.  Ο περί των Προσωρινών Αναστολών 
Επιχειρήσεων της Τουριστικής 
Βιομηχανίας Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.222-2021). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

7.  Οι περί Τμήματος Φορολογίας -Θέσεις 
Εφόρου Φορολογίας και Βοηθού 
Εφόρου Φορολογίας (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.084-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

8.  Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.085-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

9.  Οι περί Ειδικών Αστυνομικών 
(Διαδικασία Διορισμού και Όροι 
Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.086-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον 
Τομέα του Τουρισμού (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.207-2021). 

Κυριάκο Χατζηγιάννη, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

2. Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 
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(Αρ. Φακ. 23.02.062.208-2021). 

3. Ο περί Σχολικών Εφορειών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.209-2021). 

Πρόδρομο Αλαμπρίτη εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Σωτήρη 
Ιωάννου εκ μέρους του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, 
Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών, Παύλο Μυλωνά, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού, 
Ανδρέα Αποστόλου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 
και Αλέκο Τρυφωνίδη εκ 
μέρους της Δημοκρατικής 
Παράταξης 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κάτι που αφορά την κατάθεση.  Υπάρχει κατάθεση από την πλευρά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα το αναγνώσω.  Νομίζω το ίδιο σημείο θα θέσω. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Άριστο Δαμιανού) 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Της Νομικών με την Οικονομικών;  Αυτό θα έλεγα.  Θα έλεγα να έρθει στην επιτροπή Οικονομικών.  
Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, είναι άλλο που έχουμε εδώ σημειωμένο.  Πείτε μου, κυρία Ερωτοκρίτου.  Απολογούμαι, νόμιζα 
αναφερόσασταν σε άλλο σημείο. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Στην κατάθεση, εντιμοτάτη, το πρώτο θέμα, ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021, έχει κατατεθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά παραπέμπεται στην επιτροπή Νομικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και θέλετε να έρθει στην επιτροπή Οικονομικών; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Όχι.  Το σχέδιο υπηρεσίας είναι το υπ’ αριθμόν 7.  Είναι περί Τμήματος Φορολογίας (Θέσεις Εφόρου 
Φορολογίας)… 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Είναι για τον Έφορο τούτο;  Ποιο θέμα είναι τούτο; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αν δεν υπάρχει ένσταση…  Ο πρόεδρος της επιτροπής Νομικών 
δεν είναι εδώ. 
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Το πρώτο αφορά τον νόμο.  Πρέπει να έρθει στην επιτροπή Οικονομικών, όχι στην επιτροπή Νομικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, υπάρχει ένσταση; 

 Κύριε Δαμιανού; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Έχει δίκαιο, κυρία Πρόεδρε.  Είναι όπως τα έχει πει η κ. Ερωτοκρίτου.  Το συγκεκριμένο αφορά την 
επιτροπή Οικονομικών, το σχέδιο αφορά την επιτροπή Νομικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία. 

 Ευχαριστώ την κ. Ερωτοκρίτου για την επισήμανση. 

 Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ σε επιστολή που έλαβα από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία αναφέρεται στο νομοσχέδιο που 
τιτλοφορείται «Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού της Υπηρεσίας Εποπτείας Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Νόμος του 2021», το οποίο κατατέθηκε στις 2 Απριλίου 
2021 και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.  Με την επιστολή 
του ο πρόεδρος κ. Καυκαλιάς εισηγείται την παραπομπή του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θέμα το οποίο συζήτησε και με την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών και έχει τη σύμφωνη γνώμη της. 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση στην αλλαγή αυτή; 

 Νοουμένου ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση, προχωράει κανονικά το θέμα για συζήτηση στην 
επιτροπή Εργασίας. 

 Κεφάλαιο Τρίτο:  Ερωτήσεις και απαντήσεις.  Έχουν δοθεί γραπτώς. 

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.118, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνας Νικολάου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την αρχική απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019, δυνάμει της οποίας δόθηκε η δυνατότητα από το 
Υπουργείο Εσωτερικών στο κοινοτικό συμβούλιο Πελενδρίου να εκδηλώσει ενδιαφέρον για παραχώρηση χρήσης 
ακινήτου της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας για αξιοποίησή του προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών 
της κοινότητας, καθώς και τη μετέπειτα ανάκληση της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019, για το ίδιο θέμα για παραχώρηση των τεμαχίων 636, 635, 637, 487, 143 (νυν 
τεμάχιο 914). 

 Πρόσθετα, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων, αν ακολούθησε άλλη σχετική 
απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, για να δοθεί το ακίνητο για άλλο σκοπό». 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.119, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι καταναλωτές 
(οικιακοί ή εμπορικοί) έχουν μέχρι τώρα χρησιμοποιήσει την δυνατότητα που δίνει η Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις 
εγγυήσεις προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.011.04.519, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας 

κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι εμπιστευτική. 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.019, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 
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α. Στο πλαίσιο των διαδικασιών υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ 
(EuroAsia Interconnector) αποφασίστηκε όπως η ανακατασκευή του δρόμου στην Κοινότητα Αλαμινού 
χρηματοδοτηθεί από την Εταιρεία EuroAsia Interconnector, δεδομένου ότι το καλώδιο θα 
διέλθει/εγκατασταθεί μέσω του εν λόγω δρόμου.  Η Εταιρεία προχώρησε μέσω μελετητή της στην 
ετοιμασία σχεδίων αποτύπωσης του δρόμου τα οποία και κατατέθηκαν στην Επαρχιακή Διοίκηση 
Λάρνακας. 

β. Συναφώς, αναφέρεται ότι κατά την ετοιμασία των σχεδίων αποτύπωσης λήφθηκαν υπόψη από το 
μελετητή τα μέτρα που εισηγήθηκε κατά τη συνεδρία της στις 29.6.2020 η Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού 
Φορέα για την επίλυση των Κυκλοφοριακών Προβλημάτων, τα οποία αφορούσαν στην αύξηση του 
επιπέδου οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες του δρόμου συμπεριλαμβανομένων και των 
ποδηλατιστών. 

γ. Με βάση τα πιο πάνω αναμένεται ότι οι εργασίες ανακατασκευής του δρόμου θα εκτελεστούν κατά το 
στάδιο υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για το οποίο μέχρι στιγμής έχει εκδοθεί η 
σχετική άδεια οικοδομής, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση διαδικασιών εγγραφής δρόμων που 
επηρεάζονται από το έργο από το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η 
έναρξη των εργασιών. 

δ. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν στον υπό αναφορά δρόμο αφορούν μόνο σε 
ανακατασκευή του και δεν περιλαμβάνουν την δημιουργία πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου καθότι το 
κόστος κατασκευής αναμένεται να είναι πάρα πολύ υψηλό με αποτέλεσμα να μη γίνει αποδεκτό ως 
αντισταθμιστικό έργο από την εταιρεία, που θα υλοποιήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.  Επίσης, 
αναφέρεται ότι, κατόπιν διαβούλευσης της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας με την Εταιρεία EuroAsia, 
πέραν της ανακατασκευής του εν λόγω δρόμου, αποφασίστηκε η υλοποίηση αντισταθμιστικών έργων 
στην Κοινότητα Κοφίνου με τη δημιουργία αίθουσας εκδηλώσεων ποσού ύψους €400.000 συν ΦΠΑ, τη 
δημιουργία καφεστιατορίου στην Κοινότητα Αλαμινού ποσού ύψους €350.000 συν ΦΠΑ και την 
ανακαίνιση υφιστάμενης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Κοινότητα Αγίου Θεοδώρου ποσού ύψους 
€250.000 συν ΦΠΑ. 

2. Παραμένω στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.025, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

1. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προωθεί έμπρακτα μέσω του Τμήματος Δημοσίων 
Έργων τη βιώσιμη αστική κινητικότητα με την εκπόνηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ).  Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε συνδυασμό με τα Τοπικά Σχέδια αποτελούν τους 
Στρατηγικούς Σχεδιασμούς για αντιμετώπιση, με βιώσιμο τρόπο, των προκλήσεων κινητικότητας που 
αντιμετωπίζουν τα κύρια Πολεοδομικά Συγκροτήματα των Πόλεών μας.  Στο πλαίσιο αυτό, 
προτεραιοποιείται η ενίσχυση της πεζής και ποδηλατικής μετακίνησης, καθώς και των δημόσιων 
μεταφορών ως των βιώσιμων μέσων μεταφορών έναντι άλλων επιλογών.  Με βάση αυτούς τους 
Στρατηγικούς Σχεδιασμούς, καθορίζονται, σχεδιάζονται και υλοποιούνται πολιτικές, έργα υποδομών και 
ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και άλλα ήπιας μορφής μέτρα (πληροφόρησης και ενθάρρυνσης 
χρήσης βιώσιμων επιλογών κινητικότητας).  Σημαντικό μέρος των έργων αυτών, έχουν επιλεγεί σε στενή 
συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης για να 
συγχρηματοδοτηθούν με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020, με περίοδο επιλεξιμότητας των δαπανών μέχρι το 2023. 

2. Κατά την παρούσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 
“Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα” έχουν ολοκληρωθεί 
με επιτυχία τα ακόλουθα Έργα βιώσιμης κινητικότητας: 

I. Αναβάθμιση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και μέρους των Λεωφόρων Λάρνακας και Αμμοχώστου 
στην Αγλαντζιά, συνολική επένδυση €21.6 εκ. 

II. Βελτίωση Λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων στην Πάφο, συνολική επένδυση €9.6 εκ. 

 Επίσης, σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης και ολοκλήρωσης εντός των καθορισμένων προθεσμιών 
 είναι τα ακόλουθα συγχρηματοδοτούμενα Έργα βιώσιμης κινητικότητας: 

I. Μονοδρόμηση των Λεωφόρων Αρχ. Μακαρίου Γ΄ και Καλλιπόλεως συνολικής επένδυσης €7.6 εκ.  Το 
συνολικό Έργο ολοκληρώνεται αρχές του 2022. 
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II. Κατασκευή ποδηλατικής υποδομής που συνδέει τα πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της 
πόλης, συνολικής επένδυσης €6.6 εκ.  Οι δύο Φάσεις του Έργου κατά την παρούσα Προγραμματική 
Περίοδο έχουν πρακτικά ολοκληρωθεί (η προσωρινή παραλαβή έργου έγινε στις 25.10.2021). 

III. Αναβάθμιση Συστημάτων Φωτοελεγχόμενων Κόμβων και Διαβάσεων Πεζών, συνολικής 
επένδυσης €3.6 εκ. 

IV. Εισαγωγή συστημάτων τηλεματικής στις Δημόσιες Μεταφορές με λεωφορεία, συνολικής επένδυσης 
€7.9 εκ.  Το Έργο έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί. 

V. Ετοιμασία ΣΒΑΚ Λεμεσού, ΣΒΑΚ Λάρνακας, ΣΒΑΚ Πάφου και ΣΒΑΚ ευρύτερης Αστικής Περιοχής 
Αμμοχώστου, Επικαιροποίηση ΣΒΑΚ Λευκωσίας και Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Χερσαίων Μεταφορών 
Κύπρου, συνολικής επένδυσης €3.1 εκ. 

VI. Δημιουργία Δικτύου Υποδομών Δημόσιων Συγκοινωνιών και Δημόσιας Υγιεινής στην Πάφο και τη 
Γεροσκήπου με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση.  Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το 
Δήμο Πάφου (φορέας υλοποίησης) και αφορά σε συνολική επένδυση ύψους €7.6 εκ. 

3. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την ετοιμασία των Στρατηγικών Σχεδιασμών, ως υποβάθρου για 
τα επόμενα βήματα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα ΣΒΑΚ Λεμεσού και Λάρνακας, το 2019 και το 2021 
αντίστοιχα και προγραμματίστηκε η υπογραφή [11 Νοεμβρίου 2021] της σύμβασης διάρκειας 20 μηνών 
για την επικαιροποίηση του ΣΒΑΚ Λευκωσίας.  Επιπρόσθετα, το 2021 προκηρύχθηκαν οι Διαγωνισμοί για 
την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Χερσαίων Μεταφορών και για το ΣΒΑΚ της ευρύτερης 
Αστικής Περιοχής Αμμοχώστου, και στο παρόν στάδιο αξιολογούνται οι προσφορές που υποβλήθηκαν.  
Τέλος, έχουν ολοκληρωθεί τα έγγραφα Διαγωνισμού για το ΣΒΑΚ Πάφου και αναμένεται να προκηρυχθεί 
σχετικός Διαγωνισμός περί τα τέλη του 2021. 

4. Οι προκλήσεις για υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και ειδικότερα των έργων βιώσιμης 
κινητικότητας είναι μεγάλες, διότι αφενός μεν θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό 
πλαίσιο, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα παρέκκλισης και αφετέρου να εξασφαλιστούν συναινέσεις σε 
πολλαπλά επίπεδα, αφού προϋποθέτουν αλλαγές στις πλέον αναπτυγμένες περιοχές, που είναι τα 
Πολεοδομικά Συγκροτήματα των πόλεών μας.  Οι διαδικασίες επίσης για διεκδίκηση, πιστοποίηση και 
πολλαπλών ελέγχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και γραφειοκρατικές.  
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων κλήθηκε να υλοποιήσει αυτά τα έργα κάτω από τις αντίξοες συνθήκες της 
παρελθούσης οικονομικής κρίσης με τη συρρίκνωση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων, καθώς και τις 
υγειονομικές προκλήσεις της παρούσας πανδημίας. 

5. Παράλληλα, κατά την παρούσα χρονική περίοδο θα συμβαδίζει και η περίοδος της επόμενης 
Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, για την οποία έχει εξασφαλιστεί η συγχρηματοδότηση έργων 
βιώσιμης κινητικότητας, τόσο από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής, όσο και από το Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.  Σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού 
και Ανάπτυξης έχουν καταρχήν επιλεγεί τα έργα βιώσιμης κινητικότητας, που θα συγχρηματοδοτηθούν με 
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σε αυτό το πλαίσιο, οι προκλήσεις επικεντρώνονται στην εξασφάλιση 
των απαραίτητων πόρων, με έμφαση τους ανθρώπινους και την ωρίμανση των έργων μέσω των 
απαιτούμενων μελετών. 

 Η προς εσάς επιστολή του Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Συντονισμού και Ανάπτυξης με αρ. φακ. ΓΔ ΕΠΣΑ 05.22.004, 4.02.032.005.002.001 και 18/10/2021 είναι 
σχετική.» 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.049, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με το πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα 
ακόλουθα: 

(α) Σύμφωνα με πληροφόρηση που εξασφαλίστηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στην περιοχή όπου 
έχουν ανεγερθεί κατοικίες από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) στην Κοινότητα 
Ανάγυιας, υπάρχει αποχετευτικό πρόβλημα.  Ενόψει τούτου και για την αντιμετώπιση του προβλήματος, 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις 7.2.2020 στα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας 
(ΣΑΛ), στην παρουσία εκπροσώπων του ΣΑΛ και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), καθώς και 
του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανάγυιας. 

(β) Στο πλαίσιο της σύσκεψης, αποφασίστηκε όπως το ΣΑΛ προχωρήσει σε λεπτομερή μελέτη και κατασκευή 
δικτύου συλλογής λυμάτων για τη σύνδεση της εν λόγω περιοχής με το αποχετευτικό δίκτυο του ΣΑΛ, που 
καταλήγει στο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛ στην Ανθούπολη, καθότι μέρος της Κοινότητας 
Ανάγυιας, που στο παρόν στάδιο βρίσκεται συνδεδεμένο με το δίκτυο του ΣΑΛ, δεν μπορεί να 
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εξυπηρετήσει και την περιοχή ενδιαφέροντος.  Επιπλέον, δεν υπάρχει άλλο ανεπτυγμένο δίκτυο λυμάτων 
του ΣΑΛ πέριξ της περιοχής μελέτης ή/και σε κοντινή απόσταση, που να δύναται να παράσχει σύνδεση. 

(γ)  Συνεπεία των πιο πάνω, όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή του το ΣΑΛ, η ανάπτυξη του ΚΟΑΓ στην 
Κοινότητα Αναγυιών, θα πρέπει να εξυπηρετηθεί από νέο δίκτυο το οποίο θα είναι ανεξάρτητο και θα 
καταλήγει κατευθείαν στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο λυμάτων της περιοχής.  Ως εκ τούτου, πέραν της 
τοπογραφίας του εν λόγω οικισμού, απαιτείται λεπτομερής τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής, μέσω 
της οποίας θα συνδεθεί η ανάπτυξη, κάτι που απαιτεί και την εμπλοκή όλων των Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφελείας, που διαθέτουν εγκατεστημένα δίκτυα στην περιοχή. 

(δ) Στο παρόν στάδιο, το ΣΑΛ ετοιμάζει τη μελέτη σχεδιασμού, καθώς και τα έγγραφα διαγωνισμού για την 
κατασκευή του έργου και αναμένεται ότι θα προχωρήσει με την προκήρυξη διαγωνισμού, περί τα τέλη του 
2021. 

(ε) Τέλος επισημαίνεται, ότι για την υλοποίηση του έργου έχουν περιληφθεί στον Προϋπολογισμό του ΤΑΥ 
για το 2021, σχετικές πιστώσεις, δεδομένου ότι βάσει της κυβερνητικής πολιτικής, τα έργα σε κοινότητες 
χρηματοδοτούνται από το κράτος κατά 80% της συνολικής δαπάνης και το υπόλοιπο 20% καταβάλλεται 
από την Κοινότητα.  Σημειώνεται δε ότι, δεν έχουν περιληφθεί οποιεσδήποτε πιστώσεις στον 
Προϋπολογισμό του εν λόγω Τμήματος για το 2022, καθότι θεωρήθηκε ότι το έργο θα μπορούσε να 
ολοκληρωθεί εντός του 2021.  Παρ' όλα αυτά όμως, η κατασκευή του θα χρηματοδοτηθεί και από 
εξοικονομήσεις του εν λόγω Τμήματος κατά το 2022, καθώς και από πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του 
ΣΑΛ για το 2022. 

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.050, ημερομηνίας 16 

Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα πιο κάτω ως θέσεις του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). 

2. Σχετικά με την περίπτωση του ενός εκ των τριών βιβλίων διδασκαλίας της Αγγλικής στη Β΄ Λυκείου, το 
οποίο κρίθηκε ότι περιείχε κάποια ακατάλληλη και αχρείαστη αναφορά σε ιστορικό πρόσωπο, η οδηγία που 
δόθηκε ήταν εκείνη που ανακοινώθηκε δημόσια στις 8 Σεπτεμβρίου 2021.  Με την ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ 
τιτλοφορούμενη “Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με βιβλίο διδασκαλίας της Αγγλικής στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται μια ανεπίτρεπτη αναφορά” το βιβλίο εκείνο αποσύρθηκε προκειμένου να αποκατασταθεί ως 
προς την επίμαχη, εκτός ιστορικού πλαισίου, εγκωμιαστική αναφορά στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.  
Επομένως ούτε ίσχυσε ούτε και θα είχε νόημα και πεδίο εφαρμογής οδηγία για αφαίρεση σελίδας από βιβλίο το 
οποίο αποσύρθηκε. 

3. Όπως έχω αναφέρει ρητά, σε καμία περίπτωση το ΥΠΠΑΝ δε διανοείται ούτε και υπάρχει ανάγκη να 
αφαιρεί σελίδες βιβλίων.  Το συγκεκριμένο βιβλίο έπρεπε να αποσυρθεί και αποσύρθηκε, όπως συνέβη και με 
άλλα βιβλία κατά το παρελθόν, σε δυο περιπτώσεις, το 2006 και το 2011. 

4. Στο Υπουργείο υπάρχουν καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλο για την έγκριση σχολικών βιβλίων 
τα οποία είτε δημιουργούνται από τις υπηρεσίες του είτε το Υπουργείο τα προμηθεύεται από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.  Για βιβλία που το Υπουργείο προμηθεύεται από άλλες πηγές και 
άλλες χώρες υπάρχει άλλη ξεχωριστή διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης.  Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 
του ΥΠΠΑΝ, διεξήγαγε σχετική έρευνα και κατέθεσε εισηγήσεις σχετικά με την προσέγγιση που θα πρέπει να 
ακολουθείται στο μέλλον. 

5. Σχετικά με αναφορές σε σκοταδισμό που περιέχει το ερώτημά σας, θα ήθελα να σημειώσω ότι πράγματι 
θα ήταν σκοταδισμός εάν τα σχολικά βιβλία μας απέκρυπταν ή παραγνώριζαν εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας, όπως η διεθνώς αναγνωρισμένη Γενοκτονία κατά των Αρμενίων και οι διωγμοί σε βαθμό 
γενοκτονίας κατά των Ποντίων και των Ασσυρίων από τους Νεότουρκους.  Κάτι τέτοιο θα συνέβαινε ουσιαστικά 
εάν μέσα από τα βιβλία γίνεται εύφημος μνεία συνετής ηγεσίας, “επ’ ωφελεία του λαού του” στον ηγέτη των 
Νεοτούρκων, καθότι, ως γνωστόν, ενέχεται εκ των πραγμάτων σε οργανωμένες εκδηλώσεις βαρβαρότητας με 
μαζική βία και καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκατομμυρίων ανθρώπων.  Ειδικά η Βουλή των 
Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας, που ήταν από τα πρώτα κοινοβούλια που αναγνώρισε τη Γενοκτονία των 
Αρμενίων, όπως επίσης και τις γενοκτονίες κατά των Ποντίων και των Ασσυρίων, θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη 
ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα και ως εκ τούτου θα ήθελε και το περιεχόμενο της εκπαίδευσής μας να συνάδει 
με τέτοια ζητήματα αρχών.» 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.097, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση είναι η ακόλουθη: 
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1. Ο Τομέας Επιδοτούμενων Ασθενών Υπουργείου Υγείας έχει πραγματοποιήσει από την 1η Ιανουαρίου 
2017 μέχρι και σήμερα συνολικά 5 648 αποστολές στο εξωτερικό.  Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται 
περιστατικά ασθενών που παραπέμφθηκαν για θεραπεία/επέμβαση, καθώς και αποστολές δειγμάτων 
αίματος για εργαστηριακό/γενετικό έλεγχο και αναλύσεις σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού.  
Αναλυτικά, έχουν πραγματοποιηθεί 1 372 αποστολές το 2017, 1 159 αποστολές το 2018, 1 273 αποστολές 
το 2019, 1 014 αποστολές το 2020 και 830 αποστολές το 2021 (μέχρι 17/11/21). 

2. Τα περιστατικά που αποστέλλονται στο εξωτερικό αφορούν πολύπλοκα περιστατικά, μεταμοσχεύσεις 
οργάνων και σπάνιες παθήσεις που χρήζουν ως επί το πλείστον πολυθεματικής ομάδας, εξειδικευμένης 
αντιμετώπισης και κατάλληλης υποδομής του ιατρικού κέντρου.  Τονίζεται ότι η αποστολή ασθενών σε 
χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με βάση τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 883/2004 (Έντυπο S2) και αφορά νοσηλευτήρια συμβεβλημένα με το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας της χώρας αποστολής. 

Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι η πιο πάνω απάντηση δεν είναι επαρκής ή χρήζει περαιτέρω 
διευκρινίσεων παραμένω στη διάθεσή σας.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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

 Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάνουμε -με την τοποθέτηση του κ. Χρίστου η οποία θα ληφθεί υπόψη- στο τέλος 
της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη συνεδρία θα ανακοινωθεί πότε θα πραγματοποιηθεί.  Μπορεί 
να μετακινηθεί για την Παρασκευή, αναλόγως θα το δούμε, γιατί νομίζω τροποποιείται τελικά το πρόγραμμα.  Θα 
το δούμε, κύριε Λεωνίδου, θα το συζητήσουμε μετά και θα ενημερωθείτε για το αν θα γίνει την Πέμπτη ή την 
Παρασκευή,  με ημερήσια διάταξη που θα σας αποσταλεί. 

 [Στις 26 Νοεμβρίου 2021 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της όγδοης συνεδρίασης της Πρώτης Συνόδου 
της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου: 

 Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021, στις 12.00 μ., έχει 
ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.178-2021). 

 2.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας 
Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.190-2021). 

 3.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 
του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.203-2021). 

 4.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Στέφανου Στεφάνου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Νικόλα 
Παπαδόπουλου και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Κωστή 
Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και 
Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.199-2021). 

 5.  Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.189-2021). 

 6.  Ο περί των Προσωρινών Αναστολών Επιχειρήσεων της 
Τουριστικής Βιομηχανίας Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.222-2021). 

 7.  Οι περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στις Εργασίες 
Λιμένων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.062-2021). 
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 8.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.198-2019). 

 9.  Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του 
τελικού απολογισμού για το έτος 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 81.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
(Αρ. Φακ. 13.06.001). 

Απόσυρση και 
Επανακατάθεση 

10.  Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής 
Δράσης) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.063-2021). 

 11.  Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.064-2021). 

 12.  Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.065-2021). 

 13.  Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων 
Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.066-2021). 

 14.  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.067-2021). 

 15.  Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.068-2021). 

 16.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021). 

 17.  Οι περί Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας - Θέσεις Ανώτερου 
Λειτουργού Τμηματάρχη Εθνικού CSIRT και Αναλυτή Δικτύων και 
Συστημάτων Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλειας CSIRT (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.070.2021). 

 18.  Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη 
Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίου 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.071-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου 
του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η 
επιτυχής αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και 
ψηφιακών προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή 
Δημοκρατία, καθώς και η αποδοτική χρήση των οικονομικών 
πόρων.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021).] 

 [Την 1η Δεκεμβρίου 2021 κυκλοφόρησε συμπληρωματική ημερήσια διάταξη: 
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 Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021, στις 12.00 μ., 
προστίθεται το ακόλουθο θέμα: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 Σχέδιο ψηφίσματος για καταδίκη της συνεχιζόμενης επιθετικότητας του 
Αζερμπαϊτζάν κατά των Αρμενίων και για την τρέχουσα κατάσταση στο 
Ναγκόρνο Καραμπάχ. 
(Κατατέθηκε από τους κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής 
Παράταξης και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.10.001).] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κηρύσσω τη λήξη των εργασιών της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης: 5.48 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα  Μαυρίδης Μάριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Νεοφύτου Αβέρωφ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κουλλά Ονούφριος  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Δαμιανού Άριστος Στεφάνου Στέφανος 

Καυκαλιάς Αντρέας Φακοντής Βαλεντίνος 

Κέττηρος Νίκος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κώστα Κώστας Χριστόφιας Χρίστος  

Λουκαΐδης Γιώργος Χριστοφίδης Χρίστος 

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

Ορφανίδης Χρίστος  

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  
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ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

Μυριάνθους Ηλίας  

ΔΗΠΑ 

Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 

Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος Παπαδούρης Σταύρος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά στον θάνατο της πρώην Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Μιμής Κυπριανού και 
τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη της. 

2. Αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. 

3. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

α. Συμμετοχή του ειδικού αντιπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των 
Πολιτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη σε σεμινάριο του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ με θέμα τη βία κατά των γυναικών στην πολιτική και τη 
δημόσια ζωή. 

β. Συμμετοχή του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων κ. 
Γιαννάκη Γαβριήλ σε διαδικτυακή διακοινοβουλευτική συνάντηση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη με θέμα «Η ανάπτυξη των στρατηγικών 
σχεδίων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής σε κάθε κράτος μέλος». 

γ. Συμμετοχή του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων κ. Χάρη Γεωργιάδη και του αναπληρωτή προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Άμυνας κ. Γιώργου Κάρουλλα στο Σεμινάριο Μεσογειακού Διαλόγου που συνδιοργάνωσαν στη 
Βαρκελώνη η Ειδική Ομάδα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του NATO για τη Μεσόγειο και τη 
Μέση Ανατολή και η αντιπροσωπία του ισπανικού κοινοβουλίου στη Συνέλευση. 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συμφωνίας για τη Μεταφορά και 
Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2021» και ψήφισή 
του σε νόμο. 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (Κυρωτικός) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς: 

α. «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021», 

β. «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021», 

γ. «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021», 

δ. «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Ενδοκοινοτικές Εξ Αποστάσεως 
Πωλήσεις Αγαθών, για Παραδόσεις Αγαθών εντός της Δημοκρατίας που Πραγματοποιούνται Μέσω 
Ηλεκτρονικών Διεπαφών που Διευκολύνουν τις Παραδόσεις Αυτές και για Υπηρεσίες που 
Παρέχονται από Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα Εγκατεστημένα εντός της Δημοκρατίας αλλά μη 
Εγκατεστημένα στο Κράτος Μέλος Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2021», 

ε. «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Υπηρεσίες που Παρέχονται από Μη 
Εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα) Κανονισμοί του 2021», 

στ. «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Εξ Αποστάσεως Πωλήσεις Αγαθών 
που Εισάγονται από Τρίτα Εδάφη ή Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί του 2021», 

ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και έγκριση των κανονισμών, των δεύτερων με τον τίτλο «Οι περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». 
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7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

8. Έκθεση για τις προτάσεις νόμου: 

 α. «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος  του 2021», 

β. «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 
2021», 

 γ. «Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 

δ. «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2021», 

 ε. «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021», 

 στ. «Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021», 

 ζ. «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021», 

 συζήτηση (Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Παύλος Μυλωνάς, Σωτήρης Ιωάννου, Ηλίας Μυριάνθους, Χάρης 
Γεωργιάδης, Ζαχαρίας Κουλίας, Άριστος Δαμιανού, Χρύσανθος Σαββίδης, Σταύρος Παπαδούρης, 
Αντρέας Καυκαλιάς, Σάβια Ορφανίδου) και ψήφισή τους σε νόμους, της πρώτης με αρ. 2, της δεύτερης με 
αρ. 3, της τέταρτης με τίτλο «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», της πέμπτης με τίτλο «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», της έκτης με τίτλο «Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021» και της έβδομης με αρ. 5. 

9. Έκθεση για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021» 
και «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021», αγορεύσεις (Μαρίνος 
Σιζόπουλος, Μαρίνος Μουσιούττας, Νικόλας Παπαδόπουλος, Γιώργος Λουκαΐδης), καταψήφιση της 
πρώτης και ψήφιση της δεύτερης σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021». 

10. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Ωράριο Εργασίας, Εκπαίδευσης και 
Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2021» και «Οι περί Εθνικής Φρουράς (Ωράριο Εργασίας, 
Εκπαίδευσης και Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2021», αγορεύσεις και συζήτηση (Κώστας Κώστα, 
Αλέκος Τρυφωνίδης, Ζαχαρίας Κουλίας, Γιώργος Κάρουλλας) και έγκρισή τους. 

11. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 
του 2022 Νόμος του 2021», αγορεύσεις και συζήτηση (Νίκος Κέττηρος, Αλέκος Τρυφωνίδης, Μιχάλης 
Γιακουμή, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, Παύλος Μυλωνάς, Ονούφριος Κουλλά, Μαρίνος Σιζόπουλος) και 
ψήφισή του σε νόμο. 

12. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον 
Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

13. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 11) Νόμος του 2021», συζήτηση (Πανίκος Λεωνίδου, Μαρίνος Σιζόπουλος, Άριστος Δαμιανού, 
Φωτεινή Τσιρίδου) και ψήφισή της σε νόμο (με αρ. 2). 

14. Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για έγκριση του προϋπολογισμού της Βουλής των 
Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2022 και έγκρισή της. 

15. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

16. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Απόφαση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στο κοινοτικό 
συμβούλιο Πελενδρίου - Ενημέρωση για αξιοποίηση Οδηγίας για ΑΠΕ. 

17. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Απόφαση για απαλλοτρίωση τεμαχίου γης στον Κόρνο και ακύρωσή της (Εμπιστευτική Απάντηση) - 
Διαπλάτυνση δρόμου και δημιουργία ποδηλατοδρόμου και πεζοδρόμου στην Αλαμινό - 
Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΕ και διεκδίκηση μεγαλύτερης συνεισφοράς για έργα βιώσιμης 
ανάπτυξης και κινητικότητας - Αποχέτευση στην Ανάγυια - Σκίσιμο σελίδας βιβλίου αγγλικών της Β΄ 
Λυκείου και πειθαρχική έρευνα - Στοιχεία για το Σχέδιο Επιδοτούμενων Ασθενών. 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 3ης Δεκεμβρίου 2021 
Ώρα έναρξης: 12.05 μ.μ. 

Αρ.  8 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλό μεσημέρι! 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν 
αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Το 1985 με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθιερώθηκε η 5η 
Δεκεμβρίου ως η Διεθνής Ημέρα Εθελοντών, με στόχο την αναγνώριση και περαιτέρω ενθάρρυνση εθελοντικών 
δράσεων στην παγκόσμια κοινότητα.  Στην Κύπρο η πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη εκάστου έτους έχει 
καθιερωθεί από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού ως Εβδομάδα Εθελοντισμού, με σκοπό 
αφενός τη στήριξη διάφορων φορέων και οργανωμένων συνόλων στην ανάληψη εθελοντικών πρωτοβουλιών και 
αφετέρου την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού.  Ιδιαίτερα τώρα, που διάγουμε συνθήκες πανδημικής 
κρίσης, η κοινωνία χρειάζεται περισσότερο από ποτέ τους εθελοντές και εθελόντριες για ενίσχυση των 
συνανθρώπων μας. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Στις 7 Δεκεμβρίου του 1974, μετά την αναγκαστική αυτοεξορία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που επέβαλε το διπλό έγκλημα του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος επέστρεψε στα πάτρια εδάφη.  Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, 250 000 
κόσμου είχαν κατακλύσει την πλατεία της Αρχιεπισκοπής, για να ακούσουν την ιστορική ομιλία του εκλελεγμένου 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και από τη συγκέντρωση απουσίαζαν δυστυχώς οι χιλιάδες νεκρών, 
αγνοουμένων και κρατουμένων από τους Τούρκους.  Η ίδια αυτή μέρα έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Δημοκρατικής 
Αντίστασης. 

 Μέχρι σήμερα η τουρκική προκλητικότητα δεν έλαβε τέλος.  Χρέος όλων μας η συνέχιση του αγώνα για 
τη διασφάλιση της ειρήνης και της δημοκρατίας στον τόπο μας, καθώς και για τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των νόμιμα διαμενόντων στο νησί μας στις αρχές πάντοτε του Διεθνούς Δικαίου. 

 Σας καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη όσων αντιστάθηκαν στον Τούρκο εισβολέα και 
αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία στον τόπο μας. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία τους η μνήμη! 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
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 Κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που καθιερώθηκε από 
τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1992, με στόχο την προώθηση δράσεων 
υποστήριξης και ενημέρωσης. 

 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, παγκόσμια περισσότερα του ενός δισεκατομμυρίου άτομα 
ζουν ή αγωνίζονται να ζήσουν με κάποια μορφή ορατής ή αόρατης αναπηρίας.  Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν 
μία από τις πιο αποκλεισμένες ομάδες συμπολιτών μας, με περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην κοινότητα.  Η παγκόσμια κρίση του κορωνοϊού και η 
απομόνωση, η κοινωνική αποστασιοποίηση και ο περιορισμός της πρόσβασης σε υπηρεσίες ενέτειναν τις 
υφιστάμενες ανισότητες, αποκαλύπτοντας το μέγεθός τους και καταδεικνύοντας ότι οι ενέργειες στήριξης και 
κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία καθίστανται επιτακτικές.  Απαιτείται σήμερα, περισσότερο από 
ποτέ, από την πολιτεία και τα οργανωμένα σύνολα να υπάρξουν ολοκληρωμένες δράσεις, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι οι συνάνθρωποι και συμπολίτες μας με αναπηρία δε μένουν πίσω. 

 Η αποδοχή της αναπηρίας τόσο από την κοινωνία όσο και από την πολιτεία είναι διαδικασία μακρά και 
επίμοχθη, αφού αντιλήψεις και στερεότυπα διαιωνίζουν τις διακρίσεις.  Ωστόσο, σε μια πλουραλιστική, ισότιμη 
και χωρίς διακρίσεις κοινωνία η σωστή ενημέρωση αποτελεί κλειδί στην αποδοχή της διαφορετικότητας.  Η 
καλλιέργεια ενσυναίσθησης στο νομοθετικό σώμα ως το πλέον αρμόδιο για τη σύσταση, τη ρύθμιση και τον 
έλεγχο των πολιτικών προσβασιμότητας κρίνεται εξαιρετικά σημαντική και απαραίτητη ως προς την 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της πολιτείας ευρύτερα.  Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία η Βουλή των Αντιπροσώπων πραγματοποιεί διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης 
του κοινοβουλίου, αυτό τον Δεκέμβριο, των κοινοβουλευτικών συνεργατών και του προσωπικού της Βουλής, 
αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες. 

 Την περασμένη Τετάρτη -να ενημερώσω πολύ σύντομα- με τη συνδρομή της Οργάνωσης Παραπληγικών 
Κύπρου πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
κοινοβουλευτικών συνεργατών και του προσωπικού της Βουλής σε θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρίες, 
σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και συμπεριφορών για καλύτερη συνεργασία και αλληλεπίδραση, αλλά και για 
τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους τα άτομα με αναπηρίες. 

 Την ερχόμενη Παρασκευή θα διεξαχθεί αγώνας καλαθοσφαίρισης ανάμεσα σε βουλευτές, βουλεύτριες και 
καλαθοσφαιριστές με αναπηρία.  Ο αγώνας συνδιοργανώνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού με τη συνεργασία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τη 
συνδρομή της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου.  Μία μοναδική εμπειρία με ισχυρά μηνύματα για όλους, 
θεωρώ. 

 Στις 16 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση «Human Library-Cyprus», θα 
λειτουργήσει εδώ, στον χώρο υποδοχής του Συνεδριακού Κέντρου, Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη.  Η Ανθρώπινη 
Βιβλιοθήκη δε διαθέτει βιβλία αλλά ανθρώπους με διάθεση να μοιραστούν τις ιστορίες και τις εμπειρίες τους, με 
στόχο την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και την προώθηση της ποικιλομορφίας.  Μπορείτε λοιπόν να 
δανειστείτε ένα Ανθρώπινο Βιβλίο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με ζητήματα αναπηρίας και να υποβάλετε τα 
ερωτήματά σας. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία παρέχει σε όλους μας την ευκαιρία, ως πολιτεία, οργανωμένα 
σύνολα και κοινωνία, αλλά και θεσμούς, να εστιάσουμε την προσοχή μας στα δικαιώματα και στις δυνατότητες 
των ανθρώπων αυτών, να αναλάβουμε δράσεις στήριξης της αξιοπρέπειας και της ευημερίας τους και να 
επικεντρωθούμε στην υλοποίηση ρυθμίσεων που θα αναπτύξουν νέες προοπτικές για κοινωνική ενσωμάτωση.  
Η αλληλεγγύη και ο σεβασμός προς τους συμπολίτες μας είναι θεμελιώδης ηθική υποχρέωση όλων μας, την 
οποία οφείλουμε να εκπληρώνουμε καθημερινά και εμπράκτως.  Η ομαλή ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε 
κάθε πτυχή της ζωής μας είναι παράλληλα συλλογικό κέρδος και πολύτιμη ευκαιρία αξιοπρεπούς συνύπαρξης. 

 Προ ημερησίας διατάξεως, αγαπητοί μου συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ στον θάνατο ενός 
διακεκριμένου πρώην μέλους της Βουλής, του Ανδρέα Γεωργίου, του οποίου η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την 
περασμένη εβδομάδα.  Ο Ανδρέας Γεωργίου γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1953 και καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου 
του έχαιρε αναγνώρισης και σεβασμού από όλους όσοι τον γνώριζαν.  Υπηρέτησε τον τόπο από διάφορες 
επάλξεις πάντα με αφοσίωση και υπευθυνότητα.  Βίωσε το αίσθημα της απώλειας έχοντας χάσει τον αδελφό 
του, πρώην βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού και γνωστό δικηγόρο, τον Γιώργο Γεωργίου.  Ο εκλιπών 
διετέλεσε βουλευτής Λάρνακας του Δημοκρατικού Συναγερμού από το 1987 μέχρι το 1996.  Κατά τη θητεία του 
στη Βουλή υπήρξε αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
και μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νομικών, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Αμύνης και Κανονισμών, 
αλλά και Δικαιωμάτων των Μελών. 

 Ο Ανδρέας Γεωργίου ίδρυσε στη Λάρνακα τη δικηγορική εταιρεία «Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ», διακρίθηκε ως 
δικηγόρος και νομικός σύμβουλος.  Ανέπτυξε πολυσχιδή δράση, καθώς υπήρξε πρόεδρος και διοικητικός 
σύμβουλος διάφορων τοπικών και διεθνών συνδέσμων και οργανισμών, αντιπρόεδρος του Κυπριακού 
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Οργανισμού Τουρισμού, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου, 
του Συνδέσμου Πρώην Βουλευτών και του ΚΕΒΕ. 

 Εκφράζοντας τα θερμά μας συλλυπητήρια, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια τόσο στη γυναίκα και τα δύο 
παιδιά του όσο και στους οικείους του, σας καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του συναδέλφου μας. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιώνια του η μνήμη! 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 24 Νοεμβρίου 2021 η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε διαδικτυακή συνάντηση με τον 
Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού Κονγκρέσου της Κίνας κ. Λι Ζιανσού στην οποία 
παρακάθισε επίσης ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 
Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Κίνας κ. Χάρης Γεωργιάδης.  Παρών στη συνάντηση ήταν ο πρέσβης της 
Κίνας στην Κύπρο κ. Λίου Γιαντάο.  Τον κ. Λι πλαισίωναν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εθνικών Θεμάτων και Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Κίνας-Κύπρου, ο Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας. 

 Ο κ. Λι επαναβεβαίωσε τις θέσεις αρχών της Κίνας ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας όσον 
αφορά το κυπριακό πρόβλημα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης της κυριαρχίας και της εθνικής 
ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω 
ενίσχυση και αναβάθμιση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοβουλίων στη βάση του 
μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη το 2018. 

 Στις 26 Νοεμβρίου η κ. Δημητρίου προσφώνησε ειδική εκδήλωση στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο 
πλαίσιο της εκστρατείας «Orange the World» του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη 
της βίας προς τις γυναίκες.  Συμμετείχαν βουλεύτριες, γυναίκες διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών 
οργανισμών, πρώην βουλεύτριες, γυναίκες αξιωματούχοι και εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων.  Σε ομιλία 
της η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η ισότητα των φύλων και η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και 
των κοριτσιών συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες προτεραιότητές της ως πρώτης γυναίκας Προέδρου του 
σώματος.  Αναφέρθηκε επίσης στο νομοθετικό έργο και στη διεθνή δράση της Βουλής με στόχο την προώθηση 
των δικαιωμάτων των γυναικών και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. 

 Στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2021 οι κ. Νίκος Τορναρίτης και Κωστής Ευσταθίου, επικεφαλής και μέλος, 
αντίστοιχα, της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
συμμετείχαν στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής που πραγματοποιήθηκαν στη Ρώμη. 

 Ο κ. Τορναρίτης υπέβαλε ερώτηση στον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας κ. Λουίτζι Ντι Μάιο για τη 
δυνατότητα άσκησης μεγαλύτερης επιρροής στην Τουρκία, ώστε να συμμορφωθεί με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο και να τερματίσει τις παράνομές της ενέργειες στην Κύπρο.  Επέκρινε συναφώς τη λογική των δύο μέτρων 
και δύο σταθμών που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Σε παρέμβασή του εξάλλου για την έκρυθμη 
κατάσταση στα σύνορα της Πολωνίας και Λευκορωσίας ο κ. Τορναρίτης τόνισε ότι η εργαλειοποίηση των 
μεταναστευτικών ροών πρέπει να σταματήσει. 

 Ο κ. Τορναρίτης μίλησε επίσης για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, 
τονίζοντας τον καίριο ρόλο των ανδρών σε αυτή την προσπάθεια. 

 Ο κ. Ευσταθίου παρουσίασε την τελική έκθεσή του για το θέμα των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-
19 στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.  Το σχετικό ψήφισμα και η σύσταση, τα οποία εγκρίθηκαν 
ομόφωνα, περιλαμβάνουν εισηγήσεις για τρόπους καλύτερης ψηφιακής αξιοποίησης της εκπαίδευσης και του 
πολιτισμού στα εθνικά προγράμματα ανάκαμψης των κρατών μελών. 

 Μεταξύ 26ης και 30ής Νοεμβρίου αντιπροσωπία της Βουλής αποτελούμενη  από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου, επικεφαλής, Μάριο Καρογιάν και Αλεξάνδρα Ατταλίδου συμμετείχε στις εργασίες της 143ης 
Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στη Μαδρίτη.  Σε παρέμβασή τους οι Κύπριοι βουλευτές 
αναφέρθηκαν στις σύγχρονες προκλήσεις για τη δημοκρατία, στην αναγκαιότητα θέσπισης διεθνούς νομοθεσίας 
για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, στην έκθεση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ «Η Κοινή μας Ατζέντα», καθώς και στον σχεδιασμό στρατηγικής για τη θέσπιση 
νομοθεσίας που να ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου.  Εξάλλου, σε διαδικτυακή συνεδρία της γεωπολιτικής 
ομάδας «Twelve Plus» τα μέλη της αντιπροσωπίας κ. Άντρος Κυπριανού και Μάριος Καρογιάν συμμετείχαν σε 
τηλεψηφοφορία για ανάδειξη των εκπροσώπων της ομάδας στα θεσμικά όργανα της Διακοινοβουλευτικής 
Ένωσης, αφού προηγήθηκε παρουσίαση των υποψηφίων. 

 Στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2021 αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων αποτελούμενη από τον 
πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρη Γεωργιάδη, 
επικεφαλής, και τα μέλη της επιτροπής κ. Μαρίνα Νικολάου και Κωστή Ευσταθίου συμμετείχε διαδικτυακά στην 
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66η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας εξάμηνης Σλοβενικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Σε συζήτηση για τα επιτεύγματα της Σλοβενικής Προεδρίας o κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις αυξημένες 
μεταναστευτικές πιέσεις που δέχονται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα οι χώρες πρώτης 
γραμμής, όπως η Κύπρος, και τόνισε ότι απαιτείται η υιοθέτηση μιας αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής 
πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η υιοθέτηση επειγόντως του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 
Άσυλο.  Για το ίδιο θέμα η κ. Νικολάου αναφέρθηκε ειδικότερα στην αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την τρέχουσα πανδημία, επικρίνοντας τις μειώσεις των δημοσίων δαπανών στον 
τομέα της δημόσιας υγείας και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων που επέφερε η πανδημία. 

 Ο κ. Ευσταθίου σε παρέμβασή του σε συζήτηση για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων 
ανέφερε ότι η Κύπρος είναι σταθερός υποστηρικτής αυτής της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η 
ενταξιακή πορεία κρατών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί συνεχή προσπάθεια εναρμόνισης, 
εκσυγχρονισμού και διαρκούς εξέλιξης, σεβασμού, αλλά και συμμόρφωσης με ενωσιακές αρχές και αξίες. 

 Στις 30 Νοεμβρίου η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου συμμετείχε σε διαδικτυακή διακοινοβουλευτική 
συνάντηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.  Η κ. Χαραλαμπίδου έκανε 
ιδιαίτερη μνεία στη σεξουαλική βία και τους βιασμούς που διαπράχθηκαν αδιακρίτως και σε μεγάλη έκταση από 
τον τουρκικό στρατό κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο.  Τόνισε ότι επιβάλλεται η 
υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης και η διασφάλιση της διατμηματικής συνεργασίας και του συντονισμού 
όλων των υπηρεσιών στήριξης των θυμάτων, ώστε να μπορούν να καταγγέλλουν περιστατικά σεξουαλικής βίας.  
Υπογράμμισε επίσης τη σημασία δημιουργίας ενός ισχυρού δικτύου προστασίας και στήριξης για την 
ανακούφιση, αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των θυμάτων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου. 

 Προχωρούμε τώρα στο Πρώτο Κεφάλαιο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το πρώτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2021». 

 Κύριε Γεωργίου, τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση του προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος 2022. 

 (Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Νοεμβρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρίαση της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής κ. Αντρέας 
Καυκαλιάς. 

 Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το έτος 2022 προβλέπει δαπάνες ύψους €6.041.945 και έσοδα ύψους 
€4.923.312, τα οποία προέρχονται από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα (€2.206.435), από 
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δικαιώματα εγγραφής και άλλα πάγια δικαιώματα (€254.091), από τέλη για αμοιβαία κεφάλαια (€19.000), από 
τόκους εισπρακτέους (€73.500) και από διάφορα άλλα έσοδα (€2.370.286). 

 Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΧΑΚ για το έτος 2022 αναλύονται ως ακολούθως: 

1. Τακτικές δαπάνες (€5.362.516), οι οποίες αφορούν κυρίως τα εξής: 

 α. Αποδοχές προσωπικού και αμοιβή μελών του συμβουλίου (€3.379.494). 

 β. Διάφορα έξοδα (€1.542.113). 

 γ. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€261.894). 

 δ. Έξοδα δημοσίευσης, προβολής, προώθησης και δημόσιων σχέσεων (€147.515). 

2. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€629.429), οι οποίες αφορούν κυρίως τα εξής: 

 α. Μηχανογράφηση συστημάτων Κοινής Πλατφόρμας (€115.000). 

 β. Υποδομή για εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Κύπρου (€204.718). 

 γ. Υλοποίηση στρατηγικών σχεδιασμών του ΧΑΚ (€25.000). 

 δ. Δόσεις δανείου για το νέο οίκημα του ΧΑΚ (€80.400). 

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€50.000). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το έτος 2022 
είναι ελλειμματικός κατά €1.118.633, ενώ, συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το έτος 2021, 
παρουσιάζει μείωση εσόδων κατά 8,2% και μείωση δαπανών κατά 3%.  Ο προϋπολογισμός αναμένεται να 
συνεχίσει να είναι ελλειμματικός και για τα επόμενα δύο έτη. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία οι τακτικές δαπάνες, εξαιρουμένου του μισθολογίου (διαχειριστικά έξοδα), 
ανέρχονται περίπου στα €2 εκατομ. και είναι στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο χρόνο. 

 Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΧΑΚ, αλλά και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι 
δυσμενείς εξελίξεις που προέκυψαν κατά τα τελευταία χρόνια στο οικονομικό και εταιρικό περιβάλλον της Κύπρου 
είχαν σημαντική αρνητική αντανάκλαση στη χρηματιστηριακή αγορά και ειδικότερα στο ΧΑΚ. 

 Περαιτέρω, το ΧΑΚ και το γενικότερο επενδυτικό κλίμα επηρεάζονται από σημαντικές αρνητικές εξελίξεις 
που συμβαίνουν σε άλλες χώρες αγορές με τις οποίες η Κύπρος διατηρεί στενές εμπορικές και επιχειρηματικές 
σχέσεις, όπως στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στην ευρύτερη γύρω περιοχή. 

 Σημειώνεται ότι κατά τα έτη 2020 και 2021, με την πρόσφατη και ταχεία εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 
και των αρνητικών επιπτώσεών της, παρατηρείται περαιτέρω μείωση των εσόδων του ΧΑΚ λόγω μείωσης του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ο προϋπολογισμός βασίζεται στο γεγονός ότι, βάσει και των προβλέψεων 
που υπάρχουν για την οικονομική ανάπτυξη, αναμένεται να υπάρξει βελτίωση του επενδυτικού κλίματος το 2022, 
αντανακλώντας αυτές τις θετικότερες, οικονομικές και εταιρικές εξελίξεις, που καλύπτουν αρκετούς τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας, σε μια ευρύτερη προσπάθεια επαναφοράς στην κανονικότητα μετά από την 
πανδημία.  Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να προκύψουν αυξημένα εισοδήματα στο ΧΑΚ από νέα προϊόντα, αγορές 
και υπηρεσίες, ως επίσης και λόγω ώθησης των επενδύσεων στην κυπριακή χρηματαγορά. 

 Πρόσθετα οφέλη αναμένεται να υπάρξουν λόγω της προώθησης μιας σειράς νέων έργων, πρωτοβουλιών 
και εισηγήσεων, ώστε διαχρονικά να αποδώσουν για το ΧΑΚ πιο βελτιωμένα αποτελέσματα.  Ταυτόχρονα, θα 
προωθηθούν περαιτέρω έργα και πρωτοβουλίες του ΧΑΚ που υλοποιήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια, ώστε το 
ΧΑΚ να μπορέσει να αναστρέψει κατά το δυνατόν την αρνητική οικονομική εικόνα που είχε προκύψει. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου στο στάδιο της συζήτησής του από την 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  Και επαναλαμβάνω ότι θα αναγράφονται τα άτομα στη λίστα και 
η λίστα θα κλείνει. 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές ή ομιλήτριες. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 
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 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ποσού ύψους €6.041.945 για τη 
χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Αυτόματη Tιμαριθμική Aναπροσαρμογή.  Άρθρο 5. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 6. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη εκτάκτων και εποχιακών αναγκών και αντικατάσταση 
αποχωρούντος προσωπικού.  Άρθρο 9. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 10. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 11. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια και λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των 
εσόδων.  Άρθρο 12. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα δύο ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και τέσσερις αποχές, τα άρθρα 1 έως 12 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και τέσσερις αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο*. 

 Το δεύτερο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού 
Επαγγέλματος του 2022 Νόμος του 2021». 

 Κύριε Γεωργίου, τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος για το έτος 
2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2022 Νόμος του 

2021» 
Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό 
σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Νοεμβρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ). 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής κ. 
Αντρέας Καυκαλιάς. 

 Ο προϋπολογισμός της ΑΔΕΕλΕπ για το 2022 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες και 
έσοδα ύψους €1.514.800.  Τα έσοδα θα προέλθουν από κρατική χορηγία (€302.960), από τέλη από τους 
νόμιμους ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία της Δημοκρατίας που διεξάγουν υποχρεωτικούς ελέγχους σε 
οντότητες δημόσιου συμφέροντος (€1.031.983) και από τέλη από αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της 
Δημοκρατίας (€179.857). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της ΑΔΕΕλΕπ 
για το 2022 αφορούν κυρίως στα ακόλουθα: 

1. Αποδοχές προσωπικού (€185.324). 
2. Λειτουργικές δαπάνες (€225.800). 
3. Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις (€28.500). 
4. Εκπαίδευση προσωπικού/συνέδρια (€83.000). 
5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες (€868.000). 
6. Μεταβιβάσεις εξωτερικού (€15.000). 
7. Αγορά εξοπλισμού (€48.700). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αλλά και τα όσα ανέφερε κατά τη 
συνεδρία ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ, με βάση τις διατάξεις του περί Ελεγκτών 

 
* Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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Νόμου, η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΑΔΕΕλΕπ προέρχεται κατά 80% από τα αναγνωρισμένα 
σώματα ελεγκτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους νόμιμους ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία της 
Δημοκρατίας, ενώ το υπόλοιπο 20% προέρχεται από κρατική χορηγία, η οποία ανέρχεται στα €302.960. 

 Όπως ο ίδιος δήλωσε, στο παρόν στάδιο απαιτείται η στελέχωση της Αρχής με μόνιμο προσωπικό, ώστε 
να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία, καθώς και η επίτευξη του στόχου της. 

 Σημειώνεται ότι η Αρχή εκτελεί τις εργασίες της με προσωπικό που βρίσκεται σε απόσπαση, γεγονός που 
δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της. 

 Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αρχής, το ζήτημα αναμένεται να επιλυθεί εντός του 2022, με την κατάθεση 
και την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικών κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα προσωπικού, 
με βάση τους οποίους θα επιτευχθεί η πλήρωση των κενών θέσεων στην ΑΔΕΕλΕπ. 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η Αρχή κατάφερε να επιλύσει και το πρόβλημα που είχε 
προκύψει μετά το Brexit σε σχέση με την αναγνώριση και πλήρη κατοχύρωση των εγκεκριμένων λογιστών που 
είχαν αποκτήσει επαγγελματικό τίτλο από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 Αναφορικά με το κονδύλι για συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες, δήλωσε ότι αυτό ανέρχεται στα €871.000 
και αφορά νομικά έξοδα, έξοδα διεξαγωγής ερευνών στο πλαίσιο πειθαρχικών υποθέσεων, αντιμισθία 
αποσπασμένου προσωπικού, καθώς και αγορά υπηρεσιών επιθεωρητών και εποπτών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην 
ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κανείς, καμία. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος ποσού 
ύψους €1.514.800 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Απασχόληση αποσπασμένου προσωπικού στην ΑΔΕΕλΕπ.  Άρθρο 5. 

 Αυτόματη Tιμαριθμική Aναπροσαρμογή.  Άρθρο 6. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 7. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 9. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 10. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 11. 

 Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 12. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 13. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα τέσσερις ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 13 εγκρίνονται. 

Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού 
Επαγγέλματος του 2022 Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 3 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 
του 2022 Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ, τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το έτος 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2022 Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης  Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης  Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού  Σταύρος Παπαδούρης 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Νοεμβρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρίαση της 
επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς 
και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου 
Ειδήσεων (ΚΥΠΕ). 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής κ. 
Αντρέας Καυκαλιάς. 

 Ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους 
€2.953.000 και έσοδα του ίδιου ύψους.  Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι κυριότερες 
δαπάνες του ΚΥΠΕ για το έτος 2022 αφορούν αποδοχές προσωπικού (€2.033.845), αμοιβές και άλλα 
ωφελήματα (€336.000), καθώς και άλλες διοικητικές δαπάνες (€571.955). 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα κυριότερα έσοδα του ΚΥΠΕ για το έτος 2022 αναλύονται ως ακολούθως: 

1. Έσοδα από συνδρομητές [εφημερίδες, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, πρακτορεία ειδήσεων, ξένες πρεσβείες, 
Βουλή των Αντιπροσώπων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (€250.000)]. 

2. Έσοδα από το κράτος: 

 α. συνδρομή της κυβέρνησης για πρόσβαση όλων των υπουργείων και όλων των 
κρατικών/πολιτειακών φορέων (€350.172), 

 β. διάθεση στον εγχώριο τύπο της φωτογραφικής υπηρεσίας του ΚΥΠΕ χωρίς χρέωση (€94.681). 

3. Έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες €40.000. 

4. Δημόσια ενίσχυση του πρακτορείου €2.112.897. 

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ έχει 
καταρτιστεί στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών και σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2021 παρατηρείται στα 
κονδύλια που αφορούν τη συντήρηση εξοπλισμού (αύξηση €11.500) και την τεχνολογική αναβάθμιση (αύξηση 
€182.100).  Τα εν λόγω κονδύλια αφορούν μεταξύ άλλων την αναβάθμιση και αντικατάσταση προγραμμάτων 
προστασίας, διακομιστών και συστημάτων παρακολούθησης του κέντρου δεδομένων, αγορά γραφειακού 
εξοπλισμού, υπολογιστών, καθώς και αναβάθμιση του τηλεφωνικού συστήματος.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΥΠΕ, απαντώντας σε ερωτήσεις 
μελών της επιτροπής, δήλωσε ότι στο πρακτορείο δίνεται μεγάλη σημασία στην αντικειμενικότητα και αξιοπιστία 
των ειδήσεων, χωρίς να υπάρχει καμία προδιάθεση για μεροληψία υπέρ οποιουδήποτε. 

 Περαιτέρω, σχολιάζοντας ερωτήματα που είχαν τεθεί αναφορικά με τις αποσπάσεις προσωπικού του 
πρακτορείου σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή, παρά 
την αντίθετη άποψη του ΚΥΠΕ λόγω σοβαρής υποστελέχωσης, έχουν αποσπαστεί τρεις συντάκτες του 
πρακτορείου, δύο στο Υπουργείο Εξωτερικών και ένας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Επ’ αυτού η 
επιτροπή ζήτησε την κατάθεση αναλυτικότερων στοιχείων, καθώς και καταλόγου των προσώπων που έχουν 
αποσπαστεί, ενημέρωση η οποία λήφθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου 
του ΚΥΠΕ στις 25 Νοεμβρίου 2021. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Χριστοφίδης.  Κάποιος, κάποια άλλη εκτός από τον κ. Χριστοφίδη; 

 Ωραία. 

 Κύριε Χριστοφίδη, έχετε τον λόγο. 

 Παρακαλώ έναν τεχνικό να ελέγξει τα μικρόφωνα, γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνό του 
ο κ. Χριστοφίδης. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) 

 Κύριε Κουλία, καθίστε. 

 Κύριε Χριστοφίδη, ελάτε στο βήμα, παρακαλώ.  Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Εμείς προσφερθήκαμε πάντως. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Εθέλαμεν να βοηθήσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το ξέρω, κύριε Κουλία, και σας ευχαριστώ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Πανίκο Λεωνίδου) 

(Αστειευόμενη) 

 Θα κάνω ότι εν το άκουσα, κύριε Λεωνίδου! 

 Ναι. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους του Δημοκρατικού Κόμματος για την προθυμία τους. 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, 

 Υπάρχει ένα θέμα το οποίο κατά την άποψή μας είναι θεσμικό και αφορά τον τρόπο που το Κυπριακό 
Πρακτορείο Ειδήσεων καλύπτει τις συνεδρίες των επιτροπών της Βουλής, αλλά πολλές φορές και την ολομέλεια.  
Η Βουλή είναι εδώ, διότι έχει βουλευτές οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές εντός της Βουλής.  Θεωρούμε ότι είναι 
αδιανόητο να παρευρίσκονται λειτουργοί του ΚΥΠΕ σε συνεδρίες επιτροπών, να καταγράφουν με λεπτομέρεια 
τι λέει, για παράδειγμα, η εκτελεστική εξουσία, αλλά να αποφεύγουν να καταγράψουν τα ερωτήματα, τις απόψεις, 
το ποιος ενέγραψε τα θέματα των ίδιων των βουλευτών.  Και επειδή ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα 
πληροφόρησης στην Κύπρο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα εφημερίδες και διάφορα sites, τα οποία παίρνουν 
πληροφόρηση από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, να τα αναπαράγουν και να παρουσιάζεται περίπου η 
δουλειά εδώ της Βουλής και των επιτροπών της Βουλής ως ένας χώρος όπου περίπου οι βουλευτές, σαν άλλοι 
δημοσιογράφοι, δίδουν την ευκαιρία στην εκτελεστική εξουσία να παραθέτει τις απόψεις της. 

 Για μας είναι ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, θέλουμε να καταγράψουμε και νομίζω ότι 
αφορά θεσμικά το σύνολο της κυπριακής Βουλής. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ.  Σημειώθηκε, κύριε Χριστοφίδη, η τοποθέτησή σας. 

 Προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων ύψους €2.953.000 για τη χρήση 
του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 5. 

 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση προσλήψεων προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.  
Άρθρο 9. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 10. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 11. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 12. 
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 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 13. 

 Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 14. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 14 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 
2022 Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 4 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) 
Νόμος του 2021».  Είναι πρόταση νόμου των κ. Στέφανου Στεφάνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Νικόλα Παπαδόπουλου και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών. 
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 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να 
υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ύψους 9%. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου 
«Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής: 
 Σάβια Ορφανίδου Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου 
σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15, 22 και 29 Νοεμβρίου 2021.  Στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρεθήκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του 
Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του 
Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Έφορος 
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).  Ο Κυπριακός 
Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. 
Άριστος Δαμιανού και Χρίστος Χριστοφίδης, καθώς και ο βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. 
Κωστής Ευσταθίου. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι η υπό αναφορά πρόταση νόμου κατατέθηκε αρχικά στη Βουλή στις 4 
Νοεμβρίου 2021 από τον κ. Στέφανο Στεφάνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις και στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από τους κ. Νικόλα Παπαδόπουλο και Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών.  Για τον σκοπό αυτό η εν λόγω πρόταση νόμου αποσύρθηκε και επανακατατέθηκε στις 18 Νοεμβρίου 
2021. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ύψους 
9%. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης επί της αρχής η εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου κ. Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
απότομης αύξησης των τιμών και ειδικότερα αποσκοπεί στη στήριξη των καταναλωτών, των νοικοκυριών και 
των επαγγελματιών, προκειμένου να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Όπως η ίδια σημείωσε, η υπό αναφορά πρόταση νόμου συνάδει με το περιεχόμενο της Ανακοίνωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, με τίτλο «Αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών 
ενέργειας: μια εργαλειοθήκη για δράση και στήριξη», η οποία παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων που προκύπτουν από τις τρέχουσες αυξήσεις στις τιμές 
ενέργειας. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η πρόταση νόμου δε συνάδει απόλυτα με το 
πλαίσιο που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθότι η εν λόγω Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αναφέρεται σε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα αναφορικά με την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών 
ενέργειας, ενώ οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προτείνονται είναι ανοικτού τέλους και μη στοχευμένες.  
 Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση, συνυπολογίζοντας τους πιο πάνω παράγοντες, έχει ήδη προβεί στην 
υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην επιβολή μειωμένου 
συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5% στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ειδικότερα όσον αφορά στους οικονομικά 
ευάλωτους καταναλωτές για περίοδο έξι μηνών, πρόταση η οποία κρίνεται ως στοχευμένη. 

 Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
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1. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών που σχετίζονται με τους 
συντελεστές ΦΠΑ πρέπει προηγουμένως να τίθενται σε διαβούλευση με την Επιτροπή ΦΠΑ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

2. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δε συνάδουν αφενός με τις κυβερνητικές πολιτικές για την προστασία του 
περιβάλλοντος και αφετέρου με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ενέργεια και το κλίμα.  
Περαιτέρω, οι εν λόγω ρυθμίσεις κρίνονται ως μη στοχευμένες, καθότι αναμένεται να επωφεληθούν από 
αυτές τόσο οι μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα, και 
επιπροσθέτως δεν έχουν καθορισμένη χρονική διάρκεια ισχύος. 

3. Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται στο ηλεκτρικό ρεύμα δεν αποτελεί κόστος για τις επιχειρήσεις, καθότι τους 
παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης αυτού.  

4. Η κοινωνική πολιτική δεν πρέπει να ασκείται με μειώσεις στους φόρους, αλλά με τη στοχευμένη καταβολή 
επιδομάτων και την κατάλληλη προσαρμογή των μισθών. 

5. Οι πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου προσκρούουν στους δημοσιονομικούς στόχους που 
έχουν τεθεί από την κυβέρνηση, καθότι από την προτεινόμενη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ προκύπτει 
σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο εκτιμάται περίπου στα €6,5 εκατομ. τον μήνα ή €78 εκατομ. 
ετησίως.   

 Στο στάδιο της εξέτασης της πρότασης νόμου η επιτροπή παρά τις διαφωνίες του Υπουργείου 
Οικονομικών ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως προβεί σε επανεξέταση 
του θέματος και επανέλθει με σχετικές εισηγήσεις. 

 Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στο θέμα της χρονικής διάρκειας του μέτρου, με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία οι συντελεστές ΦΠΑ μπορούν να αναθεωρηθούν είτε με σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας είτε με 
την έκδοση διατάγματος από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 Συναφώς, στο πλαίσιο της κατ’ άρθρον συζήτησης της πρότασης νόμου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η κυβέρνηση, πέραν του αιτήματός της για επιβολή μειωμένου 
συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5% στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για οικονομικά ευάλωτους καταναλωτές για 
περίοδο έξι μηνών, έχει επίσης υποβάλει στην Επιτροπή ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αίτημα για μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ ύψους 9% στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακή χρήση για την περίοδο από την 1η 
Νοεμβρίου 2021 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δήλωσε ότι το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμφωνεί με το αίτημα όπως υποβλήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών 
στην Επιτροπή ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνοντας παράλληλα ότι μέτρα όπως η μείωση του 
συντελεστή ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να είναι προσωρινά, καθότι δε συνάδουν με την επίτευξη των 
στόχων που θέτει η ΕΕ σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος ανέφερε ότι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να υπάρξει περιβαλλοντική επίπτωση, 
η οποία ωστόσο στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να εκτιμηθεί λόγω έλλειψης σχετικών δεδομένων. 

 Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δήλωσε ότι, σύμφωνα με τη σχετική Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οποιαδήποτε μέτρα γενικού χαρακτήρα αφορούν στο σύνολο του πληθυσμού δεν 
αποτελούν κρατική ενίσχυση και συναφώς η πρόταση νόμου δεν αντίκειται από αυτή την άποψη στο ευρωπαϊκό 
κεκτημένο. 

 Η εκπρόσωπος της ΑΗΚ ανέφερε ότι οποιαδήποτε τροποποίηση στους συντελεστές ΦΠΑ στην παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να διευκολύνεται ο υπολογισμός του και παράλληλα να 
λαμβάνεται υπόψη ότι η έκδοση των τελικών λογαριασμών των καταναλωτών πραγματοποιείται ανά διμηνία.  
Συναφώς, για πρακτικούς λόγους οποιαδήποτε ρύθμιση για μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα 
για οικιακή χρήση θα ήταν προτιμότερο να αφορά περίοδο τεσσάρων μηνών. 

 Οι εισηγητές της πρότασης νόμου, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, διατηρούν τη 
θέση ότι η πρόταση νόμου ανταποκρίνεται στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση την οποία 
παρέχεται η δυνατότητα για λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις τρέχουσες αυξήσεις στις 
τιμές ενέργειας και δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο κρατική ενίσχυση, ενώ παράλληλα δεν αναμένεται να 
προκύψουν συνταγματικά ζητήματα από ενδεχόμενη ψήφισή της. 

 Επιπροσθέτως, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα αποτελέσουν σημαντικό μέτρο στήριξης των 
καταναλωτών, των νοικοκυριών και των επαγγελματιών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξημένο 
κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο προστίθεται στις ήδη βεβαρημένες και οικονομικά δυσχερείς συνθήκες 
που αντιμετωπίζουν. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε 
υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 
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1. Η πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, 
καθώς και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν 
υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος 
της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος. 

 Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για λήψη τελικής απόφασης επί της πρότασης νόμου στο στάδιο της 
συζήτησής της στην ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει επίσης τροπολογία του κ. Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της ΔΗΠΑ. 

 Παρακαλώ αμέσως να έχουμε τη λίστα των ομιλητών, αφού σηκώσετε τα χέρια σας, και θα τηρηθεί 
αυστηρά η λίστα των ομιλητών. 

 Ποιοι, ποιες θέλουν να μιλήσουν; 

 Ο κ. Σιζόπουλος, ο κ. Τρυφωνίδης, ο κ. Ιωάννου, η κ. Ερωτοκρίτου, ο κ. Θεοπέμπτου, ο κ. Στεφάνου, ο κ. 
Γεωργιάδης, ο κ. Δαμιανού και ο κ. Κουλίας.  Αυτοί; 

 Μάλιστα; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και για την τροπολογία, ναι. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κατά την άποψή μου νομίζω ορθότερο θα ήταν οι εισηγητές της πρότασης νόμου να μείνουν στο τέλος.  
Να μιλήσουν, νομίζω, τελευταίοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αυτό θα πράξω... 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 ...βεβαίως.  Κλείνει η λίστα... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Παρακαλώ.  Πρώτα απ’ όλα να πω ότι οι εισηγητές είναι πρώτοι που τοποθετούνται, για να ενημερωθεί 
το σώμα.  Αυτή είναι η πρακτική.  Το δεύτερο που θέλω να πω είναι -και ενημερώνω το σώμα ότι ήδη είχα μια 
ανταλλαγή απόψεων με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και του ΑΚΕΛ, αλλά και την κ. Ερωτοκρίτου- ότι εμείς 
έχουμε ειλημμένη σοβαρή υποχρέωση ως κοινοβουλευτική ομάδα.  Γι’ αυτό είχα παρακαλέσει, αν ήταν δυνατό -
και το είχαν αποδεχθεί τουλάχιστον, δεν ξέρω σήμερα- να είναι ένας ομιλητής από κάθε κόμμα -είναι γνωστό το 
θέμα- για να μπορέσουμε τζιαι εμείς να αποδεσμευτούμε.  Τωρά, αν άλλαξαν γνώμη σήμερα, δεν ξέρω... 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, από πλευράς μας δεν υπάρχει πρόβλημα, αν υπήρξε συνεννόηση... 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Όχι, δεν ήμασταν ενήμεροι, ούτε από εμάς υπάρχει πρόβλημα. 
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ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Είχαμε ενημερωθεί ότι θα ετίθετο πρώτο, όχι για τον αριθμό ομιλητών, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα.  Θα 
μιλήσει ο γενικός μας γραμματέας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Νομίζω ότι, όση ώρα συζητούμε τα διαδικαστικά, θα είχαμε σχεδόν ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις, 
νοουμένου ότι εκ της θέσεώς του ο κάθε βουλευτής ή βουλεύτρια δικαιούται να μιλήσει δύο λεπτά.   

 Οπόταν, κύριε Σιζόπουλε, έχετε τον λόγο. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και είμαι σίγουρη ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες θα σεβαστούν τον χρόνο και θα είναι επί 
της ουσίας και σύντομοι, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε έγκαιρα, να προχωρήσετε και στην υποχρέωσή 
σας. 

 Ναι, κύριε Σιζόπουλε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θέλουμε να χαιρετίσουμε τη συγκεκριμένη... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε σας ακούμε, γιατί κάποιοι μιλούν και δε σας ακούω, πραγματικά. 

 Ναι. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, λέω, θέλω να χαιρετίσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση, που θα την 
υποστηρίξουμε, αφού τη συνυπογράφουμε, και να πούμε ακριβώς ότι ήταν μία πρόταση την οποία είχαμε 
καταθέσει στην κυβέρνηση με τα μέτρα τα οποία είχαμε προτείνει για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού από τον 
Μάρτιο του 2020.  Την ίδια στιγμή όμως, υπάρχουν ακόμα δύο ζητήματα τα οποία για μας χρήζουν ιδιαίτερης 
προσοχής και αξιολόγησης. 

 Το πρώτο αφορά την πρότασή μας ότι ο ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να μπαίνει στο ποσό των 
καυσίμων και όχι στο σύνολο του λογαριασμού, στον οποίο προστίθενται και διάφορες φορολογίες.  Για να είναι 
πιο αντικειμενικό και πιο σωστό προς τους καταναλωτές. 

 Το δεύτερο, επειδή από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας υπήρχαν και κάποιες αμφισβητήσεις ή 
κάποιες επιφυλάξεις, δεδομένου ότι αυτό το μέτρο θα επιφέρει περίπου €78 εκατομ. μείωση των εσόδων του 
κράτους, θα ήθελα να πω με αυτή την ευκαιρία ότι υπάρχει ένας τρόπος και ενδεχομένως η ευαισθησία της 
εκτελεστικής εξουσίας να διαφανεί και σε άλλο επίπεδο, με το να υπάρχει ένας αυστηρός έλεγχος όσον αφορά 
την προμήθεια μη ποιοτικά ελεγχόμενων καυσίμων από τα κατεχόμενα, όπου ουσιαστικά το κυπριακό κράτος, η 
Κυπριακή Δημοκρατία, έχει απώλεια πέραν των €70 εκατομ. τον χρόνο, που αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν 
ουσιαστικά να αξιοποιηθούν προς δύο κατευθύνσεις:  Η μια κατεύθυνση είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έτσι ώστε να καλύψουμε και τον στόχο τον οποίο μας έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και να μειωθεί το ποσό που καταβάλλουμε κάθε χρόνο για την αγορά θερμοκηπιακών ρύπων, που τα 
τελευταία χρόνια, 2019 και 2020, έφθασε περίπου τα €120 εκατομ. για δύο χρόνια, και η δεύτερη είναι να 
μπορέσουν ενδεχομένως αυτά τα χρήματα να χρηματοδοτήσουν την περαιτέρω μείωση της τιμής του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

 Όσον αφορά την επιφύλαξη ότι όσο μειώνουμε τον ΦΠΑ ή ενδεχομένως τη φορολογία θα αυξάνουμε την 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, άρα είναι αντιενεργειακή πολιτική, εμείς θα πούμε ότι η κατανάλωση δε 
μειώνεται με την αύξηση των φορολογιών· η κατανάλωση μειώνεται με τη σωστή διαπαιδαγώγηση και τη σωστή 
διαφώτιση των πολιτών και την ενίσχυση ακριβώς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι ένας από τους 
βασικούς μας στόχους. 

 Όσον αφορά την τροπολογία, κυρία Πρόεδρε, εμείς θα την καταψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε, και για το σύντομο του χρόνου. 

 Κύριε Τρυφωνίδη, να μιλήσετε και να μας επεξηγήσετε και την τροπολογία σας; 
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 Σας ακούω. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Η πρόταση για μείωση του συντελεστή ΦΠΑ επί της κατανάλωσης του ηλεκτρισμού ήταν θέση της 
παράταξής μας, που εκφράστηκε από τον Σεπτέμβρη σε συνάντηση με την Υπουργό Ενέργειας, τον περασμένο 
Σεπτέμβρη, καθώς και από τον συνάδελφο βουλευτή μας στην αρμόδια επιτροπή τον Μιχάλη Γιακουμή. 

 Ενώ το Υπουργείο Οικονομικών αρχικά ήταν ενάντια σε κάθε μείωση, τελικά άλλαξε στάση μετά από πίεση 
του κοινοβουλίου και απέστειλε αίτημα προς την αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση στο 9% 
για τα νοικοκυριά, υιοθετώντας μέρος της εισήγησής μας. 

 Εμείς χαιρετίζουμε την πρόταση της κυβέρνησης και την πρόταση νόμου των κομμάτων, η οποία κινείται 
προς την ορθή κατεύθυνση.  Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες, πιστεύουμε ότι η μείωση 
αυτή θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη και πιο στοχευμένη και να καθοριστεί στον μειωμένο συντελεστή του 
5% για τα νοικοκυριά και για τη χρονική περίοδο των έξι μηνών, δηλαδή τρεις διμηνίες. 

 Ο λόγος που προτείνουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι επειδή 
θεωρούμε ότι οι επιπτώσεις από τις τελευταίες μεγάλες αυξήσεις της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος θα επιφέρουν 
τελικά πολλαπλάσιο αντίκτυπο και περισσότερες παράπλευρες επιπτώσεις στα νοικοκυριά και η μείωση στο 9% 
θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετή.  Σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογίσουμε επίσης τις τρέχουσες απώλειες 
εισοδημάτων, που ήδη βαραίνουν τα νοικοκυριά μας, εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας, που συνεχίζονται 
για δεύτερη χρονιά. 

 Θεωρούμε ότι η τροπολογία μας, η οποία καθορίζει ότι η μείωση του ΦΠΑ θα έχει διάρκεια ισχύος έξι 
μηνών, αποτελεί συμπληρωματικό, αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι μιας ευρύτερης στρατηγικής, που θα μας 
δώσει τη δυνατότητα, ως Κύπρου, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά το τσουνάμι της 
ακρίβιας που έρχεται και να στηρίξουμε έμπρακτα τα νοικοκυριά, που ήδη δοκιμάζονται σκληρά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόταση νόμου που ψηφίζουμε σήμερα.  Είναι πρόταση την οποία είχαμε 
καταθέσει και εμείς εδώ και αρκετούς μήνες στο αρμόδιο υπουργείο.  Προφανώς όμως, αυτό που χρειάζεται, για 
να εφαρμοστεί, είναι η πολιτική βούληση από την ίδια την κυβέρνηση και αντιλαμβάνομαι ότι ο σκοπός της 
πρότασης νόμου είναι να ασκήσει πίεση προς την εκτελεστική εξουσία.  Είναι ξεκάθαρο ότι η νομοθεσία δίνει το 
δικαίωμα στην κυβέρνηση με μια συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο το πρωί και με ένα απλό διάταγμα 
να ακυρώσει πλήρως αυτό που προσπαθούμε να ψηφίσουμε σήμερα.  Οι συνεχείς αυξήσεις όμως σε όλα τα 
βασικά αγαθά τους τελευταίους μήνες -ηλεκτρισμός, καύσιμα, τρόφιμα και πολλά άλλα- έχουν οδηγήσει τους 
πολίτες σε μία κατάσταση ανέχειας.  Και όποιος νομίζει ότι είμαι υπερβολικός σε αυτά που λέω ας βρεθεί μία 
μέρα στα κέντρα εξυπηρέτησης στο τηλεφωνικό κέντρο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και να δει πόσες 
διακοπές γίνονται και πόσους διακανονισμούς ζητούν σε καθημερινό επίπεδο οι συμπατριώτες μας! 

 Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω δύο επιχειρήματα που ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες.  Το πρώτο 
ακούστηκε και στην επιτροπή Οικονομικών κατά τη συζήτηση του θέματος, αλλά και δημόσια σε μέσα μαζικής 
ενημέρωσης:  «Θα βοηθήσουμε», λέει, «τους έχοντες και τους κατέχοντες με αυτή την τροποποίηση και όχι τους 
ευάλωτους».  Μα, ποιοι είναι τέλος πάντων οι έχοντες και οι κατέχοντες;  Είναι οι άνεργοι, είναι οι εργαζόμενοι 
των οκτακοσίων και χιλίων ευρώ, είναι οι μονογονείς, είναι οι οικογένειες με παιδιά με αυτισμό;  Ποιοι είναι αυτοί 
οι έχοντες και κατέχοντες που σήμερα θέλουμε εμείς να προστατεύσουμε; 

 Το δεύτερο επιχείρημα -και είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός προβληματισμός- είναι ο κίνδυνος για τα 
δημόσια οικονομικά.  Και επειδή ως ΕΛΑΜ είμαστε ένας υπεύθυνος πολιτικός χώρος, καταθέτουμε τη δική μας 
πρόταση:  Να αρχίσει άμεσα η Κυπριακή Δημοκρατία να εισπράττει από τους Τουρκοκυπρίους, που για δεκαετίες 
δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ.  Ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το 1964!  Και πού μετακυλίεται αυτό το 
κόστος;  Μα, στους καταναλωτές που εμείς σήμερα προσπαθούμε με αυτή την πρόταση να προστατέψουμε.  
Πρέπει κάποια στιγμή αυτός ο ρατσισμός του χειρίστου είδους προς τον ελληνισμό της Κύπρου να σταματήσει.  
Δεν είναι δυνατό ένας Ελληνοκύπριος να πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του και να μετακυλίεται το κόστος 
πάνω του από έναν Τουρκοκύπριο γείτονά του, ο οποίος δεν έχει πληρώσει ποτέ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Κύριε Κουλία, έχετε τον λόγο. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Θα ήθελα να μεταφέρω τον χρόνο μου στο υπ’ αριθμόν 9 θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκολία. 

 Κύριε Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Εγώ θέλω να ξεκινήσω, όσον αφορά την ακρίβια του ρεύματος, από το γεγονός ότι επήαμεν τζιαι αλλάξαμε 
τις ταρίφες.  Να θυμίσω σε όλους ότι η αλλαγή έγινε χωρίς κατ’ ακρίβεια να πάρουμε τζιαι πολλή είδηση στη 
Βουλή ή να έχουμε την ευκαιρία να αντιδράσουμε. 

 Παλιά, ένα φτωχό σπίτι που κατανάλωνε λιγότερο ρεύμα, εχρεώνναμέν το λιγότερα τζιαι για τα σπίθκια, 
τις εγκαταστάσεις γενικότερα οι οποίες είχαν μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρισμού εβάλλαμέν τους τζι επληρώναν 
πιο ακριβά.  Τούτο γινόταν για δύο λόγους:  Για να βοηθήσεις τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα τζιαι για 
περιβαλλοντικό λόγο, να κάμεις τον άλλο που καταναλώνει πολλή ενέργεια να πληρώνει πιο ακριβά ως πρόστιμο.  
Τούτο εφύαμέν το τζι εκάμαμεν μια ταρίφα για ούλλους. 

 Επίσης, αν η κυβέρνηση προωθούσε τα φωτοβολταϊκά στις στέγες τζιαι είχαμε μεγάλη παραγωγή 
φωτοβολταϊκών σε όλη την Κύπρο, τότε θα επωφελείτο πάρα πολύς κόσμος, γιατί η παραγωγή ηλεκτρισμού με 
φωτοβολταϊκά είναι αυτή τη στιγμή ο πιο φτηνός τρόπος να κάμεις ρεύμα.  Είναι ο πιο φτηνός τρόπος.  Αλλά θα 
είχαμε και ακόμα ένα πλεονέκτημα:  Εάν για παράδειγμα παρήγαμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε, ένα μεγάλο 
ποσοστό από ΑΠΕ, θα είχαμε και το πλεονέκτημα ότι δε θα ήταν ανάγκη να πληρώνουμε τα εκατομμύρια για 
τους ρύπους.  Τζιαι, όταν λέω «τα εκατομμύρια», το εννοώ.  Πέρσι ήταν εκατό, φέτος θα είναι εκατό πενήντα με 
δκιακόσια εκατομμύρια.  Η γιαγιά μου αποκαλούσε τα «αέρα ππαρά».  Στέλλουμεν εκατό πενήντα με δκιακόσια 
εκατομμύρια, για να μας αφήνουν να εκπέμπουμε ρύπους! 

 Επίσης, τα φτωχά νοικοκυριά έχουν και φτωχά ενεργειακά σπίθκια.  Έπρεπε να γίνεται εκστρατεία, να 
μάθουμε τον κόσμο να προσέχει την κατανάλωσή του τζιαι να τους βοηθούμε να αναβαθμίζουν ενεργειακά τα 
κτίριά τους.  Δεν κάμνουμε τίποτε ’πού τούτα!  Το αποτέλεσμα -τζιαι σωστά κάμνουμε σήμερα- είναι να μειώσουμε 
τον ΦΠΑ, για να πάει η κυβέρνηση επιτέλους να κάμει κάτι. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ. 

 Η κ. Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, από τη θέση μου. 

 Σύντομα θα πω το εξής:  Για να είμαστε δίκαιοι, αυτή η κυβέρνηση δεν είχε καμία πρόθεση να συμβάλει 
στην απάμβλυνση του οικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις συνεπεία της 
αύξησης της τιμής των καυσίμων.  Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι έκκληση στην ουσία προς την κυβέρνηση 
να αντιληφθεί, να κατανοήσει ότι αυτή η τεράστια αύξηση στην τιμή των καυσίμων δεν μπορεί παρά να 
αντισταθμιστεί με κάτι άμεσο, γρήγορο, για να ανακουφίσουμε τον κόσμο. 

 Δε δεχόμαστε ως Δημοκρατικό Κόμμα, κυρία Πρόεδρε, το επιχείρημα της κυβέρνησης περί του 10% 
μείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα, που όντως οικειοθελώς εξήγγειλε η κυβέρνηση.  Αυτή η μείωση του 10% είναι από 
τα ταμειακά αποθέματα της ΑΗΚ, η κυβέρνηση δε βάζει ούτε ένα σεντ.  Δε δεχόμαστε το επιχείρημα της 
υπουργού Ενέργειας ότι εξαγγέλλονται σχέδια για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Αυτά τα 
σχέδια χρηματοδοτούνται από το ειδικό τέλος που πληρώνουν κάθε διμηνία οι καταναλωτές στους λογαριασμούς 
της ΑΗΚ.  Η κυβέρνηση δε βάζει ούτε ένα σεντ! 

 Ζητούμε από την κυβέρνηση, αναμένουμε από την κυβέρνηση ότι θα έχει αντανακλαστικά ευαίσθητα και 
θα κατανοήσει αυτό που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανόησε, ότι το ράλι στις τιμές των καυσίμων πρέπει 
να αντιμετωπιστεί από τις εθνικές κυβερνήσεις.  Και γι’ αυτό, όταν η ίδια η κυβέρνηση επικαλείτο διάφορους 
περιορισμούς σε επίπεδο Βρυξελλών, στην ουσία αναγκάστηκε να ανακαλέσει τη θέση της και να κάμει 
διαβουλεύσεις, για να μπορέσει να πετύχει τη μείωση του ΦΠΑ, έστω και για την τριμηνία, κάτι που μέχρι και 
σαράντα οκτώ ώρες πριν η ίδια η κυβέρνηση μέσα στην επιτροπή Οικονομικών έλεγε ότι είναι αδύνατο. 
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 Και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας το εξής:  Εμείς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, έχουμε αποδείξει πάρα 
πολλές φορές πόσο υπεύθυνα, τεκμηριωμένα και με γνώση αντιμετωπίζουμε τα θέματα της οικονομίας.  Το ποσό 
των πέντε εκατομμυρίων, που κατά την κυβέρνηση θα είναι το κόστος ανά μήνα αυτής της μείωσης, διατηρούμε 
επιφυλάξεις εάν θα είναι τόσο.  Η τιμή των καυσίμων έχει εκτοξευθεί.  Η κυβέρνηση εισπράττει ΦΠΑ επ’ αυτού 
του ποσού της αύξησης.  Άρα, αυτό που ζητούμε από την κυβέρνηση είναι να αποδεχτεί ότι δε θα εισπράξει τον 
κατά τα άλλα αυξημένο ΦΠΑ που θα εισέπραττε επί του αυξημένου ποσού των λογαριασμών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Εάν έχουμε ευαίσθητα αντανακλαστικά και θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον κόσμο, η αντιπολίτευση 
δηλώνει παρούσα να βοηθήσει και να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια.  Εάν όμως επιθυμεί η κυβέρνηση να 
αφήσει τον κόσμο έρμαιο στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, απροστάτευτο από οποιοδήποτε άλλο μέτρο, τότε 
και η ίδια θα έχει μοναδική την ευθύνη. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Έχω μαζί μου τα διαβήματα που έχουμε κάνει από τις 6 μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη προς τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, προς τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, για να δούμε τι κάνουμε μαζί όλοι, κυβέρνηση και 
κοινοβούλιο, για να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα αυξήσεων που συμβαίνει διεθνώς και που ανησυχεί όλους.  Δεν 
ξέρω πολλές χώρες στις οποίες η αξιωματική αντιπολίτευση αναλαμβάνει πρωτοβουλία να μιλήσει με την 
κυβέρνηση και να καλέσει την κυβέρνηση να κάτσουν μαζί να συζητήσουν και η κυβέρνηση να σιωπά και να 
αρνείται.  Και αυτό δεν το λέω αυθαίρετα.  Όταν εμείς θέσαμε το ζήτημα να απορροφηθεί από τις όποιες 
δυνατότητες έχει η ΑΗΚ μέρος της αύξησης της τιμής του ηλεκτρισμού για ένα τετράμηνο, στο πρότυπο αυτού 
που είχε γίνει δύο φορές κατά τη διάρκεια των lockdown και του κορωνοϊού, εδώ έρχονταν αρμόδιοι από την 
κυβέρνηση και δε δέχονταν καν να συζητήσουν.  Και μας έλεγαν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει.  Μέχρι 
που ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου διεκδίκησε την πατρότητα της πρότασης, λες και εδώ είναι αγώνας δρόμου απλώς 
για τις εντυπώσεις, και έτρεξε να προλάβει κιόλας και τη συζήτηση, τη συνάντηση που είχαμε βάλει εμείς με την 
αρμόδια υπουργό, για να συζητήσουμε το θέμα.  Και καταλήξαμε στο αντιθεσμικό να προσκαλεί ο γενικός 
διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου σε συνεδρία το διοικητικό συμβούλιο της ΑΗΚ με την παρουσία λέει του 
Δημοκρατικού Συναγερμού!  Το λέω τούτο, γιατί εγώ θέλω να τονίσω ότι για μας δεν είναι θέμα της όποιας 
κεφαλαιοποίησης πολιτικά της προσπάθειας να προστατεύσουμε τους καταναλωτές από αυτό το κύμα αυξήσεων 
των τιμών του ηλεκτρισμού, αλλά δεν μπορούμε να τρέχουμε εμείς, να προσπαθούμε να κάμουμε εμείς 
προτάσεις και η κυβέρνηση να αδιαφορεί και μετά να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, απλώς και μόνο για να πει 
ότι «ξέρετε, έχουμε κι εμείς προτάσεις»· διότι περί αυτού πρόκειται. 

 Θα πρέπει να πω επίσης ότι η πρόταση που έχει κατατεθεί -και χαίρομαι, γιατί αγκαλιάζεται από πολλά 
κόμματα- στέλνει και το μήνυμα στην κοινωνία ότι πρέπει να είναι κοινή και συλλογική η δράση, για να 
προστατεύσουμε τους καταναλωτές που όλη μέρα φωνάζουν ότι «ξέρετε, μα τι κάνετε;».  Για να στείλουμε και 
μήνυμα ότι έχουμε έγνοια, γνωρίζουμε τα προβλήματα, προσπαθούμε μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτά τα 
προβλήματα, αλλά βρίσκουμε πάντοτε την απροθυμία της κυβέρνησης.  Αντί να βρίσκουμε τρόπους να 
βοηθήσουμε, βρίσκουμε δικαιολογίες, για να μη βοηθήσουμε.  Διερωτώμαι, εάν στη θέση των καταναλωτών ήταν 
οι τράπεζες, η αντιμετώπιση από μέρους της κυβέρνησης θα ήταν η ίδια;  Που, όποτε θέλουν κάτι οι τράπεζες, 
τρέχει με τη μορφή του κατεπείγοντος η κυβέρνηση να μας φέρει νομοσχέδια και μας εκβιάζει κιόλας, για να τα 
ψηφίσουμε; 

 Η πρόταση νόμου λοιπόν που έχει κατατεθεί για μείωση του συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας στον 
ηλεκτρισμό από 19% σε 9% είναι ένα ουσιαστικό μέτρο που θα έχει και άμεσο αποτέλεσμα και θα βοηθήσει τους 
καταναλωτές να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα ακρίβιας που υπάρχει. 

 Θέλω να πω βέβαια ότι, ακόμα και με τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και άλλων ειδών πρώτης 
ανάγκης διεθνώς, η αύξηση της τιμής του ηλεκτρισμού στην Κύπρο θα ήταν λιγότερη, εάν η κυβέρνηση εδώ και 
εννέα χρόνια έκαμνε τζιείνο που έπρεπε να κάμει, αν έκαμνε έστω και στο ελάχιστο αυτό που κάθε χρόνο 
διαφημίζει.  Ειδικά όταν έχουμε εκλογές, τάσσει φούρνους-παξιμάδια!  Εάν η κυβέρνηση, που από το 2013 -από 
το 2013!- λέει ότι θα φέρει φυσικό αέριο για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, το έκαμνε έστω το 2016, το 2017, το 
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2018, το 2019, το 2020, η τιμή θα ήταν πιο χαμηλή, πρώτα πρώτα γιατί το φυσικό αέριο είναι πιο φτηνό, παρότι 
έχει τριπλασιαστεί η τιμή του, και θα πληρώναμε λιγότερους ρύπους.  Τώρα με βάση τα πλάνα της κυβέρνησης 
λέει για το τέλος του 2022.  Μ’ αυτά που ακούμε από τους αρμοδίους να μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω τι θα 
συμβεί. 

 Η τιμή του ηλεκτρισμού θα ήταν πιο χαμηλή έστω και με τις αυξήσεις, εάν αυτή η κυβέρνηση φρόντιζε να 
υπάρχει μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρισμού.  Αυτή τη στιγμή με την αιολική ενέργεια, τα 
φωτοβολταϊκά και άλλες μορφές παραγωγής ηλεκτρισμού είναι 11,5%-12% και κάθε λίγο δεχόμαστε και 
παρατηρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υστερούμε.  Αλλά θα πρέπει να πω ακόμα κάτι εδώ:  Εάν η 
κυβέρνηση δεν επέμενε στη δογματική της θέση να συνδέουμε τις προσφορές για ΑΠΕ με την τιμή των ορυκτών 
καυσίμων, σήμερα δε θα πληρώναμε 16 σεντ την κιλοβατώρα το ρεύμα των ΑΠΕ, αλλά όσα πληρώνουν στην 
Πορτογαλία, που είναι δέκα φορές φθηνότερα.  Η Πορτογαλία, η Ισπανία εβκήκαν με προσφορές τζιαι 
πκιερώννουν 1,4-1,36 σεντ την κιλοβατώρα, η Ελλάδα βγήκε προσφορές και πλήρωσε 3,3 σεντ την κιλοβατώρα.  
Η δογματική επιμονή της κυβέρνησης να συνδέουμε την προσφορά για ΑΠΕ με τις τιμές ορυκτών καυσίμων μάς 
παίρνει στα 16 σεντ την κιλοβατώρα!  Πάλι είναι οι καταναλωτές που το πληρώνουν και τα κέρδη είναι στην τσέπη 
εκείνων που επενδύουν. 

 Εάν λοιπόν η κυβέρνηση έκαμνε τουλάχιστον αυτά τα πράγματα, η αύξηση θα ήταν λιγότερη στην τιμή 
των καυσίμων και θα μας βοηθούσε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Κύπρο και που 
λέγεται «ενεργειακή φτώχια».  Η Κύπρος, σύμφωνα με τις στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάνω από 
τον μέσο όρο της ενεργειακής φτώχιας και πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο να μπορεί να έχει πρόσβαση στην 
ενέργεια και εδώ θα πω και το εξής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε! 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Βεβαίως, αφού πω το επιχείρημα μου τζιαι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, κύριε Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Είναι πολύ αίολο και πολύ φτωχό το επιχείρημα της κυβέρνησης που λέει «μα, ξέρετε, εννά μειώσουμε 
τον συντελεστή, άρα εννά αυξηθεί η κατανάλωση ρεύματος».  Μα, δαμαί ο κόσμος βκάλλει τις λάμπες ᾽πού τα 
σπίθκια τζιαι κλείει συσκευές, μαζεύκεται σ’ ένα δωμάτιο πολύς κόσμος, για να μεν καταλυούν ρεύμα, τζιαι λέει 
μας η κυβέρνηση τωρά, επειδή εννά μειώσουμε από 19% σε 9%, εννά αυξηθεί τζιαι η κατανάλωση του ρεύματος;  
Παρακαλώ να μην το ξαναπείτε αυτό το επιχείρημα, γιατί απλώς ενισχύετε την πεποίθηση που υπάρχει στον 
κόσμο ότι ζείτε σε έναν κόσμο παράλληλο και όχι στην κυπριακή πραγματικότητα! 

 Κλείνω, για να ανταποκριθώ και στην τοποθέτηση της αγαπητής Προέδρου.  Γιατί όχι στο 5%, το οποίο 
εμείς θα καταψηφίσουμε;  Χρειάζεται μία ισορροπία.  Ασφαλώς και πρέπει να έχουμε από τη μια ένα ουσιαστικό 
μέτρο που θα μειώνει την τιμή του ρεύματος, για να βοηθήσουμε τους καταναλωτές, αλλά από την άλλη πρέπει 
να είμαστε κατά την άποψή μας και υπεύθυνοι.  Δε λέω ότι η ΔΗΠΑ είναι ανεύθυνη, γιατί κάνει αυτή την πρόταση, 
λέω ποια είναι η δική μας η προσέγγιση.  Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του μέτρου για να βοηθήσεις 
και του δημοσιονομικού κόστους, που πρέπει να το μετράς, και εν πάση περιπτώσει θα είναι λιγότερο από αυτό 
που λέει η κυβέρνηση, διότι ήδη έχει αυξημένα έσοδα λόγω της αύξησης της τιμής στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό 
ρεύμα. 

 Γιατί ανοικτού τέλους;  Εμείς δε λέμε να είναι ανοικτού τέλους, γιατί πρέπει να μείνουν εσαεί έτσι τα 
πράγματα.  Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να το επιτρέψει.  Θέλουμε να μείνει ανοικτού τέλους, 
για να είμαστε ευέλικτοι να συνεχίσουμε μ’ αυτό το μέτρο, όσο οι τιμές του ηλεκτρισμού θα είναι υψηλές και, όταν 
επανέλθουμε -ελπίζω το συντομότερο δυνατό- στην ομαλότητα, να μπορέσουμε ανάλογα να προσαρμοστούμε. 

 Και κλείνω μ’ αυτό:  Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανησυχώντας για τη μεγάλη αύξηση της τιμής στην ενέργεια, 
έχει δώσει μια εργαλειοθήκη.  Η κυβέρνηση θα πρέπει σοβαρά να εγκύψει και να συζητήσει για το πώς 
αξιοποιείται αυτή η εργαλειοθήκη, για να βοηθήσουμε τον κόσμο.  Έχει μέσα αυτή η εργαλειοθήκη απευθείας 
κρατικές χορηγίες τζιαι θα πρέπει να δούμε ᾽πού τούτα τα δκιακόσια εκατομμύρια που έπιασε ᾽πού τους ρύπους 
η κυβέρνηση πώς μπορεί να βοηθήσει ευάλωτες ομάδες απευθείας για τούτο το ζήτημα. 
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 Δεύτερον, προβλέπει διαγωνισμούς μειοδοτικούς, που αρνείται η κυβέρνηση να κάμει.  Ήδη χθες είχε 
έντονη συζήτηση στην Ευρώπη.  Η Γαλλία έρχεται μ’ αυτή την πρόταση επιτέλους και εμείς θα πρέπει να 
προσαρμοστούμε, για να βοηθήσουμε τον κόσμο.  Υπάρχουν και μια σειρά από άλλα εργαλεία με τα οποία, εάν 
η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση -και ας το αποδείξει στην πράξη- να τα αξιοποιήσει, θα βοηθήσουμε τον 
κόσμο. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ, κύριε Στεφάνου, να ᾽στε καλά. 

 Κύριε Γεωργιάδη. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Σας ευχαριστώ.  

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, 

 Είναι εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, είναι ένα διεθνές ζήτημα αυτό της αύξησης των τιμών, 
περιλαμβανομένης και της αύξησης του κόστους της ενέργειας, και απασχολεί τη διεθνή κοινή γνώμη και 
απασχολεί τις κυβερνήσεις και απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μάλιστα έδωσε κατεύθυνση, για 
να ληφθούν πράγματι προσωρινά και στοχευμένα μέτρα.  Ποια είναι η πρόταση που έχουμε μπροστά μας;  Επ᾽ 
αόριστον  μείωση του ΦΠΑ για όλους.  Δεν είναι δηλαδή ούτε προσωρινή ούτε και στοχευμένη.  Η πρόταση που 
παρουσίασε ο κ. Τρυφωνίδης μειώνει ακόμη περισσότερο τον ΦΠΑ, αλλά τουλάχιστον έχει ημερομηνία λήξης, 
είναι προσωρινή.  Η πρόταση των κομμάτων, επαναλαμβάνω, μειώνει για πάντα και για όλους τον ΦΠΑ.  Και 
έχει αναφέρει ο κ. Σιζόπουλος το κόστος, είναι €80 εκατομ. τον χρόνο -δεν είμαι εγώ που το λέω, είναι οι 
εισηγητές- €80 εκατομ. τον χρόνο, τα οποία θα τα επωφεληθούν και αυτοί που έχουν ανάγκη και αυτοί που δεν 
έχουν ανάγκη. 

 Αδιαφορεί πράγματι η κυβέρνηση για το κόστος που επωμίζονται τα νοικοκυριά, οι συμπολίτες μας;  Μα, 
δεν ήταν κυβερνητικές πρωτοβουλίες αυτές που οδηγούσαν στη μείωση της τιμής του ρεύματος από την ΑΗΚ 
και το 2020 και το 2021;  Αλλά τι ακούσαμε;  Τι ακούσαμε;  Ότι έννεν από τα λεφτά της κυβέρνησης, ήταν από 
την ΑΗΚ, ήταν από το ειδικό ταμείο.  Καλά, εξακολουθούμε κάποιοι να νομίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει κάπου 
δικά της λεφτά, έσιει ένα δέντρο η ίδια ή μια μηχανή που κόβει ευρώ;  Δεν είναι τα πάντα από το υστέρημα του 
φορολογούμενου πολίτη, κάτι που επιβάλλει πράγματι προσεκτικές και στοχευμένες πολιτικές;  

 Δε νοιάζεται -άκουσα από τον κ. Ιωάννου του ΕΛΑΜ- δε νοιάζεται η κυβέρνηση για τους ευάλωτους, τους 
άνεργους, τους μονογονιούς.  Μα, δεν είναι η κυβέρνηση που έγκαιρα, εδώ και καιρό, ακολουθώντας τη σωστή 
διαδικασία μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση -επειδή ο ΦΠΑ είναι ευρωπαϊκός φόρος- προώθησε μείωση του 
ΦΠΑ ακριβώς γι’ αυτές τις κατηγορίες, τους ευάλωτους, στοχευμένα δηλαδή, στο 5%;  Δεν ήταν κυβερνητική 
πρωτοβουλία;  Τζιαι εν πάση περιπτώσει, δείχνοντας θετική διάθεση, καταγράφοντας και ανταποκρινόμενη 
θετικά η κυβέρνηση στην πρωτοβουλία των κομμάτων, προχώρησε πράγματι σε ακόμη μια κίνηση, πάντα 
ακολουθώντας τη σωστή διαδικασία και τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις, υποβάλλοντας σχετική πρόταση στην 
ευρωπαϊκή επιτροπή ΦΠΑ για μείωση στο 9% για όλα τα νοικοκυριά για τρεις μήνες και, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, αυτή είναι και η μόνη μείωση που τελικά θα εφαρμοστεί, το έχουν πει οι συνάδελφοι.  
Είναι πράγματι γεγονός, είναι πυροτέχνημα να ψηφίζεται μια μείωση στη φορολογία και να δηλώνουν την ίδια 
ώρα οι εισηγητές ότι είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας πρόνοιες του νόμου, μπορεί να μην 
εφαρμόσει…  Θα εφαρμόσει ασφαλώς η κυβέρνηση την πρόταση που μέσα από τον διάλογο, εισακούοντας και 
τις απόψεις της Βουλής, υπέβαλε και εξασφάλισε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Είναι, το λέω ξανά, εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα με τις τιμές ενέργειας.  Μάλιστα, ενώ ο πληθωρισμός 
είναι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των περισσότερων αναλυτών, ένα προσωρινό παροδικό φαινόμενο, οι πιέσεις 
στις τιμές της ενέργειας δε φαίνεται να είναι προσωρινές τζιαι γι’ αυτό πράγματι -τζιαι συμφωνώ με τον κ. 
Στεφάνου- είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα και της έλευσης φυσικού αερίου και της ανάπτυξης των ΑΠΕ.  Είναι 
μόνο με τέτοιες κινήσεις, με την πράσινη μετάβαση που θα αντιμετωπίσουμε σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τις 
πιέσεις στον τομέα της ενέργειας.  Αλλά για τούτα τα ζητήματα να ενασκεί κριτική το ΑΚΕΛ, ότι δε φέραμε φυσικό 
αέριο εμείς; 

 Καλά, εσείς το εφέρετε, κύριε Στεφάνου;  Ε, μη μου πείτε ότι δε σας άφησε ο κ. Αβέρωφ!  Που το άκουσα 
να λέγεται!  Ποιος κυβερνούσε τελικά, εσείς ή ο κ. Αβέρωφ;  Και εν πάση περιπτώσει, με καθυστέρηση πράγματι, 
αυτή η κυβέρνηση θα είναι η κυβέρνηση που θα φέρει το φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή. 

 Μας κάμνει κριτική ακόμα το ΑΚΕΛ ότι δεν είναι υψηλό το ποσοστό των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή και 
μας κάμνει τούτη την κριτική η κυβέρνηση η προηγούμενη, που παρέδωσε ποσοστό 7% και σήμερα είναι 17%.  
Εμάς το 17% δε μας ευχαριστεί.  Θεωρούμε ότι πρέπει να το ανεβάσουμε πολύ πιο ψηλά, γι’ αυτό και είναι 
κορυφαίος κυβερνητικός στόχος, αλλά όχι και να μας κάμνουν κριτική οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης που το 
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άφησε στο 7%!  Ή για τις συμβάσεις άκουσα ότι διασυνδέουν την ταρίφα με την τιμή αποφυγής και τούτο είναι 
επωφελές για τους επιχειρηματίες και μόνο τζιαι κρατούν τις τιμές του ηλεκτρισμού από τις ΑΠΕ σε υψηλό 
επίπεδο. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Μα, θέλετε να σας θυμίσω ποιες ήταν οι συμφωνίες και οι τιμές που έδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση 
στα μεγάλα τα αιολικά πάρκα, που ήταν τα μόνα πάρκα ΑΠΕ που είχαν δημιουργηθεί επί προηγούμενης 
κυβέρνησης;  Τριάντα πέντε-τριάντα έξι ευρώ με συμβόλαια είκοσι ετών;  Αυτό και αν ήταν δώρο σε κάποιους 
επιχειρηματίες, ζήτημα το οποίο εντόπισε και ο Γενικός Ελεγκτής, και από τις οποίες βεβαίως συμβάσεις δεν 
μπορεί το κράτος να απεγκλωβιστεί, επειδή αποτελούν πλέον συμβατικές υποχρεώσεις.  Χωρίς αμφιβολία, αυτό 
το ζήτημα της μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους μας.  
Ναι, συμφωνούμε:  ΑΠΕ, επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, έλευση βεβαίως και του φυσικού αερίου.  Εδώ είναι 
που πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. 

 Και εδώ, κυρίες και κύριοι -και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε- είναι που έχουμε και τη μεγάλη ευκαιρία.  
Αντί να κάμνουμε… να εμπλεκόμαστε σε επικοινωνιακά παιχνίδια, να προωθούμε αλλαγές στο φορολογικό 
σύστημα -που ξέρουμε ότι δε θα εφαρμοστούν, επειδή δεν έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δε 
συνάδουν με την κατεύθυνση της στοχευμένης και προσωρινής μείωσης- να εστιάσουμε την προσοχή μας στην 
ιστορική ευκαιρία που το Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει.  Γι’ αυτό έγινε το Ταμείο Ανάκαμψης.  Αυτή είναι η 
ευκαιρία και για το δικό μας κράτος.  Να υλοποιήσουμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και να πετύχουμε την 
πράσινη μετάβαση, που είναι ο κορυφαίος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κορυφαίος στόχος και για 
μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Αλλά, για να λάβουμε τις χρηματοδοτήσεις, τις δεκάδες, τα εκατοντάδες εκατομμύρια από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, πρέπει να αναλάβουμε και μια κοινή δέσμευση· να δείξουμε ότι εννοούμε αυτά που λέμε και τις 
σχετικές μεταρρυθμίσεις να τις στηρίζουμε. 

 Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ, κύριε Γεωργιάδη. 

 Δευτερολογία από την κ. Ερωτοκρίτου, τον κ. Στεφάνου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Νομίζω ο κ. Στεφάνου ζήτησε πριν από μένα τον λόγο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ζητώ το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έκλεισε η λίστα των ομιλητών, ξεκαθάρισα από την αρχή τη διαδικασία.  

 Δευτερολογία και εσείς, κύριε Τρυφωνίδη; 

 Εσείς πρώτα, σύντομα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Θέτω θέμα διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, δε θα επιτρέψω την παρέμβασή σας.  Το συζητήσαμε από την αρχή, αποφασίσαμε 
στη Σύσκεψη Αρχηγών τη διαδικασία και, σεβόμενη το αίτημα των συναδέλφων σας -που είμαι σίγουρη θα 
συμφωνήσετε, επειδή όλοι έχουμε υποχρεώσεις- να είμαστε σύντομοι, αποφασίσαμε μια διαδικασία, ρώτησα 
ποιοι θέλουν τον λόγο και δεν τον ζητήσατε. 

 Πείτε μας. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Σας έχω πει ότι εγείρω θέμα διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Σας ακούω. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Αν δε θέλετε να με ακούσετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούω.  Σας ακούω, πείτε μας. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Η θεωρία ότι κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών είναι δική σας θεωρία.  Δεν προβλέπεται από κανένα 
κανονισμό.  Μπορεί κάποιος βουλευτής να θέλει να απαντήσει στα επιχειρήματα τα οποία δε γνώριζε από την 
αρχή ότι θα ελέγοντο κατά τη διάρκεια των ομιλιών.  Εσείς τώρα θέλετε να στερήσετε τον λόγο από βουλευτές 
που θέλουν να προβληματίσουν το σώμα σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κ. Γεωργιάδης, αυτά που ειπώθηκαν 
από τον κ. Στεφάνου και τα λοιπά.  Σας θυμίζω ότι εδώ είναι Βουλή! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ για την υπόδειξη, κύριε Θεμιστοκλέους, νομίζω καλύτερα να το υποδείξετε πρώτα στον εαυτό 
σας και μετά σε όλους τους υπόλοιπους. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Το ξέρω αρχύτερα από εσάς, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ’στε καλά, σας ευχαριστούμε, έληξε η συζήτηση.  

 Προχωράμε στις δευτερολογίες. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου, επί της διαδικασίας και εσείς;   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Όχι, απλώς εκείνο που θα έλεγα, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι το σώμα, η ολομέλεια, έχει την ευχέρεια και τη 
δυνατότητα να ρυθμίζει τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Ερωτοκρίτου, σας ευχαριστώ.  Κάναμε ολόκληρη συζήτηση την προηγούμενη βδομάδα.  Ίσως 
επειδή έλειπε ο κ. Θεμιστοκλέους να μην το άκουσε, αποφασίσαμε μια συγκεκριμένη διαδικασία.  Σέβομαι την 
τοποθέτησή του, όμως έχουμε αποφασίσει τη διαδικασία, το σώμα, και αυτή θα ακολουθηθεί.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Το σώμα έχει αποφασίσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τη δευτερολογία σας, εκτός να θέλετε να προηγηθεί ο κ. Τρυφωνίδης.  Όπως θέλετε. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Αφού έχει τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Τρυφωνίδη; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Άρα, έχω την άδεια του αγαπητού Αλέκου να συνεχίσω. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Προηγείστε.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συνεχίστε. 
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε, γιατί πρέπει να ακριβολογούμε και να είμαστε ειλικρινείς.   

 Επειδή δεν μπορώ να ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιτρέπει γενικευμένα μέτρα, η ίδια η 
εργαλειοθήκη όπως καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κατατέθηκε, αναγνώστηκε, μελετήθηκε 
μέσα στην επιτροπή Οικονομικών, λέει ότι γενικά μέτρα μείωσης των φόρων στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι αποδεκτά.  
Άρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει και, επειδή επιτρέπει τα γενικά μέτρα, είναι γι’ αυτό τον λόγο που δέχτηκε 
το αίτημα της κυβέρνησης που προηγήθηκε της πίεσης της επιτροπής Οικονομικών για γενική μείωση για τρεις 
μήνες. 

 Και θέλω, κυρία Πρόεδρε, τελειώνοντας να πω το εξής:  Δεν ξέρουμε, κύριε Γεωργιάδη, ότι δε θα 
εφαρμοστούν. Εμείς δεν καταθέσαμε ποτέ στο παρελθόν, δεν το κάνουμε σήμερα και ποτέ δε θα το κάμουμε.  
Δε θα καταθέσουμε προτάσεις νόμου που ξέρουμε ότι δε θα εφαρμοστούν, απλώς για χάρη της κατάθεσης.  
Εμείς καταθέτουμε υλοποιήσιμες προτάσεις νόμου.  Εάν δε θέλετε να τις εφαρμόσετε, είναι «άλλου παππά 
ευαγγέλιο».  Αλλά αυτή την πρόταση νόμου με την ευχέρεια, όπως έχει περιγραφεί, την ευχέρεια της ίδιας της 
κυβέρνησης να προσαρμόζει το ποσοστό του φόρου ανάλογα με την αυξομείωση της τιμής των καυσίμων, εάν 
η ίδια η κυβέρνηση δε θέλει να την εκμεταλλευτεί, τη χείρα βοηθείας που σύσσωμη η αντιπολίτευση της δίνει, 
είναι δική της επιλογή και σίγουρα δεν είναι πρόταση νόμου που δεν εφαρμόζεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Κύριε Τρυφωνίδη, βοηθήστε με λίγο με τον χρόνο, ναι. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Βέβαια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Σεβόμενος τους συναδέλφους και τα επιχειρήματά τους, θα επαναλάβω ότι εμείς λειτουργήσαμε στη βάση 
των αναφορών που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών -και ο υπουργός και ο γενικός διευθυντής- για 
στοχευμένα μέτρα, ιδίως αυτές τις δύσκολες μέρες των μεγάλων αυξήσεων, αλλά και του επικείμενου σκληρού 
χειμώνα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Κύριε Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Το πρώτο ζήτημα το έχει απαντήσει η κ. Ερωτοκρίτου.  Ασφαλώς και είναι στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η κυβέρνηση βιάστηκε να πάρει τη δική της πρόταση, χωρίς καν να περιμένει τη 
συζήτηση στη Βουλή, το τι θα αποφασίσει η Βουλή, για να πάρει αυτό που θα αποφασίσει η Βουλή.  Ελέγξτε το!  
Γιατί τρέξατε να πάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρετε έγκριση για κάτι άλλο που εσείς θέλετε και τώρα μας 
λέτε ότι είμαστε εκτός:  Και σε συνάρτηση με τούτο πρέπει να πω ότι η δήλωση του κ. Γεωργιάδη «Ό,τι θέλετε 
ψηφίστε» λίγο-πολύ «η κυβέρνηση εννά επιβάλει τζιείνον που θέλει» είναι απλώς μία ακόμα έκφραση και δείγμα 
του ετσιθελισμού, του αυταρχισμού και της έπαρσης της εξουσίας που έχει αυτή η κυβέρνηση, που έχει ξεπεράσει 
κάθε επικίνδυνο όριο σε αυτό τον τόπο. 

 Είπε ο κ. Γεωργιάδης -που απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας πώς αυτή η κυβέρνηση από το 2013 
κάθε χρόνο λαλεί ότι θα φέρει φυσικό αέριο, αφού εττούμπαρεν την καταρχήν συμφωνία που είχε γίνει το 2010, 
για να μην ξεχνούμε, για το φυσικό αέριο- ότι περιμένουμε χρόνο με τον χρόνο ώς το 2022, που θα γίνει ’23, 
ενδεχομένως και ’24, που θα φέρουν φυσικό αέριο και εννά το φέρουν ακόμα.  Έχει πει κιόλας για τους 
διαγωνισμούς και τις προσφορές που είχαν γίνει για τα αιολικά πάρκα, που καλύπτουν το 5% του ηλεκτρικού 
μείγματος. 

 Λοιπόν, εγώ δε θα συζητήσω για το παρελθόν, παρότι θα μπορούσα να το κάνω για ώρες.  Μπροστά 
στην κυβέρνηση, η οποία χειρίζεται τα πράγματα, είναι το εξής: Μπορείτε να πάτε να κάμετε μειοδοτικούς 
διαγωνισμούς για τις ΑΠΕ και να πάρετε περίπου τα ίδια ποσά που παίρνουν η Πορτογαλία και η Ισπανία, που 
είναι δέκα φορές πιο φθηνά απ’ ό,τι παίρνετε σήμερα και τα οποία φορτώνετε στους καταναλωτές.  Θα το κάμετε 
ή θα επιμένετε στην πρακτική που φορτώνει επιπρόσθετο κόστος στους καταναλωτές;  Επιτέλους, να απαντάτε 
επί της ταμπακιέρας, παρά να προχωράτε σε αυτή τη χρεωκοπημένη προσέγγιση, που στον δέκατο σχεδόν 
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χρόνο της διακυβέρνησής σας επικαλείστε τους προηγούμενους.  Ακόμα λίγο και θα μας πείτε ότι ο κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου στην προεκλογική του για τις προεδρικές θα λέει:  «Δώστε μας ακόμα πενήντα χρόνια, για να λύσουμε 
αυτά τα ζητήματα», που κάθε φορά λέτε «θα τα λύσουμε» και ποτέ δεν τα επιλύετε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Στεφάνου. 

 Κύριε Γεωργιάδη. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα, πρέπει να ολοκληρώσουμε σίγουρα τη συζήτηση. 

 Το ότι είναι ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση δεν είμαι εγώ που το είπα.  Είναι βουλευτές της 
αντιπολίτευσης που υπέδειξαν αυτό που η νομοθεσία πράγματι προβλέπει· ότι, ό,τι και να ψηφίσει η Βουλή 
σήμερα, στην εκτελεστική εξουσία εναπόκειται να τοποθετήσει κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας στην 
αντίστοιχη κλίμακα του ΦΠΑ.  Και, όσον αφορά τη συμβατότητα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτού που σήμερα 
επιχειρείται, του μόνιμου και του γενικευμένου, απλώς υποδεικνύω ότι κανένα, μα κανένα άλλο κράτος μέλος δεν 
επιχείρησε κάτι το αντίστοιχο· να μειώσει για πάντα και για όλους, και για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις, τον 
ΦΠΑ. 

 Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ και για το σύντομο του χρόνου. 

 Κύριε Στεφάνου, έληξε η συζήτηση. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Δε θα δευτερολογήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αλλά; 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Έχει διαστρεβλωθεί κάτι που έχουμε πει.  Όταν βγαίνουν οι εισηγητές της πρότασης και λένε εδώ 
υπεύθυνα -το είπα- ότι το ανοικτό τέλος δεν έχει να κάνει με εσαεί μείωση του συντελεστή, αλλά θα δώσει ευελιξία, 
έτσι ώστε ανάλογα με την τιμή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε εξηγήσει τη θέση σας. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 …και επιμένει ο κ. Γεωργιάδης να λέει ότι θέλουμε την εσαεί, αυτό αποτελεί ψεύδος και γι’ αυτό ζήτησα 
τον λόγο, για να αποκαταστήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά έχετε επεξηγήσει τη θέση σας. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 …για να αποκαταστήσω την αλήθεια. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, απήντησε ο κ. Γεωργιάδης. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Εσείς το καταλάβατε, ο κ. Γεωργιάδης φαίνεται δεν το καταλαβαίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι δικαίωμά του και δικαίωμά σας.  Έληξε η συζήτηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Την τροπολογία, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για την 
πρόταση νόμου «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, ώστε να αντικατασταθεί το άρθρο 2 
αυτής, με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση του Δωδέκατου Παραρτήματος του βασικού νόμου, από το 
ακόλουθο άρθρο: 

«Τροποποίηση  
του Πέμπτου 
Παραρτήματος  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με της προσθήκη 
στον Πίνακα Β αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

  «(14) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Νοεμβρίου 2021 μέχρι την 
 30ή Απριλίου 2022.».  

Σημειώσεις: 
α. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2021 μέχρι την 30ή Απριλίου 2022 

(τρεις διμηνίες) να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ύψους 5%. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; 

 Κύριε Θεοπέμπτου, δεν είστε υπέρ, ε;  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Όχι.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ψήφοι εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα ψήφους εναντίον, πέντε ψήφους υπέρ, και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Δωδέκατου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 2.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα μία ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα μία ψήφοι υπέρ.   

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Δεκατέσσερις ψήφοι εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, δεκατέσσερις εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 έως 2 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος 
του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα μία ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατέσσερις ψήφοι εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, δεκατέσσερις ψήφους εναντίον και μία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται 
σε νόμο. 

 Το πέμπτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου, ώστε η διοικητική πράξη έκδοσης 
δελτίου υγείας που χορηγήθηκε σε στρατεύσιμο ο οποίος έχει κληθεί και καταταγεί στην Εθνική Φρουρά από το 
έτος 2019 και εντεύθεν να ανακαλείται από την εκδίδουσα αρχή, ήτοι από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ, σε 
περίπτωση που στον εν λόγω στρατεύσιμο χορηγήθηκε, μετά την έκδοση του δελτίου υγείας, προσωρινό 
απολυτήριο είτε λόγω ακαταλληλότητας για στράτευση (Ι/5) είτε λόγω χορηγηθείσας σε αυτόν αναβολής 
εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω νοσήματος ή πάθησης που σχετίζεται με την 
ψυχική του υγεία. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Γιώργος Κάρουλλας Ζαχαρίας Κουλίας 

 Χάρης Γεωργιάδης Παύλος Μυλωνάς 
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 Κώστας Κώστα  Χρίστος Χρίστου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Νοεμβρίου 2021.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο 
Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, ο πρόεδρος του Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής 
βουλευτής κ. Αλέκος Τρυφωνίδης. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
Νόμου, ώστε η διοικητική πράξη έκδοσης δελτίου υγείας που χορηγήθηκε σε στρατεύσιμο ο οποίος έχει κληθεί 
και καταταγεί στην Εθνική Φρουρά από το έτος 2019 και εντεύθεν να ανακαλείται από την εκδίδουσα αρχή, ήτοι 
το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ, σε περίπτωση που στον εν λόγω στρατεύσιμο χορηγήθηκε, μετά την έκδοση 
του δελτίου υγείας, προσωρινό απολυτήριο είτε λόγω ακαταλληλότητας για στράτευση (Ι/5) είτε λόγω 
χορηγηθείσας σε αυτόν αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω νοσήματος ή 
πάθησης που σχετίζεται με την ψυχική του υγεία. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, η προτεινόμενη 
τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο εξέτασης λήψης επιπρόσθετων νομοθετικών μέτρων για 
αντιμετώπιση του φαινομένου της φυγοστρατίας, συνεπεία του οποίου η Εθνική Φρουρά στερείται των 
υπηρεσιών εθνοφρουρών, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η δυνατότητά της να εκπληρώσει επιτυχώς την 
αποστολή της. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η φυγοστρατία και οι συνέπειές της, που επηρεάζουν την επιχειρησιακή 
ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς για εκπλήρωση της αποστολής της, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισής της 
εμπίπτουν στη σφαίρα της ασφάλειας της Δημοκρατίας ή/και της δημόσιας ασφάλειας, ως εκ τούτου εκ του 
συντάγματος δικαιολογείται η εισαγωγή περιορισμών στην άσκηση του δικαιώματος εκάστου προσώπου να 
ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ή να επιδίδεται σε οποιαδήποτε απασχόληση ή επικερδή εργασία.   

 Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία από το Υπουργείο Άμυνας, ύστερα από 
διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

 Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της βασικής νομοθεσίας, δεν εκδίδεται δελτίο υγείας, 
σε περίπτωση που ο αθλούμενος είναι στρατεύσιμος, έχει κληθεί και καταταγεί στην Εθνική Φρουρά από το έτος 
2019 και εντεύθεν και κατέχει προσωρινό απολυτήριο είτε λόγω ακαταλληλότητας για στράτευση (Ι/5) είτε λόγω 
χορηγηθείσας σε αυτόν αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω νοσήματος ή 
πάθησης που σχετίζεται με την ψυχική του υγεία.   

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου στην επιτροπή ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι κατά την 
εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης διαπιστώθηκε ότι εθνοφρουροί κατατάσσονται στην Εθνική Φρουρά και κατά 
τη διάρκεια σύντομης παραμονής στις τάξεις της εξασφαλίζουν δελτίο υγείας και ακολούθως αναβολή ή 
απαλλαγή (Ι/5) για λόγους ψυχικής υγείας, χωρίς να επηρεάζεται το εκδοθέν δελτίο υγείας που κατέχουν.  
Συνεπώς, με την πιο πάνω ισχύουσα διάταξη δεν εξυπηρετείται στον απόλυτο βαθμό ο σκοπός για τον οποίο 
αυτή θεσπίστηκε, εφόσον εξακολουθεί να παρατηρείται το φαινόμενο της φυγοστρατίας.   

 Ο πρόεδρος του ΚΟΑ ανέφερε ότι η υφιστάμενη διάταξη της υπό συζήτηση βασικής νομοθεσίας, με την 
οποία απαγορεύεται η έκδοση δελτίου υγείας σε αθλούμενο στρατεύσιμο ο οποίος κατέχει προσωρινό 
απολυτήριο ή στον οποίο χορηγήθηκε αναβολή εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, έχει 
επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε, ήτοι την αντιμετώπιση της φυγοστρατίας.  
Ωστόσο, κατά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης παρατηρήθηκε κενό στην υπό συζήτηση νομοθεσία λόγω της 
μη συμπερίληψης σε αυτήν πρόνοιας για ακύρωση του δελτίου υγείας από την εκδίδουσα αρχή, στην περίπτωση 
αθλητών οι οποίοι κατατάσσονται στην Εθνική Φρουρά, εξασφαλίζουν την έκδοση ή την ανανέωση δελτίων 
υγείας και ακολούθως με διάφορα προσχήματα επιτυγχάνουν απόλυση, με αποτέλεσμα να παραμένει στην 
κατοχή τους το δελτίο υγείας.  Ο ίδιος εξέφρασε την ετοιμότητα του ΚΟΑ να εφαρμόσει την προτεινόμενη 
νομοθεσία και να προβεί σε ακύρωση δελτίων υγείας.  Ωστόσο, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που ενδέχεται να 
προκύψουν σε σχέση με την επίδοση στον ενδιαφερόμενο αθλούμενο της απόφασης για ανάκληση δελτίου 
υγείας και εξέφρασε την άποψη η ανάκληση να γίνεται χωρίς την υποχρέωση επίδοσης της σχετικής απόφασης 
και χωρίς την παροχή δικαιώματος ακροάσεως στον ενδιαφερόμενο.   

 Η επιτροπή εξέφρασε προβληματισμούς σε σχέση με το πιο πάνω ζήτημα που ήγειρε ο πρόεδρος του 
ΚΟΑ και μέλη της εισηγήθηκαν τουλάχιστον η οικεία ομοσπονδία ή το σωματείο στο οποίο ανήκει ο αθλούμενος 
να ενημερώνεται κάθε φορά για τις αποφάσεις ανάκλησης δελτίων υγείας από την εκδίδουσα αρχή.    

 Περαιτέρω, ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε όπως ενημερωθεί από την εκπρόσωπο της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για το κατά πόσο είναι νομικά επιτρεπτή η αναδρομική εφαρμογή της προτεινόμενης 
ρύθμισης από το έτος 2019 και μετά, οπότε ψηφίστηκε η διάταξη που απαγορεύει την έκδοση δελτίου υγείας για 
τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.   
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 Τοποθετούμενη στα πιο πάνω ζητήματα, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
δήλωσε ότι η αναδρομική εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης είναι επιτρεπτή, εκτός εάν επηρεάζονται 
θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα.  Εν προκειμένω, η ίδια δήλωσε ότι κατά τον νομοτεχνικό έλεγχο στον οποίο 
προέβη δε διαπίστωσε οποιαδήποτε παραβίαση και έχει περιληφθεί σχετικό προοίμιο στην προτεινόμενη 
ρύθμιση, ώστε να διασφαλιστεί η συνταγματικότητά της. 

 Όσον αφορά το δικαίωμα ακροάσεως, η ίδια δήλωσε ότι, όπως είναι διατυπωμένη η προτεινόμενη 
ρύθμιση, το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ έχει δέσμια αρμοδιότητα για ανάκληση δελτίων υγείας, δηλαδή η 
αρμοδιότητά του ενέχει το στοιχείο της υποχρεωτικότητας, εφόσον επιβάλλεται από τον νόμο, οπότε δεν κρίνεται 
σκόπιμη η παραχώρηση του δικαιώματος ακροάσεως στον διοικούμενο.  Συναφώς, διαβεβαίωσε ότι μετά την 
απόφαση για ανάκληση δελτίου υγείας, ο διοικούμενος θα μπορεί να προσφύγει στον ΚΟΑ και, αφού δώσει 
επαρκείς εξηγήσεις, ο ΚΟΑ να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφασή του και να τερματίσει την ανάκληση 
δελτίου υγείας.  Περαιτέρω, εξέφρασε την άποψη ότι ο διοικούμενος πρέπει να ενημερώνεται σε σχέση με πράξη 
δυσμενή για τον ίδιο, όπως είναι η ανάκληση δελτίου υγείας.   

 Σε μεταγενέστερο στάδιο, ο Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε την επιτροπή ότι, ύστερα από διαβούλευση 
μεταξύ του υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του ΚΟΑ, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 

1. Ως προς το ζήτημα που τέθηκε για το δικαίωμα ακροάσεως, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, 
η αρμοδιότητα της εκδίδουσας αρχής να ανακαλεί τα δελτία υγείας είναι δέσμια και όχι αποτέλεσμα 
διακριτικής ευχέρειας, δεν απαιτείται οποιαδήποτε προσθήκη στο νομοσχέδιο.  Δηλαδή, εφόσον 
διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων του προτεινόμενου νόμου, το δελτίο υγείας θα ανακαλείται 
ως αυτόματη συνέπεια και όχι ως αποτέλεσμα στάθμισης και αξιολόγησης της υποκειμενικής 
συμπεριφοράς του διοικούμενου.  Συναφώς, κατά πάγια νομολογία, όταν η διοικητική πράξη επέρχεται 
απευθείας από τον νόμο ως αυτόματη συνέπεια, ως αποτέλεσμα δηλαδή δέσμιας εξουσίας και όχι ως 
αποτέλεσμα διακριτικής ευχέρειας, είναι άσκοπη η ακρόαση είτε πριν είτε μετά την έκδοση της πράξης με 
τη μορφή της ιεραρχικής προσφυγής. 

2. Όσον αφορά την ανάγκη ενημέρωσης για την απόφαση του ΚΟΑ να ανακαλεί δελτίο υγείας, αποφασίστηκε 
όπως συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο σχετική πρόνοια. 

 Στη βάση των πιο πάνω, το Υπουργείο Άμυνας υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του 
νομοσχεδίου στο οποίο περιλήφθηκε πρόνοια, σύμφωνα με την οποία η πράξη ανάκλησης δελτίου υγείας θα 
κοινοποιείται αμέσως στον αθλούμενο στρατεύσιμο, καθώς και στην οικεία ομοσπονδία και σωματείο στα οποία 
αυτός ανήκει.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε 
να τοποθετηθεί επί του αναθεωρημένου, στη βάση των πιο πάνω, κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή 
του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες, παρακαλώ, επί θέματος αρχής;  Και θα κλείσει η λίστα.   

 Βλέπω τον κ. Κώστα, τον κ. Σαββίδη.  Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο;  Άλλη ομιλήτρια;   

 Ο κ. Κώστα, ο κ. Σαββίδης, ο κ. Θεμιστοκλέους, ο κ. Κάρουλλας.  Ξέχασα κάποιον; 

 Κύριε Τρυφωνίδη, ζητήσατε τον λόγο;   

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.   

 Κύριε Κώστα, για να μας ευκολύνετε, θέλετε να ξεκινήσετε εσείς; 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Στα τέλη του Ιούνη του 2019 η κυβέρνηση ήρτεν άρον άρον, έφερέν μας ένα νομοσχέδιο με το οποίο όσοι 
αθλητές είχαν λάβει αναβολή ή αναστολή ή απολυθεί για λόγους ψυχικής υγείας να μη δικαιούνται δελτίο υγείας.  
Είχαμε ζητήσει να αναβληθεί η συζήτηση, γιατί το νομοσχέδιο ήρτεν άρον άρον και έπρεπε να ψηφιστεί δύο μέρες 
πριν να ξεκινήσει  η κατάταξη νέας ΕΣΣΟ.  Το αίτημά μας δυστυχώς δεν επέρασε από την ολομέλεια, είχαμε πει 
τότε ότι ο νόμος τούτος θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και κυρίως έχει τεράστιες τρύπες.  Είχαμε πει ότι 
ουσιαστικά δε θα μπορέσει να εφαρμοστεί.   
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 Επεράσαν δκυόμισι χρόνια, για να ’ρτει η κυβέρνηση τωρά τζιαι να πει «ξέρετε, κατατάσσονται κάποιοι, 
πκιάννουν το δελτίο υγείας και μετά φεύκουν με ψυχολογικά προβλήματα».  Εδικαιωθήκαμεν μετά ’πού δκυόμισι 
χρόνια.  Είπαμε όμως τότε -και τούτος ήταν τζιαι ο λόγος ο βασικός για τον οποίο δεν εψηφίσαμεν τούτο το 
νομοσχέδιο- είναι πρόβλημα η φυγοστρατία πολύ σοβαρό.  Πρέπει να το καταπολεμήσουμε.  Όντως εληφθήκαν 
μέτρα τα τελευταία χρόνια που έχουν βοηθήσει.  Είναι όμως όλοι οι αθλητές ψεύτες;  Εσείς μες στην αίθουσα 
τούτη εν ηξέρετε κανένα αθλητή δηλαδή του οποιουδήποτε αθλήματος που όντως έσιει κάποια ζητήματα;  
Πόσοι ’πού σας εν ηξέρετε αθλητές οι οποίοι έχουν κατάθλιψη;  Τζιαι σήμερα τους βάλλουμε ούλλους μες στο 
ίδιο ακριβώς καζάνι.  Τζιαι δημιουργούμε σοβαρότατα προβλήματα σε ανθρώπους οι οποίοι όντως έχουν 
προβλήματα και προσπαθούν μέσω του αθλητισμού να ξαναβκούν στην κοινωνία.  Τζιαι εμείς εννά ’ρτουμε ξανά 
για δεύτερη φορά να δημιουργήσουμε προβλήματα.  Έθθα πω για τα συμβόλαια τα οποία υπόγραψαν κάποιοι 
με ομάδες οποιουδήποτε αθλήματος.  Να σας πω απλώς ότι, όταν ήρθε τούτο το νομοσχέδιο, εσυζητήσαμέν το 
στην επιτροπή Άμυνας πριν δκυο-τρεις εβδομάδες, ερωτήσαμεν πώς θα ενημερώνονται τούτοι οι ανθρώποι τους 
οποίους αναδρομικά θα τους τα αφαιρέσουν τωρά τζιαι είπαν μας «ξέρετε, έντζιε μπορούμε να τους ηυρίσκουμε, 
γιατί εννά μας δέρει τζιαι κανένας»!  Τζιαι με πολλή πίεση εκαταφέραμεν να βάλουν μες στο νομοσχέδιο 
τουλάχιστον να ενημερώνεται η ομοσπονδία και το σωματείο τους.   

 Είμαστε οι τελευταίοι που δε θα συναινέσουμε στο να πάρουμε μέτρα τζιαι για να κτυπηθεί τούτο το 
απαράδεκτο φαινόμενο της φυγοστρατίας.  Δεν μπορεί όμως, επαναλαμβάνω, ούλλον τον κόσμο, ούλλους τους 
μιτσιούς να τους βάλλουμε μες στο ίδιο καζάνι.  Υπάρχει κόσμος που πραγματικά έσιει όντως πρόβλημα.  Η 
διέξοδός του είναι ο αθλητισμός και τούτο που πάμε να κάμουμε σήμερα, να αφαιρέσουμε μάλιστα δελτία υγείας 
κάποιων ανθρώπων που ήδη τα έχουν βκάλει, έχουμε την εντύπωση ότι θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα 
προβλήματα, γι’ αυτό και εμείς και σήμερα θα το καταψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα.   

 Ο κ. Σαββίδης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Από τη θέση μου, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημα της φυγοστρατίας αποτελούσε και αποτελεί μια διαχρονική 
μάστιγα για το στράτευμα, αν και η θητεία έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.  Να ενθυμίσω ότι στον 
δικό μας καιρό κάναμε είκοσι έξι μήνες, τώρα είναι δεκατέσσερις μήνες.  Παρ’ όλα ταύτα, βλέπουμε ένα μεγάλο 
ποσοστό νέων και ιδιαίτερα αθλητών, ενώ είναι καλά στην υγεία, ενώ αθλούνται, ενώ δεν έχουν προβλήματα, να 
φυγοστρατούν.  Η σημερινή ψήφιση της τροπολογίας, θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θα μειώσει 
το πρόβλημα της φυγοστρατίας αθλητών, αλλά η σημερινή πράξη είναι μια μικρή ψηφίδα στην όλη προσπάθεια 
για μείωση της φυγοστρατίας.  Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν και θα πρέπει να γίνουν, 
έτσι ώστε αυτό το φαινόμενο να εκλείψει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη.  

 O κ. Τρυφωνίδης. 

AΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θα στηρίξουμε το εν λόγω νομοσχέδιο τόσο για λόγους αρχής σε σχέση με τη 
φυγοστρατία, αλλά ξανά σημειώνουμε και επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας στον ΚΟΑ, γιατί αντιλαμβάνομαι 
την τοποθέτηση του φίλου του Κώστα, ότι ο ΚΟΑ πρέπει να εξεύρει εκείνους τους τρόπους για τους αθλητές οι 
οποίοι είναι πρωταγωνιστές και χρειάζονται να είναι, αλλά έχουν τα διάφορα ψυχικά νοσήματα, ναι, να βρούμε 
τους τρόπους να τους διευκολύνουμε.  Όμως θα υπερψηφίσουμε το εν λόγω νομοσχέδιο και θα έρθει ο ΚΟΑ 
μετέπειτα για διαβούλευση με την αρμόδια επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη.   

 Ο κ. Κάρουλλας, τελευταίος ομιλητής. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.   
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 Έχουμε ενώπιόν μας ακόμα μια μεταρρύθμιση που κλείει ουσιαστικά μια τρύπα η οποία έχει δημιουργηθεί 
και οι όποιες προσπάθειες του Υπουργείου Άμυνας για τη φυγοστρατία αποφέρουν καρπούς.  Απλώς, να 
αναφέρω ότι από το 2015 από 7,4% που ήταν η φυγοστρατία σήμερα έχει μειωθεί στο 2,78%.  Και, όταν μιλούμε 
για 1%, αναφερόμαστε σε περίπου διακόσια πενήντα άτομα.  Άρα, ευελπιστούμε και μ’ αυτή τη νομοθετική πράξη 
σήμερα να επιφέρουμε ακόμα περαιτέρω μείωση στην προσπάθεια κάποιων να παίρνουν αναστολή, αναβολή ή 
απαλλαγή για λόγους ψυχικής υγείας.  Και το Υπουργείο Άμυνας έχει επιφέρει αυτή τη ρύθμιση, γιατί μετά την 
ψήφιση του νόμου του 2019 κάποιοι από τη στιγμή της ψήφισης, ενώ εκατατάσσονταν, επαίρναν διάγνωση για 
ψυχική υγεία, ενώ πριν εκδίδαν δελτίο υγείας.  Και αυτή η τάση ήταν αυξητική.  Από δέκα-έντεκα άτομα πέρσι 
φέτος έχουν ανεβεί στα τριάντα και.   

 Άρα, έχουμε ένα νομοθέτημα συνταγματικά θεμελιωμένο, όπως έχει εξηγηθεί στην επιτροπή πολύ 
ξεκάθαρα από τη Νομική Υπηρεσία, και έχουμε πειστεί γι’ αυτή την πράξη.  Τώρα γι’ αυτούς που έχει αναφέρει 
και ο φίλος, ο πολύ καλός συνάδελφος, ο φίλος ο Κώστας Κώστα, υπάρχει σχετικός μηχανισμός που μπορεί 
κάποιος να ανατρέξει σ’ αυτόν, που με τη συνεργασία Υπουργείου Άμυνας και ΚΟΑ τότε μπορεί να λυθεί και 
αυτό το ζήτημα.   

 Άρα, πολύ ορθά σήμερα ψηφίζουμε και αυτό το νομοθέτημα και ευελπιστούμε σε περαιτέρω μείωση του 
φαινομένου της φυγοστρατίας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάρουλλα. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες, ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έντεκα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, έντεκα ψήφους εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού  (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έντεκα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, έντεκα εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο  ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 6 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί των Προσωρινών Αναστολών Επιχειρήσεων της Τουριστικής 
Βιομηχανίας Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας για τη λήψη έκτακτων μέτρων και την εφαρμογή πολιτικών, ώστε να επιτευχθεί 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-19 για την τουριστική βιομηχανία 
για την περίοδο από την 31η Οκτωβρίου 2021 μέχρι την 31η Μαρτίου 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τo 
νομοσχέδιο «O περί των Προσωρινών Αναστολών Επιχειρήσεων της Τουριστικής Βιομηχανίας Νόμος 

του 2021» 
Παρόντες:  
 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά Ανδρέας Αποστόλου  

 Δημήτρης Δημητρίου Μαρίνος Μουσιούττας 

 Φωτεινή Τσιρίδου Μη μέλη της επιτροπής: 
 Χρίστος Σενέκης Λίνος Παπαγιάννης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2021.  Στη συνεδρία της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, 
των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΠΟΒΕΚ, καθώς και του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου 
(ΣΤΕΚ).  Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), παρ’ όλο που 
κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σκοπός του νομοσχέδιου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη λήψη έκτακτων μέτρων και την εφαρμογή 
πολιτικών, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-
19 για την τουριστική βιομηχανία για την περίοδο από την 31η Οκτωβρίου 2021 μέχρι την 31η Μαρτίου 2022. 

 Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχονται συγκεκριμένες εξουσίες σε προσωρινή βάση στον 
Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε, με σχετική απόφασή του που δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ανεξαρτήτως των προνοιών του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου, να έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί το Σχέδιο Προσωρινών 
Αναστολών που έχει θεσπιστεί με βάση το Μνημόνιο Συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων για τις προσωρινές 
αναστολές των εργασιών επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας κατά τη χειμερινή περίοδο. 

 Συμφώνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, τα οποία συνοδεύουν το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Με βάση το Μνημόνιο Συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων, το οποίο διέπει το καθεστώς αναστολής 
εργασιών των επιχειρήσεων κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Μαρτίου, όλοι οι επηρεαζόμενοι από την 
αναστολή εργασιών εργοδοτούμενοι εγγράφονται άνεργοι στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης, ούτως ώστε να έχουν δικαίωμα ανεργιακού επιδόματος. Το ύψος του ανεργιακού 
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επιδόματος που δικαιούται κάθε εργοδοτούμενος υπολογίζεται με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμο, σύμφωνα με τον οποίο το ύψος του επιδόματος ανεργίας καθορίζεται στη βάση του εβδομαδιαίου 
μέσου όρου των πραγματικών και εξομοιωμένων ασφαλιστέων αποδοχών του ασφαλισμένου μέσα στο 
σχετικό έτος εισφορών, το οποίο για το έτος 2021 αποτελεί το έτος 2020. 

2. Επειδή κατά το έτος 2020, ήτοι το έτος αναφοράς για σκοπούς παροχής ανεργιακού επιδόματος, η 
λειτουργία ξενοδοχείων/τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων που συνδέονται με τον τουρισμό 
περιορίστηκε λόγω διαταγμάτων που είχαν στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του 
COVID-19, το μισθολόγιο των επιχειρήσεων επιδοτείτο μέσω των ειδικών σχεδίων που υλοποιούσε το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19, με βάση τα οποία παραχωρούνταν ειδικά επιδόματα ανεργίας που υπολογίζονταν 
στη βάση του ανεργιακού επιδόματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 
και ήταν ίσα με το 60% της εβδομαδιαίας αξίας της ασφαλιστικής μονάδας του δικαιούχου μέσα στο 
σχετικό έτος εισφορών.  

3. Στη βάση των ανωτέρω, προκύπτει ότι το ανεργιακό επίδομα που δύναται να παραχωρηθεί δυνάμει της 
υφιστάμενης νομοθεσίας στους εργαζομένους επιχειρήσεων που θα τελούν υπό καθεστώς αναστολής 
κατά την περίοδο από την 31η Οκτωβρίου 2021 μέχρι την 31η Μαρτίου 2022 θα υπολογιστεί με βάση τις 
εισφορές του έτους 2020 και ενδεχομένως να είναι μειωμένο ή/και ανεπαρκές για την αξιοπρεπή διαβίωση 
των επηρεαζομένων, δεδομένου ότι θα υπολογιστεί στη βάση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης του 
έτους 2020, οι οποίες ήταν στις πλείστες περιπτώσεις μειωμένες. 

4. Ως εκ τούτου, με γνώμονα τη στήριξη των εργαζομένων οι οποίοι έμειναν εκτός εργασίας ή πλήρους 
εργασίας, συμφωνήθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους όπως, κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για την 
περίοδο από την 31η Οκτωβρίου 2021 μέχρι την 31η Μαρτίου 2022, καταβληθεί σε εργοδοτουμένους 
επιχειρήσεων που θα τελούν υπό καθεστώς αναστολής ανεργιακό επίδομα ως ακολούθως: 

α. Με υπολογισμό του ανεργιακού επιδόματος στη βάση των ασφαλιστέων αποδοχών του 2020, ως 
προνοείται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές 
προϋποθέσεις για το έτος 2020, τότε το επίδομα θα υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστέες 
αποδοχές του έτους 2019. 

β. Σε περιπτώσεις που πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις τόσο για το έτος 2020 όσο και για 
το έτος 2019, θα παραχωρείται ανεργιακό επίδομα στη βάση των υψηλότερων αποδοχών. 

5. Περαιτέρω, συμφωνήθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους όπως, κατ’ εξαίρεση και  αποκλειστικά για την 
περίοδο από την 31η Οκτωβρίου 2021 μέχρι την 31η Μαρτίου 2022, περιληφθούν στις επιχειρήσεις που 
δύναται να τεθούν σε αναστολή οι τουριστικοί/ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι επιχειρήσεις επίγειας 
εξυπηρέτησης (handling) των αεροδρομίων και οι παράκτιες ατμοπλοϊκές επιχειρήσεις. Ο εργοδότης κάθε 
επιχείρησης από τις πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες, που θα έχουν άπαξ τη δυνατότητα να τεθούν 
σε καθεστώς αναστολής, θα έχει, κατά την περίοδο της αναστολής, την υποχρέωση καταβολής ποσοστού 
10% επί του βασικού μισθού για κάθε εργοδοτούμενο κατ’ αναλογία με τους υφιστάμενους δικαιούχους 
του Σχεδίου Προσωρινών Αναστολών. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή, για λόγους που προκύπτουν από τη σημασία και τους σκοπούς των 
προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, έκρινε σκόπιμη την κατά προτεραιότητα συζήτηση του νομοσχεδίου, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ειδικότερα, για 
τη συζήτηση του νομοσχεδίου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία συζήτησης όσον αφορά τα 
προνοούμενα στον κανονισμό της Βουλής στάδια συζήτησης, αλλά για σκοπούς επίσπευσης της διαδικασίας τα 
εν λόγω στάδια έχουν συμπτυχθεί. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι, προτού η επιτροπή αρχίσει την εξέταση του νομοσχεδίου, η Υπουργός 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διαπιστώνοντας ότι ορισμένες πρόνοιές του χρήζουν 
βελτίωσης, σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του 
νομοσχεδίου, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

1. Εισαγωγή προοιμίου το οποίο παραθέτει λεπτομερώς τους λόγους βάσει των οποίων δικαιολογείται η 
προώθηση των προτεινόμενων έκτακτων ρυθμίσεων.  

2. Διαγραφή της πρόνοιας που προβλέπει ότι μέχρι την 31η Μαρτίου 2022 ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να τροποποιεί διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 
με αποφάσεις του οι οποίες εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου για τους σκοπούς 
του Σχεδίου Προσωρινών Αναστολών. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε την επιτροπή ότι έχει ετοιμαστεί προσχέδιο της απόφασης βάσει της οποίας 
θα τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών για την περίοδο από την 31η Οκτωβρίου 2021 μέχρι 
την 31η Μαρτίου 2022 και το εν λόγω προσχέδιο θα τεθεί ενώπιον των κοινωνικών εταίρων για εκ νέου 
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διαβούλευση, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο και άλλες επιχειρήσεις, συναφείς με την τουριστική βιομηχανία, 
να περιληφθούν στο εν λόγω σχέδιο.   

 Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς 
και τις επιδιώξεις του νομοσχέδιου και σημείωσαν την ανάγκη καταβολής του σχετικού ειδικού ανεργιακού 
επιδόματος στους δικαιούχους το ταχύτερο δυνατό. 

 Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ χαιρέτισε την προώθηση των προτεινόμενων 
ρυθμίσεων, καθώς και το γεγονός ότι η εκτελεστική εξουσία εξετάζει το ενδεχόμενο να περιληφθούν στο Σχέδιο 
Προσωρινών Αναστολών επιπρόσθετες κατηγορίες επιχειρήσεων συναφών με την τουριστική βιομηχανία. 

 Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής οργάνωσης ΠΟΒΕΚ επίσης συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων και παράλληλα εισηγήθηκαν όπως στο Σχέδιο Προσωρινών 
Αναστολών περιληφθούν και οι επαγγελματίες του κλάδου θαλάσσιων αθλημάτων.  

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, επιπροσθέτως των πιο πάνω ζητημάτων που 
τέθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων κατά πόσο η ημερομηνία 
λήξης της δυνατότητας έκδοσης αποφάσεων από τον αρμόδιο υπουργό δυνάμει των υπό εξέταση ρυθμίσεων θα 
συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης της ισχύος των αποφάσεων. 

 Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχολιάζοντας τους πιο πάνω 
προβληματισμούς και θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων και μελών της επιτροπής, μεταξύ άλλων ανέφερε τα 
ακόλουθα: 

1. Το ενδεχόμενο να περιληφθούν στο Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών άλλες επιχειρήσεις συναφείς με την 
τουριστική βιομηχανία για την περίοδο από την 31η Οκτωβρίου 2021 μέχρι την 31η Μαρτίου 2022 θα 
εξεταστεί στο πλαίσιο διαβούλευσης που θα διεξαχθεί με τους κοινωνικούς εταίρους. 

2. Η περίοδος ισχύος του προτεινόμενου νόμου από την 31η Οκτωβρίου 2021 μέχρι την 31η Μαρτίου 2022 
αφορά τη δυνατότητα έκδοσης απόφασης εντός του πλαισίου που καθορίζουν οι εν λόγω πρόνοιες, 
ωστόσο η ισχύς των σχετικών αποφάσεων δύναται να επεκτείνεται και μετά την 31η Μαρτίου 2022. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού προέβη στις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις, επιφυλάχθηκε να 
τοποθετηθεί επί των προνοιών του αναθεωρημένου, στη βάση των πιο πάνω, κειμένου του νομοσχεδίου κατά 
τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  Βλέπω τον κ. Αποστόλου, τον κ. Ιωάννου, τον κ. Καυκαλιά.  
Αυτοί,  αυτές;  Τον κύριο Κουλλά.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Αποστόλου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ήταν από την αρχή της πανδημίας που εμείς τοποθετηθήκαμε ότι θα πρέπει να δείξουμε την απεριόριστη 
αλληλεγγύη και στήριξή μας στους εργαζομένους.  Και χαιρόμαστε, γιατί έχουν παρθεί μέτρα προς την ορθή 
κατεύθυνση, για να στηριχτούν οι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις.  Υπήρχε ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο το 
έχουμε εντοπίσει από νωρίς με τους εργαζόμενους στην τουριστική βιομηχανία.  Γιατί ακριβώς το ανεργιακό τους 
επίδομα λαμβάνεται με τις εισφορές της προηγούμενης χρονιάς, οι οποίες ήταν μειωμένες λόγω του ότι ή δεν 
εργάστηκαν καθόλου λόγω των μέτρων ή λόγω του ότι πολλές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις δεν είχαν 
λειτουργήσει, και γι’ αυτό τον λόγο είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας όπως εξεταστούν μέτρα για 
στήριξη αυτών των εργαζομένων.  Χαιρόμαστε, γιατί τόσο το εργατικό συμβουλευτικό σώμα, οι συνδικαλιστές, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι εργοδοτικές οργανώσεις, το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και ομόφωνα η επιτροπή 
Εργασίας, στην οποία τέθηκε το ζήτημα, φέρνουν ενώπιόν σας, ενώπιον της ολομέλειας το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο με πρόταση να υπερψηφιστεί, έτσι ώστε αυτοί οι υπάλληλοι να έχουν το δικαίωμα να πάρουν 
ανεργιακό επίδομα βάσει των υψηλότερων συνεισφορών, είτε του 2019 είτε του 2020.   

 Και κλείνω με το εξής:  δυστυχώς, επειδή φαίνεται ότι η πανδημία ίσως να συνεχιστεί και για χρονικό 
διάστημα το οποίο δεν υπολογίζαμε από την αρχή, πρέπει να συνεχίσουμε όλοι μαζί, εκτελεστική, νομοθετική 
εξουσία, εργατικό συμβουλευτικό σώμα, να στηρίξουμε αυτούς τους εργαζόμενους, αυτές τις επιχειρήσεις που 
το έχουν ανάγκη.  Γιατί, για να βγούμε από αυτή την κρίση, πρέπει να βγούμε μαζί και ενωμένοι.   
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 Στηρίζουμε προφανώς το νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Κύριε Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, και εμείς με τη σειρά μας θα στηρίξουμε και θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε 
ενώπιόν μας, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.  Είναι υποχρέωση της πολιτείας να στηρίξει 
αυτούς τους εργαζομένους.  Δεν είναι χάρη την οποία τους κάνουμε.  Προφανώς, και αυτοί οι εργαζόμενοι δεν 
επέλεξαν από μόνοι τους να εργαστούν για πολύ λίγη χρονική περίοδο.  Είναι λόγω των έκτακτων μέτρων τα 
οποία είχαν επιβληθεί στην πατρίδα μας.  Και αυτό βέβαια θα έπρεπε να αφορά όλον τον τουριστικό τομέα και 
όχι μόνο τους εργαζομένους στα ξενοδοχεία.  Δηλαδή τα θαλάσσια σπορ, όσους εργάζονται στα θαλάσσια σπορ, 
τους εργαζομένους σε εταιρείες ενοικίασης και άλλα επαγγέλματα που είναι άμεσα συνυφασμένα με τον 
τουρισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Ο κ. Καυκαλιάς.   

 Και επειδή ακούω συνεχώς ένα βουητό, έχετε το δικαίωμα να περάσετε έξω από την αίθουσα και να 
συζητήσετε ό,τι θέλετε.  Και δεν αναφέρομαι μόνο στους βουλευτές.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ!  Σεβασμός σ’ 
αυτόν που ομιλεί.   

 Ναι, κύριε Καυκαλιά. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Ασφαλώς, κυρία Πρόεδρε, και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται να αντιμετωπίσει, να επιλύσει ένα 
πρόβλημα το οποίο προκύπτει για τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία και ευρύτερα στην τουριστική βιομηχανία, 
που είναι πλέον σε διαδικασία αναστολής των εργασιών τους.  Είναι μία επιβαλλόμενη ρύθμιση, γι’ αυτό και εμείς 
με τη σειρά μας θα υποστηρίξουμε το νομοσχέδιο.   

 Απ’ εκεί και πέρα, δύο μόνο σημεία θέλω να προσθέσω, ότι απ’ αυτή τη ρύθμιση μένουν έξω εργαζόμενοι 
που δεν καλύπτονται από το πλαίσιο αναστολής των εργασιών. Είναι ένα σημείο που όλοι έχουμε υποδείξει κατά 
τη συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή και έχουμε καλέσει επί τούτου την υπουργό 
σε συντονισμό και συνεργασία και με το εργατικό συμβουλευτικό σώμα να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής 
αυτών των ρυθμίσεων, για να καλυφθούν και αυτοί οι εργαζόμενοι που μένουν έξω.   

 Και το δεύτερο, επιτρέψετέ μου κλείνοντας να επαναφέρω το μεγάλο πρόβλημα που αφορά στον χρόνο 
καταβολής των επιδομάτων και του ανεργιακού επιδόματος.  Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση, το αρμόδιο 
υπουργείο να αλλάξει ταχύτητες.  Δε γίνεται αυτοί οι εργαζόμενοι τώρα οι οποίοι θα βρεθούν στο ανεργιακό τούτη 
την περίοδο, Νιόμβρη, Δεκέμβρη, να πάρουν τα επιδόματά τους μετά από πέντε-έξι μήνες.  Είναι ένα ζήτημα το 
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και η κυβέρνηση να αλλάξει τα αντανακλαστικά της επί τούτου, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καυκαλιά.   

 Κύριε Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πράγματι η κυβέρνηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα στάθηκε 
αλληλέγγυα.  Πήραμε δεκάδες μέτρα που κόστισαν μέχρι και σήμερα €1.900 εκατομ.  Αλλά μην ξεχνάτε ότι 
κάποιοι φρόντισαν να υπάρχουν αυτά τα λεφτά και κάποιοι εφρόντισαν να υπάρχει αυτή η οικονομική 
δυνατότητα.  Και τούτο που λέω δεν είναι άσχετο και με την προηγούμενη συζήτηση.  Και αυτό που έχω ακούσει, 
«πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί η πανδημία», σημαίνει πρέπει να μην αφαιρούμε έσοδα από το κράτος, για να 
μπορούμε όντως να στηρίξουμε στοχευμένα εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί καθ’ όσον περνά 
ο χρόνος μπορεί να είναι αδύνατο να στηριχτούν όλοι.   

 Έχουμε μπροστά μας ένα νομοσχέδιο στο οποίο πραγματικά δε διαφωνεί κανένας˙ λέει φυσικά για 
παραχώρηση δυνατότητας διατάγματος στην υπουργό.  Η υπουργός προς τιμή της μας έχει δώσει και το 
διάταγμα, μας λέει τι ακριβώς θέλει να κάνει, που όντως είναι το να υπολογιστεί το φετινό ανεργιακό στους τομείς 
πάνω στο σχέδιο το οποίο υπάρχει από το 1992 για αναστολή εργασιών τον χειμώνα, ο μεγαλύτερος 
υπολογισμός είτε του 2019 είτε του 2020, έτσι ώστε κανένας εργαζόμενος να μην πάρει λιγότερο ανεργιακό από 
ό,τι θα έπαιρνε, εάν δε συνέβαινε η πανδημία.  Αυτό σημαίνει το νομοσχέδιο.  Και ενδεχομένως κάποιοι να 
πάρουν περισσότερα, εάν όντως το 2020 δικαιούνται περισσότερα.   
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 Επίσης, η υπουργός στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου, όπως πάντοτε, συμπεριέλαβε στους σκοπούς 
και άλλα επαγγέλματα που έχουν πληγεί, αλλά που δε βρίσκονταν όλα αυτά τα χρόνια από το 1992 μέσα στο 
Σχέδιο Αναστολής Εργασιών του χειμώνα.  Γι’ αυτό νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε 
την υπουργό και την κυβέρνηση, που έχουν αυτά τα αντανακλαστικά, που έφεραν αυτό το νομοσχέδιο, που θα 
παρθούν αυτά τα μέτρα χωρίς επιβάρυνση, χωρίς νέες εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.  Να ευχαριστήσω 
επίσης όλα τα μέλη της επιτροπής και ιδιαιτέρως τον πρόεδρο, γιατί πράγματι τέτοια νομοσχέδια πρέπει 
συναινετικά όλοι μαζί γρήγορα να τα φέρνουμε ενώπιον της Βουλής, στις υπηρεσίες της Βουλής και σε σας 
προσωπικά, κυρία Πρόεδρε, αφού όσον αφορά τούτα τα νομοσχέδια μπορούμε σύμφωνα με τις διαδικασίες της 
Βουλής να δείξουμε μια ευελιξία, έτσι ώστε να τα ψηφίσουμε το συντομότερο δυνατόν. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Nα ʼστε καλά, κύριε Κουλλά. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σκοπός του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του Σχεδίου Προσωρινών Αναστολών.  Άρθρο 5. 

 Εξουσιοδότηση Υπουργού ή Γενικού Διευθυντή.  Άρθρο 6. 

 Έναρξη της ισχύος του Σχεδίου Προσωρινών Αναστολών.  Άρθρο 7. 

 Έναρξη και λήξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 8. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 8; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Kαμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 8 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Προσωρινών Αναστολών Επιχειρήσεων της Τουριστικής 
Βιομηχανίας Νόμος του 2021.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Kαμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στο αμέσως επόμενο θέμα, που είναι το έβδομο και τιτλοφορείται «Οι περί Επαγγελματικής 
Ασφάλειας και Υγείας στις Εργασίες Λιμένων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021».   

 Παρακαλώ να διαβαστεί ο σκοπός. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στις Εργασίες Λιμένων Κανονισμών, ώστε 
η δοκιμή, εξέταση, επιθεώρηση και πιστοποίηση ανυψωτικών συσκευών και στοιχείων αφαιρετού εξοπλισμού 
χειρισμού σε κυπριακά πλοία να γίνεται από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμου του 2011. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους 
κανονισμούς «Οι περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στις Εργασίες Λιμένων (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2021» 
Παρόντες: 
 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος   Χρίστος Σενέκης  

 Χρίστος Χριστόφιας  Σωτήρης Ιωάννου  

 Δημήτρης Δημητρίου  Ανδρέας Αποστόλου  

 Φωτεινή Τσιρίδου  Μαρίνος Μουσιούττας  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 26 Οκτωβρίου και στις 9 Νοεμβρίου 
2021.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του ίδιου 
υπουργείου, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ. Η συνδικαλιστική 
οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. 
Γιώργος Κουκουμάς, Ονούφριος Κουλλά και Πανίκος Λεωνίδου. 

 Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 66 του περί 
Εργοστασίων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στις Εργασίες 
Λιμένων Κανονισμών, ώστε η δοκιμή, εξέταση, επιθεώρηση και πιστοποίηση ανυψωτικών συσκευών και 
στοιχείων αφαιρετού εξοπλισμού χειρισμού σε κυπριακά πλοία να γίνεται από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμου 
του 2011.   

 Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς η αρμοδιότητα έγκρισης οργανισμών επιφορτισμένων με 
τη διενέργεια των πιο πάνω ενεργειών μεταφέρεται από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας, ο οποίος είναι η αρμόδια αρχή για την εξουσιοδότηση των σχετικών 
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οργανισμών, δυνάμει της προαναφερθείσας ειδικής ναυτιλιακής νομοθεσίας η οποία αφορά τα πλοία υπό 
κυπριακή σημαία.   

 Κατά τη συζήτηση των κανονισμών ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επεξήγησε στην επιτροπή ότι το εν λόγω 
υπουργείο που είναι σήμερα αρμόδιο για την εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών δεν έχει δυνατότητα να 
εποπτεύει τις δραστηριότητες τέτοιων οργανισμών και ως εκ τούτου η τροποποίηση αυτών, με τη μεταφορά της 
εν λόγω αρμοδιότητας στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, θα βελτιώσει την εποπτεία των δραστηριοτήτων των 
οργανισμών αυτών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν 
από την εκτελεστική εξουσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι.  Άρα, πάμε στην ψηφοφορία για την έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Ωραία!   

 Άρα, με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το όγδοο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019».   

 Ναι, κύριε Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, βρίσκομαι σε δύσφορη θέση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Νομίζω είναι για αναβολή. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 …σε δύσφορη θέση να ζητήσω αναβολή του θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το κατάλαβα. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Είναι γεγονός ότι λόγω του αυξημένου όγκου, που είχαμε εργασίες την περασμένη βδομάδα, δεν κατέστη 
δυνατή η υποβολή τροπολογιών.  Έτσι, θα ζητούσα μίας εβδομάδας αναβολή, για να κατατεθούν κάποιες 
τροπολογίες, να φτιάξουμε αυτό το νομοθέτημα, το οποίο να μην αδικεί κανέναν πολίτη και ταυτόχρονα να 
πραγματώνει τον σκοπό για τον οποίο έχει κατατεθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βέβαια, πρέπει να υπενθυμίσω ότι είναι, όπως με υπενθυμίζει εδώ η διεύθυνση, εξ αναβολής το θέμα. 
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ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Tο γνωρίζω, γι’ αυτό έχω επαναλάβει δύο φορές ότι είναι δύσφορη η θέση μου.  Ό,τι θέλετε αποφασίστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα για την οποία μπορείτε να αποδεχτείτε το αίτημα του 
συναδέλφου και δε θα αγορεύσω τώρα με νομικισμούς, αλλά πολύ πρακτικά.  Οι ίδιοι συνάδελφοι, οι 
εμπλεκόμενοι με τη συγκεκριμένη επιτροπή, συμμετείχαν αυτή την εβδομάδα σε τουλάχιστον τρεις παράλληλες, 
πολύωρες συνεδριάσεις.  Εκ των πραγμάτων, ακόμα και ο ίδιος ο κανονισμός τυπικά δεν εφαρμόστηκε, διότι 
έχουμε καθορίσει έκτακτες συνεδριάσεις, για να προλάβουμε θέματα.  Επειδή είναι κοινή η αντίληψη ότι 
υπάρχουν λεπτά νομικά ζητήματα ποινικού δικαίου, θα παρακαλούσα να λάβετε σοβαρά υπόψη αυτή τη 
διάσταση, για να μπορέσει να εξεταστεί δεόντως το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού. 

 Θα το επιτρέψω, νοουμένου ότι δεν υπάρχει καμία ένσταση από οποιοδήποτε μέλος του σώματος. 

 Ναι, κυρία Τσιρίδου.  Για ένσταση; 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Όχι, δεν είναι για ένσταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, πείτε μας. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Ούτε και από την πλευρά μας εμείς θα φέρουμε την οποιαδήποτε ένσταση, παρ’ όλο που πράγματι είναι 
εξ αναβολής και παρ’ όλο που ένας από τους λόγους που είναι καλό να ψηφιστεί το συντομότερο είναι διότι 
αφορά την αύξηση ποινών όσον αφορά τους δημόσιους λειτουργούς και θα ήταν καλό υπό την προστασία αυτού 
του άρθρου του Ποινικού Κώδικα να ενταχθούν όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί και όχι μόνο αυτοί που υπηρετούν το 
σώμα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άρα, με τη συναίνεση όλων αναβάλλεται για την επόμενη ολομέλεια. 

 Τώρα επί θέματος αρχής να ετοιμαστεί λίστα ομιλητών.   

 Ποιοι και ποιες ζητούν τον λόγο.  Ή έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση. 

 Το υπ’ αριθμόν 9 θέμα τιτλοφορείται «Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του 
τελικού απολογισμού για το έτος 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81.2 του Συντάγματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση τελικού απολογισμού των οικονομικών συναλλαγών του δημόσιου τομέα για το έτος 2020. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 
Δημόσιων Δαπανών για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του τελικού 

απολογισμού για το έτος 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81.2 του Συντάγματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

Παρόντες: 
 Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου     

 Χρύσης Παντελίδης Κώστας Κώστα   
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 Σάβια Ορφανίδου Σταύρος Παπαδούρης 

 Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν  Ανδρέας Αποστόλου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 
εξέτασε την πιο πάνω απόφαση σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Οκτωβρίου και στις 18 
Νοεμβρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Βοηθός Γενικός Λογιστής, 
ο Γενικός Ελεγκτής, η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.  Σημειώνεται 
ότι με την εν λόγω απόφαση της Βουλής τίθεται προς έγκριση ο τελικός απολογισμός για το έτος 2020, όπως 
αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2020. 

 Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής της 
Δημοκρατίας ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος διευθύνει και επιβλέπει κάθε λογιστική εργασία που είναι σχετική με τα 
χρηματικά διαθέσιμα και το λοιπό ενεργητικό της Δημοκρατίας και επίσης αποδέχεται και διενεργεί κάθε πληρωμή 
χρημάτων που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία.  Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 81 
του συντάγματος, η δημοσιονομική έκθεση, που αποτελεί τον τελικό απολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, 
κατατίθεται εντός τριών μηνών από τη λήξη του έτους αυτού στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.   

 Στο πλαίσιο της εξέτασης της πιο πάνω δημοσιονομικής έκθεσης ο Βοηθός Γενικός Λογιστής δήλωσε 
μεταξύ άλλων στην επιτροπή ότι η δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2020, η οποία κατατέθηκε ενώπιον της 
Βουλής των Αντιπροσώπων εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζει το Σύνταγμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, αφορά τον τελικό απολογισμό των οικονομικών συναλλαγών του δημόσιου τομέα για το έτος 2020.    

 Σύμφωνα με την υπό επισκόπηση έκθεση, το περιεχόμενο της δημοσιονομικής έκθεσης καθορίζεται στο 
άρθρο 78 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και περιλαμβάνει παρουσίαση 
των εσόδων και των δαπανών που είχαν περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, σε σύγκριση με τις 
πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές που έγιναν κατά το ίδιο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη και τους 
συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς και τις τυχόν μεταφορές πιστώσεων.  Πέραν του τελικού απολογισμού, η 
δημοσιονομική έκθεση περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα θέματα καθορίζονται από τον Γενικό Λογιστή της 
Δημοκρατίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα δημοσιονομικού ενδιαφέροντος.  Περαιτέρω, σύμφωνα και 
με τη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τη δημοσιονομική έκθεση για το 2020, αυτή αποτελείται από το 
Μέρος Α´, που αφορά στον τελικό απολογισμό και άλλες οικονομικές καταστάσεις, και από το Μέρος Β´, που 
περιλαμβάνει αναλυτικές καταστάσεις για τις οικονομικές συναλλαγές που αφορούν στην υλοποίηση του 
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών πιστώσεων που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια 
του έτους, και καλύπτει τόσο τις συναλλαγές για τα υπουργεία όσο και για τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κράτους.  
Σημειώνεται επίσης ότι από το 2017 και έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών στη δημοσιονομική έκθεση 
περιλαμβάνονται πίνακες υλοποίησης του προϋπολογισμού δαπανών για το κάθε υπουργείο ξεχωριστά.   

 Ειδικότερα, στο Μέρος Α΄ της δημοσιονομικής έκθεσης, που αφορά τον τελικό απολογισμό του κρατικού 
προϋπολογισμού, ο οποίος ετοιμάζεται με βάση τις πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές, περιλαμβάνονται 
διάφορες καταστάσεις που παρουσιάζουν συνοπτικά την υλοποίηση του προϋπολογισμού με διάφορες μορφές 
και αναλύσεις.  Επιπρόσθετα, στο μέρος αυτό της δημοσιονομικής έκθεσης περιλαμβάνονται καταστάσεις που 
αναλύουν τα καθυστερημένα έσοδα και τις εκκρεμείς οφειλές, καθώς και τις επενδύσεις και τις συνδρομές ή τη 
συμμετοχή του κράτους σε διεθνείς οργανισμούς.  Περαιτέρω, περιλαμβάνονται καταστάσεις για τον δανεισμό, 
τα γραμμάτια του δημοσίου, τα μεταβιβάσιμα γραμμάτια, τις εγγυήσεις που παρέχει το κράτος, καθώς και τα 
δάνεια που παραχωρήθηκαν προς τρίτους από το δημόσιο ταμείο. 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με το περιεχόμενο της εν λόγω δημοσιονομικής έκθεσης, καθώς και με τα 
συμπληρωματικά στοιχεία που τη συνοδεύουν, προκύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Οι συνολικές εισπράξεις από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν κατά το έτος 2020 στα 
€5.975 εκατομ. σε σύγκριση με €6.599 εκατομ. το 2019, ενώ οι αντίστοιχες πληρωμές ανήλθαν στα €7.105 
εκατομ. σε σύγκριση με €6.176 εκατομ. το 2019.  Ως εκ τούτου, το έλλειμμα που προέκυψε από 
λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες ως αποτέλεσμα των οικονομικών πράξεων που έγιναν το 
2020 ανήλθε στα €1.130 εκατομ. σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €423 εκατομ. το 2019, ενώ είχε αρχικά 
προϋπολογιστεί έλλειμμα ύψους €1.183 εκατομ. για το έτος 2020.  Μετά τη συμπερίληψη και των καθαρών 
πληρωμών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, δηλαδή των τόκων που ανήλθαν στα €457 εκατομ. 
το 2020 σε σύγκριση με €479 εκατομ. το 2019, παρουσιάζεται έλλειμμα για το 2020 ύψους €1.587 εκατομ. 
σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €56 εκατομ. το 2019.  Λαμβάνοντας υπόψη και τις αναλήψεις και τις 
αποπληρωμές δανείων που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2020, προέκυψε πλεόνασμα ύψους €2.083 
εκατομ. σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €358 εκατομ. το 2019, ενώ είχε αρχικά προϋπολογιστεί έλλειμμα 
ύψους €2.802 εκατομ. για το έτος 2020.   

2. Η μετάβαση σε έλλειμμα από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες το έτος 2020, που ανήλθε στα 
€1.130 εκατομ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €423 εκατομ. που ήταν το 2019, οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
των κοινωνικών παροχών που ανήλθαν στα €1.895 εκατομ. το 2020 σε σύγκριση με €1.274 εκατομ. το 
2019 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επηρεάστηκαν από την πανδημία, καθώς και των μειωμένων 
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εισπράξεων των άμεσων και των έμμεσων φόρων που ανήλθαν στα €5.067 εκατομ. το 2020 σε σύγκριση 
με €5.525 εκατομ. το 2019.   

3. Τα έσοδα από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν στα €5.975 εκατομ. (2019:  €6.599 
εκατομ.) σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα που ήταν €6.918 εκατομ. (2019:  €6.657 εκατομ.), 
δηλαδή σημειώθηκε ποσοστό υλοποίησης 86,3% (2019:  99,1%).  Τα έσοδα ήταν μειωμένα κατά 9,5% σε 
σχέση με το 2019 και προέρχονταν κυρίως από έμμεσους φόρους 52% (2019: 49%) (2020:  €3.127 
εκατομ., 2019:  €3.197 εκατομ.), από άμεσους φόρους 33% (2019:  35%) (2020:  €1.940 εκατομ., 2019:  
€2.328 εκατομ.) και από άλλα έσοδα 15% (2019:  16%) (2020:  €907 εκατομ., 2019:  €1.070 εκατομ.).  
Σημειώνεται ότι η κύρια πηγή εσόδων του κράτους είναι η φορολογία, η οποία ανήλθε για το έτος 2020 
στο 84,8% των συνολικών δημόσιων εσόδων σε σύγκριση με 83,7% το 2019.  Περαιτέρω, σημειώνεται 
ότι οι εισπράξεις από τους έμμεσους φόρους μειώθηκαν κατά €70 εκατομ. και ανήλθαν στα €3.127 εκατομ. 
το 2020 σε σύγκριση με €3.197 εκατομ. το 2019.  Η μείωση οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις 
από φόρους κατανάλωσης, στα μειωμένα τέλη μεταβιβάσεων και στη μείωση των εισπράξεων από τέλη 
χαρτοσήμων, ενώ επηρεάζεται αντίστροφα από την αύξηση στις καθαρές εισπράξεις φόρου 
προστιθέμενης αξίας.  Τα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας συνεχίζουν να αποτελούν το 
μεγαλύτερο μέρος των έμμεσων φόρων (2020:  €2.168 εκατομ., 2019:  €2.144 εκατομ.). 

 Οι εισπράξεις των άμεσων φόρων μειώθηκαν κατά €388 εκατομ. και ανήλθαν στα €1.940 εκατομ. σε 
σύγκριση με €2.328 εκατομ. το 2019.  Η μεταβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μειωμένες εισπράξεις 
του εταιρικού φόρου, του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και του φόρου περιουσίας, καθώς και 
στη μείωση των εισπράξεων που προέρχονται από τη μείωση των απολαβών από μισθούς του δημόσιου 
τομέα.   

 Στα υπόλοιπα έσοδα του κράτους, που ανέρχονται στα €907 εκατομ. σε σύγκριση με €1.070 εκατομ. το 
2019, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων έσοδα από προσφορά υπηρεσιών και πώληση αγαθών ύψους €212 
εκατομ. (2019:  €274 εκατομ.), χορηγίες που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους €85,5 
εκατομ. (2019:  €162 εκατομ.), μέρισμα από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου €0 (2019:  €23,7 εκατομ.), 
δικαιώματα διαχείρισης αερολιμένων και λιμένων ύψους €62 εκατομ. (2019:  €99 εκατομ.) και μερίσματα 
από οργανισμούς δημόσιου δικαίου - Cyta ύψους €14,7 εκατομ. (2019:  €43 εκατομ.). 

4. Οι δαπάνες για λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν στα €7.105 εκατομ. (2019:  €6.176 
εκατομ.) σε σύγκριση με τις προϋπολογισθείσες που ήταν €8.101 εκατομ. (2019:  €7.008 εκατομ.), δηλαδή 
σημειώθηκε ποσοστό υλοποίησης 88% (2019:  88%).  Σημειώνεται ότι οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 15%, 
κυρίως λόγω της αύξησης των κοινωνικών παροχών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επηρεάστηκαν 
από την πανδημία.  Ειδικότερα, οι δαπάνες για λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες του έτους 
αποτελούνται κυρίως από μεταβιβάσεις ποσοστό 46% ύψους €3.287 εκατομ. (2019:  €2.578 εκατομ.), 
δαπάνες προσωπικού ποσοστό 29% ύψους €2.072 εκατομ. (2019:  €2.007 εκατομ.), λειτουργικές 
δαπάνες ποσοστό 10% ύψους €733 εκατομ. (2019:  €682 εκατομ.), συντάξεις και φιλοδωρήματα ποσοστό 
10% ύψους €686 εκατομ. (2019:  €645 εκατομ.) και κεφαλαιουχικές δαπάνες ποσοστό 5% ύψους €327 
εκατομ. (2019:  €264 εκατομ.). 

5. Οι μεταβιβάσεις ανήλθαν κατά το έτος 2020 στα €3.287 εκατομ. (2019:  €2.578 εκατομ.) και αποτελούν τη 
μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών του κράτους.  Αφορούν κυρίως σε χορηγίες και συνεισφορές του κράτους 
σε διάφορους οργανισμούς, στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και σε φυσικά πρόσωπα.  Ειδικότερα, οι 
χορηγίες προς τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου ανήλθαν κατά το έτος 2020 σε συνολικό ποσό ύψους 
€205 εκατομ. και οι χορηγίες προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ανήλθαν σε συνολικό ποσό ύψους 
€108 εκατομ.  Οι κοινωνικές παροχές αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία μεταβιβάσεων και ανήλθαν 
κατά το έτος 2020 στα €1.468 εκατομ. σε σύγκριση με €914 εκατομ. το 2019.  Οι σημαντικότερες 
κοινωνικές παροχές αφορούσαν τις κοινωνικές παροχές πρόνοιας λόγω πανδημίας (2020:  €446 εκατομ., 
2019:  €0 εκατομ.), το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΕΕΕ) (2020:  €210 εκατομ., 2019:  €212 εκατομ.), 
το επίδομα τέκνου (2020:  €121 εκατομ., 2019:  €107 εκατομ.), τη χορηγία σε συνταξιούχους με χαμηλά 
εισοδήματα (2020:  €86 εκατομ., 2019:  €68 εκατομ.), την κοινωνική σύνταξη (2020:  €73 εκατομ., 2019:  
€72 εκατομ.) και τη φοιτητική χορηγία (2020:  €59 εκατομ., 2019:  €50 εκατομ.). 

6. Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν κατά το έτος 2020 στα €2.072 εκατομ. (2019:  €2.007 εκατομ.), 
σημειώνοντας αύξηση 3,2%.  Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών προσωπικού αφορά το προσωπικό του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ποσοστό 35%), με συνολική δαπάνη που 
ανήλθε στα €722 εκατομ. (2019:  €690 εκατομ.), ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά 
το προσωπικό του Υπουργείου Υγείας (ποσοστό 14%), με συνολική δαπάνη που ανήλθε στα €293 εκατομ. 
(2019:  €284 εκατομ.).   

 Οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα ανήλθαν κατά το έτος 2020 σε ποσό ύψους €686 εκατομ. σε σύγκριση 
με ποσό ύψους €645 εκατομ. το 2019.  Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού και συντάξεων ανήλθαν κατά 
το έτος 2020 σε ποσό ύψους €2.640 εκατομ. (2019:  €2.560 εκατομ.) και καταβλήθηκαν φιλοδωρήματα 
ποσού ύψους €118 εκατομ. (2019:  €92 εκατομ.).  Ειδικότερα, ο αριθμός των εργοδοτουμένων, 
περιλαμβανομένων και των ωρομίσθιων, ανήλθε κατά το έτος 2020 σε 52 514 άτομα (2019:  52 180 
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άτομα), ο αριθμός των αφυπηρετήσεων ανήλθε στα 1 622 άτομα (2019:  1 174 άτομα) και ο αριθμός των 
συνταξιούχων, συμπεριλαμβανομένων και των χηρών, ανήλθε στα 23 327 άτομα (2019:  22 756 άτομα). 

7. Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν κατά το έτος 2020 σε €733 εκατομ. σε σύγκριση με €682 εκατομ. το 
2019, σημειώνοντας αύξηση ύψους 7,5%.  Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της αγοράς 
φαρμάκων και ιατρικών προμηθειών λόγω πανδημίας, η οποία ανήλθε κατά το έτος 2020 στα €91 εκατομ. 
σε σύγκριση με €25 εκατομ. το 2019.  Περαιτέρω, οι κυριότερες κατηγορίες λειτουργικών δαπανών 
αφορούν στις δαπάνες άμυνας και αστυνόμευσης, που αντιστοιχούν σε ποσό ύψους €271 εκατομ., στις 
δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες, ποσό ύψους €78 εκατομ., και στις δαπάνες για 
συντηρήσεις και επιδιορθώσεις, ποσό ύψους €68 εκατομ. 

8. Τα κρατικά έσοδα ανήλθαν σε ποσό ύψους €12.148 εκατομ. το 2020 σε σύγκριση με ποσό ύψους €9.825 
εκατομ. το 2019, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 23,6%, ενώ τα προϋπολογισθέντα έσοδα προνοούσαν ποσό 
ύψους €8.355 εκατομ. το 2020 σε σύγκριση με ποσό ύψους €8.792 εκατομ. το 2019, σημειώθηκε δηλαδή 
ποσοστό υλοποίησης των εσόδων ύψους 145% το 2020 σε σύγκριση με ποσοστό ύψους υλοποίησης 
112% το 2019.  Ειδικότερα, τα έσοδα/εισπράξεις του έτους 2020 προέρχονταν κυρίως από έμμεσους 
φόρους κατά ποσοστό 52% σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 49% το 2019, από άμεσους φόρους κατά 
ποσοστό 33% σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 35% το 2019 και από άλλα έσοδα κατά ποσοστό 15% σε 
σύγκριση με ποσοστό ύψους 16% το 2019.     

9. Οι κρατικές δαπάνες ανήλθαν σε ποσό ύψους €10.065 εκατομ. το 2020 σε σύγκριση με ποσό ύψους 
€10.183 εκατομ. το 2019, μειώθηκαν δηλαδή κατά 1,2%, ενώ οι προϋπολογισθείσες δαπάνες ανήλθαν 
στα €11.157 εκατομ. το 2020 σε σύγκριση με το ποσό των €11.111 εκατομ. το 2019, σημειώθηκε δηλαδή 
ποσοστό υλοποίησης των δαπανών ύψους 90% το 2020 σε σύγκριση με ποσοστό, ύψους 92%, το 2019.  
Ειδικότερα, οι δαπάνες/πληρωμές του έτους 2020 προέρχονταν κυρίως από μεταβιβάσεις κατά 46% 
(€3.287 εκατομ.) σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 42% το 2019, από δαπάνες προσωπικού κατά 29% 
(€2.072 εκατομ.) σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 33% το 2019, από λειτουργικές δαπάνες κατά 10% 
(€733 εκατομ.) σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 11% το 2019, από συντάξεις και φιλοδωρήματα κατά 10% 
(€686 εκατομ.) σε σύγκριση με το ίδιο ποσοστό ύψους 10% το 2019 και από κεφαλαιουχικές δαπάνες 
κατά 5% (€327 εκατομ.) σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 4% το 2019.   

10. Οι εισπράξεις από χρηματοδοτικές δραστηριότητες κατά το έτος 2020, δηλαδή οι αναλήψεις νέων δανείων, 
ανήλθαν στα €6.121 εκατομ. (2019: €3.171 εκατομ.), ενώ οι πληρωμές, δηλαδή οι αποπληρωμές δανείων, 
ανήλθαν στα €2.451 εκατομ. (2019: €3.473 εκατομ.).  Το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων (€4.500 
εκατομ.) αφορούσε έκδοση Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Γραμματίων. 

11. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2020 προνοούσε δαπάνες συνολικού ύψους €9.259 εκατομ. (2019:  €9.089 
εκατομ.).  Κατά τη διάρκεια του έτους εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €1.898 εκατομ. 
(2019:  €2.022 εκατομ.), που προήλθαν από συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς ύψους €1.074 
εκατομ. (2019:  €688 εκατομ.) και πρόσθετες πιστώσεις από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ύψους 
€824 εκατομ. (2019:  €1.334 εκατομ.), οι οποίες δεν απαιτούν κατάθεση συμπληρωματικών 
προϋπολογισμών.  Κατά συνέπεια, οι συνολικές εγκριθείσες δαπάνες ανήλθαν για το 2020 στο ποσό των 
€11.157 εκατομ. σε σύγκριση με το ποσό των €11.111 εκατομ. το 2019. 

12. Τα καθυστερημένα έσοδα σημείωσαν αύξηση από €2.861 εκατομ. μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 
ανήλθαν στα €3.512 εκατομ. στο τέλος του 2020, δηλαδή σημείωσαν αύξηση κατά 22,7%, και αφορούσαν 
κυρίως ποσό ύψους €2.348 εκατομ. στα έσοδα του Τμήματος Φορολογίας σε σύγκριση με ποσό ύψους 
€2.216 εκατομ. το 2019, ποσό ύψους €23 εκατομ. στα έσοδα του Τμήματος Τελωνείων σε σύγκριση με 
ποσό ύψους €24 εκατομ. το 2019 και ποσό ύψους €130 εκατομ. στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σε 
σύγκριση με ποσό ύψους €125 εκατομ. το 2019.  Σημειώνεται ότι από το έτος 2014 το Γενικό Λογιστήριο 
της Δημοκρατίας δημοσιεύει κατάλογο με τις διαγραφές που έγιναν από την Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής 
Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών σύμφωνα με τις διατάξεις των περί της 
Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας 
Νόμων.   

 Ειδικότερα, μέσω της διαδικασίας συμψηφισμού εισπράχθηκαν κατά το 2020 έσοδα συνολικού ύψους 
€21,2 εκατομ. (2019: €56,4 εκατομ.), τα οποία αφορούσαν κυρίως έσοδα από το Τμήμα Φορολογίας και 
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Λόγω της πανδημίας η διαδικασία συμψηφισμού αναστάλθηκε για 
έξι μήνες το έτος 2020. 

13. Το συνολικό ύψος του δανεισμού, δηλαδή του δημόσιου χρέους, την 31η Δεκεμβρίου 2020, 
περιλαμβανομένου του ενδοκυβερνητικού δανεισμού ύψους €8.975 εκατομ. και των εγγυημένων από την 
κυβέρνηση δανείων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης των οποίων οι πληρωτέες δόσεις έχουν αναληφθεί 
από την κυβέρνηση ποσού ύψους €244 εκατομ., ανήλθε στα €33.636 εκατομ. σε σύγκριση με €29.570 
εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2019, από τα οποία τα €20.092 εκατομ. αφορούσαν δάνεια εξωτερικού (2019:  
€16.752 εκατομ.).   
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14. Το συνολικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων που εκκρεμούσαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 ήταν €1.837 
εκατομ. σε σύγκριση με €1.936 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 5%. 

15. Το ύψος των δανείων προς τρίτους τα οποία εκκρεμούσαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν στα €941 
εκατομ. σε σύγκριση με €909 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2019, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 3,5%.  
Τα εν λόγω δάνεια παραχωρήθηκαν είτε απευθείας από την κυβέρνηση είτε με κυβερνητικά κεφάλαια 
μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αφορούσαν μεταξύ άλλων δάνεια σε οργανισμούς δημόσιου 
δικαίου και άλλους οργανισμούς ύψους €620 εκατομ. (2019:  €646 εκατομ.), σε εταιρείες και άλλους 
ιδιωτικούς οργανισμούς ύψους €89 εκατομ. (2019:  €99 εκατομ.) και σε δήμους ύψους €55 εκατομ. (2019:  
€38 εκατομ.). 

16. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων για το έτος 2020 ανήλθε στα €1.543 εκατομ. σε σύγκριση με ποσό 
ύψους €1.537 εκατομ. το 2019. 

 Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο Βοηθός Γενικός Λογιστής ανέφερε μεταξύ άλλων ενώπιον της επιτροπής 
τα ακόλουθα θέματα: 

1. Κυβερνητικές εγγυήσεις: 

 Το υπόλοιπο των κυβερνητικών εγγυήσεων στις 30 Ιουνίου 2021 ανήλθε σε €1.740 εκατομ.  Από το πιο 
πάνω ποσό δάνεια ύψους €500 εκατομ. (7,19%) είναι μη εξυπηρετούμενα, ενώ τα υπόλοιπα είναι 
εξυπηρετούμενα (92,81%). 

 Παράλληλα, η παραχώρηση νέων εγγυήσεων γίνεται μετά από αξιολόγηση της οικονομικής δυνατότητας 
του οργανισμού να αποπληρώσει το δάνειο για το οποίο αιτείται κυβερνητική εγγύηση. 

2. Δάνεια προς τρίτους: 

 Τα δάνεια που παραχωρήθηκαν είτε απευθείας από την κυβέρνηση είτε με κυβερνητικά κεφάλαια μέσω 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν σε €941 εκατομ. (2019: €908,9 
εκατομ.) και κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: 

 Ελληνική κυβέρνηση-μηχανισμός στήριξης:  €108,3 εκατομ., δήμοι:  €55,1 εκατομ., κοινοτικά συμβούλια:  
€2 εκατομ., συμβούλια αποχετεύσεως:  €11,5 εκατομ., οργανισμοί δημόσιου δικαίου και άλλοι οργανισμοί:  
€617,5 εκατομ., εταιρείες και άλλοι ιδιωτικοί οργανισμοί:  €51,8 εκατομ. και άλλα παγιοποιημένα δάνεια 
λόγω τουρκικής εισβολής:  €94,5 εκατομ. 

 Ειδικότερα, όσον αφορά την αύξηση του ποσού των παγιοποιημένων δανείων λόγω τουρκικής εισβολής, 
το εν λόγω ποσό έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια του 2020 κατά €52,6 εκατομ. (2020:  €94,5 εκατομ. - 2019:  
€41,9 εκατομ.), κυρίως λόγω του γεγονότος ότι στις 2 Ιανουαρίου 2020 τέθηκε σε ισχύ ο περί της 
Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και Εξουσιών του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων στον Γενικό 
Λογιστή της Δημοκρατίας Νόμος του 2019 [Ν.150(Ι) του 2019], με βάση τον οποίο το Ταμείο Δημοσίων 
Δανείων διαλύεται και όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και το αποθεματικό του Ταμείου 
Δημοσίων Δανείων μεταφέρεται στη Δημοκρατία.  Ως εκ τούτου, με βάση την πιο πάνω νομοθεσία, όλα 
τα εκκρεμή δάνεια του πρώην Ταμείου Δημοσίων Δανείων μεταφέρθηκαν στα λογιστικά βιβλία της 
κυβέρνησης με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσού των παγιοποιημένων δανείων λόγω τουρκικής 
εισβολής. 

Περαιτέρω, δήλωσε ότι η αύξηση του δανεισμού προς τρίτους οφείλεται κυρίως στον απευθείας δανεισμό 
των δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών (νέα δάνεια 2020: €18,8 εκατομ. - 2019: €11,7 εκατομ.), ως 
επίσης και στην αύξηση των κεφαλαίων που παραχωρήθηκαν στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών για τη χορήγηση νέων δανείων (€40,9 εκατομ.). 

3. Διαφάνεια: 

Η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του κράτους επιτρέπει στον πολίτη να καθιστά τις κρατικές 
υπηρεσίες υπόλογες, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την ίση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών.  Η αρχή της 
διαφάνειας έχει ενσωματωθεί με ρυθμιστικές πρόνοιες στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο από το 2014.  
Σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση, το Γενικό Λογιστήριο, χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, 
προχώρησε σε αναβάθμιση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχεται προς το κοινό με την 
παροχή μεταξύ άλλων των πιο κάτω πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας του: 

α. Του καταλόγου των φυσικών/νομικών προσώπων που έλαβαν ποσά πέραν του €1 εκατομ. από τη 
Δημοκρατία, καθώς και των συναλλαγών ποσών ύψους πέραν των €5.000 για κάθε 
τμήμα/υπηρεσία/ειδικό ταμείο της κυβέρνησης για το έτος 2020. 

β. Της πορείας υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020. 

γ. Του συμψηφισμού εσόδων και εξόδων της Δημοκρατίας.  
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δ. Των διαγραφών από την Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, 
Αξιών και Υλικών.  

ε. Του καταλόγου χορηγιών που δόθηκαν κατά το 2020. 

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι μέσω της διαδικασίας συμψηφισμού προέκυψαν κατά το 2020 έσοδα 
συνολικού ύψους €21,2 εκατομ. σε σύγκριση με ποσό ύψους €56,4 εκατομ. το 2019, τα οποία αφορούν 
κυρίως έσοδα του Τμήματος Φορολογίας και εισφορές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Λόγω 
της πανδημίας η διαδικασία συμψηφισμού αναστάλθηκε για έξι μήνες το έτος 2020.  Σημειώνεται επίσης 
ότι από την έναρξη της εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας από τον Ιούλιο 2014 μέχρι την 31η Αυγούστου 
2021 έγιναν συμψηφισμοί και έχουν εισπραχθεί συνολικά ποσά ύψους €295 εκατομ. σε σύγκριση με 
€266,4 εκατομ. μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

Η παροχή έγκαιρης και χρήσιμης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ενισχύεται και αναβαθμίζεται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών.  
Τονίζεται επίσης ότι με τη δημοσιοποίηση των πιο πάνω στοιχείων εξυπηρετείται ταυτόχρονα και η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των πολιτών. 

4.  Εισπρακτέα ποσά/καθυστερημένα έσοδα: 

Αναφορικά με τη λογιστική διαχείριση των καθυστερημένων εσόδων το Γενικό Λογιστήριο της 
Δημοκρατίας, σε πλήρη συνεννόηση με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, έχει υιοθετήσει στην 
ολότητά τους τις πρόνοιες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα. Για τον σκοπό αυτό το 
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει εκδώσει σχετικές εγκυκλίους με τις οποίες ζητείται από τα 
υπουργεία/υφυπουργεία/ανεξάρτητες υπηρεσίες να υποβάλουν τα οικονομικά τους στοιχεία στη βάση των 
προνοιών που καθορίζουν τα διεθνή πρότυπα και αφορούν τα εισπρακτέα με σκοπό την παρουσίαση των 
πραγματικών οφειλόμενων ποσών προς το κράτος. 

 Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι μεγάλες αποκλίσεις που παρουσιάστηκαν κατά την 
υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2020, καθώς και η μείωση των εσόδων κατά 9,5% περίπου σε σχέση 
με το 2019 οφείλονται κυρίως στην αρνητική επίπτωση που έχει επιφέρει στα οικονομικά του κράτους η 
πανδημία COVID-19. 

 Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το σκέλος των δαπανών του κράτους o Βοηθός Γενικός Λογιστής δήλωσε 
ενώπιον της επιτροπής ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κατά το υπό εξέταση έτος κατέβαλε στα ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως συνεισφορά από ίδιους πόρους ΦΠΑ και από ίδιους πόρους ως ποσοστό 
του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος συνολικό ποσό ύψους €241 εκατομ. και την ίδια χρονική περίοδο 
έλαβε ως χορηγία από την ΕΕ ποσό το οποίο ανερχόταν στα €85,5 εκατομ.  

  Περαιτέρω, όσον αφορά τον δανεισμό, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το ύψος 
του δημοσίου χρέους την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε στα €24.400 εκατομ. περίπου (117,2% του ΑΕΠ) 
από €20.700 εκατομ. που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2019.  Η αύξηση αυτή οφείλεται στον νέο δανεισμό 
που λήφθηκε λόγω COVID.  Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο ενδοκυβερνητικός δανεισμός ύψους 
€8.975 εκατομ. και τα εγγυημένα από την κυβέρνηση δάνεια των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ύψους 
€244 εκατομ., των οποίων οι πληρωτέες δόσεις έχουν αναληφθεί από την κυβέρνηση.  Σήμερα, πρόσθεσε, 
το δημόσιο χρέος ανέρχεται σε €24.000 εκατομ. περίπου (111,6% του ΑΕΠ), με μέσο επιτόκιο 1,71%. 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης η οποία υπογράφηκε με τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας το 2013 η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε δανειοδότηση συνολικού 
ύψους €6.300 εκατομ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και περίπου €700 εκατομ. από το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το δάνειο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας θα αποπληρωθεί 
σταδιακά μέχρι τον Οκτώβριο του 2031, ενώ το δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει 
αποπληρωθεί πρόωρα το 2020.  Περαιτέρω, κατέληξε, το 2020 η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε δάνεια από 
τον μηχανισμό SURE συνολικού ύψους €603 εκατομ. 

 Ο Γενικός Ελεγκτής δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η εξέταση της δημοσιονομικής έκθεσης για το 
2020 θα ήταν πιο χρήσιμη, εάν αυτή συνοδευόταν με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επί της 
υπό εξέταση δημοσιονομικής έκθεσης.  Συνεπώς, πρόσθεσε, αυτό δεν κατέστη κατορθωτό λόγω των στενών 
χρονικών περιθωρίων που είχε στη διάθεσή της η υπηρεσία του μετά την υποβολή της εν λόγω έκθεσης και των 
σχετικών πινάκων για έλεγχο.  Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, θα καταβληθεί προσπάθεια συντονισμού με το Γενικό 
Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ώστε με την κατάθεση της δημοσιονομικής έκθεσης για το έτος 2021 να κατατεθεί 
και η σχετική έκθεση ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  Ωστόσο, πρόσθεσε, η γνώμη της 
υπηρεσίας του για τη δημοσιονομική έκθεση του 2020 θα ενσωματωθεί στην ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας για το 2020, η οποία θα κατατεθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα και η οποία θα είναι έκφραση γνώμης με επιφύλαξη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η 
πληροφόρηση που παρέχεται στον τελικό απολογισμό και στους σχετικούς πίνακες που τον συνοδεύουν δεν 
περιέχει ουσιώδη σφάλματα. 

 Η εν λόγω γνώμη με επιφύλαξη, πρόσθεσε, αφορά συγκεκριμένα τα ακόλουθα θέματα: 
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1. Την πίστωση εισπράξεων σε λογαριασμούς καταθέσεων, δηλαδή τη μη παρουσίαση των εισπράξεων 
αυτών στα έσοδα του έτους. 

2. Τη χρέωση ορισμένων δαπανών του έτους σε λογαριασμούς προκαταβολών. 

3. Τον λογιστικό χειρισμό ενδοκυβερνητικών παραγγελιών, με αποτέλεσμα τόσο οι δαπάνες όσο και τα 
έσοδα να παρουσιάζονται αυξημένα με τα ποσά αυτά. 

4. Την παρουσίαση αυξημένων δαπανών που περιλαμβάνουν ολόκληρο το ποσό της σύμβασης για 
εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, παρά το γεγονός ότι το κράτος κατακρατεί από την πληρωμή προς τον 
ανάδοχο ένα συγκεκριμένο ποσοστό, για το οποίο δεν προκύπτει πραγματική πληρωμή μέχρι την οριστική 
παραλαβή και αποδοχή του έργου. 

Η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η υπηρεσία της καθορίζει το ετήσιο 
πρόγραμμα των ελέγχων της βάσει της πληροφόρησης που περιέχεται στη δημοσιονομική έκθεση και ότι 
παρακολουθεί τις αυξομειώσεις εσόδων και δαπανών, καθώς και το μέγεθος αυτών, για να εντοπίσει 
μελλοντικούς ελέγχους.  Ειδικότερα, η υπηρεσία της προέβη σε αξιολόγηση διάφορων κατηγοριών δαπανών για 
κάθε υπουργείο/υφυπουργείο/τμήμα για εντοπισμό των κονδυλίων δαπανών με τα μεγαλύτερα ποσά και 
αναγνώριση τυχόν θεμάτων προς έλεγχο.  Η αξιολόγηση κάλυψε κονδύλια δαπανών στις κατηγορίες 
«λειτουργικές δαπάνες», «μεταβιβάσεις», «πάγια» και «έργα υπό κατασκευή».  Περαιτέρω, ανάλογη αξιολόγηση 
έγινε και για τα κονδύλια εσόδων κάθε υπουργείου/υφυπουργείου/τμήματος, όπου εντοπίστηκαν και 
αξιολογήθηκαν οι κύριες πηγές εσόδων.  Συναφώς, πρόσθεσε ότι ο πάγιος ρόλος της υπηρεσίας της είναι η 
πρόληψη και όχι η εκ των υστέρων διερεύνηση θεμάτων που αφορούν την ορθή οικονομική διαχείριση.   

Περαιτέρω, η ίδια αξιωματούχος εξήρε τη σημασία για την οικονομία της Κύπρου της αξιοποίησης 
πόρων/χορηγιών του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €1.200 εκατομ., που θα διατεθούν στην 
Κύπρο από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ για την περίοδο 2021-2026 και κατανέμεται 
κονδύλι ποσού ύψους €1.000 εκατομ. ως χορηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κονδύλι ποσού ύψους €200 
εκατομ. ως δάνεια.  Σημείωσε επίσης ότι η περίοδος αποπληρωμής των τριάντα ετών βάσει του εν λόγω σχεδίου 
αρχίζει το 2027 και λήγει το 2057, νοουμένης της τήρησης των προκαθορισμένων στόχων και οροσήμων που 
τίθενται για την άντληση των ως άνω πόρων/χορηγιών.  Επιπρόσθετα, όσον αφορά τη μετάβαση του δημόσιου 
τομέα για την παρουσίαση των οικονομικών του καταστάσεων από την υφιστάμενη μέθοδο εισπράξεων και 
πληρωμών στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, τη χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη, 
καθότι με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η αξιοπιστία τους και υποβοηθούνται τα κέντρα λήψης αποφάσεων με την 
παροχή ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής και άλλης πληροφόρησης.  

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της προς εκπλήρωση της 
συνταγματικής υποχρέωσής της που εκπηγάζει από το άρθρο 81.2 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του τελικού απολογισμού στην ολομέλεια του 
σώματος.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για έγκριση  της σχετικής απόφασης όσον αφορά τον τελικό απολογισμό για 
το οικονομικό έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 81.2 του συντάγματος υπό την επιφύλαξη όλων των μελών της 
για τοποθέτηση στο στάδιο της συζήτησής της από την ολομέλεια του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις κατέθεσαν επιμέρους θέσεις/επισημάνσεις ως προς τη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε 
κατά το οικονομικό έτος 2020, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1. Οι πραγματικές δαπάνες για κοινωνικές παροχές το 2020 ήταν €1.894 εκατομ., ενώ είχαν προϋπολογιστεί 
€2.101 εκατομ. για το έτος.  Αν και φαινομενικά αυξήθηκαν τα κονδύλια για τις κοινωνικές παροχές, αφού 
σε αυτά περιλήφθηκαν οι έκτακτες δαπάνες στήριξης λόγω της πανδημίας (€446 εκατομ.), εντούτοις η 
κυβέρνηση εξακολουθεί να αδυνατεί να αξιοποιήσει το σύνολο του εγκεκριμένου κονδυλίου προς όφελος 
όσων έχουν την ανάγκη της κρατικής στήριξης. 

2. Οι πραγματικές αναπτυξιακές δαπάνες για το 2020 περιορίστηκαν στα €615 εκατομ., ενώ ο 
προϋπολογισμός του έτους προέβλεπε κονδύλια ύψους €942 εκατομ.  Η υλοποίηση δηλαδή των 
αναπτυξιακών δαπανών άγγιξε μόλις το 65% των εγκεκριμένων δαπανών.  Το χαμηλό ποσοστό 
υλοποίησης έρχεται σε βάρος της πραγματικής ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ θέτει εν αμφιβόλω την 
ικανότητα της κυβέρνησης να απορροφήσει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, η οποία θα γίνει υπό την αίρεση υλοποίησης των έργων.  

3. Η καταβολή μερίσματος προς το κράτος από τους ημικρατικούς οργανισμούς έχει σχεδόν εξανεμιστεί, 
αφού καταβλήθηκαν μόνο €14,7 εκατομ. από τη CYTA.  Φαίνεται ότι η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και 
η προσπάθεια της παρούσας κυβέρνησης για ολοκληρωτικό ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών 
έχει διαρρήξει τη σχέση κράτους-ημικρατικών οργανισμών, που είχε κατά το παρελθόν προσφέρει 
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα. 
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4. Εξακολουθεί να προβληματίζει το γεγονός ότι τα καθυστερημένα έσοδα σημειώνουν συνεχή αύξηση.  Από  
€2.656 εκατομ. στο τέλος του 2018 σε €2.861 εκατομ. στο τέλος του 2019 και πλέον ανήλθαν στα €3.512 
εκατομ. στο τέλος του 2020.  Αφορούν κυρίως το Τμήμα Φορολογίας (€2.348 εκατομ.) και το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων (€130 εκατομ.).  Οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί του κράτους, αντί να βελτιώνονται 
και να εκσυγχρονίζονται με την εφαρμογή σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων και νομοθεσιών, 
φαίνεται ότι αδυνατούν να διασφαλίσουν τα κρατικά έσοδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει την απόφαση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων 
 ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το άρθρο 81.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προνοείται ότι εντός 
τριών μηνών από της λήξεως του οικονομικού έτους κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση ο 
τελικός απολογισμός, 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η δημοσιονομική έκθεση που αποτελεί τον τελικό απολογισμό για το έτος 2020 κατατέθηκε 
εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2020 αντικατοπτρίζει τα πραγματικά έσοδα και τις 
πραγματικές δαπάνες που αναφέρονται στον λογαριασμό εισπράξεων και πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2020, 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2020 παρουσιάζει τις πραγματικές οικονομικές 
καταστάσεις και τις καταστάσεις που αφορούν την υλοποίηση του προϋπολογισμού για το έτος 2020, 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το άρθρο 81.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο υπό αναφορά 
τελικός απολογισμός πρέπει να υποβληθεί για έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 

 Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων με την απόφασή της αυτή εγκρίνει τον τελικό 
απολογισμό για το έτος 2020 όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2020. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Βλέπω τον κ. Κουλία.  Μόνο ο κ. Κουλίας; 

 Nαι, κύριε Κουλία μου. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Έχω όλο τον χρόνο στη διάθεσή μου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα το εκτιμούσαμε, αν ήσασταν όσο πιο σύντομος μπορείτε.  

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) 

 ʼΠού τούτα, ʼπού τα άλλα…  Ελάτε στο βήμα.  Έχετε τον λόγο. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Να ξεκινήσω με το θέμα του χρόνου.  Κάθε φορά που μπαίνουμε στη Βουλή, ενοχλεί με πραγματικά που 
εγείρεται θέμα χρόνου.  Και τίθεται και από τα μεγάλα κόμματα αυτό το θέμα.  Εντάξει, η Βουλή καθορίζει τα του 
οίκου της, αλλά η ουσία ποια είναι;  To ίδιο το σύνταγμα καθορίζει τη διαδικασία:  «Βουλευτής εγγραφείς επί του 
πινακίου του προεδρεύοντος διά σοβαρόν θέμα μπορεί να ομιλεί διά εύλογον χρόνον».  Αυτή η πρακτική, αυτή 
η τακτική που εφαρμόζεται στο κοινοβούλιο, ότι είμαστε πάντα βιαστικοί, δεν προσδίδει και πολύ καλή εικόνα 
στο σώμα, διότι δε φαντάζομαι να μπει κανένας εις την εκκλησία τζιαι να πει του παπά:  «Πε το μισό ευαγγέλιο, 
γιατί βιαζόμαστε, έχουμε τζιαι άλλες δουλειές»!  Εδώ είναι η Εκκλησία του Δήμου, κύριοι!  Θα έχετε υπομονή να 
γίνεται η συζήτηση, να μπαίνουν τα επιχειρήματα.  Εξάλλου, ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος όλος είναι 
άνεργος.  Εν νομίζω ότι επήξαν οι δουλειές των βουλευτών!  Υπό αυτές τις περιστάσεις θα παρακαλέσω, με όλο 
τον σεβασμό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ε, ναι, αλλά, κύριε Κουλία, έχετε τον λόγο και απολογούμαι για τη διακοπή… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 
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 Κυρία Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό, αυτό με ενοχλεί και το λέω να ακουστεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, είναι η άποψή σας.  Απλώς, θα μου επιτρέψετε να υπερασπιστώ για ένα λεπτό μόνο τον ρόλο και τον 
θεσμό του βουλευτή και θα συνεχίσετε την τοποθέτησή σας επί της ουσίας, γιατί εδώ δεν είμαστε ούτε 
αδκειασεροί -να χρησιμοποιήσω μια συγκεκριμένη έκφραση- προηγείται μια ουσιαστική συζήτηση στις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές, προηγούνται κοινοβουλευτικές ομάδες, αποφασίζονται οι ομιλητές.  Οπότε, για 
σκοπούς ακριβώς σύντμησης χρόνου και νοουμένου ότι ακριβώς είναι επιφορτισμένο το έργο και η ατζέντα της 
ολομέλειας και για να είμαστε δίκαιοι προς όλους τους συναδέλφους, γιατί, αντιλαμβάνεστε, μπορεί καθένας και 
καθεμία να ζητεί τον λόγο και κάποιοι ίσως σε μικρότερα κόμματα να ακούγονται λιγότερο, οπότε είναι πολύ 
ουσιαστικό να είμαστε δίκαιοι προς όλους.  Και έχει το δικαίωμα αυτό το κοινοβούλιο να αποφασίζει, όπως όλα 
τα κοινοβούλια του κόσμου, έναν χρόνο συγκεκριμένο, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώνουμε έγκαιρα.  
Όμως, έχετε τον λόγο και το αναφαίρετο δικαίωμα να τοποθετηθείτε, γι’ αυτό ορίζει τον χρόνο το κοινοβούλιο και 
το σώμα, κύριε Κουλία.  Όμως, σέβομαι την άποψή σας.  Έχετε τον χρόνο που θέλετε, για να τοποθετηθείτε επί 
της ουσίας.  

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ:  

 Ευχαριστώ πολύ για την υπόδειξη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν είναι υπόδειξη. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Τις διαδικασίες να τις καθορίσετε.  Σιγήν εις τους βουλευτές δεν μπορεί να βάλετε, με όλο τον σεβασμό! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Mα, ποιος είπε να μη μιλήσουν οι βουλευτές, κύριε Κουλία μου;  Έληξε ο διάλογος. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Επειδή μου το εκάματε πολλές φορές…  Πρώτος και καλύτερος, αλλά λείπει, ο κ. Τορναρίτης, που 
επετάσσετουν πάνω πρώτος! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε σας στέρησα ποτέ τον λόγο, ποτέ. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Μα, δεν μπορείτε να το κάνετε εν τοιαύτη περιπτώσει, για να ξέρετε, με όλο τον σεβασμό.  Τωρά μιλούμε 
για τη δημοσιονομική έκθεση, η οποία κατατίθεται πάντοτε στην επιτροπή Ελέγχου.  Φέτος επέλεξα να…  
Συνήθως δε γίνεται συζήτηση, αλλά αξίζει τον κόπο να επισημανθούν κάποια πράγματα.  Σε τούτη την έκθεση 
φαίνονται τα έσοδά μας, τα έξοδά μας και ούτω καθεξής.  

 Είναι αξιοσημείωτο να σημειώσουμε τι είπε ο Γενικός Ελεγκτής, ο δικός μας -η Ελέγκτρια δεν ήταν 
παρούσα και ήρθε ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής- τι είναι που εδώκαμεν και τι είναι που πήραμε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Η Κυπριακή Δημοκρατία κατά το υπό εξέταση έτος κατέβαλε στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ως 
συνεισφορά από ιδίους πόρους του ΦΠΑ και από ιδίους πόρους ως ποσοστό επί του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος συνολικό ποσοστό ύψους €241 εκατομ.  Αυτό κατέβαλε ο Κύπριος φορολογούμενος από το μεγάλο 
χαράτσι που ακούει στην επικεφαλίδα ΦΠΑ, «φόρος προστιθέμενης αξίας».  Και τι εισπράξαμε από τους 
Ευρωπαίους;  Eπήραμε πίσω κατά την ίδια χρονική περίοδο, λάβαμε ως χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
το ποσό το οποίο ανερχόταν στα €85,5 εκατομ., επειδή καμπόσοι καλλιεργούν τη μεθοδολογία, τη μυθολογία ότι 
η Ευρώπη περίπου φορτώνει μας λίρες!  Έν’ το ανάποδο που έγινε σε τούτο τον τόπο.  Επήραμε καλή γεύση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση!   

 Πριν να πω το παρακάτω, να σας πω κάτι από την έκθεση:  Έρχεται και μια φορά τον χρόνο το Ελεγκτικό 
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που εκπροσωπείται από τον κ. Λάζαρο Λαζάρου εκ μέρους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ο οποίος τι λέει;  Από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έτος 2004 μέχρι το τέλος του 
2020 η Κύπρος είχε συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης €3.078 δις, η Κύπρος 
εισέφερε στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως €3.078 δις και έλαβε συνολικά €3.406 δις, τουτέστιν για όλα αυτά 
τα χρόνια, από το 2004 έως το 2017 ελάβαμε €328 εκατομ.  Άμα διαιρέσεις τα €328 εκατομ. με τα δεκαεπτά μας 
χρόνια, βκαίννει το συνολικό ποσό κατ’ έτος €19.294.117,64.  Τούτο επήρε η Κύπρος.  Όμως, ποιο είναι το 
μυστικό;  To μυστικό έν’ το εξής:  Ότι στην Κύπρο άμα τη εντάξει της από όλα αυτά που εισήγοντο στην Κύπρο 
και μας τα πουλούσαν οι κύριοι κύριοι συν-Ευρωπαίοι αφαιρέσαμε τις φορολογίες.  Τούντο το κράτος εστερήθηκε 
πάρα πάρα πολλούς πόρους και στη γεωργία και στην κτηνοτροφία και στη βιομηχανία του, διότι οι κύριοι 
Ευρωπαίοι επουλούσαν περισσότερα, διότι εφύαν οι φόροι τους.   



 
 

422 
 

 Να θυμίσω τι φόρους είχαν τα αυτοκίνητα.  Τους Γερμανούς…  Να θυμίσουμε τι έλεγε η κ. Αγγελική 
Μέρκελ, που ήρθε και υποστήριζε τον κ. Αναστασιάδη:  «Εμείς οι Ευρωπαίοι…  Όταν μπείτε μαζί μας, θα γίνουν 
πολλά σπουδαία πράματα!».  Το μόνο που κερδίσαμε ʼπού τους Ευρωπαίους ποιον έν’ που ʼναι;  Φαντάζομαι 
όλοι σε τούτη την αίθουσα εμπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μας στηρίξουν στην εθνική μας υπόθεση.  
Όταν ήρθε η ώρα της κρίσεως και ήρθε το περιβόητο Σχέδιο Ανάν, να σας θυμίσω τον περιβόητο Φερχόιγκεν, 
που εβγάλαν αζίνες τα αφτιά του να το δεχθούμε!  Αυτοί ήταν οι Ευρωπαίοι! 

 Το μεγαλύτερο δώρο της κ. Αγγελικής, της φίλης του κ. Προέδρου μας, της Μέρκελ, ποιο ήταν;  Το 
κούρεμα!  Η προεξάρχουσα και χοροστατούσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η κ. Μέρκελ είπε να το 
επιβάλει στους αγαθούς Κυπρίους, που εδεχθήκαν να τους κουρέψουν.  Αποτελούμε όχι ευρωπαϊκό 
παράδειγμα· παγκόσμιο!  Και αυτό είναι ένα αισχρό οικονομικό μέτρο, που εφαρμόστηκε σε έναν λαό, όχι έναν 
λαό ο οποίος είχε μερικές δυσκολίες, σε έναν λαό που έχει διακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες, είναι ημικατεχόμενος 
και υπέστη τα πάνδεινα του Θεού και προχωρούμε και δυστυχούμε άχρι ημερών, μέχρι σήμερα. 

 Ένα τελευταίο, κυρία Πρόεδρε, με την ανοχή σου, για το αέριο.  Επειδή άκουσα τους συντρόφους απ’ εδώ 
που έλεγαν:  «Εσείς φταίτε, που δεν το φέρατε!».  Και είπαν τους:  «Μα, εσείς φταίγατε για πέντε χρόνια».  
Πράγματι, αγαπητέ γενικέ γραμματέα, η ευθύνη σας είναι για πέντε χρόνια.  Τούτους έν’ για δέκα όμως!  Και να 
σας θυμίσω, επειδή κορδακίζεστε εδώ και λέτε διάφορα, όταν ο αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος, ο οποίος 
ενδιαφερόταν τζιαι για τον τόπο και τον λαό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εφρόντισε να φέρει την πλωτή εξέδρα.  
Επειδή εκοντεύκαν οι εκλογές του 2008, εμαζευτήκατε, συμμαχήσατε, εκάματε ολόκληρη πανστρατιά, διότι «ήταν 
να κάμει κομπίνα ο Τάσσος»!  Εν άκουσα καμιά φορά να έκαμε κομπίνα ο Τάσσος.  Όμως, τούτο το μέτρο που 
εφαρμόσατε τότε, για να μην έρθει το αέριο, εστοίχισε του κυπριακού λαού πολλά πολλά χρήματα.  Έτσι, για την 
ιστορία και με αντικειμενικό τρόπο… 

 Τέλος, ένα καλό παράδειγμα και να κατεβώ, κυρία Πρόεδρε.  Οι διακυβερνήσεις του κέντρου ήταν 
υποδειγματικές είτε συνεργαζόμασταν μαζί σας είτε αριστερά είτε δεξιά.  Καλά κάμνετε να σκεφτείτε, τώρα που 
πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.   

 Ευχαριστούμε για την πολυδιάστατη ανάλυση, κύριε Κουλία, παντός θέματος και… 

 Προχωρούμε λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλος ομιλητής και ομιλήτρια.   

 Υπάρχει;   

 Κύριε Χατζηγιάννη, σύντομα σας παρακαλώ.   

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ:   

 Δε γίνεται, κυρία Πρόεδρε, αφού δεν είχε δηλώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πώς;   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ:   

 Δε δήλωσε κανένας άλλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε δηλώσατε από πριν;  Δε δήλωσε κανένας, ήταν μόνο ο κ. Κουλίας, αλλά… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ:   

 Άφησ’ τον να μιλήσει, κυρία Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ, κύριε Κουλία!  Κύριε Κουλία! 

 Κύριε Χατζηγιάννη, για ένα λεπτό μόνο πολύ σύντομα.  Όντως, δε ζητήσατε τον λόγο.  Παράλειψή μου 
που δεν έκλεισα τη λίστα.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ:   

 Ο κ. Χατζηγιάννης δικαιούται! 

 Επειδή είναι δικός σας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Κύριε Θεμιστοκλέους, ευχαριστώ για τη βοήθεια.  Δε θέλω να θεωρηθεί… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ:   

 Ειλικρινά, είστε απαράδεκτοι!   

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ:   

 Δε θα δημιουργήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Δε θέλω να θεωρηθεί ότι πριν στέρησα τον λόγο σε συνάδελφο, ενώ τώρα τον δίδω και κάνω διάκριση.  
Σας παρακαλώ, με την ανοχή σας, έληξε η συζήτηση.   

 Προχωρούμε στην έγκριση της απόφασης.   

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η απόφαση εγκρίνεται ομόφωνα. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 10 μέχρι 18 αποσύρονται και επανακατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία.   

 Προχωρούμε τώρα με τη συμπληρωματική ημερήσια διάταξη.   

 Το μοναδικό θέμα το οποίο έχουμε είναι σχέδιο ψηφίσματος για καταδίκη της συνεχιζόμενης 
επιθετικότητας του Αζερμπαϊτζάν κατά των Αρμενίων και για την τρέχουσα κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.  
Κατατέθηκε από τους κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Αλέκο 
Τρυφωνίδη εκ μέρους της ΔΗΠΑ και Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία 
Πολιτών.  

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει το ψήφισμα.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων  
Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας,  

Λαμβάνοντας υπόψη τη συμπλήρωση ενός έτους από τη συμφωνία της 9ης Νοεμβρίου 2020 για 
κατάπαυση του πυρός μεταξύ Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν και Ρωσίας,  

Υπενθυμίζοντας το προηγούμενο ψήφισμά της, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2020, για την επίθεση του 
Αζερμπαϊτζάν κατά των Αρμενίων στην περιοχή Ναγκόρνο Καραμπάχ (Αρτσάχ),  

Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2021,  

Λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
κατά των βασανιστηρίων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη Σύμβαση της Γενεύης 
(ΙΙΙ) για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου,  

Λαμβάνοντας υπόψη την κοινοποίηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην 
Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης της 9ης Μαρτίου 2021,  

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 19ης Μαρτίου 2021,  
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Διαπιστώνοντας ότι κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 
2020 χιλιάδες στρατιώτες και άμαχοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα Αρμένιοι, έχασαν τη ζωή τους ή 
τραυματίστηκαν και χιλιάδες κάτοικοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ (Αρτσάχ) εκτοπίστηκαν,  

Τονίζοντας ότι το σημείο 8 της τριμερούς δήλωσης κατάπαυσης του πυρός, που υπέγραψαν η Αρμενία, 
το Αζερμπαϊτζάν και η Ρωσία, προβλέπει την ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου, ομήρων και λοιπών 
κρατουμένων, καθώς και των σορών των νεκρών,  

Διαπιστώνοντας ότι δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί αριθμός Αρμενίων αιχμαλώτων πολέμου, δεν έχουν 
επιστραφεί οι σοροί νεκρών και αγνοείται η τύχη εκατοντάδων Αρμενίων αιχμαλώτων,  

Σημειώνοντας ότι συνεχίζονται οι επιθετικές δηλώσεις και ενέργειες του Αζερμπαϊτζάν κατά της εδαφικής 
ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Αρμενίας,  

Υπογραμμίζοντας ότι ο πληθυσμός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ (Αρτσάχ) εξακολουθεί να πλήττεται από τις 
συνέπειες της σύγκρουσης [εκτοπισμός, ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, καταστροφή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, σοβαρή λειψυδρία λόγω του ελέγχου και αποκλεισμού από τις αζερικές δυνάμεις όλων των πηγών 
υδροδότησης του πληθυσμού του Ναγκόρνο Καραμπάχ (Αρτσάχ)].  

Ψηφίζει ως ακολούθως: 

1.  Καταδικάζει την επίθεση του Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ (Αρτσάχ). 

2. Καταδικάζει την απροκάλυπτη εμπλοκή της Τουρκίας τόσο με στρατιωτικό προσωπικό όσο και με 
εξοπλισμό. 

3.  Ζητά τη συμμόρφωση του Αζερμπαϊτζάν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που προνοεί την 
απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων, την επιστροφή των σορών των νεκρών και τη διακρίβωση της 
τύχης των αγνοουμένων. 

4.  Καλεί τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς να 
παράσχουν κάθε ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της περιοχής του Ναγκόρνο Καραμπάχ 
(Αρτσάχ) και να υποστηρίξουν το έργο ανοικοδόμησης της περιοχής, την επιστροφή των προσφύγων και 
την προστασία των μνημείων θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Αρμενίων στην περιοχή του 
Ναγκόρνο Καραμπάχ (Αρτσάχ).  

5. Εκφράζει ανησυχία για την ύπαρξη ναρκών, βομβών διασποράς, καθώς και άλλων μη εκραγέντων 
πυρομαχικών που θέτουν σε καθημερινό κίνδυνο τη ζωή αμάχων και κυρίως παιδιών σε όλη την περιοχή. 

6.  Καλεί τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει με τρόπο που θα οδηγήσει στον τερματισμό της επιθετικότητας 
του Αζερμπαϊτζάν κατά της Αρμενίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Βλέπω τον κ. Ευσταθίου.  Ζητεί κάποιος άλλος, άλλη τον λόγο, για να μην έχουμε τα ίδια;  Ο κ. Ορφανίδης, 
ο κ. Χατζηγιάννης.  Μάλιστα. 

 Κύριε Ευσταθίου, έχετε τον λόγο. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Είναι η ελάχιστη προσφορά αλληλεγγύης που οφείλουμε σε έναν λαό ο οποίος, όπως και εμείς, κατ’ 
αναλογίαν, πολεμά μέσα στη δική του την πατρίδα.  Βεβαίως, και αυτός πολεμιέται και δεν μπορεί να αντιδράσει 
ουσιαστικά, γιατί δεν έχει, όπως έλεγε και ο ποιητής μας, ούτε σπαθιά ούτε και βόλια.  Ουσιαστικά, ο αρμενικός 
λαός του Αρτσάχ έχει εγκαταλειφθεί από αυτό που λέμε «διεθνή κοινωνία» και το τραγικό είναι ότι κανένας δεν 
αντιδρά.  Αυτή τη στιγμή που συζητούμε, που μιλούμε, υπάρχουν πράξεις επιθετικές, τρομοκρατικές, των 
αζερικών δυνάμεων εναντίον αυτού του άμαχου πληθυσμού. 

 Επομένως, ο εγκαταλελειμμένος αυτός λαός θέλει την υποστήριξή μας, την αλληλεγγύη μας, και εμείς 
οφείλουμε να του τις δώσουμε, όχι μόνο λόγω της φιλίας και της προσήλωσής μας στις αρχές δικαίου, αλλά και 
για έναν άλλο λόγο.  Και τελειώνω.  Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν και η περιοχή του Αρτσάχ -Ναγκόρνο 
Καραμπάχ- είναι παρυφές της Ευρώπης.  Οι χώρες αυτές είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Είναι 
ευρωπαϊκό έδαφος.  Και σκεφτόμαστε, όταν γίνονται αυτά τα εγκλήματα εναντίον αμάχου πληθυσμού και 
εκτοπίσεις και δολοφονίες σε ένα ευρωπαϊκό έδαφος, τότε θα πρέπει και εμείς να έχουμε το μυαλό μας, γιατί 
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πιθανόν γιορτή δική τους να είναι και παραμονή δική μας. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευσταθίου. 

 Ο κ. Ορφανίδης. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Και εμείς με τη σειρά μας υπερψηφίζουμε το ψήφισμα.  Είμαστε αλληλέγγυοι στον αρμενικό λαό.  Εκείνο 
το οποίο παρατηρείται, και γι’  αυτό υπάρχει και το ψήφισμα το σημερινό, είναι μία συνεχής εκ μέρους του 
Αζερμπαϊτζάν παραβίαση των συμφωνιών.  Παρ’ όλον ότι είναι γνωστό ότι πρόσφατα επήλθε μία συμφωνία με 
τη Ρωσία, φαίνεται ότι ούτε αυτή τηρείται, υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη, συνεχής εκ μέρους του Αζερμπαϊτζάν 
παράβαση όλων των συμφωνηθέντων και επέκταση αυτών των εδαφών που πρόσφατα κατέκτησαν.  Συνεχίζουν 
ανενόχλητοι χωρίς καμία άλλη αντίδραση από διεθνείς οργανισμούς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζουν 
ως να μην έχει γίνει τίποτα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Ο κ. Χατζηγιάννης. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Είναι γεγονός ότι και αυτή η διένεξη έχει ακριβώς τις ίδιες προϋποθέσεις που έχει και το Ουκρανικό, αλλά 
και σε εμάς το Κυπριακό· όταν και εφόσον δεν υπάρχει εσωτερική ενότητα.  Αυτό συνέβη στην προκειμένη 
περίπτωση και ο “μεγάλος πατέρας” ή η “μεγάλη μητέρα” που όφειλε να παράσχει εκείνη τη στήριξη σε αυτό το 
κράτος, εις το ένα τουλάχιστον από τα δύο, δεν το έπραξε και αυτή είναι η Ρωσία, αυτή είναι η Ρωσία!  Και άφησε 
μία φίλη χώρα να συντριβεί, να εξευτελιστεί με μια συνθήκη ουσιαστικώς ήττας.  Και είναι γεγονός, όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι γίνεται κάθε παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματος την οποία μπορεί να 
φανταστεί άνθρωπος. 

 Αυτό συμβαίνει.  Με δέκα περίπου χιλιάδες νεκρούς αυτή την περίοδο, είναι κάτι στο οποίο οι διεθνείς 
οργανισμοί, καθώς επίσης και η Ρωσία είναι θεατές, σε αυτό το δράμα!  Γι’  αυτό πολύ σωστά σίγουρα θα πρέπει 
να δώσουμε αυτή τη στήριξη και αυτή την αλληλεγγύη και να πούμε όμως, να σημειώσουμε, ότι εκείνη η 
παρέμβαση η καταλυτική από πλευράς της Ρωσίας, προκειμένου να υπογραφεί το σύμφωνο υπαναχώρησης και 
συντριβής της αξιοπρέπειας αυτού του κράτους, έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ακριβώς για να επιβληθεί εκείνο 
που το Αζερμπαϊτζάν ήθελε σε βάρος της άλλης χώρας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Πόσοι, πόσες τάσσονται υπέρ του ψηφίσματος; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, είναι ομόφωνο, το ψήφισμα εγκρίνεται.   

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας.  

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα νομοσχέδια και οι προτάσεις 
νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με τον σχετικό 
κατάλογο που ήδη έχει διανεμηθεί.  

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.223-2021). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

2.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.224-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

3.  Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.225-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

4.  Ο περί Προϋπολογισμού του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
του 2022 Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.226-2021). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

5.  Ο περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Κύπρου του 2021 Νόμος (Αρ. 1) του 
2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.227-2021). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

6.  Ο περί της Παρεμπόδισης και 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες 
Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.228-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

7.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση 
Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 
2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.087-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

 

8.  

Επανακατάθεση 
Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου 
Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής Δράσης) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.063-2021). 

 

Υπουργό Οικονομικών 

 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

9.  Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.064-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

10.  Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 
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(Αρ. Φακ. 23.03.058.065-2021) 

11.  Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών 
των Καλλιεργούμενων Γεωργικών 
Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.066-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

12.  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.067-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

13.  Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και 
Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.068-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

14.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση 
Αποβλήτων από Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

15.  Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και 
Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα 
Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων 
Φορτίου Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.071-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

16.  Ειδικά εντάλματα μεταφοράς για 
μεταφορά πιστώσεων μεταξύ 
ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο 
κεφάλαιο με έγκριση του προϊσταμένου 
του οικονομικού φορέα, ημερομηνίας 30 
Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των Κανονισμών 14 και 15 
των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Κανονισμών του 2016 και των 
διατάξεων του άρθρου 63 του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 
2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς 
και του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του 
περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμου 
του 2021 [Νόμος αρ. 2(ΙΙ) του 2021]. 

(Αρ. Φακ. 13.04.005). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

17.  Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ.51, 52, 
54, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66 και 69) 
του 2021 με έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών, ημερομηνίας 30 
Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των Κανονισμών 14 και 15 
των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Κανονισμών του 2016 και των 
διατάξεων του άρθρου 63 του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 
2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς 
και τις διατάξεις του εδαφίου (3) του 
άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 
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2021 Νόμου του 2021 [Νόμος αρ. 2(ΙΙ) 
του 2021]. 

(Αρ. Φακ. 13.04.001).  

18.  Ειδικά εντάλματα πληρωμής για 
μεταφορά πιστώσεων μεταξύ 
διαφορετικών οικονομικών φορέων που 
υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με 
έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με 
αρ. 8006, 8007 και 8008 του 2021, 
ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2021, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
Κανονισμών 14 και 15 των περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμών 
του 2016 και των διατάξεων του άρθρου 
63 του περί της Δημοσιονομικής 
Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος αρ. 
20(Ι) του 2014], καθώς και του εδαφίου 
(3) του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2021 Νόμου του 
2021 [Νόμος αρ. 2(ΙΙ) του 2021]. 

(Αρ. Φακ. 13.04.004). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

19.  Ειδικό ένταλμα πληρωμής  

(αρ. 1) του 2021, ημερομηνίας 12 
Νοεμβρίου 2021, του προϋπολογισμού 
της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 
Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του 
περί Προϋπολογισμού της Εθνικής 
Αρχής Στοιχημάτων Κύπρου του 2021 
Νόμου του 2021 [Ν. 28(ΙΙ)/2021]. 

(Αρ. Φακ. 10.04.003). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  
1. Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και 

Λατομείων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.210-2021). 

Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους 
του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

2. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.211-2021). 

Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους 
του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

3. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.212-2021). 

Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους 
του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και 
Νικόλα Παπαδόπουλο εκ 
μέρους του Δημοκρατικού 
Κόμματος  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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

(Oι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.120, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνας Νικολάου 
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 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη 
λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης σήμερα στην Κύπρο, την ισχύ τους, καθώς και αν τηρούνται όλα τα μέτρα 
και τα πρωτόκολλα λειτουργίας τους.  Επίσης, να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι μετρήσεις που 
γίνονται σχετικά με τις επιπτώσεις τους στα θαλάσσια νερά για όλες τις μονάδες αφαλάτωσης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.121, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός μάς ενημερώσει, ανεξαρτήτως του τι αναφέρθηκε πρόσφατα 
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, 
όπου συζητήθηκε παρεμφερές ερώτημα, για το ύψος του ποσού και τη διαδικασία προσφορών που 
ακολουθήθηκε και ακολουθείται για την αγορά και διάθεση των τεστ ταχείας διάγνωσης (rapid) και μοριακών τεστ 
(PCR) την περίοδο 2019-2021.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.122, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός μάς ενημερώσει για το βιολογικό υλικό που μαζεύεται από τα 
διάφορα χημεία/εργαστήρια κατά τη διενέργεια των τεστ ταχείας διάγνωσης (rapid) και μοριακών τεστ (PCR) και 
αν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες για διαφύλαξη του απορρήτου τόσο των προσωπικών στοιχείων του κάθε 
πολίτη όσο και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων αυτών, έτσι ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο χρήσης τους 
στο μέλλον από ιδιώτες για οποιονδήποτε σκοπό.  Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το υπουργείο για διαφύλαξη των 
πιο πάνω;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.123, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα όσον 
αφορά τη λειτουργία των συστημάτων επεξεργασίας γκρίζων νερών στα σχολεία: 

1. Πόσα τέτοια συστήματα έχουν εγκατασταθεί στα σχολεία; 

2. Πόσα από αυτά είναι ακόμη σε λειτουργία; 

3. Γίνεται έλεγχος των συστημάτων που είναι σε λειτουργία όσον αφορά την ποιότητα του νερού;  Πώς 
αξιοποιείται το παραγόμενο νερό;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.124, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  

 «Επειδή στην EE έχει ξεκινήσει διαβούλευση για αναθεώρηση των συστάσεων των κρατών μελών για τις 
διατροφικές πληροφορίες που δίνουν τα κράτη μέλη, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1.  Γίνεται έρευνα, για να διαπιστωθούν τα διατροφικά προβλήματα, οι συνήθειες και η φυσική κατάσταση του 
πληθυσμού; Αν ναι, πόσο τακτικά και πού δημοσιεύονται τα αποτελέσματα; 

2.  Με ποιους τρόπους το αρμόδιο υπουργείο ενημερώνει το κοινό για τη σωστή διατροφή;  Υπάρχει 
δημοσιευμένη κυβερνητική σύσταση όσον αφορά θέματα όπως η άσκηση, η ημερήσια λήψη αλατιού, 
σακχάρων, αλκοόλ κ.λπ.;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.125, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τους 
σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την κατασκευή πεζοδρόμων με ποδηλατόδρομο στον 
παραλιακό δρόμου Μαζωτού-Ζυγίου.  Πρόκειται για ένα έργο το οποίο άπτεται πρώτιστα της ασφάλειας των 
διακινούμενων πεζών στη συγκεκριμένη περιοχή και των ποδηλατιστών οι οποίοι χρησιμοποιούν τη 
συγκεκριμένη διαδρομή, καθώς και της αναβάθμισης της περιοχής των κοινοτήτων Μαζωτού, Αλαμινού, Αγίου 
Θεοδώρου Λάρνακας, Ψεματισμένου, Μαρωνίου και Ζυγίου με την προσέλκυση τουρισμού. 

Ζητούμε όπως ενημερωθούμε αναφορικά με τα ακόλουθα: 

1. Τις μελέτες που έχουν γίνει για το έργο αυτό. 

2. Το προϋπολογιζόμενο κόστος υλοποίησης.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.126, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Παρακαλούμε όπως ερωτηθεί ο αρμόδιος υπουργός και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
αναφορικά με την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων με δημιουργία φραγμάτων στην Αραδίππου-Λάρνακα και 
συγκεκριμένα στην περιοχή Βεργίνας-Καμάρων.  Επειδή το έργο παρουσιάζει τεράστιες καθυστερήσεις και 
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έπειτα από την ολοκλήρωση της προμελέτης ελέγχου δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω ενέργεια για θωράκιση και 
προστασία των κατοίκων, ζητούμε όπως ενημερωθούμε για τα ακόλουθα: 

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη; 

2. Ποια χρονοδιαγράμματα έναρξης υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.127, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Δεδομένου ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) καταρτίζει το μισθολόγιο που αφορά το 
μόνιμο προσωπικό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ), παρακαλείται ο 
αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω θέματα: 

1. Πόσοι υπηρετούν ως μόνιμο προσωπικό και ποια είναι τα καθήκοντα εκάστου; 

2. Τι πόσα καταβάλλονται σε αυτό το προσωπικό ξέχωρα στον καθένα;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.128, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
δε διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής: 

1. Πράγματι δε διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις; 

2. Αν δε διαθέτουν, τι προτίθεται να πράξει περί τούτου;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.129, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Κατά την πρόσφατη συνεδρία της επιτροπής Οικονομικών όπου συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε σχετική ερώτησή μου για την αναγκαιότητα εξεύρεσης 
νέων χώρων για στέγαση των ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Λάρνακα ο αρμόδιος υπουργός είχε δηλώσει ότι 
είχε ζητηθεί η εξεύρεση νέων χώρων με τη διαδικασία υποβολής προσφορών, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε 
ενδιαφέρον για υπόδειξη τέτοιων χώρων. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε και με ποια 
διαδικασία ζητήθηκε η εξεύρεση των εν λόγω χώρων.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.007, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 
 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οι 
εγκαταλελειμμένοι φάροι δεν είναι κηρυγμένοι σε Αρχαία Μνημεία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί αρμοδιότητα 
του Τμήματος η διαχείρισή τους και κατ' επέκταση η συντήρηση και διατήρησή τους, παρ’ όλο που ως 
οικοδομήματα της περιόδου της Αγγλοκρατίας αντικατοπτρίζουν την έμφαση που είχε δοθεί, σε εκείνη την 
ιστορική περίοδο και μέχρι τις μέρες μας, στην ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου και επαφών γενικότερα. 

2. Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2017 το Τμήμα Αρχαιοτήτων ολοκλήρωσε τις εργασίες συντήρησης, 
αποκατάστασης, τοπιοτέχνησης και προβολής του περιβάλλοντα χώρου του φάρου της Πάφου και συγκεκριμένα 
των οικιών του φαροφύλακα, ένεκα του γεγονότος ότι ο φάρος βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της 
Νέας Πάφου, ο οποίος βρίσκεται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο 
δημιουργήθηκαν εκθέσεις με θέμα τη διαχρονική σχέση της Κύπρου και της θάλασσας, καθώς και τους φάρους 
της Κύπρου. Επίσης, με συνεργασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων με το Τμήμα Περιβάλλοντος, την Υπηρεσία 
Θήρας και Πανίδας και τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου δημιουργήθηκαν και τοποθετήθηκαν πινακίδες στον 
εξωτερικό χώρο για τη σημασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Οι δράσεις αυτές συνέλαβαν στην 
ανάδειξη του συγκεκριμένου φάρου, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο και την πόλη της 
Πάφου. 

3. Αναφορικά με τους παλιούς φάρους και τον χειροκίνητο γερανό που βρίσκονται στη Μαρίνα Λάρνακας, 
έπειτα από ενημέρωση που είχα από το Διευθυντή του Λιμανιού Λάρνακας, η συντήρηση τους αποτελεί 
αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Τουρισμού και όχι της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Σε ό,τι αφορά στους φάρους 
που λειτουργούν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (Φάρος στο Κάβο Γκρέκο, Φάρος στο Κάβο Κίτι, Φάρος στο 
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Κάβο Γάτα) υπεύθυνες για τη συντήρηση τους είναι οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Αρχής Λιμένων, η οποία είναι 
αρμόδια για τα βοηθήματα της διεθνούς ναυσιπλοΐας και τους φάρους της χώρας. 

4. Καταλήγοντας σημειώνεται ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές για το θέμα της ανάδειξης των υπόλοιπων φάρων της Κύπρου στο 
Υφυπουργείο Τουρισμού ή σε οποιοδήποτε άλλο Τμήμα ή φορέα.» 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2021 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
κ. Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.041, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, της 

βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου  
 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην επιστολή σας και να σας πληροφοφορήσω ότι το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει λάβει μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Γενεύης επιστολή -από United 
Nations Human Rights Special Procedures όπου μεταξύ άλλων είχε ερώτημα για οργανισμό με την ονομασία 
NSO GROUP TECHNOLOGIES (the NSO GROUP). 

2. Από έρευνα που έγινε στο μητρώο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας με τα 
αρχικά NSO GROUP ή NSO GROUP TECHNOLOGIES δεν φαίνεται να υπάρχει εγγεγραμμένος τέτοιος 
οργανισμός. 

3. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματά της κυρίας Ατταλίδου σας πληροφορώ ότι το Υπουργείο μου δεν 
έχει αρμοδιότητα να τοποθετηθεί.» 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.043, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα όσον αφορά 
την κατεδάφιση δύο πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό: 

α. Οι δύο πολυκατοικίες στις οδούς Αρετής 13 και Εστίας 9 δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμα διότι στεγάζουν 
από 6 καταστήματα η κάθε μια στο ισόγειό τους.  Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα προχωρήσει 
με την κατεδάφιση των πολυκατοικιών μόλις διευθετηθεί το θέμα των ενοικιασμένων καταστημάτων, ώστε 
να μπορούν να κενωθούν. 

β. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προγραμματίζει τον σχεδιασμό και την ανέγερση νέου εμπορικού 
κέντρου σε κενό χώρο στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Αθανασίου, στο οποίο θα στεγαστούν τα 
προαναφερόμενα καταστήματα.  Η ετοιμασία μελέτης για το εν λόγω Εμπορικό Κέντρο έχει ανατεθεί σε 
Ιδιώτη Σύμβουλο από το αρμόδιο Τμήμα και βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο. 

2.  Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2021 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.057, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι τα έργα ΑΠΕ που εντάχθηκαν στο “Σχέδιο 
για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων 
στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού», αποζημιώνονται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για το σύνολο 
της παραγόμενης ενέργειας στην “τιμή αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ”, σύμφωνα με την μεθοδολογία που 
καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ (Αριθμός έκθεσης 04/2018).  Τα έργα ΑΠΕ που εντάχθηκαν στο “Σχέδιο για την 
Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο της μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς 
ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, αποζημιώνονται σύμφωνα 
με τους “Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 1.7”, όπως αυτοί εκδόθηκαν 
από την ΡΑΕΚ με την Απόφασή της αρ. 278/2021, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2021.» 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.058, ημερομηνίας 21ης  Σεπτεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 
 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και, με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβα από το 
αρμόδιο Τμήμα, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

 Η περιοχή των Τρούλλων γεωλογικά αποτελεί την ανατολική απόληξη της ηφαιστειογενούς λάβας της 
οροσειράς του Τροόδους.  Εντός της ηφαιστειογενούς λάβας βρίσκονται κοιτάσματα χαλκού, τα οποία από την 
αρχαιότητα ήταν γνωστά και φαίνεται ότι τύγχαναν εξόρυξης και εκμετάλλευσης.  Τα χαλκοφόρα στρώματα των 
Τρούλλων ενδεχομένως να τροφοδοτούσαν με μετάλλευμα την αρχαία πόλη Κιτίου. 

2. Τα σπήλαια των Τρούλλων αποτελούν γεωλογικούς σχηματισμούς.  Βρίσκονται εντός μιας περιοχής, η 
οποία είναι κηρυγμένη από το Τμήμα Αρχαιοτήτων ως Αρχαίο Μνημείο, με την ονομασία “ο χώρος και τα 
κατάλοιπα αρχαίου οικισμού και σπηλαίων στην τοποθεσία Πέτρες” και περιλαμβάνει τεμάχια Πρώτου Πίνακα 
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(κρατική ιδιοκτησία) και Δεύτερου Πίνακα (ιδιωτική ιδιοκτησία).  Λόγω της ύπαρξης μεταλλεύματος χαλκού στην 
περιοχή, φαίνεται ότι έχει σχηματιστεί μια προφορική τοπική παράδοση, η οποία συνδέει το χώρο με τον 
Ήφαιστο, το Θεό της ελληνικής μυθολογίας που συνδέεται με την τέχνη της χαλκουργίας και την επεξεργασία 
των μετάλλων. 

3. Έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρούλλων, Λειτουργός του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων έχει επισκεφθεί το χώρο και επιτόπου συζητήθηκε το θέμα της ανάδειξής του. Συγκεκριμένα η 
Λειτουργός του Τμήματος ανέφερε ότι θα μπορούσαν να γίνουν μικρές επεμβάσεις στο χώρο ώστε να γίνει 
προσβάσιμο το σπήλαιο σε επισκέπτες και να τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες σχετικές με το χώρο.  Για 
το σκοπό αυτό, η Κοινότητα θα μπορούσε να υποβάλει εισηγήσεις στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, ειδικότερα σε ότι 
αφορά στην προσβασιμότητα στο χώρο του σπηλαίου, δεδομένου ότι μέρος του ευρύτερου χώρου είναι ιδιωτική 
ιδιοκτησία, ώστε να μελετηθούν και να επιλεγεί η βέλτιστη λύση. Σημειώνεται ότι από την τελευταία επίσκεψη του 
Λειτουργού του Τμήματος, η Κοινότητα Τρούλλων δεν επανήλθε για συζήτηση του υπό αναφορά θέματος. 

4.  Καταλήγοντας, αναφέρεται ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων παραμένει στη διάθεση της Κοινότητας για να 
μελετήσει οποιαδήποτε εισήγηση, η οποία θα προσφέρει ασφαλή πρόσβαση στους επισκέπτες, χωρίς να 
επιβαρυνθεί το φυσικό και αρχαιολογικό τοπίο της θέσης.» 

Απάντηση ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2021 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. 
Στέφης Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.063, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή  
 «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω ότι το θέμα της ανέγερσης της Δ΄ Φάσης της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, τέθηκε προς το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και στο 
αρμόδιο Τμήμα Δημοσίων Έργων. Κατόπιν εξέτασης του θέματος, κρίθηκε σκόπιμο όπως δοθεί προτεραιότητα 
στα έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στα έργα που περιλαμβάνονται στη Μεταρρύθμιση των 
Δικαστηρίων, καθώς και στα κτίρια όπου υπήρχαν ανυπέρβλητα λειτουργικά προβλήματα, σε παγκύπρια βάση. 

 Στα πλαίσια αυτά, προωθήθηκε η επίλυση σοβαρών τεχνικών προβλημάτων που είχαν προκύψει στο 
κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου και συγκεκριμένα η επίλυση του θέματος των υδρορροών στα 
Κρατητήρια που είχαν ανεγερθεί στα πλαίσια της Α΄ Φάσης. Επίσης, η Αστυνομία Κύπρου προωθεί στο παρόν 
διάστημα, την κατασκευή της περίφραξης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου. 

 Σε κάθε περίπτωση, η ανέγερση της Δ΄ Φάσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου παραμένει στον 
προγραμματισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και το έργο θα προωθηθεί, όταν το 
επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες και εφόσον υπάρξει η σχετική δυνατότητα προγραμματισμού και 
εκτέλεσης από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.074, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 
 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

α)  Υποβλήθηκαν αιτήματα από τα Κοινοτικά Συμβούλια Κιτίου (επέκταση της υφιστάμενης Περιφερειακής 
Βιοτεχνικής Περιοχής Κιτίου-Περβολιών ως Β΄ Φάση) και Ξυλοτύμβου (επέκταση της Β΄ Φάσης της 
Βιοτεχνικής Ξυλοτύμπου) για έγκριση χρηματοδότησης.  Έχουν συνυποβληθεί σχετικές Μελέτες 
Βιωσιμότητας, όπως απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική. 

β)  Η Φάση Β΄ της Περιφερειακής Βιοτεχνικής Περιοχής Κιτίου-Περβολιών, προτείνεται εντός των 
τουρκοκυπριακών τεμαχίων με αρ. 575 και 114 (μέρος) του Φ/Σχ:50/30 στο Κίτι και περιλαμβάνει συνολικά 
59 νέα οικόπεδα.  Η περιοχή αυτή έχει έκταση 34 115 m2 και εμπίπτει εντός καθορισμένης Βιοτεχνικής 
Ζώνης Ε1.  Το συνολικό κόστος του έργου, υπολογίζεται να ανέλθει στα €1.500.000, με τη συνεισφορά 
του κράτους κατά 4/5 του κόστους που ανέρχεται στα €1.200.000. 

γ)  Η Φάση Β΄ της Βιοτεχνικής Περιοχής Ξυλοτύμβου προτείνεται επί των τεμαχίων με αρ. 889 (μέρος), 
Φ/Σχ:41/05W2, 91 και 95 (μέρος), Φ/Σχ:41/31W2, έχει συνολική έκταση 20 323 m2 και περιλαμβάνει 
συνολικά 25 νέα βιοτεχνικά οικόπεδα, χώρους πρασίνου, χώρους στάθμευσης και οδικό δίκτυο.  
Σημειώνεται, ότι η προτεινόμενη επέκταση εμπίπτει εντός ήδη καθορισμένης Βιοτεχνικής Ζώνης.  Το 
συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται να ανέλθει στις €810.000, με τη συνεισφορά του κράτους κατά 
2/3 του κόστους που ανέρχεται στις €540.000. 

δ)  Έχουν ληφθεί θετικές απόψεις από το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως, και το Υπουργείο Εσωτερικών υπέβαλε σχετική πρόταση στον 
Προϋπολογισμό του για όλες τις πιο πάνω βιοτεχνικές περιοχές.  Παρά ταύτα, το Υπουργείο Οικονομικών 
λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα δημοσιονομικά δεδομένα, δεν ενέκρινε τη συμπερίληψη των εν λόγω 
έργων στους Προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2022.  Το θέμα θα τύχει 
επαναξιολόγησης και θα υποβληθεί εκ νέου στις προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.» 
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Απάντηση ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2021 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.096, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή  
 «Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω ερώτημα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

(α) Σύμφωνα με την καθορισμένη πολιτική το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) 
συντονίζει μόνο και χρηματοδοτεί συγκεκριμένες δαπάνες για έργα στις Βιομηχανικές/Βιοτεχνικές Ζώνες, 
όπως κατασκευή του δρόμου προσπέλασης, ασφαλτόστρωση του κεντρικού οδικού άξονα, χάραξη του 
εσωτερικού οδικού δικτύου μέχρι το σημείο που να είναι βατό κ.ά.  Σημειώνεται περαιτέρω ότι το ΥΕΕΒ 
δεν προκηρύσσει προσφορές για την εκτέλεση των έργων.  Μέσα στα πλαίσια της πιο πάνω πολιτικής 
προωθήθηκε το έργο της κατασκευής της γέφυρας που θα συνδέει την Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας 
με την Βιομηχανική Περιοχή Πάφου (Μεσόγης), μετά από αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρεμιθούσας 
και οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το 2012. 

(β) Τα κατασκευαστικά σχέδια είχαν ετοιμασθεί από ιδιώτη μελετητή και το Τμήμα Δημοσίων Έργων 
προκήρυξε προσφορές για την κατασκευή της γέφυρας.  Στον προϋπολογισμό του ΥΕΕΒ για το έτος 2012 
υπήρχε πρόνοια για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείτο για την κατασκευή του έργου και είχε σταλεί 
στο Τμήμα Δημοσίων Έργων το ποσό των €500.000 για κάλυψη της προκαταβολής και των τρεχουσών 
αναγκών για κατασκευή της γέφυρας. 

(γ) Η Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων με σχετική επιστολή της ημερομηνίας 10/10/2012 
πληροφόρησε το Υπουργείο ότι το Τμήμα της είχε προσωρινά αναστείλει τις κατασκευαστικές εργασίες 
λόγω απρόβλεπτων εδαφικών συνθηκών.  Συγκεκριμένα κατά την εκσκαφή των ακροβάθρων της γέφυρας 
βρέθηκαν μπάζα και ακατάλληλα υλικά στο επίπεδο θεμελίωσης, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται η 
αναθεώρηση και η ετοιμασία νέας μελέτης της θεμελίωσης των ακροβάθρων και έλεγχος της θεμελίωσης 
των μεσοβάθρων.  Το κόστος της εν λόγω τροποποιητικής μελέτης συνυπολογίστηκε στο συνολικό κόστος 
του έργου και δόθηκε έγκριση στο Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων όπως διαθέσει το ποσό των €4.500 περίπου 
για να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν την αναθεωρημένη μελέτη καθώς και τις απαιτούμενες 
γεωτρήσεις από τις πιστώσεις που είχε αποστείλει το ΥΕΕΒ για το υπό αναφορά έργο. 

(δ) Η έναρξη του έργου έχει προγραμματισθεί εκ νέου εντός του έτους 2020 και υπήρχε σχετική πρόνοια στον 
Προϋπολογισμό του ΥΕΕΒ.  Οι εργασίες όμως δεν κατέστη δυνατό να αρχίσουν ούτε εντός του έτους 2020 
αλλά ούτε και του πρώτου τριμήνου του 2021, παρόλο ότι υπήρξαν οι σχετικές πρόνοιες στους 
Προϋπολογισμούς του Υπουργείου. 

(ε) Με επιστολή ημερομηνίας 12/03/2021, το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) ενημέρωσε το ΥΕΕΒ ότι έχει 
δρομολογήσει τη διαδικασία προκήρυξης του έργου η οποία δεν αναμενόταν να πραγματοποιηθεί εντός 
του πρώτου τριμήνου 2021.  Επίσης όπως πληροφόρησε το ΥΕΕΒ για τον ορθό προγραμματισμό του 
έργου και αποφυγή άλλων απροόπτων, αλλά και ενόψει της αγωγής εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου Αρ. 581, Φ/ΣΧ. XLV/51, που εφάπτεται του δυτικού ακροβάθρου της 
γέφυρας (Αγωγή 676/16 που κατατέθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου), το οποίο υποσκάφθηκε κατά 
τις εκσκαφές, στη μελέτη και τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα έπρεπε να περιληφθούν τα απαιτούμενα έργα 
στήριξης του τεμαχίου, τα οποία θα διασφαλίζουν και τη διεξαγωγή των εργασιών με ασφάλεια.  Το ΤΔΕ 
είχε ήδη προβεί σε συνεννόηση με τον μελετητή της γέφυρας για προσαρμογή της μελέτης και 
αναθεώρηση των Εγγράφων Διαγωνισμού, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση των πρανών, τα οποία 
έχουν διαβρωθεί από το 2012, όταν διακόπηκε το Συμβόλαιο κατασκευής.  Για τις υπηρεσίες αυτές 
απαιτήθηκε το ποσό των €7.500+ΦΠΑ, τη δαπάνη του οποίου κάλυψε το ΥΕΕΒ παρόλο που στην 
καθορισμένη κυβερνητική πολιτική για ανάπτυξη των Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών Ζωνών δεν 
περιλαμβάνεται η κάλυψη δαπανών για διενέργεια μελετών. 

(στ) Σε πρόσφατη επικοινωνία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων διαφάνηκε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εντός 
του 2022.  Σχετική πρόνοια για ποσό ύψους €1.100.000 έχει ήδη συμπεριληφθεί στον συγκεκριμένο 
Προϋπολογισμό.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση δεν υπάρχουν σήμερα και δεν θα προχωρήσουμε 
στο Κεφάλαιο Δ΄.  

 Εδώ φθάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.   

 Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021, στις 3.00 μ.μ., με 
ημερήσια διάταξη η οποία θα σας αποσταλεί.   

 [Στις 7 Δεκεμβρίου 2021 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της ένατης συνεδρίας της Πρώτης Συνόδου 
της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου:   

 Η Προέδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της 
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συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021, στις 3.00 μ.μ., έχει ως ακολούθως: 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2022. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1.  Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για 

Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.079-2021). 

 2.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.080-2021). 

 3.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.190-2019). 

 4.  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική 
Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.191-2019). 

 5.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί 
του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.096-2019). 

 6.  O περί Μετονομασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.216-2021). 

 7.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.086-2021). 

 8.  Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.087-2021). 

 9.  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.076-2021). 

 10.  O περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.103-2021). 

 11.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.082-2021). 

 12.  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Κύπρου του 2021 Νόμος (Αρ. 1) του 2021). 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.227-2021). 

 13.  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι 
Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.049-2021). 

 14.  Οι περί Ταμείου Πρόνοιας των Τακτικών Εργατών της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.043-2021). 
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 15.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2022 Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.214-2021). 

 16.  Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού 
Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών 
Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.207-2021). 

 17.  Οι περί Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού 
Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για Συναφή Θέματα (Σχέδιο 
Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού και στους Εξαρτώμενούς τους Όμοιο προς 
το Σχέδιο Συντάξεως της Κυβέρνησης) (Καταργητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.080-2021). 

 18.  Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.207-2021). 

 19.  Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών και Δραστηριοτήτων (Είδη Διπλής 
Χρήσης) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.077-2021). 

 20.  Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα 
Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.112-2021). 

 21.  Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.177-2021). 

 22.  Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.064-2021). 

 23.  Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.065-2021). 

 24.  Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων 
Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.066-2021). 

 25.  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.067-2021). 

 26.  Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.068-2021). 

 27.  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.133-2021). 

 28.  Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 
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(Αρ. Φακ. 23.01.062.211-2021). 

 29.  Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση 
στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.072-2021). 

 30.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 

Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.150-2019). 

 31.  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης 

Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.077-2019). 

 32.  Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων 
Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.133-2019). 

 33.  Οι περί του Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση 
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας  - Θέση 
Πρώτης Επισκέπτριας Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.079-2021). 

 34.  Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέση Τεχνικού 1ης Τάξεως (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.081-2021). 

 35.  Οι περί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Θέσεις Ανώτερου 
Κτηνιατρικού Λειτουργού, Κτηνιατρικού Λειτουργού, Ανώτερου 
Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού και Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.083-2021). 

 36.  Οι περί Τμήματος Φορολογίας - Θέσεις Εφόρου Φορολογίας και 
Βοηθού Εφόρου Φορολογίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.084-2021). 

 37.  Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.  

(Αρ. Φακ. 23.01.062.121-2021) 

 38.  Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη 
διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για 
τον μήνα Ιανουάριο του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.10.002.004). 

Απόσυρση 39.  Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.188-2021). 

Απόσυρση και 

επανακατάθεση 

40.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον 
Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.075-2021). 

 41.  Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια (Ειδικοί) (Καταργητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.076-2021). 
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 42.  Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.078-2021). 

 43.  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων 
Πολιτικής Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.055-2021). 

 44.  Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου και Τέλη) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.056-2021). 

 45.  Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.057-2021). 

 46.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.045-2021). 

 47.  Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.052.036-2015). 

 48.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.054.051-2017). 

 49.  Οι περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.054.086-2017). 

 50.  Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.054.087-2017). 

 51.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018). 

 52.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα 
Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.058-2018). 

 53.  Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή 
Δασικών Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.072-2018). 

 54.  Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.098-2018). 

 55.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διαχείριση και 
Διάθεση/Χρήση Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών Αποβλήτων 
που προκύπτουν από Αγελαδοτροφικές Μονάδες) Κανονισμοί του 
2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.013-2019). 

 56.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε περιπτώσεις 
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Παρουσίας Κυανίου σε Λίμνη Τελμάτων και περί Διασπώμενου με 
Ασθενές Οξύ Κυανίου) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.038-2019). 

 57.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Επιθεωρήσεις) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.039-2019). 

 58.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Χρηματικές Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.040-2019). 

 59.  Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.041-2019). 

 60.  Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019). 

 61.  Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και 
του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για 
Συναφή Θέματα Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.079-2019). 

 62.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019). 

 63.  Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας 
(Έλεγχος Υποστατικών και Λήψη Δραστικών Μέτρων) Κανονισμοί 
του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.001-2020). 

 64.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος 
Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020). 

 65.  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.111-2020). 

 66.  Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί 
του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020). 

 67.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.057-2020). 

 68.  Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.067-2020). 

 69.  Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.117-2020). 

 70.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών 
Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021). 
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 71.  Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της 
Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.009-2021). 

 72.  Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από 
Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.013-2021). 

 73.  Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.014-2021). 

 74.  Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.015-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου 
του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(8.7.2021). 

(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επιτυχής 
αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών 
προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, 
καθώς και η αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 

(16.9.2021). 

(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021).] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ όλους και όλες για τη συνεργασία. 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας. 

 Ευχαριστώ.   

(Ώρα λήξης: 2.05 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 
ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα  Ορφανίδου Σάβια 

(Πρόεδρος Βουλής) Πάζαρος Χαράλαμπος 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Γεωργιάδης Χάρης Σύκας Νίκος 

Γεωργίου Νίκος Τορναρίτης Νίκος 
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Δημητρίου Δημήτρης Τσιρίδου Φωτεινή 

Κάρουλλας Γιώργος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Κουλλά Ονούφριος  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Δαμιανού Άριστος Λουκαΐδης Γιώργος 

Καυκαλιάς Αντρέας Νικολάου Μαρίνα 

Κέττηρος Νίκος Πασιουρτίδης Ανδρέας 
Κουκουμάς Γιώργος Στεφάνου Στέφανος 

Κυπριανού ΄Αντρος Χριστόφιας Χρίστος  
Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

ΔΗΚΟ 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Ορφανίδης Χρίστος Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

Ευσταθίου Κωστής  

ΔΗΠΑ 
Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 
Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι 
Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 
Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών. 

2. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στην Ημέρα Μνήμης της Δημοκρατικής Αντίστασης και τήρηση 
μονόλεπτης σιγής στη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία στην Κύπρο. 

3. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και στις σχετικές 
δραστηριότητες της Βουλής.  

4. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στον θάνατο του πρώην βουλευτή Ανδρέα Γεωργίου και τήρηση 
μονόλεπτης σιγής στη μνήμη του εκλιπόντος. 

5. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

α. Διαδικτυακή συνάντηση της Προέδρου της Βουλής με τον Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής του 
Εθνικού Λαϊκού Κονγκρέσου της Κίνας, πλαισιούμενο από Κινέζους αξιωματούχους, στην οποία 
παρακάθισαν επίσης ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων και πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Κίνας κ. Χάρης Γεωργιάδης και ο πρέσβης 
της Κίνας στην Κύπρο. 
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β. Προσφώνηση από την Πρόεδρο της Βουλής ειδικής εκδήλωσης στη Βουλή στο πλαίσιο της 
εκστρατείας «Orange the World» του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη 
της βίας προς τις γυναίκες. 

γ. Συμμετοχή των κ. Νίκου Τορναρίτη και Κωστή Ευσταθίου, ως επικεφαλής και μέλος της κυπριακής 
αντιπροσωπίας, αντίστοιχα, στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Ρώμη. 

δ. Συμμετοχή του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ως επικεφαλής και των κ. Μάριου Καρογιάν και Αλεξάνδρας 
Ατταλίδου στις εργασίες της 143ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στη Μαδρίτη, 
καθώς και συμμετοχή των κ. Άντρου Κυπριανού και Μάριου Καρογιάν, στα πλαίσια της 
διαδικτυακής συνεδρίας της γεωπολιτικής ομάδας «Twelve Plus», σε τηλεψηφοφορία για ανάδειξη 
των εκπροσώπων της ομάδας στα θεσμικά όργανα της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. 

ε. Διαδικτυακή συμμετοχή του κ. Χάρη Γεωργιάδη ως επικεφαλής και των κ. Μαρίνας Νικολάου και 
Κωστή Ευσταθίου στην 66η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 
Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής 
διάστασης της τρέχουσας εξάμηνης Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

στ. Συμμετοχή της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου σε διαδικτυακή διακοινοβουλευτική συνάντηση της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2022 Νόμος 
του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού 
Επαγγέλματος του 2022 Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2022 
Νόμος του 2021», παρατηρήσεις του κ. Χρίστου Χριστοφίδη και ψήφισή του σε νόμο. 

9. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος 
του 2021», διαδικαστική συζήτηση (Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Πρόεδρος, Νίκος Τορναρίτης, Άριστος 
Δαμιανού), αγορεύσεις (Μαρίνος Σιζόπουλος, Αλέκος Τρυφωνίδης, Σωτήρης Ιωάννου, Χαράλαμπος 
Θεοπέμπτου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Στέφανος Στεφάνου, Χάρης Γεωργιάδης), διαδικαστικές 
παρατηρήσεις του κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους και ψήφισή της σε νόμο (με αρ.6). 

10. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 
του 2021», συζήτηση (Κώστας Κώστα, Χρύσανθος Σαββίδης, Αλέκος Τρυφωνίδης, Γιώργος Κάρουλλας) 
και ψήφισή του σε νόμο (με αρ. 3). 

11. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί των Προσωρινών Αναστολών Επιχειρήσεων της Τουριστικής 
Βιομηχανίας Νόμος του 2021», συζήτηση (Ανδρέας Αποστόλου, Σωτήρης Ιωάννου, Αντρέας Καυκαλιάς, 
Ονούφριος Κουλλά) και ψήφισή του σε νόμο. 

12. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στις Εργασίες Λιμένων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους. 

13. Εισήγηση του κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ για αναβολή του 
νομοσχεδίου «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019», οι παρατηρήσεις των 
κ. Άριστου Δαμιανού και Φωτεινής Τσιρίδου και απόφαση για αναβολή του. 

14. Έκθεση για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του τελικού απολογισμού για 
το έτος 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
το κείμενο της απόφασης, διαδικαστικές παρατηρήσεις του κ. Ζαχαρία Κουλία και της Προέδρου της 
Βουλής, αγόρευση του κ. Ζαχαρία Κουλία και ομόφωνη έγκρισή της. 

15. Σχέδιο ψηφίσματος για καταδίκη της συνεχιζόμενης επιθετικότητας του Αζερμπαϊτζάν κατά των Αρμενίων 
και για την τρέχουσα κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, αγορεύσεις (Κωστής Ευσταθίου, Χρίστος 
Ορφανίδης, Κυριάκος Χατζηγιάννης) και ομόφωνη έγκρισή του. 

16. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

17. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Η λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης - Διαδικασία προσφορών για αγορά και διάθεση τεστ ταχείας 
διάγνωσης και μοριακών τεστ - Ασφαλιστικές δικλίδες για τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών 
στοιχείων των πολιτών και των αποτελεσμάτων των τεστ ταχείας διάγνωσης (rapid) και μοριακών τεστ 
(PCR) -  Σύστημα επεξεργασίας γκρίζων νερών στα σχολεία - Κυβερνητικές έρευνες και συστάσεις για 
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διατροφικά θέματα στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης της ΕΕ - Μελέτες και κόστος υλοποίησης 
πεζοδρόμων με ποδηλατόδρομο στον παραλιακό δρόμο Μαζωτού-Ζυγίου - Αντιπλημμυρικά έργα στην 
περιοχή Αραδίππου-Λάρνακας - Μισθολόγιο μόνιμου προσωπικού ΚΟΕΑΣ - Πιστοποιητικό 
καταλληλότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ευρυβιάδειου Γυμνασίου Λάρνακας - Μεταστέγαση 
ταχυδρομικών υπηρεσιών Λάρνακας. 

18. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

 Η συντήρηση των φάρων και του γερανού στη μαρίνα Λάρνακας - Έρευνες για το λογισμικό 
παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων Pegasus και το κατασκοπευτικό βαν - Κατεδαφιστέες 
πολυκατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίου Αθανασίου και τα προβλήματα που προκύπτουν - 
Μέθοδος υπολογισμού αγοράς κιλοβατώρας από φωτοβολταϊκά πάρκα - Εξωραϊσμός των σπηλαίων του 
Ήφαιστου στην κοινότητα Τρούλλων της επαρχίας Λάρνακας - Δ΄ φάση των κτιριακών υποδομών της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου - Επέκταση των βιοτεχνικών περιοχών στο Κίτι και στην Ξυλοτύμπου - 
Ολοκλήρωση κατασκευής γεφυριού στη Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Συνεδρίαση 9ης Δεκεμβρίου 2021 

Ώρα έναρξης:  3.06 μ.μ. 

Αρ. 9 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  

 Παρακαλώ να διαπιστωθεί αν υπάρχει απαρτία από τη γραμματεία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, για να καταθέσει την ομιλία 
του για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2022, αντιλαμβάνομαι, μαζί με τους συναδέλφους του που είναι εδώ και 
τους ευχαριστούμε που μας έκαναν την τιμή να είναι μαζί μας. 

 Κύριε υπουργέ, έχετε τον λόγο. 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ) 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές,  

 Βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας, για να παρουσιάσω τις βασικές κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής 
και του κυβερνητικού προγράμματος που αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του 2022. 

 Θα ήθελα, πριν προβώ στην ανάλυση του προϋπολογισμού, να εκφράσω ενώπιον της Βουλής τη 
βούλησή μου για ειλικρινή συνεργασία με όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα, ούτως ώστε σε πνεύμα 
συνεννόησης και συναίνεσης να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε ωφέλιμες για τον τόπο πολιτικές. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές,  

 Ο προϋπολογισμός για το 2022 κατατίθεται ενώπιόν σας ξανά κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, οι οποίες 
όμως κρίνονται ευνοϊκότερες σε σχέση με την περσινή περίοδο. Παρά τις δυσκολίες, το 2021 υπήρξε έτος 
ανάκαμψης και επαναφοράς της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

 Η πατρίδα μας αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη, αλλά και αβέβαιης έκβασης 
υγειονομική κατάσταση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση κατάφερε 
έγκαιρα να διαχειριστεί με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τις οικονομικές επιπτώσεις από την 
πανδημία. Προσφέραμε πολύ σημαντικά πακέτα στήριξης προς τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, 
αξιοποιώντας πλήρως όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης. Μέσω των ειδικών σχεδίων στηρίχθηκαν πέραν 
των 210 000 εργαζομένων από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τον Οκτώβριο του 2021. 
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 Παράλληλα, ενισχύσαμε τον τομέα της υγείας, ούτως ώστε να μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες 
συνθήκες της πανδημίας, να ανταποκριθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό στις υγειονομικές συνθήκες που 
δημιουργήθηκαν. 

 Παρά την επιδείνωση των οικονομικών δεικτών λόγω της πανδημίας, οι διεθνείς οίκοι όχι μόνο δεν 
υποβάθμισαν την κυπριακή οικονομία, αλλά καταφέραμε μια πολύ σημαντική αναβάθμιση της κυπριακής 
οικονομίας από τον οίκο Moody’s, ενώ δύο άλλοι οίκοι αναβάθμισαν την προοπτική της κυπριακής οικονομίας 
από σταθερή σε θετική. Αυτές οι αξιολογήσεις φανερώνουν ότι οι πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει για περιορισμό 
των επιπτώσεων της πανδημίας ήταν και οι ενδεικνυόμενες.  

 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του 2022, καθώς και ο τριετής δημοσιονομικός 
σχεδιασμός, οι οποίοι διαπνέονται από ένα συγκεκριμένο όραμα και φιλοσοφία. Ένα όραμα που συνοψίζεται στο 
δίπτυχο «αειφόρος ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή».  Ένα κοινό για όλη την Ευρώπη όραμα, που για πρώτη 
φορά ενσωματώνει τη μακροχρόνια στρατηγική, που θα καταστήσει την Κύπρο πιο ανταγωνιστική και πιο 
ανθεκτική, που διευρύνει την παραγωγική και εξαγωγική βάση της οικονομίας και οδηγεί στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα ενισχύσει την κυπριακή οικονομία, για να είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσει κάθε μελλοντική πρόκληση, υγειονομική και άλλη.   

 Ο σχεδιασμός αυτός βασίστηκε σε ρεαλιστικές μακροοικονομικές προβλέψεις.  

 Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2021 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 5,5% σε πραγματικούς 
όρους σε σχέση με τη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 5,1% το 2020, γεγονός που σημαίνει ότι θα είμαστε από 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν ήδη υπερκαλύψει το χαμένο έδαφος του 2020.  Η δυναμική 
αυτή αναμένεται παρά την αβεβαιότητα να συνεχιστεί και το 2022 με προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης 4%, αλλά 
και το 2023 με 3,4%. 

 Στην αγορά εργασίας το ποσοστό ανεργίας για ολόκληρο το 2021 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω στο 
7,5% του εργατικού δυναμικού, ποσοστό οριακά χαμηλότερο σε σχέση με το 2020.  Είναι προφανές ότι τα σχέδια 
στήριξης της αγοράς εργασίας που εφαρμόσαμε πέτυχαν τον περιορισμό της αύξησης των ανέργων.  Για τα 
επόμενα έτη προβλέπεται περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 6,7% το 2022 και στο 6% το 2023. 

 Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική εν μέσω της οικονομικής 
ύφεσης αναπόφευκτα επέφερε αύξηση του δημοσίου χρέους και μετέτρεψε τη δημοσιονομική θέση του κράτους 
από πλεονασματική σε ελλειμματική.  Το γεγονός όμως ότι η Κύπρος κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πανδημία 
από μια αρκετά πλεονεκτική δημοσιονομική θέση μάς έδωσε την ευκαιρία να υιοθετήσουμε γενναιόδωρα πακέτα 
στήριξης των ευάλωτων ομάδων, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Βεβαίως, θα ήταν ανεύθυνη η 
διατήρηση μιας επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής με αρνητικές προεκτάσεις στη βιωσιμότητα των δημοσίων 
οικονομικών, συνεπώς θα πρέπει τα δημόσια οικονομικά να επανατεθούν σταδιακά σε μια βιώσιμη πορεία, 
σύμφωνα και με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. 

 Και εδώ θέλω να επαναλάβω μια έκκληση.  Η κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα τη θέλησή της τόσο για 
πραγματική στήριξη της οικονομίας και των εργαζομένων όσο και για εξεύρεση συναινέσεων με τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και τα κοινοβουλευτικά κόμματα για διάφορες πολιτικές, οι οποίες εμπεριέχουν δημοσιονομικό 
κόστος.  Έκκλησή μου όμως είναι να αποφεύγονται προτάσεις νόμου που αφορούν είτε αύξηση δαπανών είτε 
μείωση εσόδων, χωρίς να προτείνονται τα όποια αντισταθμιστικά όσον αφορά τα έσοδα μέτρα.  Η δημοσιονομική 
βιωσιμότητα, η σημασία της οποίας αναδείχθηκε όσο ποτέ άλλοτε κατά τη διάρκεια της κρίσης, είναι κάτι το οποίο 
οφείλουμε να διαφυλάξουμε.  

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο προϋπολογισμός για το 2022, ενώ συνεχίζει όντως να είναι επεκτατικός, 
προβλέπει δημοσιονομική διόρθωση, με μείωση του ελλείμματος κοντά στο 1,1% του ΑΕΠ από έλλειμμα της 
τάξης του 4,9% το 2021. Η διόρθωση φυσικά οφείλεται κυρίως στη σημαντική ενίσχυση της αναπτυξιακής πτυχής 
και όχι στη μείωση των δαπανών, καθώς και της επαναφοράς της οικονομικής δραστηριότητας στα προ της 
κρίσης επίπεδα. Για το επόμενο έτος προβλέπεται περαιτέρω διόρθωση, με το έλλειμμα να μειώνεται στο 0,5% 
του ΑΕΠ το 2023. 

 Σε σχέση με το δημόσιο χρέος, ήδη από το 2021 άρχισε η καθοδική του πορεία, που αναμένεται να μειωθεί 
στο 104,2% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του χρόνου, σε σύγκριση με το 115,3% το τέλος του 2020. Περαιτέρω 
βελτίωση προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια, με το δημόσιο χρέος να μειώνεται στο 97,7% το τέλος του 2022 
και κάτω του 90%, δηλαδή στο 87,3% του ΑΕΠ, στο τέλος του 2024. 

 Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω την ύπαρξη δημοσιονομικών κινδύνων για την οικονομία, όπως για 
παράδειγμα ενδεχόμενη νέα έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο ή σε χώρες με τις οποίες η 
Κύπρος διατηρεί στενές οικονομικές σχέσεις, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας λόγω του 
υψηλού ακόμα ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενδεχόμενες υπέρμετρες δαπάνες που ενδέχεται να 
προκύψουν από τη μη εύρυθμη λειτουργία του ΓΕΣΥ και του ΟΚΥΠΥ, καθώς και συνέχιση της αυξημένης ροής 
μεταναστών. 

 Κύριε Πρόεδρε, 
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 Κυρίες και κύριοι βουλευτές,  

 Χαρακτήρισα τον προϋπολογισμό του 2022, αλλά και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ως έναν 
προϋπολογισμό της «αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής», ο οποίος καλείται να στηρίξει την 
κοινωνία και την οικονομία σε μια περίοδο δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις, αλλά έχει παράλληλα το βλέμμα 
στραμμένο στην επόμενη μέρα, στην επόμενη γενιά. Δεν είμαστε πολιτικά μύωπες, στόχος μας είναι να 
διασφαλίσουμε την ευημερία και των μελλοντικών γενεών.  Αυτό προκύπτει αβίαστα από τις πρόνοιες του 
προϋπολογισμού τον οποίο έχετε ενώπιόν σας. 

 Είναι ένας προϋπολογισμός με αυξημένες κατά 10% τις αναπτυξιακές δαπάνες σε σχέση με πέρσι. 

 Είναι ένας προϋπολογισμός πράσινος, αφού την επόμενη τριετία προβλέπει δαπάνες ύψους €717 εκατομ. 
για την πράσινη ανάπτυξη, που θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας μέσω της 
πράσινης μετάβασης και της απεξάρτησης της οικονομίας από τις διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές των ορυκτών 
καυσίμων.  

 Είναι ένας προϋπολογισμός που την επόμενη τριετία προβλέπει δαπάνες ύψους €170 εκατομ. για έργα 
ψηφιακής μεταρρύθμισης, κάτι το οποίο θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας της κυπριακής 
οικονομίας και στη διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης. 

 Είναι ένας προϋπολογισμός με κοινωνικό πρόσημο, ο οποίος προνοεί την επόμενη τριετία στοχευμένες 
κοινωνικές παροχές ύψους €4,9 δισεκατομμυρίων και παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της 
οικογένειας και του παιδιού με την επιδότηση της ανέγερσης πολυδύναμων κέντρων και βρεφονηπιακών 
σταθμών, τη δημιουργία πέντε επιπρόσθετων κατοικιών στην κοινότητα για άτομα με σοβαρές αναπηρίες, καθώς 
και οκτώ επιπρόσθετων δομών εικοσιτετράωρης φροντίδας για ανηλίκους. 

 Είναι ένας προϋπολογισμός που θέτει γερά θεμέλια για το αύριο, συνεχίζοντας όμως να περιλαμβάνει 
μέτρα τόνωσης της απασχόλησης, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στήριξης των επιχειρήσεων.  

 Είναι ένας προϋπολογισμός που συνάδει με ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών για το αύριο όπως την 
υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος προσέλκυσης εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο, τη 
μετατροπή της Κύπρου σε έναν σύγχρονο επιχειρηματικό κόμβο και τη συνέχιση και εμβάθυνση των πολιτικών 
για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως η εισαγωγή κατώτατου μισθού, η αναθεώρηση του 
συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων με στόχο την απλοποίηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό προς όφελος των 
πολιτών και την ευρύτερη κάλυψη όλων των εργαζομένων, τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για δίκαιες 
συντάξεις, καθώς και την εισαγωγή νομοθεσίας για ρύθμιση της τηλεργασίας. 

 Προβλέπει επίσης την υλοποίηση σειράς μεταρρυθμίσεων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, τη 
δημόσια υπηρεσία, το σύστημα της δικαιοσύνης στην εκπαίδευση, καθώς και την υλοποίηση συγκεκριμένων 
πολιτικών που έχουν παρουσιαστεί ενώπιόν σας από τα αρμόδια υπουργεία και αφορούν στη διαφοροποίηση 
της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, με έμφαση στην εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα, στην ενίσχυση 
του μεταποιητικού τομέα, στην ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας και στην ψηφιοποίηση της οικονομίας, σε 
δράσεις στους τομείς του βιώσιμου τουρισμού και της ναυτιλίας, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη και 
ενδυνάμωση του εξαγωγικού χαρακτήρα των υπόλοιπων τομέων των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των 
τομέων της υγείας και της εκπαίδευσης. 

 Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν έχει συνταχθεί αποσπασματικά, αλλά με βάση έναν ολιστικό 
σχεδιασμό, που άρχισε να υλοποιείται μέσω της νέας Μακροχρόνιας Στρατηγικής για Βιώσιμη Ανάπτυξη της 
Κύπρου μέχρι το 2035, μια πολιτική η οποία καταρτίζεται σε συνεργασία με το Συμβούλιο Οικονομίας και 
Ανθεκτικότητας, αλλά και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μια στρατηγική η οποία θα ενσωματωθεί στις διαδικασίες 
κατάρτισης, υλοποίησης και παρακολούθησης του εκάστοτε προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της με γνώμονα την επόμενη μέρα. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε σημαντικές εξελίξεις που έχουν συμβεί σε παγκόσμιο επίπεδο, 
οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία. 

 Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στη νέα μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, την άνοδο των τιμών 
και ειδικότερα της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της συμπαρασύρει τις τιμές και άλλων 
προϊόντων και πρώτων υλών. 

 Το φαινόμενο αυτό, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο εξωγενές, μας έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα, γι’ αυτό και 
πρόσφατα έχουμε εξαγγείλει, μετά από διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σειρά αντισταθμιστικών και 
άλλων μέτρων. 

 Αποφασίστηκε η απορρόφηση από την ΑΗΚ μέρους της βασικής διατίμησης τελών δικτύου ηλεκτρικής 
ενέργειας και μείωση της τάξης του 10% στα τιμολόγια των καταναλωτών.  Η κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση 
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του συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 5% για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού για περίοδο έξι 
μηνών από την 1η του Νοέμβρη του 2021, καθώς και τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για περίοδο τριών μηνών 
για οικιακή χρήση από το 19% στο 9% ξανά από την 1η του Νοέμβρη. Ακόμη, αποφασίστηκε ειδικά για τους 
ευάλωτους καταναλωτές σχέδιο ύψους €5 εκατομ. για παροχή χορηγιών για αντικατάσταση ενεργοβόρων 
οικιακών συσκευών -συγκεκριμένα κλιματιστικών, ψυγείων και πλυντηρίων- με νέα αποδοτικά προϊόντα υψηλής 
ενεργειακής κλάσης, ενώ ταυτόχρονα προωθείται διαφοροποίηση του σχεδίου χορηγιών για εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού συστήματος με συμπερίληψη της κατηγορίας εικονικού net metering για καταναλωτές οι οποίοι 
δεν μπορούν λόγω τεχνικών περιορισμών να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα στις οροφές τους. 
Επίσης, αποφασίσαμε μια σειρά άλλων μέτρων και κινήτρων με στόχο την προώθηση τεχνολογιών που είναι 
συνυφασμένες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 Αυτό που όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμως είναι ότι η απεξάρτησή μας από τη διακύμανση των 
ορυκτών καυσίμων θα γίνει μόνο μέσω της πράσινης μετάβασης. 

 Μια άλλη πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αφορά την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση, που, ως 
γνωστό, έχει επέλθει συμφωνία σε διεθνές επίπεδο για την επιβολή ενός ελάχιστου παγκόσμιου εταιρικού 
φορολογικού συντελεστή ύψους 15% , κάτι που θα καθοριστεί από κάθε χώρα ξεχωριστά.  

 Κύριος στόχος είναι η καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού που παρατηρείται μεταξύ των χωρών 
σε σχέση με το ύψος της φορολογίας, αλλά και η αύξηση των κρατικών εσόδων. Προς τον σκοπό αυτό αναμένεται 
σύντομα σχετική Οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Κατά την εκτίμησή μας, η αύξηση του εταιρικού φόρου στην Κύπρο από 12,5% σε 15% δε θα επηρεάσει 
σε ουσιαστικό βαθμό τις ξένες επενδύσεις στην Κύπρο.  Η Κύπρος κατέχει τέτοια συγκριτικά πλεονεκτήματα ως 
επενδυτικός προορισμός που υπερκεράζουν αυτή τη μικρή αύξηση στον συντελεστή του εταιρικού φόρου. 

 Επιπρόσθετα, η παγκόσμια αυτή προτεινόμενη φορολογική μεταρρύθμιση παρέχει στην Κυπριακή 
Δημοκρατία την ευκαιρία βελτίωσης του εθνικού φορολογικού πλαισίου μέσω της μείωσης του διοικητικού 
φόρτου, με παράλληλη μείωση του φορολογικού βάρους των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
ουδετερότητα της προωθούμενης μεταρρύθμισης. 

 Στο πλαίσιο αυτό σκοπός μας είναι όπως το αμέσως επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο μιας ευρείας 
φορολογικής μεταρρύθμισης, εξετάσουμε με έναν ολιστικό τρόπο φορολογικά θέματα όπως: 

• την αύξηση του συντελεστή του εταιρικού φόρου, 

• τη μείωση ή κατάργηση της έκτακτης εισφοράς επί της λογιζόμενης ή/και πραγματικής διανομής 
μερισμάτων, 

• τη μείωση του ποσοστού επιβολής αμυντικής εισφοράς επί των πιστωτικών τόκων, 

• τη μείωση ή κατάργηση του τέλους εταιρειών των €350. 

• την εισαγωγή του φόρου άνθρακα με τη σταδιακή αύξηση των φορολογιών στα ορυκτά καύσιμα, καθώς 
και την επιβολή περιβαλλοντικών τελών για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και 

• την αναπροσαρμογή των συντελεστών του ΦΠΑ με βάση την πρόσφατη απόφαση του ECOFIN, ειδικά 
για προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, 
όπως ήταν και η απόφαση του ECOFIN. 

 Μετά από είκοσι χρόνια πεποίθησή μας είναι ότι η φορολογική μεταρρύθμιση είναι αναγκαία. Στόχος μας 
θα είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και της Κύπρου ως επιχειρηματικού 
κέντρου, η μείωση της φορολογικής ανισότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η απλοποίηση του φορολογικού 
μας συστήματος, αλλά και η μείωση του διοικητικού φόρτου. Δέσμευσή μου είναι ότι εντός του 2022 θα 
οριστικοποιηθούν οι διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, κοινωνικά σύνολα και κοινοβουλευτικά 
κόμματα, έτσι ώστε να υποβληθούν οι σχετικές προτάσεις. Στόχος, επαναλαμβάνω, θα είναι μια πιο δίκαιη, 
δημοσιονομικά ουδέτερη μεταρρύθμιση, που θα οριστικοποιηθεί εντός του 2022. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές,  

 Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολυσύνθετες και πολυδιάστατες.  Στις δύσκολες αυτές 
συνθήκες, η άντληση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκές πηγές και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελεί 
σημαντική προτεραιότητα της κυβέρνησης. 

 Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ το 
οποίο αποτελεί την απάντηση της ίδιας της ΕΕ στην προσπάθεια ανάκαμψης και δημιουργίας μιας πιο βιώσιμης 
και ανθεκτικής ευρωπαϊκής οικονομίας όχι μόνο για εμάς, αλλά και για την επόμενη γενιά.  Κύρια φιλοσοφία του 
ταμείου αυτού είναι η στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, ώστε να μετριαστούν οι οικονομικές και 
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κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες 
περισσότερο βιώσιμες. 

 Θα ήθελα ταυτόχρονα να τονίσω το εξής:  Η αξιοποίηση του εργαλείου αυτού έχει ιδιαίτερη σημασία, λόγω 
των μεταρρυθμίσεων που έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόσουμε μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. 

 Η προώθηση αυτών των μεταρρυθμίσεων στις δομές και διαδικασίες του κράτους και της οικονομίας μας 
πρέπει να είναι εθνικός στόχος και πρέπει να επιδιώξουμε τη συνεργασία της κυβέρνησης και της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, προκειμένου από κοινού να στηρίξουμε μια φιλόδοξη μεταρρυθμιστική προσπάθεια προς 
όφελος της χώρας. Το κοινοβούλιο θα έχει σημαντικό και ενεργό ρόλο να διαδραματίσει στην εφαρμογή αυτών 
των μεταρρυθμίσεων. Υπενθυμίζω ότι μέχρι το 2026 η Κύπρος έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει μεγάλο αριθμό 
μεταρρυθμίσεων, με κύριους πυλώνες τη μετάβαση στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία. 

 Το συγκεκριμένο φιλόδοξο αλλά υλοποιήσιμο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα είναι αυτό που θα αλλάξει τη 
χώρα μας, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και θα διευρύνει την παραγωγική βάση της οικονομίας μας, αλλά 
και θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή.  Η προσπάθεια διόρθωσης διαχρονικών στρεβλώσεων και παθογενειών 
στην οικονομία μας, η οποία άρχισε τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να συνεχιστεί.  

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές,  

 Όπως ανέφερα στην ομιλία μου για τον προϋπολογισμό του 2021, το τρίπτυχο ενός υγιούς τραπεζικού 
τομέα, μιας συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής και δομικών μεταρρυθμίσεων είναι η στρατηγική εκείνη η οποία 
θα μας επιτρέψει να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε τις πολιτικές ανάπτυξης, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης.   

 Ο κρατικός προϋπολογισμός που έχετε ενώπιόν σας αυτό ακριβώς τον σκοπό υπηρετεί.  Δίνει μια θετική 
δυναμική στην οικονομία, υλοποιώντας νέα αναπτυξιακά έργα και ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική 
δικαιοσύνη.  Διασφαλίζει τη διατήρηση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος χωρίς πρόσθετες 
φορολογίες. Περιέχει νέες πολιτικές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Οι αβεβαιότητες και τα προβλήματα στην 
κοινωνία φυσικά συνεχίζουν να υπάρχουν και οι κίνδυνοι συνεχίζουν να παραμονεύουν. Προς αντιμετώπισή τους 
χρειάζεται σύνεση, συναίνεση και αποφασιστικότητα.  

 Εκ μέρους της κυβέρνησης, σας καλώ να υπερψηφίσετε τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2022, αλλά 
και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο της τριετίας σε νόμο, για το καλώς νοούμενο συμφέρον της 
κοινωνίας και της Δημοκρατίας. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε πολύ τον κ. υπουργό για την επεξηγηματική ομιλία για τον φετινό προϋπολογισμό και θα 
προχωρήσουμε τώρα στις εργασίες της ολομέλειας. 

 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Τιμούμε σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, η οποία καθιερώθηκε την 9η Δεκεμβρίου του 
2003 από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την υιοθέτηση της Συνθήκης κατά της 
Διαφθοράς. Οι βλαπτικές επιδράσεις φαινομένων διαφθοράς, που είναι συμφυείς με την άσκηση της εξουσίας, 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της ζωής και αποστερούν τη χώρα από σημαντικούς πόρους, οι 
οποίοι, αντί να διοχετεύονται στην οικονομία και να χρησιμοποιούνται για την ευημερία των πολιτών, τυγχάνουν 
υπεξαίρεσης και εκμετάλλευσης στο πλαίσιο εγκλημάτων του «λευκού κολάρου». 

 Ως Βουλή των Αντιπροσώπων δηλώνουμε ότι θα συμβάλουμε με αποφασιστικότητα μέσω του 
νομοθετικού μας έργου στην πάταξη του φαινομένου, κινητοποιώντας ταυτόχρονα τους πολιτικούς 
αξιωματούχους, ευαισθητοποιώντας τους πολίτες και συγκροτώντας τους κατάλληλους και ευέλικτους εκείνους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς για την αποτροπή δημιουργίας συνθηκών που να επιτρέπουν την εκκόλαψη της 
διαφθοράς, με στόχο το κράτος να λειτουργεί με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοκρατία. 

 Τούτο θα επέλθει κυρίως μέσω της ψήφισης σημαντικών νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου που 
εκκρεμούν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζήτησης, όπως η θέσπιση 
νομοθετικού πλαισίου για τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος, η ρύθμιση της δράσης των ομάδων 
πίεσης -τα γνωστά lobbies- η ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων 
από αξιωματούχους, το γνωστό «πόθεν έσχες».  Ένα σημαντικό βήμα κατά της διαφθοράς είναι και η σύσταση 
της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, που, όπως γνωρίζετε, το σχετικό νομοσχέδιο θα συζητηθεί σήμερα.  
Αλλά τούτο αναβάλλεται, αντιλαμβάνομαι. 

 Στο σημείο αυτό να αναφέρω και μια δική μας πρωτιά.  Η βουλεύτρια κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου έχει 
βραβευθεί από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών κ. Μπλίνκεν με το Διεθνές Βραβείο Πρωταθλητών κατά της 
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Διαφθοράς 2021, το οποίο απονέμεται σε ετήσια βάση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.  Το 
βραβείο απονέμεται σε δώδεκα προσωπικότητες από όλο τον κόσμο που αγωνίζονται για τη λογοδοσία, τη 
διαφάνεια, το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου, ως ένδειξη αναγνώρισης του θάρρους και του 
αντικτύπου που έχουν στην πρόληψη, την αποκάλυψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 Συγχαρητήρια από το σώμα στην κ. Ατταλίδου. 

(Χειροκροτήματα) 

 Παρά το ότι, κυρία Ατταλίδου, απαγορεύονται τα χειροκροτήματα, εδώ δικαιούστε!  Δικαιούται η χώρα μας 
δηλαδή!  Κι εσείς μαζί! 

 Αύριο τιμούμε την επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία 
υπογράφτηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1948 μετά τη 
λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου καταπατήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και διαπράχθηκαν ειδεχθή εγκλήματα.  Η Οικουμενική Διακήρυξη θέτει τις γενικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου 
και καθορίζει τα ιδεώδη με τα οποία διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ευημερία του κάθε ανθρώπου.  Και σε όλες 
τις εποχές, ειρήνης, πολέμου και πανδημίας, ασφαλώς. 

 Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα σε όλο τον κόσμο καταπατούνται ουσιώδη δικαιώματα και παραβιάζονται 
στοιχειώδεις ελευθερίες που αφορούν στην ελευθερία της σκέψης και έκφρασης, στο δικαίωμα στην εργασία και 
στην εκπαίδευση, στο δικαίωμα της ίδιας της ζωής, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας ή 
πολιτικών πεποιθήσεων.  Τρανό παράδειγμα καταφανούς παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί 
και η περίπτωση της πατρίδας μας, η οποία υφίσταται μέχρι σήμερα τα δεινά της τουρκικής κατοχής. Χιλιάδες 
συμπατριωτών μας στερούνται θεμελιωδών ελευθεριών, όπως η ελεύθερη διακίνηση, η εγκατάσταση και η 
ιδιοκτησία, ενώ η Τουρκία σκληραίνει ολοένα και περισσότερο τη στάση της, παραβιάζοντας κάθε αρχή του 
Διεθνούς Δικαίου, αρνούμενη να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

 Ως Βουλή των Αντιπροσώπων καταδικάζουμε κάθε παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων οπουδήποτε 
και αν συμβαίνει και δεσμευόμαστε να επαγρυπνούμε για την προάσπιση και τον σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων του λαού μας.  Δηλώνουμε επίσης ότι έχουμε υποχρέωση -και αυτό θα πράττουμε- να βγαίνουμε 
μπροστά, να αντιμετωπίζουμε γεγονότα και καταστάσεις και να συμμετέχουμε αποφασιστικά με δράσεις στην 
εμπέδωση του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε πολίτη στην κοινωνία, με έμφαση στις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, στις γυναίκες και στους συμπολίτες μας που υφίστανται τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Την 1η Δεκεμβρίου 2021 η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, εκ των Αντιπροέδρων της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) και Ειδική 
Αντιπρόσωπος για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, συμμετείχε σε συνεδρία του προεδρείου της συνέλευσης 
στη Στοκχόλμη. 

 Στο πλαίσιο συζήτησης για τρέχοντα διεθνή ζητήματα, περιλαμβανομένης της μεταναστευτικής κρίσης 
στην περιοχή του ΟΑΣΕ, η κ. Χαραλαμπίδου εξέφρασε λύπη για τη συνεχιζόμενη απώλεια ανθρώπινων ζωών.  
Συναφώς, επισήμανε ότι η διοχέτευση δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία για σκοπούς φιλοξενίας προσφύγων 
αποδεικνύεται αναποτελεσματικό εργαλείο και ως εκ τούτου η ΕΕ οφείλει να εξεύρει τρόπους δικαιότερης 
κατανομής των υποχρεώσεων φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών. 

 Στις 3 Δεκεμβρίου 2021 ο κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε διαδικτυακά σε συνεδρία της Επιτροπής 
Πολιτισμού, Παιδείας και Επιστημών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ). 
Σε παρέμβασή του για τους Έλληνες πολίτες τουρκικής καταγωγής που διαβιούν στην Κω και στη Ρόδο 
αντέκρουσε τα επιχειρήματα Τούρκων βουλευτών για δήθεν καταπάτηση των θρησκευτικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων τους.   

 Στις 4 Δεκεμβρίου 2021 η κ. Φωτεινή Τσιρίδου (επικεφαλής) ο κ. Κώστας Κώστα και ο κ. Παύλος Μυλωνάς 
μετείχαν στις εργασίες της 16ης Συνόδου της ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη 
Μεσόγειο.  Σε παρέμβασή της σε συζήτηση για τις περιβαλλοντικές και άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
τα κράτη μέλη της συνέλευσης η κ. Τσιρίδου τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εντείνει τη συνεργασία 
με όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο όσον αφορά την έγκαιρη πρόβλεψη και τον συντονισμό των 
δράσεών τους προς αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, του μεταναστευτικού και των πολλαπλών συνεπειών 
της πανδημίας.  Στις 3 Δεκεμβρίου συνεδρίασαν οι επιτροπές της συνέλευσης με συμμετοχή των μελών της 
αντιπροσωπίας. 

 Στις 6 Δεκεμβρίου 2021 ο κ. Γιώργος Λουκαΐδης συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής  Πολιτικών 
Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ στο Παρίσι.  Πήρε μέρος σε συζητήσεις για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας 
σε περιόδους κρίσης και τον καίριο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και για την ανάγκη θέσπισης θεσμικού 
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σχήματος συμμετοχής των νέων στις εργασίες της ΚΣΣΕ.  Εξάλλου, στο πλαίσιο συζήτησης για τη γεωπολιτική 
σημασία της Μεσογείου, ο κ. Λουκαΐδης τόνισε ότι η πολύ σημαντική αυτή περιοχή πρέπει να καταστεί λεκάνη 
ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και ευημερίας και όχι πεδίο συγκρούσεων και εντάσεων. 

 Στις 7 Δεκεμβρίου 2021 ο κ. Κωστής Ευσταθίου μετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ στο Παρίσι. Ως εισηγητής εκ μέρους της επιτροπής παρουσίασε την 
προκαταρκτική 11η Έκθεση για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.  Για το θέμα αυτό διεξήχθη επίσης ακρόαση της επιτροπής με εμπειρογνώμονες. 

 Στις 8 Δεκεμβρίου 2021 η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου προσφώνησε, ως εκ των κύριων ομιλητών, 
διαδικτυακό σεμινάριο επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς, το οποίο διοργάνωσε το 
Γραφείο του Συντονιστή των Οικονομικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων του ΟΑΣΕ, με θέμα «Ανοιχτά 
δεδομένα σε δράση: Ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες για την προώθηση της ατζέντας κατά της διαφθοράς». 

 Η κ. Χαραλαμπίδου υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία σε όλα τα δημόσια θέματα 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και της εμπιστοσύνης των 
πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες. Σημείωσε ως βήματα προς την ορθή κατεύθυνση τη δημιουργία μητρώου 
πραγματικών δικαιούχων και τη χρηστή διακυβέρνηση στις δημόσιες συμβάσεις, με απρόσκοπτη πρόσβαση του 
κοινού σε πληροφορίες σχετικά με αυτές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διατάξεως. 

 Θα αρχίσουμε με το Κεφάλαιο Δεύτερο, που είναι η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, επειδή υπάρχει 
μια πρόταση νόμου η οποία θα κατατεθεί σήμερα, για την οποία υπάρχει η εισήγηση να κηρυχθεί επείγουσα και 
να ψηφιστεί σήμερα. 

 Η πρόταση νόμου τιτλοφορείται «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021» και έχει 
κατατεθεί από τον κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.  Αν δεν υπάρχει 
οποιαδήποτε ένσταση, το θέμα κατατίθεται, κηρύσσεται επείγον και παραπέμπεται στην αρμόδια 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με την παράκληση η εν λόγω επιτροπή 
να αποσυρθεί, να μελετήσει το θέμα και να επανέλθει με τις εισηγήσεις της. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, παρακαλώ. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Δεδομένου του γεγονότος ότι, με βάση σημειώσεις που έχουν γίνει στη σύσκεψη αρχηγών, σημαντικά 
ζητήματα θα εξεταστούν σε επόμενη συνεδρίαση. Αυτό το ζήτημα έχει ανάλογη σημασία.  Εκτιμώ ότι θα ήταν πιο 
σωστό να σταλεί στην αρμόδια επιτροπή, να εξεταστεί σε ένα πλαίσιο εύλογου χρόνου, πολύ λίγων ημερών, και 
να έρθει στην ολομέλεια.  Όχι να εξεταστεί αμέσως σήμερα και αυθημερόν.  Βάσει ρύθμισης που θα γίνει από τη 
σύσκεψη.  Αυτό είχα υπόψη μου, ότι θα πήγαινε... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Όι, όι... 

 Να πω; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, ο κ. Τορναρίτης. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Αν επιτρέπεται.  Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Δαμιανού προήδρευε της επιτροπής Εσωτερικών και δεν ήταν...  
Το συζητήσαμε στην επιτροπή Νομικών, ένα απλούστατο θέμα, απλούστατα μεταφέρονται εξουσίες για έκδοση 
κανονισμών, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες που βρίσκονται τούντην στιγμή σε εξέλιξη για τα ψυχομετρικά 
τεστ και για την ιδιωτική εταιρεία, θέματα που είδαν το φως της δημοσιότητας.  Δεν έχει κάτι το σύνθετο.  Απλώς, 
το κατεπείγον είναι για να προχωρήσουν με απόλυτα νομότυπο τρόπο οι διαδικασίες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είναι το θέμα, αντιλαμβάνομαι, που αφορά την πρόσληψη των εκατό αστυφυλάκων που ετερματίσαν τις... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 
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 Όχι εκείνων που πέρασαν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία.  Κύριε Δαμιανού... 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δεν γνωρίζω πού υπήρξε το σπασμένο τηλέφωνο, αλλά στη σύσκεψη αρχηγών τα δύο 
συν ένα -τούτο- είπαμε ότι θα παν την Τετάρτη.  Όταν θα έχουμε την πρώτη ολομέλεια για τους 
προϋπολογισμούς. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Εντάξει, αν θα παν την Τετάρτη και αν τελικά θα γίνει η ολομέλεια, δεν έχουμε κανένα απολύτως 
πρόβλημα... 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Αυτό είχαμε πει, πάντως. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Απλώς, ισχυρίζομαι... 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Αφού θα γίνει την Τετάρτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 ...και λέω ότι δεν έχει...  Συγγνώμη, κυρία Ερωτοκρίτου! 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Συγγνώμη, σας διέκοψα.  Έχετε δίκαιο, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Απλώς, λέω ότι δε χρειάζεται να ξανασυνεδριάσει η επιτροπή, γιατί έγινε πλήρης εξήγηση, ήταν και η 
ηγεσία της αστυνομίας εκεί και το υπουργείο και οι βουλευτές και όλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, λοιπόν; 

 Ναι, κύριε Σιζόπουλε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, η εντύπωση που έχουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να ακούμε.  Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να ακούμε! 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Η εντύπωση που έχουμε είναι ότι τα τρία θέματα τα οποία τέθηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
συμφωνήσαμε ότι θα συζητηθούν στην ολομέλεια της προσεχούς Τετάρτης, πριν από την έναρξη της συζήτησης 
του προϋπολογισμού.  Γι’ αυτό και η συνεδρία, αντί να ξεκινήσει στις 16.00, είπαμε θα ξεκινήσει στις 15.00, 
έχουμε καθορίσει στη σύσκεψη τη διαδικασία και ως εκ τούτου νομίζω δε χρειάζεται να γίνει οποιαδήποτε 
περαιτέρω συζήτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τουτέστιν, συμφωνούμε με τον κ. Δαμιανού.  Κύριε Δαμιανού, το αίτημά σας ενεκρίθη. 

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 
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1.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.229-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

2.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 5) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.230-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

3.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.231-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

4.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.088-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

5.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.089-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

6.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.090-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

7.  Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια 
Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.091-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 
 

8.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.092-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

9.  Οι περί Εθνικής Φρουράς (Στρατιωτικά 
Μετάλλια) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.093-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

10.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.094-2021). 

Επανακατάθεση 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

11.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Προστασία από τον 
Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.075-2021). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

12.  Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια 
(Ειδικοί) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.076-2021). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

13.  Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.078-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 
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14.  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό 
Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής 
Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.055-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

15.  Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες 
Εκπομπής Ήχου και Τέλη) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.056-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

16.  Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.057-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

17.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.045-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

18.  Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες 
και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.052.036-2015). 

Υπουργό Εσωτερικών                                                                                                                                                 Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών  

19.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.051-2017). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

20.  Οι περί Προσωπικού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.086-2017). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

21.  Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων της 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.087-2017). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

22.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας   

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού  

23.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.058-2018). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας   

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού  

24.  Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών 
Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών 
Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.072-2018). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

25.  Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων στους 
Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.098-2018). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

26.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Διαχείριση και Διάθεση/Χρήση 
Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών 
Αποβλήτων που προκύπτουν από 
Αγελαδοτροφικές Μονάδες) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.013-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος  
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27.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρήση 
Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε 
περιπτώσεις Παρουσίας Κυανίου σε 
Λίμνη Τελμάτων και περί Διασπώμενου 
με Ασθενές Οξύ Κυανίου) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.038-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

28.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Επιθεωρήσεις) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.039-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

29.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρηματικές 
Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.040-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

30.  Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων 
(Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.041-2019). 

Υπουργό Υγείας  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

31.  Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως  

32.  Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού 
Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και 
για Συναφή Θέματα Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.079-2019). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

33.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

34.  Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων 
Λεμεσού-Αμαθούντας (Έλεγχος 
Υποστατικών και Λήψη Δραστικών 
Μέτρων) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.001-2020). 

Υπουργό Εσωτερικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

35.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και 
άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

36.  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.111-2020). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

37.  Οι περί Διαμεσολάβησης σε 
Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

38.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.057-2020). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 
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39.  Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.067-2020). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως  

40.  Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.117-2020). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

41.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση 
Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων 
Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

42.  Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης 
Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.009-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

43.  Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και των 
Διαδικασιών Αποκλεισμού των 
Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.013-2021). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

44.  Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού 
της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.014-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

45.  Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής 
Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.015-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

Πρόταση νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

Ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού 
Σκαφών Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.213-2021). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου 
και Σταύρο Παπαδούρη εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερησίας διατάξεως, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες.  Τα θέματα με τους αριθμούς από 1 έως 5 αναβάλλονται. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Επί της διαδικασίας και πάλι που θα ακολουθήσει σε μέλλοντα χρόνο, έχουμε συμφωνήσει ότι τα πέντε 
τούτα θέματα που αναβάλλονται σήμερα, τα οποία είναι πολύ κρίσιμα και συνδέονται άμεσα και με το Ταμείο 
Ανάκαμψης, ως επίσης και τα θέματα με αριθμούς 27 και 31 θα είναι στην πρώτη συνεδρία, στην πρώτη 
ολομέλεια δηλαδή αμέσως μετά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Σε ό,τι με αφορά εμένα, κύριε Τορναρίτη, εγκρίνω να γίνει αμέσως, με τον νέο χρόνο, αν είναι αυτό το 
θέμα δηλαδή. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Τα 1 και 2, κύριε Πρόεδρε, αναβάλλονται και παραπέμπονται πίσω στην επιτροπή Οικονομικών για τη 
συνεδρία της στις 10 Ιανουαρίου.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει.  Οι εισηγήσεις σας κατεγράφησαν και οι επιθυμίες σας θα εκτελεστούν. 

 Δεν έχουμε άλλο ομιλητή. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Όπως επίσης, κύριε Πρόεδρε, και το 27 θέμα, συμφωνούμε με την ημερομηνία για τις 13, αλλά να 
επιστρέψει πίσω στην επιτροπή Εργασίας για περαιτέρω διαβούλευση και να είναι ενώπιον της ολομέλειας την 
ημερομηνία που ανέφερε και ο κ. Τορναρίτης. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κανένα πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αντιλαμβάνομαι, η συναίνεση είναι πλήρης.  Πολύ ωραία. 

 Θα πάμε τώρα να προχωρήσουμε με το υπ’ αριθμόν 6 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Μετονομασίας 
της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Νόμος του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Μετονομασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης 

Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής: 

 Σάβια Ορφανίδου Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2021. Στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Η Νομική Υπηρεσία, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε 
στη συνεδρία της επιτροπής.   

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης λειτουργεί ως δεύτερη γενική διεύθυνση του Υπουργείου 
Οικονομικών, υπό την πολιτική εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών.  Με τη μετονομασία της υπό αναφορά 
γενικής διεύθυνσης σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών αντανακλάται πλήρως ο 
αναπτυξιακός χαρακτήρας των θεμάτων που βρίσκονται υπό την ευθύνη της, καθότι αποτελεί τον κύριο κρατικό 
φορέα που έχει την ευθύνη για τη σφαιρική προσέγγιση των αναπτυξιακών θεμάτων της κυβέρνησης, καθώς και 
για τη χάραξη και προώθηση ενιαίας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης δήλωσε ότι στις αρμοδιότητες της εν λόγω γενικής διεύθυνσης 
εμπίπτει η ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η ετοιμασία κατ’ έτος του εθνικού 
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μεταρρυθμιστικού προγράμματος, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, καθώς και η διαχείριση διάφορων 
ευρωπαϊκών κονδυλίων αναπτυξιακού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, η μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο 
Οικονομικών, πέραν της απλοποίησης του ονόματος, αντικατοπτρίζει με σαφέστερο τρόπο τον ρόλο της υπό 
αναφορά γενικής διεύθυνσης.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία.  Υπάρχουν ομιληταί επί θέματος αρχής; 

 Η κ. Ερωτοκρίτου έχει τον λόγο.  Αν θέλει κάποιος άλλος, μπορεί να δηλώσει εν συνεχεία. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Δεν είναι επί θέματος αρχής, κύριε Πρόεδρε, γιατί επί της ουσίας πρόκειται για μία απλή διαφοροποίηση 
του τίτλου της ονομασίας της εν λόγω υπηρεσίας και τίποτα περισσότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τόσο απλό είναι;  Και έπρεπε να γίνει νομοθετική ρύθμιση επί τούτου; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Αυτή είναι η νομοθετική πρωτοβουλία της ίδιας της κυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε.  Αυτή μας έφεραν στην 
επιτροπή Οικονομικών, αυτήν εξετάσαμε και αυτήν έχει η ολομέλεια σήμερα ενώπιόν της. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία!  Οργανωμένη κυβέρνηση! 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.  Άρθρο 
2. 

 Κατάργηση Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 3; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μετονομασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Νόμος του 2021. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο.* 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 7 και 8 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021» και «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της 
Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 7 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, 
ώστε αφενός να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, για να περιλάβει εταιρείες οι οποίες 
έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία, ο έλεγχος και η διεύθυνσή τους όμως ασκούνται εκτός της Δημοκρατίας και 
αφετέρου να επιβάλλεται παρακράτηση φόρου ύψους 10% στις περιπτώσεις που καταβάλλονται δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας σε εταιρεία που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, αλλά είναι κάτοικος σε δικαιοδοσία 
η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ). 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 8 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της 
Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να επιβάλλεται παρακράτηση φόρου ύψους 17% στις περιπτώσεις πληρωμής 
μερισμάτων και ύψους 30% στις περιπτώσεις που πληρώνονται ή πιστώνονται τόκοι από εταιρεία κάτοικο της 
Δημοκρατίας σε συνδεδεμένη εταιρεία που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας και η οποία είναι κάτοικος σε 
δικαιοδοσία που περιλαμβάνεται σε κατάλογο με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που έχουν αξιολογηθεί από τα 
κράτη μέλη συλλογικά ως μη συνεργάσιμες. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021» και «Ο περί Έκτακτης 

Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης  Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής: 

 Σάβια Ορφανίδου Σταύρος Παπαδούρης 

 Άριστος Δαμιανού 

 
* Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 

στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε 
τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5, 15 και 22 Νοεμβρίου 2021. Στο πλαίσιο των συνεδριών της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας 
του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής κ. 
Αντρέας Καυκαλιάς. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, 
ώστε αφενός να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και να περιλαμβάνει εταιρείες οι 
οποίες έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία, αλλά ο έλεγχος και η διεύθυνσή τους ασκούνται εκτός της Δημοκρατίας 
και αφετέρου να επιβάλλεται παρακράτηση φόρου ύψους 10% στις περιπτώσεις που καταβάλλονται δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας σε εταιρεία που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, αλλά είναι κάτοικος σε δικαιοδοσία 
η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ).  

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της 
Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να επιβάλλεται παρακράτηση φόρου ύψους 17% στις περιπτώσεις πληρωμής 
μερισμάτων και ύψους 30% στις περιπτώσεις που πληρώνονται ή πιστώνονται τόκοι από εταιρεία κάτοικο της 
Δημοκρατίας σε συνδεδεμένη εταιρεία που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας και η οποία είναι κάτοικος σε 
δικαιοδοσία που περιλαμβάνεται σε κατάλογο με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που έχουν αξιολογηθεί από τα 
κράτη μέλη συλλογικά ως μη συνεργάσιμες. 

 Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά νομοσχέδια περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
ως μια σημαντική μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου της Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού, με ορόσημο εφαρμογής την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των νομοσχεδίων η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι 
οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αμυντικά 
μέτρα που πρέπει να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη εναντίον χωρών που βρίσκονται στον κατάλογο μη 
συνεργάσιμων δικαιοδοσιών της ΕΕ για φορολογικούς σκοπούς. 

 Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, με τα υπό αναφορά νομοσχέδια επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση του 
φορολογικού πλαισίου για την αποφυγή των καταχρήσεων, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς 
και η καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Με τα μέτρα που προτείνονται το φορολογικό 
πλαίσιο καθίσταται δικαιότερο και πιο αποτελεσματικό, σύμφωνα και με τις ανά χώρα συστάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τα έτη 2019 και 2020. 

 Περαιτέρω, όπως η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε, στα νομοσχέδια πρέπει να επέλθουν μικρής έκτασης 
διορθώσεις νομοτεχνικού χαρακτήρα, καθώς και τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος τους, ώστε 
αυτά να συνάδουν με το ορόσημο που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Οι εκπρόσωποι του ΧΑΚ και του ΣΕΛΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά 
νομοσχεδίων. 

 Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αφού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις των προτεινόμενων νόμων, εισηγήθηκε μικρής έκτασης νομοτεχνικής φύσεως διορθώσεις για 
σκοπούς σαφήνειας επιμέρους προνοιών των νομοσχεδίων. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης μέλη της επιτροπής ζήτησαν ενημέρωση σχετικά με τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις που θα επέλθουν από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, καθώς και την κατάθεση 
στοιχείων σε σχέση με την Έκθεση για την Κύπρο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου - ανά χώρα συστάσεις 
για τα έτη 2019 και 2020 και τον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον οποίο περιλαμβάνονται οι μη 
συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς. 

 Στη βάση των πιο πάνω, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων, 
στα οποία περιλήφθηκαν οι εισηγήσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  Επιπροσθέτως, ορίζεται σε αυτά 
ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων νόμων η 31η Δεκεμβρίου 2022 αντί η 1η Ιουλίου 2021 
που προβλεπόταν αρχικά.  

 Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε τα πιο πάνω ζητηθέντα από την επιτροπή στοιχεία.  

 Περαιτέρω, σε σχέση με το θέμα των δημοσιονομικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι αυτές δεν 
μπορούν να υπολογιστούν με βάση τα στοιχεία που διατηρεί το Τμήμα Φορολογίας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των αναθεωρημένων κειμένων των νομοσχεδίων 
κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Η κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Σύντομα, κύριε Πρόεδρε.   

 Πρόκειται για δύο νομοσχέδια τα οποία δημιουργούν ένα πιο σωστό φορολογικό πλαίσιο για εταιρείες και 
συσχετισμό με οργανισμούς που βρίσκονται σε συγκεκριμένο κατάλογο χωρών, που έχει καταρτιστεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  Και πρέπει εδώ, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι αυτά τα δύο νομοσχέδια αφορούν την επιθετική 
φορολογική πολιτική, νομοσχέδια τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ την κ. Ερωτοκρίτου. 

 Δεν υπάρχει άλλος ομιλητής, αντιλαμβάνομαι.  Όχι;  Άρα, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ 
αριθμόν 7 νομοσχεδίου. 

 Γραμματεύ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 4; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο, κύριε Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τώρα, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 8 νομοσχεδίου. 

 Κύριε γραμματέα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του  βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της  ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 3; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 9 και 10 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021» και «O περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 9 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 
Οργανισμών Νόμου για την εναρμόνισή του με την Οδηγία 2018/1808/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς και για την εισαγωγή 
ρυθμίσεων που αφορούν τη χορήγηση αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών  μέσων. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 10 θέματος είναι η Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2018/1808/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς και για την 
αναθεώρηση των διατάξεών του οι οποίες ρυθμίζουν τη διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών, τυχερών παιχνιδιών και 
στοιχημάτων. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια «Ο περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021» και «Ο περί Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»  

Παρόντες: 

 Άριστος Δαμιανού, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου 

 Μαρίνα Νικολάου Χρίστος Σενέκης 

 Βαλεντίνος Φακοντής Κωστής Ευσταθίου 

 Νίκος Σύκας Μαρίνος Μουσιούττας 

 Νίκος Γεωργίου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε έξι συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου, στις 7, 14 και την 21η Οκτωβρίου και στις 11 και 29 Νοεμβρίου 2021.  
Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Εσωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας 
και Ψηφιακής Πολιτικής, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού, εκπρόσωποι του Γραφείου του Επιτρόπου Επικοινωνιών, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, 
της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, των 
τηλεοπτικών οργανισμών ANTENNA TV, SIGMA TV, CAPITAL TV, CYTAVISION, MOVIES BEST HD & 
CABLENET SHOWTIME 1 HD και ALPHA ΚΥΠΡΟΥ και των παρόχων ψηφιακής τηλεόρασης CYTAVISION, 
CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD και VELISTER LTD. Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρ’ όλο που κλήθηκε, 
δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων παρευρέθηκαν και τα μέλη της 
επιτροπής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης και Αλεξάνδρα Ατταλίδου. 
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 Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή εξέτασε τα εν λόγω νομοσχέδια κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40A του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για λόγους που προκύπτουν 
από τη σημασία και τους σκοπούς των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

 Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 
Νόμου και του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου για την εναρμόνισή τους με την Οδηγία 
2018/1808/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των 
μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.  Επιπροσθέτως, με το πρώτο νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση 
του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί εκ νέου η χορήγηση αδειών 
παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, καθότι απαιτείται να τεθεί σε πιο μόνιμη βάση, εφόσον μέχρι και 
σήμερα οι εν λόγω άδειες είναι προσωρινές, όπως καθορίστηκε στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του 
νομοθετικού πλαισίου για σκοπούς μετάβασης της Δημοκρατίας σε πλήρες ψηφιακό περιβάλλον την 1η Ιουλίου 
2011. 

 Περαιτέρω, οι προτεινόμενες με το δεύτερο νομοσχέδιο ρυθμίσεις αποσκοπούν στην τροποποίηση περί 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν οι διατάξεις αυτού οι οποίες ρυθμίζουν τη 
διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών, τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων. 

 Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη 
βασική νομοθεσία: 

1. Εισαγωγή προνοιών σύμφωνα με τις οποίες θα υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας οι πάροχοι 
πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο οι οποίοι είτε είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία είτε διαθέτουν 
μητρική ή θυγατρική επιχείρηση εγκατεστημένη στη Δημοκρατία είτε ανήκουν σε όμιλο και άλλη επιχείρηση 
του ίδιου ομίλου που είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία.   

2. Εισαγωγή ειδικότερων ρυθμίσεων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών πλατφόρμας διαμοιρασμού 
βίντεο και τις υποχρεώσεις των προσώπων τα οποία θα δύναται να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. 

3. Εισαγωγή προνοιών οι οποίες αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας και της 
αποτελεσματικότητας της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών για σκοπούς εφαρμογής της υπό αναφορά Οδηγίας. 

4. Αναθεώρηση των διατάξεων οι οποίες καθορίζουν τις περιπτώσεις κένωσης θέσης στην Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ώστε η θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους να κενούται και σε 
περίπτωση παύσης αυτού, η οποία αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο λόγω αδυναμίας 
πλήρωσης των απαιτούμενων όρων εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

5. Κατάργηση της έκδοσης αδειών λειτουργίας παρόχων τηλεοπτικών οργανισμών για τοπική κάλυψη, ώστε 
οι εν λόγω άδειες να εκδίδονται για παγκύπρια κάλυψη. 

6. Αναθεώρηση των διατάξεων οι οποίες ρυθμίζουν την προστασία ανήλικων ατόμων έναντι επιβλαβούς 
περιεχομένου κατά την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβασή 
τους σε υπηρεσίες που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, ψυχική ή ηθική ανάπτυξή τους, καθώς 
και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.  

7. Εισαγωγή αυστηρότερων ρυθμίσεων για την προστασία εν γένει των πολιτών από περιεχόμενο το οποίο 
υποκινεί µίσος ή βία ή προτρέπει στην τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος ή σχετίζεται µε αδικήματα 
παιδικής πορνογραφίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας.   

8. Αναθεώρηση των διατάξεων οι οποίες αφορούν στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων µε 
αναπηρίες στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. 

9. Αναθεώρηση των διατάξεων οι οποίες προβλέπουν τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν για τη 
μετάδοση οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων, ώστε να απαγορεύονται οι ανακοινώσεις που 
αφορούν ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης. 

10. Εισαγωγή ρυθμίσεων για σκοπούς ενίσχυσης της παραγωγής ευρωπαϊκών έργων και προώθησης της 
παιδείας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

11. Εισαγωγή προνοιών για σκοπούς ενθάρρυνσης της εφαρμογής της συρρύθµισης και της αυτορρύθµισης 
µε την έκδοση κωδίκων δεοντολογίας σε εθνικό επίπεδο στους τομείς που προβλέπει η υπό αναφορά 
Οδηγία. 

12. Εισαγωγή προνοιών για τη ρύθμιση σφαιρικά της χορήγησης μόνιμων αδειών παρόχου υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα είναι πενταετούς διάρκειας, καθώς και για σκοπούς διόρθωσης 
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και αναδιατύπωσης ισχυουσών διατάξεων με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της υπό 
τροποποίηση βασικής νομοθεσίας. 

 Σε σχέση με το δεύτερο νομοσχέδιο, προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική 
νομοθεσία: 

1. Αναθεώρηση των ισχυουσών διατάξεων οι οποίες ρυθμίζουν τη διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών, τυχερών 
παιχνιδιών και στοιχημάτων για σκοπούς ίσης μεταχείρισης στον τομέα αυτό μεταξύ του Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου και των ιδιωτικών τηλεοπτικών οργανισμών. 

2. Εισαγωγή ανάλογων με το πρώτο νομοσχέδιο ρυθμίσεων αναφορικά με την απαγόρευση 
οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων που αφορούν ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες 
επαναπλήρωσης, την προσβασιμότητα των ατόμων µε αναπηρίες, την ενίσχυση της παιδείας για τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, την προστασία ανήλικων ατόμων έναντι επιβλαβούς περιεχομένου και την 
προστασία του ευρέος κοινού από περιεχόμενο του οποίου η διάδοση συνιστά αδίκημα δυνάμει του 
ενωσιακού δικαίου, όπως είναι το περιεχόμενο που διαλαμβάνει υποκίνηση σε βία, μίσος ή διάπραξη 
αδικήματος τρομοκρατίας.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου 
Εσωτερικών, οι προτεινόμενες με τα νομοσχέδια τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, για σκοπούς εναρμόνισης 
της εθνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό κεκτημένο όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων, καθώς και για να καλυφθούν νομοθετικά ορισμένα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των 
ραδιοτηλεοπτικών μέσων.   

 Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, η μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 
2018/1808/ΕΕ κρίνεται επείγουσα, επειδή η χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση των προνοιών της από τα κράτη 
μέλη ήταν η 19η Σεπτεμβρίου 2020. Συναφώς, λόγω της εκπρόθεσμης εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με 
την εν λόγω Οδηγία, εκκρεμεί διαδικασία παράβασης κατά της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη απευθύνει στη Δημοκρατία αιτιολογημένη γνώμη, η έκδοση της οποίας συνιστά 
το τελευταίο στάδιο πριν από την καταχώριση σχετικής προσφυγής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά της Δημοκρατίας.  

 Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή την 4η Μαρτίου και τη 2α Απριλίου 
2021, αντίστοιχα. 

 Στο στάδιο της μελέτης των νομοσχεδίων από την επιτροπή αντικείμενο ιδιαίτερης συζήτησης αποτέλεσαν 
ορισμένα θέματα για τα οποία ζητήθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους περαιτέρω διευκρινίσεις.  
Παράλληλα, στο στάδιο αυτό οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία 
της Δημοκρατίας εισηγήθηκαν τροποποιήσεις στα κείμενα των νομοσχεδίων με σκοπό τη βελτίωση της 
διατύπωσης ορισμένων προνοιών τους. 

 Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων πλευρών οι οποίοι παρευρέθηκαν στην επιτροπή εξέφρασαν 
προβληματισμούς και επιφυλάξεις αναφορικά με ορισμένες πρόνοιες των νομοσχεδίων και παράλληλα 
υπέβαλαν εισηγήσεις για τροποποίηση των κειμένων τους.   

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να 
επιφέρει στα κείμενα των νομοσχεδίων περαιτέρω τροποποιήσεις, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η 
εφαρμογή των προνοιών τους που αφορούν μεταξύ άλλων στην προσβασιμότητα των ατόμων µε αναπηρίες στις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και να επέλθουν οι δέουσες βελτιώσεις από νομοτεχνικής πλευράς. 

 Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο 
πάνω, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ποίοι εκ των συναδέλφων θέλουν να μιλήσουν επί θέματος αρχής; 

 Άριστος Δαμιανού από το ΑΚΕΛ. 

 Κύριε Δαμιανού, έχετε τον λόγο.  Αν αποφασίσει άλλος, το σημειώνουμε. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Με την άδειά σας, να μιλήσω στη δημοτική. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θα προτιμούσα να μιλάτε και στην καθαρεύουσα ή στη μικτή, θα είναι πιο καλά. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 
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 Κύριε Πρόεδρε, 

 Μπορεί από τον τίτλο να φαίνεται ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά κάθε άλλο παρά τεχνικό είναι.  Σε έξι 
συνεχόμενες συνεδριάσεις, από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Νοέμβριο, εξετάσαμε αυτά τα νομοσχέδια, που 
είναι κατά βάση εναρμονιστικά, αλλά τα οποία έχουν μεγάλη κοινωνική προέκταση και γι’ αυτό έχω πάρει τον 
λόγο. 

 Συγκεκριμένα, πέρα από ρυθμίσεις αυστηροποίησης που αφορούν τη λειτουργία των ΜΜΕ στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, εισάγονται και συγκεκριμένες πρόνοιες που ρυθμίζουν θέματα προστασίας ανηλίκων σε 
σχέση με επιβλαβές περιεχόμενο.  Ζητήματα προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία -και πρέπει να πω με 
ικανοποίηση ότι εισαγάγαμε επιπρόσθετες ρυθμίσεις, που οι ίδιοι οι φορείς των ατόμων με αναπηρία μάς είχαν 
προτείνει.  Αυστηροποιούνται οι ρυθμίσεις σε σχέση με περιεχόμενο που υποκινεί το μίσος, τη μισαλλοδοξία και 
τη βία.  Εν ολίγοις, εισάγονται ρυθμίσεις που καθορίζουν ένα αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας, ειδικότερα των 
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, γι’ αυτό θέλουμε να δώσουμε αυτό το εργαλείο, που είναι μεν 
εναρμονιστικό, αλλά μέσα από την εθνική νομοθεσία καλούμε και την αρμόδια αρχή, που προσπαθεί να 
εφαρμόσει αυτές τις νομοθεσίες, να παρακολουθεί πολύ στενά τη λειτουργία των ΜΜΕ στην Κυπριακή 
Δημοκρατία διότι, κακά τα ψέματα, τέτοια κρούσματα παρακολουθούμε καθημερινά από τους δέκτες των 
τηλεοράσεών μας. 

 Την ίδια ώρα, θέλουμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση την προσπάθεια που καταβάλλεται από την Αρχή 
για την κατά το δυνατόν πιο πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο κ. Δαμιανού. 

 Υπάρχει άλλος ομιλητής;  Δεν υπάρχει;  Πολύ ωραία. 

 Τώρα προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 9 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του τίτλου του Μέρους ΙΙ του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 8Α και 8Β.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Κατάργηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου.  Άρθρο 16. 

 Τροποποίηση του άρθρου 22 του βασικού νόμου.  Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου.  Άρθρο 18. 

 Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου.  Άρθρο 19. 

 Τροποποίηση του τίτλου του Μέρους VΙΙ του βασικού νόμου.  Άρθρο 20. 

 Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου.  Άρθρο 21. 

 Τροποποίηση του άρθρου 27 του βασικού νόμου.  Άρθρο 22. 

 Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου.  Άρθρο 23. 
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 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση και μεταφορά του τίτλου του Μέρους VΙΙΙ.  Άρθρο 
24. 

 Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.  Άρθρο 25. 

 Τροποποίηση του άρθρου 30 του βασικού νόμου.  Άρθρο 26. 

 Τροποποίηση του άρθρου 30Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 27. 

 Τροποποίηση του άρθρου 30Β του βασικού νόμου.  Άρθρο 28. 

 Τροποποίηση του άρθρου 30Γ του βασικού νόμου.  Άρθρο 29. 

 Τροποποίηση του άρθρου 30Ε του βασικού νόμου.  Άρθρο 30. 

 Τροποποίηση του άρθρου 30Ζ του βασικού νόμου.  Άρθρο 31. 

 Τροποποίηση του άρθρου 30Θ του βασικού νόμου.  Άρθρο 32. 

 Τροποποίηση του άρθρου 30Ι του βασικού νόμου.  Άρθρο 33. 

 Τροποποίηση του άρθρου 30ΙΑ του βασικού νόμου.  Άρθρο 34. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 30ΙΒ και 30ΙΓ.  Άρθρο 35. 

 Τροποποίηση του άρθρου 31 του βασικού νόμου.  Άρθρο 36. 

 Κατάργηση του τίτλου του Μέρους VIIIA.  Άρθρο 37. 

 Τροποποίηση του άρθρου 31Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 38. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 31Β.  Άρθρο 39. 

 Τροποποίηση του άρθρου 32 του βασικού νόμου.  Άρθρο 40. 

 Τροποποίηση του άρθρου 32Γ του βασικού νόμου.  Άρθρο 41. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου Μέρους IΧA.  Άρθρο 42. 

 Τροποποίηση του τίτλου του Μέρους X του βασικού νόμου.  Άρθρο 43. 

 Τροποποίηση του άρθρου 33 του βασικού νόμου.  Άρθρο 44. 

 Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.  Άρθρο 45. 

 Τροποποίηση του άρθρου 34Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 46. 

 Τροποποίηση του άρθρου 34Β του βασικού νόμου.  Άρθρο 47. 

 Τροποποίηση του άρθρου 34Δ του βασικού νόμου.  Άρθρο 48. 

 Τροποποίηση του τίτλου του Μέρους XIA του βασικού νόμου.  Άρθρο 49. 

 Τροποποίηση του άρθρου 41Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 50. 

 Τροποποίηση του άρθρου 41Β του βασικού νόμου.  Άρθρο 51. 

 Τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου.  Άρθρο 52. 

 Τροποποίηση του άρθρου 44 του βασικού νόμου.  Άρθρο 53. 

 Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου.  Άρθρο 54. 

 Τροποποίηση του άρθρου 51 του βασικού νόμου.  Άρθρο 55. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 55; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 55 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τώρα, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 10 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17Γ του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

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

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

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

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

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

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

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

 Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 19Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 19Γ του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 14; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 14 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 11 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματέας να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 
Αξιωματικών) Κανονισμών, ώστε ισχύουσα πρόνοια, σύμφωνα με την οποία αξιωματικός δε δικαιούται κρίση, σε 
περίπτωση που υπέβαλε αίτημα για παραπομπή του στο ιατροσυμβούλιο για εξέταση της κατάστασης της υγείας 
του και η διαδικασία παραπομπής του βρίσκεται σε εξέλιξη, να μην τυγχάνει εφαρμογής σε περίπτωση 
αξιωματικού βαθμού συνταγματάρχη και άνω. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) 

(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021» 
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Παρόντες: 

 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος  Ζαχαρίας Κουλίας  

 Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Χρίστου 

 Χάρης Γεωργιάδης  Αλέκος Τρυφωνίδης  

 Κώστας Κώστα  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου και στις 2 Δεκεμβρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο 
Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Γιαννάκης Γαβριήλ και Παύλος Μυλωνάς. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού της Δημοκρατίας 
Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμών, ώστε η πρόνοιά τους σύμφωνα με την οποία αξιωματικός δε 
δικαιούται κρίση, σε περίπτωση που υπέβαλε αίτημα για παραπομπή του στο ιατροσυμβούλιο για εξέταση της 
κατάστασης της υγείας του και η διαδικασία παραπομπής του βρίσκεται σε εξέλιξη, να μην τυγχάνει εφαρμογής 
σε περίπτωση αξιωματικού βαθμού συνταγματάρχη και άνω. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, με βάση τους υπό 
τροποποίηση βασικούς κανονισμούς αξιωματικός δε δικαιούται κρίση, εάν υπέβαλε αίτημα για παραπομπή του 
στο ιατροσυμβούλιο για εξέταση της κατάστασης της υγείας του και η διαδικασία παραπομπής του βρίσκεται σε 
εξέλιξη.  Συναφώς, η εν λόγω πρόνοια αποσκοπεί στην αποφυγή κρίσης αξιωματικού σε υπηρεσιακή κατάσταση 
διαφορετική από αυτή στην οποία ενδεχομένως να περιέλθει μετά από την εξέτασή του από το ιατροσυμβούλιο 
και τον πιθανό χαρακτηρισμό του ως αξιωματικού υπηρεσιακής κατάστασης γραφείου, ώστε η κρίση του να τελεί 
σε αναμονή, μέχρι να ξεκαθαρίσει τυχόν αλλαγή της υπηρεσιακής του κατάστασης.   

 Περαιτέρω, σύμφωνα με τους βασικούς κανονισμούς, η υπηρεσία αξιωματικού βαθμού συνταγματάρχη 
και άνω ο οποίος περιέρχεται σε υπηρεσιακή κατάσταση γραφείου τερματίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Άμυνας.  Ως εκ τούτου, επειδή ο σκοπός για τον οποίο εισήχθη η πρόνοια, για να τελεί σε αναμονή η κρίση 
αξιωματικού, μέχρι να αποφασισθεί τυχόν αλλαγή της υπηρεσιακής του κατάστασης, δεν εξυπηρετείται στην 
περίπτωση των αξιωματικών βαθμού συνταγματάρχη και άνω, κρίθηκε αναγκαία η προτεινόμενη τροποποίηση.   

 Επιπροσθέτως, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στην αποφυγή 
ενδεχόμενης κατάχρησης των προνοιών των βασικών κανονισμών από επηρεαζόμενους αξιωματικούς οι οποίοι 
για οποιοδήποτε λόγο επιδιώκουν να αποφύγουν την κρίση τους. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε 
να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσες αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις αποχές. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε τώρα στο υπ’ αριθμόν 12 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2021 Νόμος (Αρ. 1) του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματέας να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου ύψους €650.000 για τη χρήση 
του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2021 Νόμος (Αρ. 1) Νόμος του 

2021»  

Παρόντες: 

 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Χριστόφιας 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Ανδρέας Αποστόλου 

 Χρίστος Χριστοφίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της 
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2021.  Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον 
της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου 
Οικονομικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ). 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού του ΠΚ ύψους 
€650.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 Ειδικότερα, το ποσό των €650.000 θα προέλθει από πρόσθετη κρατική χορηγία για την κάλυψη 
απαιτούμενων δαπανών για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του πανεπιστημίου. 

 Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ποσό ύψους €1.650.000 από τον 
προϋπολογισμό του ΠΚ για το 2021 προορίζεται να καλύψει το κόστος του διακανονισμού που επιτεύχθηκε προς 
επίλυση των διαφορών μεταξύ του ΠΚ και του εργολάβου του έργου των κτηριακών εγκαταστάσεων των 
κοινωνικών δραστηριοτήτων, για τερματισμό της διαδικασίας διαιτησίας για το σχετικό έργο και για την πλήρη 
εξόφληση κάθε απαίτησης του εν λόγω εργολάβου. 

 Συναφώς σημειώνεται ότι, πέραν του ποσού των €650.000 που προβλέπεται στον υπό συζήτηση 
συμπληρωματικό προϋπολογισμό, το υπόλοιπο ποσό, ύψους €1.000.000, θα προέλθει από τη μεταφορά 
πιστώσεων εντός του κρατικού προϋπολογισμού προς ενίσχυση της κρατικής χορηγίας του ΠΚ για το 2021, 
έναντι της μείωσης του ποσού του Κεφαλαίου το οποίο αφορά στα προπτυχιακά δίδακτρα τα οποία καταβάλλει 
ετησίως το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.   

 Στο στάδιο της συζήτησης ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η Κεντρική Επιτροπή 
Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) αποφάσισε την έγκριση του εν λόγω ποσού στο πλαίσιο φιλικού 
διακανονισμού κάθε απαίτησης του εργολάβου για το εν λόγω έργο έναντι του ΠΚ, λαμβάνοντας υπόψη τους 
κινδύνους έκβασης της διαιτησίας και του πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από την 
ολοκλήρωση του έργου χωρίς να αποδέχεται τυχόν παραδοχές ή αναλύσεις που είχαν κατά καιρούς υποβληθεί 
σε αυτήν.   

 Συγκεκριμένα, όπως ο ίδιος ανέφερε, οι διαφορές προέκυψαν από τις απαιτήσεις που υπέβαλε κατά 
καιρούς ο εργολάβος για παράταση του χρόνου για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου και για οικονομικές 
αποζημιώσεις λόγω της καθυστέρησης στη συμπλήρωση των εργασιών.  Το ποσό της αρχικής αποζημίωσης, 
όπως καταγράφεται στην έκθεση που υποβλήθηκε στην ΚΕΑΑ από το ΠΚ το 2011, ανέρχεται περίπου στις 
€50.000 και η εν λόγω εισήγηση είχε εγκριθεί από αυτή.  Ο εργολάβος, αφού δεν αποδέχτηκε την εν λόγω 
απόφαση, υπέβαλε νέες απαιτήσεις στο Συμβούλιο του ΠΚ.  Στη συνέχεια το Συμβούλιο, στην προσπάθειά του 
να καταλήξει σε συμφωνία εντός λογικών πλαισίων με τον εργολάβο, διόρισε τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη 
από μέλη του Συμβουλίου, η οποία παρ’ όλο που κατέληξε σε συμφωνία με τον εργολάβο για το ποσό των 
€890.000, αυτό τελικά δεν καταβλήθηκε.   
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 Εν κατακλείδι ο πιο πάνω εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία κρίνει ότι το όλο θέμα πρέπει 
να τύχει ενδελεχούς διερεύνησης από το ΠΚ για τυχόν ευθύνες των εμπλεκόμενων μερών, αφού ο χειρισμός του 
δεν ήταν ο ενδεδειγμένος και δε λήφθηκαν έγκαιρα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος, με αποτέλεσμα οι 
αποφάσεις που λήφθηκαν να μη διασφαλίζουν τα συμφέροντα του ΠΚ. 

 Σε σχέση με τα πιο πάνω ο αντιπρύτανης του ΠΚ ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του ΠΚ οι οποίες χειρίζονταν 
το θέμα μέχρι το 2013 ενήργησαν νομότυπα στο πλαίσιο των ενδεδειγμένων διαδικασιών.  Το 2013 διορίστηκε 
τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του Συμβουλίου του ΠΚ, για διαπραγμάτευση με τον εργολάβο, που 
όμως δεν τελεσφόρησε λόγω διαφωνίας της πρυτανείας με την πρόταση για το ποσό των €890.000.  Στη 
συνέχεια το όλο θέμα παραπέμφθηκε για επίλυση μέσω διαιτησίας, σύμφωνα με σχετικούς όρους του 
συμβολαίου.  Το 2020, κατόπιν πρότασης του εργολάβου για φιλικό διακανονισμό, το Συμβούλιο του ΠΚ 
απευθύνθηκε στην ΚΕΑΑ για παραχώρηση έγκρισης για την καταβολή προσπάθειας για φιλικό διακανονισμό, 
λόγω της ιδιαίτερης φύσης και της πολυπλοκότητας του θέματος, αλλά και των υπερβολικών απαιτήσεων του 
εργολάβου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών 
του συμπληρωματικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της συζήτησής του στην ολομέλεια της Βουλής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο Πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, ο συνάδελφος Μυλωνάς και μετά ο κ. Κάρουλλας, ο κ. 
Χατζηγιάννης, ο συνάδελφος Χριστοφίδης εξ αριστερών και ο κ. Λουκαΐδης.  

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Πρόκειται για ένα ποσό των €650.000, συμπληρωματικός προϋπολογισμός ο οποίος όμως έχει και ουρά 
€1 εκατομ. από εξοικονομήσεις από τις φοιτητικές χορηγίες, οι οποίες θα δοθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από 
το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.  Τώρα, οι εξοικονομήσεις, οι φοιτητικές χορηγίες 
και η στήριξη, η πληρωμή διδάκτρων παιδιών που δικαιούνται… Μας προβλημάτισε, ιδιαίτερα εμάς, η έκθεση 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, κύριε Πρόεδρε.  Μια παλιά ιστορία…  Ξεκινά από το 2011 και αφορά διαμάχες μεταξύ 
του πανεπιστημίου και του εργολάβου.   

 Η πρώτη παρατήρηση ήταν οι €50.000, που ήταν η πρώτη πρόταση για διακανονισμό με τον εργολάβο, 
μετά απορρίφθηκε από τον εργολάβο, πήγαν σε διαιτησίες και εκεί είχαμε σκιές, πολλές σκιές, οι οποίες 
αυξήθηκαν περαιτέρω, και θα διαβάσω μόνο την αναφορά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας…  Να μη διαβάσω την 
έκθεση, γιατί έν’ τζιαι κρίμα ’πού τον Θεό!  Αλλά η Ελεγκτική Υπηρεσία κρίνει ότι το όλο θέμα πρέπει να τύχει 
ενδελεχούς διερεύνησης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τυχόν ευθύνες των εμπλεκομένων μερών.  
Εμπλεκόμενα μέρη ήταν οι τότε πρυτανικές αρχές και βεβαίως και ο εργολάβος με τους συνεργάτες του, παρ’ 
όλη όμως τη δουλειά που θα έκανε ο άνθρωπος προφανώς, δεν αποδέχτηκε τη διαιτησία.  Όμως, κάποιοι 
αποδεικνύεται ότι δε σέβονται το δημόσιο χρήμα ή θεωρούν ότι μπορούν να κλείνουν τις τρύπες του μαγαζιού 
τους με δημόσιο χρήμα.  Οπότε, επειδή είμαι ενήμερος ότι θα τεθεί και στην επιτροπή σας, κύριε Πρόεδρε, την 
επιτροπή Ελέγχου και θα συνυπογράψω, άμα το επιτρέψει ο συνάδελφος, θα τηρήσουμε ως Δημοκρατικό Κόμμα 
αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μυλωνά. 

 Ο επόμενος ομιλητής ως μου εδόθη από τη γραμματεία είναι ο συνάδελφος  Σαββίδης.  

 Κύριε Σαββίδη, έχετε τον λόγο. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ωραία! 

 Ο κ. Χατζηγιάννης. 

 Μα, τι σας έπιασε;  Πάντως, έν’ πολύ ωραίο σήμερα… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Όντως, το θέμα μάς έχει προβληματίσει αρκετά.  Σε όσα έχει πει ο συνάδελφος Παύλος Μυλωνάς, ο 
πρόεδρος της επιτροπής, αναφέρουμε ότι το θέμα θα το εγγράψουμε στην επιτροπή Ελέγχου.  Η Ελεγκτική 
Υπηρεσία με ξεκάθαρο τρόπο μιλά για ενδελεχή διερεύνηση του όλου ζητήματος, έτσι ώστε να αποδοθούν 
ευθύνες και για τυχόν καθυστερήσεις και τις όποιες ενδεχόμενες παραλείψεις ή τα όποια ζητήματα τίθενται.  Γι’ 
αυτό, με κάθε σεβασμό προς το τι ψηφίζουμε και προς τον φορολογούμενο και τα λεφτά του, το θέμα πρέπει να 
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τύχει εξέτασης στην επιτροπή Ελέγχου, ούτως ώστε να φανούν και τα πραγματικά αίτια και αιτιατά.  Και ως 
Δημοκρατικός Συναγερμός θα προχωρήσουμε να εγγράψουμε το θέμα στην επιτροπή σας, κύριε Πρόεδρε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Καλοδεχούμενη. 

 Ο επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος Αλέκος Τρυφωνίδης. 

 Κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εδώ από €50.000 διαφορά έχουμε €650.000.  Αντιλαμβάνεστε ότι το 
θέμα είναι τεράστιο. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Ναι, και πάει και μετέπειτα στα €1.650.000.  Όσες ευθύνες κι αν αποδοθούν και όση συζήτηση κι αν 
κάνουμε στην επιτροπή Ελέγχου, που θα την κάνουμε, τελικά ποιος θα πληρώσει αυτό το ποσό, εκείνοι που 
είχαν ευθύνες ή πρέπει να κληθούμε εμείς;  Γιατί, αν δεν περάσει σήμερα τούτο, θα πάμε στα €1.600 και μετέπειτα 
σε πολλαπλάσια εκατομμύρια;  Οπότε, το θέμα είναι τεράστιο, κύριε Πρόεδρε, και δεν τελειώνει μόνο με τη 
συζήτηση στην επιτροπή Ελέγχου.  Είναι ένα θέμα το ποιοι έχουν αρμοδιότητα να κάμνουν εκείνα που πρέπει, 
που δεν τα εκάμαν, και καλείται τωρά ο φορολογούμενος να πληρώσει αυτά τα τεράστια ποσά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρυφωνίδη.  Να ’σαι καλά!  

 Ο συνάδελφος Χρίστος Χρίστου του ΕΛΑΜ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θέλουμε με τη σειρά μας να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο ζήτημα.  Είναι όντως πολύ 
περίεργο για μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε με διαφορά €50.000 το 2011 να καταλήγουμε σήμερα σε ένα ποσό 
πολλαπλάσιο, το οποίο ανέρχεται στα €1.650.000 συνολικά.  Από την πλευρά μας, δε θα εγκρίνουμε τον 
συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Θεωρούμε ότι το εν λόγω ζήτημα πρέπει να 
οδηγηθεί και στην επιτροπή Ελέγχου της Βουλής και είναι σωστή η πρωτοβουλία την οποία έχουν αναλάβει άλλοι 
βουλευτές, αλλά χρήζει και περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.  Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει 
διατυπώσει την άποψή της και τη γνώμη της και νομίζω δεν μπορεί κανένας να το παραβλέψει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Ευχαριστώ πολύ. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Χρίστος Χριστοφίδης από το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

 Κύριε συνάδελφε. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Κύριε προεδρεύων, με την άδειά σας θέλω να αναφερθώ λίγο στο ιστορικό του θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Αναφερόμαστε σε ένα συμπληρωματικό κονδύλι για αποπληρωμή του κτιρίου κοινωνικών 
δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο έχει ολοκληρωθεί πριν από αρκετά χρόνια.  Είναι αλήθεια 
ότι υπήρχαν πρόσθετες απαιτήσεις από πλευράς του εργολάβου.  Ενημερωθήκαμε στην επιτροπή Παιδείας ότι 
μια επιτροπή του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου είχε εξουσιοδοτηθεί να κάμει συμβιβασμό με τον εργολάβο και 
ο συμβιβασμός υπήρξε πριν από αρκετά χρόνια στις €800.000.  Και εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να 
διερευνηθεί το θέμα, διότι, όπως είπα και στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, είναι πραγματικά για να διερωτάται 
κανένας γιατί δεν εκλείδωσε εκείνος ο συμβιβασμός για τις €800.000 και φέρνει η κυβέρνηση σήμερα πρόταση 
για €1.650.000.  Διότι θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι πρόταση της κυβέρνησης.  Θέλω επίσης να διευκρινίσω 
ότι το €1 εκατομ. γίνεται με μεταφορά μέσα από το σύστημα που υπάρχει για τη χρηματοδότηση του 
πανεπιστημίου για την καταβολή διδάκτρων από πλευράς κυβέρνησης και όχι βέβαια από τις φοιτητικές χορηγίες.  
Θέλω επίσης να επισημάνω το εξής:  Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέληξε σε συμβιβασμό, διότι 
βρίσκεται, μετά που αφέθηκε το θέμα να παρατραβήξει μπροστά σε αγωγές, όπως μας ενημέρωσαν οι 
πρυτανικές αρχές, ύψους €20 εκατομ.  Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα τζιαι λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
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όταν κάποτε εκείνοι που επήραν τις αποφάσεις δε συμβιβάστηκαν στις €800.000, ώστε να έχουμε σήμερα 
διπλασιασμό του ποσού, τζιαι με δεδομένο ότι υπάρχουν μπροστά στο πανεπιστήμιο αγωγές ύψους €20 εκατομ., 
εμείς θα υπερψηφίσουμε αυτή την κυβερνητική πρόταση, ακριβώς για να μην οδηγήσουμε στο τέλος της ημέρας 
τον φορολογούμενο πολίτη από τα €1.650.000 να πληρώσει πολύ περισσότερα. 

 Υπογραμμίζω όμως ότι δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.  Αντίθετα, θέλουμε τζιαι εμείς να δούμε 
τι σόι χειρισμός έγινε, όταν υπήρξε εκείνος ο συμβιβασμός να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα.  Και θέλω 
να πω και το εξής:  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εζήτησε συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους σχεδόν €4 
εκατομ., λεφτά τα οποία είχαν αποκοπεί από τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε καταθέσει το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.  Η κυβέρνηση ενέκρινε μόνο το συγκεκριμένο ποσό.  Στο ποσό το οποίο δεν ενεκρίθη περιλαμβάνεται 
χρηματοδότηση των εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, που, εκτός των 
άλλων, θα δημιουργούσαν και θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες.  Τζιαι εμείς θέλουμε να εκφράσουμε τη 
δυσαρέσκειά μας για αυτό το γεγονός. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοφίδη. 

 Ο συνάδελφος κ. Χατζηγιάννης και μετά ο κ. Ευσταθίου. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, τα της Ελέγχου θα πάνε στην Ελέγχου.  Εδώ είναι ένα άλλο σημείο το οποίο φαίνεται ότι 
πάει να γίνει αποδεκτό.  Λειτουργεί η Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, λειτουργούν άλλες δύο Ιατρικές 
Σχολές.  Παράγει αυτή η χώρα περί τους τριακόσιους πενήντα με τετρακόσιους γιατρούς τον χρόνο και δεν 
υπάρχει πανεπιστημιακό νοσοκομείο.  Και υπάρχει μια διευθέτηση…  Ουσιαστικά, πληρώνει το πανεπιστήμιο 
προς τα νοσοκομεία ή προς το σύστημα νοσηλείας της χώρας €1,5 εκατομ. περίπου.  Και βολευόμαστε και 
πιστεύουμε κάποιοι ή κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σύγχρονων Ιατρικών 
Σχολών.  Θέλω να ελπίσω, αλλά πάνω απ’ όλα να καλέσω και να χαιρετίσω ταυτόχρονα τις προσπάθειες που 
κάμνει ο νυν υπουργός το συντομότερο να οδηγηθούμε στη δημιουργία, στη διευθέτηση, στην αποδοχή, στον 
συμβιβασμό να λειτουργήσει επιτέλους ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, γιατί η προοπτική του ιατρικού 
τουρισμού, η προοπτική της ιατρικής ποιότητας είναι τεράστια για τον τόπο μας και δεν μπορούμε να 
χρονοτριβούμε περιμένοντας και αναμένοντας τον συνδικαλιστικό κλάδο να αποφασίσει αν θα δεχτεί τα 
πανεπιστήμια στα κρατικά μας νοσηλευτήρια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.   

 Ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Ναι, κύριε… 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Επειδή ταλαιπωρηθήκαμε πριν από δκυο ολομέλειες να συζητούμε για θέματα τα οποία δεν είχαν καμιά 
σχέση με το ζήτημα που ήταν στην ημερήσια διάταξη, η παράκλησή μου:  Μεν επιτρέψετε να ξεφύγουμε από τα 
θέματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Δεν εννοείτε εμένα, γιατί είναι μέσα. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Όι, εννοώ εσάς, κύριε Χατζηγιάννη… 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Όι, δκιαβάστε τους κανονισμούς. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 …Εν έσιει σχέση το θέμα που συζητούμε με το ενδεχόμενο δημιουργίας Ιατρικής Σχολής ιατρικού 
πανεπιστημίου. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Διαβάστε τους προϋπολογισμούς. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Για όνομα του Θεού! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Κύριε Κυπριανού, κατανοητή η παρατήρηση.  Νομίζω… 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Η παράκλησή μου, κύριε Πρόεδρε, διότι ταλαιπωρούμαστε άδικα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Κυπριανού, σας έχω ιδιαίτερη εκτίμηση και αδυναμία και ως εκ τούτου λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. 

 Ο κ. Λουκαΐδης. 

 Κύριε Λουκαΐδη…  Α, επειδή ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος εζητήσατε τον λόγο, προηγείστε έναντι 
πάντων, αν θέλετε! 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Πριν από δυο-τρεις συνεδριάσεις εγκρίναμε εκατομμύρια για το Πανεπιστήμιο Κύπρου για λογαριασμούς 
ρεύματος του 2018-2019 με το επιχείρημα ότι είχε αυξηθεί το ρεύμα το 2018-2019.  Εκατομμύρια!  Ερχόμαστε 
σήμερα…  €1,6 εκατομ., γιατί κάποιοι εν εκάμαν τη δουλειά τους!  Τζιαι λέμε θα το ελέγξουσιν να πάει στη δική 
σας την επιτροπή, να γίνει έλεγχος, να το κάμουσιν, αλλά να μεν τους τιμωρήσουμε.  Ε, σε τούτον τον τόπο 
οδηγηθήκαμε στην καταστροφή, γιατί κανένας δεν τιμωρείται.  Όι, να τιμωρηθούσιν!  Να κάτσουν κάτω να δουν 
είντα μ’ που κάμνουσιν τζιαι, αν δεν αξίζουν να έν’ στις θέσεις που βρίσκονται, να μεν μείνουν στις θέσεις που 
βρίσκονται.  Αυτός είναι ο τόπος…  Ο τόπος αυτός οδηγήθηκε εδώ με αυτές τις συμπεριφορές τζιαι σήμερα να 
μην ξεχνούμε ότι είναι Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς.  Το ενθυμίζω! 

ΠΡΟΕΔΡEYΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη. 

 Ο κ. Ευσταθίου. Και μετά ο συνάδελφος κ. Λουκαΐδης. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Πολύ σύντομη παρατήρηση. Αφ’ ης στιγμής δεν ήταν σε θέση οι κύριοι που παρουσιάστηκαν να 
εξηγήσουν τι έκαναν και τι πράγματι διημείφθη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, παρά να μην 
ψηφιστεί το συγκεκριμένο κονδύλι. 

ΠΡΟΕΔΡEYΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κωστή Ευσταθίου. 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Παρ’ όλο που έχω καλυφθεί από τις αναφορές του κ. Χρίστου Χριστοφίδη, έτσι λίγες περαιτέρω 
διευκρινήσεις:  Αναφερόμαστε σε ένα έργο που έχει γίνει πριν έντεκα χρόνια, στο κτίριο των κοινωνικών 
δραστηριοτήτων, και, όπως συνηθίζεται -κακώς- να γίνεται, μετά από την ολοκλήρωση μεγάλων έργων που 
στοιχίζουν €16 - €18 εκατομ., οι εργολάβοι έρχονται με απαιτήσεις, καινούριες απαιτήσεις, στη βάση των όσων 
είχαν γίνει κατά τη διάρκεια της ανέγερσης τέτοιων κοστοβόρων κτιρίων.  

 Παρεμπίπτοντος, έχει στοιχίσει πάρα πολλά η υποδομή του Πανεπιστήμιου Κύπρου, αλλά είναι ένα 
στολίδι για την περιοχή μας, όχι μόνο για την Κύπρο, οπόταν όσοι δεν το επισκεφτήκαν είναι καλά να το 
επισκεφθούν, γιατί είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικό και στο επίπεδο των υποδομών.  

 Ήρθε ο εργολάβος, ζήτησε €3,5 εκατομ. επιπρόσθετες απαιτήσεις και οι τεχνικές υπηρεσίες του 
πανεπιστήμιου αντιπροτείναν €50.000.  Ακολούθησαν διαδικασίες που κατέληξαν σε ένα συμβιβασμό €800.000-
€850.000 και οι τότε πρυτανικές αρχές απέρριψαν αυτό τον συμβιβασμό ως υπερβολικό.  Προσέφυγε στο 
δικαστήριο ο εργολάβος και πήρε απόφαση δικαστηρίου, που δεν μπόρεσε να ανατρέψει το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, και απαιτούσε μέχρι και €3,5 εκατομ.  Δεν μπόρεσε να ανατρέψει την απαίτηση που έφτανε μέχρι και 
€3,5 εκατομ. επιπρόσθετα και αναγκάστηκαν και ξαναμπήκαν σε διαβούλευση -το νέο διοικητικό συμβούλιο, το 
νυν διοικητικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου- και μπροστά στο ενδεχόμενο να πληρώσουν €3,5 εκατομ. 
ή κοντά στα €3,5 εκατομ., με βάση και τις γνωματεύσεις και των δικηγόρων τους, κατέληξαν στο €1.600.000 -
αυτά είναι τα δεδομένα- γιατί πλέον πέρασαν και έντεκα χρόνια και λήφθηκαν υπόψη και τόκοι και όλα τα 
υπόλοιπα.   
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 Λοιπόν, αυτό που ψηφίζουμε σήμερα, εάν θα υπερψηφίσουμε βέβαια, είναι τι;  Προκειμένου να μην 
πληρώσει ο φορολογούμενος πολίτης πολύ πέραν του €1,5 εκατομ., πρέπει σήμερα να ψηφιστεί, διότι θα έχουμε 
ανάλογη εικόνα με εκείνη που είχαμε πριν μερικά χρόνια, όταν απορρίφθηκε ο συμβιβασμός των €850.000.  Και, 
όπως είπε και ο Χρίστος ο Χριστοφίδης, επιβάλλεται να ελέγξουμε ευθύνες, επιβάλλεται να συζητηθεί στην 
Ελέγχου και εκεί, κύριε Σαββίδη, είναι που πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας που οφείλουμε να κάνουμε, για το 
πώς και γιατί απορρίφθηκε από τις τότε πρυτανικές αρχές εκείνος ο συμβιβασμός, κάτω από ποιες προϋποθέσεις 
και, εκ του αποτελέσματος, αναγκάζεται σήμερα η Δημοκρατία να πληρώνει πολύ περισσότερα λεφτά. 

ΠΡΟΕΔΡEYΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουκαΐδη. 

 Χαίρομαι που αναφέρατε για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι όντως υποδειγματικές.  
Ελπίζουμε το κράτος να κάμει και για το ΤΕΠΑΚ το ίδιο και να μην πληρώνει ένα σωρό ενοίκια τα οποία πάνε 
χαμένα.  Είναι ένα καλό παράδειγμα οι εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, να το επαναλάβουν και στο ΤΕΠΑΚ, 
είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, χρειάζεται να αποκτήσει κατοικία. 

 Το λοιπόν, ο τελευταίος συνάδελφος είναι ο κ. Θεμιστοκλέους αντιλαμβάνομαι. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Χαίρομαι, κύριε Κουλία, που προεδρεύετε και μου δίνετε τον λόγο, διότι υπό την προεδρία της κανονικής 
Προέδρου του σώματος, με επιχείρημα ότι άργησα να φθάσω στη Βουλή, δε θα είχα δικαίωμα να μιλήσω.  
Συνεπώς οι ευχαριστίες μου είναι μεγάλες προς το πρόσωπό σας, που παραχωρείτε με γενναιοδωρία το χρόνο. 

 Αυτή η ιστορία με τον προϋπολογισμό…  Άκουσα τον κ. Λουκαΐδη, έβαλε κάποια πλαίσια, κάποια πλαίσια 
έβαλε και ο κ. Σαββίδης…  Προτού πω αυτά που θέλω να σας πω, θέλω να ρωτήσω:  Όταν ένας ημικρατικός 
οργανισμός εκταμιεύει χρήματα και πληρώνει υποχρεώσεις του που δεν εγκρίθηκαν από τη Βουλή, είναι 
επιτρεπτό;  Είναι, κύριε Χατζηγιάννη;  Διαπράττεται ποινικό αδίκημα, κύριε Χατζηγιάννη;  Διαπράττεται!  

 Τέλειωσε το έργο το 2013 προϋπολογιζόμενο για €18 εκατομ.  Ο εργολάβος, όπως και όλοι οι εργολάβοι, 
υπέβαλε απαιτήσεις ύψους €3,5 εκατομ.  Τότε -επειδή ήμουν ξανά βουλευτής τότε και επειδή τότε ασχολούμουν 
με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως και με το ΤΕΠΑΚ- ορίστηκε ένα τριμελές συμβούλιο, μια τριμελής επιτροπή, 
για να διαπραγματευτεί τις απαιτήσεις του εργολάβου.  Η τριμελής αυτή επιτροπή, της οποίας την προεδρία είχε 
ο αντιπρύτανης, ήρθε σε συνεννόηση με τον εργολάβο και συμφωνήθηκε το ποσό, όπως είπε και ο κ. Λουκαΐδης, 
των €870.000.  Ο τότε πρύτανης, ο κ. Χριστοφίδης, τούτος που ήθελε να γίνει και Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο 
Κώστας ο Χριστοφίδης, βεβαίως -ευχαριστώ, κύριε Κυπριανού, για τη διόρθωση- θεώρησε το ποσό υπερβολικό 
και δεν αποδέχθηκε τον διακανονισμό που η τριμελής επιτροπή του συμβουλίου πέτυχε.  Μάλιστα υπήρξαν και 
δημοσιεύματα στον τύπο, είχε επέμβει και η κ. Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, η τότε Γενική Ελέγκτρια, για να 
συνηγορήσει υπέρ του κ. Χριστοφίδη.  Εττουμπαρίστηκεν η υπόθεση.  Ο εργολάβος, καθόλα δικαιωματικά, 
προσέφυγε στη δικαιοσύνη.  Και είναι η παροιμία που λαλούν στα χωριά:  Το σιοινίν του χωρκάτη μονό δεν 
έφτασε, αλλά διπλό έφτασε και περίσσεψε!  Αυτή είναι η πραγματικότητα.  Όταν έφυγε ο Κώστας ο Χριστοφίδης, 
ανέλαβε ο άλλος Χριστοφίδης, ο Τάσος.  Σωστά ο άνθρωπος είπε να απαλλαγούμε από αυτά τα βαρίδια, τις 
ανοικτές υποθέσεις και πληγές του πανεπιστημίου και μπήκαν σε νέα διαπραγμάτευση.  Η νέα διαπραγμάτευση 
στοιχίζει, στοιχίζει πάρα πολύ, όταν δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα, για αυτό και το ύψος €1,5 εκατομ., 
€1.650.000.  Δηλαδή, η διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου η οποία θα έπρεπε να ήταν υπόδειγμα και 
παράδειγμα χρηστής διοίκησης, και όχι μία φορά, αλλά από τότε που θεμελιώθηκε αυτό το αμαρτωλό ίδρυμα, 
δεν κατάλαβε ότι πρέπει να σέβεται τους νόμους.  

 Σας ενημερώνω και έχω την εισήγηση ότι τα πρακτικά της επιτροπής Παιδείας, αλλά και τα πρακτικά τα 
σημερινά, τα τωρινά, θα πρέπει να πάρουν το δρόμο προς τη Γενική Εισαγγελία για δύο λόγους.  Ο πρώτος είναι 
διότι πρέπει να εξεταστεί το γιατί ο Κύπριος φορολογούμενος πολίτης πρέπει να υποστεί επιπρόσθετο κόστος 
από ό,τι ήταν εκείνο που συμφωνήθηκε τότε, τις €870.000. 

 Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο πρέπει να πάρει την άγουσα προς τη Γενική Εισαγγελία είναι διότι με 
email, στις 2 Σεπτεμβρίου του ενεστώτος έτους, το Πανεπιστήμιο Κύπρου σας έγραψε και μας έγραψε κανονικά 
στα παλαιότερα των υποδημάτων του και κατέβαλε το ποσό χωρίς καμία έγκριση συμπληρωματικού 
προϋπολογισμού από τη Βουλή.  Μπορείτε να μου πείτε τί μέλλον έχει αυτός ο τόπος, όταν το ανώτατο 
πνευματικό ίδρυμα της χώρας γράφει κανονικά το κοινοβούλιο;   

 Και δεν μας έφταναν όλα αυτά, δίπλα σε αυτό, το οποίο πρώτη φορά από ό,τι θυμούμαι τα τελευταία 15 
χρόνια συμβαίνει, δίπλα σε αυτό, υπάρχει και η άλλη παρανομία, όπου το σύνταγμα, δύο νόμοι, έξι νομικές 
γνωματεύσεις, σύμπαντας ο δικηγορικός κόσμος, νέοι του Πανεπιστημίου, λένε ότι, κύριε, δαμαί παραβιάζεις το 
σύνταγμα παραχωρώντας άδεια άνευ απολαβών σε μέλος που ήταν υπάλληλός σου και ανέλαβε δημόσιο 
αξίωμα.  Και τι μας είπε η νέα πρυτανεία;  Ξέρετε, αυτός ο νόμος και αυτή η παράγραφος του συντάγματος εμένα 
του πανεπιστήμιου δεν μου αρέσκει, ρε κουμπάρε, δεν τη θέλω, είναι παλιά, αράχνιασε, γι’ αυτό δεν τη σέβομαι!  

 Το θέμα «Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΠΑΚ» έχει να κάνει με την οίηση, την αλαζονεία της εξουσίας.  
Γιατί;  Διότι όλες, μα όλες οι καταγγελίες οι οποίες γίνονταν εναντίον του Πανεπιστημίου Κύπρου όλα τα 
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προηγούμενα χρόνια δεν έβρισκαν καμία απήχηση.  Εάν κάποιες από εκείνες τις καταγγελίες έπαιρναν το δρόμο 
της δικαιοσύνης και έμπαιναν δύο-τρεις νοματαίοι από αυτούς στη φυλακή, σήμερα δε θα υπήρχε αυτό το 
φαινόμενο.  

 Εάν σήμερα αυτό το φαινόμενο περάσει απαρατήρητο από το κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
την επόμενη φορά δε θα κάνουν ούτε καν διαπραγματεύσεις.  Θα παραχωρούν λεφτά από άλλα κεφάλαια του 
προϋπολογισμού τους, ας πούμε τις κρατικές χορηγίες για τις φοιτητικές εστίες, και θα εξοφλούν αυτούς που 
θέλουν χρήματα χωρίς καμία έγκριση από το κοινοβούλιο.  Και τότε πρέπει να διερωτηθείτε προς τι ο λόγος 
υπάρξεως αυτής της Βουλής;  Είντα λόγο έχετε;  Ποιος είναι ο λόγος;  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡEYΩΝ: 

 Το λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους.   

 Μέχρι να πάρεις τη θέση σου, να κάμω δύο μικρές διορθώσεις. Μίλησες για κανονική Πρόεδρο.  Όποιος 
κάθεται σε τούτη την καρέκλα είναι κανονικός Πρόεδρος δυνάμει συντάγματος.  Και επιπλέον είπε ο συνάδελφος 
ότι, άμαν καθυστερήσει, δεν του διά τον λόγο ο Πρόεδρος.  Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία.  
Μπορεί να το είπε εν τη ρύμη του λόγου και διορθώνω τον, για να μη δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις.  
Πάρε τη θέση σου, κύριε Θεμιστοκλέους.  Ευχαριστώ για την πολύ σημαντική παρέμβασή σου. 

 Το λοιπόν, και τώρα τελειώσαμε με τους ομιλητές αντιλαμβάνομαι.  Ευχαριστώ πολύ όλους για τις 
παρεμβάσεις σας. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

 Κύριε Γραμματεύς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού που δεν υπερβαίνει τις €650.000 
για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡEYΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡEYΩΝ: 

 Είκοσι έξι υπέρ των άρθρων. 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡEYΩΝ: 

 Τέσσερις ψηφίζουν εναντίον; 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έντεκα. 

ΠΡΟΕΔΡEYΩΝ: 

 Τον Πρόεδρο πού τον βάλατε;  Τον μετρήσατε;  Δώδεκα δηλαδή.  Ωραία! 

 Άρα, τα άρθρα εγκρίνονται με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, τέσσερις εναντίον και δώδεκα αποχές. 

 Τρίτη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ.1) του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡEYΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡEYΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡEYΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Άρα, με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, τέσσερις εναντίον και δώδεκα αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε Νόμο 
της Δημοκρατίας. 

 Προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 13 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση 
Ευθύνης έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματέας να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμου, ώστε να 
εκσυγχρονιστούν και αναδιατυπωθούν ορισμένες διατάξεις με σκοπό τη διασαφήνισή τους και τη μετατροπή 
αναφορών χρηματικών ποσών από λίρες Κύπρου σε ευρώ. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2021» 

Παρόντες: 

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Βαλεντίνος Φακοντής 

 Κώστας Κώστα Χρύσανθος Σαββίδης 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σταύρος Παπαδούρης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο 
σε τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου 2021 και στις 18 Νοεμβρίου 
2021.  

 Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του ίδιου υπουργείου, του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας (Τμήμα Τροχαίας), του Τμήματος Οδικών 
Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ), του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων και της Παγκύπριας Ένωσης 
Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.  Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν 
εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Δημήτρης Δημητρίου, Γιαννάκης Γαβριήλ, Χρίστος Ορφανίδης και Ηλίας Μυριάνθους.  
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 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση 
Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμου, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν διατάξεις του και να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του.  Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η αναδιατύπωση ορισμένων διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, 
με σκοπό την αποσαφήνιση αυτών και οποιεσδήποτε αναφορές σε χρηματικά ποσά σε λίρες Κύπρου να 
μετατραπούν σε ευρώ.  Επιπρόσθετα, αναφορές σε κατηργημένη νομοθεσία αντικαθίστανται από την αντίστοιχη 
ισχύουσα νομοθεσία.   

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επεξήγησε τον σκοπό του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου 
και ανέλυσε συνοπτικά τις κυριότερες τροποποιητικές πρόνοιές του.   

 Ο εκπρόσωπος του ΣΑΕΚ ενημέρωσε την επιτροπή ότι το νομοσχέδιο, εκτός από τον εκσυγχρονισμό της 
βασικής νομοθεσίας, αποσκοπεί και στην εναρμόνισή αυτής με νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 Στο στάδιο της συζήτησης επί της αρχής του νομοσχεδίου και κατόπιν σχετικού αιτήματος της επιτροπής 
προς την αρμόδια αρχή, το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε περαιτέρω επεξηγηματικό σημείωμα των 
βασικότερων τροποποιήσεων που προτείνονται με το νομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε ενώπιον των μελών της 
επιτροπής για σκοπούς διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης της συζήτησης. 

 Στο στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης μέλη της επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις αναφορικά με 
συγκεκριμένους όρους που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.  Συναφώς, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσαν τα μέλη της επιτροπής ότι πρόκειται για 
όρους που προκύπτουν από νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για έννοιες οι οποίες έχουν 
ερμηνευθεί κατά καιρούς από τα αρμόδια δικαστήρια της Δημοκρατίας.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον 
της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής στο νομοσχέδιο τούτο; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Προχωρούμε στη δευτέρα ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16Β του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16Γ του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16Ε του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16ΣΤ του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του άρθρου 20Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 16. 

 Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου.  Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου.  Άρθρο 18. 

 Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου.  Άρθρο 19. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου.  Άρθρο 20. 

 Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.  Άρθρο 21. 

 Τροποποίηση του άρθρου 31 του βασικού νόμου.  Άρθρο 22. 

 Τροποποίηση του άρθρου 32 του βασικού νόμου.  Άρθρο 23. 

 Τροποποίηση του άρθρου 33 του βασικού νόμου.  Άρθρο 24. 

 Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.  Άρθρο 25. 

 Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου.  Άρθρο 26. 

 Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου.  Άρθρο 27. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων αυτών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον έχουμε; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 14 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Ταμείου Πρόνοιας των Τακτικών Εργατών της Αρχής 
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Λιμένων Κύπρου Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Αναθεώρηση των ισχυόντων κανονισμών λειτουργίας του Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Εργατών της 
Αρχής Λιμένων Κύπρου για σκοπούς εναρμόνισης αφενός με τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και 
της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2020 («νομοθεσία ΙΕΣΠ»), 
με τον οποίο ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες 
και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών», και αφετέρου με τους 
κανονισμούς λειτουργίας του ρηθέντος ταμείου με τις πρόνοιες οι οποίες ισχύουν για το κυβερνητικό ωρομίσθιο 
προσωπικό. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς 
«Οι περί Ταμείου Πρόνοιας των Τακτικών Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες:  

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Πρόδρομος Αλαμπρίτης 

 Κώστας Κώστα Βαλεντίνος Φακοντής 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χρύσανθος Σαββίδης 

 Δημήτρης Δημητρίου Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου, στις 4 και 18 Νοεμβρίου 
και στις 2 Δεκεμβρίου 2021.  Στο πλαίσιο της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον 
της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Εφόρου 
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, της Διαχειριστικής 
Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ και της Συντεχνίας Υπαλλήλων Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΣΥΑΛΚ). Το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ και ΔΕΟΚ, παρ’ 
όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Γιαννάκης Γαβριήλ, Χρίστος Ορφανίδης και Ηλίας Μυριάνθους. 

 Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην εξέταση των κανονισμών 
κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, και να συμπτύξει τα εναπομείναντα στάδια συζήτησής τους, λόγω του σκοπού της 
προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης και της ανάγκης ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης διαδικασίας συζήτησης 
πριν από τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για την περίοδο των Χριστουγέννων. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του περί της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου Νόμου, είναι η θέσπιση νέων κανονισμών λειτουργίας του Ταμείου Προνοίας των Τακτικών 
Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου (εφεξής καλουμένου «ταμείου»), το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του 
Κανονισμού 3 των ισχυόντων κανονισμών λειτουργίας αυτού, ήτοι των περί Ταμείου Προνοίας των Τακτικών 
Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου Κανονισμών του 2013.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, οι κανονισμοί εκδόθηκαν, ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα: 

1. Η εναρμόνιση με τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2020 («νομοθεσία ΙΕΣΠ»), με τον οποίο 
ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών», και 

2. Η ευθυγράμμιση των κανονισμών λειτουργίας του ρηθέντος ταμείου με τις πρόνοιες οι οποίες ισχύουν για 
το κυβερνητικό ωρομίσθιο προσωπικό.  

 Ειδικότερα, με τους κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Η ξεχωριστή νομική οντότητα του ταμείου με χωριστά περιουσιακά στοιχεία. 
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2. Η δόμηση συστήματος διακυβέρνησης μέσω του σχεδιασμού λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων, 
εσωτερικού ελέγχου, αναλογιστικών δραστηριοτήτων, εξωτερικών αναθέσεων και αμοιβών, καθώς και 
ειδικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις λειτουργίες αυτές. 

3. Η σύσταση και η λειτουργία, οι εξουσίες και οι υποχρεώσεις της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου. 

4. Οι εισφορές τόσο των μελών όσο και της Αρχής Λιμένων Κύπρου, καθώς και οι παροχές που 
καταβάλλονται από το ταμείο προς τα μέλη ή τους νόμιμους κληρονόμους τους. 

5. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου μέσω προνοιών που αφορούν μεταξύ άλλων την 
τήρηση λογαριασμών, την κατάρτιση αρχών επενδυτικής πολιτικής, τη διενέργεια επενδύσεων, καθώς και 
την υποχρέωση  σχηματισμού επαρκών τεχνικών αποθεματικών και διατήρησης κατάλληλων και επαρκών 
περιουσιακών στοιχείων. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης των κανονισμών στην επιτροπή ο εκπρόσωπος της Αρχής Λιμένων Κύπρου 
ανέφερε ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί προέκυψαν στο πλαίσιο της συμβατικής δέσμευσης της Αρχής Λιμένων 
Κύπρου από τη συλλογική σύμβαση που αφορά το ωρομίσθιο προσωπικό αυτής να ευθυγραμμίσει τους 
κανονισμούς του ταμείου με τα ισχύοντα για το κυβερνητικό ωρομίσθιο.  Ο ίδιος εκπρόσωπος αναφέρθηκε 
επιπρόσθετα στην ανάγκη εναρμόνισης των κανονισμών λειτουργίας του υπό αναφορά ταμείου με την 
προαναφερθείσα ευρωπαϊκή Οδηγία. 

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Η δυνατότητα που παρέχεται στην απερχόμενη διαχειριστική επιτροπή να παρατείνει τη θητεία της μέχρι 
τον διορισμό νέας επιτροπής κατά τρόπο που επιτρέπει την επ’ αόριστον διάρκεια της παράτασης αυτής. 

2. Η παρουσία του πρόεδρου της διαχειριστικής επιτροπής στις συνεδρίες αυτής ως προϋπόθεση για τον 
σχηματισμό απαρτίας και η ενδεχόμενη δυσκολία πραγματοποίησης συνεδριών σε περίπτωση κωλύματος 
του προέδρου.  

3. Η πρακτική εφαρμογή της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία τόσο η ειδοποίηση σύγκλησης της γενικής 
συνέλευσης των μελών όσο και η προθεσμία υποβολής από ενδιαφερόμενο μέλος προτεινόμενου 
ψηφίσματος για έγκριση στη γενική συνέλευση πρέπει να γίνονται το αργότερο επτά ημέρες πριν από την 
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ως εκ τούτου, με τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, τα μέλη να 
καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για ψηφίσματα αυθημερόν. 

4. Πρόνοιες των οποίων η διατύπωση δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις διατάξεις της νομοθεσίας ΙΕΣΠ. 

5. Κατά πόσο οι εκάστοτε εν ισχύι συλλογικές συμβάσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν σε περίπτωση που δεν 
ανανεωθούν εγκαίρως κατά τη λήξη της διάρκειας της ισχύος τους, έτσι ώστε, όπου γίνεται αναφορά σε 
αυτές εντός των κανονισμών, να μη δημιουργείται κενό σε περίπτωση μη ανανέωσής τους.  

 Σχολιάζοντας τα πιο πάνω ζητήματα με αριθμούς 1 έως 3 ο εκπρόσωπος της διαχειριστικής επιτροπής 
του ταμείου εισηγήθηκε την τροποποίηση των κανονισμών ως ακολούθως:  

1. Με τον καθορισμό μέγιστης προθεσμίας τριάντα ημερών για διορισμό νέας διαχειριστικής επιτροπής και 
αντίστοιχης παράτασης της θητείας της απερχόμενης διαχειριστικής επιτροπής. 

2. Με τη διαγραφή της προϋπόθεσης για παρουσία του προέδρου της διαχειριστικής επιτροπής για σκοπούς 
απαρτίας στις συνεδρίες αυτής. 

3. Με τη διαφοροποίηση της προθεσμίας που δίδεται στα μέλη του ταμείου για υποβολή προτάσεων για 
ψήφιση στη γενική συνέλευση από επτά ημέρες σε πέντε ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής 
συνέλευσης, ώστε να δίδεται περιθώριο δύο ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης για σύγκληση γενικής 
συνέλευσης μέχρι την υποβολή των εν λόγω προτάσεων. 

 Ο ίδιος εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι οι εν ισχύι συλλογικές συμβάσεις προβλέπουν ότι θα συνεχίσουν 
να βρίσκονται σε ισχύ μέχρι την ανανέωση ή αντικατάστασή τους και ως εκ τούτου δε θα υπάρξει κενό στους 
κανονισμούς στην περίπτωση λήξης της διάρκειας ισχύος των εν λόγω συμβάσεων. 

 Ο εκπρόσωπος του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών εντόπισε τις πρόνοιες 
των κανονισμών που δε συνάδουν με τη νομοθεσία ΙΕΣΠ και εισηγήθηκε την κατάλληλη διαμόρφωση ή διόρθωση 
του λεκτικού τους.  

 Ακολούθως, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη τους 
προβληματισμούς και εισηγήσεις που εκφράστηκαν ενώπιον της επιτροπής, επανεξέτασε το κείμενο των 
κανονισμών και υπέβαλε αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο έτυχε περαιτέρω μελέτης από την επιτροπή.   

 Κατά τη συζήτηση του αναθεωρημένου κείμενου των κανονισμών ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, 
ο Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και ο εκπρόσωπος της διαχειριστικής επιτροπής 
του ταμείου εξέφρασαν τη συμφωνία τους με αυτό.  Επίσης, οι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου 
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μετέφεραν τη συμφωνία των συνδικαλιστικών οργανώσεων με το κείμενο των κανονισμών, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την 
έγκρισή τους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου. 

 Επί θέματος αρχής υπάρχουν ομιληταί; 

 Όχι. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Πάμε στο υπ’ αριθμόν 15 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2022 Νόμος του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
για το έτος 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2022 Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Νοεμβρίου 2021.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).  
Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην εν λόγω συνεδρία της 
επιτροπής.   
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 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. 
Πανίκος Λεωνίδου και Σταύρος Παπαδούρης. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (στο εξής «το Ταμείο») για το οικονομικό έτος 2022.  

 Ο εν λόγω προϋπολογισμός του Ταμείου προβλέπει δαπάνες ύψους €48.809.384 και έσοδα ύψους 
€28.457.470. 

 Σημειώνεται ότι το έλλειμμα που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός του Ταμείου όσον αφορά τα έσοδά του 
θα καλυφθεί από το αποθεματικό του, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά το τέλος του 2021 στο ποσό των 
€34.788.893. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 
προϋπολογισμό, οι κυριότερες δαπάνες του Ταμείου κατανέμονται ως ακολούθως: 

 € 

1. Επιχορηγήσεις βασικών σχεδίων χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) τόσο 
νέων όσο και από προηγούμενα έτη. 

47.408.671 

2. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες. 536.233 

3. Αντισταθμιστικά οφέλη προς τις γειτνιάζουσες με μεγάλα αιολικά πάρκα και 
μονάδες βιομάζας κοινότητες. 

864.480 

 Σύνολο δαπανών: 48.809.384 

 Τα έσοδα επίσης του Ταμείου συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

Σταθερό τέλος κατανάλωσης. 22.492.960 

1. Αντισταθμιστικά οφέλη. 864.480 

2. Κρατική χορηγία. 5.100.000 

3. Επενδύσεις του Ταμείου. 30 

 Σύνολο εσόδων: 28.457.470 

 Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του Ταμείου που χρηματοδοτούν τα πιο πάνω 
αναφερόμενα σχέδια χορηγιών προέρχεται από την επιβολή του τέλους κατανάλωσης, το οποίο ρυθμίζεται σε 
σχετικούς κανονισμούς και υπολογίζεται σε 0,5 σεντ ανά κιλοβατώρα επί της αναγεγραμμένης στον σχετικό 
λογαριασμό ή τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που εκδίδεται από τον παροχέα ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχέδια χορηγιών που επεξεργάζεται το υπουργείο με σκοπό τη 
χρηματοδότησή τους από το Ταμείο κατά το έτος 2022, τα οποία ειδικότερα αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞΕ σε κατοικίες. 

2. Την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών σε ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

3. Την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού για χρήση σε 
κατοικίες.  

4. Τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. 

5. Την προώθηση ενεργειακών ελέγχων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

6. Τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ από τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). 

7. Τη χρηματοδότηση έργων Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. 

 Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος της ΑΗΚ τόσο γραπτώς 
όσο και προφορικώς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν στην αύξηση της τιμής του 
ηλεκτρισμού συντελούν και στη δυνατότητα μείωσης του τέλους κατανάλωσης, λόγω της παράλληλης μείωσης 
των δαπανών επιδότησης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και της αύξησης πέραν του εκτιμώμενου του 
αποθεματικού του Ταμείου κατά το τέλος του έτους 2021.  Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, η όποια μείωση του 
τέλους κατανάλωσης κατά το έτος 2022 θα είναι προς όφελος του συνόλου των καταναλωτών. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε σχέση με τις πιο πάνω 
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δηλώσεις του εκπροσώπου της ΑΗΚ επισήμανε ότι ενδεχόμενη μείωση του τέλους κατανάλωσης, το οποίο 
καθορίζεται σε σχετικούς κανονισμούς, θα οδηγήσει σε μείωση του αποθεματικού του Ταμείου. 

 Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με επιστολή 
του, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2021, απέστειλε στην επιτροπή στοιχεία αναφορικά με ερωτήματα που τέθηκαν 
στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού.  Ειδικότερα, στην εν λόγω επιστολή περιλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Από το έτος 2013 παραχωρείται με βάση συγκεκριμένο σχέδιο αυξημένη χορηγία στις ευάλωτες ομάδες 
καταναλωτών για την εγκατάσταση στις κατοικίες τους φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο «net 
metering».  

2. Το συνολικό ποσό που έχει παραχωρηθεί στις ευάλωτες ομάδες καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από 
το έτος 2013 ανέρχεται στα δέκα εκατομ. ευρώ (€10.000.000). 

3. Από την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου χορηγιών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων το 
οποίο απευθύνεται προς όλους τους οικιακούς καταναλωτές, ο αριθμός των εγκαταστάσεων σε οικίες έχει 
σχεδόν διπλασιαστεί, ενώ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς έχει υπερδιπλασιαστεί.  

4. Η χορηγία που παραχωρείται προς τους οικιακούς καταναλωτές κρίνεται πολύ ικανοποιητική, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένα σύστημα με διάρκεια ζωής πέραν των είκοσι ετών δύναται να 
αποσβεστεί εντός τεσσάρων έως πέντε ετών. 

5. Από τον Απρίλιο του έτους 2020, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα 
υποβολής αιτήσεων του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, υποβλήθηκαν δέκα χιλιάδες αιτήσεις, καταβλήθηκαν 
πέραν των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€5.500.000) και παράλληλα μειώθηκε κατά 
το ήμισυ ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτήσεων. 

6. Η αναθεωρημένη μεθοδολογία υπολογισμού του τέλους κατανάλωσης, η οποία αποσκοπεί στον 
υπολογισμό του εν λόγω τέλους σε πιο ορθολογική βάση με άμεση διασύνδεσή του με τον προϋπολογισμό 
και τις πραγματικές ετήσιες ανάγκες του Ταμείου, συμπεριλήφθηκε στο προσχέδιο του νομοσχεδίου που 
αφορά τη σύσταση και λειτουργία του εν λόγω Ταμείου, το οποίο έχει διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία 
της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του 
προϋπολογισμού του Ταμείου για το έτος 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Χρύσης, ο κ. Κώστας και ο κ. Γιακουμή. 

 Άρα, ξεκινούμε από τη γραμματεία εδώ. 

 Κύριε Κώστα μου, προηγείσαι έναντι πάντων εσύ!  Είσαι και κοντά εδώ. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ένας από τους τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους σήμερα πληρώνουμε τόσο ακριβά το ηλεκτρικό 
ρεύμα, πέραν του γεγονότος ότι αναμένουμε ακόμα την έλευση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή -και 
αναμένουμε από το 2014 να ανοίξει η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού- είναι και γιατί η κυβέρνηση δεν 
προχώρησε σε ουσιαστική διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό ισοζύγιο.  Και πώς μπορεί να γίνει τούτο το πράμα, 
όταν η κυβέρνηση δεν έχει ολοκληρωμένο σχεδιασμό προώθησης των ΑΠΕ,  όταν ακόμα αναμένουμε από την 
κυβέρνηση να τελειώσει με τον χωροταξικό της σχεδιασμό, έτσι ώστε να μη χωροθετούνται έργα ΑΠΕ είτε σε 
εύφορη γεωργική γη είτε σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές;   

 Να σας πω ότι στην επιτροπή Ενέργειας, συζητώντας πριν λίγες βδομάδες τα ζητήματα των ΑΠΕ, 
ακούσαμε με έκπληξη ότι 750 μεγαβάτ -και μιλούμε για φωτοβολταϊκά- αναμένουν την έγκριση αυτού του 
χωροταξικού σχεδιασμού, για να δούμε αν θα μπορέσουν να προχωρήσουν μετά να πάρουν άδειες οικοδομής 
και πολεοδομικές άδειες.  Ακόμα περιμένουν, εδώ και τρία χρόνια, 750 μεγαβάτ, όταν το δίκτυο, κύριε Πρόεδρε, 
εξακολουθεί να είναι πεπαλαιωμένο και σε πολλές περιοχές δεν μπορεί να δεχθεί επιπρόσθετο φορτίο από ΑΠΕ 
και αναμένουμε εδώ και χρόνια είτε να αντικατασταθεί είτε να αναβαθμιστεί, όταν στον τομέα της αποθήκευσης 
δυστυχώς προχωρούμε με πάρα πολύ αργά βήματα, όταν απαιτούνται διαδικασίες γραφειοκρατικές, που 
καθυστερούν φοβερά τον κόσμο και είναι χρονοβόρες, για να εκδοθούν από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, 
όταν οι τράπεζες δε δανειοδοτούν ή με μεγάλη δυσκολία και πολύ μεγάλα προσκόμματα και προβλήματα που 
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βρίσκουν στους επενδυτές και δεν προχωρούν να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα και το κυριότερο απ’ όλα, κύριε 
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ακόμα αναμένουμε να προχωρήσουμε σε μεγάλους μειοδοτικούς 
διαγωνισμούς για έργα ΑΠΕ, όπως έκαμαν άλλες χώρες, όπου κατάφεραν, κύριε Πρόεδρε, στο εξωτερικό, όπως 
στην Πορτογαλία, να πετύχουν 2 σεντ την κιλοβατώρα -2 σεντ την κιλοβατώρα!- τη στιγμή που εμείς σήμερα 
είμαστε στα 16,5 σεντ!  Δύο σεντ την κιλοβατώρα και ακόμα η κυβέρνηση δε λέει να προχωρήσει με μεγάλους 
μειοδοτικούς διαγωνισμούς! 

 Εξετάζοντας, κύριε Πρόεδρε, τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας, εμείς εκφράσαμε την ανησυχία μας ως κόμμα για τη βιωσιμότητα του ταμείου, γιατί 
το ταμείο παρουσιάζει έλλειμμα στον προϋπολογισμό του 2022 ύψους €20 εκατομ., το οποίο θα καλυφθεί από 
το αποθεματικό του.  Και βέβαια πρέπει να τονίσουμε για μια ακόμα φορά ’πού τούτο το βήμα ότι περιμένουμε 
το Υπουργείο Ενέργειας ακόμα -εδώ και έναν χρόνο!- να μας παρουσιάσει στη Βουλή την πρότασή του για την 
οριστική λύση με τη μεθοδολογία υπολογισμού του τέλους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί και η βιωσιμότητα του 
ταμείου. 

 Σημειώσαμε επίσης ότι το συνολικό ποσό της κρατικής χορηγίας στο ταμείο από το περιβόητο Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα έτη ’22, ’23, ’24 είναι μόνο €16,8 εκατομ. και θα μπορούσε βέβαια τούτο 
το ποσό να ήταν μεγαλύτερο, αν θέλαμε να προωθήσουμε τις ΑΠΕ.  Πολύ αρνητική εξέλιξη για μας, κύριε 
Πρόεδρε, είναι το γεγονός ότι μειώθηκαν τα ποσά του ταμείου για επιδοτήσεις για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 
και ΕΞΕ και χορηγίες για ΑΠΕ και ΕΞΕ κατά σχεδόν €5 εκατομ. στον προϋπολογισμό του 2022.  Το χειρότερο 
όμως απ’ όλα είναι ότι στον προϋπολογισμό του 2022 δεν υπάρχει ούτε ένα σεντ χορηγίας του κράτους από τους 
περιβόητους ρύπους!  Σήμερα είδαμε στις εφημερίδες ότι η Δημοκρατία μέχρι σήμερα έχει εισπράξει ένα ποσό 
€161 εκατομ. περίπου από τη δημοπράτηση των ρύπων.  Θέλω να ρωτήσω: Πόσα ’πού τούτα τα λεφτά τελικά 
ήρταν πίσω στον καταναλωτή, όταν στον προϋπολογισμό του Ταμείου ΑΠΕ για το ’22 δεν έχουμε ούτε ένα σεντ;  
Ε, πώς περιμένουμε δηλαδή να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;   

 Κλείνω με τούτο, κύριε Πρόεδρε, τονίζοντας ότι θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του ταμείου, 
τονίζοντας ότι τζιείνο που χρειάζεται ’πού την κυβέρνηση είναι πολιτική βούληση, για να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε με τις ΑΠΕ στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, που σήμερα δεν υπάρχει!  Και πρέπει να 
πούμε ξεκάθαρα ότι τούτος ο σχεδιασμός πρέπει να υλοποιηθεί με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, γιατί 
δυστυχώς τζιείνο που βλέπουμε σήμερα με το ρεύμα είναι ότι ο κόσμος πληρώνει πολύ ακριβά την ανικανότητα 
της κυβέρνησης τζιαι στον τομέα των ΑΠΕ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα, για την έτσι εμπεριστατωμένη ενημέρωση του σώματος. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Χρύσης ο Παντελίδης από το Δημοκρατικό Κόμμα. 

 Κύριε Παντελίδη. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση, και το Δημοκρατικό Κόμμα θα υπερψηφίσει τον 
προϋπολογισμό του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  Απλώς, θα ήθελα να αξιοποιήσω τη δυνατότητα 
και την ευκαιρία που μου δίνεται αυτή τη στιγμή, για να επαναλάβω για ακόμα μια φορά την ανάγκη η κυπριακή 
πολιτεία να στηρίξει περαιτέρω τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Συμφωνώ με τα σημεία που έχει 
αναφέρει και ο συνάδελφος ο κ. Κώστα.  Άλλωστε, παρόμοια έχουμε συζητήσει και στο πλαίσιο της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής, απλώς θα ήθελα να προσθέσω ακόμα κάτι, μια καινούρια εξέλιξη:  Όπως 
ανακοινώθηκε χθες στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίστηκε η 
περαιτέρω ενθάρρυνση των χωρών στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσω της μείωσης του 
συντελεστή του ΦΠΑ.  Πλέον οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το ΦΠΑ για τέτοιου είδους αγαθά, όπως 
είναι οι ηλιακοί συλλέκτες είτε για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είτε για θέρμανση νερού.  Έχουν τη δυνατότητα 
ακόμα και για μηδενικό συντελεστή.   

 Επομένως, αξιοποιώ αυτή την ευκαιρία, για να επαναλάβω αυτό που έχουμε από χθες διατυπώσει ως 
Δημοκρατικό Κόμμα προς την κυβέρνηση, για μείωση του ΦΠΑ και για εισήγηση τέτοιων φορολογικών ή άλλων 
κινήτρων που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ειδικά για 
οικιακούς σκοπούς, γιατί έχει αποδειχτεί ότι είναι ένα άμεσο μέτρο μπροστά στην καθυστέρηση που έχει 
παρατηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια από πλευράς κυβέρνησης είτε στο θέμα της έλευσης του φυσικού αερίου είτε 
στο θέμα της παραγωγής ηλεκτρισμού μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς.  
Τουλάχιστον να ενθαρρυνθεί η οικιακή χρήση, έτσι ώστε, αν είναι δυνατόν, όλα τα σπίτια να έχουν τη δυνατότητα 
να αξιοποιήσουν την ηλιακή ενέργεια, που έχουμε άφθονη στον τόπο μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 



485 

 Ευχαριστώ, κύριε Παντελίδη, για την παρέμβασή σας. 

 Ο συνάδελφος ο Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Τέλη Νοεμβρίου, σε δύο συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, είδαμε και καταλήξαμε 
ομόφωνα για τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
του 2022 με δαπάνες ύψους σχεδόν €49 εκατομ. περίπου, ένα αλληλένδετο κομμάτι που αφορά τα υφιστάμενα 
έργα των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών.  Είχα τονίσει και στις 
30 Νοεμβρίου ότι το ταμείο δημιουργήθηκε το 2004 ουσιαστικά ως το πρώτο εργαλείο, για να μπορέσουμε λίγο 
αργότερα, περίπου το 2010, να εγκαταστήσουμε τα πρώτα συστήματα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
παράλληλα να ξεκινήσουν τα πρώτα στοχευμένα σχέδια της εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες, παρ’ όλο που κάποιες φορές το Υπουργείο Ενέργειας είχε πέσει έξω 
στις προβλέψεις του για τα αποθέματά του, όπως έγινε το 2015, μέσω όμως αυτού του ταμείου, του εργαλείου, 
ακόμα κι αν όλοι τονίζουμε κατά διαστήματα ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, σήμερα έχουμε σχεδόν 400 
μεγαβάτ από συστήματα των ΑΠΕ και προχωρήσαμε πολύ στο θέμα της εξοικονόμησης, καλύπτοντας τους 
εθνικούς μας στόχους για το 2020.  Τώρα πρέπει να σχεδιάσουμε καινοτόμα, τολμηρά και έξυπνα για το 2030 
και για το πιο μακρινό μέλλον, το 2050, όπως πράττουν οι προηγμένες χώρες σε αυτά τα θέματα.   

 Η δική μας θέση ως Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων είναι ότι τόσο το 
Ταμείο των ΑΠΕ και ΕΞΕ και όσο παρόμοια ταμεία που διαχειρίζεται η πολιτεία με νόμους θα πρέπει να τα 
διαφυλάξουμε και να τα ενισχύσουμε σωστά, για να λειτουργούν πιο διάφανα, πιο δίκαια και πιο αντικειμενικά σε 
ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό που θέλουμε να έχουμε, ιδιαίτερα στο θέμα του ηλεκτρισμού.  Την ίδια ώρα πρέπει 
να τηρούνται τα συμφωνηθέντα του ταμείου αυτού με τους εκάστοτε επενδυτές και όσους έχουν υπογράψει 
συμβόλαια, διότι με αυτό τον τρόπο δείχνουμε τη σταθερότητα και τη σοβαρότητά μας ως χώρας.  Παράλληλα, 
θα πρέπει να φροντίσουμε ως πολιτεία να διαφυλάξουμε τα αποθέματα του ταμείου, με σκοπό μέρος αυτών των 
αποθεμάτων να επιστρέφουν είτε με περισσότερα έργα υποδομής και κοινής ωφελείας είτε με ανταποδοτικά 
οφέλη πίσω στον κόσμο, δηλαδή σε όλους εμάς τους καταναλωτές. 

 Από την άλλη, είναι καιρός να τολμήσουμε ως πολιτεία να δούμε πιο μακριά, να δούμε και άλλες μεθόδους 
διαχείρισης μέσω του ταμείου αυτού, όπως, πρώτον, η εκμετάλλευση των πιστοποιητικών εγγυήσεως 
προέλευσης από συστήματα των ΑΠΕ, δεύτερον, η δημιουργία ειδικού κομματιού που θα λειτουργεί ως 
επενδυτής το ίδιο το ταμείο με συγκεκριμένα κριτήρια, τρίτον, η εφαρμογή σχεδίων καινοτόμων ακόμη για τον 
τόπο, όπως είναι τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τέταρτον, οι μικρές ανεμογεννήτριες 
ιδιαίτερα για γεωργικούς σκοπούς και, πέμπτον, η ανταμοιβή του κόσμου σε συστήματα των ΑΠΕ στην ύπαιθρο 
και στις ορεινές περιοχές και άλλα πολλά που μπορούμε να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε.   

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Πρέπει να δούμε έξω από το κουτί και να μην περιμένουμε, όταν το Υπουργείο Ενέργειας ανοίξει σχέδια, 
να έχει τη δυνατότητα κάποιος αιτητής να αποτείνεται, αλλά να μπούμε σε ένα σύστημα όποιος είναι πιο έτοιμος 
να παράγει από τα συστήματα των ΑΠΕ να το πράξει και, όπου καλύπτεται από το ταμείο, να έχει να κερδίσει 
κάτι πρακτικά και εφαρμόσιμα.   

 Ως εκ τούτου, εμείς θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το 2022. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Ευχαριστώ, κύριε Γιακουμή. 

 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Ευχαριστώ, κύριε Γιακουμή. 

 Τον λόγο έχει ο πρόεδρος της επιτροπής Εμπορίου, ο συνάδελφος ο Κυριάκος Χατζηγιάννης. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Το θέμα ενέργειας αποτελεί πλέον εθνική υπόθεση και η σημασία του είναι η δεύτερη σε προτεραιότητα 
μετά το εθνικό μας θέμα.  Θα το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί ουσιαστικά αφορά τη μετάβασή μας στην πράσινη 
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εποχή.  Το τι αυτό σημαίνει δεν είναι απλώς μια υποχρέωση ότι θα πρέπει στο αμέσως επόμενο διάστημα να 
επιτύχουμε κάποιους συγκεκριμένους στόχους σε αριθμούς.  Αντιθέτως, μακάρι τα πράγματα να ήταν τέτοια και 
να ήταν στόχος θέλησης, βούλησης, ικανότητας και ανταπόκρισης είτε ως τομέας, κλάδος, κράτος, για να 
μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους.  Είναι  υπόθεση δύσκολη.  Είναι στοίχημα για το οποίο θα πρέπει να 
υπάρξει συστράτευση δυνάμεων και παραμέτρων, που δεν μπορείς μεμιάς να πετύχεις αυτό το εγχείρημα.   

 Είναι γεγονός ότι έχουμε 9% σήμερα κάλυψη της ενεργειακής μας ανάγκης από τις ΑΠΕ.  Μάλιστα, αν 
λάβουμε υπόψη και άλλους συναφείς ή συμπληρωματικούς τρόπους, όπως θερμοσίφωνες, ανεβαίνουμε στο 
13%.  Τον στόχο, αν θέλουμε να μιλούμε με υποκριτική ρητορική, τον έχουμε πετύχει ως έναν από τους 
ενδιάμεσους στόχους.  Δεν είναι τούτο το ερώτημα.   

 Πολύ σωστά ειπώθηκε προηγουμένως ότι περιμένουν 700 μεγαβάτ έγκριση.  Μα, ερωτώ: Αυτά τα 700 
μεγαβάτ γιατί κωλύονται, γιατί δυνάμεις οικολογικές έρχονται σε αντίθεση και αντιδρούν στο να μπουν σε μια 
λογική να επιταχύνουμε, να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μετάβασης στην πράσινη ενέργεια;  Αντιθέτως, 
βλέπουμε αντιδράσεις, πέραν των αδυναμιών, γιατί τα 700 αυτά μεγαβάτ δε γνωρίζουμε αύριο μετά την τελική 
τους έγκριση κατά πόσο θα μπορέσουν να επενδυθούν εκεί και όπου το σύστημα μπορεί να τα κάνει αποδεκτά.  
Τεχνικά εννοώ.  Άρα λοιπόν, άλλες αδυναμίες.  Μιλώ για αδυναμίες των επενδυτών, οι οποίοι ανησυχούν, γιατί 
θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι και με την κριτική.   

 Ποτέ μα ποτέ στην ιστορία αυτού του τόπου δεν υπήρξαν τέτοιου είδους στρατηγικές, που να δίνουν 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό με πλήρη αξιοπιστία και με ενίσχυση της ασφάλειας της ηλεκτρονικής ενέργειας στο 
σύστημά μας, που είναι το πρωτεύον, είναι προτεραιότητα η ασφάλεια και δεύτερο είναι η τιμή.  Έχουμε κάνει 
σχεδιασμούς, έχουν γίνει σχεδιασμοί, οι οποίοι αφορούν την εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα 
από τα καλώδια.  Δεν αναφέρομαι ακόμη και στο θέμα της έλευσης του φυσικού αερίου, που κατά καιρούς ακούμε 
και τη συγκεκριμένη κριτική.   

 Άρα λοιπόν, θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα ξεκάθαρο στον συντηρητικό τρόπο του τραπεζικού 
συστήματος, ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσει αυτά τα πρότζεκτ ως τέτοια και όχι ως συνήθη έργα και 
επενδύσεις, για τα οποία υπάρχει ζήτηση απόλυτα διασφαλισμένη για το επόμενο διάστημα μέχρι το 2050.  Άρα 
λοιπόν, διερωτώμαι:  Προς τι αυτή η επιφύλαξη από πλευράς των χρηματοδοτών να χρηματοδοτήσουν αυτά τα 
έργα;  Αναφορές, κριτικές, ισοπεδώσεις είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν επιφυλάξεις στη δημιουργία σωστού 
επενδυτικού κλίματος.  Και αν θεωρούν κάποιοι ότι είναι στις δυνατότητες αυτού του κράτους να μπει με 
επενδύσεις, π.χ. στην περίπτωση του δικτύου με €2 περίπου δις, να το πράξουμε.  Να πάμε με δημόσιο 
δανεισμό, να κρατικοποιήσουμε περαιτέρω τον δανεισμό αυτής της χώρας και στο τέλος της ημέρας να έχουμε 
καθυστερήσεις. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Ανησυχώ ιδιαιτέρως και με άλλα επιχειρήματα ή συμπεριφορές από τις πολιτικές δυνάμεις, τα οποία 
έρχονται σε βάρος της εξοικονόμησης της ενέργειας, μια βασική παράμετρος, η οποία είναι σωτήρια στην 
παρούσα φάση και είναι η μοναδική διέξοδος και απάντηση προς τους καταναλωτές σε σχέση με την τιμή.  Μη 
χαϊδεύουμε τα αφτιά των καταναλωτών ότι μέσω της μείωσης της φορολογίας θα επιφέρουμε αντίστοιχη μείωση 
στα τιμολόγιά τους, στο δεύτερο και τρίτο, γιατί απλούστατα, ακούστε, παρακαλώ, την πορεία αύξησης των τιμών 
των ρύπων: Το 2020 ήταν 2,76 σεντ η κιλοβατώρα, τον Σεπτέμβρη του 2021 6,19, αύξηση 124%, και η πορεία 
προβλέψεων είτε από τη McKinsey είτε από τους οποιουσδήποτε οίκους μιλούν για τριπλασιασμό των €70 
σήμερα τον τόνο στους ρύπους σε τριπλάσιες τιμές.  Διανοούμαστε τι αυτό σημαίνει και ποια η ελπίδα προς τη 
μείωση των τιμών.  Και μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη και τον ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται η πρώτη ύλη, που 
ήταν 8 σεντ η κιλοβατώρα τον Σεπτέμβρη του 2020 και το 2021 πήγε 11,84 σεντ, δηλαδή μόνο 46% αύξηση στις 
τιμές των πρώτων υλών, έχουμε στην περίπτωση των ρύπων μια υπερδιπλάσια.   

 Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

 Κάτω τα χέρια από τη λογική να μην ενισχύσουμε την πολιτική της εξοικονόμησης για το αμέσως επόμενο 
διάστημα!  Είναι η μοναδική απάντηση προς τον πολίτη και προς τη φθήνια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Ο συνάδελφος ο Μάριος ο Μαυρίδης πού είναι; 

 Αφαίρα τη μάσκα σου να ακούεσαι καλά, κύριε Μαυρίδη μου! 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Έχει αρκετό καιρό τωρά που μελετώ τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχω μπροστά μου εδώ μία εικόνα 
που απεικονίζει το «έξυπνο» σπίτι.  Το «έξυπνο» σπίτι είναι ένα αυτόνομο, ένα σπίτι το οποίο λειτουργεί 
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αυτόνομα και τουλάχιστον από  πλευράς ενέργειας καλύπτει όλες του τις ανάγκες, έχει και τα φωτοβολταϊκά του, 
έχει και έναν ανεμόμυλο, κύριε Κουλία, ο οποίος… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολλούς έχει δαμέσα, όι έναν! 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 …άμα φυσά αέρας, γυρίζει και παράγει ενέργεια, έχει και μία ωραία μπαταρία η οποία φορτίζει κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και χρησιμοποιείται, όταν δεν έχει ήλιο ή κατά τη διάρκεια της νύχτας.  Είναι τέλος πάντων 
μία εξαιρετική επένδυση, η οποία όπως διαβάζω αποσβένεται σε πέντε χρόνια.  Δηλαδή έχει μία απόδοση 20% 
τον χρόνο.  Πού να βάλεις τα λεφτά σου και να παίρνεις 20% τον χρόνο και να κάνεις και εξοικονόμηση και να 
είσαι και περιβαλλοντιστής;   

 Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα συστήματα στο εξωτερικό, τα οποία γνωρίζουμε βεβαίως, αυτά τα συστήματα 
έχουν γίνει πολύ αποδοτικά τα τελευταία χρόνια, διότι δεν ήταν δυνατό πριν δέκα χρόνια, τώρα είναι δυνατό.  
Εδώ στην Κύπρο τα χρησιμοποιούμε σε πολύ περιορισμένο βαθμό, δηλαδή δεν επιτρέπουμε στην αγορά να 
ανοίξει, να δώσει την ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν και επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτά τα συστήματα ή κάτι 
παρόμοιο τέλος πάντων, για να μειώσουν και το κόστος ενέργειας, αλλά και τους ρύπους.  Παρεμπιπτόντως, ο 
λόγος που οι ρύποι αυξάνονται -τώρα είναι στα €90 ο τόνος- είναι επειδή αυξήθηκε η τιμή του φυσικού αερίου.  
Η τιμή των ρύπων είναι συνάρτηση της τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.   

 Οπότε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις στις ΑΠΕ, αλλά και σε ατομικό 
επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο.  Ο καθένας που μπορεί να αναλάβει αυτό το κόστος θα μπορούσε να το 
πράξει.  Τώρα ο λόγος που έχουμε ακριβό ρεύμα στην Κύπρο είναι διότι έχουμε μονοπώλιο από μόνο έναν 
παραγωγό.  Αν είχαμε ανταγωνισμό, τότε θα είχαμε και διάφορες άλλες υπηρεσίες προς το κοινό.  Όπως για 
παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν τους είπα πόσα πληρώνω σε ηλεκτρικό ρεύμα, πραγματικά 
εξαφνιάστηκαν.  Εκεί πληρώνεις ένα ποσό τον μήνα σταθερό, σταθερό ποσό, όπως πληρώνεις το πακέτο των 
τηλεπικοινωνιών.  Δηλαδή ξέρεις ότι πληρώνεις 30 στερλίνες τον μήνα και έχεις ηλεκτρική ενέργεια μέχρι 3,1 
kWh τον μήνα, τον χρόνο.  Άρα λοιπόν, υπάρχουν διάφορα συστήματα, αλλά αυτά μόνο ο ανταγωνισμός μπορεί 
να τα αναδείξει και να δώσει την ευκαιρία σε νοικοκυριά να απολαύσουν χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.   

 Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ στην Κύπρο το πρόβλημα του ακριβού ηλεκτρικού ρεύματος, 
δηλαδή να επιδοτούμε την κατανάλωση, είναι κατά την άποψή μου λανθασμένος.  Είναι την εξοικονόμηση που 
πρέπει να επιδοτήσεις και όχι την κατανάλωση.  Άρα λοιπόν, αυτά τα σχέδια που έχουμε, με τα οποία πληρώνουν 
οι καταναλωτές χαμηλότερη τιμή μέσω χαμηλότερου ΦΠΑ, απλώς αυξάνουν την κατανάλωση.   

 Θα μπορούσαμε τα χρήματα αυτά να τα δώσουμε σε μετρητά στα νοικοκυριά που έχουν ανάγκη, να 
ξέρουν ότι είναι δικά τους τα χρήματα, άρα μπορεί να κάνουν και μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας, διότι δε θα έχουν μειωμένη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, θα έχουν όμως μια επιχορήγηση σε μετρητά, 
και μπορεί επίσης να βάλουμε άλλα συστήματα τα οποία να επιδοτούν την εξοικονόμηση.  Για παράδειγμα, για 
κάθε κιλοβατώρα που εξοικονομείς και εξοικονομείς 16 σεντ θα παίρνεις 16 σεντ από το κράτος.  Μιλώ για 
νοικοκυριά ευάλωτα, τωρά.  Αυτά τα συστήματα είναι συστήματα που βοηθάς τις ευάλωτες ομάδες, αλλά 
ταυτόχρονα εξοικονομείς και ενέργεια.   

 Και αυτά τα χρήματα που έρχονται και τα υπόλοιπα συστήματα που έχουμε βεβαίως, τα οποία είναι να 
επενδύεις, να κάνεις επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, 
είναι  μεν πολύ καλά, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθούν σε σημαντικό βαθμό.  Και τα €160.000.000 τα οποία 
παίρνει η Κυπριακή Δημοκρατία από τους ρύπους δεν είναι για να μειώνουμε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, 
αφού είναι λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης που έχουμε αυτά τα πρόστιμα, είναι για να δίνονται για 
επενδύσεις.  Είναι δύο οι στόχοι, είναι να βοηθούνται ευάλωτες ομάδες και, δεύτερον, είναι να δίνονται για 
επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.   

 Όσον αφορά τις τράπεζες που δεν δανείζουν… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και τέλος; 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 …πρέπει να ξέρετε ότι οι τράπεζες έν’ τα λεφτά των καταθετών που έχουν, έννεν δικά τους λεφτά που 
δανείζουν, είναι τα λεφτά των καταθετών, τα οποία πρέπει να διαφυλάττουν και να είναι σίγουρες ότι θα πάρουν 
τα χρήματά τους πίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με το ΑΠΕ έντζιε έχει σχέση τούτο, κύριε… 



488 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Όχι, επειδή κάποιοι βουλευτές επικρίνουν τις τράπεζες.  Εγώ λέω ότι η τράπεζα είναι θεσμός ιερός, διότι 
διαφυλάττει τα χρήματα των καταθετών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να κηρύξουν καμιά μέρα λατρείας των τραπεζών όπως πάμε, κύριε… 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Έχει προκύψει κούρεμα καταθετών λόγω της αλόγιστης… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Μαυρίδη, εν θέλω να σε διακόψω, αλλά είμαστε εκτός θέματος.  Θα σε παρακαλέσω να μείνεις εντός 
του θέματος. 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Εντάξει, αν είμαι εκτός θέματος, απολογούμαι.   

 Γεια σας! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Μάριέ μου, να μην απολογείσαι, όμως νομίζω εν πρέπει να έχεις παράπονο.  Αλλά τούντες καλές 
ιδέες, το σπίτι με τον ανεμόμυλο και όλα αυτά τα σχέδια, να τα στείλεις στον υπουργό σου και να τα εφαρμόσει, 
έν’ πολλά καλές ιδέες!  

 Το λοιπόν, ο κ. Θεοπέμπτου είναι ο επόμενος και μετά είναι η κ. Ερωτοκρίτου και ο κ. Θεμιστοκλέους. 

 Το λοιπόν, κύριε πρόεδρε των Οικολόγων, έχετε τον λόγο. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ακούσετε τις εισηγήσεις του καθηγητή.   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Γι’ αυτό επολλύναν οι σημειώσεις μου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α, μπράβο! 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Ο κ. Θεοπέμπτου θα σας τα επαναλάβει, τα ξέρει πολύ καλά. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Εντάξει, άκουσα πολλά τζιαι θέλω ορισμένα πράματα να τα εξηγήσω, γιατί υπάρχουν τζιαι ορισμένα 
πράματα τα οποία μπορεί να είναι και δυσνόητα για ορισμένους.   

 Το μεγάλο το πρόβλημα που έχουμε με το ταμείο των ΑΠΕ είναι το γεγονός ότι οι χορηγίες γίνονται με μια 
αδιαφανή διαδικασία.  Δηλαδή πάω τζιαι κάμνω μια αναβάθμιση του σπιτιού μου, παίρνω τους λοαρκασμούς 
τζιαι δεν ξέρω, έν’ το γυρίν μου να πληρωθώ, είμαι ο πέμπτος, οξά είμαι εκατοστός;  Δεν ξέρεις τη στιγμή που 
υποβάλλεις την αίτησή σου πότε θα πκιάσεις τα λεφτά, ποια είναι η σειρά σου, αν εμείναν λεφτά για σένα κ.λπ., 
κάτι που υποσχεθήκαν ότι θα έκαμναν διόρθωση και δεν έχουμε δει οτιδήποτε γι’ αυτό.   

 Το δεύτερο θέμα, για το οποίο έσιει τζιαι εκθέσεις ο Γενικός Ελεγκτής, εγεμώσαμεν τζιαι κάμποσες 
εφημερίδες, είναι ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται τα τέλη με βάση τα οποία αγοράζουν ηλεκτρισμό από 
διάφορες εγκαταστάσεις ΑΠΕ.  Να θυμίσω ιδιαίτερα στα μέλη της επιτροπής Περιβάλλοντος ότι είχαμε παράπονο 
’πού εταιρείες ότι παράγουν ηλεκτρισμό με βιοαέριο τζιαι η τιμή που αγοράζει το κράτος το ρεύμα από κοντά 
τους, δηλαδή η τιμή που εισπράττουν την ώρα που πουλούν το ρεύμα, έν’ πολλά χαμηλή, σε βαθμό που τούτες 
οι μονάδες, που τις θέλουμε πάρα πολλά να τις πολλύνουμε, δε συμφέρουν.  Τζιαι για τούτο τον λόγο ως 
επιτροπή Περιβάλλοντος μαζί με ανθρώπους ’πού έξω θα έχουμε κανονισμένη συνάντηση με την υπουργό, για 
να δούμε το θέμα της επιδότησης των τιμών.   
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 Εδοκίμασα τζιαι εγώ τζιαι υποψιάζομαι τζιαι άλλοι, για να μάθουμε ποια έν’ η μαγική φόρμουλα με την 
οποία αποφασίζει η κυβέρνηση ότι η τιμή που θα αγοράσει τον ηλεκτρισμό ’πού το φωτοβολταϊκό πάρκο θα είναι 
τούτη και όχι τούτη.  Πώς εβκήκεν η φόρμουλα για το πώς αγοράζουν τον ηλεκτρισμό, για παράδειγμα, ’πού τις 
μονάδες παραγωγής βιοαερίου.  Τούτες έν’ μυστικές φόρμουλες, τις οποίες ακόμα δεν είδε κανένας!  Θα δείτε 
την ερώτηση που έβαλα και θα δείτε και την απάντηση, στην οποία μου λαλεί «εκάμαμε μια μέθοδο τζιαι ηύραμέν 
τα». 

 Το άλλο το θέμα στο οποίο θα έχετε πρόβλημα σε λλίον, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα η κυβέρνηση ως 
πρώτο μέλος οποιασδήποτε ενεργειακής πολιτικής, το νούμερο ένα είναι να μειώσεις τη ζήτηση της ενέργειας.  
Και το νούμερο ένα εις τη ζήτηση της ενέργειας είναι να κάμνεις ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.  Η ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιρίων… είχαμε τζιαι υποχρέωση 3% των κυβερνητικών κτιρίων ՚πού το 2014, κάθε χρόνο, 3%!  
Ξέρετε ότι εν το εκάμναμεν.  Ξέρετε ότι μες στο 3% έν’ τζιαι τα σχολεία.  Τζιαι ξέρετε ότι το καλοτζιαίρι πάλε θα 
φωνάζουν οι καθηγητές ότι τα κτίρια θέλουν κλιματισμό.  Θέλουν κλιματισμό, γιατί έν’ τραγική η κατάσταση των 
σχολικών κτιρίων.  Είχαμε την ευκαιρία να κάμουμε ενεργειακή αναβάθμιση ՚πού το ՚14, παρακαλώ!  Και αφήκαν 
το να το κάμουμε τωρά μες στο Ταμείο Ανάκαμψης, ευτυχώς κάτι εννά γινεί τζιαι δαμαί.  

 Έπρεπε να κάμνουμε τούντες ενεργειακές αναβαθμίσεις.  Έπρεπε να βοηθήσουμε τζιαι τον κόσμο εις το 
Τρόοδος.  Τζιαι ξέρετε γιατί το λαλώ;  Γιατί του χρόνου θα απαγορεύεται η επιχορήγηση ορυκτών καυσίμων, που 
εδιούσαν παλιά χορηγία για το πετρέλαιο, όπως εδιούσαμεν τζιαι χορηγία για το αγροτικό πετρέλαιο.  Τούτα 
κόβκουνται μες στη νέα πολιτική του «Fit for 55» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τζιαι, αν θέλουμε πραγματικά τζιαι 
νοιαζούμαστε για τις ορεινές περιοχές, έπρεπε να έχουμε ειδικά προγράμματα να τους βοηθήσουμε να κάμουν 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους.   

 Τζιαι φυσικά έντζιε μόνο η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων την οποία έπρεπε να κάμουμε.  Έπρεπε 
να εφαρμόζουμε τζιαι την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ γιατί άκουσα για το «έξυπνο σπίτι».  Ξέρετε ότι ՚πού 
τα φέτος, ՚πού την 1η του χρόνου του ՚21, όλα τα νέα κτίρια έπρεπε να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης, όλα τα νέα κτίρια.  Ξέρετε ότι πάει ένας τζιαι υποβάλλει την αίτησή του για πολεοδομική άδεια τζιαι 
λέει μες στην αίτηση «θέλω να κτίσω τούντο κτίριο τζιαι θα είναι ενεργειακό, όπως απαιτεί η νομοθεσία» τζιαι 
λαλούμεν του «μπράβο, είσαι πολλά καλός, πάρε και το πιστοποιητικό ότι το έκαμες»!  Πριν να το κτίσει!  Χωρίς 
επίβλεψη, χωρίς επιθεώρηση!  Διούμεν τα πιστοποιητικά, πριν να το κτίσει!  Τζιαι περιμένετε να δείτε στα πλευρά 
των πολυκατοικιών φωτοβολταϊκά, όπως μου είπε κάποιος;  

 Τζιαι να πω τζιαι για τους ανεμόμυλους, που είπε ο φίλος μου ο Μαυρίδης.  Ε, απαγορεύεται στην Κύπρο 
να βάλλεις οικιακή ανεμογεννήτρια, αν δεν το εξέρετε.  Τζιαι ξέρετε τζιαι γιατί;  Γιατί οι κυπριακές πόλεις είναι 
πανέμορφες και οποιαδήποτε οικιακή ανεμογεννήτρια θα χαλάσει την όψη του κτιρίου!  Να σας πω τι κάμνουν 
στο εξωτερικό;  Στην Αγγλία θέλεις να βάλεις οικιακή ανεμογεννήτρια;  Πρέπει να μεν φαίνεται ՚πού τον δρόμο, 
να μεν προκαλεί κραδασμούς εις το κτίριο -γιατί η γεννήτρια κάθεται χαμαί, έννεν πάνω όπως τες μεγάλες που 
βλέπετε, τζιαι έν’ πολλά κομψή κατασκευή και δε θέλεις να προκαλεί κραδασμούς εις το κτίριο- τζιαι το τρίτο και 
πιο σημαντικό να μην πειράζει την αντένα της τηλεόρασης του γείτονα.  Ούτε τούτα δεν εκαταφέραμε να τα 
βάλουμε.  Τζιαι γιατί έν’ σημαντικές οι οικιακές ανεμογεννήτριες;  Γιατί εν θέλει πολλύν τόπο τζιαι μπορεί να τη 
βάλεις τζιαι σε οροφές πολυκατοικίας για τα διαμερίσματα πουκάτω.  Εν μπορείς να βάλεις για κάθε διαμέρισμα 
φωτοβολταϊκά, αλλά βάλλεις οικιακή ανεμογεννήτρια.  Τζιαι, πέτε μου, σε μια πολυκατοικία τεσσάρων-πέντε 
ορόφων ποιος εννά δει την ανεμογεννήτρια τζιειπάνω τζιει.  Τζιαι μπορώ να την καλύψω μάλιστα.  Αλλά εμείς 
τες απαγορεύουμε τες ανεμογεννήτριες! 

 Ύστερα, να θυμίσω τη συζήτηση που είχαμε στην επιτροπή Περιβάλλοντος για το πού πάν’ τα λεφτά των 
ρύπων.  Μιλάτε για €160 εκατομ.  €160 εκατομ. ήταν τα λεφτά που θα επήαινναν εις το ταμείο το οποίο εθέλαμε 
και απαιτούσαμε να κάμουμε στην επιτροπή Περιβάλλοντος και δυστυχώς δεν εδεχόταν η κυβέρνηση επ’ ουδενί 
λόγω να κάμουμε τούντη ρύθμιση, τούτα τα λεφτά να πηαίννουν είτε στο Ταμείο ΑΠΕ είτε να κάμουμε ένα ταμείο, 
για να τα εισπράττουμε.  Που παρεμπιπτόντως μες τούντο ταμείο εθέλαμε να βάλουμε τζιαι τα εισοδήματα ՚πού 
τες πλαστικές τσάντες.  Επομένως, εχάσαμε τζιαι τούντην ευκαιρία.  Τζιαι για όσους δεν το ξέρουν -γιατί άκουσα 
ορισμένα πράγματα- η τιμή των ρύπων που πληρώνουμε με μεγάλη χαρά εις την Κύπρο -περίπου το ένα τρίτο 
του λοαρκασμού σας του ηλεκτρισμού είναι λόγω ρύπων, δεν είναι για οποιοδήποτε άλλο λόγο- είναι επειδή είναι 
τιμή χρηματιστηρίου και αγοράζεις τα δικαιώματα εκπομπών σε χρηματιστήριο.  Είναι το σύστημα ETS, είναι το 
Emissions Trading System της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Με τούτο το σύστημα πηαίννω εγώ που επέτυχα πιο ψηλά 
τον στόχο μου ՚πού τζιείνον που μου ’βάλαν, έχω περίσσευμα τζιαι πηαίννω τζιειαμαί τζιαι πουλώ τα τζιαι εμείς 
πάμε τζιαι ՚γοράζουμε ՚πού τζιείνους που τα καταφέραν.  Τούτο έν’ το θέμα τζιαι εψήλωσεν η τιμή, γιατί το 2020 
ήρτεν, εξέραμέν το ’πού το 2010 ότι ήταν να ՚ρτει το 2020 και προτιμήσαμε να πληρώνουμε τους ρύπους.  Για 
να σας πω την αγάπη μας να πληρώνουμε για ρύπους, όταν ήρτεν το πρώτο σχέδιο για την ενέργεια και το 
κλίμα, αντί να πάρουμε μέτρα, έγραφε μέσα ότι εννά πληρώνουμε δικαιώματα εκπομπών τζιαι έννεν ανάγκη να 
κάμουμε τίποτε!  Τούτο έν’ το μεγάλο το θέμα!   

 Άλλο θέμα στο οποίο έπρεπε η Υπηρεσία Ενέργειας τζιαι το ταμείο να βοηθήσουν.  Έχουμε νόμο που 
ψήφισε η… δκυο-τρεις Βουλές πιο πριν, νομίζω, ՚πού το ՚08, ՚10, κάπου τζιειαμαί, εψηφίσαμεν νόμο εγώ για 
παράδειγμα που είμαι φανατικός περιβαλλοντιστής τζιαι δεν έχω τόπο να βάλω φωτοβολταϊκά να μπορώ να 
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αγοράζω πράσινη ενέργεια, δηλαδή να βκαίνει πιστοποιητικό ότι η κατανάλωση του ηλεκτρισμού μου έν’ 
πράσινη.  Εβάλαμέν το στην άκρια και δεν ασχολείται κανένας. 

 Όσο για τον ΦΠΑ -που το άκουσα τζιαι τούτο- τι έπρεπε να κάμουμε δηλαδή;  Φωνάζουμε, κάμνουμε 
δηλώσεις, γράφουμε άρθρα, τσακκωννούμαστεν εις τες επιτροπές!  Τι έπρεπε να κάμουμε, για να έρθει επιτέλους 
η κυβέρνηση να κάμει κάτι;  Η κυβέρνηση εισπράττει, η κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε με τον ηλεκτρισμό, άλλαξε 
τες τταρίφες, έχουμε τους ρύπους, τούτα ούλλα τα πράματα, και βλέπουμε τον κόσμο να μεν κρατεί να πληρώσει 
τον ηλεκτρισμό τζιαι έχουν παράπονο ότι εμειώσαμεν τον ΦΠΑ.  Τι άλλο εμπορούσαμε να κάμουμε;  Να μας 
πουν, γιατί έντζιε είμαστε εμείς η εκτελεστική εξουσία, είναι η κυβέρνηση που έπρεπε να πάρει τα μέτρα.  Τζιαι 
για τούτο το θέμα -εγώ επιμένω, γιατί άκουσα τζιαι σήμερα τον υπουργό- αν είχαμε κάτι να κάμουμε, τούτο ήταν: 
να μειώσουμε τον ΦΠΑ, για να κάμουμε την κυβέρνηση να ταράξει, να πάρει μέτρα.  Τζιαι τούτα ούλλα τα 
πράματα συν πολλά άλλα που αφορούν την ενεργειακή πολιτική είπαμέν τα πολλές φορές, έννεν της ώρας, αλλά 
επιμένω ότι, όσον αφορά το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έπρεπε να γίνεται γενικότερα πιο καλή 
διαχείριση, έπρεπε να έχουμε πιο εστιασμένες δράσεις, έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί πώς ξοδεύουμε τα 
λεφτά, έπρεπε να ξέρουμε με ποιο τρόπο υπολογίζονται οι επιδοτήσεις.   

 Τζιαι να κλείσω, επειδή το άκουσα τζιαι τούτο, ότι τα εφτακόσια μεγαβάτ που περιμένουν ξέρετε γιατί 
περιμένουν;  Γιατί, αντί να βάλλουμε τα φωτοβολταϊκά στα σπίτια, όπως κάμνουν όλοι οι σωστοί κυβερνώντες, 
εν εκάμναμεν τίποτε για δέκα χρόνια, επεριμέναμε να έρτει το 2020, που έν’ ο στόχος, τζιαι είπαμε «αμάν, 
εμείναμε πίσω» τζιαι αρκέψαμεν τζιαι εδιούσαμεν άδειες σε διάφορους επιχειρηματίες, οι οποίοι, για να τα 
κτίσουν, φυσικά χρειάζονται χωράφκια.  Φωνάζει ο κόσμος ότι εμπήκαν εις τη φύση, φωνάζει ο κόσμος που εννά 
κάμουν δρόμους, για να πηαίννει στο φωτοβολταϊκό πάρκο, φωνάζει ο κόσμος που εννά του βάλουν στύλους 
ηλεκτρισμού μες στο χωράφι του, φωνάζει ο κόσμος!  Αντί να κάμουμε πολλά προγράμματα μικρά μικρά, να 
βοηθήσουμε τα σπίτια, εκάμαμεν λλία, για να βοηθήσουμε ορισμένους.  Γι’ αυτό και στο εξωτερικό -και κλείνω 
με τούτο- υπάρχει το ρητό ανάμεσα στους περιβαλλοντιστές ότι «όλοι ξέρουμε ότι είναι τα πολλά και μικρά 
προγράμματα που βοηθούν τον κόσμο, αλλά όλοι επίσης ξέρουμε ότι οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις προτιμούν 
τα λίγα και μεγάλα»! 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοπέμπτου, να ՚σαι καλά. 

 Η συνάδελφος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω, αλλά πρώτα απ’ όλα πρέπει να πω ότι με έχει καλύψει πλήρως ο κ. 
Θεοπέμπτου, την τοποθέτηση του οποίου επικροτώ, υποστηρίζω και υιοθετώ πλήρως, μέχρι και την τελευταία 
λέξη που έχει πει.   

 Δεν μπορώ όμως παρά να αντιδράσω και να αναφερθώ στον φίλτατό μου τον Μάριο τον Μαυρίδη, διότι 
έκαμε αναφορά ο κ. Μαυρίδης στη μείωση του ΦΠΑ που επιχειρήθηκε από ολόκληρη την αντιπολίτευση σε μία 
συντονισμένη, συνεννοημένη, κοστολογημένη και λογική πρόταση να βοηθήσουμε τον κόσμο.  Η μείωση του 
ΦΠΑ στο ρεύμα, την οποία εισηγηθήκαμε, εφέραμε νομοθετικά και εγκρίναμε, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι επειδή η 
αντιπολίτευση δεν έχει περιβαλλοντική συνείδηση, την οποία έχει η κυβερνώσα παράταξη.  Είναι επειδή η ίδια η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,την οποία οι ίδιοι επικαλούνται καθημερινώς, έχει δώσει σε όλες τις εθνικές κυβερνήσεις 
την άδεια, το πράσινο φως να προχωρήσουν σε γενικευμένες μειώσεις φόρων στην κατανάλωση καυσίμων, για 
να αντισταθμίσει την αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς.  Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βοηθήσουμε 
τον κόσμο και ας μην αποκτά ενίοτε η κυβερνώσα παράταξη είτε περιβαλλοντικές ευαισθησίες είτε κοινωνικές 
ευαισθησίες.  Τη μια φορά βοηθούμε τους πλούσιους, την άλλη φορά είμαστε περιβαλλοντικά αναίσθητοι.  Ε, δεν 
είναι αυτός ο λόγος, κύριε Πρόεδρε.  Ας το ομολογήσουν, δεν τους ενδιαφέρει το τι περνά ο κόσμος.   

 Και αυτό είναι αποδεδειγμένο με την επίσης επόμενη δήλωση του κατά τα άλλα πάλι φίλτατου Μάριου 
Μαυρίδη.  Τα €160 εκατομ. που πληρώνουμε ρύπους, κύριε Μαυρίδη, δεν είναι επειδή αυξήθηκε η κατανάλωση.  
Είναι επειδή, όπως είπε ο κ. Θεοπέμπτου, εφτάσαμε το 2020 και είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων.  Και 
βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, δεν κόπτεται η κυβέρνηση για το ποσό των €160 εκατομ.  Αν ήταν €160 δις, πάλι δε θα 
ενδιαφέρετουν η κυβέρνηση, για τον απλούστατο λόγο ότι καταβάλλει αυτό το ποσό, για να αγοράσει το 
περιθώριο εκπομπής ρύπων, και μετά το μετακυλίει στον καταναλωτή.  Δεν έχει κόστος για την κυβέρνηση.  
Αυτός είναι ο λόγος.   

 Οπόταν επιτέλους ας συμφωνήσουν μαζί μας ότι, πρώτον, κάτι πρέπει να κάμουμε, για να βοηθήσουμε 
τον κόσμο με την αυξημένη τιμή των καυσίμων, γιατί δεν αντέχει ο Κύπριος, θα έχουμε οικογένειες που θα 
κρυώνουν αυτό τον χειμώνα.  Κατά δεύτερο λόγο, ας αποκτήσουμε επιτέλους μία συντονισμένη, με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα και οργανωμένη, οικονομικά συμφέρουσα περιβαλλοντική πολιτική.  Όλα τα άλλα είναι απλή 
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επικοινωνιακή διαχείριση της ολοκληρωτικής αποτυχίας σας να τηρήσετε ακόμα και αυτά που η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μάς είπε πριν από μία δεκαετία, ότι θα εφτάναμε σε αυτό το σημείο σήμερα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Επειδή ο κ. Παπαδόπουλος εδήλωσε πολλές φορές ότι σε κάθε ενδεχόμενο θα είναι κυβέρνηση σε λίγους 
μήνες, άρα και το ΔΗΚΟ θα είναι συγκυβέρνηση, θα δούμε τις αλλαγές από τον Φεβρουάριο του 2023 και μετά.   

 Δεύτερον, το 2015 είχε ανοίξει το τελευταίο πρόγραμμα η ΡΑΕΚ για μικρά και μεσαία φωτοβολταϊκά 
πάρκα.  Εάν θυμάστε -ήσασταν τότε πάλι βουλευτής- τετρακόσιες ογδόντα πέντε εταιρείες, αφού υπέβαλαν όλα 
τα σχετικά έγγραφα κ.τ.λ., αφού επλήρωσε και η κάθε εταιρεία €10.000 -€5.000 σε μηχανικούς και €5.000 σε 
άλλα έξοδα- η ΡΑΕΚ τότε -αν πάλι επίσης θυμάστε- σε κάποια φάση, κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες άλλαζε τους 
κανόνες του παιχνιδιού.  Ως αποτέλεσμα αυτές οι τετρακόσιες ογδόντα πέντε εταιρείες όχι μόνο δεν πήραν άδεια, 
αλλά καταστράφηκαν κιόλας.   

 Δεν μπορεί το κράτος, δεν μπορεί η Αρχή Ηλεκτρισμού, δεν μπορεί ως αγοραστής ενέργειας -και είναι 
πάρα πολύ λογικό αυτό που θα πω- να αγοράζει ηλεκτρικό ρεύμα σε τιμή πιο μεγάλη από το κόστος που η ίδια 
το παράγει.  Δε γίνεται!  Διότι μετά θα πρέπει να φορολογήσουμε ξανά τους πολίτες, για να πληρώνουμε το 
επιπρόσθετο κόστος.   

 Τρίτον, έχει δίκαιο ο κ. Θεοπέμπτου για το χρηματιστήριο ρύπων.  Δεν είναι χρηματιστήριο, μια απάτη 
είναι, η μεγαλύτερη ίσως του αιώνα, του προηγούμενου και του νυν!  Δηλαδή να εξηγήσομε πώς δουλεύει το 
σύστημα.  Εσείς, ας πούμε, αν είχατε βιομηχανία που έπρεπε να εκσυγχρονιστεί, για να μην εκπέμπει ρύπους, 
εάν το κόστος ήταν €10 εκατομ., προτιμάτε αντ’ αυτού να πάτε να αγοράσετε ρύπους €100.000, €200.000.  Και 
θυμίζω και την ταινία «Carbone».  Τρεις-τέσσερις Γάλλοι  -πραγματικό γεγονός- μέσα σε δύο μήνες κατάκλεψαν 
τα ευρωπαϊκά ταμεία και τα γαλλικά ταμεία κατά €900 εκατομ., που εκάμναν ανταλλαγές, πωλήσεις.  Δηλαδή 
πωλούσαν μεταξύ τους αέρα κουπανιστό!   

 Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε.  Το πρόβλημα έν’ αλλού.  Το πρόβλημα είναι ότι πατόκορφα 
αυτή η υπόθεση που λέγεται «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» πάσχει, είναι δηλητηριασμένη αυτή η υπόθεση 
՚πού τη ρίζα της λόγω διαφθοράς.  Εάν θυμάστε, το 2015, τον Ιούνιο, μετά από μια θυελλώδη συνεδρία της 
Βουλής υπέβαλε παραίτηση σε λίγες μέρες ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ και έφυγε από πρόεδρος και έγινε αποδεκτή.  
Δεν είναι λοιπόν γιατί δε θέλουν κάποιοι πολίτες, οι πολίτες θέλουν.  Δεν υπάρχει νούσιμος πολίτης που δε θέλει 
πράσινη ενέργεια.  Απλώς κάποιοι άλλοι -άφησε μια αιχμή ο κ. Θεοπέμπτου για σκοτεινές και ύποπτες 
φόρμουλες- κάποιοι άλλοι -και λυπούμαι που θα το πω, είναι στρωματοποιημένοι σε όλα τα κόμματα, δεν έχει 
αυτό το θλιβερό προνόμιο μόνο ο Συναγερμός, υπάρχουν και από άλλα κόμματα- συνηγορούν λοιπόν όλοι αυτοί, 
εφηύραν, ας πούμε, τη μεγάλη ιδέα των τεράστιων φωτοβολταϊκών πάρκων.  Άμα πάτε προς τις Πλάτρες, θα 
δείτε ένα βουνό ολόκληρο ξυσμένο, που έχει τώρα περίπου δέκα-δώδεκα χρόνια, έχουν βρει τις μεθόδους ακόμα 
και μεγάλους να τους σταματούν.  Θέλω να τονίσω την τελευταία γραμμή: δεν μπορεί το κράτος, δεν μπορεί η 
Αρχή Ηλεκτρισμού -και κανένας δεν μπορεί- να αγοράζει ενέργεια σε μεγαλύτερη τιμή, απ’ ό,τι το ίδιο την 
παράγει.  Τελεία! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Θεμιστοκλέους. 

 Τον λόγο θα πάρει ο συνάδελφος ο Ονούφριος Κουλλά και ζητά δευτερολογία ο κ. Μαυρίδης.   

 Είμαι σωστός, κύριε Μαυρίδη;   

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Ναι, ναι! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία! 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 
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 Πραγματικά, θα ήθελα για τούτη την ιστορία του ΦΠΑ να πω το εξής, γιατί συζητούμε αν είναι τρεις μήνες 
και έξι μήνες: Ξέρετε, το μέσο τιμολόγιο είναι €250 τη διμηνία.  10% είναι €25 τη διμηνία, €12,50 τον μήνα.  Και 
θα σώσουμε τον κόσμο όλο με €12,50 τον μήνα!  Φυσικά, το ίδιο κάναμε και εμείς προηγουμένως, το ίδιο…  
Τώρα έν’ τρεις και έν’ έξι, εμένα δε με ενδιαφέρει… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ! 

 Τον λόγο έχει ο κ. Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω τον λόγο;  Αφού έτσι είναι!  Έν’ μαθηματικά!  Το ίδιο κάναμε φυσικά τζιαι 
’μείς με το 10% της ΑΗΚ.  Πάλι για €25 τη διμηνία μιλούμε.  Και σπαταλούμε τα χρήματά μας, αντί να τα 
χρησιμοποιήσουμε εκεί και όπου χρειάζεται, διότι είναι ασήμαντα για τα νοικοκυριά, είναι σημαντικά όμως για το 
κράτος και την ΑΗΚ, γιατί έν’ μερικά εκατομμύρια.  Απλώς, θκιαμοιράζουμέν τα σε πάρα πολλούς τζιαι διούμεν 
τους ’πού πέντε-δέκα ευρώ.   

 Εν πάση περιπτώσει -και πραγματικά εγώ το έχω πει και δημόσια- πρώτη φορά, νομίζω, έχω δει 
αυτοαποκαλούμενο «πράσινο κόμμα» να μειώνει τις φορολογίες πά’ στον άνθρακα.  Και το ίδιο είχαν κάμει ξανά 
και το καταψηφίσαν το τέλος ΑΠΕ και ό,τι έργο ΑΠΕ πάει να γίνει διαμαρτύρουνται να μη γίνει. 

 Εν πάση περιπτώσει, για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όμως, που τα €5 έχουν σημασία και τα €10 
έχουν σημασία, ναι, πολύ σωστά είπε η κυβέρνηση το 19% να το κάμουμε 5%.  14% μείωση.  Επίσης, για τις 
ευάλωτες κατηγορίες είπαμε, αντί να τους διούμεν €10 τον μήνα για έξι μήνες ή για τρεις ή για τέσσερις, έν’ 
καλύτερα να τους αλλάξουμε το ψυγείο, το πλυντήριο και τους λαμπτήρες και τα air condition, για να γλιτώνουν 
€50 τον μήνα για πάντα, όι για τρεις μήνες.  Άρα…   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Μα, μην ενοχλείστε, αγαπητοί συνάδελφοι, άστε να μιλήσουμε! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι, ήσυχα! 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Τόσο απλά είναι για ’μένα τα πράγματα!  Τσακκωννούμαστεν, είναι μια συζήτηση περί όνου σκιάς!  
Πραγματικά!  Όμως, για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, λέω, που έχει σημασία, εδώ και χρόνια λέμε ότι 
δε γίνεται τίποτε.  Υπάρχει επιδότηση για όλους, αλλά για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 80% για 
ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους.  Και έχουν αξιοποιηθεί πολλά εκατομμύρια προς αυτή την 
κατεύθυνση.  Επίσης, να πω ότι πενήντα χιλιάδες δυνητικοί δικαιούχοι που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού δικαιούνται όχι €1.000 επιδότηση, που δικαιούνται οι υπόλοιποι, αλλά €3.750 επιδότηση, για να 
βάλουν φωτοβολταϊκά, για να εκμηδενίσουν, πραγματικά να εκμηδενίσουν σχεδόν τον λογαριασμό του 
ηλεκτρικού ρεύματος για είκοσι χρόνια τζιαι όι για τρεις, τέσσερις ή πέντε μήνες.  

 Θέλω επίσης να πω ότι με τούτα τα προγράμματα, δεν ξέρω αν έν’ πολλά ή λίγα, αλλά είκοσι δύο χιλιάδες 
σπίτια έχουν ενωθεί με φωτοβολταϊκά με το σύστημα της ΑΗΚ.  Είκοσι δύο χιλιάδες!  Και έχουμε πιάσει τον στόχο 
που μας έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση.  Δεν ξέρω γιατί λέμε εν εκάμαμεν τίποτε.  Ήταν πολλά χαμηλός ο στόχος 
δηλαδή που μας έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση!  Αλλά τον έχουμε πιάσει για το 2020.  Αλλά έν’ πολύ πιο δύσκολα 
και φιλόδοξα τα πράγματα για το 2030.   

 Προχτές εξαγγέλθηκε το σχέδιο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω», προϋπολογισμός €30 εκατομ., υπήρξε 
τεράστιο ενδιαφέρον και θα απορροφηθούν και τα €30 εκατομ.  Σε λίγους μήνες εννά εξαγγελθεί το σχέδιο για 
εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις, άλλα €25 εκατομ., νομίζω, προϋπολογισμός.  Και, ναι, τώρα με το 
Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε πολλά κεφάλαια -είναι γύρω στα €400 εκατομ.- για να πετύχουμε μαζί με άλλους 
κρατικούς πόρους την πράσινη μετάβαση.  Δεν είναι όμως, δεν ήταν ούτε είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.  
Παρουσιάζεται με έναν τρόπο ότι είχαμε φθηνή ενέργεια και εμείς και οι άλλες χώρες -γιατί και οι άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν- και περίπου υπήρχαν οι εύκολες λύσεις, όλα πάμφθηνα 
να γίνουν, αλλά δεν εγίνονταν.  Μα, πρέπει να είσαι τρελός… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Κουλλά, τέλειωσε ο χρόνος σου από τη θέση σου.  Αν θα συνεχίσεις, να έρθεις πάνω. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Νομίζω κάποιοι μίλησαν περισσότερο από ’μένα από τη θέση τους. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Κουλλά, είδες να βάλλω quota; 

 Αν θα συνεχίσεις, θα έρτεις δαμαί δίπλα μου. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ακόμα μισό λεπτάκι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μισό λεπτό το έχεις κατά παράβαση. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Ο λόγος που είναι στόχοι είναι γιατί…  Και γιατί χρειάζονται επιδοτήσεις;  Αναρωτηθείτε γιατί εν βάλλουν 
όλοι αύριο φωτοβολταϊκά.  Συμφέρει!  Συμφέρει πολλά!  Γιατί εν βάλλουν;  Θέλουν επιδότηση.  Γιατί;  Διότι ακόμα 
έννεν ανταγωνιστικά.  Ακόμα τζιαι με την αγορά των ρύπων ’πού την ΑΗΚ η τιμή της έν’ πιο χαμηλή.  Χρειάζεται 
επιδότηση, για να το κάμεις να συμφέρει.  Έντζιε μπορεί όμως το κράτος να δώκει δισεκατομμύρια σε 
επιδοτήσεις.  Η ίδια ιστορία εξεκίνησε με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.  Ε, θέλει €10.000 επιδότηση το ένα.  Ε, κάμετε, 
για να έχουμε διακόσιες χιλιάδες αυτοκίνητα, πόσα εκατομμύρια χρειαζόμαστε.   

 Άρα, πάμε σωστά και σοβαρά θεωρώ, για να πετύχουμε.  Μπορούμε με επιδοτήσεις να βοηθήσουμε 
νοικοκυριά, να βοηθηθούν για πάντα στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού τους ρεύματος, αλλά δεν μπορούν να 
γίνουν όλα αύριο, σε μια μέρα, και δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο φτηνό όσο νομίζουμε. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Θα πρωτολογήσει ο κ. Λίνος Παπαγιάννης, θα προχωρήσει σε δευτερολογία ο συνάδελφος ο Μαυρίδης, 
αλλά ζητά τον λόγο ο Άντρος Κυπριανού. 

 Ναι, κύριε Κυπριανού. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Πρόεδρε, νομίζω ότι το θέμα εξαντλήθηκε και θα πρέπει κάπου να τελειώνει η συζήτηση, αλλά εγώ θέλω 
να πω και το εξής για τον κ. Κουλλά, διότι, ξέρετε, εβαρέθηκα κάποιοι να υποτιμούν τη νοημοσύνη μας: Όταν η 
κυβέρνηση εξάγγελλε τη μείωση του ΦΠΑ, θριαμβολογούσε ότι έπαιρνε ένα μέτρο το οποίο θα βοηθούσε τον 
κόσμο.  Τώρα με την επιχειρηματολογία του, μας είπε ο κ. Κουλλά ότι θα δώσουν εις τα νοικοκυριά €37,50·  
€12,50 εξοικονόμηση τον μήνα, λαλεί, τρεις μήνες έν’ η μείωση για τα νοικοκυριά, €37,50.  Ε, καλά, γιατί 
θριαμβολογούσαν, όταν το εξάγγελλαν;  Η παράκλησή μου να τελειώνουμε με τούτη τη συζήτηση! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κατανοητή… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Κύριοι συνάδελφοι!  Εδώ είμαστε στη Βουλή, θα γίνουνται συζητήσεις να ακούει ο κόσμος τις ικανότητές 
μας και τις δυνατότητές μας.   

 Ο κ. Παπαγιάννης και μετά τον Μαυρίδη θα πάρετε τον λόγο, κύριε Μυλωνά, πολύ ευχαρίστως. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Με αυτό που θα πω θεωρώ ότι θα προσπαθήσω αυτή τη στιγμή να μεταφέρω ένα μήνυμα που, απ’ ό,τι 
φαίνεται, δεν πάει όπως πρέπει στα αφτιά των αρμοδίων.  Το ότι έχουν γίνει κινήσεις, για να ενισχυθεί με ένα 
συγκεκριμένο πλάνο ο τομέας της ενέργειας, θεωρώ ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος.  Αυτό που 
μπορούμε να αμφισβητήσουμε όμως -και το δηλώνω ευθαρσώς- είναι ότι…  Ένα νοικοκυριό που για παράδειγμα 
έχει έσοδα €1.200 τον μήνα το να καλείται να πληρώνει έξοδα -και αφού μιλούμε για την ενέργεια, είτε αυτό είναι 
ρεύμα είτε αυτό είναι καύσιμα είτε ό,τι άλλο έχει να κάνει με αυτό το θέμα- και να πηγαίνει το μισό εισόδημα του 
νοικοκυριού απευθείας γι’ αυτό το πράμα είναι αδιανόητο!  Και, επειδή η κοινωνία θέλει λύσεις, καλό είναι να 
αναλογιστούμε τα όσα λέμε και τα όσα προωθούμε στον κόσμο, να μην είναι πολύ προκλητικά.  Ρωτώ:  Εάν 
κάποιος αυτή τη στιγμή καρτερά τέσσερις μήνες να πάρει €500 ανεργιακό και θα πρέπει να πληρώσει €250 
ρεύμα για δύο μήνες, τον ενδιαφέρει τι θα πει ο Παπαγιάννης ή ο κ. Κυπριανού ή ο Κουλλά;  Δεν τον ενδιαφέρει 
ποσώς!  Τον ενδιαφέρει να καταφέρει να ζήσει.  Και αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να ζήσει!  
Αυτό είναι γεγονός.   
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη. 

 Κύριε Μαυρίδη, σύντομη παρέμβαση από εσάς. 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. 

 Δεν είχα κάνει καμία αναφορά για την πρόταση νόμου που ψήφισε η αντιπολίτευση και αφορά τη μείωση 
του ΦΠΑ ούτε καν το σκέφτηκα.  Εγώ αναφερόμουν σε οικονομική θεωρία, η οποία στηρίζεται σε χιλιάδες μελέτες, 
και απλώς αναφέρεται ότι, εάν δώσεις κοινωνικές παροχές σε χρήματα αντί σε είδος, τότε είναι προς όφελος του 
δικαιούχου.  Είναι απλό.  Μπορεί ο καταναλωτής να πάρει τα χρήματα, αντί να πάρει τη μείωση στην τιμή του 
ρεύματος, να πάρει τα χρήματα που αναλογούν σε αυτή τη μείωση και να κάμει και εξοικονόμηση από πάνω και 
θα έχει και τα χρήματα τα οποία του έχει δώσει το κράτος.  Αυτό είναι προς όφελος του καταναλωτή, είναι απλώς 
οικονομική θεωρία, η οποία εφαρμόζεται στην πράξη σε πολλές άλλες χώρες, οι οποίες έδιναν σε είδος.  Όπως 
για παράδειγμα στο Ιράν η βενζίνη ήταν δωρεάν, τώρα χρεώνουν τη βενζίνη και γίνεται επανάσταση εκεί, αλλά 
τους δίνουν κοινωνικές παροχές στο αντίστοιχο ποσό.  Μόλις τώρα διάβαζα για τη Βενεζουέλα ότι από μηδέν 
σχεδόν η τιμή της βενζίνης είναι πενήντα σεντ τώρα το λίτρο.  Είναι για να μη γίνεται υπερκατανάλωση.   

 Άρα λοιπόν, αυτές οι πολιτικές…  Η εξοικονόμηση είναι η σωστή επένδυση.  Αυτό ήθελα να πω.  Η 
συνάδελφος δεν είναι εδώ, αλλά σίγουρα θα το ακούσει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Μαυρίδη, έχει αντιληφθεί το σώμα ότι περί θεωρίας επρόκειτο αυτά που είπατε… 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Θεωρία, αλλά που εφαρμόζεται στην πράξη, κύριε Κουλία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Μαυρίδη, το καταλάβαμε.  Είπες το δύο φορές.  Εγώ εκατάλαβα ότι έν’ θεωρία που αναπτύσσεις.  
Αλλά…  Είναι θεωρία κανονική. 

 Κύριε…  Δε θέλετε; 

 Άρα λοιπόν, μετά τη θεωρία του κ. Μαυρίδη, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.   

Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο ποσού ύψους €48.809.384 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 3. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 4. 

 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω 
από το ίδιο Κεφάλαιο.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 6. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 7; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δεν είναι κακό να γίνεται συζήτηση, μην ανησυχείτε! 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 7 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2022 Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 16 και 17 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί της Ίδρυσης 
Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Οι περί Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού 
Τουρισμού παρά τω Προέδρω και για Συναφή Θέματα (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους 
του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και στους Εξαρτωμένους τους Όμοιο προς το Σχέδιο Συντάξεως της 
Κυβέρνησης) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 16 θέματος είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού 
και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε τα μέλη του 
Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού να ενταχθούν ως δικαιούχοι στο 
κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων με βάση τις διατάξεις των υφιστάμενων σχετικών νομοθεσιών, στις οποίες 
καθορίζονται οι κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας 
και μεταφορά του αποθεματικού του εν λόγω σχεδίου στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός των υπ’ αριθμόν 17 κανονισμών είναι η κατάργηση των υφιστάμενων περί Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού και στους Εξαρτωμένους τους Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμών για την 
ορθότερη εφαρμογή των προνοιών του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού 
Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού 

παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και για τους 
κανονισμούς «Οι περί Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω 

Προέδρω και για Συναφή Θέματα (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους του 
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και στους Εξαρτωμένους τους Όμοιο προς το Σχέδιο Συντάξεως 

της Κυβέρνησης) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021»  

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 
Νοεμβρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του 
Υφυπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
του ίδιου υπουργείου, του Γενικού Λογιστηρίου και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ.  Το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η συνδικαλιστική οργάνωση 
ΠΕΟ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς κατά προτεραιότητα σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α(3) του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων λόγω της φύσης και 
της σημασίας των προτεινόμενων ρυθμίσεων, καθώς και λόγω έλλειψης χρόνου προς ολοκλήρωση της 
προβλεπόμενης στον πιο πάνω κανονισμό διαδικασίας συζήτησης ενόψει της διακοπής των εργασιών της 
Βουλής για την περίοδο των Χριστουγέννων.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού 
και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών θεμάτων Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων 
τα μέλη του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού να ενταχθούν ως 
δικαιούχοι στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων με βάση τις διατάξεις των υφιστάμενων σχετικών νομοθεσιών, στις 
οποίες καθορίζονται οι κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας 
υπηρεσίας, και επίσης το αποθεματικό του εν λόγω σχεδίου να μεταφερθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 18(3) και 19 του περί της Ίδρυσης 
Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών θεμάτων 
Νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Σχέδιο Συντάξεων και 
Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και στους Εξαρτωμένους τους Όμοιο 
με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμών για την ορθότερη εφαρμογή των προνοιών του υπό 
αναφορά νομοσχεδίου.   

 Ο εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Τουρισμού ανέφερε ότι η κατάργηση του Σχεδίου Συντάξεων και 
Χορηγημάτων των πρώην υπαλλήλων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και η μεταφορά τους στο 
Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση των μελών του εν λόγω σχεδίου στις 10 
Σεπτεμβρίου 2020.  Επιπροσθέτως, όπως ο ίδιος επισήμανε, με τη μεταφορά του πιο πάνω ταμείου στο 
Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων το υφιστάμενο χρηματικό υπόλοιπο του εν λόγω σχεδίου, το οποίο ανέρχεται 
περίπου στα €60 εκατομ., θα μεταφερθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  Περαιτέρω, εισηγήθηκε όπως οι 
πρόνοιες του νομοσχεδίου και των κανονισμών τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022, ώστε η καταβολή 
των σχετικών συντάξεων να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα λόγω της επικείμενης λήξης του τρέχοντος έτους.  

 Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησε και ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.     

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
ίδιου υπουργείου και του Γενικού Λογιστηρίου συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου 
και των κανονισμών. 

 Η επιτροπή, στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου και των κανονισμών, ζήτησε μεταξύ άλλων να 
ενημερωθεί κατά πόσο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επηρεάζουν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των 
συνταξιούχων υπαλλήλων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και των εν ενεργεία υπαλλήλων που 
μεταφέρθηκαν στο Υφυπουργείο Τουρισμού.  

 Σε σχέση με τα πιο πάνω ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ επισήμανε ότι έχει 
πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος διάλογος με το Υφυπουργείο Τουρισμού και δήλωσε ότι η ΣΕΚ συμφωνεί με 
τη μεταφορά των εν ενεργεία υπαλλήλων και των συνταξιούχων στο Κυβερνητικό Ταμείο Συντάξεων.  
Παράλληλα, επισήμανε ότι η μεταφορά αυτή διασφαλίζει όλα τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των επηρεαζόμενων 
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υπαλλήλων.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού επέφερε όλες τις αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις στο νομοσχέδιο και 
στους κανονισμούς, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των 
κανονισμών.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Όχι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Προχωρούμε στην ψήφιση του υπ’ αριθμόν 16 θέματος. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 4; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού 
Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε τώρα με την έγκριση των υπ’ αριθμόν 17 κανονισμών. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 17 κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το ίδιο, τριάκοντα πέντε. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Οι υπ’ αριθμόν 17 κανονισμοί εγκρίνονται, με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία 
αποχή. 

 Το υπ’ αριθμόν 18 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».  Είναι πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού, ώστε να παραταθεί για 
έξι μήνες η ισχύς των πιστωτικών σημειώσεων που εκδόθηκαν από διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών, σε 
περίπτωση ακύρωσης της σχετικής σύμβασης λόγω της πανδημίας COVID-19. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την 
πρόταση νόμου «Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2021»  

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρό της κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, στις 25 Νοεμβρίου 2021, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν 
στις 30 Νοεμβρίου και στις 7 Δεκεμβρίου 2021. 

 Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του ιδίου 
υπουργείου, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υφυπουργείου Τουρισμού, 
του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου 
(ACTA), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας 
Ζωής.  Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων 
(ΠΑΣΥΔΙΞΕ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις εν λόγω συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε την εν λόγω πρόταση νόμου κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για λόγους που προκύπτουν 
από τους σκοπούς της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή είχε αρχικά κατατεθεί, είναι η τροποποίηση του περί της Λήψης 
Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμου, ώστε το χρονικό περιθώριο χρησιμοποίησης της 
πιστωτικής σημείωσης που εκδίδεται προς όφελος των καταναλωτών, σε περίπτωση ακύρωσης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού ή σύμβασης για διαμονή σε ξενοδοχείο ή/και τουριστικό 
κατάλυμα που έχει πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής κράτησης ή με διοργανωτή ή σύμβασης για συμμετοχή σε 
κρουαζιέρα ή σύμβασης εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό, να παραταθεί για περαιτέρω χρονικό διάστημα έξι 
(6) μηνών, ήτοι η εν λόγω πιστωτική σημείωση να λήγει, αντί την 31η Δεκεμβρίου 2021, στις 30 Ιουνίου 2022. 

 Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω της συνέχισης της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-
19 και της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων, ώστε ενδεχομένως να μην καταστεί εφικτή η χρησιμοποίηση από 
τους καταναλωτές της πιο πάνω πιστωτικής σημείωσης πριν από το τέλος του έτους 2021. 

 Ο εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Τουρισμού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της 
πρότασης νόμου και παράλληλα ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υφυπουργείο ετοιμάζει νομοσχέδιο, σκοπός του 
οποίου είναι η παράταση της ισχύος των πιστωτικών σημειώσεων οι οποίες εκδόθηκαν από διοργανωτή, ώστε 
να προστατευθούν τα ταξιδιωτικά γραφεία, τα οποία ως επί το πλείστον αποτελούν μικρές επιχειρήσεις οι οποίες 
έχουν πληγεί οικονομικά από τις συνέπειες της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με τη θέση του Υφυπουργείου Τουρισμού και 
παράλληλα εξέφρασε επιφυλάξεις όσον αφορά τη συνταγματικότητα της προτεινόμενης ρύθμισης λόγω της 
πιθανής αύξησης των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ένεκα της παραχώρησης κυβερνητικών 
εγγυήσεων σε σχέση με την έκδοση πιστωτικών σημειώσεων. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού συμφώνησε με τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, επισήμανε ότι, σε περίπτωση ψήφισης σε νόμο της πρότασης 
νόμου, οι καταναλωτές θα πρέπει να ερωτώνται κατά πόσο συγκατατίθενται ή όχι στην παράταση της ισχύος της 
εκδοθείσας πιστωτικής σημείωσης. Επιπροσθέτως, ενημέρωσε την επιτροπή ότι, εξαιρουμένων ελάχιστων 
περιπτώσεων, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ήδη επιστρέψει στους καταναλωτές όλα τα ποσά τα οποία 
όφειλαν συνεπεία των ακυρώσεων. 

 Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) συμφώνησε με τους σκοπούς 
και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και επισήμανε ότι η ψήφισή της σε νόμο θα συμβάλει στην επίλυση των 
προβλημάτων βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ένεκα της πανδημίας. 

 Ο εκπρόσωπος του ΣΤΕΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και 
υποστήριξε ότι δε θα ήταν σωστό να εξαιρεθούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από το πεδίο εφαρμογής της 
πρότασης νόμου. 

 Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και 
Ποιότητας Ζωής εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία, σύμφωνα με τους ιδίους, 
θίγει τα συμφέροντα των καταναλωτών, αφού τα ποσά που κατέβαλαν θα επιστραφούν μετά τη λήξη της 
προβλεπόμενης με την πρόταση νόμου προθεσμίας. 

 Ο ΠΑΣΥΞΕ με γραπτό υπόμνημά του το οποίο υπέβαλε στην επιτροπή δήλωσε ότι συμφωνεί με την 
προτεινόμενη ρύθμιση. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε την 
επιτροπή για τον αριθμό των τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες δεν ήταν δραστηριοποιημένες εντός των ετών 
2020 και 2021, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι κατά τον Οκτώβριο του έτους 2020 υπήρχαν είκοσι τρεις μη 
δραστηριοποιημένες επιχειρήσεις. 
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 Το Υφυπουργείο Τουρισμού σε μεταγενέστερο στάδιο, με επιστολή του ημερομηνίας 1η Δεκεμβρίου 2021, 
απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης, ενημέρωσε την επιτροπή ότι το 
κράτος καλείται να εγγυηθεί ποσό το οποίο ανέρχεται στις €884.000 για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και 
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων για εξασφάλιση πιστωτικών 
σημειώσεων, οι οποίες εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα 
του Τουρισμού Νόμου. 

 Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο 
της πρότασης νόμου, ώστε σε αυτό να ρυθμίζεται μόνο η εξάμηνη παράταση της ισχύος των πιστωτικών 
σημειώσεων που εκδόθηκαν από διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών, σε περίπτωση ακύρωσης της σχετικής 
σύμβασης. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με 
τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Παπαδούρης. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι για ομιλία, απλώς επιθυμώ να καταθέσω μια προφορική τροπολογία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αν την κάνει αποδεκτή το προεδρείο. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Αν την κάνει αποδεκτή, φυσικά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Είναι πολύ απλό.  Σε συζήτηση που είχαμε, αφού ακούσαμε κάποιες ανησυχίες από καταναλωτές, 
αποφασίσαμε να καταθέσουμε μία προφορική τροπολογία, λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχαμε, γιατί η 
συζήτηση έγινε… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Συγγνώμη;  Να την εξηγήσω, αφού μόλις ξεκίνησα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πες την τροπολογία να δούμε αν συμφωνούμε όλοι να γίνει αποδεκτή. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Η τροπολογία αφορά τα διάφορα κουπόνια τα οποία έχουν δοθεί τον καιρό της πανδημίας έναντι κάποιων 
ταξιδιών, όταν δεν μπορούσε ο κόσμος να ταξιδέψει.  Ο κ. Χατζηγιάννης, ο πρόεδρος της επιτροπής, προτείνει 
με την πρόταση νόμου να γίνει παράταση για ακόμη έξι μήνες -αντί τέλος Δεκεμβρίου, να πάμε τέλος Ιουνίου για 
τα κουπόνια αυτά- και η δική μας τροπολογία αφορά στο δικαίωμα του καταναλωτή να μπορεί, αν επιθυμεί και 
αν είναι ήδη κάτοχος κουπονιού, μέχρι τέλος Ιανουαρίου να εξαργυρώσει αυτό το κουπόνι, γιατί αντιλαμβάνεστε 
ότι υπάρχουν άτομα τα οποία δεν υπολογίζουν να ταξιδέψουν τους επόμενους μήνες, είτε γιατί κάποιος μπορεί 
να έχει μείνει άνεργος είτε γιατί έχει άλλες προτεραιότητες έναντι του οποιουδήποτε ταξιδιού και προτιμά να πάρει 
τα λεφτά του πίσω.  Απλώς, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάποιος ο οποίος θέλει να εξαργυρώσει αυτό το 
κουπόνι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει το δικαίωμα να το κάνει και προεκτείνουμε αυτό το δικαίωμα μέχρι το 
τέλος Ιουνίου βασιζόμενοι στην παράταση που δίνεται από τον πρόεδρο της επιτροπής.  Αυτή είναι η τροπολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία.  Ευχαριστώ πολύ. 

 Νομίζω ότι είναι κατανοητό, δεν έχει κανένας ένσταση, είναι απλή η τροπολογία. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Ναι, κύριε Χατζηγιάννη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Η εισήγηση των συναδέλφων υπερκαλύπτεται και μας έχει δοθεί διαβεβαίωση απ’ όλες τις υπηρεσίες και, 
αν διαβάσουμε και πολύ προσεκτικά το άρθρο 3(5) έτι, έτι, έτι, πάντοτε έχει τη δυνατότητα ο καταναλωτής να 
πάει, αν και εφόσον το θελήσει, πρώτα να εξαργυρώσει ο ίδιος τη συμφωνία του.  Άρα, λοιπόν, προς τι η 
επανάληψη για τρίτη και για τέταρτη φορά;  Καταλαβαίνω ότι εκφράστηκαν φόβοι από τους καταναλωτές, όμως 
πήραν τις απαντήσεις, ήταν σαφέστατες, ξεκάθαρες, κρυστάλλινες, ότι, αν και εφόσον επιθυμούν να το 
εξαργυρώσουν, αυτή την προτεραιότητα την έχουν.  Ανά πάσα στιγμή.  Προς τι τώρα το… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ε, ναι. 

 Ένα λεπτό, ο κ. Κώστα θέλει τον λόγο, ο οποίος πάντα έν’ βοηθητικός επί τούτου.  Νομίζω δεν είναι το 
τέλος του κόσμου.  Μην ανησυχείτε, θα βρούμε τη λύση, κύριε Χατζηγιάννη.  Μην ανησυχείς.  Αν γράψουν τζιαι 
τίποτε παραπάνω, επιπλέον… Παρκάτου να μεν γράψουμε. 

 Ο κ. Κώστα. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, για να καταλάβουμε είντα μ’ που γίνεται.  Όταν το 2020 ήρθε 
τούτο το νομοσχέδιο, εμείς δεν το ψηφίσαμε, γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή Οδηγία με την οποία είμαστε 
εναρμονισμένοι, η οποία λέει ότι, όταν ο καταναλωτής δε θέλει πιστωτική σημείωση και θέλει τα λεφτά του, είσαι 
υποχρεωμένος να του τα δώσεις.  Ήρθε το νομοσχέδιο τούτο και έλεγε, βάζοντας ένα «δύναται» μέσα, όπως το 
μνήμα του Αγίου Νεοφύτου, αν θέλει, ο ταξιδιωτικός πράκτορας να δώσει τα λεφτά.  Και τι γινόταν;  Και δε 
συμφωνώ με τον πρόεδρο της επιτροπής ότι τους δώσαμε και τους εξηγήσαμε και κατάλαβαν.  Η ίδια η Υπηρεσία 
Προστασίας Καταναλωτή ήρθε ενάμιση χρόνο μετά και μας είπε ότι είχαμε απόλυτο δίκαιο, γιατί κάποιοι δεν 
ανάφερναν στον κόσμο, στους καταναλωτές ότι έχει και ευρωπαϊκή Οδηγία, έλεγαν ότι είναι μόνο αυτή η 
νομοθεσία και δεν τους έδιναν τα λεφτά τους.  Και μάλιστα μας είπαν ότι είχαμε δεκάδες καταγγελίες στην 
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, οι περισσότεροι έχουν συμμορφωθεί, τρεις περιπτώσεις είναι τώρα στο 
δικαστήριο. 

 Οπόταν, εκείνο το οποίο έγινε…  Ήρθε ο κ. Χατζηγιάννης και έφερε μια πρόταση, αντί ο κόσμος να 
πληρωθεί τέλος του Γενάρη, όπως λέει η νομοθεσία, να πάμε ακόμα ένα εξάμηνο παρακάτω λόγω της 
πανδημίας.  Τζιείνον το οποίο είπαμε και ήταν εισήγηση δική μας ήταν τζιείνον που υπάρχει στην ευρωπαϊκή 
Οδηγία, που είναι νόμος του κράτους εναρμονιστικός και υπερέχει του εθνικού δικαίου, να μπει και μες τούντον 
νόμο, για να μη βρίσκεται κανένας επιτήδειος που να λέει του κόσμου «αν θέλω, διώ σου τα, αν δε θέλω, εν σου 
τα διώ». 

 Η προφορική τροπολογία που φέρνει ο Σταύρος Παπαδούρης τωρά, για την οποία, για να είμαστε 
ειλικρινείς έχουμε μιλήσει, τζιαι με τους συνδέσμους των καταναλωτών και συμφωνούν, αλλά τζιαι με την ίδια την 
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, λέει το αυτονόητο: «Εάν εσύ συμφωνήσεις, καλώς.  Αν δε συμφωνήσεις, 
δικαιούσαι τα λεφτά σου να τα πάρεις, όποτε θέλεις.».  Όπως λέει και ο νόμος του κράτους, η ευρωπαϊκή Οδηγία 
με την οποία είμαστε εναρμονισμένοι.  Και, για να μην καθυστερούμε άλλο, εμείς, εάν δεν περάσει η τροπολογία 
τούτη, δε θα ψηφίσουμε την πρόταση νόμου.  Αν περάσει, εμείς για λόγους αρχής θα τηρήσουμε στάση αποχής, 
όπως τηρήσαμε και τότε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μετά τα όσα ανέφερε ο συνάδελφος ο Κώστας Κώστα, δεν έχει κανένας ένσταση για την τροπολογία, 
σωστά; 

 Άρα, πόσοι είναι υπέρ της τροπολογίας του συνάδελφου του κ. Παπαδούρη; 

 Άπαντες.  Είναι παμψηφεί, άρα ενσωματώνεται η τροπολογία μέσα. 

 Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδούρη. 

 Λοιπόν, προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση της προτάσεως νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων αυτών; 

 Ομόφωνο; 

 Όχι. 

 Πέστε μου τους αριθμούς να τους σημειώσω. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

 Ουδείς. 

 Οι αποχές, κύριε γραμματέα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έντεκα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έντεκα αποχές. 

 Άρα, με είκοσι τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και έντεκα αποχές, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται.  

 Τρίτη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έντεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
 Άρα, με είκοσι τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και έντεκα αποχές, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο 
της Δημοκρατίας. 

 Και τώρα προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 19 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών και 
Δραστηριοτήτων (Είδη Διπλής Χρήσης) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υιοθέτηση εφαρμοστικών διατάξεων αναφορικά με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΕ) 2021/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2021-θέσπιση 
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ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της 
μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους 
κανονισμούς «Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών και Δραστηριοτήτων (Είδη Διπλής Χρήσης) Κανονισμοί του 

2021»  

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Νοεμβρίου 2021.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του 
Υπουργείου Άμυνας, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας 
του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Γεωργίας και της Υπηρεσίας Μεταλλείων 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής και 
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 
του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών, των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, του Συνδέσμου Κατασκευαστών Φυσιγγίων και 
Σφαιριδίων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Οπλοπωλών.  Το Υπουργείο Οικονομικών και οι Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των κανονισμών παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής κ. 
Σταύρος Παπαδούρης. 

 Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς κατά 
προτεραιότητα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
λόγω του σκοπού της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης και της ανάγκης ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης 
διαδικασίας συζήτησης πριν από τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για την περίοδο των Χριστουγέννων. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 21 του περί της 
Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμου, είναι 
η υιοθέτηση εφαρμοστικών διατάξεων αναφορικά με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός 
(ΕΕ) 2021/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2021-θέσπιση ενωσιακού 
συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της μεταφοράς 
ειδών διπλής χρήσης». 

 Ειδικότερα, στους προτεινόμενους κανονισμούς περιλαμβάνονται πρόνοιες όσον αφορά την αδειοδότηση 
της εξαγωγής, μεσιτείας, τεχνικής βοήθειας, διαμετακόμισης και μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης, καθώς και τη 
σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής, με σκοπό να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή, ήτοι τον Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, με 
τον πιο πάνω Κανονισμό, ο οποίος αντικαθιστά τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου της 5ης 
Μαΐου 2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της 
διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης, σκοπείται μεγαλύτερη εναρμόνιση του συστήματος ελέγχου εξαγωγών 
διπλής χρήσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αυστηροποίηση του συστήματος, όπου 
αυτό απαιτείται. 

 Ειδικότερα, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, στον εν λόγω Κανονισμό προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Η εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων για είδη κυβερνοεπιτήρησης τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν 
σε περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων  δικαιωμάτων. 

2. Η δυνατότητα ελέγχου αναδυόμενων τεχνολογιών. 

3. Η απαίτηση καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρχών έκδοσης των αδειών. 

4. Η εναρμόνιση των ελέγχων για παροχή τεχνικής βοήθειας, μεσιτείας και διαμετακόμισης. 



504 

5. Η θέσπιση δύο νέων γενικών ενωσιακών αδειών εξαγωγής. 

 Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οι οποίοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής 
συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών. 

 Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ και του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Οπλοπωλών εξέφρασαν την ανησυχία τους αναφορικά με τη σύσταση της συμβουλευτικής 
επιτροπής η οποία, σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, δύναται να απαρτίζεται, πέρα από 
εκπροσώπους της αρμόδιας αρχής, και από διάφορες άλλες δημόσιες αρχές, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να 
προκαλέσει καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων για την έκδοση των αδειών για την εξαγωγή, μεταφορά, 
διαμετακόμιση ή παροχή μεσιτικών υπηρεσιών ή τεχνικής βοήθειας, σε αντίθεση με τη γρήγορη διεκπεραίωση 
αιτήσεων που ισχύει σήμερα. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε σχέση με τα πιο πάνω, αφού 
δήλωσε ότι η συμβουλευτική επιτροπή υφίσταται και σήμερα, επισήμανε ότι κατά την εξέταση ενός 
συγκεκριμένου θέματος καλούνται μόνο οι εκπρόσωποι των δημόσιων αρχών οι αρμοδιότητες των οποίων 
σχετίζονται με το συγκεκριμένο υπό εξέταση θέμα.  Επιπροσθέτως, επισήμανε ότι όλες οι αιτήσεις εξετάζονται 
στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/821 και καταβάλλεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τη διεκπεραίωσή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης των προτεινόμενων κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησε 
η ενδεχόμενη τροποποίηση των εν λόγω κανονισμών για την παροχή δυνατότητας συμμετοχής στη 
συμβουλευτική επιτροπή και εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων οργανώσεων.  Επιπροσθέτως, η επιτροπή, 
αφού επισήμανε τη σημασία διατήρησης της γρήγορης διεκπεραίωσης των αιτήσεων η οποία τηρείται σήμερα, 
εισηγήθηκε την εξέταση της δυνατότητας καθορισμού συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου διεκπεραίωσης των 
σχετικών αιτήσεων, το οποίο να μην υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. 

 Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε επιστολή του, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2021, 
την οποία απέστειλε στην επιτροπή, εξέφρασε τη διαφωνία του όσον αφορά την εισήγηση της επιτροπής για 
συμμετοχή εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων οργανώσεων στη συμβουλευτική επιτροπή, επισημαίνοντας 
μεταξύ άλλων ότι η συμμετοχή ιδιωτών, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, στη 
διαδικασία λήψης απόφασης για την έκδοση αδειών εισαγωγής και εξαγωγής, ελλοχεύει κινδύνους αναφορικά 
με τη νομιμότητα της διοικητικής πράξης.  Επιπροσθέτως, στην πιο πάνω επιστολή, επισημαίνεται ότι στον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2021/821 προβλέπεται η σύσταση συντονιστικής ομάδας υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, καθώς και ο διορισμός ομάδων τεχνικών εμπειρογνωμόνων οι οποίες δύναται να συμβουλεύονται 
εξαγωγείς, μεσίτες, παρόχους τεχνικής βοήθειας και άλλους ενδιαφερόμενους. 

 Περαιτέρω, όσον αφορά την εισήγηση για καθορισμό συγκεκριμένης προθεσμίας για τη διεκπεραίωση της 
εξέτασης των αιτήσεων για σκοπούς έκδοσης των σχετικών αδειών, σύμφωνα με την ίδια επιστολή, 
επισημαίνεται ότι τέτοια προθεσμία δεν καθορίζεται ούτε στον περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων 
Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμο ούτε και στους προτεινόμενους Κανονισμούς 
και, δεδομένου ότι οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ και του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Οπλοπωλών είναι ικανοποιημένοι με τον υφιστάμενο χρόνο διεκπεραίωσης της σχετικής διαδικασίας εξέτασης 
των αιτήσεων, το υπουργείο κρίνει ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε ανάγκη καθορισμού αυστηρού χρονικού 
πλαισίου για τον εν λόγω σκοπό.  Περαιτέρω, λόγω της σοβαρής φύσης των ζητημάτων που ρυθμίζονται με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2021/821 και της ανάγκης συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, παρέχεται 
μέσω αυτού η δυνατότητα παράτασης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με σκοπό την επίτευξη πιο ενδελεχούς 
και πλήρους ελέγχου των υποβαλλόμενων αιτήσεων. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη 
Βουλή την έγκρισή τους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής εδώ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δεν υπάρχουν. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Τριάντα τρεις ψηφίζουν υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ουδεμία. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε τώρα με το υπ’ αριθμόν 20 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών 
Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (EE) 2019/633 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, 

σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί 
των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 

Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Χρίστος Σενέκης 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Λίνος Παπαγιάννης 

 Βαλεντίνος Φακοντής Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Χαράλαμπος Πάζαρος  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε εννιά 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 7ης Σεπτεμβρίου και 23ης Νοεμβρίου 2021.  Στο πλαίσιο της 
εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος 
Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Υπηρεσίας 
Προστασίας Καταναλωτή του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής 
Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, της Υπηρεσίας Συνεργατικών 
Εταιρειών, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών (ΠΑΣΥΠΕ), του 
Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ, της Ένωσης Αγελαδοτρόφων Κύπρου, του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση και 
Ευρωαγροτικός. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, Νίκος Σύκας, Χρίστος Ορφανίδης και Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο συζητήθηκε και κατά την προηγούμενη 
βουλευτική περίοδο από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων σε συνεδρία της, στις 13 
Απριλίου 2021, ωστόσο, επειδή δεν είχε στη διάθεσή της επαρκή χρόνο, ώστε να ολοκληρώσει την εξέτασή του 
πριν από τη λήξη της βουλευτικής περιόδου, αποφάσισε όπως η εξέτασή του συνεχιστεί με τη νέα βουλευτική 
περίοδο. 
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 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Οδηγία (EE) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων». 

 Ειδικότερα, με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά είχε κατατεθεί, προβλέπονται 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Οι εμπορικές πρακτικές οι οποίες είναι αθέμιτες και απαγορεύονται, καθώς και οι αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές οι οποίες θα επιτρέπονται, εφόσον θα έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί με σαφείς και 
αδιαμφισβήτητους όρους στη συμφωνία προμήθειας ή σε επακόλουθη συμφωνία μεταξύ προμηθευτή και 
αγοραστή. 

2. Η αρμόδια αρχή, καθώς και οι εξουσίες των εξουσιοδοτημένων από αυτήν λειτουργών για εφαρμογή των 
προνοιών του προτεινόμενου νόμου. 

3. Η επιβολή διοικητικού προστίμου και το δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής. 

4. Η υποχρέωση δημοσίευσης εκθέσεων της αρμόδιας αρχής σχετικά με τις δραστηριότητες που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου. 

5. Η ίδρυση συμβουλευτικής επιτροπής, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες αυτής. 

6. Τα αδικήματα και οι προβλεπόμενες ποινές σε περίπτωση παράβασης των προνοιών του προτεινόμενου 
νόμου. 

 Σημειώνεται ότι ως προθεσμία μεταφοράς των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 στο εθνικό δίκαιο 
καθορίστηκε η 1η Μαΐου 2021 και ως προθεσμία εφαρμογής η 1η Νοεμβρίου 2021, ωστόσο το υπό συζήτηση 
νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 8 Απριλίου 2021.  Επιπροσθέτως, λόγω της μη έγκαιρης εναρμόνισης 
της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει διαδικασία παράβασης 
εναντίον της Δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στην επιτροπή, οι εκπρόσωποι του Τμήματος 
Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρθηκαν στους σκοπούς και 
στις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας ότι με αυτό επιδιώκεται η απαγόρευση συγκεκριμένων 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας, καθώς και η θέσπιση επιπρόσθετων εθνικών κανόνων 
καταπολέμησης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών για την προστασία αγοραστών και προμηθευτών ανεξαρτήτως 
οικονομικού μεγέθους. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισήμανε ότι, λόγω μη έγκαιρης εναρμόνισης 
της εθνικής νομοθεσίας με την πιο πάνω ευρωπαϊκή Οδηγία, εκκρεμεί εναντίον της Δημοκρατίας διαδικασία 
παράβασης, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής.  Ως εκ τούτου, η πιο πάνω 
εκπρόσωπος εξέφρασε την παράκληση όπως η συζήτηση και ακολούθως η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου 
σε νόμο ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. 

 Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, αφού εξέφρασαν την 
ευαρέσκειά τους για την κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου, δήλωσαν ότι συμφωνούν με την όλη φιλοσοφία 
του.  Παράλληλα, κατέθεσαν αριθμό υπομνημάτων στα οποία περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις, οι απόψεις και οι 
προβληματισμοί τους επί των επιμέρους προνοιών του νομοσχεδίου. 

 Επισημαίνεται ότι ορισμένοι εμπλεκόμενοι φορείς διαφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου οι οποίες 
προβλέπουν ότι αριθμός αθέμιτων εμπορικών πρακτικών θα επιτρέπεται, εφόσον αυτές θα έχουν προηγουμένως 
συμφωνηθεί μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή. 

 Η επιτροπή, στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της προς την 
εκτελεστική εξουσία για τη διαχρονικά μη έγκαιρη κατάθεση εναρμονιστικών νομοσχεδίων στη Βουλή.  
Ειδικότερα, η επιτροπή επέκρινε το γεγονός ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 8 Απριλίου 
2021, λίγο πριν από τη διάλυση της Βουλής για τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών. 

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Οι συμβάσεις οι οποίες θα εξαιρούνται από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου, καθώς και η χρονική 
διάρκεια για την οποία θα τυγχάνουν εξαίρεσης. 

2. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο αγοραστής οφείλει να πληρώνει τον αγοραστή στην περίπτωση 
τόσο των αλλοιώσιμων όσο και των μη αλλοιώσιμων γεωργικών προϊόντων. 

3. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι οποίες θα επιτρέπονται, εφόσον θα έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί 
μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή. 
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4. Το ύψος του διοικητικού προστίμου. 

5. Η συγκεκριμενοποίηση του τρόπου δημοσίευσης των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο όπως μελετήσει όλα τα πιο πάνω 
θέματα και σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας εξετάσουν το ενδεχόμενο τροποποίησης 
του υπό εξέταση νομοσχεδίου. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, το αρμόδιο υπουργείο κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής αναθεωρημένο 
κείμενο του νομοσχεδίου στο οποίο περιλαμβάνονται τροποποιήσεις οι οποίες αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: 
1. Η έκδοση τιμολογίου δε θα απαιτείται για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα τα οποία παραδίδει ο 

παραγωγός σε σταθμούς προετοιμασίας και συσκευασίας. 

2. Η αρμόδια αρχή θα δημοσιεύει τις αποφάσεις της στην επίσημη ιστοσελίδα της ή και σε έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 

3. Σε περίπτωση που η καταγγελία από προμηθευτή για αθέμιτη εμπορική πρακτική απευθύνεται σε αρμόδια 
αρχή άλλου κράτους μέλους, η επιβολή των απαγορεύσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 
3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 θα γίνεται από την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους. 

4. Η αρμόδια αρχή θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και θα συνδράμει στο πλαίσιο ερευνών που έχουν διασυνοριακή διάσταση στα πλαίσια της 
εφαρμογής της Οδηγίας (EE) 2019/633. 

5. Η αύξηση του διοικητικού προστίμου από χίλια ευρώ (€1000) σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2000). 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της και αφού επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου περαιτέρω νομικές και νομοτεχνικές βελτιώσεις, 
επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Επί της αρχής θέλει να μιλήσει ο συνάδελφος ο κ. Γαβριήλ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ: 

 Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαχρονικά οι αγρότες μας κατά την εμπορία 
των προϊόντων τους είναι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζονται εις βάρος τους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων.  Με το εναρμονιστικό νομοσχέδιο που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας απαγορεύονται 
δεκατρείς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, με κυριότερη την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να πληρώνονται 
οι προμηθευτές.  Δηλαδή τα αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα πρέπει να πληρώνονται εντός τριάντα ημερών ενώ 
τα μη αλλοιώσιμα εντός εξήντα ημερών. 

 Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο πέραν των παραγωγών αφορά οποιονδήποτε στην αλυσίδα εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων, είτε λειτουργεί ως προμηθευτής είτε ως αγοραστής. 

 Η επιτροπή εξέτασε κατά προτεραιότητα και ενδελεχώς το νομοσχέδιο, στο οποίο επέφερε σημαντικές 
βελτιώσεις.  Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στην επιτροπή και τη γραμματεία της επιτροπής για τη 
συνεργασία και τη συνεισφορά τους στην ολοκλήρωση της εξέτασης του νομοσχεδίου. 

 Παρ’ ότι το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι παράλληλα πρέπει να προωθηθούν και άλλα μέτρα, όπως είναι το 
δημοπρατήριο τιμών, ώστε να επέλθει διαφάνεια στον καθορισμό των τιμών και να εξασφαλίζουν οι αγρότες μας 
καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους, κρίνουμε ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και με τις 
αλλαγές που επήλθαν σε αυτό μπορεί να προσφέρει σε κάποιο βαθμό προστασία στους αγρότες.  Γι’ αυτό θα 
υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιάννη. 

 Ζητά τον λόγο ο κ. Πάζαρος. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Από τη θέση μου, θα είμαι πολύ σύντομος εγώ. 
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 Το νομοσχέδιο αφορά μια εναρμόνιση με τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, λόγω της 
καθυστέρησής μας στην προθεσμία μεταφοράς των διατάξεων της σχετικής Οδηγίας στο εθνικό μας δίκαιο, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε διαδικασία παράβασης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η απαγόρευση συγκεκριμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην 
αλυσίδα εφοδιασμού.  Στο νομοσχέδιο καθορίζεται επακριβώς τι συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική και από 
αυτό θα εκλείψουν οι υφιστάμενες ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ των προμηθευτών και των 
αγοραστών των γεωργικών προϊόντων, ανεξαρτήτως μεγέθους. 

 Να αναφέρω, Πρόεδρε, ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που παρευρέθηκαν στις συνεδρίες μας δήλωσαν ότι 
συμφωνούν όλοι με την όλη φιλοσοφία του συγκεκριμένου σχεδίου και θα θέλαμε και εμείς, εκ μέρους του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, να δώσουμε τα συγχαρητήρια και στον πρόεδρο της επιτροπής και στους 
συναδέλφους, αλλά και στη γραμματεία της επιτροπής μας για την όλη διαχείριση του θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Χαράλαμπο Πάζαρο, τον συνάδελφο εκ Πάφου, και τον λόγο έχει ο εξ 
Αμμοχώστου ο Λίνος ο Παπαγιάννης.  Είναι ο τελευταίος αγορητής και προχωρούμε. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θα ψηφίσουμε και εμείς, κύριε Πρόεδρε, το εν λόγω εναρμονιστικό νομοσχέδιο, αλλά θα πω κάτι δημόσια.  
Δεν περιμένω ότι θα αλλάξει κάτι με αυτό που θα πω τώρα, αλλά οφείλουμε να το πούμε.  Μία από τις 
μεγαλύτερες εμπορικές πρακτικές που είναι κατ’ ομολογία αθέμιτη είναι το εμπόριο μέσω κατεχομένων, που 
μάλιστα είναι και παράνομο.  Ελπίζω αυτή η πολιτεία κάποτε να αντιληφθεί ότι ο Κύπριος φορολογούμενος θα 
έπρεπε να αντιμετωπίζεται εντελώς διαφορετικά. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη. 

 Άρα, τέλος των συζητήσεων και προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

 Κύριε γραμματεύ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.  Άρθρο 4. 

 Αρμοδιότητες εξουσιοδοτημένων λειτουργών.  Άρθρο 5. 

 Εξουσίες και υποχρεώσεις της Αρμόδιας Αρχής.  Άρθρο 6. 

 Επιβολή διοικητικού προστίμου.  Άρθρο 7. 

 Ιεραρχική προσφυγή.  Άρθρο 8. 

 Επίδοση της απόφασης.  Άρθρο 9. 

 Ευθύνη αξιωματούχων.  Άρθρο 10. 

 Υποβολή εκθέσεων.  Άρθρο 11. 

 Συμβουλευτική Επιτροπή.  Άρθρο 12. 

 Αδικήματα και ποινές.  Άρθρο 13. 

 Εξουσία έκδοσης Κανονισμών.  Άρθρο 14. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 14; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τα άρθρα 1 μέχρι 14 εγκρίνονται τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα 
Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το υπ’ αριθμόν 20 νομοσχέδιο ψηφίζεται 
σε νόμο. 

 Προχωρούμε αισίως στο υπ’ αριθμόν 21 θέμα το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021».  Είναι πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να ανασταλεί η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων που 
αφορούν στη χορήγηση επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης 
(Κατηγορία Α΄) και επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορία 
Β´) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου «Ο 
περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης, αναπλ. πρόεδρος Λίνος Παπαγιάννης 

 Χρίστος Ορφανίδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Χρίστος Σενέκης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η 
οποία κατατέθηκε από την ίδια στις 11 Οκτωβρίου 2021, σε τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
στις 26 Οκτωβρίου και στις 16 και 30 Νοεμβρίου 2021.  Στο στάδιο της μελέτης της πρότασης νόμου κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η διευθύντρια και εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων 
Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και εκπρόσωποι της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας και των 
αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ και «Παναγροτικός». 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της επιτροπής 
κ. Γιαννάκης Γαβριήλ και τα μέλη της κ. Βαλεντίνος Φακοντής, Χαράλαμπος Πάζαρος, Κυριάκος Χατζηγιάννης 
και Νίκος Σύκας. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή είχε αρχικά κατατεθεί, είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας 
Νόμου, ώστε οι υφιστάμενες επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης να ανανεωθούν αυτοδικαίως και η χρονική διάρκειά τους να επεκταθεί κατά δύο έτη, νοουμένου 
ότι θα καταβληθούν τα προβλεπόμενα στον υφιστάμενο νόμο τέλη. 

 Ειδικότερα, σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021, αλλά οι προβλεπόμενες στον υφιστάμενο νόμο προϋποθέσεις 
για την ανανέωση των εν λόγω αδειών δεν πληρούνται, επειδή οι επαγγελματίες αλιείς δεν εξασκούσαν το 
επάγγελμά τους για αρκετό χρονικό διάστημα λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονταν στη 
Δημοκρατία για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.  Σημειώνεται ότι με βάση τις εν λόγω προϋποθέσεις 
απαιτείται όπως ο μέσος όρος των εισοδημάτων των ιδιοκτητών σκαφών που προέρχονται από την αλιεία για τα 
τελευταία δύο έτη πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο πενήντα 
τοις εκατό (50%) των εισοδημάτων τους όσον αφορά τις άδειες πλήρους απασχόλησης (Κατηγορία Α´) και 
τουλάχιστον στο τριάντα τοις εκατό (30%) όσον αφορά τις άδειες μερικής απασχόλησης (Κατηγορία Β´). 

 Επισημαίνεται ότι η επιτροπή, για λόγους που αφορούν τη σημασία των προτεινόμενων νομοθετικών 
ρυθμίσεων, έκρινε σκόπιμη την κατά προτεραιότητα συζήτηση της πρότασης νόμου, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του Κανονισμού 40Α(3) του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, και ως εκ τούτου για σκοπούς 
επίσπευσης της όλης διαδικασίας τα προβλεπόμενα στον κανονισμό της Βουλής στάδια συζήτησης έχουν 
συμπτυχθεί. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι ο 
επιδιωκόμενος σκοπός, ήτοι η εκ του νόμου αυτοδικαίως ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, προσκρούει στην 
αρχή της διάκρισης των εξουσιών, διότι η ανανέωση των εν λόγω αδειών συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη 
που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας.  Συναφώς, δήλωσε ότι η Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας διαφωνεί με τις πρόνοιες της υπό εξέταση πρότασης νόμου. 

 Η διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ανέφερε ότι το τμήμα συμφωνεί με τις 
πρόνοιες της πρότασης νόμου.  Ειδικότερα, επισήμανε ότι συνεπεία των περιοριστικών μέτρων προς 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 οι επαγγελματίες αλιείς δεν ήταν σε θέση να εξασκήσουν το επάγγελμά 
τους για αρκετό χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για την 
ανανέωση της άδειας που κατέχουν.  Επιπρόσθετα, η ίδια ενημέρωσε την επιτροπή ότι το Τμήμα Αλιείας και 
Θαλασσίων Ερευνών, διαπιστώνοντας το εν λόγω πρόβλημα, ζήτησε σχετική γνωμάτευση από τη Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατά πόσο είναι δυνατό να ανανεωθούν οι υφιστάμενες άδειες χωρίς να ληφθούν 
υπόψη οι προβλεπόμενες στην υφιστάμενη νομοθεσία προϋποθέσεις.  Ακολούθως, βάσει της σχετικής δοθείσας 
γνωμάτευσης, ετοιμάστηκε σχετικό νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιούνταν ο περί Αλιείας Νόμος, στο οποίο 
μεταξύ άλλων προβλεπόταν και η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης των υφιστάμενων αδειών για περαιτέρω 
δύο χρόνια.  Στη συνέχεια το νομοσχέδιο αυτό υποβλήθηκε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για 
νομοτεχνικό έλεγχο, ωστόσο από το νομοτεχνικά επεξεργασμένο κείμενο αφαιρέθηκαν οι πρόνοιες που 
αφορούσαν την επέκταση της χρονικής ισχύος των υφιστάμενων αδειών.  Καταληκτικά, η διευθύντρια του 
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών δήλωσε ότι, υπό το φως των πιο πάνω και δεδομένου ότι είχε 
αρχικώς δοθεί διαφορετική γνωμάτευση επί του θέματος, αποφάσισε όπως αποταθεί εκ νέου στη Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας προς επίλυση του όλου ζητήματος, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να λάβει οποιαδήποτε 
απάντηση. 

 Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.  Ωστόσο, 
οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ανέφεραν ότι η προτεινόμενη ρύθμιση πρέπει να τύχει εφαρμογής 
μόνο για την εν λόγω περίπτωση λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών, καθότι η προϋπόθεση των εισοδηματικών 
κριτηρίων για σκοπούς έκδοσης της εν λόγω άδειας αποτελεί βασικό παράγοντα για την προστασία των 
δικαιωμάτων των επαγγελματιών ψαράδων. 

 Στο πλαίσιο της συνέχισης της συζήτησης της πρότασης νόμου, η διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και 
Θαλασσίων Ερευνών διαβίβασε προς την επιτροπή επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, 
ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2021, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι για σκοπούς σεβασμού της αρχής 
της διάκρισης των εξουσιών η ανανέωση των αδειών πρέπει να γίνει από την εκτελεστική εξουσία σύμφωνα με 



511 

τις διατάξεις του οικείου νόμου και όχι από τη νομοθετική εξουσία μέσω της προώθησης σχετικής τροποποίησης 
αυτού. 

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο 
της πρότασης νόμου, ώστε να προβλέπεται σε αυτό ότι από την έναρξη της ισχύος της προτεινόμενης ρύθμισης 
η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων του ισχύοντος νόμου οι οποίες αφορούν τις επαγγελματικές άδειες 
παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης (Κατηγορία Α΄) και τις επαγγελματικές άδειες 
παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορία Β´) θα ανασταλεί για δύο χρόνια, μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2023. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του τροποποιημένου κειμένου της πρότασης νόμου, τόσο η εκπρόσωπος του 
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών όσο και η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
συμφώνησαν με αυτό.  Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών επισήμανε 
ότι σε όλες τις άδειες οι οποίες θα εκδοθούν με βάση τον προτεινόμενο νόμο θα αναγράφεται ρητά ότι η 
ημερομηνία λήξης τους θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει τελικά 
τροποποιηθεί με βάση τα πιο πάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Επί θέματος αρχής έχουμε ενδιαφερομένους; 

 Όχι. 

 Άρα, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της προτάσεως νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 13Β.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

 Ομόφωνο, αντιλαμβάνομαι.  Δεν είναι; 

 Πόσοι είναι; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Παρακαλώ να γίνει η τρίτη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της προτάσεως νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου θεσπίζεται σε 
νόμο της Δημοκρατίας. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 22 έως και 26 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Οι περί Σπόρων 
(Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021», «Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021», «Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021», «Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021», 
«Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) 
Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:  

1. «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/415 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση των 
οδηγιών 66/401/ΕΟΚ και 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρμογή στην εξέλιξη των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, των ταξινομικών ομάδων και των ονομασιών ορισμένων ειδών 
σπόρων και ζιζανίων», 

2. «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/971 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά 
κτηνοτροφικών φυτών, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας 
σπόρων δημητριακών προς σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
εμπορίας τεύτλων προς σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών και του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του 
Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση βιοχημικών και μοριακών τεχνικών». 

 Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών, ώστε 
να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

1. «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/415 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση των 
οδηγιών 66/401/ΕΟΚ και 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρμογή στην εξέλιξη των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, των ταξινομικών ομάδων και των ονομασιών ορισμένων ειδών 
σπόρων και ζιζανίων», 

2. «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/971 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά 
κτηνοτροφικών φυτών, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας 
σπόρων δημητριακών προς σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
εμπορίας τεύτλων προς σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών και του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του 
Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση βιοχημικών και μοριακών τεχνικών». 

 Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των 
Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/746 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2021 για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ όσον αφορά τα πρωτόκολλα για την εξέταση ορισμένων 
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ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/90/ΕΚ όσον 
αφορά ορισμένες βοτανικές ονομασίες φυτών». 

 Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών, ώστε 
να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

1. «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/746 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των οδηγιών 
2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ όσον αφορά τα πρωτόκολλα για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών 
γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/90/ΕΚ όσον αφορά 
ορισμένες βοτανικές ονομασίες φυτών», 

2. «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/971 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά 
κτηνοτροφικών φυτών, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας 
σπόρων δημητριακών προς σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
εμπορίας τεύτλων προς σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών και του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του 
Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση βιοχημικών και μοριακών τεχνικών». 

 Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) 
Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/971 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών 
φυτών, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς 
σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας τεύτλων προς σπορά, του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών και 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων 
και κλωστικών φυτών, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση βιοχημικών και μοριακών τεχνικών». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς του 
επισυνημμένου παραρτήματος  

Παρόντες: 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης, αναπλ. πρόεδρος Λίνος Παπαγιάννης 

 Χρίστος Ορφανίδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Χρίστος Σενέκης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε 
τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 9, 16 και 30 Νοεμβρίου 2021.  Στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας 
και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Οργάνωσης Σιτηροπαραγωγών (ΠΟΣ) και των 
αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, «Παναγροτικός Σύνδεσμος» και «Ευρωαγροτικός».  Ο Κυπριακός 
Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ), ο Σύνδεσμος Καλλιεργητών Ανθέων και Φυτών, η Παγκύπρια Ομάδα 
Πατατοπαραγωγών (ΠΟΠ) «Η Κυπριακή Πατάτα Δημόσια Εταιρεία Λτδ», το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών 
Πατατών, η αγροτική οργάνωση «Νέα Αγροτική Κίνηση», καθώς και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, παρ’ όλο που 
κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών παρευρέθηκε επίσης ο 
πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές κ. Βαλεντίνος Φακοντής, Χαράλαμπος Πάζαρος, 
Κυριάκος Χατζηγιάννης και Νίκος Σύκας. 

 Σκοπός των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των 
άρθρων 7 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) 
Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

1. «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/415 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση των 
οδηγιών 66/401/ΕΟΚ και 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρμογή στην εξέλιξη των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, των ταξινομικών ομάδων και των ονομασιών ορισμένων ειδών 
σπόρων και ζιζανίων», 

2. «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/971 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά 
κτηνοτροφικών φυτών, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας 
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σπόρων δημητριακών προς σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
εμπορίας τεύτλων προς σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών και του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του 
Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση βιοχημικών και μοριακών τεχνικών». 

 Ειδικότερα, με τους πρώτους υπό συζήτηση κανονισμούς καθορίζεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
διεθνώς αναγνωρισμένων βιοχημικών και μοριακών τεχνικών ως συμπληρωματικής μεθόδου για την εξέταση 
της ταυτότητας μιας ποικιλίας, σε περίπτωση που προκύψει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα της ποικιλίας 
αυτής κατά τη διενέργεια των επιτόπιων επιθεωρήσεων ή του μετελέγχου των ποικιλιών, και τροποποιούνται οι 
επιστημονικές ονομασίες ορισμένων ειδών σπόρων κτηνοτροφικών φυτών. 

 Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι επίσης εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων 
των άρθρων 7 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών, 
ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

1. «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/415 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση των 
οδηγιών 66/401/ΕΟΚ και 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρμογή στην εξέλιξη των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, των ταξινομικών ομάδων και των ονομασιών ορισμένων ειδών 
σπόρων και ζιζανίων», 

2. «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/971 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά 
κτηνοτροφικών φυτών, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας 
σπόρων δημητριακών προς σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
εμπορίας τεύτλων προς σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών και του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του 
Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση βιοχημικών και μοριακών τεχνικών». 

 Ειδικότερα, με τους δεύτερους υπό συζήτηση κανονισμούς τροποποιούνται οι επιστημονικές ονομασίες 
ορισμένων ειδών σπόρων σιτηρών και αντικαθίστανται τα παραρτήματα III και IV αυτών. 

 Σκοπός των τρίτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 του περί 
Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών 
Ειδών) Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/746 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των οδηγιών 
2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ όσον αφορά τα πρωτόκολλα για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών 
φυτών και κηπευτικών ειδών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/90/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες βοτανικές 
ονομασίες φυτών». 

 Ειδικότερα, με τους τρίτους υπό συζήτηση κανονισμούς αντικαθίστανται τα παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτών, 
που καθορίζουν τα πρωτόκολλα των δοκιμών και τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να πληρούνται σε 
σχέση με ορισμένες ποικιλίες ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών. 

 Σκοπός των τέταρτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 7 και 14 του 
περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί η 
εθνική νομοθεσία με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

1. «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/746 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των οδηγιών 
2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ όσον αφορά τα πρωτόκολλα για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών 
γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/90/ΕΚ όσον αφορά 
ορισμένες βοτανικές ονομασίες φυτών», 

2. «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/971 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά 
κτηνοτροφικών φυτών, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας 
σπόρων δημητριακών προς σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
εμπορίας τεύτλων προς σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών και του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του 
Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση βιοχημικών και μοριακών τεχνικών». 

 Ειδικότερα, με τους τέταρτους υπό συζήτηση κανονισμούς καθορίζεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
διεθνώς αναγνωρισμένων βιοχημικών και μοριακών τεχνικών ως συμπληρωματικής μεθόδου για την εξέταση 
της ταυτότητας μιας ποικιλίας, σε περίπτωση που προκύψει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα της ποικιλίας 
αυτής κατά τη διενέργεια των επιτόπιων επιθεωρήσεων ή του μετελέγχου των ποικιλιών, και αντικαθίστανται τα 
παραρτήματα ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ, που καθορίζουν τα πρωτόκολλα των δοκιμών και τις κατευθυντήριες γραμμές που 
πρέπει να πληρούνται σε σχέση με ορισμένες ποικιλίες ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών. 
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 Σκοπός των πέμπτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 7 και 14 του 
περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) Κανονισμών, ώστε 
να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 
2021/971 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, του παραρτήματος Ι 
της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά, του παραρτήματος 
Ι της οδηγίας 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας τεύτλων προς σπορά, του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών και του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά ελαιούχων και κλωστικών φυτών, 
όσον αφορά τη χρησιμοποίηση βιοχημικών και μοριακών τεχνικών». 

 Ειδικότερα, με τους πέμπτους υπό συζήτηση κανονισμούς τροποποιείται το παράρτημα Ι αυτών, ώστε να 
καθορίζεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης διεθνώς αναγνωρισμένων βιοχημικών και μοριακών τεχνικών ως 
συμπληρωματικής μεθόδου για την εξέταση της ταυτότητας μιας ποικιλίας, σε περίπτωση που προκύψει 
αμφιβολία ως προς την ταυτότητα της ποικιλίας αυτής κατά τη διενέργεια των επιτόπιων επιθεωρήσεων ή του 
μετελέγχου των ποικιλιών. 

 Σημειώνεται ότι ως προθεσμία μεταφοράς των διατάξεών τους στο εθνικό δίκαιο καθορίζονται στην 
Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/415 η 31η Ιανουαρίου 2022, στην Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/971 η 31η 
Αυγούστου 2022 και στην Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/746 η 31η Δεκεμβρίου 2022. 

 Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
των προτεινόμενων κανονισμών. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε 
υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη 
συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

2. Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

3. Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 

4. Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

5. Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Λουκαΐδης. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚAΪΔΗΣ: 

 Στην κοινοβουλευτική ομάδα, με όλον το σεβασμό για τη σημασία των σπόρων, επαναλάβαμε μία θέση 
που είχαμε εκφράσει παλιά.  Να μην ξανάρθουν ενώπιόν μας θέματα με την εμπορία των σπόρων, για να 
εγκρίνουμε κανονισμούς, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα, την τεχνική δυνατότητα και δεν υπάρχει καμιά έννοια 
πολιτική στο η Βουλή να ελέγχει τούτα τα ζητήματα τα πολύ τεχνικά.  Και να εκδίδονται επιτέλους διατάγματα.  
Ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που το λέμε.  Θα δώσουμε τη δυνατότητα στον υπουργό να βγάζει διατάγματα 
και να εναρμονίζει, διότι έχουμε μια κορυφαία αντίφαση.  Για πράγματα που δεν έχουμε λόγο να έχουμε άποψη, 
έρχονται δαμαί να τα εγκρίνουμε, για ζητήματα που έχουμε τωρά ενώπιόν μας, που μπορεί να οδηγήσουν σε 
πλήρη αναστολή της εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δε θα χρειάζεται καθόλου να έρχονται η όποια 
εκτελεστική εξουσία, οι όποιοι κυβερνώντες να παίρνουν έγκριση από τη Βουλή. 

 Τραγικά πράγματα, αντιφατικά, οπόταν ελπίζω ότι δε θα ξανάρθει ανάλογο θέμα ενώπιόν μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, απλώς να υπενθυμίσω το εξής: Θυμούμαι ότι, που ήταν ο Σοφοκλής ο Φυττής, που ήταν 
γεωπόνος, είχε μεγάλη έννοια για τους τροποποιημένους σπόρους.  Δεν είναι από εκείνους, φαντάζομαι, η 
τροποποίηση των σπόρων. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη) 

 Όχι, όχι, τους μεταλλαγμένους, συγγνώμη, για να μη βλαστούν και να χαθούν οι καλλιέργειες.  Δε μιλούμε 
για αυτά. 
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 Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι. 

 Ποιοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 22 κανονισμών; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Κύριοι, δε θα τους βάλω όλους μαζί, θα τηρήσουμε την ευταξία ως λέει το… 

 Λοιπόν, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  Είναι ομόφωνο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τριάντα δύο είναι υπέρ.   

 Εναντίον, ουδείς; 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εγώ, επειδή, όπως πολύ σωστά έθεσε το θέμα ο κ. Λουκαΐδης, δεν καταλαβαίνω από 
σπόρους, τηρώ αποχή.  Όταν δεν καταλαβαίνω κάτι, δεν το ψηφίζω.  Αποχή.  Έχει δίκιο ο κ. Λουκαΐδης, στηρίζω 
την άποψή του, τηρώντας αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, αλλά διέκοψες τη διαδικασία, που είναι ανεπίτρεπτο. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Σου έγνεψα και δε με είδες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μα, δεν είναι με τα γνεψίματα που γίνεται η δουλειά.  Έπρεπε να περιμένεις, κυρία Χαραλαμπίδου, έπρεπε 
να περιμένεις να ολοκληρωθεί η διαδικασία… 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Είπες αποχή, έδειξα αποχή και δε με έγραψες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θα γράφουμε και τις αποχές τώρα;  Θα ξεκινήσουμε αυτά τα συστήματα; 

 Λοιπόν, οι αποχές είναι μία αποχή, η κ. Χαραλαμπίδου. 

 Έχει άλλον που έχει αποχή;  Όχι.  Μία αποχή. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Άρα, με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 22 κανονισμοί 
εγκρίνονται. 

 Λοιπόν, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 23 κανονισμών; 

 Να εκλάβω ότι είσαστε οι ίδιοι; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Άρα, είσαστε τριάντα δύο. 

 Κυρία Χαραλαμπίδου, απέχετε και εδώ; 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Από ό,τι αφορά σπόρους απέχω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία.  Μία αποχή. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Άρα, με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 23 κανονισμοί 
εγκρίνονται. 

 Οι υπ’ αριθμόν 24 κανονισμοί το ίδιο; 
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(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Άρα, με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 24 κανονισμοί 
εγκρίνονται. 

 Και προχωρούμε στους κανονισμούς υπ’ αριθμόν 25, είναι το ίδιο θέμα. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τους ίδιους ψήφους εγκρίνονται, όπως και προηγουμένως, με μια αποχή οι υπ’ αριθμόν 25 κανονισμοί 
εγκρίνονται. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Λοιπόν, οι υπ’ αριθμόν 26 κανονισμοί εγκρίνονται ακριβώς με την ίδια αναλογία, με μία αποχή της κ. 
Χαραλαμπίδου. 

 Λοιπόν, και προχωρούμε, το θέμα με τον αριθμό 27, που τιτλοφορείται «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021, αναβάλλεται, 
αναφέρει εδώ το σημείωμα των υπηρεσιακών μας. 

 Και προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 28 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων 
Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 28 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών 
Εισφορών Νόμου, ώστε να παραταθεί η ημερομηνία λήξης της περιόδου εντός της οποίας απαγορεύεται η 
έγερση πολιτικής αγωγής εναντίον προσώπου που είναι δικαιούχο ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή 
δημόσιου βοηθήματος για οφειλές από την 1η Ιουλίου 2021, που ισχύει σήμερα, μέχρι την 1η Ιουλίου 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 
νομοσχέδιο «O περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 

Νόμος του 2021» 

Παρόντες:  

 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Χρίστος Σενέκης 

 Ονούφριος Κουλλά Σωτήρης Ιωάννου 

 Δημήτρης Δημητρίου Ανδρέας Αποστόλου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Μαρίνος Μουσιούττας 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις  23 και 30 Νοεμβρίου 2021.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών 
οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ και η 
εργοδοτική οργάνωση ΠΟΒΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη  συνεδρία της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής 
κ. Χρίστος Χριστόφιας. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών 
Εισφορών Νόμου, ώστε να παραταθεί η ημερομηνία λήξης της περιόδου εντός της οποίας απαγορεύεται η 
έγερση πολιτικής αγωγής εναντίον προσώπου που είναι δικαιούχο ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή 
δημόσιου βοηθήματος για οφειλές, όπως καθορίζονται στον νόμο αυτό, από την 1η Ιουλίου 2021, που ισχύει 
σήμερα, μέχρι την 1η Ιουλίου 2022.   

 Στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε την επιτροπή ότι, λόγω των συνεχιζόμενων 
ιδιαζουσών συνθηκών που έχουν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση 
του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2022 
η προστασία που παρέχεται από το κράτος στους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και στους 
λήπτες δημόσιου βοηθήματος με την απαγόρευση έγερσης πολιτικής αγωγής εναντίον τους για οφειλές που 
προβλέπονται στον υπό τροποποίηση νόμο.  Με την εν λόγω προτεινόμενη ρύθμιση, όπως ο ίδιος δήλωσε, θα 
επωφεληθούν περίπου 350 άτομα.   
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 Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Το ενδεχόμενο η προτεινόμενη απαγόρευση έγερσης πολιτικής αγωγής εναντίον δικαιούχου ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος ή λήπτη δημόσιου βοηθήματος να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση χωρίς 
ημερομηνία λήξεως. 

2. Κατά πόσο η προτεινόμενη αναδρομική ισχύς του νόμου ενδέχεται να δημιουργήσει  οποιεσδήποτε 
επιπλοκές νομικής φύσεως. 

 Σχολιάζοντας τους πιο πάνω προβληματισμούς και θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων και μελών της 
επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταξύ άλλων 
ανέφερε τα ακόλουθα: 

1. Η υπό αναφορά προστασία δικαιούχου ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή λήπτη δημόσιου 
βοηθήματος ανέκαθεν προτείνεται και δικαιολογείται στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων 
της οικονομίας.  Σε συνθήκες μη ύπαρξης προβλημάτων στην οικονομία η εν λόγω προστασία δεν κρίνεται 
αναγκαία. 

2. Η ενσωμάτωση αντίστοιχης πρόνοιας με αναδρομική ισχύ έχει ακολουθηθεί και στο παρελθόν σε 
προηγούμενες τροποποιήσεις του σχετικού άρθρου του βασικού νόμου χωρίς οποιεσδήποτε επιπλοκές 
νομικής φύσεως. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το 
μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής 
του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ καθώς 
και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του 
νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται 
υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.  

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για τη λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου στο στάδιο 
της συζήτησής του στην ολομέλεια του σώματος.  

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε 
να αναφέρεται ως «O περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2021». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, έχω μια σημείωση εδώ που λέει ότι το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ, το ΕΛΑΜ, η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ στην 
ολομέλεια να τοποθετηθούν. 

 Ο ΔΗΣΥ είναι υπέρ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Ωραία, περιμένετε.  Έχουμε ομιλητές καταρχάς επί θέματος αρχής;   

 Δεν έχουμε. 

 Ωραία, προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων;  Τώρα θα τοποθετηθείτε ανάλογα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται 
ομόφωνα. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση τότε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται ομόφωνα 
σε νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Και προχωρούμε στο θέμα υπ’ αριθμόν 29, που τιτλοφορείται «Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία 
Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμών, ώστε να επικαιροποιηθούν τεχνικού χαρακτήρα παρωχημένες 
διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτούς και να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1832 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις καθαρά 
τεχνικές προσαρμογές. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους 
κανονισμούς «Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία 

Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» 
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Παρόντες: 

 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος  Χρίστος Σενέκης 

 Χρίστος Χριστόφιας Ανδρέας Αποστόλου 

 Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας 

 Δημήτρης Δημητρίου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2, στις 9 και στις 23 Νοεμβρίου 2021.  Στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΠΟΒΕΚ.  
Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΣΕΚ και οι εργοδοτικές 
οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. 
Φωτεινή Τσιρίδου και Σωτήρης Ιωάννου.  

 Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 38 του περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας 
(Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμών, ώστε να επικαιροποιηθούν τεχνικού 
χαρακτήρα παρωχημένες διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτούς και να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1832 της Επιτροπής της 24ης 
Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
όσον αφορά τις καθαρά τεχνικές προσαρμογές». 

 Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις των βασικών κανονισμών:  

1. Διασαφήνιση σε αυτούς σε ό,τι αφορά το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής τους, ότι ο εξοπλισμός 
ατομικής προστασίας πληροί τις απαιτήσεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα 
μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 

2. Αντικατάσταση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ των βασικών κανονισμών, τα οποία αφορούν το ενδεικτικό 
διάγραμμα κινδύνων σε σχέση με τα μέρη του σώματος που πρέπει να προστατεύονται με μέσα ατομικής 
προστασίας, τον ενδεικτικό κατάλογο των τύπων των μέσων ατομικής προστασίας όσον αφορά τους 
κινδύνους για τους οποίους παρέχουν προστασία και τον ενδεικτικό κατάλογο δραστηριοτήτων για τις 
οποίες ενδεχομένως απαιτείται να τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων τα μέσα ατομικής προστασίας, 
αντίστοιχα, με νέα παραρτήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1832.    

 Σημειώνεται ότι ως προθεσμία μεταφοράς των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1832 στο εθνικό δίκαιο 
καθορίστηκε η 20ή Νοεμβρίου 2021, ωστόσο οι υπό συζήτηση κανονισμοί, με τους οποίους μεταφέρονται οι 
πρόνοιες την εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, κατατέθηκαν στη Βουλή την 21η Οκτωβρίου 2021. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης των υπό συζήτηση κανονισμών, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι η τροποποίηση των 
βασικών κανονισμών κρίθηκε αναγκαία μετά την έκδοση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1832, η οποία τροποποιεί την 
πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 89/656/EOK του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά 
με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 
προστασίας κατά την εργασία (τρίτη ειδική Οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της Οδηγίας 
89/391/EOK)», προκειμένου η τελευταία να συμβαδίζει με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425.  Περαιτέρω, ο ίδιος 
εκπρόσωπος ανέφερε ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθίσταται συνακόλουθα σαφές ότι τα μέσα 
ατομικής προστασίας είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υπό αναφορά ευρωπαϊκού κανονισμού.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, 
καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το 
μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσονται υπέρ της έγκρισης 
των κανονισμών.  
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 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τους υπό αναφορά κανονισμούς για λήψη τελικής απόφασης 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής;  

 Δεν υπάρχουν.  

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της έγκρισης των υπ’ αριθμόν 29 κανονισμών; 

 Είναι ομόφωνο, αντιλαμβάνομαι, δεν είναι; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 29 κανονισμοί εγκρίνονται 
ομόφωνα. 

 Και προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 30 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2019». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 30 θέματος είναι η τροποποίηση των άρθρων του Ποινικού Κώδικα που 
εντάσσονται στην ενότητα των αδικημάτων κατά της προσωπικής ελευθερίας, ώστε να καλυφθούν κενά που 
παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή τους.   

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019»  

Παρόντες:  

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Ιουλίου και στις 3 και 17 Νοεμβρίου 2021.  
Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  Ο 
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.  

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της κ. 
Γιώργος Κουκουμάς, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Σωτήρης Ιωάννου. 
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 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση των άρθρων του ποινικού κώδικα που 
εντάσσονται στην ενότητα των αδικημάτων κατά της προσωπικής ελευθερίας, ώστε να καλυφθούν ελλείψεις και 
κενά που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεών τους.  

 Ειδικότερα, στις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Διαγράφεται ο διαχωρισμός του αδικήματος της αρπαγής από νόμιμη κηδεμονία αναλόγως του φύλου του 
θύματος, ήτοι η προϋπόθεση όπως ο ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων ετών, προκειμένου 
για άντρα, και κάτω των δεκαέξι ετών, προκειμένου για γυναίκα, ώστε να υπάρχει ενιαίο αδίκημα της 
αρπαγής ανηλίκου ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών από νόμιμη κηδεμονία. 

2. Ποινικοποιείται η στέρηση της ελευθερίας προσώπου με την προσθήκη σχετικού συστατικού στοιχείου 
στα αδικήματα: 

 α. της αρπαγής ή απαγωγής προσώπου, με σκοπό να φονευθεί εκ προμελέτης,  

 β. της αρπαγής ή απαγωγής προσώπου, με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό, και 

 γ. της αρπαγής ή απαγωγής προσώπου, με σκοπό να υποβληθεί σε βαριά βλάβη.   

3. Αυξάνονται οι ποινές που προβλέπονται για τα αδικήματα της αρπαγής ή απαγωγής προσώπου, με 
σκοπό να φονευθεί εκ προμελέτης, και της αρπαγής ή απαγωγής προσώπου, με σκοπό να υποβληθεί σε 
βαριά βλάβη, από δέκα σε δεκατέσσερα έτη.   

4. Εκσυγχρονίζεται το λεκτικό του αδικήματος της αρπαγής ή απαγωγής προσώπου, με σκοπό να υποβληθεί 
σε βαριά βλάβη.   

5. Διαγράφεται το άρθρο 253 του ποινικού κώδικα, το οποίο προβλέπει για το αδίκημα της αρπαγής ή 
απαγωγής παιδιού ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων ετών με σκοπό κλοπής από αυτό.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι η ανάγκη για τροποποίηση της 
νομοθεσίας προέκυψε κατά τη διερεύνηση του θανάτου προσώπου που εκρατείτο, παρά τη θέλησή του, 
εγκλεισμένο σε οικία, οπότε διαπιστώθηκε ότι δεν περιλαμβάνεται στον ποινικό κώδικα το ποινικό αδίκημα της 
παράνομης κατακράτησης προσώπου.  

 Η εκπρόσωπος της αστυνομίας συμφώνησε με τις προτεινόμενες διατάξεις, ως αυτές εκτέθηκαν από την 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.   

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση έγινε 
κατόπιν εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας μετά τη διαπίστωση ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο δεν έχει 
προηγουμένως απαχθεί ή αρπαγεί, η πράξη της στέρησης της ελευθερίας από μόνη της δεν αποτελεί ποινικό 
αδίκημα σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.  

 Στη βάση της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος της Νομικής 
Υπηρεσίας εισηγήθηκε όπως: 

1. επαναδιατυπωθεί το προτεινόμενο άρθρο 7, το οποίο εισάγει στον Ποινικό Κώδικα το νέο άρθρο 251Α, 
ώστε να αναφέρεται σε αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας, με σκοπό να εξαναγκασθεί το θύμα 
ή άλλο πρόσωπο να διενεργήσει πράξη την οποία δεν έχει υποχρέωση να διενεργήσει ή να παραλείψει 
πράξη την οποία έχει δικαίωμα να διενεργήσει και να αυξηθεί η ποινή του αδικήματος αυτού από τα δέκα 
στα δεκατέσσερα έτη φυλάκισης, ώστε να συνάδει με τις ποινές που προβλέπονται στα υπόλοιπα 
αδικήματα της ενότητας, και 

2. διαγραφεί το υφιστάμενο άρθρο 252 του ποινικού κώδικα, καθότι οι διατάξεις του εμπεριέχονται στις 
προτεινόμενες με το νομοσχέδιο διατάξεις, με τις οποίες ποινικοποιείται αυτοτελώς ο περιορισμός και η 
στέρηση της ελευθερίας.  Σημειώνεται ότι το άρθρο 252 αφορά το ποινικό αδίκημα της άδικης απόκρυψης 
ή περιορισμού αρπαγέντος ή απαχθέντος και προβλέπει ότι «όποιος άδικα αποκρύβει ή περιορίζει 
οποιοδήποτε πρόσωπο, ενώ γνωρίζει ότι αυτό έχει αρπαγεί ή έχει απαχθεί, είναι ένοχος κακουργήματος 
και τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο, ως εάν αυτός είχε αρπάξει ή απαγάγει τέτοιο πρόσωπο με την ίδια 
πρόθεση ή γνώση ή για τον ίδιο σκοπό με τον οποίο ή για τον οποίο αυτός το αποκρύβει ή το περιορίζει». 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συμφώνησε με τις εισηγήσεις της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων 
του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, να εισηγηθεί την ψήφιση του νομοσχεδίου 
σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2021». 
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 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη 
της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν έχουμε. 

 Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι για τους δημόσιους υπάλληλους που τους κακοποιούν εις τα γραφεία 
ευημερίας; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Όχι;  Είναι άλλο; 

 Λοιπόν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου τότε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 246 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 247 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 249 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 250 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 251 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 251Α.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή των άρθρων 252 και 253.  Άρθρο 8. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων;  Είναι ομόφωνο και είναι στον αριθμό; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 8 εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Άρα, με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Το θέμα υπ’ αριθμόν 31, που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής 
κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019», αναβάλλεται. 

 Κύριε Τορναρίτη, θέλεις να αγορεύσεις επί τούτου;  Έχω και σημείωση γραπτή από τον γραμματέα της 
επιτροπής, έβαλες αίτημα γραπτώς.  Τώρα είναι για την αναβολή που λαμβάνει τον λόγο ο κύριος συνάδελφος, 
λίγην υπομονή να ακούσουμε τι έχει να πει. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

 Παγκόσμια μέρα σήμερα κατά της διαφθοράς και είναι αλήθεια ότι έχουμε στο πινάκιο της ολομέλειας ένα 
πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο είδε και επεξεργάστηκε η επιτροπή Νομικών της Βουλής 
δεκαοκτώ φορές.  Ειδικότερα, τους τελευταίους τρεις μήνες το είδαμε εφτά φορές.  Ακούσαμε τους πάντες και 
διαβάσαμε τις εισηγήσεις σχεδόν όλων.  Σήμερα ήλπιζα ότι θα εψηφίζετο το νομοσχέδιο, δεν ψηφίζεται, ζητήθηκε 
αναβολή, αποδεκτή η αναβολή, άλλωστε άκουσα μια πρωτοβουλία πολιτών η οποία επίσης σήμερα κατέθεσε 
εισηγήσεις.  Πρέπει να σας ενημερώσω, πρώτον, ότι όρισα ήδη έκτακτη συνεδρία της επιτροπής Νομικών τη 
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου, στις 11 το πρωί.   

 Επίσης, αποφασίστηκε στη Σύσκεψη των Αρχηγών ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία θα βρίσκεται στο 
πινάκιο της ολομέλειας στην πρώτη συνεδρία.  Είναι καλά γνωστό ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και 
εύχομαι και ελπίζω να υπάρξει το καλύτερο, γιατί -με την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ και να 
ευχαριστήσω όλους ανεξαρτήτως και όλες τις συναδέλφους και τους συναδέλφους στην επιτροπή Νομικών της 
Βουλής -ακριβώς αυτή ήταν η προσπάθειά μας, να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, να δώσουμε εξουσίες, 
όσον το δυνατόν περισσότερες εξουσίες στην Αρχή, να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της Αρχής.  Απ’ εκεί και 
πέρα, να στείλουμε το μήνυμα σε όλα τα επίπεδα ότι η Βουλή έχει αντανακλαστικά, αφουγκράζεται την κοινωνία 
των πολιτών και φέρνει αποτελέσματα.  Απ’ εκεί και πέρα, ισχυρίζομαι και λέω ότι θα ακούσουμε και όλες τις 
υπόλοιπες των εισηγήσεων με έναν και μόνο σκοπό, να ισχυροποιήσουμε ακόμη περισσότερο το νομοσχέδιο, 
να δώσουμε περισσότερη ανεξαρτησία στον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής, για να ικανοποιήσουμε και τον 
τελευταίο δύσπιστο πολίτη που βρίσκεται είτε έξω από την αίθουσα είτε μέσα στην αίθουσα, γιατί ακριβώς ήταν 
αυτά τα μηνύματα που έστειλαν οι πολίτες και στις εκλογές που πέρασαν, αλλά και τα μηνύματα που λαμβάνουμε 
καθημερινά. 

 Κλείνοντας, λέω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα για την ψήφιση του συγκεκριμένου 
νομοθετήματος, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την πρώτη δόση του ταμείου ανάκαμψης, 
όμως δε στεκόμαστε στα συγκεκριμένα ορόσημα, στεκόμαστε στα κελεύσματα της πολιτείας και μαζί με το 
νομοθέτημα που είδαμε για την προστασία των μαρτύρων υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, μαζί με το άλλο 
νομοθέτημα που βρίσκεται στην επιτροπή Θεσμών της Βουλής και αφορά το lobbying, θεωρώ ότι η Βουλή, εάν 
και εφόσον φτάσει και ψηφίσει τα συγκεκριμένα τρία νομοσχέδια, θα στείλει ηχηρό μήνυμα σε όλα τα επίπεδα ότι 
δεν ανεχόμαστε τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τορναρίτη. 

 Να θυμάσαι ότι κατά παράκαμψη του κανονισμού μίλησες τέσσερα λεπτά. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νίκο Τορναρίτη) 

 Ναι, ναι, με την άδεια του Προέδρου, να το θυμάσαι αυτό, λέω, έτσι, για λόγους τάξεως. 

 Θα μιλήσει ο κύριος… Ζήτησε τον λόγο ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Θεμιστοκλέους, η κ. Χαραλαμπίδου 
και τελευταίος ο κ. Μυλωνάς. 
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(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Βεβαίως, για τη διαδικασία, μια κουβέντα. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Ειλικρινά, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος με αυτό που έγινε πριν από τριάντα δευτερόλεπτα και για εφτά 
λεπτά, γιατί αποδείχθηκε περίτρανα ότι εξαρτάται από ποιαν κατηγορία είναι ο βουλευτής, αν είναι της πρώτης 
κατηγορίας, που είναι οι πρόεδροι, κοινοβουλευτικοί, ξέρω εγώ, εκπρόσωποι και τα συναφή, ή αν είναι της 
δεύτερης κατηγορίας, τρίτης κατηγορίας, που είναι τα πίσω έδρανα ή ακόμα τα πιο πίσω έδρανα και δικαιούνται 
να μιλούν αναλόγως του «βιάζομαι, δε βιάζομαι».   

 Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, η ολομέλεια είναι πολιτικό εργαλείο και εκφράζουν και οι πενήντα έξι βουλευτές 
την άποψή τους, όταν το θελήσουν, και θέλω να το επαναλάβω, επειδή έγινε αφορμή πολλές φορές να συζητηθεί, 
διαφορετικά ο νομοθέτης και το σύνταγμα θα προέβλεπαν την εκλογή πέντε ή έξι αρχηγών κομμάτων ή των 
βοηθών τους και να έρχονται αυτοί στη Βουλή να συνεδριάσουν. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Πρόεδρε, με όλον το σεβασμό προς τον συνάδελφο, σημείο πρώτο, δε μίλησα από αυτό το βήμα, μίλησα 
απ’ εκείνο και είναι καλά γνωστό, τουλάχιστον ο Πρόεδρος το επανέλαβε πολλές φορές, ότι, όταν κάποιος 
βρίσκεται σε εκείνο το βήμα, έχει το δικαίωμα να μιλήσει περισσότερο χρόνο.  Σε ένα δεύτερο όμως επίπεδο δε 
θεωρώ ότι ο εαυτός μου έχει περισσότερα δικαιώματα από τον οποιονδήποτε άλλον, απλούστατα μου ανέθεσε 
η Σύσκεψη των Αρχηγών και των εκπροσώπων -εκτός αν ο κ. Μυλωνάς διαγράφει τους αρχηγούς και τους 
εκπροσώπους του κόμματός του- να μιλήσω εκ μέρους της επιτροπής, η οποία πράγματι δούλεψε πολύ σκληρά 
για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να πω πέντε λόγια.  Αν αυτά τα λόγια ενόχλησαν κάποιους, απολογούμαι… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όχι, απεναντίας, κύριε Τορναρίτη, κύριοι συνάδελφοι… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 …ήρεμα, ήρεμα.  Απλώς, εγώ ήγειρα το θέμα ότι η διαλογική συζήτηση στο σώμα δεν είναι επιβεβλημένη 
και να μιλάτε όσην ώρα θέλετε.  Εδώ είναι το σπίτι της δημοκρατίας. 

 Λοιπόν, η κ. Χαραλαμπίδου και μετά θα επανέλθω στον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους. 

 Κυρία Χαραλαμπίδου, θέλετε στο βήμα ή απ’ εκεί; 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Απ’ εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Αντιλαμβάνεστε ότι θα παραδεκτώ ότι είχαμε μια πολύ άψογη συνεργασία με τον κ. Τορναρίτη όσον αφορά 
τη νομοθεσία για την προστασία μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος, με ενοποίηση της Οδηγίας και της πρότασης 
νόμου που καταθέσαμε το 2016, το ίδιο και με την Υπουργό Δικαιοσύνης και θέλω να πω επίσης ότι με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση -και δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει πρόθεση- είδα ότι αναβλήθηκε το θέμα σήμερα, γιατί, κύριε 
Πρόεδρε, υπάρχει μια βασική αρχή.  Αν δεν είναι να γίνει μια ουσιώδης ανατροπή στο υφιστάμενο σύστημα, αν 
είναι να ενισχυθεί η γραφειοκρατία, αν είναι να δημιουργήσουμε μιαν Αρχή η οποία δε θα έχει καθοριστικές 
εξουσίες παρέμβασης στα θέματα δικαίου, τότε δεν υπάρχει λόγος να την κάνουμε.  Το γεγονός ότι 
αφουγκράστηκε ο πρόεδρος της επιτροπής Νομικών και η επιτροπή Νομικών και συνάδελφοι ζήτησαν αναβολή, 
προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο που θα δίνει εξουσίες πραγματικά ανεξάρτητες, 
πραγματικά παρέμβασης απονομής δικαίου, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.  Απ’ εκεί και πέρα, ο καθένας 
μας έχει τις απόψεις του για το πόσο ανεξάρτητη πρέπει να είναι η Αρχή αυτή, θα τα δούμε στην πορεία, κρατώ 
το ότι είναι θετικό πως η επιτροπή Νομικών θα συνεχίσει την επεξεργασία του συγκεκριμένου νομοθετήματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Ευχαριστώ πολύ. 

 Άρα, οι αγορεύσεις έγιναν, για να πειστεί ο κόσμος ότι δεν αναβάλλεται έτσι.  Υπάρχει λόγος για το θέμα.  
Πολύ ωραία.   

 Κύριε Ανδρέα Θεμιστοκλέους, έχεις τον λόγο στο ακροτελεύτιο έδρανο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή να υποθέσω ότι το γεγονός ότι εξακολουθεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου να 
παραβιάζει το σύνταγμα είναι ελλείψει νομοθεσίας;  Το γεγονός ότι αυτή η Βουλή και το πολιτικό σύστημα 
ανέχθηκαν την κ. Γιωρκάτζη μέρα μεσημέρι να παραχαράζει το συμβόλαιό της -και την ανέχτηκαν!- οφειλόταν 
στην απουσία αυτού του νομοθετήματος που έπλεξε το εγκώμιό του ο κ. Τορναρίτης;   

 Τα ίδια λόγια που άκουσα τον κ. Τορναρίτη να λέει τώρα τα άκουσα για πολλούς άλλους νόμους.  «Θα 
πέσει ο πέλεκυς, θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο, θα δείτε τι θα γίνει, θα ανατρέψουμε τα κατεστημένα, θα 
αποκόψουμε τις ρίζες της διαφθοράς, όπου και αν ευρίσκονται» και μετά από αυτά τα μεγάλα παχιά λόγια είδαμε 
τη Focus, είδαμε υπουργούς να μπαίνουν φυλακή, είδαμε δημάρχους, είδαμε δημοτικούς συμβούλους, στην 
απουσία αυτού του νομοθετήματος που λέει ότι θα περάσει σύντομα από τη Βουλή. 

 Άρα, οι ελπίδες που τρέφω -και πρέπει να τρέφει και ο κάθε νούσιμος πολίτης- πρέπει να είναι χαμηλών 
προσδοκιών και χαμηλών ηθικών απαιτήσεων.  Θα περάσει το νομοθέτημα, όπως πέρασαν και άλλα, για το 
ασυμβίβαστο, για την εξαίρεση ορισμένων εργασιών, την απαγόρευση δηλαδή ενός καταλόγου από 
αξιωματούχους…  Μα, θυμάμαι, είναι πάρα πολλές οι νομοθεσίες, αλλά το δυστύχημα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι 
κάθε χρόνο βυθιζόμαστε πιο βαθιά στη διαφθορά.  Άρα, το νομοθέτημα που λέει ο κ. Τορναρίτης, ωραία, να 
περάσει.  Να σας πω τι θα συμβεί;  Θα συγκρούεται, διότι έχω μελετήσει… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, έντζιε θέλω να σε διακόψω.  Εδώ οι δύο συνάδελφοι μας εξήγησαν γιατί 
αναβάλλεται.  Άρα, να μεν πάμε στην ουσία, θα έχετε όλη την ευκαιρία τζιαι, αν τύχει να προεδρεύω του σώματος, 
θα συνεδριάσουμε μέχρι βαθέας νυκτός.   

 Άρα, βάλε μια τελεία.  Αν σε παρακαλέσω, θα το πράξεις, φαντάζομαι, ε;   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και προχωρούμε παρακάτω.  Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.   

 Το λοιπόν, άρα αναβλήθηκε το θέμα, ακουστήκαν οι απόψεις ένθεν και ένθεν και σημαιοστολίστηκε και 
πολύ σωστά το νομοσχέδιο, διότι η μη εφαρμογή των νόμων είναι παράδοση.  

 Το υπ’ αριθμόν 32 θέμα δεν είναι έτοιμο. 

 Προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 33 θέμα, που τιτλοφορείται «Οι περί του Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - 
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας - Θέση Πρώτης Επισκέπτριας Υγείας 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 33 θέματος είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτης 
Επισκέπτριας Υγείας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί του Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - 

Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας - Θέση Πρώτης Επισκέπτριας Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Κωστής Ευσταθίου  

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
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κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η 
Δεκεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Πρώτης Επισκέπτριας Υγείας, η 
οποία δημιουργήθηκε με τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2021.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, μετά τη συμφωνία 
για δημιουργία νέων επιστημονικών θέσεων και συμπερίληψή τους στον προϋπολογισμό για το 2019, το 
προσωπικό στη θέση Πρώτης Λειτουργού Υγείας που κατείχε πτυχίο προήχθη σε Λειτουργούς Επισκεπτριών 
Υγείας το 2019 και η θέση της Πρώτης Λειτουργού Υγείας καταργήθηκε το 2020, εφόσον ήταν κενή. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας είναι αντίστοιχο του σχεδίου υπηρεσίας 
για τη θέση Πρώτης Λειτουργού Υγείας με κάποιες τροποποιήσεις που αφορούν στην ονομασία της θέσης και 
στα καθήκοντα, ώστε αυτά να συνάδουν με τα καθήκοντα των σχεδίων υπηρεσίας της επιστημονικής δομής του 
κλάδου επισκεπτριών υγείας. 

 Σημειώνεται ότι μία υπάλληλος έχει παραμείνει στην τεχνική δομή ως Ανώτερη Επισκέπτρια Υγείας, λόγω 
του ότι δεν είναι κάτοχος πτυχίου και δεν μπορεί να προαχθεί.  Ως εκ τούτου, η υπό συζήτηση νέα θέση Πρώτης 
Επισκέπτριας Υγείας δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό για το 2021, για να δοθεί η ευκαιρία στην εν λόγω 
υπάλληλο να προαχθεί, για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας και ενίσχυσης της Υπηρεσίας Επισκεπτριών Υγείας, 
σε διοικητικά ανώτερο προσωπικό.   

 Επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που 
Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2021, η οποία 
εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση.    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη 
συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.   

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί των κανονισμών στο 
στάδιο της συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Είναι σχέδια υπηρεσίας τα επόμενα τέσσερα θέματα στην ατζέντα.  Η θερμή παράκληση, όπως έχουμε 
ξανακάμει, αν δεν υπάρχει διάσταση απόψεων, να μπουν «πακέτο» και, αν έχει ο συνάδελφος ο Κωστής ο 
Ευσταθίου τις παρατηρήσεις του, να τις κάμει, για να ψηφίσουμε ενιαία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αναγνώστε και τα τέσσερα μαζί και να τα βάλουμε μαζί.  Δηλαδή είναι μέχρι και το υπ’ αριθμόν 36, 
συμπεριλαμβανομένου; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Το υπ’ αριθμόν 36 όμως μιλά για θέσεις Εφόρου Φορολογίας.  Είντα μ’ που έν’ τούτο, ρε παιδιά; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Μα, είσαστε σίουροι; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ωραία!  Είναι όλα σχέδια υπηρεσίας. 
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 Άρα, να προχωρήσουμε και με τα τέσσερα μαζί.  Να μιλήσει ο συνάδελφος ο κ. Ευσταθίου, μετά αν θέλει, 
ο οποίος πάντοτε έχει δίκαιο. 

 Το υπ’ αριθμόν 34 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέση Τεχνικού 1ης Τάξεως (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 34 θέματος είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού 1ης 
Τάξεως στο Κρατικό Αρχείο, η οποία καθορίστηκε ως θέση προαγωγής, ώστε να δημιουργηθεί δομή στο Κρατικό 
Αρχείο και να επιτευχθεί η ανέλιξη των τεχνικών που ήδη υπηρετούν σε αυτό. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέση Τεχνικού 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 

του 2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Κωστής Ευσταθίου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η 
Δεκεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Τεχνικού 1ης Τάξεως στο Κρατικό 
Αρχείο, η οποία καθορίστηκε ως θέση προαγωγής, ώστε να δημιουργηθεί δομή στο Κρατικό Αρχείο και να 
επιτευχθεί η ανέλιξη των τεχνικών που ήδη υπηρετούν σε αυτό.   

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2021, 
η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη 
συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.   

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για τη λήψη τελικής απόφασης επί των κανονισμών κατά τη 
συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το υπ’ αριθμόν 35 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Θέσεις Ανώτερου 
Κτηνιατρικού Λειτουργού, Κτηνιατρικού Λειτουργού, Ανώτερου Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού και Κτηνιατρικού 
Φαρμακοποιού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 35 θέματος είναι η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου 
Κτηνιατρικού Λειτουργού, Κτηνιατρικού Λειτουργού, Ανώτερου Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού και Κτηνιατρικού 
Φαρμακοποιού στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ώστε αυτά να συνάδουν με τις αναβαθμίσεις των μισθοδοτικών 
κλιμάκων των εν λόγω θέσεων. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Θέσεις Ανώτερου Κτηνιατρικού Λειτουργού, 
Κτηνιατρικού Λειτουργού, Ανώτερου Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού και Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού 

(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Κωστής Ευσταθίου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η 
Δεκεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου 
Κτηνιατρικού Λειτουργού, Κτηνιατρικού Λειτουργού, Ανώτερου Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού και Κτηνιατρικού 
Φαρμακοποιού στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ώστε αυτά να συνάδουν με τις αναβαθμίσεις των μισθοδοτικών 
κλιμάκων των εν λόγω θέσεων. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2019 οι μισθοδοτικές κλίμακες των θέσεων 
Κτηνιατρικού Λειτουργού και Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού αναβαθμίστηκαν από Α8, Α10 και Α11 σε Α9, Α11 και 
Α12 και κατά συνέπεια οι μισθοδοτικές κλίμακες των θέσεων Ανώτερου Κτηνιατρικού Λειτουργού και Ανώτερου 
Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού αναβαθμίστηκαν από Α11 σε Α13(ii).  Περαιτέρω, κρίθηκε αναγκαία η 
διαφοροποίηση των καθηκόντων και ευθυνών, καθώς και των απαιτούμενων προσόντων των πιο πάνω θέσεων, 
ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και ευθύνες των θέσεων αυτών.  

 Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι κανονισμοί εξετάστηκαν σε πρώτο στάδιο από την Υποεπιτροπή της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που 
Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2021,  η οποία 
εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη 
συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.   

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για τη λήψη τελικής απόφασης επί των κανονισμών κατά τη 
συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το υπ’ αριθμόν 36 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Τμήματος Φορολογίας - Θέσεις Εφόρου Φορολογίας και 
Βοηθού Εφόρου Φορολογίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 36 θέματος είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Εφόρου 
Φορολογίας και Βοηθού Εφόρου Φορολογίας στο Τμήμα Φορολογίας, οι οποίες καθορίστηκαν ως θέσεις πρώτου 
διορισμού και προαγωγής στο Τμήμα Φορολογίας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Βοηθάτε με λίγο, ο Έφορος Φορολογίας έν’ για τούτον που εν έχουμε θέση τζιαι δημιουργούμε 
θέση τωρά;  Τζιαι εννά αποκτήσουμε διευθυντή; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 
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 Πάμε πίσω στο σύστημα που είχαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία!  Εντάξει. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Φορολογίας - Θέσεις Εφόρου Φορολογίας και Βοηθού Εφόρου 

Φορολογίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Κωστής Ευσταθίου  

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η 
Δεκεμβρίου 2021. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Εφόρου Φορολογίας και Βοηθού 
Εφόρου Φορολογίας στο Τμήμα Φορολογίας, οι οποίες καθορίστηκαν ως θέσεις πρώτου διορισμού και 
προαγωγής, στο Τμήμα Φορολογίας.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών, τόσο το 
διοικητικό δικαστήριο, ενεργώντας πρωτόδικα, όσο και το Ανώτατο Δικαστήριο, κατόπιν επικύρωσης της 
πρωτόδικης απόφασης, έκριναν ότι οι θέσεις του Εφόρου Φορολογίας και του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας είναι 
δημόσιες θέσεις και η αρμοδιότητα πλήρωσής τους ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 
(ΕΔΥ). 

 Επισημαίνεται ότι, σε σχέση με τα πιο πάνω, κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται 
ο περί Τμήματος Φορολογίας Νόμος, ώστε να προβλέπεται ότι ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας και των 
Βοηθών Εφόρων Φορολογίας διενεργείται από την ΕΔΥ και να ρυθμιστούν άλλα συναφή θέματα. 

 Σύμφωνα επίσης με τα ίδια στοιχεία, η ισχύς του περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικού) Νόμου 
του 2021 [Ν. 116(Ι) του 2021], με βάση τον οποίο όλες οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Εφόρου 
Φορολογίας και του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας ανατέθηκαν στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών, λήγει στις 6 Ιουλίου 2022.  Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η έγκαιρη πλήρωση των θέσεων του 
Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας εντός του πιο πάνω χρονικού πλαισίου, ώστε να 
διασφαλιστεί η ομαλή, η εύρυθμη και η απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας και κατά συνέπεια η 
είσπραξη των δημόσιων εσόδων προς την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.   

 Σημειώνεται ότι στα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα 
τα οποία συνάδουν με τη γενική πολιτική που εφαρμόζεται για τις θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια 
υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και αυτά που απορρέουν από την οικεία νομοθεσία για το 
Τμήμα Φορολογίας. 

 Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στο 
πλαίσιο της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2021.    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη 
συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.   

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για τη λήψη τελικής απόφασης επί των κανονισμών κατά τη 
συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Ευσταθίου, θέλετε να τοποθετηθείτε επί των σχεδίων υπηρεσίας για τη γλώσσα; 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Επειδή σ’ αυτή την εσχατιά του ελληνισμού, γλώσσα μας έδωσαν ελληνική, θα καταψηφίσουμε τα υπ’ 
αριθμόν 35 και 36 θέματα για τους γνωστούς λόγους.  Δε χρειάζεται να τους επαναλάβω.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εξάλλου, ’πόψε μιλά και ο κ. Μπαμπινιώτης στον Στρόβολο, είναι χρήσιμο να πάμε.   

 Ακόμα ένας συνάδελφος ζητά τον λόγο.  Ο κ. Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εμείς θα υποστηρίξουμε όλα τα σχέδια υπηρεσίας και τοποθετούμαστε κατά του υπ’ 
αριθμόν 36 θέματος για το Τμήμα Φορολογίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να σημειωθεί η θέση των συναδέλφων των Οικολόγων. 

 Άρα, προχωρούμε στην ψήφιση των υπ’ αριθμόν 33 κανονισμών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην ψήφιση των υπ’ αριθμόν 34 κανονισμών. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην ψήφιση των υπ’ αριθμόν 35 κανονισμών. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην ψήφιση των υπ’ αριθμόν 36 κανονισμών. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 37 θέμα που τιτλοφορείται «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».   

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 37 νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, 
ώστε τα νοσηλευτήρια να υποχρεούνται να εργοδοτούν υπεύθυνο φαρμακοποιό πλήρους απασχόλησης, του 
οποίου τα στοιχεία θα δηλώνονται στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής, με εξαίρεση τα νοσηλευτήρια που δε διαθέτουν 
πέραν των πέντε κλινών και δε διαθέτουν φαρμακευτικά προϊόντα στους τομείς της ογκολογίας και της 
νευρολογίας. 
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(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Φαρμακευτικής και 
Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Σάβια Ορφανίδου, αναπλ. πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Χαράλαμπος Πάζαρος Χρύσανθος Σαββίδης 

 Νίκος Κέττηρος Μιχάλης Γιακουμή 

 Χρίστος Χριστόφιας 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου, στις 14 Οκτωβρίου και στις 4, 11 και 18 Νοεμβρίου 2021. Στο πλαίσιο 
των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των 
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ίδιου 
υπουργείου, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), του Γραφείου 
Επιτρόπου Εποπτείας Γενικού Συστήματος Υγείας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ), της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), του 
Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΦΕΚ), της 
Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου, 
του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου, του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, της Παγκύπριας 
Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου 
(ΑΣΔΥΚ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) και της Παγκύπριας Συντεχνίας 
Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ). Το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας,  ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Φαρμακοποιών, ο 
Παγκύπριος Σύνδεσμος Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων (ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ), η Κυπριακή Ένωση 
Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ), ο Κυπριακός Οργανισμός Επαλήθευσης 
Φαρμάκων (ΚΟΕΦ), η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), το Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), η Παγκύπρια Συντεχνία «Ισότητα», ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών 
και Μαιών, η Παγκύπρια Συντεχνία Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών, η Συνομοσπονδία Εργαζομένων 
Κύπρου (ΣΕΚ), η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ) και η Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου 
(ΔΕΟΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Μαρίνα Νικολάου και Χρίστος Χρίστου.   

 Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί 
Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, ώστε τα νοσηλευτήρια τα οποία δε διαθέτουν νοσοκομειακό φαρμακείο 
να υποχρεούνται να ορίζουν υπεύθυνο φαρμακοποιό μερικής ή πλήρους απασχόλησης, τα στοιχεία του οποίου 
θα δηλώνονται στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής.  

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα από το Υπουργείο Υγείας στοιχεία, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο 
ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται μέχρι τη θέσπιση σχετικών κανονισμών που θα διέπουν την ίδρυση νοσοκομειακών 
φαρμακείων και κρίθηκαν αναγκαίες για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος για τους ακόλουθους λόγους: 

1. Τα φαρμακευτικά προϊόντα, σύμφωνα με την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, πρέπει να 
προμηθεύονται και να χορηγούνται από φαρμακοποιό.  

2. Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με την εφαρμογή της β΄ φάσης του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), 
απαιτείται να διαθέτουν σύστημα διαχείρισης των φαρμακευτικών προϊόντων που προμηθεύονται για τις 
ανάγκες τους υπό την ευθύνη φαρμακοποιού. 

3. Επειδή οι κανονισμοί που θα ρυθμίζουν την ίδρυση των νοσοκομειακών φαρμακείων δεν έχουν μέχρι 
σήμερα θεσπιστεί, είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, ώστε τα νοσηλευτήρια τα οποία δε 
διαθέτουν νοσοκομειακό φαρμακείο να δύναται να προμηθεύονται φαρμακευτικά προϊόντα για τις ανάγκες 
τους, την ευθύνη διαχείρισης των οποίων πρέπει να έχει φαρμακοποιός. 

4. Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των νοσηλευτηρίων κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή ρυθμίσεων, ώστε όλα 
τα νοσηλευτήρια, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, να έχουν υποχρέωση ορισμού φαρμακοποιού μέχρι τη 
θέσπιση των σχετικών κανονισμών.   

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι η ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας επισημάνθηκε κατά την 
εφαρμογή της β΄ φάσης του ΓΕΣΥ.  Συναφώς, κρίθηκε επιβεβλημένο όπως ο επαγγελματίας υγείας που θα είχε 
την ευθύνη της προμήθειας, ασφαλούς φύλαξης και διάθεσης των φαρμακευτικών προϊόντων είναι 
φαρμακοποιός, ώστε να ρυθμιστεί το θέμα και να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που παρατηρούνται 
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αναφορικά με τον εφοδιασμό των νοσηλευτηρίων αυτών από τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων.  
Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο εκπρόσωπο, η προτεινόμενη ρύθμιση θα ισχύει μέχρι την επικείμενη θέσπιση των 
σχετικών κανονισμών που θα διέπουν τα νοσοκομειακά φαρμακεία.  

 Οι εκπρόσωποι του ΟΑΥ και του ΟΚΥΠΥ επισήμαναν την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης του θέματος, 
ώστε να μην επιβαρύνεται ο ΟΚΥΠΥ με την προμήθεια και ασφαλή φύλαξη των φαρμακευτικών προϊόντων και 
τη μετέπειτα προμήθειά τους σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια.   

 Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου οι εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου Επιτρόπου Εποπτείας Γενικού Συστήματος Υγείας, του ΟΚΥΠΥ, του 
Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου, του Γερμανικού 
Ογκολογικού Κέντρου, της ΑΣΔΥΚ και της ΠΑΣΥΚΙ επισήμαναν ότι ο υπεύθυνος φαρμακοποιός πρέπει να είναι 
πλήρους και όχι μερικής απασχόλησης για σκοπούς διεκπεραίωσης των εργασιών εντός του νοσηλευτηρίου και 
διασφάλισης της ασφάλειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

 Η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου εξέφρασε την άποψη όπως τύχει 
εφαρμογής η υφιστάμενη νομοθεσία που προβλέπει πλήρη εργοδότηση φαρμακοποιού.   

 Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ ζήτησε όπως επεξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους στο νομοσχέδιο 
προτείνεται η διαγραφή της αναφοράς σε «εργοδότηση». 

 Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου και της ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασαν 
επιφυλάξεις σχετικά με την αναφορά στο νομοσχέδιο ότι το νοσηλευτήριο «ορίζει» αντί «εργοδοτεί» υπεύθυνο 
φαρμακοποιό.   

 Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την 
επιβολή υποχρέωσης για εργοδότηση φαρμακοποιού πλήρους απασχόλησης σε όλα τα νοσηλευτήρια, 
ανεξαρτήτως μεγέθους ή ειδικότητας, χωρίς την παραχώρηση σε αυτά ειδικών κινήτρων.  Επιπρόσθετα, 
επισήμανε την ανάγκη καθορισμού του ρόλου του φαρμακοποιού και την παροχή της δυνατότητας εξυπηρέτησης 
ασθενών εντός και εκτός του νοσηλευτηρίου, σε περίπτωση υποχρεωτικής δημιουργίας νοσοκομειακών 
φαρμακείων εντός των νοσηλευτηρίων. 

 Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί γραπτώς επί των προνοιών του νομοσχεδίου σε 
μεταγενέστερο στάδιο. 

 Ο εκπρόσωπος του ΣΦΕΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.  

 Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου ηγέρθη από πλευράς της επιτροπής η ανάγκη διασαφήνισης 
κατά πόσο με την ψήφιση του νομοσχεδίου διασφαλίζεται ότι τα ονομαστικά φάρμακα, τα οποία εγκρίνονται από 
την Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων, θα μεταφέρονται απευθείας στα νοσηλευτήρια. 

 Ο εκπρόσωπος των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με τον πιο πάνω 
προβληματισμό, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο ικανοποιεί τον πιο πάνω σκοπό και κατά την εφαρμογή των 
προνοιών του νομοσχεδίου θα μπορούσε να ενταχθεί συγκεκριμένος μηχανισμός προς εκπλήρωση της πιο 
πάνω διαδικασίας.    

 Σημειώνεται ότι μέλη της επιτροπής κάλεσαν το Υπουργείο Υγείας να καταθέσει το συντομότερο δυνατό 
στη Βουλή τους κανονισμούς που θα ρυθμίζουν τη λειτουργία των νοσοκομειακών φαρμακείων.   

 Την πιο πάνω θέση υιοθέτησαν εμπλεκόμενοι φορείς.   

 Συναφώς, στη βάση των απόψεων που εκφράστηκαν από εμπλεκόμενους φορείς, η επιτροπή, με τη 
σύμφωνη γνώμη των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, εισηγήθηκε την τροποποίηση του 
νομοσχεδίου, ώστε να προβλέπεται η υποχρεωτική εργοδότηση υπεύθυνου φαρμακοποιού πλήρους 
απασχόλησης στα νοσηλευτήρια.   

 Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας τροποποίησαν το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την πιο πάνω θέση της επιτροπής.  
Περαιτέρω, τροποποίησαν το κείμενο του νομοσχεδίου με την προσθήκη πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία τα 
νοσηλευτήρια τα οποία εξυπηρετούσαν εξωτερικούς ασθενείς πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
προτεινόμενου νόμου θα εξακολουθήσουν να τους εξυπηρετούν. 

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν οι πρόνοιες του 
νομοσχεδίου που προβλέπουν την εργοδότηση υπεύθυνου φαρμακοποιού πλήρους απασχόλησης να μην 
εφαρμόζονται για τα μικρού μεγέθους νοσηλευτήρια τα οποία δε διαθέτουν πέραν των πέντε κλινών, με εξαίρεση 
τα νοσηλευτήρια που διαθέτουν φαρμακευτικά προϊόντα στους τομείς της ογκολογίας και της νευρολογίας.  

 Ο εκπρόσωπος των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας συμφώνησε με την πιο πάνω 
εισήγηση, επισημαίνοντας ότι τα νοσηλευτήρια αυτά πρέπει να συνεχίσουν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους 
από φαρμακεία με τα οποία συνεργάζονται, όπως ισχύει σήμερα. 



535 

 Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω εισήγηση που υπέβαλαν μέλη της, έκρινε σκόπιμο να την 
ενσωματώσει στο κείμενο του νομοσχεδίου.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε 
να τοποθετηθεί επί των προνοιών του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Βλέπω υπάρχουν τρεις.  Θα ξεκινήσω από την επιτροπή Υγείας, την κ. Ορφανίδου.   Κυρία 
Ορφανίδου, προεδρεύεις την επιτροπής Υγείας, να ξεκινήσεις πρώτη και θα προχωρήσουμε με τους υπόλοιπους 
συναδέλφους. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Θέλω να ενημερώσω ότι και ενώπιον της επιτροπής Υγείας μάς είχε αναφερθεί η πρόθεση της κυβέρνησης 
για την ίδρυση των νοσοκομειακών φαρμακείων, που θα έρθει σύντομα με νομοθετική ρύθμιση.  Μέχρις ότου 
όμως έχουμε αυτή τη νομοθετική ρύθμιση ενώπιόν μας, για να μπορέσουμε να λύσουμε μακροχρόνια αυτό το 
πρόβλημα, ήρθε αυτή η συγκεκριμένη τροποποίηση, η οποία βασικά προωθεί τα ιδιωτικά και τα δημόσια 
νοσηλευτήρια να διαθέτουν νοσοκομειακό φαρμακείο με φαρμακοποιό πλήρους απασχόλησης.   

 Υπήρξε μια διαδικασία και συζήτηση ενώπιον της επιτροπής και όλοι συμφωνήσαμε ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη σημασία σ’ αυτό το θέμα γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο.  Και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να είναι πλήρους 
απασχόλησης και υπήρξε και μια ανησυχία, ένας προβληματισμός εκ μέρους μας, κατά πόσο θα μπορούν να 
ανταποκριθούν σε αυτή την πρόνοια για πλήρη απασχόληση όλα τα νοσηλευτήρια και γι’ αυτόν τον λόγο 
εξαιρέσαμε αυτά τα πολύ μικρά και βεβαίως τα θέματα τα ογκολογικά. 

 Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η τροποποίηση της νομοθεσίας.  Θεωρώ ότι υπάρχει 
σύμπνοια και συνεργασία από όλα τα κόμματα προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρώ ότι με αυτό τον τρόπο 
αντιμετωπίζουμε και σ’ έναν πολύ σημαντικό βαθμό και το θέμα της -πολλές φορές- έλλειψης των φαρμάκων σε 
ένα ορισμένο επίπεδο, αλλά και γενικότερα θεωρώ ότι βελτιώνουμε την παροχή της ποιότητας υπηρεσιών στους 
ασθενείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ορφανίδου. 

 Ο κ. Σαββίδης εκ Πάφου. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Ως συνέχεια του λόγου της συναδέλφου αναδεικνύεται και η αναγκαιότητα διαφύλαξης της επαγγελματικής 
ιδιότητας σ’ αυτό τον τόπο, γιατί δυστυχώς ο καθένας επαγγέλλεται ό,τι δηλώνει.  Με αυτό τον τρόπο η 
συγκεκριμένη τροπολογία θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος να διαφυλάξουμε, όπως έχω προαναφέρει, την 
επαγγελματική ιδιότητα.  Ο φαρμακοποιός επιτελεί μια σημαντική, θα έλεγα, εργασιακή δραστηριότητα και, όταν 
αυτή η δραστηριότητα είναι συνυφασμένη με την υγεία του κόσμου, έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία. 

 Ευελπιστώ ότι η σημερινή τροπολογία, την οποία ψηφίζουμε, θα είναι η απαρχή της επαγγελματικής 
διαφύλαξης όλων των επαγγελμάτων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κάποιος άλλος συνάδελφος ζήτησε τον λόγο.  

 Παρακαλώ. 

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

 Σε συνέχεια των όσων έχουν αναφέρει οι συνάδελφοι ελπίζουμε ότι με την τροποποίηση του παρόντος 
νόμου θα δοθεί λύση σε ένα εξόχως σοβαρό ζήτημα.  Είχαν φτάσει κοντά μας δημοσιεύματα από τον τύπο, αλλά 
και καταγγελίες από ασθενείς, όπου ανέφεραν ότι κόσμος ο οποίος νοσεί από σπάνιες παθήσεις, από χρόνιες 
παθήσεις, κουβαλούσε στο ιδιωτικό του αυτοκίνητο φάρμακα μέχρι και αξίας €25.000.   

 Αξίζει σ’ αυτό το σημείο να πούμε ότι ο λόγος και ο τρόπος με τον οποίο το έχουμε εδώ ήταν μετά από 
πιέσεις της δικής μας κοινοβουλευτικής ομάδας.  Οφείλουμε να σημειώσουμε την αποδοχή που έτυχε η πρότασή 
μας από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και την καλή δουλειά και συνεργασία που είχαμε στην επιτροπή Υγείας.  
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Ευχόμαστε και ελπίζουμε αυτού του είδους οι πρακτικές να τερματιστούν ή τουλάχιστον να απαμβλυνθούν, 
ωσότου έρθουν οι κανονισμοί. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο Μαρίνα Νικολάου του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

 Άλλος συνάδελφος δεν υπάρχει. 

 Άρα, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 38 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων 
που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για τον μήνα Ιανουάριο του 
2022».   

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της 
Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου 

δικαίου για τον μήνα Ιανουάριο του 2022 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής: 

 Σάβια Ορφανίδου  Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω απόφαση σε 
συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2021. 

 Με την εν λόγω απόφαση της Βουλής παρέχεται σε ορισμένα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου των 
οποίων δεν έχουν ακόμα εγκριθεί οι προϋπολογισμοί για το έτος 2022 εξουσιοδότηση για διενέργεια δαπάνης 
για τον μήνα Ιανουάριο του 2022 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται 
στον προϋπολογισμό κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2021, το οποίο αναλογεί στο ίδιο 
χρονικό διάστημα, δηλαδή στον μήνα Ιανουάριο του 2021. 

 Σύμφωνα με την απόφαση, δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή 
σκοπούς ούτε μπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε νέα θέση στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, μέχρι να 
εγκριθούν από τη Βουλή και να πάρουν την τελική τους μορφή οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων 
δημόσιου δικαίου για το έτος 2022. 

 Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση 
Προϋπολογισμών) Νόμο, οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου υποβάλλονται στη 
Βουλή για έγκριση μέσα στα ίδια χρονικά περιθώρια στα οποία υποβάλλεται και ο κρατικός προϋπολογισμός.  
Ωστόσο, αριθμός προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου δεν έχει ακόμη κατατεθεί ή εγκριθεί 
από τη Βουλή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια δαπανών, όπως 
προβλέπεται στην πιο πάνω απόφαση της Βουλής. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με βάση τα πιο πάνω, χωρίς να 
δεσμεύεται ως προς τις τελικές της θέσεις, που θα προκύψουν μετά τη μελέτη κάθε προϋπολογισμού ξεχωριστά, 
ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της υπό αναφορά απόφασης για τη διενέργεια δαπάνης για τον μήνα 
Ιανουάριο του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ναι, κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε.  Ξανά απευθύνουμε έκκληση σε εκείνους τους οργανισμούς δημοσίου 
δικαίου που δεν έχουν καταθέσει τους προϋπολογισμούς τους να το πράξουν, διότι αυτή η πρακτική, κάποιοι να 
θεωρούν ότι η έγκριση των δωδεκατημορίων είναι στην ουσία μία χαλαρότητα που έχουν για την κατάθεσή των 
προϋπολογισμών τους, δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αφού δέχεστε και τους περνάτε, θα το ξανακάμουν.  Είναι καιρός κάποια ώρα να τερματιστεί τούτη η 
δουλειά! 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Η ολομέλεια πρέπει να αποφασίσει, δεν είναι η επιτροπή Οικονομικών, κύριε Πρόεδρε, που αποφασίζει. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τώρα που εννά το θέσω σε ψηφοφορία, ελπίζω να συνταχθείτε με τη σωστή άποψη! 

 Υπάρχουν άλλοι ομιλητές επί θέματος αρχής;   

 Δεν υπάρχουν. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει την απόφαση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από νομικά 
πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τον μήνα Ιανουάριο του 2022 

 ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) 
Νόμους, οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου κατατίθενται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για έγκριση, 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ δεν έγινε κατορθωτή η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων και/ή η μελέτη και έγκριση 
των προϋπολογισμών αυτών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2021, 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία η συνέχιση της λειτουργίας των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, 

 Για τους λόγους αυτούς η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζει ως ακολούθως: 

1. Παρέχει την εξουσιοδότησή της για τη διενέργεια δαπάνης για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2022 ποσού 
το οποίο δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έτους 
2021 κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

2. Η εξουσιοδότηση αυτή παρέχεται υπό τον όρο ότι δε θα διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες 
υπηρεσίες ή σκοπούς και ότι δε θα πληρωθεί οποιαδήποτε νέα θέση μέχρι την τελική έγκριση από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων του προϋπολογισμού κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τρεις.  Εναντίον ψηφίζουν ο κ. Μυλωνάς, ο κ. Κουλίας και ο κ. Θεμιστοκλέους.  Έτσι, για να πάει ένα 
μήνυμα δηλαδή, και ελπίζω να γίνουν δεκατρείς την άλλη φορά, για να καταλάβουν κάποιοι ότι πρέπει να μεν 
χρησιμοποιούν τη Βουλή με τούντον τρόπον. 

 Αποχές έχουμε; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Η απόφαση εγκρίνεται. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 39 μέχρι 74 αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Έχει ήδη γίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.130, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 

 «Κατά ή περί το 2019 ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών παραχώρησε δυνάμει σύμβασης 
μίσθωσης σε εκτοπισθέντες τρία τουρκοκυπριακά τεμάχια γης που βρίσκονται επί της λεωφόρου Φανερωμένης 
πλησίον του κυκλικού κόμβου στη Λάρνακα (συμβολή λεωφόρου Φανερωμένης με λεωφόρο 1ης Απριλίου). 

 Τα εν λόγω τεμάχια (συμπεριλαμβανομένων και άλλων πέντε που αφορούσαν υφιστάμενους διαχειριστές) 
προέκυψαν κατόπιν σχεδίου διαχωρισμού του αρχικού τεμαχίου με αρ. 1, Φ/ΣΧ 40/64W2, σε οκτώ νέα υπό 
δημιουργία οικόπεδα.  Το σχέδιο το οποίο ετοιμάστηκε από την επαρχιακή διοίκηση και τον δήμο Λάρνακας 
περιλάμβανε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίησή του την κατασκευή οδικού δικτύου, ώστε να 
παρέχεται ικανοποιητική, λειτουργική και ασφαλής πρόσβαση στα υπό δημιουργία τεμάχια. 

 Τα εν λόγω τεμάχια παραχωρήθηκαν έναντι μηνιαίου ενοικίου και οι ενδιαφερόμενοι προχώρησαν στην 
υποβολή πολεοδομικών αιτήσεων για τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού, καταστημάτων και φρουταρίας, 
αντίστοιχα. Ο δήμος Λάρνακας ωστόσο δεν μπορεί να προχωρήσει στη χορήγηση των σχετικών πολεοδομικών 
αδειών και κατ’ επέκταση οι δικαιούχοι δεν μπορούν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη των τεμαχίων, για να 
ασκήσουν το επιτήδευμά τους, λόγω της έκφρασης αρνητικών απόψεων από τον Φορέα Επίλυσης 
Κυκλοφοριακών Προβλημάτων, αφού η κατασκευή του οδικού δικτύου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την υλοποίηση του σχεδίου. Η μη κατασκευή του οδικού δικτύου εμποδίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης των 
τεμαχίων, αφού δε διαθέτουν ικανοποιητική και ασφαλή προσβασιμότητα. Αναπόφευκτα λοιπόν δημιουργείται η 
ανάγκη κατασκευής του οδικού δικτύου, όπως έχει σχεδιαστεί κατά τον διαχωρισμό του αρχικού τεμαχίου, για 
την ασφαλή πρόσβαση των πολιτών και την ομαλή ανάπτυξη της εμπορικότητας των επιχειρήσεων. 

 Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για τα ακόλουθα: 

1. Με ποιο σκεπτικό παραχώρησε ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών τη μίσθωση των εν λόγω 
τεμαχίων χωρίς να εξασφαλιστούν εκ των προτέρων οι στοιχειώδεις εγκρίσεις για την κατασκευή οδικού 
δικτύου που θα διασφαλίζει την προσβασιμότητα στον χώρο και την ομαλή δραστηριότητα των 
προαναφερθέντων επιχειρήσεων; 

2. Ποιες ενέργειες προγραμματίζει το υπουργείο για την κατασκευή του οδικού δικτύου και με ποια 
χρονοδιαγράμματα; 

3. Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη των τεμαχίων επιφέρει κόστος και ταλαιπωρία στους δικαιούχους. 
Υπάρχει πρόθεση για αναστολή της πληρωμής των ενοικίων μέχρι τα τεμάχια να μπορούν να 
αδειοδοτηθούν; 

4. Υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του υπουργείου να προχωρήσει σε επιστροφή μέρους των 
καταβεβλημένων μέχρι σήμερα ενοικίων και/ή σε εκπτώσεις στην  καταβολή των ενοικίων;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.131, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρύση Παντελίδη 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του 
υπουργείου για την υλοποίηση του έργου βελτίωσης της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου στον Άγιο Δομέτιο». 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.132, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρύση Παντελίδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες 
του υπουργείου που αφορούν στη συντήρηση του παλαιού κτιρίου του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου, 
η οποία κρίνεται αναγκαία.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.133, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού κ. Σταύρου Παπαδούρη 

 «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα έργα 
για την κατασκευή του τερματικού εισαγωγής και αεριοποίησης στο Βασιλικό θα ολοκληρωθούν εντός των 
πλαισίων του χρονοδιαγράμματος με βάση τους όρους της κατακύρωσης της προσφοράς. 

 Επίσης, να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων και για τα εξής: 

1. Την ημερομηνία παράδοσης του τερματικού και το αναμενόμενο συνολικό κόστος του έργου με τα 
σημερινά δεδομένα (καθυστερήσεις, αυξήσεις στις τιμές των υλικών κ.λπ.). 

2. Το κόστος αεριοποίησης στο τερματικό της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ). 

3. Τη μείωση ή αύξηση σε €/KWh που το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος θα έχει με την καύση 
φυσικού αερίου αντί μαζούτ και ντίζελ, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές τιμές πώλησης υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, μαζούτ και ντίζελ. 
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4. Τον χρόνο απόσβεσης του έργου της ΕΤΥΦΑ, έχοντας υπόψη την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

5. Τους ρύπους σε COx, ΝΟx και SOx που αναμένεται να εκπέμπει η ΑΗΚ με την καύση φυσικού αερίου και 
το κόστος εξαγοράς τους σε σύγκριση με τους ρύπους υπό τις σημερινές συνθήκες καύσης μαζούτ και 
ντίζελ με σημερινές τιμές αγοράς ρύπων (περίπου €70/ΜΤ). 

6. Αν υπήρξαν και έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις για συντομότερη εισαγωγή φυσικού αερίου στην 
Κύπρο για ηλεκτροπαραγωγή, ώστε να περιοριστεί το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού και εξαγοράς 
ρύπων, που επιβαρύνουν τον οικιακό καταναλωτή και τη βιομηχανία. 

7. Ποια βιώσιμα μέτρα προτίθεται το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να λάβει 
για την ακρίβια του ηλεκτρικού ρεύματος πέραν της προσωρινής μείωσης με τη μείωση ΦΠΑ. 

 Επισυνάπτουμε σημερινά δημοσιεύματα στον τύπο για το κόστος των ρύπων και σημείωμά μας, 
ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2021, με σχετική πληροφόρηση επί του ίδιου θέματος.» 

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

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.134, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Χριστοφίδη  

 «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο εφαρμόζεται ο περί Ιδιωτικών 
Σχολών Έντεχνου Χορού Νόμος και αν έχει διοριστεί και λειτουργεί η Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολών 
Έντεχνου Χορού, όπως προβλέπεται στον πιο πάνω νόμο.  Σε περίπτωση που έχει διοριστεί, θα θέλαμε να 
πληροφορηθούμε ποιοι την απαρτίζουν. 

 Επίσης σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε κάτω από ποιο καθεστώς λειτουργούν οι σχολές χορού 
που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία του έντεχνου χορού.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.135, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2022 η Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας διέθεσε κάτω από το άρθρο 04600, που αφορά αποζημιώσεις και έξοδα αγωγών, ποσό ύψους 
€9.021.456 για το έτος 2020, ενώ είχε προϋπολογίσει για το έτος 2021 ποσό ύψους €16.400.000. 

 Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο 
έχουν διατεθεί τα κονδύλια αυτά για τα έτη 2020 και 2021, επισυνάπτοντας κατάλογο αποδεκτών, σημείωση του 
ποσού που έχει εκταμιευθεί για κάθε περίπτωση και μικρή περιγραφή για τον λόγο που έχει καταβληθεί κάθε 
ποσό.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.136, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρύση Παντελίδη 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που 
εισπράττουν ετησίως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω του φόρου θεάματος.  Πιο συγκεκριμένα, η 
ενημέρωση να αφορά το ποσό που εισέπραξαν οι δήμοι και οι κοινότητες μέσω του φόρου θεάματος ετησίως τα 
τελευταία πέντε χρόνια.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.137, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους 
σχεδιασμούς της κυβέρνησης σχετικά με την απάμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος που παρουσιάζεται 
στην έξοδο του δρόμου Δρομολαξιάς-Μενεού, παρά τα φώτα τροχαίας, προς το αεροδρόμιο Λάρνακας.  Στον 
συγκεκριμένο δρόμο παρουσιάζονται τεράστια τροχαία κίνηση και ζητήματα ασφάλειας.  Επίσης, ο εν λόγω 
δρόμος είναι ο μοναδικός δρόμος που προσφέρει πρόσβαση στις κοινότητες Περβολιών, Κιτίου και Μενεού. 

 Ζητούμε λοιπόν όπως ενημερωθούμε για τις ενέργειες που έχουν γίνει αναφορικά με την αντιμετώπιση 
του προβλήματος και για τον σχεδιασμό που υπάρχει για την οριστική επίλυση του ζητήματος.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στις ερωτήσεις με αρ. 23.06.012.01.030 και 23.06.012.01.031, αντίστοιχα, 

ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλέκου 
Τρυφωνίδη 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και στις επιστολές σας και να σας πληροφορήσω τα 
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ακόλουθα: 

(α) Σχετικά με την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους γεωργούς για ζημιές που προκλήθηκαν (α) 
από τον καύσωνα τον Μάιο του 2019 και (β) από τη θεομηνία που έπληξε την ευρύτερη περιοχή Αστρομερίτη, 
στις 14 Δεκεμβρίου 2020, για την αξιολόγηση των ζημιών στη γεωργική παραγωγή το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει 
το “Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα 
της Γεωργίας για την περίοδο 2014-2020”. Η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους γίνεται μέσω του 
Ταμείου για την Προστασία και Ασφάλιση της Γεωργικής Παραγωγής, με βάση τον περί της Διαχείρισης Κινδύνων 
και Συναφή Θέματα Νόμο (Ν103(Ι)/2019). 

2. Η αξιολόγηση των ζημιών που έχουν επισυμβεί από τον καύσωνα, τον Μάιο του 2019, έχει ολοκληρωθεί 
και οι αποζημιώσεις έχουν στο σύνολο τους καταβληθεί στους δικαιούχους, με το συνολικό ποσό να υπερβαίνει 
τα €12 εκατομμύρια. 

3. Όσον αφορά τη θεομηνία που έπληξε την ευρύτερη περιοχή Αστρομερίτη, στις 14 Δεκεμβρίου 2020, 
σημειώνεται ότι η αρχική εκτίμηση των ζημιών έχει ολοκληρωθεί και οι επηρεαζόμενοι, που κρίθηκαν καταρχήν 
ως δικαιούχοι, έχουν ενημερωθεί όπως προβούν σε αποκατάσταση των ζημιών τους, όπως προνοείται από το 
“Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο”. Τα χρονοδιαγράμματα που δόθηκαν στους επηρεαζόμενους για 
αποκατάσταση των ζημιών τους δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και η διαδικασία συνεχίζεται. 

(α) Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου για την Προστασία και Ασφάλιση της Γεωργικής Παραγωγής, σε 
συνεδρία της, στις 20/9/2021, αποφάσισε όπως εγκρίνει την καταβολή ενισχύσεων στους δικαιούχους που έχουν 
ολοκληρώσει την αποκατάσταση, καθώς επίσης και τη χορήγηση προκαταβολών στους υπόλοιπους 
δικαιούχους. 

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις πληρωμές, κατά τη συνεδρία του, στις 15 Οκτωβρίου 2021 και η 
καταβολή των πιστώσεων υλοποιείται βάσει και των δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι δικαιούχοι. 

 Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.033, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού  κ. Αντρέα Καυκαλιά 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

α) Διαδικασίες και πλαίσιο προσφορών, αναφορικά με τις ενοικιάσεις των πτητικών μέσων στις οποίες 
προβαίνει το κράτος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ενοικίασης 

• Ενοικίαση δύο (2) ελικοπτέρων 

 Η διαχείριση του συμβολαίου ενοικίασης ελικοπτέρων για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, από το 
2019 και μετά έχει μεταφερθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Τμήμα Δασών. 

 Προκηρύχθηκε Ανοικτός Διαγωνισμός ΤΔ 1/2019 [Ανοικτή Διαδικασία βάσει του Νόμου 73(Ι)/2016], ο 
οποίος για διάφορους λόγους ακυρώθηκε.  Λόγω του επείγοντος του θέματος ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, 
ο Διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε (ΤΔ 32/2019) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
[Διαδικασία Διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 29 (2)(α) του Νόμου 73(Ι)/2016], με τον μοναδικό προσφέροντα 
του πρώτου Διαγωνισμού.  Ο Διαγωνισμός ανατέθηκε επιτυχώς στην εταιρία PERMELIA LTD για τα έτη 2019 
και 2020, με δικαίωμα προαίρεσης για το 2021. Το εν λόγω δικαίωμα εφαρμόστηκε και επιπρόσθετα, κατά το 
2019, όπου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ψηλών θερμοκρασιών, το Τμήμα Δασών προχώρησε στη μίσθωση 
ενός επιπρόσθετου ελικοπτέρου από την ίδια εταιρεία για σκοπούς αεροπυρόσβεσης. 

 Το ποσό ανάθεσης για κάθε έτος ήταν ως ακολούθως: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

1. Βασικό πακέτο ------------ 240 ώρες (για 2 ελικόπτερα) 1.596.000,00 

2. Επιπλέον ώρα πτήσης 150.00 20 ώρες 3.000,00 

3. Μέρα μεταστάθμευσης 0 5 μέρες 0 

4. Νυκτερινή πτήση 50,00 5 ώρες 250,00 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ 1.599.250,00 

• Ενοικίαση δύο (2) αεροσκαφών 

 Η διαχείριση του συμβολαίου ενοικίασης αεροσκαφών με σκοπό την κατάσβεση πυρκαγιών και τη 
διενέργεια περιπολιών για σκοπούς εντοπισμού και άμεσης επέμβασης για κατάσβεση των πυρκαγιών, εμπίπτει 
στις αρμοδιότητες του Τμήματος Δασών. 

 Προκηρύχθηκε Ανοικτός Διαγωνισμός ΤΔ 10/2020 [Ανοικτή Διαδικασία βάσει του Νόμου 73(Ι)/2016], ο 
οποίος ανατέθηκε επιτυχώς στην εταιρία Titan FireFighting Company SL για τα έτη 2020 και 2021, με δικαίωμα 
προαίρεσης για το 2022 και 2023.       

 Το ποσό ανάθεσης για κάθε έτος ήταν ως ακολούθως: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ   ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

1. Βασικό πακέτο -------------- 300 ώρες (2 
αεροσκάφη) 

1.595.000,00 

2. Επιπλέον ώρα πτήσης 1.250,00 (ανά 
αεροσκάφος) 

40 ώρες (2 
αεροσκάφη) 

50.000,00 

3. Μέρα μεταστάθμευσης 5.000,00 5 μέρες (2 
αεροσκάφη) 

25.000,00 

4. Νυκτερινή πτήση 2.500,00 5 ώρες (2 
αεροσκάφη) 

12.500,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ 1.682.500,00 

β) Διαδικασίες αγοράς υπηρεσιών από χειριστές - πιλότους για τα πτητικά μέσα που διαθέτει το Τμήμα 
Δασών 

 Προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί [Ανοικτή Διαδικασία βάσει του Νόμου 73(Ι)/2016].  Εάν δεν 
καταστεί δυνατή η εξεύρεση χειριστών με την πιο πάνω διαδικασία, τότε το Τμήμα Δασών προχωρά στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση [Διαδικασία Διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 29 (2)(α) 
του Νόμου 73(Ι)/2016] με τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς των προηγούμενων διαγωνισμών. 

 Η αγορά υπηρεσιών χειριστών αναφέρεται στους δύο (2) τύπους αεροσκαφών που διαθέτει το Τμήμα 
Δασών, αφορά συνήθως τρεις (3) χειριστές και καλύπτει την περίοδο πυροπροστασίας [περίπου έξι (6) μήνες].  
Το ποσό ανάθεσης κυμαίνεται γύρω στις €16.500 για κάθε χειριστή.  Τόσο ο αριθμός των χειριστών, όσο και το 
κόστος αγοράς υπηρεσιών ανά έτος εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα χειριστών στην παγκόσμια αγορά. 

γ) Αριθμός των πιλότων οι οποίοι εργοδοτούνται από το Τμήμα Δασών και πόσοι από αυτούς επιχειρούν 

 Στη Μονάδα Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών εργοδοτούνται τέσσερις (4) χειριστές πτητικών 
μέσων.  Ο ένας είναι ο προϊστάμενος της Μονάδας και επιχειρεί ως κυβερνήτης.  Ο δεύτερος προς το παρόν 
επιχειρεί ως κυβερνήτης υπό εποπτεία, σύμφωνα με τις νενομισμένες διαδικασίες. Οι άλλοι δύο (2) χειριστές 
είναι υπό εκπαίδευση, αφού προσλήφθηκαν την 1η Ιουλίου 2021. 

δ) Κατά πόσο υπήρχε σχεδιασμός από το Τμήμα Δασών για αγορά επιπρόσθετων πτητικών μέσων και από 
πότε και, αν υπήρχε, γιατί δεν προχώρησε 

 Το 2018 ανατέθηκε σε Τεχνική Επιτροπή να αξιολογήσει τις δυνατότητες των εναέριων πυροσβεστικών 
μέσων και των αναγκών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πτητικά μέσα πυρόσβεσης.  Η Επιτροπή υπέβαλε 
σχετική έκθεση με εισηγήσεις στις 18/06/2018. 

 Στη βάση των εισηγήσεων της εν λόγω Επιτροπής, το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με αρ. 
88.776 και ημερομηνία 8/01/2020, μεταξύ άλλων, αποφάσισε να εγκρίνει τη μίσθωση/αγορά υπηρεσιών από το 
Τμήμα Δασών για δύο (2) πυροσβεστικά αεροπλάνα (παρόμοιου τύπου με αυτά του Τμήματος Δασών), για την 
περίοδο 2020-2021, με δικαίωμα επέκτασης για ακόμη δύο (2) χρόνια.  Στη βάση της Απόφασης αυτής, το Τμήμα 
Δασών από το 2020 έχει συμφωνία με εταιρεία ισπανικών συμφερόντων που προσφέρει υπηρεσίες 
αεροπυρόσβεσης στην Κύπρο με δύο (2) αεροπλάνα για την περίοδο 2020-2023.  Σημειώνεται ότι, κατά το 2019, 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ψηλών θερμοκρασιών, το Τμήμα Δασών προχώρησε στη μίσθωση ενός (1) 
επιπρόσθετου ελικοπτέρου για σκοπούς αεροπυρόσβεσης, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο (α) πιο πάνω. 

 Σημειώνεται επίσης ότι, στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διαγωνισμών για περαιτέρω 



543 

ενίσχυση των πτητικών μέσων του Τμήματος Δασών.  Οι διαγωνισμοί αφορούν τη μίσθωση πτητικών μέσων, 
καθώς επίσης και την αγορά/ ενοικιαγορά πυροσβεστικών αεροσκαφών. 

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες.»  

Απάντηση ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Άμυνας κ. Χαράλαμπου Πετρίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.070, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με τον Δεξαμενισμό-Συντήρηση-Λειτουργία του Πλοίου Γενικής 
Υποστήριξης (ΠΓΥ) “ΑΛΑΣΙΑ” και σας πληροφορώ τα παρακάτω: 

α. Το πλοίο κατασκευάστηκε το 1968 και μετά από χρήση 45 ετών παροπλίστηκε από το Ομανικό Ναυτικό 
το 2013. 

β. Μετά τη λήψη της απόφασης για παραχώρησή του στην Κυπριακή Δημοκρατία, το Ομανικό Ναυτικό 
εκτέλεσε περιορισμένες εργασίες συντήρησης από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο 2016 προκειμένου να 
καταστεί ικανό για ασφαλή πλου από το Ομάν στην Κύπρο. 

γ. Κατά την παραλαβή του πλοίου, το Ομανικό Ναυτικό ενημέρωσε λεπτομερώς το πλήρωμα του πλοίου για 
τις περαιτέρω εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν, συμπεριλαμβανομένου και του δεξαμενισμού. 
Επισημαίνεται ότι, όλα τα πλοία είτε είναι πολεμικά είτε εμπορικά πρέπει να εκτελούν εργασίες 
δεξαμενισμού κάθε 2 χρόνια για καθαρισμό και βάψιμο υφάλων, καθώς και για εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης που απαιτούνται έτσι ώστε να διατηρούνται σε ενέργεια, να είναι αξιόπιστα και ασφαλή κατά 
τους πλόες τους. 

δ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου αυτό να καταστεί αξιόπλοο, οι εκτεταμένες εργασίες 
συντήρησης και η αντικατάσταση πεπαλαιωμένων/ βεβλαμμένων συστημάτων επί του πλοίου ήταν 
επιβεβλημένη. 

ε. Οι εργασίες συντήρησης/επισκευής που εκτελέστηκαν από την ημέρα παραλαβής του μέχρι σήμερα και 
το κόστος αυτών ανέρχεται σε 1.212.857,38 ευρώ όπως παρακάτω: 

 (1) 2017: €41.179,12 

 (2) 2018: €152.221,26 (Αλλαγή συστήματος Χειριστηρίων των κυρίων μηχανών λόγω βλάβης που 
προϋπήρχε και επιδεινώθηκε κόστους €67.780,00) 

 (3) 2019: €52.136,43 

 (4) 2020: €840.679,10 (έγινε δεξαμενισμός του πλοίου κόστους €794.171,10) 

 (5) 2021: €126.641,47 (βλάβη πηδαλίου κόστους €101.386,00). 

στ. Το πλοίο βρίσκεται σε ενέργεια και δύναται να εκτελέσει την αποστολή του. 

2. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις τυχόν απαιτηθούν.» 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης 
Δράκου στις ερωτήσεις με αρ. 23.06.012.01.079, 23.06.012.080 και 23.06.012.01.081, ημερομηνίας 13 

Οκτωβρίου 2021 και 14 Οκτωβρίου 2021, αντίστοιχα, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Αναφέρομαι στις πιο πάνω Ερωτήσεις και σας πληροφορώ τα ακόλουθα, αναφορικά με τα θέματα που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως: 

Α. “Παρακαλείται ο αρμόδιος Υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο 
οποίο βρίσκεται η διαδικασία διορισμού του Προέδρου και των Μελών του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την 
Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, σύμφωνα με το άρθρο 39 (2) του περί της Πρόληψης 
και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και για Συναφή Θέματα Νόμου 
του 2021, N. 115 (Ι)/2021”. 

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, έχει προβεί σε ενέργειες για εξασφάλιση του αναγκαίου 
προσωπικού για υποστήριξη του Φορέα και εξασφάλιση των απαραίτητων γραφειακών χώρων και εξοπλισμού. 

2. Συγκεκριμένα, έχει επιλεγεί ο χώρος σε κτίριο που ήδη ενοικιάζει το Υπουργείο και γίνονται ενέργειες για 
την κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό του. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της στελέχωσης, το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αποτάθηκε με επιστολές του ημερομηνίας 1ης Ιουλίου και 4 Οκτωβρίου 2021, 
αντίστοιχα, προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ζητώντας την τοποθέτηση 
στο Υπουργείο προσωπικού, το οποίο θα στελεχώνει το Συντονιστικό Φορέα. 

3. Η προσπάθεια είναι, τόσο το θέμα της στέγασης, όσο και της στελέχωσης του Φορέα να διευθετηθεί μέχρι 
το τέλος του έτους, έτσι ώστε αρχές του 2022 να προωθηθεί Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με 
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τη σύσταση του Φορέα και το διορισμό του Προέδρου και των Μελών του. 

Β. “Στη βάση του άρθρου 9 του περί της Καταπολέμησης του Σεξισμού και του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου 
Σεξισμού Νόμου Ν. 209 (Ρ/2020), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει σε σώμα η συμβούλιο ή 
επίτροπο ή ανεξάρτητο θεσμό την αρμοδιότητα παρακολούθησης και εφαρμογής του υπό αναφορά νόμου, την 
ανάπτυξη σχετικών δράσεων και στρατηγικών, καθώς και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 
σε θέματα καταπολέμησης του σεξισμού”. 

1. Για αποφυγή της δημιουργίας πολλών διαφορετικών εποπτικών αρχών με παρόμοιας φύσης 
αρμοδιότητες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προσανατολίζεται ν’ αναθέσει την αρμοδιότητα 
παρακολούθησης των διατάξεων του πιο πάνω νόμου στο Συντονιστικό Φορέα, ο οποίος θα συσταθεί δυνάμει 
των προνοιών του νόμου με τίτλο “ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της 
Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021”, Ν. 115(Ι)/2021. 

2. Σημειώνεται ότι, το αδίκημα του σεξισμού περιλαμβάνεται μεταξύ των αδικημάτων βίας κατά των γυναικών 
που ποινικοποιούνται δυνάμει των διατάξεων του νόμου Ν. 115(Ι)/2021 (άρθρο 5α) και ως εκ τούτου μια τέτοια 
ανάθεση είναι και εύλογη και νομότυπη. 

3. Όπως προαναφέρθηκε στο σημείο A3 πιο πάνω, στόχος είναι ο Συντονιστικός Φορέας να συσταθεί μέχρι 
τις αρχές του 2022 και ταυτόχρονα με τη σύστασή του να του ανατεθεί μεταξύ άλλων και η αρμοδιότητα 
παρακολούθησης των διατάξεων του νόμου για καταπολέμηση του σεξισμού. 

Γ. “Παρακαλείται ο αρμόδιος Υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο 
οποίο βρίσκεται η ετοιμασία Κανονισμών για την εφαρμογή του περί Προστασίας από Παρενόχληση και 
Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμου του 2021 Ν. 114(1)72021, όπως προνοείται στο άρθρο 13 αυτού”. 

1. Ο πιο πάνω αναφερόμενος νόμος είναι αναλυτικός και μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως και αποτελεσματικά, 
χωρίς τη θέσπιση οποιωνδήποτε Κανονισμών. Η πρόνοια του άρθρου 13 δίδει τη δυνατότητα για έκδοση 
Κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, εφόσον προκύψει οποιαδήποτε ανάγκη ή 
θέμα που χρειάζεται να ρυθμιστεί.» 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης 
Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.086, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά  

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Κουκουμά και σε συνέχεια της μεταξύ 
μας αλληλογραφίας, που λήγει με την ταυτάριθμη επιστολή μου, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2021, σας διαβιβάζω 
σχετική επιστολή της Βοηθού Αρχιπρωτοκολλητού του Ανωτάτου Δικαστηρίου με αρ. φακ. Α.Δ. 12.13.03 και ΑΔ. 
13.7.02.5 και ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 2021: 

 “Αναφορικά με την επιστολή σας με αρ φακ. 12.03.001.470 ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2021,  σας 
αναφέρουμε ότι  

1. η κατάσταση του Λογιστηρίου του Ανώτατου Δικαστηρίου δεικνύει: 

α) το συνολικό κονδύλι καθώς και την πραγματική δαπάνη για σκοπούς νομικής αρωγής ανά έτος από 
το 2017-2020, 

β) την πραγματική δαπάνη για σκοπούς νομικής αρωγής στις υποθέσεις Οικογενειακού Δικαστηρίου 
για το 2017-2020 ως ακολούθως: 

α) Νομικές Αρωγές 

 2017 2018 2019 2020 

Συνολικό Κονδύλι* 2.387.000,00 2.421.000.00 2.611.020.00 2.565.010,00 

Πραγματική Δαπάνη  1.633.640,95 1.742.120,00 1.863.817,14 1.694.369,69 

*Η δαπάνη που αφορά τις Νομικές Αρωγές, καλύπτεται από το Άρθρο 04603 ‘Έξοδα Ποινικών Διώξεων, 
Πολιτικών Διαδικασιών και Διαδικασιών σε Οικογενειακά Δικαστήρια’. Από το ίδιο Άρθρο πληρώνονται τα έξοδα 
διερμηνείας, καθώς και οι αποζημιώσεις ημερομισθίων και οδοιπορικών εξόδων προσώπων που καλούνται ως 
μάρτυρες σε ποινικές υποθέσεις. Συνεπώς, το ποσό που αναγράφεται για το ‘Συνολικό Κονδύλι’, δεν αφορά μόνο 
το εγκριθέν ποσό για Νομικές Αρωγές, αλλά την εγκεκριμένη πρόνοια για κάλυψη όλων των προαναφερθέντων 
δαπανών. 

β) Πραγματική Δαπάνη κονδυλιού για σκοπούς Νομικής Αρωγής σε υποθέσεις του Οικογενειακού 
Δικαστηρίου 

 2017 2018 2019 2020 
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Πραγματική Δαπάνη  189.531,81 181.768,78 212.059,78 225.876,22 

 

2. Στοιχεία όπως έχουν σταλεί από τα Οικογενειακά Δικαστήρια παγκύπρια σε σχέση με τον αριθμό αιτήσεων 
νομικής αρωγής σε υποθέσεις Οικογενειακού Δικαστηρίου για τα έτη 2017-2020 επισυνάπτονται.”.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Άμυνας κ. Χαράλαμπου Πετρίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.087, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

(α) Με βάση τις πρόνοιες του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής 
Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία [άρθρο 7 (β) αυτού] όσο και του αντίστοιχου 
Κώδικα της Εθνικής Φρουράς έχει οριστεί Λειτουργός Ισότητας στο Υπουργείο Άμυνας από το 2019. 

(β) Αναφορικά με περιστατικά που δεν λαμβάνουν χώρα εντός του Υπουργείου Άμυνας αλλά σε οποιαδήποτε 
άλλη Μονάδα ή Υπηρεσία της Εθνικής Φρουράς (π.χ. ΓΕΕΦ) έχει οριστεί πενταμελής Επιτροπή Ισότητας 
δυνάμει των προνοιών του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης 
και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εθνική Φρουρά.  Ο εν λόγω Κώδικας τέθηκε σε ισχύ στις 
23.2.2018.  Η Επιτροπή Ισότητας αποτελείται από 2 άντρες και 3 γυναίκες, τόσο Αξιωματικούς όσο και 
Υπαξιωματικούς, με τριετή θητεία και δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσής της. 

(γ) Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι τόσο ο Λειτουργός Ισότητας του Υπουργείου Άμυνας όσο και τα μέλη 
της Επιτροπή Ισότητας του ΓΕΕΦ έχουν παρακολουθήσει στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης 
τα σχετικά εργαστήρια ενημέρωσης για το θέμα, τα οποία διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την Επίτροπο 
Διοικήσεως και την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων. 

(δ) Οι αρμοδιότητες και οι όροι εντολής τόσο του Λειτουργού εντός του Υπουργείου όσο και της Επιτροπής 
Ισότητας αντλούνται και καθορίζονται από τις πρόνοιες των κειμένων δυνάμει των οποίων διορίστηκαν 
(υποβολή εισηγήσεων, διοργάνωση προγραμμάτων, παρακολούθηση εφαρμογής του Κώδικα κ.λπ.). 

(ε) Ως προς το ζήτημα της αξιολόγησης του έργου του Λειτουργού Ισότητας και των μελών της Επιτροπής, 
αυτή διενεργείται στο πλαίσιο αξιολόγησής τους για την άσκηση και των λοιπών καθηκόντων τους.  
Σημειώνεται ότι ο Κώδικας Πρακτικής δεν εμπεριέχει για το θέμα αυτό οποιαδήποτε πρόνοια. 

2. Παραμένω στη διάθεσή σας για την παροχή οποιωνδήποτε περαιτέρω στοιχείων ή διευκρινίσεων τυχόν 
απαιτηθούν.» 

Απάντηση ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2021 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.099, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

«Δυνατότητα διεύρυνσης ή κατάργησης ηλικιακών κριτηρίων που εφαρμόζονται για το Σχέδιο Παροχής 
Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρίες για Απόκτηση Αυτοκινήτου 

 Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά τη διερεύνηση της δυνατότητας διεύρυνσης του ηλικιακού 
κριτηρίου για τους δικαιούχους του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Απόκτηση Αυτοκινήτου με 
δεδομένη την αύξηση του προσδόκιμου ζωής ή και της καθολικής κατάργησης του σχετικού κριτηρίου και σας 
πληροφορώ τα εξής: 

2. Στο παρόν στάδιο μελετώνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
αιτήματα διάφορων οργανώσεων για διεύρυνση των δικαιούχων της παροχής και σε άλλες ομάδες ατόμων με 
αναπηρίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο υφιστάμενο σχέδιο.  Θέμα ηλικιακής διαφοροποίησης των 
δικαιούχων, ενδεχομένως για τα άτομα που λόγω της σοβαρότητας της αναπηρίας τους πρέπει να εισέρχονται 
στο αυτοκίνητο με τροχοκάθισμα, θα μελετηθεί μέσα στα πιο πάνω πλαίσια. 

3. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις ατόμων με σοβαρή κινητική αναπηρία που προχωρούν σε αγορά ειδικά 
διασκευασμένου οχήματος ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο αυτοκίνητο με το τροχοκάθισμα, το άτομο 
δύναται να υποβάλει αίτηση για τις πιθανές διασκευές που απαιτούνται για την ασφαλή και άνετη μεταφορά του 
(ράμπα πρόσβασης, πλατφόρμα ανύψωσης, ιμάντες πρόσδεσης, ειδικό κάθισμα αυτοκινήτου κ.ά.) μέσω του 
Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Αγορά Τεχνικών Μέσων στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Ατόμων με Αναπηρίες χωρίς κανένα περιορισμό στην ηλικία των δικαιούχων ώστε να καλυφθεί μέρος του 
επιπρόσθετου κόστους στην αξία του αυτοκινήτου που προκύπτει σε σύγκριση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο.» 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Κεφάλαιο Τέταρτο, θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα μπούμε σήμερα. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Η επόμενη συνεδρία της Βουλής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021, στις 3.00 μ.μ., 
με ημερήσια διάταξη η οποία θα σας αποσταλεί. 

 [Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της δέκατης συνεδρίας της Πρώτης Συνόδου 
της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου: 

 Η Προέδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της 
συνεδρίας της Βουλής για την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021, στις 3.00 μ.μ., έχει ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.229-2021). 

 2.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.230-2021). 

 3.  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6)  
Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.214-2021). 

 4.  Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.195-2021). 

 5.  Ο περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.187-2021). 
(Έναρξη της συζήτησης). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: --------------------- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: --------------------- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:   ----------------------] 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης:  6.15 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τορναρίτης Νίκος 

Κουλλά Ονούφριος Τσιρίδου Φωτεινή 

Μαυρίδης Μάριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Νεοφύτου Αβέρωφ  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Λουκαΐδης Γιώργος 

Δαμιανού Άριστος Νικολάου Μαρίνα 

Καυκαλιάς Αντρέας Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 
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Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  

Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

Ορφανίδης Χρίστος  

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

Ευσταθίου Κωστής  

ΔΗΠΑ 

Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι 

Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021. 

2. Αναφορά του προεδρεύοντος της συνεδρίασης κ. Ζαχαρία Κουλία στην Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Διαφθοράς και στη βράβευση της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου με το Διεθνές Βραβείο Πρωταθλητών κατά της 
Διαφθοράς 2021. 

3. Αναφορά του προεδρεύοντος της συνεδρίασης κ. Ζαχαρία Κουλία στην επέτειο της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

4. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων:  

 α. Συμμετοχή της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, εκ των αντιπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και Ειδική Αντιπρόσωπος για 
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, σε συνεδρία του προεδρείου της συνέλευσης στη Στοκχόλμη. 

 β. Διαδικτυακή συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας 
και Επιστημών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ).  

 γ. Συμμετοχή των κ. Φωτεινής Τσιρίδου (επικεφαλής), Κώστα Κώστα και Παύλου Μυλωνά στις 
εργασίες της 16ης συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο. 

 δ. Συμμετοχή του κ. Γιώργου Λουκαΐδη σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και 
Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ στο Παρίσι. 

 ε. Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου σε συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της ΚΣΣΕ. 

 στ. Συμμετοχή της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου σε διαδικτυακό σεμινάριο επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας κατά της Διαφθοράς, το οποίο διοργάνωσε το Γραφείο του Συντονιστή των Οικονομικών 
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και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων του ΟΑΣΕ, με θέμα «Ανοιχτά δεδομένα σε δράση: Ψηφιακά 
εργαλεία και πλατφόρμες για την προώθηση της ατζέντας κατά της διαφθοράς». 

5. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων και απόφαση για τη μη κήρυξη ως επείγοντος του θέματος «Ο περί 
Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021», έπειτα από συζήτηση (Άριστος Δαμιανού, Νίκος 
Τορναρίτης, Γιώργος Λουκαΐδης, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Μαρίνος Σιζόπουλος).  

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Μετονομασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης Νόμος του 2021», παρατηρήσεις της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και ψήφισή 
του σε νόμο. 

7. Έκθεση για τα νομοσχέδια «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2021» και «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος», 
παρατηρήσεις της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και ψήφισή τους σε νόμους, του πρώτου με αρ. 3 και του 
δεύτερου με αρ. 4. 

8. Έκθεση για τα νομοσχέδια «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2021» και «Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 
αγόρευση του κ. Άριστου Δαμιανού και ψήφισή τους σε νόμους. 

9. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους. 

10. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 
2021 Νόμος (Αρ. 1) του 2021», αγορεύσεις και συζήτηση (Παύλος Μυλωνάς, Γιώργος Κάρουλλας, Αλέκος 
Τρυφωνίδης, Χρίστος Χρίστου, Χρίστος Χριστοφίδης, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Άντρος Κυπριανού, 
Χρύσανθος Σαββίδης, Κωστής Ευσταθίου, Γιώργος Λουκαΐδης, Ανδρέας Θεμιστοκλέους) και ψήφισή του 
σε νόμο. 

11. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

12. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Ταμείου Πρόνοιας των Τακτικών Εργατών της Αρχής Λιμένων 
Κύπρου Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους. 

13. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2022 Νόμος του 2021», αγορεύσεις και συζήτηση (Κώστας Κώστα, Χρύσης 
Παντελίδης, Μιχάλης Γιακουμή, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Μάριος Μαυρίδης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Ονούφριος Κουλλά, Άντρος Κυπριανού, Λίνος 
Παπαγιάννης) και ψήφισή του σε νόμο. 

14. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού 
Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και για τους 
κανονισμούς «Οι περί Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω 
Προέδρω και για Συναφή Θέματα (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους του 
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και στους Εξαρτωμένους τους Όμοιο προς το Σχέδιο Συντάξεως της 
Κυβέρνησης) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021», ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και έγκριση των 
κανονισμών με τον τίτλο «Οι περί Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά 
τω Προέδρω και για Συναφή Θέματα (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους του 
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και στους Εξαρτωμένους τους Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της 
Κυβέρνησης) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021». 

15. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», αγορεύσεις (Σταύρος Παπαδούρης, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Κώστας 
Κώστα) και ψήφισή της σε νόμο. 

16. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών και Δραστηριοτήτων (Είδη Διπλής Χρήσης) 
Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους. 

17. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού 
Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021», αγορεύσεις (Γιαννάκης Γαβριήλ, Χαράλαμπος 
Πάζαρος, Λίνος Παπαγιάννης) και ψήφισή του σε νόμο. 

18. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και ψήφισή της σε 
νόμο. 

19. Έκθεση για τους κανονισμούς:  

 α. «Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021», 

 β. «Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021», 
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 γ. «Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021», 

 δ. «Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021», 

 ε. «Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021», 

 αγορεύσεις (Γιώργος Λουκαΐδης, Προεδρεύων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου) και έγκρισή τους. 

20. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο (με αρ. 3). 

21. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην 
Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους. 

22. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019» και 
ψήφισή του σε νόμο με τίτλο «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021». 

23. Συζήτηση (Νίκος Τορναρίτης, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Ανδρέας Θεμιστοκλέους) για την αναβολή του 
θέματος «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 
2019». 

24. Εκθέσεις για τους κανονισμούς: 

 α. «Οι περί του Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Κλάδος 
Επισκεπτριών Υγείας - Θέση Πρώτης Επισκέπτριας Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021», 

 β. «Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέση Τεχνικού 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021», 

 γ. «Οι περί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Θέσεις Ανώτερου Κτηνιατρικού Λειτουργού, Κτηνιατρικού 
Λειτουργού, Ανώτερου Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού και Κτηνιατρικού Φαρμακοποιού (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021»,  

 δ. «Οι περί Τμήματος Φορολογίας - Θέσεις Εφόρου Φορολογίας και Βοηθού Εφόρου Φορολογίας 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021», 

 παρατηρήσεις των κ. Κωστή Ευσταθίου και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και έγκριση των κανονισμών.  

25. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 
αγορεύσεις (Σάβια Ορφανίδου, Χρύσανθος Σαββίδης, Μαρίνα Νικολάου) και ψήφισή του σε νόμο. 

26. Έκθεση για την απόφαση της Βουλής που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου για τον μήνα Ιανουάριο του 2022, παρατηρήσεις της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, το 
κείμενο της απόφασης και έγκρισή της. 

27. Ερωτήσεις βουλευτών: 

 Χορήγηση πολεοδομικής άδειας σε τρία τεμάχια στον δήμο Λάρνακας - Έργα για βελτίωση δρόμου στον 
Άγιο Δομέτιο - Συντήρηση του κτιρίου του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου - Η κατασκευή του 
τερματικού της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου, το ενδεχόμενο εξέτασης εναλλακτικών λύσεων και 
η ανάγκη λήψης βιώσιμων μέτρων για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος - Εφαρμογή του περί 
Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού Νόμου και καθεστώς λειτουργίας σχολών χορού που δεν εμπίπτουν 
στην κατηγορία του έντεχνου χορού - Η διάθεση των κονδυλίων για αποζημιώσεις και έξοδα αγωγών από 
τη Νομική Υπηρεσία για τα έτη 2020 και 2021 - Οι εισπράξεις των δήμων και κοινοτήτων από τον φόρο 
θεάματος τα τελευταία πέντε χρόνια - Κυκλοφοριακό πρόβλημα στην έξοδο του δρόμου Δρομολαξιάς-
Μενεού. 

28. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

 Αποζημιώσεις λόγω της θεομηνίας στον Αστρομερίτη το 2020 - Αποζημιώσεις στους γεωργούς εξαιτίας 
του καύσωνα του Μαΐου του 2019 - Ενημέρωση σχετικά με τα πτητικά μέσα του Τμήματος Δασών - 
Ερωτήματα για το πλοίο γενικής υποστήριξης ΑΛΑΣΙΑ - Καθυστέρηση εφαρμογής του περί της 
Καταπολέμησης του Σεξισμού και του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου Σεξισμού Νόμου - Κανονισμοί για την 
εφαρμογή του περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμου του 
2021 - Η διαδικασία διορισμού του προέδρου και των μελών του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την 
Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών - Θέματα που αφορούν νομική αρωγή για 
τα έτη 2017-2020 - Ο καθορισμός, οι αρμοδιότητες και η αξιολόγηση Λειτουργών Ισότητας στα υπουργεία 
- Αίτημα για αύξηση ηλικιακού ορίου για απόκτηση αυτοκινήτου για άτομα με αναπηρία. 

Τιμή: €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Συνεδρίαση 15ης Δεκεμβρίου 2021  

Ώρα έναρξης:  3.37 μ.μ. 

Αρ. 10  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Σας χαιρετώ, κυρίες και κύριοι. 

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αρχίζουμε με το Κεφάλαιο Πρώτο της ημερησίας διατάξεως, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες οι 
εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες.   

 Τα υπ’ αριθμόν 1 και 2 θέματα, που είναι «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021» και 
«O περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021», αναβάλλονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 3 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021».  
Είναι πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ. 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί σαφής εξουσιοδότηση στο Υπουργικό 
Συμβούλιο να δύναται να εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με τη διεκπεραίωση τεχνικών, εκπαιδευτικών και 
επιστημονικών ζητημάτων που άπτονται των διαδικασιών αξιολόγησης των υποψηφίων για διορισμό. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την 
πρόταση νόμου «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος  Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Νίκος Γεωργίου   Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Γιώργος Κουκουμάς   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2021. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί 
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σαφής εξουσιοδότηση στο Υπουργικό Συμβούλιο να δύναται να εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με τη 
διεκπεραίωση τεχνικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών ζητημάτων που άπτονται των διαδικασιών 
αξιολόγησης των υποψηφίων για διορισμό.   

 Σημειώνεται ότι η ανάγκη για ρύθμιση του πιο πάνω θέματος προέκυψε στο πλαίσιο της συζήτησης 
ενώπιον της επιτροπής των κανονισμών με τίτλο «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2021» και «Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021».  

 Κατά τη συζήτηση των εν λόγω κανονισμών την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα η προτεινόμενη με τους 
κανονισμούς δυνατότητα της αρμόδιας για τη διενέργεια ψυχομετρικών εξετάσεων επιτροπής να αναθέτει τη 
διαδικασία της διεξαγωγής των ψυχομετρικών εξετάσεων σε άλλο κατάλληλο προς τούτο πρόσωπο.   

 Ειδικότερα, σημειώθηκε ότι ενδεχομένως η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη, η οποία περιλαμβάνεται στον 
περί Αστυνομίας Νόμο, να μη ρυθμίζει ικανοποιητικά το εν λόγω ζήτημα και δη να χρήζει διευκρίνισης ή 
βελτίωσης, ώστε να παρέχεται με σαφήνεια η εξουσιοδότηση για έκδοση των υπό αναφορά κανονισμών.  

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Αρχηγός  Αστυνομίας και η 
εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησαν με την εν λόγω παρατήρηση.  

 Συναφώς, στη βάση των πιο πάνω παρατηρήσεων, κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση της εν λόγω πρότασης 
νόμου, ώστε να διασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί, οι οποίοι προωθούνται για 
έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δε θα κριθούν από το δικαστήριο, σε περίπτωση προσβολής τους, ως 
εκδοθέντες καθ’ υπέρβαση εξουσιοδότησης νόμου (ultra vires).   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην 
ολομέλεια του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, πρέπει να τροποποιηθεί ο τίτλος 
της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Έχουμε ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο συνάδελφος ο Κώστας Ευσταθίου.   

 Σημειώστε, κάμετε κατάλογο, σας παρακαλώ.   

 Κύριε Ευσταθίου, έχετε τον λόγο. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

 Όπως λέει και η αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου, αυτή αποσκοπεί στο να ξεκαθαρίσει το τοπίο 
αναφορικά με τη δυνατότητα που παρέχεται πλέον στην Αστυνομία Κύπρου να προχωρεί στην ανάθεση 
συγκεκριμένων καθηκόντων επιστημονικής ή άλλης φύσεως, προκειμένου να προχωρήσει στη διεκπεραίωση και 
στην πλήρωση των σκοπών της νομοθεσίας.  Αυτό κρίθηκε αναγκαίο εξαιτίας του γεγονότος ότι πλείστοι όσοι 
διαγωνισμοί, ασκήσεις, εξετάσεις κατά τη διάρκεια διαδικασίας πρόσληψης νέων αστυνομικών κρίθηκε ότι είχαν 
γίνει καθ’ υπέρβαση της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κενό, το οποίο καλύπτει η σημερινή 
νομοθεσία.  Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για το εποικοδομητικό 
πνεύμα που επέδειξαν στη συζήτηση του θέματος, προκειμένου να καλυφθεί και αυτό το κενό στην πορεία της 
διαδικασίας.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Πανίκος Λεωνίδου του Δημοκρατικού Κόμματος, κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.   

 Η συγκεκριμένη πρόταση του συναδέλφου, του κ. Ευσταθίου, ασφαλώς και βρίσκεται στη σωστή διάσταση 
και έρχεται ουσιαστικά να καλύψει πράγματι ένα τεράστιο κενό, εξαιτίας του οποίου στις τελευταίες προσλήψεις 
στην αστυνομία είχε δημιουργηθεί μια ακαταστασία, μια ανωμαλία, θα έλεγα, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν  
ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου πέραν των εκατόν προσλήψεις.  Ως εκ τούτου, πρέπει να συγχαρούμε τον 
συνάδελφο, που ανέλαβε την πρωτοβουλία να εισηγηθεί αυτή την πρόταση νόμου, που κυρίως βάζει τα 
πράγματα σε μια σειρά, ούτως ώστε να αποφεύγεται η υπέρβαση εξουσίας από μέρους των οργάνων της 
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αστυνομίας, όταν αποφασίζουν για τέτοιου είδους ζητήματα.  Εμείς θα την υπερψηφίσουμε, όπως 
αντιλαμβάνεστε, γιατί, όπως έχω πει προηγουμένως, είναι μια θετική εξέλιξη.  

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεωνίδου.  

 Και τον λόγο τώρα έχει ο συνάδελφος ο Άριστος Δαμιανού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.   

 Κύριε Άριστε, παρακαλώ. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόθεση του συναδέλφου, του κ. Ευσταθίου, είναι ειλικρινής και στοχεύει 
στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που προκάλεσαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η ίδια η αστυνομία στον 
εαυτό της, που, αν περιοριζόταν στον εαυτό της, δε θα ήταν και τόσο μεγάλο πρόβλημα.  Έχει προκαλέσει 
σοβαρότατα προβλήματα στην επιχειρησιακή ικανότητα της αστυνομίας, έχει προκαλέσει σοβαρότατα 
προβλήματα σε ανθρώπους που μέσα από διαδικασίες στις οποίες συμμετείχαν έχουν προσληφθεί στο 
αστυνομικό σώμα και έχουν αδικηθεί άλλες είκοσι έξι τουλάχιστον περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι 
υποχρεώθηκαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και έχουν δικαιωθεί.   

 Στις προσπάθειες που καταβάλαμε, για να ενημερωθούμε αρμοδίως από την ηγεσία της αστυνομίας, από 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το τι ακριβώς προτίθενται να πράξουν, για να αντιμετωπίσουν αυτή τη στρέβλωση, 
ομολογώ ότι ως κοινοβουλευτικά κόμματα δεν έχουμε κατανοήσει ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της 
αστυνομίας.  Ασφαλώς, εμείς έχουμε προτάξει την αναγκαιότητα να μην αδικηθούν άνθρωποι που έχουν ήδη 
διοριστεί και περάσει από εκπαίδευση, αλλά και να δικαιωθούν εκείνοι οι οποίοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο και 
κέρδισαν υποθέσεις.  Πλην όμως, την ώρα που μιλούμε, κύριε Πρόεδρε, δε γνωρίζουμε ποιες είναι οι πραγματικές 
προθέσεις.   

 Γι’ αυτό, επειδή είναι ένα πρόβλημα για το οποίο προειδοποιούσαμε και εμείς ως ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ και 
η ΕΔΕΚ εδώ και δεκαοκτώ μήνες, πριν προκύψουν τα προβλήματα, ότι θα προέκυπταν προβλήματα και επειδή 
έχουμε προειδοποιήσει ότι ανάλογα προβλήματα πολύ πιθανόν να προκύψουν με τις νέες διαδικασίες επιλογής 
και πρόσληψης, εμείς, ασχέτως της αγαθής πρόθεσης του συναδέλφου, θα τηρήσουμε αποχή, γιατί θέλουμε να 
δούμε και να κρίνουμε στην πορεία των επόμενων εβδομάδων πώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η αστυνομία 
θα χειριστούν αυτά τα ζητήματα.  Είναι ένα πρόβλημα που προκάλεσαν οι ίδιοι.  Θα πρέπει να προτείνουν λύσεις 
όχι εμβαλωματικές και αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι λύσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευελπιστούμε ότι θα βρουν τη λύση, διότι εκατόν άνθρωποι αναμένουν να λυθεί το πρόβλημα. 

 Η επόμενη ομιλήτρια είναι η συνάδελφος Φωτεινή Τσιρίδου του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

 Κυρία Φωτεινή, έχετε τον λόγο. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε.   

 Πολύ, πολύ σύντομα.  Και εμείς από τη δική μας πλευρά ως Δημοκρατικός Συναγερμός, ναι, επικροτούμε 
την πρόταση του συναδέλφου και ευχαριστούμε για τη δική του συμβολή.  Παρ’ όλο που ο ίδιος ο Αρχηγός 
Αστυνομίας ανέφερε ότι μπορεί και να μην ήταν επιτακτική αυτή η εξέλιξη και η διαφοροποίηση των κανονισμών, 
παρ’ όλα αυτά, εφόσον υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο, βεβαίως καλωσορίζουμε την πρόταση 
και είμαστε εδώ να την υποστηρίξουμε.  Σε σχέση με τις διαδικασίες που ήδη εκκρεμούν, θα θέλαμε να 
αναφέρουμε ότι, ναι, είναι μια διαδικασία η οποία προχωρά και ακολουθείται το Διοικητικό Δίκαιο.  Εφαρμόζονται 
όλα όσα προβλέπονται στο Διοικητικό Δίκαιο και γίνεται η επανεξέταση για τους εκατόν αστυνομικούς.  Δεν 
επηρεάζονται και θεωρούμε ότι με βάση το υφιστάμενο νομικό σύστημα βεβαίως και θα προχωρήσει η διαδικασία 
πολύ ορθά και με τη συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας, που είναι οι νομικοί σύμβουλοι της αστυνομίας.   

 Από την πλευρά μας στηρίζουμε βεβαίως την πρόταση, η οποία θα βελτιώσει, θεωρούμε, για τις 
μελλοντικές διαδικασίες το νομικό πλαίσιο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ευελπιστούμε ότι το θέμα θα λυθεί το συντομότερο δυνατόν.   

 Τώρα τελειώσαμε με τους ομιλητές μας.   
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 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της προτάσεως νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και δεκατρείς αποχές, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και δεκατρείς αποχές, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε 

νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 4 θέμα, που είναι «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021», 
αναβάλλεται και θα γίνουν διαβουλεύσεις επί των τροπολογιών. 

 
 Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Ερχόμαστε στο υπ’ αριθμόν 5 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 
2021».  Αρχίζουμε τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022.  Όπως συμφωνήθηκε, σήμερα θα 
μιλήσουν οι αρχηγοί και οι εκπρόσωποι των κομμάτων ξεκινώντας από το μικρότερο κόμμα.  Παρακαλώ τους 
ομιλητές να περιοριστούν αυστηρά στον χρόνο που τους έχει δοθεί, όπως άλλωστε είναι η ομόφωνη απόφαση 
όλων των κομμάτων.   

 Θα καλέσω πρώτα στο βήμα την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού, τη συνάδελφο κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου του Δημοκρατικού Κόμματος, να καταθέσει στον 
χρόνο που έχουμε συμφωνήσει τα κύρια συμπεράσματα που αναδεικνύονται μέσα από την έκθεση της 
επιτροπής για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2022, που έχει ήδη κυκλοφορήσει και βρίσκεται στα χέρια σας.   

(Αστειευόμενος) 

 Κυρία Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ο χρόνος, λέει, είναι περιορισμένος, αλλά, αν χρειαστείς παραπάνω, 
νομίζω έχεις την… κανένα πρόβλημα! 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

Ε, αν δεν κοιτάζουμε τους δικούς μας, κύριε πρόεδρε, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους;   

(Γέλια) 

 Ειδικά για την πρόεδρο της επιτροπής Οικονομικών, που ταλαιπωρείται επί μήνες με τους συναδέλφους 
της! 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Άντρο Κυπριανού) 

 Αν έχει να προσθέσει κάτι που έν’ σοβαρό για τον προϋπολογισμό εννοώ, κύριε Κυπριανού! 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου) 

 Όχι, δεν εννοώ αυτό.  Εννοώ όπου και όσο απαιτείται υπό τις περιστάσεις.   

 Το λοιπόν, ξεκινά η κ. Ερωτοκρίτου.   

 Έχετε τον λόγο, κυρία Ερωτοκρίτου.  Βάλτε το μικρόφωνό σας, να ακούεστε. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

(Η έκθεση αποσπάσματα της οποίας ανέγνωσε η πρόεδρος της επιτροπής.) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 2021» 

Μέλη της επιτροπής: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης  Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά Ηλίας Μυριάνθους 

 Σάβια Ορφανίδου Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Άριστος Δαμιανού  

ΜΕΡΟΣ Α 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Εισαγωγή 

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2022, κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
σύμφωνα με το άρθρο 81 του Συντάγματος και ακολούθως παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για μελέτη και υποβολή σχετικής έκθεσης προς το σώμα. 
Μαζί με τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2022 κατατέθηκε επίσης το Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) για τα έτη 2022-2024.  

Η κατάθεση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2021, εντός του προβλεπόμενου 
συνταγματικού πλαισίου, δηλαδή τρεις μήνες πριν από την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους.  
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Η εξέταση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, άρχισε στις 18 Οκτωβρίου 2021, με την παρουσίαση της 
οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής κατάστασης από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο 
Πετρίδη και έληξε στις 29 Νοεμβρίου 2021, με την ολοκλήρωση της παρουσίασης των επιμέρους 
προϋπολογισμών, καθώς και των στόχων και της πολιτικής όλων των υπουργείων, υφυπουργείων, καθώς 
και των συνταγματικών και ανεξάρτητων υπηρεσιών.  Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν συνολικά 
έντεκα συνεδρίες της επιτροπής1 για τη συζήτηση των επιμέρους προϋπολογισμών, των στόχων και της 
πολιτικής των υπουργείων, υφυπουργείων, καθώς και των συνταγματικών και ανεξάρτητων υπηρεσιών.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, στις 6 Δεκεμβρίου 2021 προσήλθε ενώπιον 
της επιτροπής ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και κατέθεσε τις θέσεις και εκτιμήσεις της 
εποπτικής αρχής αναφορικά με τη δημοσιονομική κατάσταση της οικονομίας και την ευρύτερη οικονομική 
πολιτική της κυβέρνησης.  

Στο πλαίσιο της συνεδρίας της επιτροπής στις 6 Δεκεμβρίου 2021, εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι 
τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2022, οι οποίες κατατέθηκαν από το Υπουργείο 
Οικονομικών μετά την επίσημη κατάθεσή του.  

Πραγματοποιήθηκε επίσης μία συνεδρία για σκοπούς έγκρισης της έκθεσης της επιτροπής για τον κρατικό 
προϋπολογισμό για το 2022.  

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών, στις 9 Δεκεμβρίου 2021, ανέλυσε ενώπιον της ολομέλειας του σώματος 
τη γενική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τη δημοσιονομική κατάσταση, καθώς και τις 
προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης για το έτος 2022, όπως προκύπτουν από τον υπό 
συζήτηση προϋπολογισμό.  

Στο πλαίσιο των ειδικότερων διαδικασιών που ακολουθούνται κάθε χρόνο για τη συζήτηση του κρατικού 
προϋπολογισμού, βάσει πάγιας πρακτικής, τηρήθηκαν/κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής τα ακόλουθα: 

• Πλήρη στενογραφημένα πρακτικά για όλες τις συζητήσεις, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση όλων 
των βουλευτών. 

• Ειδικό παρουσιολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής.   

• Γραπτά σημειώματα/ομιλίες των υπουργών, των υφυπουργών και των προϊσταμένων των 
συνταγματικών και ανεξάρτητων υπηρεσιών, με στοιχεία αναφορικά με τις δαπάνες, τους στόχους, 
την πολιτική και άλλα συναφή ζητήματα, κατ’ απαίτηση της επιτροπής.   

• Ειδική διαδικασία υποβολής ερωτήσεων, με βάση την οποία όλοι οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα 
να υποβάλουν γραπτώς ερωτήσεις επί ειδικών κονδυλίων του προϋπολογισμού, οι οποίες 
διαβιβάζονται αρμοδίως στα αντίστοιχα υπουργεία/υφυπουργεία/υπηρεσίες για κατάθεση γραπτών 
απαντήσεων.   

Μαζί με τον προϋπολογισμό για το έτος 2022 κατατέθηκαν επίσης: 

• Το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2024, όπως αυτό εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2022. 

• Στρατηγικά σχέδια στα οποία αποτυπώνονται οι στρατηγικές επιδιώξεις των συνταγματικών 
εξουσιών και υπηρεσιών, των υπουργείων, υφυπουργείων και των ανεξάρτητων 
αρχών/υπηρεσιών. 

• Έκθεση συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις και συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
για το έτος 2019, δυνάμει του άρθρου 4Α του περί  Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο 
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου. 

• Έκθεση Δημοσιονομικών Κινδύνων, δυνάμει του άρθρου 58 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, στην οποία αναγνωρίζονται και αναλύονται οι πιθανοί 
δημοσιονομικοί κίνδυνοι και περιλαμβάνονται μέτρα μετριασμού των εν λόγω κινδύνων. 

Σημειώνεται ότι, με Απόφαση της ολομέλειας της Βουλής, στις 26 Νοεμβρίου 2021, εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός της Βουλής για το έτος 2022 και ακολούθως κατ’ επιταγήν του άρθρου 167 του 
Συντάγματος ενσωματώθηκε στον υπό εξέταση κρατικό προϋπολογισμό, αποτελώντας αναπόσπαστο 
μέρος του.   

2. Στοιχεία/Πληροφορίες  

 Η παρούσα έκθεση βασίζεται στα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2022 και του ΜΔΠ 
για τα έτη 2022-2024, στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα και στα Παραρτήματα που συνοδεύουν τον υπό 

 
1 Το τελικό πρόγραμμα των συνεδριών για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2022 περιλαμβάνεται στο 
Μέρος Γ της παρούσας έκθεσης. 
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αναφορά προϋπολογισμό, στα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τον Υπουργό 
Οικονομικών κατά την έναρξη της συζήτησης2, όπως και στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους 
αναλυτικούς πίνακες για τα μεγέθη του προϋπολογισμού και τους μακροοικονομικούς δείκτες, οι οποίοι 
επίσης κατατέθηκαν μαζί με τον υπό αναφορά προϋπολογισμό. 

 Η παρούσα έκθεση συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

 Μέρος Α - Ανάλυση του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, 
το οικονομικό πλαίσιο επί του οποίου βασίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2022, τους οικονομικούς 
δείκτες και τις στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης, καθώς και ανάλυση του κρατικού προϋπολογισμού 
για το 2022. 

 Μέρος Β - Παρατηρήσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων και άλλων κομμάτων που εκπροσωπούνται στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2022.  

 Μέρος Γ - Πρόγραμμα συνεδριών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2022. 

 Μέρος Δ - Πίνακες οι οποίοι κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών και αποτυπώνουν την κρατούσα 
δημοσιονομική κατάσταση.   

 Μέρος Ε - Πίνακας συγκεφαλαίωσης οφειλών και δαπανών κατά Κεφάλαιο (Υπουργεία, Υφυπουργεία, 
Συνταγματικές Εξουσίες, Συνταγματικές Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Υπηρεσίες).  

 Μέρος ΣΤ - Συναφή ζητήματα που αφορούν την πορεία αναπτυξιακών δαπανών και τους 
συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς του κρατικού προϋπολογισμού του 2021. 

 Μέρος Ζ - Τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2022, οι οποίες κατατέθηκαν από το 
Υπουργείο Οικονομικών μετά τη λήξη της κυρίως συζήτησης από την επιτροπή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

1. Υπουργός Οικονομικών 

α. Οικονομικό πλαίσιο 

 Ο Υπουργός Οικονομικών, αναλύοντας ενώπιον της επιτροπής στις 18 Οκτωβρίου 2021, το οικονομικό 
πλαίσιο επί του οποίου βασίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2022, κατέθεσε, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα: 

• Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατατίθεται ο κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2022 
παρουσιάζονται βελτιωμένες σε σχέση με τις συνθήκες αβεβαιότητας που προκάλεσε η πανδημία 
της νόσου COVID-19 και υπό τις οποίες κατατέθηκε ο προϋπολογισμός για το έτος 2021.   

• Η κυπριακή οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης, καταγράφοντας για το έτος 2021 θετικό 
ρυθμό ανάπτυξης, καθώς και μείωση του ποσοστού ανεργίας και του δημόσιου χρέους, δείκτες οι 
οποίοι προβλέπεται να συνεχίσουν πτωτική πορεία κατά την επόμενη τριετία. 

• Παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, λόγω της συνέχισης της υγειονομικής κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία της νόσου COVID-19, ο προϋπολογισμός για το 2022 καθιστά εφικτή την 
υλοποίηση και συνέχιση σημαντικών έργων και δράσεων. 

• Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η επαναδραστηριοποίηση και ανάπτυξη της 
κυπριακής οικονομίας και κύριοι στόχοι της η προστασία της υγείας του πληθυσμού, ο περιορισμός 
της πανδημίας της νόσου COVID-19, η διατήρηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και η 
διασφάλιση των θέσεων εργασίας.  Η διασφάλιση και περαιτέρω ενίσχυση της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η διόρθωση των ανισορροπιών στα δημόσια οικονομικά και η 
υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής παραμένουν 
σταθερές προτεραιότητες της κυβέρνησης.    

• Όραμα της κυβέρνησης είναι η μετατροπή της Κύπρου σε αειφόρο επιχειρηματικό και εμπορικό 
κέντρο και αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό για το έτος 2022, στις μεταρρυθμίσεις που τον 
συνοδεύουν και στη νέα κυβερνητική στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων. 

• Οι κυριότεροι δυνητικοί παράγοντες επηρεασμού της πορείας της κυπριακής οικονομίας, οι οποίοι 
είναι τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς, είναι η ενδεχόμενη νέα έξαρση της πανδημίας της νόσου 
COVID-19 στην Κύπρο, καθώς και σε χώρες με τις οποίες η Κύπρος διατηρεί στενές οικονομικές 

 
2 Επιστολή Υπουργού Οικονομικών προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 
2021. Παρουσίαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Υπουργός Οικονομικών, 18 
Οκτωβρίου 2021. 
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σχέσεις, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας λόγω του υψηλού ποσοστού Μη 
Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ), παρά τη σημαντική μείωση που έχει επιτευχθεί, καθώς και 
οι προκλήσεις και υπέρμετρες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν αφενός από τη μη εύρυθμη 
λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
(ΟΚΥπΥ) και αφετέρου από τη συνέχιση της αυξημένης ροής μεταναστών.    

Σε σχέση με την πορεία των κυριότερων μακροοικονομικών δεικτών, ο Υπουργός Οικονομικών, αφού 
επισήμανε την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις μακροοικονομικές προβλέψεις, λόγω ενδεχόμενης νέας 
έξαρσης της νόσου COVID-19, κατέθεσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

• Ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το έτος 2021 αναμένεται να είναι θετικός και 
να κυμανθεί στο 5,5%3 του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, σε σύγκριση με αρνητικό ρυθμό 
ανάπτυξης ύψους -5,1% του ΑΕΠ για το 2020.  Η εκτίμηση για έτος 2021 κατατάσσει την Κύπρο 
σημαντικά πιο πάνω από τον μέσο όρο του ρυθμού ανάπτυξης στην ευρωζώνη, ο οποίος 
αναμένεται στο 4,8% του ΑΕΠ, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ανθεκτικότητα, την προοπτική 
και την προσαρμοστικότητα της κυπριακής οικονομίας.  Με βάση το μακροοικονομικό σενάριο, για 
το 2022 ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας προβλέπεται να διατηρηθεί θετικός και να 
κυμανθεί στο 4% του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους και για τα έτη 2023-2024 εκτιμάται στο 3,4% και 
3% του ΑΕΠ, αντίστοιχα, σε πραγματικούς όρους.   

• Το πρωτογενές ισοζύγιο4 της γενικής κυβέρνησης για το έτος 2021 αναμένεται να είναι 
ελλειμματικό και εκτιμάται στο -3% του ΑΕΠ (€683,6 εκατομ. σε απόλυτους όρους, σύμφωνα με τις 
αναθεωρημένες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών), σε σύγκριση με -3,6% του ΑΕΠ 
(€741,6 εκατομ. σε απόλυτους όρους) το 2020.  Για τα έτη 2022-2024, με βάση τους 
δημοσιονομικούς στόχους, το πρωτογενές ισοζύγιο προβλέπεται να είναι πλεονασματικό και να 
κυμανθεί στο 0,8%, 1% και 2% του ΑΕΠ, αντίστοιχα.  

• Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης, με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις 
του Υπουργείου Οικονομικών, παραμένει ελλειμματικό και για το έτος 2021, ωστόσο εκτιμάται να  
μειωθεί στο -5% του ΑΕΠ (έλλειμμα €1.129,8 εκατομ. σε απόλυτους όρους), σε σύγκριση με -5,7% 
του ΑΕΠ (έλλειμμα €1,193,3 εκατομ. σε απόλυτους όρους) για το 2020.  Το δημοσιονομικό ισοζύγιο 
για το έτος 2022 προβλέπεται να σημειώσει σημαντική βελτίωση και να περιοριστεί σε έλλειμμα 
ύψους -1,1% του ΑΕΠ, ενώ για το έτος 2023 προβλέπεται να είναι οριακά αρνητικό και να 
περιοριστεί στο -0,5% του ΑΕΠ.  Για το έτος 2024 το δημοσιονομικό ισοζύγιο προβλέπεται να 
διορθωθεί και να καταστεί πλεονασματικό στο 0,8% του ΑΕΠ.   

• Το δημόσιο χρέος για το 2021 εκτιμάται να μειωθεί στο 107,7% του ΑΕΠ (€24,1 δις  σε απόλυτους 
αριθμούς), σε σύγκριση με 119,1% του ΑΕΠ για το 2020 (€24,8 δις σε απόλυτους αριθμούς).  Παρά 
την αύξηση του δημόσιου χρέους κατά το έτος 20205 και παρά το έλλειμμα στο δημοσιονομικό 
ισοζύγιο για το 2021, ο θετικός ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας, η βελτίωση της επιδημιολογικής 
κατάστασης και η απορρόφηση κονδυλίων μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, οδήγησαν σε αναθεώρηση του πλάνου χρηματοδότησης της κυβέρνησης, με 
αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος να τεθεί σε σταθερή πτωτική πορεία από το 2021 και εντεύθεν.  Για 
το έτος 2022 προβλέπεται να κατέλθει στο 100,9% του ΑΕΠ, ενώ για τα έτη 2023-2024 προβλέπεται 
περαιτέρω μείωσή του στο 96,9% και 90,2% του ΑΕΠ, αντίστοιχα.  Με βάση τις πιο πάνω 
προβλέψεις μεσοπρόθεσμα το δημόσιο χρέος θα προσεγγίσει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

• Η απασχόληση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 0,8% (σε άτομα) και κατά 3,2% 
(σε ώρες εργασίας) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.  Ο αριθμός των κενών θέσεων 
εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στις 7.397, σημειώνοντας αύξηση κατά 77,3% 
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 

• Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παρουσιάσει μείωση για το 2021 και να ακολουθήσει 
πτωτική πορεία κατά τα έτη 2022-2024.  Η καθοδική πορεία που διαγράφει η ανεργία, υποδηλώνει 
ότι η κυπριακή οικονομία οδεύει προς συνθήκες πλήρους απασχόλησης, γεγονός το οποίο 
επιτρέπει την έναρξη της διαδικασίας για θέσπιση του θεσμού του κατώτατου μισθού.   

 
3 Με βάση προηγούμενη πρόβλεψη που περιλήφθηκε στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2021-224 (Απρίλιος 2021) ο 
ρυθμός ανάπτυξης για το 2021 περιοριζόταν στο 3,6% του ΑΕΠ. 

4 Στο πρωτογενές ισοζύγιο δεν περιλαμβάνεται το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. 

5 Η αύξηση του δημόσιου χρέους κατά το 2020 οφείλεται στις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες που προέκυψαν και 
ειδικότερα στον δανεισμό για κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του εν λόγω έτους, καθώς και στη διασφάλιση των 
ρευστών διαθέσιμων για τη διαχείριση της πανδημίας της νόσου COVID-19. 
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Για το 2021 η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 7,5% του εργατικού δυναμικού σε σχέση με 7,6% 
για το 2020, ενώ για τα έτη 2022-2024 προβλέπεται περαιτέρω μείωσή της στο 6,7%, 6% και 5,5%, 
αντίστοιχα.   

Η ανεργία στην Κύπρο βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος για έτος 2021, 
με βάση τις Εαρινές Οικονομικές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπεται στο 8,4%.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021 η 
μακροπρόθεσμη ανεργία ως ποσοστό στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε στο 3% σε σχέση με 1,8% 
την αντίστοιχη περίοδο του 2020.  Αντίθετα, η ανεργία μεταξύ των νέων κατά το δεύτερο τρίμηνο 
του 2021 μειώθηκε στο 17% σε σχέση με 17,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2020.     

Η αγορά εργασίας, παρά την ανεργία, καταγράφει έλλειψη εργατικού δυναμικού σε ορισμένους 
οικονομικούς τομείς, όπως ο τουριστικός και οι συναφείς με αυτόν τομείς.      

• Ο πληθωρισμός για το 2021 αναμένεται να επανέλθει σε θετικά επίπεδα και να κυμανθεί στο 2%, 
έναντι αρνητικού πληθωρισμού -1,1% για το 2020.  Για το έτος 2022 ο πληθωρισμός προβλέπεται 
στο 1,5% και για τα έτη 2023-2024 στο 2%.   

Οι λόγοι αύξησης  του γενικού επιπέδου των τιμών είναι εξωγενείς και αφορούν μεταξύ άλλων στην 
αύξηση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς και στα ακραία καιρικά φαινόμενα τα 
οποία επηρέασαν την παραγωγική ικανότητα του πρωτογενούς τομέα παγκοσμίως.   

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο πληθωρισμός στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη για το 2021 εκτιμάται στο 
2,2% και 1,9%, αντίστοιχα.  Η παρατηρούμενη πληθωριστική τάση, με βάση τις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμάται να είναι προσωρινή και ως εκ τούτου για το έτος 2022 γίνεται 
πρόβλεψη για μείωση του πληθωρισμού. 

Ο πληθωρισμός βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την 
αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, καθότι οι επιπτώσεις του αντισταθμίζονται εν μέρει μέσω 
της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής. 

Ο ίδιος αξιωματούχος αναφερόμενος σε επιμέρους ζητήματα δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

• Η πιστοληπτική αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας από διεθνείς οίκους συνεχίζει να 
βελτιώνεται.  Η επαναφορά των δημόσιων οικονομικών στην προ της πανδημίας θετική θέση, 
λαμβάνεται υπόψη από τους οίκους αξιολόγησης, το οποίο αποτυπώνεται στο γεγονός ότι τρεις εξ 
αυτών διατήρησαν την πιστοληπτική αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική 
βαθμίδα, με σταθερή προοπτική και ένας αναθεώρησε την προοπτική από σταθερή σε θετική.     

• Οι αποδόσεις ομολόγων της Δημοκρατίας παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 
καταδεικνύοντας τη δυνατότητα της χώρας να καλύπτει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες 
αποτελεσματικά και με χαμηλό κόστος, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη βιωσιμότητα του 
δημόσιου χρέους.  Οι αποδόσεις των ομολόγων αναμένεται να αυξηθούν, λόγω της αβεβαιότητας 
που δημιουργείται από τη συνέχιση της νόσου COVID-19, ωστόσο θα διατηρηθούν σε επίπεδα 
χαμηλότερα του υπό λήξη χρέους.       

• Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα και, παρά τις  
προβλέψεις στο δανειακό τους χαρτοφυλάκιο λόγω των αναμενόμενων επιπτώσεων της 
πανδημίας, η θέση ρευστότητάς τους παραμένει ισχυρή.  Ειδικότερα, ο δείκτης φερεγγυότητας 
ανήλθε στο 20,1% τον Μάρτιο του 2021, έναντι 20,3% τον Δεκέμβριο του 2020 και 19,6% τον 
Δεκέμβριο του 2019.  Ο δείκτης επάρκειας κεφαλαίων CET1 ανήλθε στο 17,4% τον Μάρτιο του 
2021, έναντι 17,6% τον Δεκέμβριο του 2020 και 17% τον Δεκέμβριο του 2019.    

• Οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) έχουν μειωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα κυρίως 
της πώλησης δανείων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.  Ειδικότερα, κατά τον Μάϊο του έτους 
2021 το ύψος των ΜΕΧ μειώθηκε στο 18% επί του συνόλου των εντός του τραπεζικού τομέα 
δανείων, σε σύγκριση με 26,8% κατά τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2020.   

β.  Οικονομικοί και Κοινωνικοί Δείκτες  

Με βάση τα στοιχεία6 που κατατέθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών, οι κυριότεροι οικονομικοί και 
κοινωνικοί δείκτες για την περίοδο 2020-2024 παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα: 

 

 
6 Πηγή πληροφόρησης: Κρατικός Προϋπολογισμός 2022, Πίνακες πληροφόρησης και Οικονομικές εξελίξεις 2021 και 
Προοπτικές 2022-2024. (2020 - προκαταρτικά στοιχεία, 2021 εκτιμήσεις, 2022-2024 προβλέψεις).   
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γ. Στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης 

 H διασφάλιση της μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, καθώς και η διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής παραμένουν ως πάγιες στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης, στο πλαίσιο του 
συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος. 

 Ως εκ τούτου, ο κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2022 και το ΜΔΠ 2022-2024 έχουν ως κύριο στόχο 
τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των 
δημόσιων πόρων, διατηρώντας παράλληλα τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των δημοσίων δαπανών για τη 
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στη μετά την πανδημία της νόσου COVID-19 περίοδο. 

 Οι οικονομικές πολιτικές που προωθούνται στοχεύουν μεταξύ άλλων στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και στην προώθηση ενός μακροχρόνια βιώσιμου 
οικονομικού μοντέλου.  Η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η μείωση των ΜΕΧ αναμένεται 
να συμβάλουν στην επίτευξη των εν λόγω στόχων. 

 Οι κυριότερες δράσεις πολιτικής μέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της κυβέρνησης 
αφορούν στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στην προώθηση της 
πράσινης ανάπτυξης και της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, στη δημιουργία επενδυτικού ταμείου 
για σκοπούς πρόσβασης των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, στην προώθηση 
σχεδίου δράσης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση διεθνών εταιρειών και στην προώθηση 
νομοθετικών ρυθμίσεων για περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ, καθώς και για τη βελτίωση του φορολογικού 
πλαισίου. 

δ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

 Αναφερόμενος στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε 
μεταξύ άλλων ότι- 

• στρατηγικός στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του 
δυναμικού της Κύπρου για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη και ευημερία, 

 
7 Συντελεστής Gini - δείκτης ανισότητας ή συγκέντρωσης του εισοδήματος.  Στην περίπτωση πλήρους ισότητας 
κατανομής των εισοδημάτων, ο συντελεστής Gini είναι 0, ενώ σε περίπτωση συγκέντρωσης των εισοδημάτων σε ένα 
άτομο, ο συντελεστής Gini  ανέρχεται στο 100.  

8 Δείκτης κατανομής εισοδήματος (S80/S20) - σύγκριση του μεριδίου του εισοδήματος του «πλουσιότερου» 20% του 
πληθυσμού με το 20% του «φτωχότερου» πληθυσμού. 

 2020 2021 2022 2023 2024 

ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές) 
(€εκατομ.) 

€20.840,7  €22.416,4  €23.664,0  €24.962,4  €26.219,8  

Ρυθμός Ανάπτυξης 
(% ΑΕΠ) 

-5,1% +5,5% +4% +3,4% +3% 

Πρωτογενές Ισοζύγιο 
(% ΑΕΠ) 

-3,6% -3% +0,7% +1% +2% 

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο  
(% ΑΕΠ) 

 -5,7% -5% -1,1% -0,5% +0,8% 

Δημόσιο Χρέος           
(% ΑΕΠ) 

119,1% 107,7% 100,9% 96,9% 90,2% 

Ανεργία  
(% Εργατικού Δυναμικού) 

7,6% 7,5% 6,5% 6% 5,2% 

Πληθωρισμός                     
(% μεταβολή ΔΤΚ)  

-1,1% +2% +1,5% +2% +2% 

 2019 2020 

Ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 

Ποσοστό κινδύνου φτώχειας 

 22,3% 

 14,7% 

 21,3% 

  14,3% 

Δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος (συντελεστής Gini)7  31,1  29,3 

Δείκτης κατανομής εισοδήματος S80/S208 4,6  4,3 
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• κύριοι πυλώνες του σχεδίου είναι η δημόσια υγεία και πολιτική προστασία, η ταχεία μετάβαση προς 
την πράσινη οικονομία, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής 
οικονομίας, η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, καθώς και η απασχόληση, η κοινωνική προστασία, 
η εκπαίδευση και το ανθρώπινο δυναμικό,  

• ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου θα ανέλθει στα €1,2 δις, για την περίοδο 2021-2026 και 
η χρηματοδότησή του θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υπό μορφή χορηγιών ύψους €1.006 εκατομ. και δανείου ύψους €200 εκατομ., 

• περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, ενώ στο πλαίσιο υλοποίησής 
του προβλέπεται να κινητοποιηθούν πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια ύψους €1,1 δις, 

• από την εφαρμογή του αναμένεται να προκύψουν οφέλη βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και στη 
δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

• οι συνολικές προϋπολογιζόμενες πιστώσεις για τα έτη 2022-2024 ανέρχεται στα €166 εκατομ., 
€237 εκατομ. και €315 εκατομ., αντίστοιχα.    

2. Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) καταθέτοντας τις θέσεις της εποπτικής αρχής σε 
σχέση με την πορεία της κυπριακής οικονομίας δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

• Οι συνθήκες κατά το τρέχον έτος παρουσιάζονται βελτιωμένες σε σχέση με το 2020, λόγω του 
μετριασμού των επιπτώσεων της πανδημίας και των ισχυρών προοπτικών ανάκαμψης της 
οικονομίας που καταγράφονται.  Ωστόσο, υφίσταται ο κίνδυνος επιπτώσεων από το νέο πανδημικό 
κύμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

• Η ανάκαμψη προβλέπεται να συνεχιστεί κατά τα επόμενα έτη λόγω της συνεχιζόμενης στήριξης 
από την εγχώρια και εξωτερική ζήτηση, καθώς και της ώθησης που αναμένεται να επιφέρει η 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Οι μακροοικονομικές προβλέψεις που έχουν περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2022 
συνάδουν γενικότερα με τις προβλέψεις της ΚΤΚ.  

• Η δημοσιονομική πολιτική, είναι προσαρμοσμένη στις νέες ανάγκες και πραγματικότητες στις 
οποίες οδήγησε η υγειονομική κρίση.   

• Η απρόβλεπτη πορεία της πανδημίας, καθώς και τα συνεχιζόμενα προβλήματα που προκαλεί 
αποτελούν καθοδικούς κίνδυνους για τις προοπτικές της οικονομίας.  Συναφώς, οι διαμορφούμενες 
συνθήκες πρέπει να αξιολογούνται με ορθολογικό τρόπο, ώστε να αναπροσαρμόζεται η 
δημοσιονομική πολιτική με στόχο την ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας, τη διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας της οικονομίας και την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.   

• Ο πληθωρισμός με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προβλέπεται 
να ακολουθήσει ανοδική πορεία κατά το 2022, ωστόσο η τάση εκτιμάται να είναι παροδική.  Η ΕΚΤ 
κρίνει ότι λόγω της φύσης των παραγόντων που οδηγούν σε πληθωρισμό κατά το τρέχον έτος, η 
αύξηση των επιτοκίων, ως μέτρο νομισματικής πολιτικής, δεν θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της 
αύξησης των τιμών.  

Σχετικά με στον τραπεζικό τομέα, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

• Ο τραπεζικός τομέας αντιμετωπίζει προκλήσεις που προκάλεσε τόσο η προηγούμενη τραπεζική 
κρίση, όσο και η πανδημία της νόσου COVID-19.  Η χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών, λόγω του 
υφιστάμενου περιβάλλοντος, όπως και ο ανταγωνισμός από ιδρύματα πληρωμών καθιστούν 
αναγκαία την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους και την αναπροσαρμογή του επιχειρησιακού 
τους μοντέλου.    

• Ο νέος δανεισμός από τράπεζες έχει επανέλθει σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ σε υψηλά επίπεδα 
βρίσκονται οι καταθέσεις, οι πλείστες των οποίων προέρχονται από κατοίκους Κύπρου. 

• Οι ΜΕΧ παραμένουν ως βαρίδι στους ισολογισμούς των τραπεζικών ιδρυμάτων, παρά την πρόοδο 
που έχει σημειωθεί.  Οι ΜΕΧ που διατηρούνται εντός του τραπεζικού συστήματος κατά τον 
Αύγουστο του 2021 μειώθηκαν στα €4,6 δις.  Μεγάλο μέρος της μείωσης έχει απορροφηθεί από τις 
εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.  Ο δείκτης των ΜΕΧ στο τραπεζικό σύστημα μειώθηκε στο 17% σε 
σύγκριση με 27,9% τον Δεκέμβριο του 2019, ωστόσο εξακολουθεί να διατηρείται σημαντικά πιο 
πάνω από τον μέσο όσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κυμαίνεται στο 2%.   
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• Οι αναδιαρθρώσεις δανείων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €1,4 δις σε σχέση με 
€0,27 δις κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ως αποτέλεσμα των συστάσεων και παραινέσεων 
της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τη λήψη έγκαιρων, γρήγορων, αποτελεσματικών και 
διαφανών διαδικασιών αναδιάρθρωσης.     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

1. Κρατικός Προϋπολογισμός 2022 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2022-2024 

Ο Υπουργός Οικονομικών παρουσιάζοντας στην επιτροπή τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2022, 
όπως και το ΜΔΠ 2022-2024 κατέθεσε τα ακόλουθα: 

• Ο κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2022 έχει καταρτιστεί με βάση το νέο μοντέλο ανάπτυξης 
της οικονομίας.  Οι κυριότερες πολιτικές που περιλαμβάνονται σε αυτόν αποσκοπούν στη βιώσιμη 
ανάκαμψη της οικονομίας από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία της νόσου COVID-19, στην 
αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της, στη διεύρυνση της παραγωγικής 
βάσης, στην ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού, της πράσινης οικονομίας, της έρευνας, 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων 
που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

• Ο προϋπολογισμός για το 2022 είναι ελλειμματικός, ωστόσο παρουσιάζεται σημαντικά βελτιωμένος 
σε σχέση με τον προϋπολογισμό για το 2021.  Στόχος της κυβέρνησης είναι η σταδιακή επαναφορά 
των κρατικών προϋπολογισμών σε συνθήκες ισοζυγίου από το έτος 2024.  

 Σε σχέση με τη γενική κυβέρνηση, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες και τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για 
το 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

• Έσοδα (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών) ύψους €9.691 εκατομ., αυξημένα κατά 
4,9% σε σχέση με το 20209.   

• Δαπάνες (εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων) ύψους €9.960 εκατομ., μειωμένες κατά 4% 
σε σχέση με το 202010.   

Από το σύνολο αυτών, €7.950 εκατομ. αφορούν στις πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής 
κυβέρνησης, οι οποίες αποτυπώνονται στον υπό εξέταση κρατικό προϋπολογισμό. 

 Σε σχέση με το ΜΔΠ 2022-2024, προβλέπονται για τη γενική κυβέρνηση έσοδα ύψους €10.112 εκατομ. 
και €10.671 εκατομ. και δαπάνες ύψους €10.229 εκατομ. και €10.473 εκατομ. για τα έτη 2023 και 2024, 
αντίστοιχα. 

 Σε σχέση με την κεντρική κυβέρνηση, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2022 προβλέπει έσοδα 
(εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών) ύψους €6.731 εκατομ., αυξημένα κατά 4% σε σύγκριση 
με τα αναθεωρημένα έσοδα για το 2021 ύψους €6.473 εκατομ. και συνολικές δαπάνες (εξαιρουμένων των 
αποπληρωμών δανείων) ύψους €8.408 εκατομ., οι οποίες είναι μειωμένες κατά 0,8% σε σχέση με το 2021 
που εκτιμώνται στα €8.479 εκατομ.  

 Οι κυριότερες δαπάνες για την τριετία 2022-2024 αφορούν κοινωνικές παροχές (€4,9 δις), έργα υπό 
κατασκευή (€1,2 δις), συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα (1,05 δις), Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (€719 εκατομ.), πράσινη ανάπτυξη (€717,2 εκατομ.) και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού 
(€169,2 εκατομ.)11. 

2. Ανάλυση κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2022 

α.  Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2022, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει δαπάνες 
(τακτικές και αναπτυξιακές) για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής (μη περιλαμβανομένων των 
δαπανών που βαρύνουν το Πάγιο Ταμείο), ύψους €7.051.050.54612 (αρχικός προϋπολογισμός χωρίς τις 

 
9 Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξημένες κοινωνικές εισφορές λόγω της αναμενόμενης βελτίωσης στην αγορά 
εργασίας, καθώς και λόγω χαμηλότερων εισπράξεων κατά το 2020, απόρροια των μέτρων που λήφθηκαν στο πλαίσιο 
της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας.  Προβλέπεται επίσης αύξηση στα έσοδα από φορολογίες λόγω 
της αναμενόμενης βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας, αύξησης των επενδύσεων, της απασχόλησης και του 
διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς και αυξημένες χορηγίες από Ευρωπαϊκά Ταμεία. 

10 Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απόσυρση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας, 
καθώς και στη μείωση των δαπανών για ενδιάμεση κατανάλωση. 

11 Στις δαπάνες που αφορούν στην πράσινη ανάπτυξη και στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού περιλαμβάνονται έργα 
του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

12 Οι συνολικές δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2022 ανέρχονται σε €10.457.242.415 και 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες του Πάγιου Ταμείου (€3.406.191.869), οι οποίες δεν χρήζουν νομοθετικής έγκρισης.  Στον 
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τροποποιήσεις που κατατέθηκαν στο μεταξύ από το Υπουργείο Οικονομικών) και παρουσιάζει μείωση 
δαπανών κατά 6,9% σε σύγκριση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες και εγκριθείσες δαπάνες του 
προϋπολογισμού του 2021 (μη περιλαμβανομένων των συμπληρωματικών προϋπολογισμών για το 
2021)13. 

β. Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για το 2022 συγκριτικά με το 2021, συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 Αναθεωρημένα  
2021 

€εκατομ. 

Προϋπολογισθέντα 
2022 

€εκατομ. 

% μεταβολή 
2022/2021 

Άμεσοι φόροι 2.014 2.130 +6% 

Έμμεσοι φόροι 3.234 3.063 -5% 

Μη φορολογικά έσοδα14  821 1.132 +38% 

γ.  Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για το 2022 συγκριτικά με το 2021 συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Προϋπολογισθείσες 
2021 

€εκατομ. 

Προϋπολογισθείσες 
2022 

€εκατομ. 

% μεταβολή 
2021/2022 

Δαπάνες προσωπικού15 2.961 3.044  +2,8% 

Λειτουργικές Δαπάνες 899 972 +8,1% 

Μεταβιβαστικές πληρωμές16 3.332 3.049 -8,49% 

Αναπτυξιακές δαπάνες17 1.032 1.135 +9,9% 

Εξυπηρέτηση δημόσιου χρέους 
(τόκοι) 

529,5 458,2 -13,5% 

δ.  Η κατάσταση μόνιμων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία που προβλέπονται στον προϋπολογισμό για 
το 2022 σε σύγκριση με το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή μέχρι 
τον Οκτώβριο του 2022, έχουν ως ακολούθως: 

Συνοπτική Κατάσταση 2021 2022 

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας 150 147 

Δημόσια Υπηρεσία 14.255 14.175 

Δικαστική Υπηρεσία 382 382 

Άμυνα 3.644 3.582 

Εσωτερική Ασφάλεια 5.680 5.680 

Παιδεία 12.341 12.337 

Σύνολο 36.452 36.303 

3. Τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022 

 
ίδιο προϋπολογισμό προϋπολογίζονται έσοδα ύψους €8.481.487.845 (περιλαμβανομένων και των 
χρηματοοικονομικών ροών) έναντι €8.859.818.757 (αρχικά προϋπολογισθέντα για το 2021). 

13 Περαιτέρω ανάλυση των κρατικών εσόδων και δαπανών παρουσιάζεται στο Μέρος Δ της παρούσας έκθεσης. 

14 Αφορούν προσφορά αγαθών και υπηρεσιών, μεταβιβάσεις, χορηγίες, ενοίκια, δικαιώματα και άλλα έσοδα, 
εξαιρουμένων εισπράξεων από δάνεια. 

15 Αφορούν αποδοχές προσωπικού, συντάξεις και φιλοδωρήματα. 

16 Αφορούν κυρίως κοινωνικές παροχές, χορηγίες προς οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης, συνεισφορές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΓεσΥ και για τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

17 Αφορούν κυρίως πάγια/επενδύσεις, έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα, εκπαιδεύσεις και χορηγίες 
προς εκπαιδευτικά ιδρύματα.  
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Ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή συνολικά 31 τροποποιήσεις του κρατικού 
προϋπολογισμού του 2022 για σκοπούς ενσωμάτωσής τους στον κυρίως προϋπολογισμό και υποβολής 
τους προς έγκριση από την ολομέλεια του σώματος, το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνεται στο 
Μέρος Ζ της παρούσας έκθεσης.   

Όπως σχετικά σημειώνεται, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2022 από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και την κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποίησης 
του νομοσχεδίου προκειμένου να προστεθούν ή/και αφαιρεθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 
2022 και στο ΜΔΠ 2022-2024, να ρυθμιστούν σειρά ζητημάτων στη βάση μεταγενέστερων αποφάσεων 
του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και να διορθωθούν ορισμένα λάθη και παραλείψεις. 

Οι συνολικές δαπάνες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ανέρχονται στα €4.104.060 για το 2022 και 
στα €4.015.132 και €3.878.380 για τα έτη 2023-2024, αντίστοιχα.    

Μεσοπρόθεσμα η δαπάνη αναμένεται να αυξηθεί λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων.  

4. Παρατηρήσεις και Σχόλια  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στη βάση των θέσεων του 
Υπουργού Οικονομικών και των κατατεθέντων στοιχείων, καθώς και σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
κυβέρνησης για την πορεία της κυπριακής οικονομίας και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί από την πανδημία της νόσου COVID-19, διαπιστώνει τα ακόλουθα:  

α.  Σε σχέση με τη δημοσιονομική κατάσταση, την ευρύτερη οικονομική κατάσταση της 
Κύπρου, όπως και το πλαίσιο επί του οποίου έχει βασιστεί η κατάρτιση του κρατικού 
προϋπολογισμού του 2022 -  

• η κυπριακή οικονομία για το 2021, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19 
οι οποίες οδήγησαν σε ύφεση κατά το 2020, σημειώνει θετικό ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος 
υπερβαίνει τον μέσο όρο της ευρωζώνης,  

• το ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους εκτιμάται για το 2021 να επανέλθει σε ανάλογο με το έτος 
2019 επίπεδο, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ανάκαμψη της οικονομίας,      

• το δημοσιονομικό έλλειμμα παραμένει υψηλό και κατά το τρέχον έτος, ωστόσο συγκριτικά με 
το 2020 παρουσιάζει οριακή βελτίωση, ενώ για τα έτη 2022-2023 γίνεται πρόβλεψη για 
ουσιαστική βελτίωσή του και επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος το 2024,   

• το δημόσιο χρέος, παρά τις προβλέψεις για μείωσή του από το 2021 και εντεύθεν και 
δεδομένης της μεγάλης αύξησής του κατά το 2020 για την κάλυψη των χρηματοδοτικών 
αναγκών του κράτους προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας της νόσου COVID-
19, παραμένει υψηλό, αποκλίνοντας από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

• ο πληθωρισμός, μετά τα χαμηλά επίπεδα στα οποία κυμάνθηκε κατά τα έτη 2017-2019, καθώς 
και τον αρνητικό πληθωρισμό που παρατηρήθηκε κατά το έτος 2020, προβλέπεται για το 2021 
να καταγράψει σημαντικά θετικό πρόσημο και να διατηρηθεί στο 2% μέχρι και το έτος 2024,    

• η ανεργία εκτιμάται να μειωθεί οριακά στο 7,5% κατά το 2021 σε σύγκριση με 7,6% για το 
2020, ενώ για τα έτη 2022-2024 προβλέπεται περαιτέρω σταδιακή μείωσή της,   

• οι κοινωνικοί δείκτες για το έτος 2020 σημειώνουν βελτίωση συγκριτικά με το έτος 2019, καθώς 
το ποσοστό κινδύνου φτώχειας και το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 
ο δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος (συντελεστής Gini), όπως και ο δείκτης κατανομής 
εισοδήματος S80/S20 έχουν μειωθεί. 

β.  Σε σχέση με επιμέρους πρόνοιες του κρατικού προϋπολογισμού του 202218, συγκριτικά με 
το 2021-  

• αύξηση των προϋπολογιζόμενων εσόδων (εξαιρουμένων χρηματοοικονομικών ροών) κατά 
4%,   

• οριακή μείωση των συνολικών προϋπολογιζόμενων δαπανών (εξαιρουμένων των 
αποπληρωμών δανείων) κατά 0,8% και αμελητέα ποσοστιαία μείωση των πρωτογενών 
δαπανών,   

• αύξηση κατά 2,8% των δαπανών προσωπικού (κεντρική κυβέρνηση) (προϋπολογισθείσες για 
το 2022 στα €3.044 εκατομ.), η οποία οφείλεται κυρίως, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, στην 

 
18 Πίνακες με συγκριτική ανάλυση των προβλεπόμενων δαπανών και εσόδων περιλαμβάνεται στο Μέρος Δ της 
παρούσας έκθεσης. 
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καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής και των προσαυξήσεων, καθώς και 
στην αύξηση της απασχόλησης,  

• αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 8,1%, λόγω κυρίως της αύξησης της πρόνοιας για 
δαπάνες αμυντικής θωράκισης, λειτουργικές δαπάνες, αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
επιστροφές τελών και άλλων προσόδων, εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και για εκδόσεις 
και δημοσιότητα, 

• μείωση του συνόλου των κοινωνικών παροχών κατά 2,2% (προϋπολογισθείσες για το 2022 
στα €1.660 εκατομ.), η οποία οφείλεται στη μείωση της πρόνοιας για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας της νόσου COVID-19,   

• αύξηση κατά 5,4% στις λοιπές κοινωνικές παροχές (προϋπολογισθείσες για το 2022 στα 
€1.607 εκατομ.), οι οποίες αφορούν κυρίως παροχές παιδείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, 
στέγασης και πολιτιστικές παροχές,   

• αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών κατά 9,9% (προϋπολογισθείσες για το 2022 στα €1.135 
εκατομ.), η οποία σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία οφείλεται στην έναρξη υλοποίησης 
μεγάλων αναπτυξιακών έργων, περιλαμβανομένων οδικών, κτιριολογικών και άλλων έργων, 
καθώς και στην προώθηση έργων που περιλαμβάνονται στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας,  

• μείωση των δαπανών εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους κατά 13% (προϋπολογισθείσες 
στα €458,2 εκατομ.), λόγω αποπληρωμής ακριβού δανεισμού και αντικατάστασης με φθηνό. 

γ. Σε σχέση με τη γενικότερη πορεία της οικονομίας εκ μέρους των μελών της επιτροπής 
εκφράστηκαν γενικότερες απόψεις, οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• Όλα τα μέλη της επιτροπής, αναγνωρίζουν τις πρωτόγνωρες και ιδιάζουσες συνθήκες τις 
οποίες αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία από το 2020 λόγω της πανδημίας της νόσου 
COVID-19, καθώς και τις επιπτώσεις που αυτή έχει επιφέρει στα δημόσια οικονομικά και στην 
πραγματική οικονομία.  Αναγνωρίζουν επίσης την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις 
προβλέψεις πάνω στις οποίες βασίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2022 λόγω 
ενδεχόμενης νέας έξαρσης της πανδημίας.   

• Η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής επισημαίνει σωρεία ζητημάτων που επηρεάζουν 
την πορεία της κυπριακής οικονομίας για τα οποία εκφράζει επιμέρους επιφυλάξεις και 
αφορούν μεταξύ άλλων στη διαχείριση των ΜΕΧ, στην προστασία της κύριας κατοικίας και της 
μικρής επαγγελματικής στέγης, στο υψηλό ποσοστό δημόσιου χρέους και δημοσιονομικού 
ελλείμματος, στην κοινωνική ανισότητα, καθώς και στις επιπτώσεις που ενδεχομένως να 
επιφέρουν στους καταναλωτές οι αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και προϊόντων. 

• Ορισμένα μέλη της επιτροπής αναγνωρίζουν το γεγονός ότι κατά το τρέχον έτος έχει 
αντισταθμιστεί η απώλεια που επέφερε στο ΑΕΠ η πανδημία κατά το 2020 και εκφράζουν 
ικανοποίηση για τις αποδόσεις της οικονομίας για τα έτη 2020 και 2021, οι οποίες κυμάνθηκαν 
πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.  Αναγνωρίζουν επίσης την προοπτική της κυπριακής 
οικονομίας για επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2021, καθώς και τη 
δημοσιονομική βελτίωση που παρατηρείται.  Περαιτέρω, ορισμένα μέλη τονίζουν την 
ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, την ορθολογική αξιοποίηση των δημοσιονομικών 
περιθωρίων και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για την κάλυψη των χρηματοδοτικών 
αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας κατά τα έτη 2020 και 2021, τη βελτίωση των 
κοινωνικών δεικτών, τη βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας 
και την ορθολογική διαχείριση του δημόσιου χρέους. 

• Μέλη της επιτροπής εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία ως προς τα επίπεδα της ανεργίας, 
ειδικότερα της μακροπρόθεσμης ανεργίας και της ανεργίας μεταξύ των νέων, καθώς και για 
την πορεία της ανεργίας μετά την απόσυρση από την κυβέρνηση των μέτρων στήριξης της 
οικονομίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 και την άρση της 
δημοσιονομικής χαλάρωσης που επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκφράζουν επίσης 
επιφυλάξεις σε σχέση με τη θέση του Υπουργού Οικονομικών για την επίτευξη συνθηκών 
πλήρους απασχόλησης σύντομα.   

• Μέλη της επιτροπής επισημαίνουν ότι η παρατηρούμενη αύξηση του γενικού επιπέδου των 
τιμών, παρόλο που κρίνεται προσωρινή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκαλεί ανησυχίες ως προς 
τις επιπτώσεις της στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, λαμβανομένης υπόψη και της 
αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει η συνεχιζόμενη έξαρση της νόσου COVID-19. 



566 
 

• Μέλη της επιτροπής εκφράζουν επιφυλάξεις σε σχέση με τα επίπεδα των κοινωνικών 
δεικτών, επισημαίνοντας ειδικότερα το ψηλό ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κοντά ή 
κάτω από το όριο της φτώχειας. 

• Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής τονίζουν μεταξύ άλλων την ανάγκη- 

-  υιοθέτησης βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, στη βάση του οποίου όλοι οι παραγωγικοί 
τομείς της οικονομίας θα συμβάλλουν στη μεγέθυνση του ΑΕΠ, 

-  εφαρμογής στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής, στην οποία να περιλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων μέτρα στεγαστικής πολιτικής, στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και 
μετριασμού της εισοδηματικής ανισότητας, προκειμένου να διασφαλίζονται συνθήκες 
αξιοπρεπούς διαβίωσης, 

-  αναπροσαρμογής του ύψους των κοινωνικών παροχών, λόγω της αύξησης των τιμών 
βασικών αγαθών,  

-  αύξησης του ποσοστού υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών, το οποίο παραμένει 
χαμηλό, 

-  αντιμετώπισης των διαρθρωτικών προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας, τα οποία 
προϋπήρχαν της πανδημίας. 

δ.  Σε σχέση με τον προϋπολογισμό για το 2022 εκφράζονται διιστάμενες απόψεις από τα μέλη της 
επιτροπής.  Ειδικότερα, ορισμένα εξ αυτών εκφράζουν την άποψη ότι στερείται οράματος και 
προοπτικής και άλλα μέλη σημειώνουν ότι δεν αντιμετωπίζονται με ορθό και ολιστικό τρόπο τα 
διαρθρωτικά προβλήματα της κυπριακής οικονομίας μέσω του προτεινόμενου προϋπολογισμού.  
Σε αντίθεση, άλλα μέλη της επιτροπής εκφράζουν την άποψη ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός 
υπηρετεί την αναπτυξιακή προοπτική της κυπριακής οικονομίας.  

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν κατατεθεί ενώπιόν της καταλήγει στα ακόλουθα: 

• Η κυπριακή οικονομία, όπως και η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, εξακολουθεί να εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της νόσου COVID-19.  Επιθυμία όλων των πλευρών είναι η 
εξομάλυνση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία το συντομότερο 
δυνατό και η επαναφορά της σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.  

• Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές, με βάση τις προβλέψεις της κυβέρνησης, παρόλο που 
χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, είναι θετικές.   

• Η βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, ο περιορισμός του δημόσιου χρέους σε βιώσιμα επίπεδα, η 
επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος, η προστασία του βιοτικού επιπέδου των καταναλωτών 
από ενδεχόμενες πληθωριστικές πιέσεις, και η διασφάλιση γενικότερα της ευημερίας των πολιτών 
πρέπει να περιλαμβάνονται στις κύριες προτεραιότητες πολιτικής της κυβέρνησης.   

• Η προώθηση της πράσινης οικονομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της έρευνας και της 
καινοτομίας, η ορθολογική και ουσιαστική διαχείριση των ΜΕΧ, η υλοποίηση διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων σε ορθή βάση, καθώς και η υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων θα 
συμβάλουν στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.  

• Η ορθολογική και βέλτιστη εφαρμογή του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής 
2021-2027 και των χρηματοδοτικών εργαλείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, με σκοπό 
την προώθηση έργων και δράσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα, θα συμβάλουν στη στήριξη της 
απασχόλησης, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, συνεπώς στην ανάπτυξη της οικονομίας.   

5. Εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η επιτροπή με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τον υπό συζήτηση 
προϋπολογισμό στην ολομέλεια του σώματος στον οποίο έχουν ενσωματωθεί οι προτεινόμενες από την 
κυβέρνηση τροποποιήσεις, κατόπιν απόφασης της επιτροπής η οποία λήφθηκε στη συνεδρία της 
ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2021, για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης σε σχέση με την έγκριση ή 
απόρριψη αυτού.  

Ταυτόχρονα, επιφυλάσσει το δικαίωμα των μελών της, καθώς και των υπόλοιπων βουλευτών για την 
υποβολή τροπολογιών στο στάδιο της κατά Κεφάλαιο και ομάδα/υποομάδα δαπανών ψήφισης σε νόμο.   

Σημειώνεται ότι, οι τελικές θέσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών αναμένεται να διατυπωθούν κατά 
τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος.   
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Τέλος, η επιτροπή σημειώνει ότι υποβάλλοντας με την παρούσα έκθεσή της τον υπό συζήτηση 
προϋπολογισμό στην ολομέλεια του σώματος για συζήτηση, επιφυλάσσεται ως προς τα τελικά του μεγέθη, 
τα οποία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στη βάση περικοπών ειδικών κονδυλίων, όπως και της τελικής 
διαμόρφωσης των συνολικών δαπανών, υπό το φως της έγκρισης ή απόρριψης τροποποιήσεων σε αυτόν, 
οι οποίες κατατέθηκαν ή ενδέχεται να κατατεθούν εκ μέρους της κυβέρνησης ή/και βουλευτών. 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2021 

(Οι θέσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα δεν έχουν 
υποστεί γλωσσική ή άλλη επεξεργασία.) 

Α. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 

Β. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γ. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 

Δ. Παρατηρήσεις του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου 

Ε. Παρατηρήσεις του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

ΣΤ. Παρατηρήσεις Δημοκρατικής Παράταξης 

Α. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 

Η κυπριακή οικονομία αντιμετώπισε με ιδιαίτερη επιτυχία τις πιέσεις της πανδημίας, καταγράφει ισχυρή 
ανάκαμψη και μέχρι το τέλος του έτους θα έχει υπερκαλύψει το χαμένο έδαφος του 2020.  

Συγκεκριμένα, αναμένεται ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης γύρω στο +6%, έναντι ύφεσης -5.1% το 2020.  Η 
ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 15 ετών.  Η αγορά εργασίας κινείται στο όριο 
της πλήρους απασχόλησης και αυτό επιτρέπει στην κυβέρνηση να προωθήσει τη θέσπιση εθνικού 
κατώτατου μισθού.  Ο δείκτης κινδύνου φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού έχει περιοριστεί στο 17.6%, 
που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό από τότε που τηρούνται στοιχεία και βρίσκεται αισθητά πιο κάτω 
από τον μέσο-όρο της ΕΕ.   

Οι προοπτικές για το 2022 παραμένουν εξίσου θετικές. Η αναμενόμενη πλήρης επανεκκίνηση του 
τουρισμού και η οριστική άρση των περιοριστικών μέτρων θα διατηρήσουν την κυπριακή οικονομία σε 
τροχιά ισχυρής ανάπτυξης που αναμένεται να προσεγγίσει το 4%. 

Τα πιο πάνω είναι χωρίς αμφιβολία αποτέλεσμα της σωστής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που 
εφάρμοσε η κυβέρνηση με την έναρξη της πανδημίας, αλλά και της ισχυρής οικονομικής θέσης της 
Κύπρου προ της πανδημίας, που ήταν αποτέλεσμα των θετικών επιδόσεων της περιόδου 2015-2019. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, η πανδημία αντιμετωπίστηκε από μια πλεονεκτική δημοσιονομική θέση 
και με την Κύπρο να είναι, μετά από διαδοχικές αναβαθμίσεις, στην επενδυτική βαθμίδα.  Αυτό έδωσε την 
ευχέρεια στην κυβέρνηση να λάβει τα αναγκαία μέτρα κοινωνικο-οικονομικής στήριξης που επέβαλλαν οι 
πρωτόγνωρες περιστάσεις της πανδημίας, αξιοποιώντας και την υιοθέτηση της ρήτρας γενικής διαφυγής 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Μάρτιο 2020, η οποία επέτρεψε την προσωρινή χαλάρωση των 
δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, το δημοσιονομικό ισοζύγιο από πλεονασματικό ύψους 1.5% το 2019, μετατράπηκε σε 
ελλειμματικό ύψους 5.7% το 2020.  Αναμένεται όμως να μειωθεί κάτω του 3% το 2021 και να περιοριστεί 
περαιτέρω στο 1.1% το 2022.  Το ποσοστό δημοσίου χρέους που είχε περιοριστεί στο 94% στο τέλος του 
2019 σε σχέση με 104% το 2013 και 109% το 2014, αναπόφευκτα αυξήθηκε εκ νέου λόγω της επεκτατικής 
δημοσιονομικής πολιτικής και έφτασε στο τέλος του 2020 στο 119%.  Αναμένεται όμως σημαντική 
αποκλιμάκωση στο 104% το 2021 και συνέχιση της πτωτικής πορείας που θα περιορίσει το δημόσιο χρέος 
στο 90% μέχρι το 2024, καθιστώντας το απόλυτα βιώσιμο. 

Θετικές παραμένουν και οι εξελίξεις σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα.  Ο δείκτης επάρκειας κεφαλαίων 
των κυπριακών τραπεζών αυξήθηκε από το 4.5% το 2012 σε 17% σήμερα, ενώ τα μη-εξυπηρετούμενα 
δάνεια του τραπεζικού τομέα μειώθηκαν από €27.4 δις το 2014 σε €4 δις το 2021.  Η ισχυροποίηση του 
τραπεζικού συστήματος επέτρεψε την ευρεία εφαρμογή της πολιτικής για αναστολή δόσεων για μια μακρά 
περίοδο, μέτρο που είχε ιδιαίτερα θετική επίδραση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, ενώ τα δανειστικά επιτόκια παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποβοηθώντας την 
οικονομική δραστηριότητα.  

Ο προτεινόμενος κρατικός προϋπολογισμός για το 2022, με πρωτογενείς δαπάνες  ύψους €8 δις, διατηρεί 
τον αναπτυξιακό και κοινωνικό του χαρακτήρα. Μέσω του προϋπολογισμού και χωρίς να προκύπτει καμία 
ανάγκη για νέες φορολογίες ή άλλες επιβαρύνσεις  συνεχίζεται, μεταξύ άλλων, η υλοποίηση του φιλόδοξου 



568 
 

αναπτυξιακού προγράμματος, διατηρείται η δυνατότητα ενάσκησης αποτελεσματικής κοινωνικής 
πολιτικής, στηρίζεται η εφαρμογή του ΓεΣΥ και υλοποιείται ένα σημαντικό πρόγραμμα εξοπλιστικής 
αναβάθμισης της Εθνικής Φρουράς.  Εξαιρετικά σημαντική θεωρείται επίσης η έναρξη της εφαρμογής, 
μέσω του προϋπολογισμού, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

Η Κύπρος έχει εξασφαλίσει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας €1,2 δις για χρηματοδότηση 
του Σχεδίου με ορίζοντα υλοποίησης το 2026.  Ποσό ύψους €1 δις θα δοθεί από την ΕΕ ως χορηγία και 
€200 εκ., ως δάνειο.  Το Σχέδιο περιλαμβάνει μια συνεκτική δέσμη 133 παρεμβάσεων, 58 μεταρρυθμίσεων 
και 75 επενδύσεων, με βασικούς άξονες την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας.  Συνυπολογίζοντας τα κονδύλια του 
Σχεδίου και του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής, καθώς και τις πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις που θα 
προκύψουν από την υλοποίηση των στηριζόμενων σχεδίων, ο οικονομικός αντίκτυπος του Σχεδίου είναι 
πέραν των €4 δις.  Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Σχεδίου, πέραν της προβλεπόμενης αύξησης του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, θα προστεθεί ένα επιπλέον ποσοστό ύψους 7%, ενώ από την 
υλοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου θα δημιουργηθούν πέραν των 11 χιλιάδων νέων, καλά 
αμειβόμενων θέσεων εργασίας.  

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα υπερψηφίσει τον προτεινόμενο κρατικό προϋπολογισμό και στηρίζει 
ανεπιφύλακτα τόσο την ακολουθούμενη από την κυβέρνηση οικονομική πολιτική όσο και τη φιλόδοξη 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης. 

Β. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Η παγκόσμια οικονομία από την εμφάνιση της πανδημίας και έπειτα συνεχίζει να βιώνει την αβεβαιότητα 
για την έκταση και για την ένταση της κρίσης, με αποτέλεσμα η οικονομική ανάκαμψη να είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με τις εξελίξεις αναφορικά με την πρόληψη-αντιμετώπιση της νόσου.  Ο αντίκτυπος της 
πανδημίας συνεχίζει να πλήττει τις μεγάλες οικονομίες, αφού οι αρχικές εκτιμήσεις για πρωτοφανείς 
ρυθμούς ανάπτυξης το 2021 λόγω της χαμηλής βάσης του 2020 δεν επιβεβαιώνονται.  Οι γενικές 
εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αποκατάσταση της χαμένης παραγωγής σε πρώτο στάδιο το 2021 και 
ευελπιστούν για αύξηση το 2022.  

Παρά την επίδραση της πανδημίας, η μεγαλύτερη πρόκληση της παγκόσμιας οικονομίας συνεχίζει να 
παραμένει η ακραία άνιση κατανομή του παραγόμενου πλούτου τόσο ταξικά, όσο και γεωγραφικά.  Στα 
δύο άκρα βρίσκεται το 1,1% του πληθυσμού του πλανήτη που ελέγχει περιουσιακά στοιχεία συνολικού 
ύψους $191,6 τρις. (45,8% του παγκόσμιου πλούτου) και από την άλλη το 55% του πληθυσμού, σχεδόν 
3 δισεκατομμύρια άνθρωποι με συνολική περιουσία μόλις $5,5 τρις (1,37% του παγκόσμιου πλούτου).  

Στην Κύπρο η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα έχει βελτιώσει τις συνθήκες στην οικονομία.  Παρά το 
ότι η οικονομία έχει αφήσει πίσω τις επιδόσεις της περιόδου 2013-2015 και έχει καλύψει τις απώλειες στη 
συνολική παραγωγή, το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας έχει σημαντικά προβλήματα βιωσιμότητας για 
το μέλλον.  Χρειάζεται να γίνει μεταστροφή από τη λογική της «αρπακτής» που επικράτησε στο 
αναπτυξιακό μοντέλο το προηγούμενο διάστημα, στρέφοντας την οικονομία προς μια βιώσιμη, 
ισορροπημένη και κοινωνικά προσανατολισμένη ανάπτυξη, με δικαιότερη κατανομή του πλούτου, 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και προστασία των φυσικών πόρων από την άναρχη ανάπτυξη. 

Η γενική εικόνα που δίνει η κυβέρνηση είναι μια προσπάθεια επιστροφής στην «ομαλότητα».  Ωστόσο 
αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να είναι μερική ή αποσπασματική και ξεκομμένη από την ευρύτερη 
οικονομική κατάσταση που προϋπήρχε της πανδημίας.  Βασικά οικονομικά προβλήματα όπως το 
αυξημένο ιδιωτικό χρέος, ο κίνδυνος των εκποιήσεων, οι εισοδηματικές ανισότητες, οι δυσκολίες στη 
στέγαση και την κοινωνική πρόνοια, η διαφθορά και οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές καταστροφές 
συνεχίζουν να βρίσκονται ενώπιον της κοινωνίας.  Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και νέες προκλήσεις.  
Η ακρίβεια, οι αυξανόμενες τιμές στην ενέργεια και τα καύσιμα και οι νέες μορφές αρρύθμιστης εργασίας 
που πλήττουν την κοινωνία.  

Στα πιο πάνω διαρθρωτικά προβλήματα θα πρέπει να προστεθεί και η επίδραση της οικονομικής 
πολιτικής της κυβέρνησης στην κατανομή του πλούτου.  Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης συνεχίζει 
να διατηρεί την πορεία αντιστροφής των όρων κεφαλαίου – εργασίας που έχει ξεκινήσει τα προηγούμενα 
χρόνια σε σχέση με τη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, αφού συνεχίζεται η πορεία αύξησης του 
μεριδίου των κερδών στη συνολική παραγωγή σε βάρος των μισθών.   

Επίσης, τα αυξανόμενα φαινόμενα διαφθοράς έχουν κλονίσει βασικούς τομείς ανάπτυξης της Κυπριακής 
οικονομίας.  Η αύξηση της διαφθοράς και της διαπλοκής που αγγίζει τα ανώτατα δώματα της εξουσίας 
επηρεάζει απόλυτα την αξιοπιστία των θεσμών της Δημοκρατίας και κατ’ επέκταση της κυπριακής 
οικονομίας ευρύτερα και επιδρά στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.  

Στο χρηματοπιστωτικό τομέα και στο ιδιωτικό χρέος, η αποτυχία του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, η μη υλοποίηση του 
σχεδίου για του μη-βιώσιμους δανειολήπτες και η επανέναρξη των εκποιήσεων δείχνει τις πραγματικές 
προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Τα νοικοκυριά συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένο 
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οικονομικό βάρος από την εξυπηρέτηση των δανείων τους την ώρα που η κυβέρνηση ικανοποιείται με την 
πώληση δανείων από τις τράπεζες σε επενδυτικά ταμεία, αφού παρουσιάζει μείωση στο δείκτη ΜΕΔ στον 
τραπεζικό τομέα.    

Στην εργασία αν και τα ποσοστά ανεργίας έχουν μειωθεί, επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον.  Σε 
σχέση με την πορεία των μισθών και των απολαβών η μη εφαρμογή από την μια των συλλογικών 
συμβάσεων και η επιβολή από την άλλη «ευέλικτων» μορφών εργασίας έχουν επιδράσει καθοριστικά στην 
πίεση των μισθών προς τα κάτω.  

Αναφορικά με την ακρίβεια, οι αυξήσεις από το καλοκαίρι και έπειτα, έχουν μειώσει σημαντικά την 
αγοραστική δύναμη των μισθών.  H αντιμετώπιση του πληθωρισμού δεν εξαρτάται μόνο από εθνικές 
πολιτικές, αλλά την ίδια ώρα σε εθνικό επίπεδο χρειάζονται αλλαγές διαρθρωτικού χαρακτήρα για να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.  Ωστόσο στο παρόν στάδιο αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης τους 
εισοδήματος των νοικοκυριών, το βάρος για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις θα είναι πολύ έντονο. 
Προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση έχει επιδείξει ασύγγνωστη επιπολαιότητα και προχειρότητα για 
να αντιμετωπίσει τις τεράστιες προκλήσεις για τους εργαζόμενους και την οικονομία.  

Στα δημόσια οικονομικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα της περιόδου 
2016-2019 η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να μειώσει το δημόσιο χρέος, αντίθετα το χρέος 
παρουσιάζει μια εκθετική αύξηση σε ονομαστικούς όρους.  Στο τέλος του 2015 το δημόσιο χρέος 
ανερχόταν σε €19 δις ενώ σήμερα πλησιάζει τα €25 δις (Σεπ. 2021), καταγράφοντας αύξηση €6 δις μέσα 
σε μια πενταετία.  Εξαιρούμενης της αύξησης που καταγράφηκε το 2020 λόγω της πανδημίας, το 
μεγαλύτερο μέρος της αύξησης είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων της κυβέρνησης Αναστασιάδη – 
Συναγερμού, με αποκορύφωνα τις εγκληματικές αποφάσεις για τη διάλυση του Συνεργατισμού. 

Ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης για το 2022 είναι περισσότερο πρόβα προεκλογικής εκστρατείας για 
το 2023 παρά σχέδιο για το μέλλον του τόπου.  Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού βυθισμένη στη 
διαφθορά, την αλαζονεία και τις έριδες της ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει όραμα για την Κύπρο και τον 
λαό της. Τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την πλειοψηφία της κυπριακής κοινωνίας -οι 
ανισότητες, η ακρίβεια, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η συνέχιση των εκποιήσεων- δεν 
επιλύονται και δεν αποτελούν καν έγνοιες της κυβέρνησης.  Χαρακτηριστικό είναι ότι η πατρίδα μας 
παραμένει ουραγός στους δείκτες για την κοινωνική προστασία, όπως για παράδειγμα στις δαπάνες για 
τη στέγαση.  Πίσω μάλιστα από τα μεγάλα λόγια κρύβεται η πραγματικότητα που δεν είναι άλλη από το 
χαμηλό βαθμό υλοποίησης των αναπτυξιακών προϋπολογισμών των προηγούμενων ετών.  Ένα στα τρία 
έργα που υπόσχεται στον προϋπολογισμό η κυβέρνηση, δεν υλοποιείται ποτέ και μένει στα χαρτιά. 

Συμπερασματικά, παρά την βελτίωση των οικονομικών δεικτών και την συμπερίληψη αυξημένων 
δαπανών στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2022 η κυβέρνηση συνεχίζει να ασκεί μια οικονομική 
πολιτική που στρέφεται εις βάρος της πλειοψηφίας της κοινωνίας.  Ασκεί οικονομική πολιτική χωρίς 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό, εξυπηρετώντας ιδιοτελή συμφέροντα και αδυνατώντας να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τα υπαρκτά προβλήματα της κοινωνίας με αποτέλεσμα να μεγεθύνει τις οικονομικές και 
κοινωνικές ανισότητες.  

Το ΑΚΕΛ θα καταψηφίσει τον Προϋπολογισμό της κυβέρνησης Αναστασιάδη-Συναγερμού γιατί ο τόπος 
χρειάζεται μια άλλη πορεία, μια πραγματική αλλαγή στις πολιτικές, στις προτεραιότητες, στο ύφος και ήθος 
διακυβέρνησης. 

Γ. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 

Ο Προϋπολογισμός του 2022 εκπονήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο έτος υπό το καθεστώς αβεβαιότητας 
που προκαλεί η παγκόσμια υγειονομική κρίση και οι επιπτώσεις που έχει προκαλέσει, όπως οι διεθνείς 
αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των αγαθών.  Η πορεία της Οικονομίας παρουσιάζει ανάκαμψη σε 
σχέση με την αντίστοιχη σημαντική ύφεση του 2020 αλλά σε σχέση με το 2019 υπάρχει σημαντική 
οπισθοδρόμηση συνεπεία των μέτρων στήριξης για αναχαίτιση της Πανδημίας.  Σε κάθε περίπτωση η 
κατάσταση στην οικονομία παραμένει ευάλωτη τόσο σε δημοσιονομικό επίπεδο, όσο και στην πραγματική 
οικονομία.  

Οι τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις οι οποίες παρουσιάζουν έξαρση στην παγκόσμια ζήτηση σε συνδυασμό 
με την πρόσκαιρη αδυναμία να υπάρχει αντίστοιχη προσφορά σε αγαθά και ενέργεια, οδηγεί σε αύξηση 
του πληθωρισμού η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Ενώ οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προωθούν χαλαρώσεις προς τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αναχαιτιστεί η ακρίβεια και να απορροφηθούν οι κραδασμοί στην 
πραγματική οικονομία, η κυβέρνηση παρουσιάζεται απρόθυμη να προωθήσει μέτρα τα οποία θα 
αντισταθμίσουν τις συνέπειες της ακρίβειας.  

Η Κύπρος, ως χώρα η οποία είναι πλήρως εξαρτημένη από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων σε 
συνάρτηση με την έλλειψη στρατηγικής για αναπλήρωσή τους από τις ΑΠΕ, καθίσταται πολύ πιο ευάλωτη 
στον εισαγόμενο πληθωρισμό, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομίας.  
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Τα αποτελέσματα της τουριστικής βιομηχανίας για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2021 
παρουσιάζουν ανάκαμψη.  Σε αντίθεση όμως με το 2019 το οποίο θεωρείται ως έτος κανονικότητας, η 
μείωση αγγίζει το 60%, γεγονός που θα πρέπει να μας ανησυχεί, αφού ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι 
η σημαντικότερη πηγή εσόδων για την κυπριακή οικονομία.  

Η τουριστική βιομηχανία, ως ο ακρογωνιαίος λίθος των εσόδων μας, έχει ταρακουνηθεί από την 
πανδημική κρίση αλλά και την κατακόρυφη αύξηση του κόστους στις διεθνείς μεταφορές.  Παρά το γεγονός 
ότι ως τουριστικός προορισμός η Κύπρος έδειξε ότι έχει ισχυρά αντανακλαστικά, εντούτοις το καλοκαίρι 
του 2022 αναμένεται ότι θα έχει αυξημένο ανταγωνισμό από τις γειτονικές αγορές που διαρκώς βελτιώνουν 
τις υπηρεσίες τους και μειώνουν τις τιμές τους.  Ειδικότερα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η νομισματική 
κρίση στην Τουρκία ενδεχομένως να αυξήσει τις τουριστικές ροές λόγω του χαμηλού κόστους στα 
προσφερόμενα πακέτα.  

Ως Κύπρος θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.  Η προσέλκυση νέων αγορών, η ποιοτική αναβάθμιση 
των υπηρεσιών μας και ο πολυθεματικός τουρισμός, σε συνδυασμό με την έξυπνη προώθηση της Κύπρου 
πέραν των παραδοσιακών μεθόδων προβολής, θα πρέπει να είναι στους βασικούς πυλώνες της 
κυβερνητικής πολιτικής.  Η προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού και η οικονομική στήριξη περιοχών οι 
οποίες βρίσκονται εκτός εποχικότητας θα επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο και θα επιφέρουν ανάπτυξη 
και θέσεις εργασίας  στην ύπαιθρο αλλά και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα. 

Τραπεζικός Τομέας: 

Ο συνολικός αριθμός των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών ανέρχεται στα €29,4 δις ευρώ κατά 
τον Δεκέμβριο του 2020.  Οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις ανέρχονται στα  €5,1 δις κατά την ίδια 
περίοδο όπου υπάρχει μείωση €3,9 δις ευρώ από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Το ποσοστό 17,7% 
ΜΕΧ βρίσκεται πολύ μακριά από τον στόχο που υποδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και ο οποίος ορίζεται στο 5-7% ώστε να θεωρείται ότι το τραπεζικό σύστημα παραμένει εύρωστο και 
υποστηρικτικό στην πραγματική οικονομία. 

Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να παρουσιάζει έναν από τους ψηλότερους δείκτες στα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ευρώπη (δεύτερη θέση), ενώ τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας 
διατηρούν μεγάλα χρέη. 

Παρά το γεγονός ότι τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν απομοχλεύσει σημαντικό αριθμό δανείων, εντούτοις 
συνεχίζουν να διατηρούν σημαντικό αριθμό Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων στα χαρτοφυλάκιά τους.  
Η πώληση Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων από τα τραπεζικά 
ιδρύματα οδηγεί μεν σε εξυγίανση των τραπεζών, αλλά το πρόβλημα παραμένει στην πραγματική 
οικονομία, αφού σημαντικός αριθμός αναδιαρθρώσεων δεν κατέστη εφικτός. Ενδεικτικό της καθυστέρησης 
είναι η πίεση που ασκεί η Κεντρική Τράπεζα στα τραπεζικά ιδρύματα για τις χρονοβόρες διαδικασίες των 
αναδιαρθρώσεων, οι οποίες θα πρέπει να αλλάξουν ώστε να αποφευχθεί η αύξηση των μη 
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αλλά και για να επιτραπεί στις βιώσιμες επιχειρήσεις να συνεχίσουν 
εύρυθμα τις εργασίες τους. 

Τα εγχώρια νοικοκυριά και οι Μη Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις (ΜΧΕ) εξακολουθούν να είναι 
υπερχρεωμένες, μολονότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν σταδιακή μείωση του χρέους τους.  
Συγκεκριμένα, το χρέος του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα έφθασε στο 201% του ΑΕΠ στο τέλος 
Σεπτεμβρίου του 2020 έχοντας σημειώσει αύξηση από 200% τον Σεπτέμβριο του 2019, κυρίως λόγω της 
μείωσης του ΑΕΠ κατά το 2020.  

Το χρέος των νοικοκυριών ανήλθε στο 93% του ΑΕΠ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2020, σε σύγκριση με 
91% του ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2019.  Το χρέος των ΜΧΕ, ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει στο 108% 
στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2020 έναντι 109% τον Σεπτέμβριο του 2019.  

Η ύπαρξη ψηλού ιδιωτικού χρέους επηρεάζει αρνητικά την παροχή νέων δανείων με αρνητικό αντίκτυπο 
στα δημόσια φορολογικά έσοδα, αλλά και στην ευρύτερη ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, αφού 
ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας δεν έχει πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. 

Σημαντικοί Δείκτες: 

Ο δείκτης ορίου φτώχιας για τα κυπριακά νοικοκυριά ανέρχεται στο πολύ υψηλό ποσοστό της τάξης του 
14,3% και είναι εμφανές ότι τα κυπριακά νοικοκυριά έχουν σοβαρές υλικές στερήσεις.  Το χρηματικό 
κατώτατο όριο έχει οριστεί στα €10.022.  Με βάση το χρηματικό κατώτατο όριο ο δείκτης φτώχιας είναι 
πολύ πιο υψηλός για τις ηλικίες άνω των 65 ετών.   

Η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες με τη μεγαλύτερη φτωχοποίηση 
πληθυσμού, καθώς πάνω από 188 χιλ. άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχιας και κοινωνικού 
αποκλεισμού. 
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Ο δείκτης ανισότητας Gini για το τέλος του 2020 βρίσκεται στο 29,3%.  Τα δεδομένα αυτά δεν 
συνυπολογίζουν τις επιπτώσεις από την αύξηση του πληθωρισμού, γεγονός το οποίο αναμένεται να 
διευρύνει την ανισότητα.  Είναι ξεκάθαρο ότι σε περιόδους κρίσης η κατανομή του εισοδήματος 
παρουσιάζει σημαντική ανισότητα και θα πρέπει να χαραχθούν πολιτικές για άμεση σμίκρυνση της 
ψαλίδας. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στην Κύπρο παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με την περίοδο 
της οικονομικής κρίσης, το 19% των παιδιών ζει στο όριο της φτώχιας με ορατό τον κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού.  Θα πρέπει η εκτελεστική εξουσία να εγκύψει σε αυτό το ευαίσθητο θέμα το οποίο επηρεάζει 
άμεσα την ποιότητα ζωής των παιδιών. Ο αντίκτυπος αυτός, μεταξύ άλλων, είναι άμεσα συνυφασμένος 
με την αποτελεσματική πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

Υπηρεσίες: 

Ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο ξένων 
αξιολογητών, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να εμποδίσουν κεφάλαια τρίτων χωρών, όπως η 
Ρωσική Ομοσπονδία, που διαχρονικά  πραγματοποιούν επενδύσεις στην κυπριακή οικονομία.  Θα πρέπει 
το κράτος να θωρακίσει τον χρηματοοικονομικό τομέα, αφού η πιθανή καθήλωσή του είναι δυνατό να 
επιφέρει πλήγμα στην πραγματική οικονομία.   

Έχουμε την άποψη ότι η εκτελεστική εξουσία θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για νέες συνεργασίες 
στο επίπεδο των εμπορικών συμφωνιών με άλλες χώρες, ώστε να προκύψουν νέες αγορές για τον τομέα 
των χρηματοοικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών. 

Η πολιτική κινήτρων για επενδύσεις που ήταν συνδεδεμένες με την κατά χάριν πολιτογράφηση ήταν ένα 
μέτρο που βοήθησε σημαντικά κατά την περίοδο της κρίσης, αλλά, σε κάθε περίπτωση, ο τερματισμός 
του συγκεκριμένου προγράμματος θα έχει οικονομικές παρενέργειες σε σημαντικούς τομείς. Το 
πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων εξελίχθηκε –με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης– σε ένα τεράστιο 
σκάνδαλο, με αποτέλεσμα, όχι μόνο να πληγεί η οικονομία του τόπου και η εικόνα της Κύπρου σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αλλά και να αυτοακυρωθεί. 

Ρυθμός Ανάπτυξης: 

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας έχει αντιστραφεί και καταγράφεται στο 5,5% σε ετήσια βάση σε σχέση 
με το 2020 και αυτό οφείλεται σε locked down τα οποία ουσιαστικά σταμάτησαν το μεγαλύτερο μέρος των 
οικονομικών δραστηριοτήτων για αρκετούς μήνες του έτους 2020.    

Δημοσιονομικοί Κίνδυνοι: 

Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι για το έτος 2022, είναι σημαντικά επιφορτισμένοι αφού πέραν των 
προβλέψεων που αφορούν τις διαχρονικές παθογένειες της οικονομίας, θα πρέπει να συνυπολογιστούν 
οι επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας ειδικότερα όσον αφορά το δυσμενές σενάριο. 

• Απώλεια δημοσιονομικών εσόδων λόγω μείωσης στην οικονομική δραστηριότητα από την 
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού. 

• Αύξηση δαπανών για στήριξη της οικονομίας σε περίπτωση επαναφοράς μέτρων συγκράτησης της 
εξάπλωσης (lock down). 

• Δικαστικές αποφάσεις που είναι σε εκκρεμότητα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας κυρίως σε 
σχέση με τις αποφάσεις της πολιτείας για αποκοπές στις απολαβές των εργαζομένων και 
συνταξιούχων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. 

• Αρνητικές μακροοικονομικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο με αρνητικές επιπτώσεις σε βασικούς 
παραγωγικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο (από τον 
προβλεπόμενο) ρυθμό ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο, κατά κύριο 
λόγο, στις επιδόσεις των δημοσίων οικονομικών. 

• Καταβολή, εκ μέρους του κράτους, ποσών που αφορούν κυβερνητικές εγγυήσεις που δόθηκαν 
προς τρίτους. 

• Κινδύνους που ελλοχεύουν στο τραπεζικό σύστημα, όπως ο ψηλός δείκτης μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και η περαιτέρω αύξηση του δείκτη, απόρροια των επιπτώσεων από την συρρίκνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας ελέω της πανδημίας. 

• Αρνητικές οικονομικές επιδόσεις των κρατικών οργανισμών, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

• Προκλήσεις και υπέρμετρες δαπάνες που προκύπτουν από τη μη εύρυθμη λειτουργία του Γενικού 
Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). 
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• Προκλήσεις και υπέρμετρες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν από την αυξημένη ροή 
μεταναστών.   

Δημόσιο Χρέος: 

Το σκάνδαλο της κατάρρευσης του Συνεργατισμού είχε ως αποτέλεσμα η Κύπρος να έχει το 4ο χειρότερο 
χρέος στην ΕΕ και το χειρότερο δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2019.  Με βάση τις προβλέψεις της 
κυβέρνησης, οι οποίες περιλαμβάνονταν στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2017, το 
δημόσιο χρέος θα έπρεπε να είχε μειωθεί ως ακολούθως: 

• 97,8% του ΑΕΠ το 2018 

• 90% του ΑΕΠ το 2019 

• 85,6% του ΑΕΠ το 2020 

Σε αντίθεση με τις τότε προβλέψεις και σχεδιασμούς της κυβέρνησης, η Κύπρος παρουσίαζε ως δημόσιο 
χρέος, 

• το 2018 το 101% του ΑΕΠ 

• το 2019 το 96% του ΑΕΠ 

• το 2020 έκλεισε με 119% του ΑΕΠ χρέος 

Για το 2021 η κυβέρνηση εκτιμά ότι το Δημόσιο Χρέος θα φτάσει τα 24,6 δις.  Για το 2022 η κυβέρνηση 
εκτιμά ότι θα μειωθεί στο 104%.  Η εκτίμηση αυτή κρίνεται ως υπεραισιόδοξη, αφού δεν συνυπολογίζονται 
οι κίνδυνοι συνέχισης της πανδημίας. 

Τονίζεται πως η Κύπρος ήδη είχε μπει στον Μηχανισμό Προειδοποίησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
λόγω υψηλού δημόσιου χρέους και ψηλού δημοσιονομικού ελλείμματος και όλα αυτά ΠΡΙΝ από την 
πανδημία.  

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Η ορθή αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία 
για την προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν τη διόρθωση των διαχρονικών στρεβλώσεων και 
την ενίσχυση της οικονομίας του τόπου. 

Ως Δημοκρατικό Κόμμα επισημαίνουμε τους κινδύνους από την πιθανή μη διαφανή διαχείριση των πόρων 
που θα αντληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.  Θεωρούμε ότι ο έλεγχος και η διαφάνεια είναι τα στοιχεία 
που μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι πόροι που θα προκύψουν θα αξιοποιηθούν σωστά ώστε να 
διοχετευθούν προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.  Ως εκ τούτου εισηγούμαστε τη σύσταση μιας Ad 
Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία να παρακολουθεί τις διαδικασίες αξιοποίησης του Ταμείου 
Ανάκαμψης με βασικό γνώμονα την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια 
στη διοχέτευση των κονδυλίων.  

Η Κυπριακή Δημοκρατία μετά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνεται ότι παρουσιάζει 
σημαντικές αδυναμίες μεταξύ άλλων στην ψηφιακή ανάπτυξη, την πράσινη οικονομία, την έξυπνη και 
βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, αφού ως κράτος, λόγω αδράνειας αλλά και άλλων παραγόντων, δεν 
καταφέραμε να εισέλθουμε στα δεδομένα που επιβάλλει η νέα εποχή της πράσινης ανάπτυξης. 

Έχοντας ως γνώμονα τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του Μηχανισμού Ανάπτυξης και 
Ανθεκτικότητας, η Κύπρος καλείται να εισέλθει στο νέο αυτό φάσμα, υλοποιώντας μια δέσμη μέτρων τα 
οποία με διάφορες στοχεύσεις θα επιφέρουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην κυπριακή καθημερινότητα. 
Ως κράτος, θα έχουμε τη δυνατότητα άντλησης κονδυλίων ύψους 1,2 δις ευρώ τα οποία θα έχουν 
προσθετική αξία αν αναλογιστούμε ότι θα υπάρξει η δέουσα συνεπένδυση από τον ιδιωτικό τομέα.  

Παράλληλα, η γεωπολιτική θέση της Κύπρου, σε συνδυασμό με την ύπαρξη των ενεργειακών 
κοιτασμάτων, μας καθιστά ως σημαντικό ευρωπαϊκό εταίρο.  

Οι διεθνείς συγκυρίες μας δίνουν την ευκαιρία να προσφέρουμε μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας για 
τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης, όπου, με τα γηγενή μας κοιτάσματα αλλά και τα κοιτάσματα της 
Αιγύπτου και Ισραήλ, η Κύπρος μπορεί να καταστεί ως Ενεργειακός Περιφερειακός Κόμβος με τα 
αλυσιδωτά οφέλη που θα προκύψουν τόσο για το Κυπριακό Πρόβλημα όσο και για την οικονομία του 
τόπου. 

Δ. Παρατηρήσεις του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου 

Μετά τα κουρέματα καταθέσεων, κουρέματα μισθών, κόκκινα δάνεια, κλείσιμο τραπεζικών ιδρυμάτων, 
αύξηση του δημόσιου χρέους που είχαμε τα τελευταία χρόνια, ήρθε να προστεθεί και η υγειονομική κρίση 
επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση. 
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Ακόμη και σήμερα επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές από την εποχή που ξέσπασε ο Covid-19, ενώ άλλες 
παλεύουν για να διατηρηθούν ανοιχτές.  Η συνεισφορά της Πολιτείας προς τους εργαζομένους ήταν μεν 
ουσιαστική, αλλά δεν κατάφερε σε ολοκληρωτικό βαθμό να καλύψει τα κενά που δημιουργήθηκαν. 

Στασιμότητα και αστάθεια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Κυπριακής οικονομίας σήμερα. 

Η δική μας οικονομική θεώρηση έχει ως βάση την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω κρατικών 
πρωτοβουλιών και ενθάρρυνσης επενδύσεων από επιχειρηματίες. Αυτόματα θα μείωνε τις παροχές του 
Κράτους σε επιδόματα πρόνοιας και θα αύξανε τις συνεισφορές των πολιτών προς το Κράτος. 

Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα για μία ακόμη χρονιά συνεχίζουμε από εκεί που μας άφησε και το 2020. 
Το τραπεζικό σύστημα έχει στα χέρια του υπερεξουσίες που του εκχωρήθηκαν από το Κοινοβούλιο με 
αποτέλεσμα την εξαθλίωση ολοένα και περισσότερων συμπατριωτών μας. Αρκετοί δανειολήπτες 
βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού, με την Κυβέρνηση να εφαρμόζει πολιτικές που ευνοούν τις Τράπεζες 
και όχι τους πολίτες. Ως ΕΛΑΜ έχουμε καταθέσει αρκετές προτάσεις για την προστασία των δανειοληπτών 
και την μείωση των κόκκινων δανείων, χωρίς όμως η Πολιτεία να τις εφαρμόσει.  Όλα αυτά έχουν ως 
αποτέλεσμα το Τραπεζικό σύστημα να λειτουργεί αυθαίρετα, αυταρχικά και προκλητικά. 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τομείς η δική μας φιλοσοφία είναι η ύπαρξη ενός Κοινωνικού Κράτους που: 

- Θα επενδύει στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, κάτι που παραμέλησε τις τελευταίες δεκαετίες 
δίνοντας έμφαση στην παροχή υπηρεσιών.  Θα προστατεύει τους εργαζόμενους και θα δίνει 
κίνητρα στους νέους ανθρώπους να εργαστούν στη χώρα και στον κλάδο τους. 

- Θα στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τους ανέργους, τους μονογονιούς, τα άτομα με 
αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τις κυπριακές επιχειρήσεις που αφέθηκαν στο έλεος των 
πολυεθνικών. 

- Θα στέκεται στο πλευρό των συνταξιούχων, των χαμηλοσυνταξιούχων που ταλαιπωρούνται 
μπροστά στην γραφειοκρατία της δημόσιας υπηρεσίας και των αναπήρων/αιχμαλώτων πολέμου 
που είδαν τα τελευταία χρόνια αρκετά από τα ωφελήματα που δικαίως είχαν να χάνονται, όπως 
είναι η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

- Θα ενισχύει το αξιόμαχο και την αποτρεπτική δυνατότητα της Εθνικής Φρουράς.  Είναι θετικό ότι 
τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι δαπάνες προς ενίσχυση της Αμυντικής θωράκισης. 

- Θα σταματήσει να σπαταλά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε διαμονή, σίτιση, φιλοξενία 
παράνομων μεταναστών από τα χρήματα των φορολογουμένων.  Όλα αυτά τα κονδύλια δεν 
προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από ιδίους πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ε. Παρατηρήσεις του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Η συνέχιση της πανδημίας του κορονοϊού στον πλανήτη και κυρίως στις χώρες της Ευρώπης, πέραν από 
την επιβάρυνση των υγειονομικών συστημάτων των χωρών, των οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων, έχει επιφέρει και σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στο παγκοσμιοποιημένο αλλά 
και το οικονομικό μοντέλο της κάθε χώρας ξεχωριστά. 

Όσον αφορά την πατρίδα μας η πανδημία ανέδειξε και τις διαχρονικές αδυναμίες της οικονομίας.  
Αδυναμίες τις οποίες η ΕΔΕΚ υποδείκνυε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά οι εκάστοτε Κυβερνήσεις δεν 
επιδείκνυαν την ανάλογη ευαισθησία και ανταπόκριση. 

Τονίζαμε την αναγκαιότητα οι προϋπολογισμοί  να αλλάξουν φιλοσοφία.  Να μην αποσκοπούν στην 
επίτευξη μόνο ποσοτικών  στόχων αλλά και ποιοτικών, για να προσδώσουν σταδιακά στην οικονομία μας 
και μακροοικονομική σταθερότητα.  Τονίζαμε ακόμα ότι η συνέχιση της επικέντρωσης στην αποκλειστική 
διαχείριση του κατασκευαστικού, του τουριστικού τομέα και των υπηρεσιών θα θέσουν σε κίνδυνο την 
οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή, δεδομένου ότι είναι τομείς ιδιαίτερα εύθραυστοι, που 
επηρεάζονται από εξωγενείς και άρα μη ελεγχόμενους παράγοντες.  

Στον τουριστικό τομέα εξακολουθεί να απουσιάζει η ανάπτυξη ποιοτικών μορφών όπως ο ιατρικός, ο 
συνεδριακός, ο αθλητικός με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων.  
Στηριζόμαστε στον απόλυτο αριθμό τουριστών που επισκέπτονται την πατρίδα μας και όχι στο καθαρό 
ετήσιο κέρδος. 

Στον κατασκευαστικό τομέα επαναλήφθηκε το φαινόμενο της υπερθέρμανσης.  Στο πλαίσιο μάλιστα του 
Επενδυτικού Προγράμματος Πολιτογραφήσεων, οι κυβερνήσεις προχώρησαν σε παραχώρηση 
παρεκκλίσεων σε επιχειρηματίες για ανάπτυξη κυρίως ψηλών κτιρίων. Φυσικά, δεν διαφωνούμε με την 
ανέγερση ψηλών κτιρίων.  Διαφωνούμε όμως με την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη.  Αυτή θα έπρεπε να ήταν 
οριοθετημένη σε συγκεκριμένες περιοχές, να μην επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον και τους 
παρακείμενους πολίτες και να διασφαλίζεται η δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε 
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περιπτώσεις έκτακτης κατάστασης (φωτιά, σεισμός, εγκληματική ενέργεια) που ενδεχόμενα να 
προέκυπτε.  

Φυσικά, επιστέγασμα αυτής της πολιτικής ήταν το σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων.  Η δημοσιοποίησή 
του επέφερε οικονομικές επιπτώσεις στην πατρίδα μας, την εξέθεσε διεθνώς, απώλεσε την αξιοπιστία της, 
πλήγηκε το κύρος και η υπόστασή της. 

Η πανδημία του κορωνοϊού και το σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων ουσιαστικά οδήγησαν σε συρρίκνωση 
και τους δύο τομείς της οικονομίας με συνεπακόλουθο τις επιπτώσεις που βιώνει σήμερα ο πολίτης. 

Δεν αναμέναμε και δεν προσδοκούσαμε ριζικές αλλαγές στη βάση των υποδείξεων και των προτάσεών 
μας.  Όμως οι εμπειρίες του παρελθόντος θα έπρεπε να προβληματίσουν τους εκάστοτε κυβερνώντες και 
σταδιακά να λάβουν μέτρα, ώστε η κυπριακή οικονομία να επεκταθεί και σε νέους καινοτόμους και υψηλής 
τεχνολογίας τομείς.  

Να ετοιμαστούν προγράμματα και να γίνουν επενδύσεις για την ποιοτική αναβάθμιση του πρωτογενούς 
και του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, ώστε η πατρίδα μας να αποκτήσει  μερική ή σχετική επάρκεια 
καταναλωτικών αγαθών και να μειωθεί η εξάρτηση από τα εισαγόμενα.  Για την υλοποίηση αυτού του 
στόχου πέραν από την απορρόφηση κεφαλαίων από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα, θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί και το πλούσιο επιστημονικό δυναμικό της πατρίδας μας, με ταυτόχρονη μείωση 
της μετανάστευσης που παρατηρείται κυρίως στους νέους. 

Τέλος,  σημαντικός παράγοντας  στην ποιοτική ανάπτυξη είναι και η ανθρωποκεντρική μορφή που πρέπει 
να χαρακτηρίζει την οικονομική πολιτική του κράτους.  Οι πόροι πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν 
ομοιόμορφη κατανομή στους πολίτες είτε άμεσα είτε έμμεσα.  Αυτό θα μειώσει την φτωχοποίηση ομάδων 
του πληθυσμού και θα συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, η οποία βρίσκεται σε 
επικίνδυνο επίπεδο.  

Η οικονομία έχει αξία όταν αυτή συνδέεται με τους ανθρώπους, το βιοτικό τους επίπεδο, την προστασία 
τους από κινδύνους οικονομικής φύσης που ελλοχεύουν και οικοδομούν συνθήκες κοινωνικής 
προστασίας.  Την προστασία αυτή την έχουν ανάγκη σε μεγαλύτερο βαθμό όσοι προέρχονται από τα 
ευάλωτα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας και έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση 
που έπληξε την πατρίδα μας τόσο του 2012-12 όσο και τη σημερινή της πανδημίας. 

Μέσα σε αυτό το πνεύμα η ΕΔΕΚ κατά την ψήφιση του περσινού προϋπολογισμού, αξιοποιώντας τη 
δυνατότητα που της δόθηκε, κεφαλαιοποίησε προς όφελος των πολιτών της υπαίθρου, των ορεινών και 
ημιορεινών περιοχών , καθώς και των χαμηλοσυνταξιούχων σειρά μέτρων οικονομικής και κοινωνικής 
στήριξης.  Επιπρόσθετα ενίσχυσε το στεγαστικό πρόγραμμα του ΚΟΑΓ με την αύξηση της χορηγίας αλλά 
την ένταξη σε αυτό και των 134 περιαστικών κοινοτήτων που αρχικά είχαν αποκλειστεί.  Παρόμοιας φύσης 
μέτρα είναι δυνατόν να υιοθετούνται σταδιακά για να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. 

Η πραγματική οικονομία εκτός από ποσοτική πρέπει να είναι και ποιοτική.  Να προσδιορίζεται σε σταθερό 
και μακροπρόθεσμο ορίζοντα στη βάση του συνόλου των δεικτών και όχι επιλεκτικά μόνο σε αυτούς που 
«εξυπηρετούν ή και βολεύουν» 

Άμεσα συνδεδεμένος με τα παραπάνω είναι και ο τομέας των κρατικών υπηρεσιών, ο οποίος 
παρουσιάζει σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών.  Αυτή επιτείνεται ακόμα περισσότερο λόγω και της 
κρατικής γραφειοκρατίας και της σταδιακής μείωσης της απόδοσής του. 

Δυστυχώς για ακόμα μια χρονιά είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλάβουμε τις ίδιες ή σχεδόν τις ίδιες 
παρατηρήσεις αναφορικά με τον κρατικό προϋπολογισμό.  Για ακόμα μια χρονιά αυτός παρουσιάζει τα 
ίδια ή περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά των προηγούμενων χρόνων.  Αυτό που δυστυχώς δεν έγινε 
αντιληπτό τόσο στις κρίσεις του 2000-2004 και 2012-2013, όσο και την πρόσφατη της πανδημίας, είναι 
πως οι κρίσεις δεν έχουν μόνο επιπτώσεις, προσφέρουν και ευκαιρίες για ουσιαστικές αλλαγές και νέες 
αναπτύξεις.  

Δεν παραγνωρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και της 
προστασίας της κλιματικής αλλαγής.  Όμως εκτιμούμε ότι ο ρυθμός υλοποίησης είναι βραδύς και αυτό 
επιφέρει πρόσθετο οικονομικό κόστος για την αγορά θερμοκηπιακών ρύπων. 

Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαν να υιοθετηθούν πρόσθετες δράσεις όπως 

- Η μείωση της γραφειοκρατίας και η αύξηση της παραγωγικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας με την 
περαιτέρω αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

- Η εκπόνηση σχεδίου για την αξιοποίηση κρατικής γης για την ανέγερση νέων σύγχρονων, 
λειτουργικών και μειωμένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κτιρίων, για να στεγασθούν υπουργεία 
και κρατικές υπηρεσίες.  Δεν δικαιολογείται το κράτος να ξοδεύει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε 
χρόνο για να τις στεγάσει σε ακατάλληλα υποστατικά 
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- Ετοιμασία προγράμματος ανάπτυξης ειδικών καλλιεργειών για την παραγωγή προϊόντων στη βάση 
των εδαφικών και κλιματολογικών συνθηκών τα οποία να κατοχυρωθούν ως ΠΟΠ 

- Η ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης. 

Η κρίση του κορωνοϊού επιπρόσθετα επιβεβαίωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια μπορεί οι δείκτες της 
κυπριακής οικονομίας να παρουσίασαν βελτίωση, δεν ήταν όμως σε βαθμό που να δημιουργούν κλίμα 
σιγουριάς και ασφάλειας. Πολύ δε περισσότερο δεν δικαιολογείτο ο ενθουσιασμός που παρατηρήθηκε.  

Μέχρι της στιγμής η αποφυγή υποβάθμισης της οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης και η 
παραμονή της σε επενδυτική βαθμίδα είναι θετική εξέλιξη.  Όμως την ίδια στιγμή είναι σημαντικό να 
αξιοποιηθεί η χαλάρωση των δημοσιονομικών μέτρων από την Ε.Ε., ώστε οι σχεδιασμοί που θα γίνουν 
να οδηγούν  

- σε ουσιαστική και όχι σε επίπλαστη βελτίωση και η κατάσταση της πραγματικής οικονομίας να 
αποτυπώνεται με επιστημονικό τρόπο, και  

- η βελτίωση των αριθμών να αντανακλά και σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού, κυρίως 
των μικρομεσαίων εισοδημάτων. 

Η ΕΔΕΚ με σοβαρότητα και εποικοδομητική συνέργεια από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της 
πανδημίας στην πατρίδα μας, κατάθεσε στην Κυβέρνηση σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα, ιατρικό, οικονομικό, κοινωνικό, εργασιακό. 

Αναπτυξιακός ή διαχειριστικός ο Προϋπολογισμός του 2022; 

Για ακόμα μία χρονιά ο προϋπολογισμός είναι κατά βάση διαχειριστικός.   

Στο παρελθόν ασκήσαμε έντονη κριτική γιατί οι αναπτυξιακές δαπάνες κάλυπταν ένα μικρό ποσοστό του 
προϋπολογισμού, αλλά και η υλοποίησή τους κυμαινόταν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.  Κανένας δεν 
αμφισβητεί τα έργα υποδομής, όμως δεν πρέπει να παραμείνουμε μόνο σε αυτά.  Τα αναπτυξιακά έργα 
ανταποδοτικού χαρακτήρα έχουν τη δική τους αξία, εξασφαλίζουν στο κράτος εισοδήματα με τα οποία στο 
μέλλον μπορούν να χρηματοδοτηθούν νέα έργα. Είναι αδικαιολόγητο για πενταετίες στους 
προϋπολογισμούς να μην συμπεριλαμβάνονται τέτοια έργα.  

Φορολογική πολιτική 

Το κράτος σε περιόδους οικονομικής κρίσης ή/και δυσπραγίας είναι σημαντικό με αποφάσεις και 
πρωτοβουλίες να δίνει κίνητρα για είσοδο στην πραγματική οικονομία χρημάτων.  Να αυξάνεται η 
ρευστότητα, η διακίνηση χρημάτων και κατ’ επέκταση να αυξάνουν και τα έσοδα του κράτους.  Κλασσική 
περίπτωση η φορολογική αμνηστία του 2005, όπου συνέβαλε στην αποφυγή της ένταξης της Κύπρου σε 
πρόγραμμα δημοσιονομικής  επιτήρησης και οδήγησε σε αναθέρμανση της οικονομίας. 

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ καταθέσαμε στην Κυβέρνηση σειρά μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να 
αυξήσουν την ρευστότητα του κράτους, να μειώσουν τη φοροδιαφυγή και να περιορίσουν την 
παραοικονομία.  Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να είναι: 

- Μείωση των συντελεστών φορολογίας 

- Παραχώρηση κινήτρων για έγκαιρη αποπληρωμή οφειλών προς το κράτος 

- Κίνητρα για επενδύσεις σε μονάδες υψηλής τεχνολογίας καθώς και στον πρωτογενή και 
δευτερογενή τομέα της οικονομίας 

- Πολεοδομική αμνηστία για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της 
υπέρβασης και με παράκαμψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών που εφαρμόζονται σήμερα 

- Προκήρυξη νέου εσωτερικού κρατικού Ομολόγου με διαβάθμιση χρόνου και επιτοκίου (από 2 μέχρι 
5 χρόνια και με επιτόκιο από 1 μέχρι 2%), ειδικά αυτή την περίοδο όπου σε μεγάλες καταθέσεις 
υπάρχει αρνητικό επιτόκιο.  Τα χρήματα αυτά πέραν από την αύξηση της ρευστότητας του κράτους 
σε περίπτωση μη διάθεσης για κάλυψη έκτακτων κρατικών αναγκών, μπορούν να αξιοποιηθούν 
για την αποπληρωμή άλλων κρατικών δανείων με μεγαλύτερο επιτόκιο. 

Παρά τις συνεχείς εξαγγελίες δεν παρατηρήθηκε μείωση της φοροδιαφυγής.  Οι ανείσπρακτοι φόροι 
ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια, ενώ η δυσλειτουργία του Τμήματος Φορολογίας είναι εμφανής.  
Ακόμα το κράτος δεν κατόρθωσε να προχωρήσει στη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την πάταξη της 
φοροδιαφυγής, επικεντρώνει τις προσπάθειές του προς λανθασμένες κατευθύνσεις. Η μεγάλη 
καθυστέρηση στην επιβεβαίωση των φορολογικών δηλώσεων οδηγεί αναπόφευκτα και σε σημαντική 
απώλεια εσόδων.  Η επέκταση του χρόνου για δικαίωμα αναθεώρησης των φορολογικών δηλώσεων θα 
επιφέρει πρόσθετο πρόβλημα στην έγκαιρη είσπραξη του φόρου. 
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Επιπρόσθετα, δεν έχει προχωρήσει στη λήψη μέτρων για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών 
στους πολίτες, ώστε σταδιακά να μειωθεί το οικονομικό χάσμα μεταξύ των ψηλών και των χαμηλών 
εισοδημάτων.  Αντίθετα το οικονομικό χάσμα μεταξύ των εισοδημάτων έχει διευρυνθεί ακόμα 
περισσότερο.  Η μεσαία τάξη παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση, και ο κίνδυνος αποσύνθεσης 
της κοινωνικής συνοχής είναι ιδιαίτερα μεγάλος. 

Δυστυχώς τόσο από τον προϋπολογισμό όσο και στις κατά καιρούς προτάσεις της κυβέρνησης δεν 
περιλαμβάνονται δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση.  

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε. η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση όσον αφορά την 
κατανομή του εθνικού εισοδήματος.  Από την οικονομική ανάπτυξη που παρουσιάζει, ευνοείται μόνο ένα 
μικρό ποσοστό του πληθυσμού, ενώ το 24% περίπου του πληθυσμού βρίσκεται κάτω ή κοντά στο όριο 
της φτώχειας.  Οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται καθηλωμένοι σε χαμηλά επίπεδα, η πανδημία 
έχει αποδομήσει σε μεγάλο βαθμό και τις εργασιακές συμφωνίες.  Η αύξηση της τιμής των καταναλωτικών 
προϊόντων και ειδικά  αγαθών πρώτης ανάγκης, έφερε σε ακόμα πιο δυσμενή θέση μεγάλο ποσοστό των 
πολιτών. 

Η Ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ η παραγωγικότητα του 
δημόσιου τομέα βρίσκεται περίπου στο 75% του μ.ό. των χωρών της ευρωζώνης.  Έχει τον υψηλότερο 
ιδιωτικό δανεισμό και το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) 

Δημόσιο χρέος (Δ.Χ.): 

Το Δ.Χ. παραμένει σε ψηλά επίπεδα, οι έκτακτες ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία αύξησαν το ποσό 
περίπου στα 23.5 δις ευρώ και το ποσοστό επί του ΑΕΠ στο 114.8%.  Εάν τα στοιχεία αυτά συγκριθούν 
με τα αντίστοιχα του 2008 (Δ.Χ. 7.5 δις, 45,1% του ΑΕΠ), είναι πολύ εύκολο να γίνει αντιληπτό ότι 
λανθασμένες επιλογές και αποφάσεις τα τελευταία δεκατρία χρόνια οδήγησαν σε επικίνδυνο σημείο την 
κυπριακή οικονομία. 

Κοινωνική πολιτική. 

Δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι υπήρξαν αποφάσεις προς την ορθή κατεύθυνση, με την υιοθέτηση 
σειράς προτάσεων που κατατέθηκαν από την ΕΔΕΚ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: 

- Η καθιέρωση κατώτατης σύνταξης 

- Η έναρξη μελέτης για την παραχώρηση σύνταξης στο 63ο έτος χωρίς την αποκοπή του 12% σε 
εργαζόμενους σε βαριά, επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 

- Η σύνταξη χηρείας για τους άνδρες (έστω και κουτσουρεμένη) 

- Η πρόωρη σύνταξη σε άτομα που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία 

- Η άδεια πατρότητας  

- Η επιδότηση βρεφονηπιακής φροντίδας σε εργαζόμενες μητέρες 

- Η στήριξη σε κάποιο βαθμό αυτοτελώς εργαζομένων και επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την 
πανδημία, αλλά και 

- Η ενίσχυση του προγράμματος στεγαστικής πολιτικής  

- Η επιδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων  σε οικίες των ορεινών και ημιορεινών 
περιοχών. 

Παρά την υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής 
πολιτικής, το οποίο να στηρίζει αποτελεσματικά τις ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε δύσκολη 
οικονομική κατάσταση ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κοινωνικής φύσης. 

Δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί   

- η Κοινωνική Λειτουργός της γειτονιάς σε μια περίοδο έξαρσης της ενδοοικογενειακής βίας 

- η σύσταση Υπηρεσίας στήριξης γυναικών που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση 

- η λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Αστέγων μέχρι την επίλυση του στεγαστικού τους 
προβλήματος 

- η υλοποίηση στεγαστικών προγραμμάτων για παραχώρηση κατοικίας σε νεαρά ζευγάρια σε τιμή 
κόστους ή σε ευπαθείς οικογένειες με συμβολικό ενοίκιο 

- η θεσμοθέτηση βρεφονηπιακών σταθμών στις μεγάλες επιχειρήσεις για φύλαξη των παιδιών των 
εργαζόμενων μητέρων  
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Τέλος, απουσιάζουν προτάσεις οι οποίες να θέτουν σε στέρεες βάσεις την ουσιαστική αντιμετώπιση της 
υπογεννητικότητας, ενός από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην 
πατρίδα μας και μετά την τουρκική κατοχή ίσως αποδειχθεί το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα. 

Ανεργία:  

Τα πρόσφατα στοιχεία καταγράφουν μεν σταθεροποίηση της ανεργίας το 2020, όμως για να γίνει 
αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης θα πρέπει σε αυτό το ποσοστό να συνυπολογισθούν 

- Οι 27 και πλέον χιλιάδες συμπατριώτες μας κατά το πλείστον νέοι επιστήμονες, οι οποίοι είτε 
παρέμειναν στο εξωτερικό μετά τις σπουδές τους είτε μετανάστευσαν για σκοπούς εργασίας 

- Όσοι απολύθηκαν από τον τραπεζικό, τον ημικρατικό ή τον ιδιωτικό τομέα και είναι ηλικίας άνω των 
55 χρόνων και δεν είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ανέργων 

- Οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος (Ε.Ε.Ε.)  

- Οι εποχιακοί άνεργοι της ξενοδοχειακής βιομηχανίας λόγω της αναστολής της λειτουργίας τους   

Εάν μάλιστα σε αυτούς προστεθούν και οι υποαπασχολούμενοι που ανέρχονται περίπου στο 14% του 
συνόλου των εργαζομένων, τότε η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ανησυχητική. 

Τραπεζικός τομέας. 

Ο τραπεζικός τομέας έχει καταστεί η αχίλλειος πτέρνα της οικονομίας αλλά και η πηγή μεγιστοποίησης 
των κοινωνικών προβλημάτων.  Πέραν από την ασυδοσία την οποία επέδειξε στο παρελθόν δυστυχώς 
με την ανοχή και των εποπτικών αρχών, στη σημερινή κρίσιμη περίοδο επιδεικνύει κοινωνική αναλγησία. 
Ξεχνά ότι για τα δικά του λάθη κουρεύτηκαν οι καταθέτες και απορροφήθηκαν τα Αξιόγραφα.  

Με διάφορα προσχήματα αξιοποιεί τις αναδιαρθρώσεις και λειτουργεί αυταρχικά σε βάρος των πολιτών, 
εκμεταλλευόμενος τα ισχυρά όπλα που του παραχώρησε η πλειοψηφία της Βουλής σχετικά με τις 
εκποιήσεις ακινήτων αλλά και της αποστέρησης από τους πολίτες του δικαιώματος να προσφεύγουν στη 
δικαιοσύνη για να προστατεύσουν κατά νόμιμο τρόπο τα δικαιώματά τους.  Δείγματα αυτής της πολιτικής 
είναι 

- Τα κωλύματα που προβάλουν για την αναδιάρθρωση ΜΕΔ 

- Οι αυξημένες χρεώσεις στις οποίες υποβάλλουν τους πελάτες 

- Οι εκποιήσεις ακινήτων 

- Οι παρεμβάσεις για την αναστολή ή/και ματαίωση λήψης μέτρων προστασίας των πολιτών 

- Την κατοχύρωση της πραγματικής αντικειμενικής αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου, πράξη που θα 
προστατεύσει το δανειολήπτη 

- Την απουσία προστασίας των εγγυητών 

- Η πώληση δανείων σε εταιρίες διαχείρισης σε χαμηλή τιμή, αλλά την ίδια στιγμή αρνούνται την 
πώληση των δανείων στους δανειολήπτες ή την παραχώρηση δικαιώματος εξόφλησης σε 
υψηλότερη τιμή 

Για ακόμα ένα χρόνο απουσιάζει οποιαδήποτε σοβαρή πρωτοβουλία για την έστω μερική στήριξη των 
κουρεμένων καταθετών, των εξαπατημένων κατόχων αξιογράφων (αν και υπήρχε μνημονιακός όρος που 
δεν υλοποιήθηκε), των κουρεμένων ταμείων προνοίας.  

Υπουργείο Άμυνας 

Σε περίοδο ασύμμετρων απειλών  της Τουρκίας σε βάρος της εδαφικής/θαλάσσιας ακεραιότητας και των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, η ανάγκη διατήρησης αναβαθμισμένης επιχειρησιακής ικανότητας 
της Ε.Φ. είναι επιβεβλημένη.  Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν βήματα προς την ορθή 
κατεύθυνση, αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε επανάπαυση.  Αντίθετα πρέπει να  

- Αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο ο στρατηγικός ρόλος της Κύπρου στην αν. Μεσόγειο 

- Ενεργοποιηθεί αναβαθμισμένα το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού χώρου Ελλάδας – Κύπρου. 

- Αξιοποιηθούν οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις χώρες της περιοχής και της Ε.Ε. στο πλαίσιο 
των τριμερών ή τετραμερών συνεργασιών 

- Δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις μεγάλες πολιτικές της Ένωσης.  

Η ορθολογική απόκτηση νέων σύγχρονων, υψηλής τεχνολογίας και αποτελεσματικότητας οπλικών 
συστημάτων, όπως πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουμε τονίσει, θα αναβαθμίσει περαιτέρω το αξιόμαχο 
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και το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας και θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την 
αποτρεπτική τους ισχύ.  

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως  

Για μία ακόμα χρονιά από τις βασικές επιδιώξεις του υπουργείου απουσιάζει η ουσιαστική και σε βάθος 
αναβάθμιση του σωφρονιστικού συστήματος.  Η κατάσταση που επικρατεί στις Κεντρικές Φυλακές απαιτεί 
άμεσα τη λήψη μέτρων ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
φυλακισμένων, αλλά και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού. Ανάμεσα στις προτάσεις που θα 
πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν είναι 

- Η εξαγορά ποινής για ήσσονος σημασίας αδικήματα  

- Η υιοθέτηση εναλλακτικών ποινών αντί της φυλάκισης, και 

- Η επέκταση του θεσμού της κοινωνικής εργασίας 

Παρά τις εξαγγελίες δεν έχει ακόμα προχωρήσει η αυτονόμηση της Πυροσβεστικής και η δημιουργία της 
Ακτοφυλακής 

Περαιτέρω δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων οδικής 
ασφάλειας καθώς και του θεσμού των σεμιναρίων οδικής συμπεριφοράς, τα οποία θα καλούνται να 
παρακολουθήσουν οδηγοί που παρανομούν προς αποφυγή της καταβολής προστίμου. 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  

Η υλοποίηση του προγράμματος αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ), κυρίως της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων, κινείται με αργούς ρυθμούς. 
Επιτάχυνση επιβάλλεται και στην υλοποίηση του προγράμματος της επιδότησης εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κατοικίες των μόνιμων κατοίκων των ημιορεινών και ορεινών περιοχών 
ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατάργηση του επιδόματος θέρμανσης που παραχωρείτο στο παρελθόν, 
για ελάφρυνση από την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και ως κίνητρο για την παραμονή 
ή την επιστροφή από τις πόλεις σε αυτές τις περιοχές 

Ο αργός ρυθμός ανάπτυξης των ΑΠΕ επιφέρει σοβαρό οικονομικό κόστος στο κράτος και κατ’ επέκταση 
στους πολίτες, λόγω της υποχρέωσης για αγορά θερμοκηπιακών ρύπων.  

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Παρά το μεγάλο φόρτο ευθυνών που ανέλαβε το Υπουργείο λόγω της πανδημίας, η ίδρυση του 
Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση των προσφερόμενων κοινωνικών 
υπηρεσιών. 

Μπορεί η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) να αποτελεί βασική προτεραιότητα, 
όμως θα στιγμή  πρέπει άμεσα  

- να μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από την υποβολή αίτησης μέχρι την εξέταση από το 
ιατροσυμβούλιο για την παραχώρηση σύνταξης ανικανότητας, και 

- η παραχώρηση των επιδομάτων ανεργίας και ασθένειας να μην καθυστερεί, ώστε να μπορούν οι  
δικαιούχοι να καλύπτουν τις ατομικές και οικογενειακές τους ανάγκες. 

Θα πρέπει ακόμα να εντατικοποιηθεί ο έλεγχος της αδήλωτης εργασίας. 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Το υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει σε σειρά μέτρων ώστε να αποφεύγονται οι χρονοβόρες 
διαδικασίες για την προώθηση πολεοδομικών έργων, και να προχωρήσει το συντομότερο στην υλοποίηση 
των εξαγγελιών του για το ίδιο θέμα. 

Το κόστος απόκτησης στέγης κύρια από τα μικρομεσαία εισοδήματα είναι απαγορευτικό. Γι’ αυτό θα 
πρέπει έγκαιρα να επεκταθεί η δέσμη μέτρων στεγαστικής πολιτικής. 

Η ΕΔΕΚ έχει καταθέσει τις προτάσεις της για αυτό το θέμα, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν 

- πλήρη κατάργηση των μεταβιβαστικών τελών σε περίπτωση καταβολής ΦΠΑ 

- αύξηση των πολεοδομικών ζωνών, κύρια στην ύπαιθρο 

- αύξηση του συντελεστή δόμησης 

- παραχώρηση γης στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, ο οποίος αφού αναπτύξει τις οικιστικές μονάδες 
να τις παραχωρεί σε χαμηλές τιμές, με μακροχρόνια αποπληρωμή και με διαφανείς διαδικασίες σε 
άπορες δικαιούχες οικογένειες καθώς και ανάπτυξη οικιστικών μονάδων για παραχώρηση με 
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χαμηλό ενοίκιο σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος 

Τέλος, η σοβαρή αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, αλλά και η προστασία των 
πολιτικών προσφύγων πρέπει να συνεχίσει να είναι στις προτεραιότητες του υπουργείου. 

Υπουργείο Εξωτερικών 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή αποστολή που έχει να εκπληρώσει το Υπουργείο Εξωτερικών για τη 
διαφώτιση και τις ευθύνες που δημιουργεί η συμμετοχή μας στην Ε.Ε., σε διάφορους διεθνείς 
Οργανισμούς αλλά και η μη επίλυση του κυπριακού, είναι αδιανόητο να έχει τον μικρότερο προϋπολογισμό 
από όλα τα υπουργεία, ακόμα και από Ημικρατικούς Οργανισμούς. 

Η ΕΔΕΚ επαναλαμβάνει για μια ακόμα φορά ότι ο προϋπολογισμός του είναι απαράδεκτα πενιχρός και 
θα πρέπει να αυξηθεί δραστικά. 

Υπουργείο Υγείας  

Η πανδημία του κορωνοϊού αλλά και η εφαρμογή της β΄ φάσης της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, 
αποκάλυψε σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες του Δημόσιου τομέα Υγείας από τον λανθασμένο τρόπο 
υλοποίησης της νομοθεσίας για το ΓεΣΥ με ευθύνη τόσο του Υπουργείου, του ΟΑΥ και του ΟΚΥπΥ, όσο 
και αυτών που προσέφεραν άμεσα ή έμμεσα πολιτική στήριξη. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται όπως πρόσφατα επιβεβαίωσε η Νομική και η Ελεγκτική Υπηρεσία, 
κατάφωρη παραβίαση της νομοθεσίας.  Συγκεκριμένα ενώ η νομοθεσία προνοεί ότι 

- Η έναρξη εφαρμογής της β΄ φάσης θα άρχιζε την 1η Ιουνίου 2020, για αρκετές υπηρεσίες η έναρξη 
προσφορά τους στους δικαιούχους άρχισε με 6 μήνες καθυστέρηση, ενώ οι πολίτες κατέβαλαν τις 
εισφορές τους 

- Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είτε θα είναι εντός είτε θα είναι εκτός, έγινε αποδεκτό κάποια να είναι και 
εντός και εκτός 

- Αμείβονται για υπηρεσίες που προσφέρουν στο ΓεΣΥ μόνο όσοι γιατροί είναι συμβεβλημένοι με 
τον ΟΑΥ. Εντούτοις με παράκαμψη της νομοθεσίας καταβάλλονται αμοιβές και σε γιατρούς που 
είναι εκτός ΓεΣΥ αλλά προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς του ΓεΣΥ, δια μέσου των νοσηλευτηρίων 

- Εφαρμόζεται το μονοασφαλιστικό σύστημα, στην ουσία με τα συμβόλαια που υπέγραψε ο ΟΑΥ με 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια και με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Υγείας εισάγεται με έμμεσο τρόπο 
το πολυασφαλιστικό προς όφελος των ασφαλιστικών εταιρειών και σε βάρος του ΓεΣΥ.  Και 
δημιουργούνται δύο κατηγορίες ασθενών προνομιούχοι και μη. Επίσης τα συμβόλαια 
περιλαμβάνουν για τις ίδιες ιατρικές πράξεις διαφορετική τιμολόγηση ανάλογα με το νοσηλευτήριο, 
δηλ. η μία ιατρική πράξη σε ένα νοσηλευτήριο να αμείβεται με 1000 ευρώ, σε άλλο με 1300 ευρώ 
και σε άλλο με 1500 ευρώ.  Γεγονός που ουσιαστικά προάγει ευνοϊκές διακρίσεις. 

Μελανό σημείο της όλης διαδικασίας είναι η υπογραφή Μνημονίου για την ένταξη των Ιδιωτικών 
Νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ με την σύμφωνη γνώμη του τ. Υπουργού Υγείας χωρίς την έγκριση της Νομικής 
Υπηρεσίας.  Μνημόνιο το οποίο όπως αποδείχθηκε παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία. 

Ο τρόπος εφαρμογής της 2ης φάσης στην ουσία στερεί το δικαίωμα στους ασθενείς για ελεύθερη επιλογή 
γιατρού και νοσηλευτηρίου.  Ειδικά στην επαρχία Λεμεσού οι ειδικοί γιατροί δεν έχουν τη δυνατότητα να 
ασκήσουν ενδονοσοκομειακή ιατρική.  Αυτό ουσιαστικά μειώνει το επίπεδο της επιστημονικής περίθαλψης 
που έπρεπε να απολαμβάνουν οι ασθενείς. 

Ο τρόπος εφαρμογής του προσωπικού γιατρού οδήγησε σε αδικαιολόγητες σπατάλες και υποβάθμισε 
σημαντικά την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Οι καταχρήσεις σε εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις επέφεραν ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση 
των οικονομικών του ΓεΣΥ αλλά και δημιουργία λιστών αναμονής στον ιδιωτικό τομέα.  Για πρώτη φορά 
παρατηρούνται και σημαντικές ελλείψεις σε φάρμακα πρώτης ανάγκης.  

Όλα τα παραπάνω με ευθύνη και ανοχή του πολιτικού προϊστάμενου του ΟΑΥ για το 2021 οδήγησε σε 
αύξηση του σφαιρικού προϋπολογισμού κατά 45% χωρίς να υπάρχει και η ανάλογη ποιοτική αναβάθμιση 
των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Αναφορικά με τα δημόσια νοσηλευτήρια και τον ΟΚΥπΥ, θα πρέπει άμεσα 

- Να ολοκληρωθεί η στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό 

- Να καλυφθούν οι ανάγκες σε αναλώσιμα και εξοπλισμό  

- Να ολοκληρωθεί η μελέτη για τις ανάγκες των Υγειονομικών Περιφερειών του Δημόσιου τομέα σε 
κλινικές, ώστε να μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη σε ολόκληρη την 
επικράτεια. 
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- Να ολοκληρωθεί η κοστολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρει ο δημόσιος τομέας για να μην 
παρατηρείται απώλεια εσόδων, ώστε να διασφαλίσει την οικονομική επάρκεια και βιωσιμότητά του.  

Κατά την περσινή συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού ως ΕΔΕΚ είχαμε προβεί σε σειρά 
παρατηρήσεων αναφορικά με την εφαρμογή του ΓεΣΥ.  Προτείναμε την άμεση υιοθέτηση αριθμού μέτρων 
ώστε να υπάρξει άμβλυνση των προβλημάτων και σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ.  Δυστυχώς τα μέτρα αυτά 
δεν έχουν υιοθετηθεί με αποτέλεσμα ο τομέας της Δημόσιας Υγείας να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.  Όσο 
οι αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση του ΓεΣΥ δεν αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα 
και επαναπαύονται σε ψευδαισθήσεις οι κίνδυνοι για το ΓεΣΥ αυξάνουν. 

Το Υπουργείο Υγείας πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην τροποποίηση των κανονισμών που αφορούν το 
ΓεΣΥ και διεξαγωγή έρευνας για την παραβίαση τόσο της φιλοσοφίας όσο και της νομοθεσίας.  Θα πρέπει 
ακόμα να λάβει μέτρα σε βάρος όσων ευθύνονται. 

Δυστυχώς οι προβλέψεις μας όχι μόνο επιβεβαιώθηκαν αλλά η κατάσταση στον τομέα της Υγείας έχει 
επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο.  Η συνέχιση της ίδιας τακτικής επιβεβαιώνει τους φόβους ότι ο σκοπός 
κάποιων είναι η πώληση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και η πλήρης ιδιωτικοποίηση του τομέα της 
υγείας. 

ΣΤ.  Παρατηρήσεις της Δημοκρατικής Παράταξης 

Η χρονιά που διανύουμε αλλά και η χρονιά που έρχεται, είναι κρίσιμες για την κυπριακή οικονομία.  
Σίγουρα η εξέταση του Προϋπολογισμού για το 2022, διεξάγεται σε συνθήκες λιγότερης αβεβαιότητας από 
τον αντίστοιχο του 2021.  Αναμφισβήτητα, αποτελεί θετική εξέλιξη, το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός του 
2022 προνοεί μια σημαντική δημοσιονομική διόρθωση καθώς φαίνεται ότι οι μεγάλες απώλειες του 2020 
υπερκαλύπτονται.  Η οικονομία μας, επιστρέφει σιγά-σιγά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο τη χρονιά 
που διανύουμε, όσο και στην επόμενη (εκτός φυσικά συγκλονιστικού απροόπτου) , αφήνοντας πίσω της, 
τον αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης του 2020, καθώς και ένα μεγάλο μέρος των αρνητικών επιπτώσεων της 
πανδημίας. 

Ενώ τα τελευταία χρόνια η πορεία της οικονομίας βρισκόταν σε ρυθμούς ανάκαμψης μετά και την 
προηγούμενη οικονομική κρίση, η πανδημική κρίση της COVID-19 είχε οδηγήσει την κυπριακή οικονομία 
σε ρυθμούς σημαντικής ύφεσης.  Δυστυχώς, οι θυσίες του κυπριακού λαού κατά τα τελευταία χρόνια και 
ειδικότερα, μετά την κρίση του 2012-2013 προκειμένου να αναστραφεί η κακή εικόνα της οικονομίας, 
χρειάστηκε να επαναληφθούν για να ξεπεραστεί και αυτή η κρίση.  Είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει 
στηρίξει στο βαθμό που της επιτρέπουν οι οικονομικές της δυνατότητες, τους πολίτες και ειδικά τις πιο 
ευάλωτες ομάδες και αυτούς που επηρεάστηκαν περισσότερο. 

Όμως μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με την νέα μετάλλαξη, δυστυχώς εξακολουθούμε να 
αντιμετωπίζουμε πρόβλημα αβεβαιότητας ως προς τη διάρκεια, την ένταση αλλά και την έκταση αυτής της 
κρίσης.  Οι προβλέψεις είτε της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, είτε αυτές της κυβέρνησης, εξακολουθούν να 
περιέχουν ένα βαθμό αβεβαιότητας.  Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2022 έχει ετοιμαστεί με βάση 
κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, κάποιες παραδοχές, κάποια σενάρια και κάποιες υποθέσεις, τα οποία, 
στο τέλος της ημέρας, μπορεί να διαψευστούν.  Η θέση μας, είναι ότι επιβάλλεται η στενή και τακτική 
παρακολούθηση των στόχων και των προβλέψεων και η έγκαιρη παρέμβαση των κρατικών υπηρεσιών, 
εκεί και όπου διαπιστώνεται απόκλιση. 

Ανησυχούμε ότι υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες, πέραν της πανδημίας, που προσθέτουν στο κλίμα 
αβεβαιότητας και δεν είμαστε βέβαιοι σε ποιο βαθμό έχουν συνυπολογιστεί κατά την ετοιμασία του 
Προϋπολογισμού. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

1. Ο τουρισμός, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την πορεία της πανδημίας και λόγω της 
εξάρτησης της χώρας μας από αυτόν. 

2. Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.  Μπορεί μέχρι στιγμής να έχουμε αποφύγει τα χειρότερα, 
ωστόσο, εάν οι συνέπειες της πανδημίας συνεχιστούν, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια αύξηση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο ήδη πολύ ψηλό ποσοστό λόγω επιπτώσεων της 
πανδημίας.  

3. Την κατάργηση του επενδυτικού προγράμματος με τις αρνητικές συνέπειες στο ΑΕΠ, με 
αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης αφού το σχέδιο αποδείχτηκε ότι είχε διαχρονικές αδυναμίες 
και κενά και έτυχε εκμετάλλευσης από διάφορους επιτήδειους επαγγελματίες.  

4. Το αυξημένο κόστος από τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές. 

5. Η εξέλιξη της λειτουργίας του ΓΕΣΥ, οι πιθανές καταχρήσεις και προβλήματα.  Το ΓΕΣΥ αποτελεί 
τη μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή και μεταρρύθμιση στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια για αυτό και 
το στηρίξαμε, το στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να το στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όμως 
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θα παρακολουθούμε και θα παρεμβαίνουμε εκεί και όπου διαπιστώνουμε καθυστερήσεις, 
καταχρήσεις, μη ορθή διαχείριση και προβλήματα στη λειτουργία του. 

Μπορεί τα μεγέθη του Προϋπολογισμού του 2022 να προβλέπουν ανάπτυξη της τάξης του 4%, όμως για 
εμάς, ένας Προϋπολογισμός θα πρέπει να ικανοποιεί και τις κοινωνικές ευαισθησίες, τη στήριξη των 
ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, των νέων, την ανάπτυξη της υπαίθρου, των ορεινών, 
ημιορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, της γεωργίας, την αντιμετώπιση του στεγαστικού 
προβλήματος, την αντιμετώπιση της μάστιγας των εκποιήσεων, την προστασία της πρώτης κατοικίας και 
της μικρής επαγγελματικής στέγης, την προστασία των συνεπών και σωστών δανειοληπτών από 
φαινόμενα καταχρηστικών ρητρών και υπερχρεώσεων, τη γεφύρωση της κοινωνικής ανισότητας μεταξύ 
των υψηλών και χαμηλών εισοδημάτων, τη μετάβαση στην κυκλική και πράσινη οικονομία, την 
αντιμετώπιση της ακρίβειας και των φαινομένων αισχροκέρδειας και τέλος, την αποφασιστική πάταξη της 
διαπλοκής και της διαφθοράς.  Επίσης μπορεί στο φετινό Προϋπολογισμό να υπάρχει αύξηση στις 
αναπτυξιακές δαπάνες, όμως το σημαντικό είναι το τελικό ποσοστό υλοποίησης και αυτό θα το 
παρακολουθούμε. 

Ειδικά το στεγαστικό πρόβλημα, θεωρούμε ότι γίνεται πολύ σοβαρό.  Τόσο το κόστος αγοράς κατοικίας, 
όσο και της ενοικίασης, έχουν φθάσει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα για αυτό προτείνουμε αναθεώρηση 
του Στεγαστικού Σχεδίου Πολιτικής και ειδικά του Σχεδίου Κινήτρων Στέγασης για τους νέους στις πόλεις 
αλλά και στην ύπαιθρο.  

Το νέο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Μειονεκτούντων Περιοχών δεν είναι 
ικανοποιητικό. Χρειάζεται περαιτέρω διεύρυνση των κριτηρίων και πρέπει να είναι πιο γενναιόδωρο. 
Επαναλαμβάνουμε την εισήγηση μας για δημιουργία Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής. 

Ένα ακόμη πρόβλημα που μας ανησυχεί, είναι το θέμα των εκποιήσεων.  Με πολλή καθυστέρηση 
αναμένουμε την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης υπό τη μορφή νομοσχεδίων η οποία να επιλύσει 
επιτέλους το πρόβλημα αυτό.  Θα πρέπει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομικών, να καταθέσουν τις προτάσεις τους με στόχο την προστασία των ευάλωτων ομάδων και 
επιτέλους να διαχωριστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές από εκείνους που αντιμετωπίζουν πραγματικές 
αντικειμενικές δυσκολίες και οι οποίοι θα πρέπει να στηριχθούν. 

Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, τασσόμαστε διαχρονικά υπέρ της υλοποίησης και άλλων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων πέραν του ΓΕΣΥ.  Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τα νομοσχέδια που προωθούνται για 
την τοπική αυτοδιοίκηση, τη δημόσια υπηρεσία, το δικαστικό σύστημα και το σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης.  Όμως, με λύπη παρατηρούμε ότι ειδικά στο θέμα της μεταρρύθμισης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, υπάρχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις από τις σχετικές μελέτες αλλά και την αρχική 
εισήγηση της Κυβέρνησης με σκοπό να ικανοποιηθούν αιτήματα συγκεκριμένων Δήμων και Κοινοτήτων, 
με αποτέλεσμα να οδηγούμε το οικοδόμημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε δύσκολα μονοπάτια και σε 
βάρος του δημοσίου συμφέροντος.  Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα βοηθήσουν ώστε να οδηγηθεί η χώρα 
μας σε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη και να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει οικονομικές και κοινωνικές 
προκλήσεις. 

Επιπλέον των μεταρρυθμίσεων που συζητούνται, άλλη μεταρρύθμιση η οποία αναμένεται εδώ και πολύ 
καιρό, είναι η μεταρρύθμιση του φορολογικού μας συστήματος ούτως ώστε να βελτιωθεί η 
φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους, να παταχθεί η φοροδιαφυγή και να μειωθεί η φοροαποφυγή.  
Μια φορολογική μεταρρύθμιση η οποία μεταξύ άλλων θα πρέπει να δώσει φορολογικά κίνητρα για ένταξη 
νέων στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στη δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων.  

Επίσης, είμαστε θετικοί σε όποια νομοσχέδια προωθούνται στο πλαίσιο των μέτρων κατά της διαφθοράς 
και διαπλοκής τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν μέτρα προστασίας για άτομα τα οποία καταγγέλλουν 
πράξεις διαφθοράς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τη σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητης αρχής κατά 
της διαφθοράς και τις διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων.   

Σε σχέση με τους Ημικρατικούς Οργανισμούς, επαναλαμβάνουμε τη πάγια θέση μας ότι οι Οργανισμοί 
αυτοί θα πρέπει να διατηρηθούν, να ενισχυθούν και να εκσυγχρονιστούν για να μπορούν να 
ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες του ανταγωνισμού, διότι ένας υγιής ανταγωνισμός λειτουργεί 
προς όφελος των καταναλωτών. 

Τέλος στηρίζουμε το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο αντικατοπτρίζει τον ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας ούτως ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι ύψους 1,2 δις ευρώ που 
θα διατεθούν στην Κύπρο για την περίοδο 2021-2026 από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το Σχέδιο αναμένεται να κινητοποιήσει σημαντικά πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια 
ύψους περίπου 1,1 δις.  Οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν μέσω του Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα δημιουργήσουν ένα φιλικότερο περιβάλλον προς την 
επιχειρηματικότητα αφού αναμένεται να μειωθεί η γραφειοκρατία, να επιταχυνθούν και να απλοποιηθούν 
οι διαδικασίες του δημοσίου με αποτέλεσμα να έχουμε ακόμη μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις. Θα 
βοηθήσουμε στην επίτευξη των ορόσημων και στόχων ούτως ώστε να επιτύχουμε το στρατηγικό στόχο 
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του Σχεδίου ο οποίος συμπίπτει και με το στόχο του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά και του 
Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2022-2024 που είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της 
οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία. 

ΜΕΡΟΣ Γ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2022 

 
Ημερομηνία 
Συζήτησης 

Υπουργείο/ανεξάρτητη 
Υπηρεσία 

Δευτέρα 
18 Οκτωβρίου 2021 

• Υπουργός Οικονομικών 

 - Ανάλυση κρατικών εσόδων 
 - Δημοσιονομικοί δείκτες 
 - Οικονομική πολιτική και δημοσιονομική κατάσταση 

 Επιμέρους προϋπολογισμοί: 

•  Υπουργείο Οικονομικών 

•  Γενικό Λογιστήριο 

• Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και 
Ανάπτυξης 

• Διαχείριση Δημόσιου Χρέους 

 Υπουργός Οικονομικών: Κωνσταντίνος Πετρίδης 
 

• Υπουργείο Άμυνας 
 Υπουργός Άμυνας:  Χαράλαμπος Πετρίδης 
 

• Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 
Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών:  Έφη Παπαδοπούλου 

 

• Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 
Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού:   
Λουκία Χριστοδούλου 

Παρασκευή 
22 Οκτωβρίου 2021 

• Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας: Νατάσα Πηλείδου 

 

• Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 
Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 
Μαρία Στυλιανού Λοττίδη 

Δευτέρα 
25 Οκτωβρίου 2021 

• Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

• Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού:   
Δέσπω Μιχαηλίδου Λιβανίου 
 

• Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής  

• Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής: 
Κυριάκος Κόκκινος  

 

• Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 
Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων:  Στέλλα Μιχαηλίδου 
 

Παρασκευή  
29 Οκτωβρίου 2021 

• Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου:  Άννα Ζαβού Χριστοφόρου 
 

• Ελεγκτική Υπηρεσία 
Γενικός Ελεγκτής:  Οδυσσέας Μιχαηλίδης 
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Ημερομηνία 
Συζήτησης 

Υπουργείο/ανεξάρτητη 
Υπηρεσία 

Δευτέρα 
1η Νοεμβρίου 2021 

• Υπουργείο Υγείας 
 Υπουργός Υγείας:  Μιχάλης Χατζηπαντέλας 
 

• Γραφείο Επιτρόπου Εποπτείας (ΓεΣΥ) 
 Επίτροπος Εποπτείας (ΓεΣΥ):  Χριστόδουλος Καϊσής 
 

• Υφυπουργείο Ναυτιλίας 
Υφυπουργός Ναυτιλίας:  Βασίλης Δημητριάδης 

 

• Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
 Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας: 
 Πρόδρομος Προδρόμου 

 

Παρασκευή 
5 Νοεμβρίου 2021 

• Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: 
Κώστας Καδής 
 

• Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου 
 

Δευτέρα  
8 Νοεμβρίου 2021 

• Υπουργείο Εσωτερικών 
Υπουργός Εσωτερικών:  Νίκος Νουρής 
 

• Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας 
Επίτροπος Νομοθεσίας: Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζανέττου 
 

Δευτέρα 
15 Νοεμβρίου 2021 

• Υφυπουργείο Τουρισμού 
Υφυπουργός Τουρισμού:  Σάββας Περδίος 
 

Δευτέρα  
22 Νοεμβρίου 2021 

• Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων: Γιάννης Καρούσος  
 

• Νομική Υπηρεσία 
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας:  Γιώργος Σαββίδης 
 

• Υπουργείο Εξωτερικών: 
Υπουργός Εξωτερικών:  Νίκος Χριστοδουλίδης 
 

• Βουλή των Αντιπροσώπων 
 Γενική Διευθύντρια Βουλής των Αντιπροσώπων: 
 Τασούλα Ιερωνυμίδου 

Δευτέρα 
29 Νοεμβρίου 2021 

• Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 
Ζέτα Αιμιλιανίδου 
 

• Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας:  Αναστασία Ανθούση 
 

• Δικαστική Υπηρεσία 
Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου:  Περσεφόνη Παναγή 
 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:  Στέφη Δράκου 
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Ημερομηνία 
Συζήτησης 

Υπουργείο/ανεξάρτητη 
Υπηρεσία 

Δευτέρα 
6 Δεκεμβρίου 2021 

• Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου:  Κωνσταντίνος Ηροδότου 
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ΜΕΡΟΣ Δ 

 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλιάδες ευρώ) 
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (σε χιλιάδες ευρώ)  
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4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ19 

 

 

 
19 Πηγή: Κρατικός προϋπολογισμός 2022 - Συγκριτικοί πίνακες πληροφόρησης. 
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ΜΕΡΟΣ Ε - ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2020 

Πραγματική 
Δαπάνη 

€ 

2021 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€ 

2021 

Αναθεωρημένος 

Προϋπολογισμός 

€ 

2022 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός

€ 

2023 

ΜΔΠ 

€ 

2024 

ΜΔΠ 

 

€ 

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο       

Πάγιο Ταμείο 169.362 171.567 170.606 174.390 175.695 177.017 

Τακτικές Δαπάνες 7.357.906 8.653.773 8.208.168 7.711.224 7.135.549 6.939.792 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 3.154 5.020 6.020 1.195.020 89.320 89.320 

Σύνολο 7.530.421 8.830.360 8.384.794 9.080.634 7.400.564 7.206.129 

Υπουργικό Συμβούλιο      

Τακτικές Δαπάνες 1.953.418 122.582 111.574 147.955 148.619 149.700 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 10 0 10 10 10 

Σύνολο 1.953.418 122.592 111.574 147.965 148.629 149.710 

Βουλή των Αντιπροσώπων      

Τακτικές Δαπάνες 25.293.592 30.535.350 26.838.727 31.282.000 31.493.000 29.022.000 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 481.526 564.650 457.260 0 0 0 

Σύνολο 25.775.118 31.100.000 27.295.987 31.282.000 31.493.000 29.022.000 

Δικαστική Εξουσία      

Πάγιο Ταμείο 4.473.809 4.834.319 4.473.809 4.886.552 4.902.464 4.924.369 

Τακτικές Δαπάνες 26.901.969 36.526.845 27.395.134 38.238.746 38.146.961 39.279.091 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 3.706.499 3.800.724 6.696.924 651.578 751.578 1.758.568 

Σύνολο 35.082.277 45.161.888 38.565.867 43.776.876 43.801.003 45.962.028 

Νομική Υπηρεσία      

Πάγιο Ταμείο 7.736.428 15.143.813 20.143.813 3.845.276 3.847.556 3.850.757 

Τακτικές Δαπάνες 15.680.266 18.278.672 16.213.688 20.525.327 23.188.814 22.715.419 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2020 

Πραγματική 
Δαπάνη 

€ 

2021 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€ 

2021 

Αναθεωρημένος 

Προϋπολογισμός 

€ 

2022 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός

€ 

2023 

ΜΔΠ 

€ 

2024 

ΜΔΠ 

 

€ 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 18.360 1.107.775 736.392 504.250 1.019.260 1.019.260 

Σύνολο 23.435.054 34.530.260 37.093.893 24.874.853 28.055.630 27.585.436 

Ελεγκτική Υπηρεσία       

Πάγιο Ταμείο 234.934 239.395 240.270 243.790 248.674 251.440 

Τακτικές Δαπάνες 5.962.722 7.254.583 6.140.348 7.050.743 7.732.027 8.021.408 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 1.591 6.350 1.591 6.550 6.550 6.550 

Σύνολο 6.199.247 7.500.328 6.382.209 7.301.083 7.987.251 8.279.398 

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας      

Πάγιο Ταμείο 557.840 559.520 592.625 577.927 575.100 580.330 

Τακτικές Δαπάνες 299.642 321.407 268.516 343.521 331.979 325.476 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 10 0 10 10 10 

Σύνολο 857.482 880.937 861.141 921.458 907.089 905.816 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας      

Τακτικές Δαπάνες 664.552 686.297 752.234 761.738 727.561 734.338 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 1.189 1.010 0 1.510 1.510 1.510 

Σύνολο 665.740 687.307 752.234 763.248 729.071 735.848 

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως      

Τακτικές Δαπάνες 1.713.705 2.096.132 1.813.592 2.145.472 2.343.500 2.417.216 

Αναπτυξιακές Δαπάνες  0 50 0 50 50 50 

Σύνολο 1.713.705 2.096.182 1.813.592 2.145.522 2.343.550 2.417.266 

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού      

Τακτικές Δαπάνες  1.718.961 1.883.045 2.754.481 2.177.038 2.211.183 2.282.314 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 1.638 7.290 0 7.090 7.090 7.090 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2020 

Πραγματική 
Δαπάνη 

€ 

2021 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€ 

2021 

Αναθεωρημένος 

Προϋπολογισμός 

€ 

2022 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός

€ 

2023 

ΜΔΠ 

€ 

2024 

ΜΔΠ 

 

€ 

Σύνολο 1.720.599 1.890.335 2.754.481 2.184.128 2.218.273 2.289.404 

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα     

Τακτικές Δαπάνες 381.570 711.848 381.570 884.879 871.620 897.587 

Αναπτυξιακές Δαπάνες  0 70 0 6.070 6.070 6.070 

Σύνολο 381.570 711.918 381.570 890.949 877.690 903.657 

Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων      

Τακτικές Δαπάνες  210.070 443.716 295.721 569.724 608.410 637.781 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 60 0 60 60 60 

Σύνολο 210.070 443.776 295.721 569.784 608.470 637.841 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου      

Τακτικές Δαπάνες 1.925.328 2.602.917 1.925.328 2.463.995 2.809.396 2.893.358 

Αναπτυξιακές Δαπάνες  2.054 30.460 5.630 36.060 36.060 36.060 

Σύνολο 1.927.382 2.633.377 1.930.958 2.500.055 2.845.456 2.929.418 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών      

Τακτικές Δαπάνες 481.138 499.533 481.138 507.285 505.000 505.000 

Σύνολο 481.135 499.533 481.138 507.285 505.000 505.000 

Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών      

Τακτικές Δαπάνες 2.133.601 2.614.340 2.205.632 2.677.602 2.778.756 2.816.014 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 852 48.372 0 147.634 107.528 8.070 

Σύνολο 2.134.453 2.662.712 2.205.632 2.825.236 2.886.284 2.824.084 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων      

Τακτικές Δαπάνες 396.669 0 0 0 0 0 

Σύνολο 396.669 0 0 0 0 0 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2020 

Πραγματική 
Δαπάνη 

€ 

2021 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€ 

2021 

Αναθεωρημένος 

Προϋπολογισμός 

€ 

2022 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός

€ 

2023 

ΜΔΠ 

€ 

2024 

ΜΔΠ 

 

€ 

Ειδικές Ανεξάρτητες Υπηρεσίες      

Τακτικές Δαπάνες 10.829.213 17.900.000 17.900.000 11.654.000 11.548.000 11.548.000 

Σύνολο 10.829.213 17.900.000 17.900.000 11.654.000 11.548.000 11.548.000 

Γραφείο Επιτρόπου Εποπτείας (ΓεΣΥ)      

Τακτικές Δαπάνες 264.823 341.748 263.991 316.004 309.608 307.635 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 10 0 10 10 10 

Σύνολο 264.823 341.758 263.691 316.014 309.618 307.645 

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού     

 Τακτικές Δαπάνες 250.030 410.575 277.693 508.115 577.473 587.480 

 Αναπτυξιακές Δαπάνες 1.151 52.087 52.087 9.850 2.000 2.000 

 Σύνολο 251.181 462.662 329.780 517.965 579.473 589.480 

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής     

   Πάγιο Ταμείο 0 75.000 75.000 80.000 80.000 80.000 

 Τακτικές Δαπάνες 148.003 25.050.320 21.292.772 36.200.231 34.239.294 36.990.987 

   Αναπτυξιακές Δαπάνες 23.000.000 72.744.030 47.283.620 81.672.816 73.387.160 111.159.754 

 Σύνολο 23.148.003 97.869.350 68.651.392 117.953.047 107.706.454 148.230.741 

Υφυπουργείο Τουρισμού      

Πάγιο Ταμείο 113.569 70.000 66.840 85.000 85.000 85.000 

Τακτικές Δαπάνες 38.494.905 46.570.292 45.442.354 52.672.308 53.366.330 53.367.757 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 256.518 435.050 208.425 1.003.050 550.040 550.040 

Σύνολο 38.864.992 47.075.342 45.717.619 53.760.358 54.001.370 54.002.797 

Υφυπουργείο Ναυτιλίας      

Πάγιο Ταμείο 613.809 650.000 613.810 650.000 650.000 650.000 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2020 

Πραγματική 
Δαπάνη 

€ 

2021 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€ 

2021 

Αναθεωρημένος 

Προϋπολογισμός 

€ 

2022 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός

€ 

2023 

ΜΔΠ 

€ 

2024 

ΜΔΠ 

 

€ 

Τακτικές Δαπάνες 6.217.693 12.739.971 6.429.391 13.822.178 14.430.082 13.565.313 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 814.026 1.128.700 631.673 2.775.300 1.980.090 1.175.790 

Σύνολο 7.645.528 14.518.671 7.674.874 17.247.478 17.060.172 15.391.103 

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας      

Τακτικές Δαπάνες 0 158.897 158.897 526.238.726 528.067.412 529.629.442 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 0 0 15.685.480 19.554.160 23.656.270 

Σύνολο 0 158.897 158.897 541.924.206 547.621.572 553.285.712 

Υπουργείο Άμυνας      

Τακτικές Δαπάνες 424.154.261 482.218.295 470.480.868 466.909.990 463.109.990 462.109.990 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 8.664 74.010 8.881 3.090.010 1.890.010 2.890.010 

 Σύνολο 424.162.925 482.292.305 470.489.749 470.000.000 465.000.000 465.000.000 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος      

Τακτικές Δαπάνες 205.459.710 240.521.744 236.871.289 230.273.765 246.906.124 256.333.049 

Αναπτυξιακές Δαπάνες  46.432.622 52.555.137 78.975.191 67.580.737 96.143.139 68.468.885 

 Σύνολο 251.892.312 293.076.881 315.846.480 297.854.502 343.049.263 324.801.934 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως      

Τακτικές Δαπάνες 289.015.503 325.726.585 304.908.266 341.100.554 356.961.572 375.179.484 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 11.434.676 11.811.244 9.628.134 15.040.600 18.414.233 15.944.480 

 Σύνολο 300.450.179 337.537.829 314.536.400 356.141.154 375.375.805 391.123.964 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας     

Τακτικές Δαπάνες 29.167.143 41.174.164 35.843.879 53.173.516 47.929.470 44.790.613 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 66.242.258 48.569.622 27.013.213 69.517.149 102.410.515 72.108.28 

Σύνολο 95.409.401 89.743.786 62.857.092 122.690.665 150.339.985 116.899.141 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2020 

Πραγματική 
Δαπάνη 

€ 

2021 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€ 

2021 

Αναθεωρημένος 

Προϋπολογισμός 

€ 

2022 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός

€ 

2023 

ΜΔΠ 

€ 

2024 

ΜΔΠ 

 

€ 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων     

Πάγιο Ταμείο 0 268.000 268.000 200.000 200.000 200.000 

Τακτικές Δαπάνες 1.627.181.835 1.151.007.506 1.623.888.190 621.535.465 643.582.226 654.362.253 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 23.117.463 19.220.025 30.138.761 3.524.100 5.879.680 11.971.690 

 Σύνολο 1.650.299.298 1.170.495.531 1.654.294.951 625.259.565 649.661.906 666.533.943 

Υπουργείο Εσωτερικών      

Πάγιο Ταμείο 18.936.848 10.100.000 10.796.790 20.105.000 20.105.000 20.105.000 

Τακτικές Δαπάνες 320.011.703 365.807.948 354.767.722 385.353.375 396.038.986 402.052.332 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 152.207.705 193.380.282 181.040.500 224.154.359 240.050.780 200.664.273 

Σύνολο 491.156.256 569.288.230 546.605.012 629.612.734 656.194.766 622.821.605 

Υπουργείο Εξωτερικών       

Τακτικές Δαπάνες 64.987.924 92.412.603 70.393.873 85.593.742 87.097.624 87.091.976 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 8.810.911 12.150.120 8.315.898 13.385.120 9.806.210 7.881.210 

Σύνολο 73.798.835 104.562.723 78.709.771 98.978.862 96.903.834 94.973.186 

Υπουργείο Οικονομικών      

Πάγιο Ταμείο 3.717.655.716 3.723.673.092 3.692.071.869 3.372.731.924 2.818.426.124 3.813.858.059 

Τακτικές Δαπάνες 378.573.681 1.255.913.226 657.805.185 547.007.987 649.663.674 728.297.243 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 14.944.331 332.739.560 51.295.384 300.685.901 286.295.896 325.752.288 

Σύνολο 4.111.173.728 5.312.325.878 4.401.172.438 4.220.425.812 3.754.385.694 4.867.907.590 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας      

Τακτικές Δαπάνες 951.865.666 986.869.480 982.951.280 1.026.598.115 1.059.069.644 1.084.340.674 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 167.364.033 191.907.047 181.976.532 212.775.653 221.636.071 219.603.338 

Σύνολο 1.119.229.699 1.178.776.527 1.164.927.812 1.239.373.768 1.280.705.715 1.303.944.012 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2020 

Πραγματική 
Δαπάνη 

€ 

2021 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€ 

2021 

Αναθεωρημένος 

Προϋπολογισμός 

€ 

2022 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός

€ 

2023 

ΜΔΠ 

€ 

2024 

ΜΔΠ 

 

€ 

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων      

Πάγιο Ταμείο 2.368.122 2.347.000 2.575.572 2.572.000 2.587.000 2.592.000 

Τακτικές Δαπάνες 247.785.821 246.213.848 272.632.213 276.208.580 275.326.767 288.288.674 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 56.302.145 92.198.599 92.070.298 110.079.440 147.699.955 141.111.222 

Σύνολο 306.456.088 340.759.447 367.278.083 388.860.020 425.613.722 431.991.896 

Υπουργείο Υγείας       

Τακτικές Δαπάνες 937.436.389 1.013.165.945 1.103.348.909 1.039.202.581 1.032.108.640 1.032.925.116 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 8.627.422 13.332.178 6.894.281 10.870.492 18.629.457 18.005.673 

Σύνολο 946.063.811 1.026.398.123 1.110.243.190 1.050.073.073 1.050.738.097 1.050.930.789 

Γενικό Λογιστήριο      

Πάγιο Ταμείο 8.331 40.010 27.136 40.010 40.010 40.010 

Τακτικές Δαπάνες 63.139.718 111.521.244 78.371.130 84.229.916 89.826.819 93.169.732 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 1.088.872 93.410 165.962 558.190 1.797.690 1.291.940 

Σύνολο 64.236.923 111.654.664 78.564.228 84.828.116 91.664.519 94.501.682 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ 
 
ΣΥΝΑΦΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 
1.  ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 202120  (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝ-ΣΕΠ) 

 

 Προϋπολογισμός  

2020 

 

€ 

Πραγματικές 
Δαπάνες 

1.1.2020-30.9.2020 

€ 

 

 

Βαθμός 
Υλοποίησης 

% 

Προϋπολογισμός  

2021 

 

€ 

Πραγματικές 
Δαπάνες 

1.1.2021-
30.9.2021 

€ 

 

 

Βαθμός 
Υλοποίησης 

 % 

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 539.286.876 207.389.158 38 748.614.027 216.115.063 29 

Άλλες Αναπτυξιακές Δαπάνες 403.089.676 117.857.470 29 229.248.935 123.188.590 41 

Σύνολο 942.376.552 325.246.628 35 1.047.862.962 339.303.653 32 

 

 

 

 

 
20 Στοιχεία που κατατίθενται στη Βουλή από το Γενικό Λογιστήριο. Τελευταία ενημέρωση 1η Νοεμβρίου 2021.  
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2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 η Βουλή ψήφισε σε νόμους πέντε νομοσχέδια συμπληρωματικών 
προϋπολογισμών για το έτος 2021, τα οποία κατατέθηκαν εκ μέρους της κυβέρνησης και αναλύονται ως 
ακολούθως:  

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2021 

[Ν. 41(ΙΙ)/2021]. 

 Συμπληρωματική δαπάνη ύψους €250.000.000 για την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας της νόσου COVID-19 και των επιπτώσεών της στην οικονομία.  

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2021 

[Ν. 43(ΙΙ)/2021]. 

 Συμπληρωματική δαπάνη ύψους €148.524.438 για την κάλυψη δαπανών αμυντικής θωράκισης, για 
τη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης, την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 και των 
επιπτώσεών της στην οικονομία, το σχέδιο ενίσχυσης συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα, την 
κάλυψη του κόστους υλικών συνθηκών υποδοχής αιτητών διεθνούς προστασίας και της διαμονής 
τους, τα νέα στεγαστικά σχέδια στήριξης της υπαίθρου και των απομακρυσμένων περιοχών, την 
καταβολή εκταρικών επιδοτήσεων και για αναπτυξιακά έργα από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.    

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2021 

[Ν. 44(ΙΙ)/2021].   

 Συμπληρωματική δαπάνη ύψους €20.000.000 για την κάλυψη δαπανών που αφορούν μέτρα 
στήριξης των πυρόπληκτων, λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τη φονική πυρκαγιά στις 
ορεινές περιοχές των επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού στις 3 και 4 Ιουλίου 2021, καθώς και από την 
πυρκαγιά που έπληξε την επαρχία Πάφου στις 26 Ιουνίου 2021. 

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2021 

[Ν. 45(ΙΙ)/2021].   

 Συμπληρωματική δαπάνη ύψους €91.700.000 για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου 
COVID-19 και των επιπτώσεών της στην οικονομία,  την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται  με τον 
τουριστικό τομέα και τις αερομεταφορές, το σχέδιο στήριξης του αμπελοοινικού τομέα και άλλες  
έκτακτες δαπάνες. 

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2021 

[Ν. 47(ΙΙ)/2021].   

 Συμπληρωματική δαπάνη ύψους €180.608.793  για την υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους 
οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό 
του 2021 είναι ανεπαρκής, καθώς και για τη ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού. 
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ΜΕΡΟΣ Ζ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2021, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
Τροποποίηση Aρ. 1 

Κεφάλαιο: 032200 «Υφυπουργείο Τουρισμού - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη 
όπως γίνουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:   

• Δημιουργία έξι (6) πρόσθετων θέσεων  Λειτουργού Διασφάλισης Ποιότητας (Κλ.Α8, Α10 και Α11), κάτω 
από το εδάφιο 85. 

• Διαγραφή του διπλού σταυρού στις θέσεις Λειτουργού Διασφάλισης Ποιότητας (Κλ.Α8, Α10 και Α11) 
κάτω από το εδάφιο 85. 

• Διαγραφή της Σημείωσης που υπάρχει στη Στήλη των Επεξηγήσεων των θέσεων του Ανώτερου 
Λειτουργού Διασφάλισης Ποιότητας [Κλ.Α13(ii)] και του Λειτουργού Διασφάλισης Ποιότητας Α’ 
[Κλ.Α11(ii)] κάτω από τα εδάφια 75 και 80 αντίστοιχα, η οποία διαλαμβάνει ότι οι θέσεις θα σημειωθούν 
με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κατόχους των θέσεων Λειτουργού 
Διασφάλισης Ποιότητας (Κλ. Α8, Α10 και Α11) και Λειτουργού Διασφάλισης Ποιότητας Α’ [Κλ. Α11(ii)], 
αντίστοιχα. 

• Δημιουργία μιας (1) νέας θέσης Τεχνικού Λειτουργού (Κλ.Α9, Α11 και Α12) κάτω από το εδάφιο 118. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση για τη δημιουργία των 7 συνολικά νέων/πρόσθετων θέσεων συνεπάγεται Μέση 
Ετήσια Μακροπρόθεσμη Δαπάνη (ΜΕΜΔ) ύψους €296.858. 

Τροποποίηση Aρ. 2   

Κεφάλαιο: 032200.2 «Υφυπουργείο Τουρισμού - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 04300 «Κοινωνικές Παροχές»  

Υποομάδα Δαπανών: 04450 «Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας»: €10.000 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου, απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις ύψους 
€10.000 (Άρθρο 04487 «Έκτακτες Χορηγίες») στο έτος 2022, για χορηγία στον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών 
Πρακτόρων Κύπρου. 

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη θετική συνεισφορά του Συνδέσμου στον Τουρισμό και αφ’ ετέρου τις 
οικονομικές δυνατότητες του κρίνεται ως ενδεδειγμένη η πιο πάνω χορηγία.  

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και του ΜΔΠ 
2022-2024 των πιο πάνω πρόσθετων πιστώσεων. 

Πρόσθετα με τα πιο πάνω, σημειώνεται ότι, το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν προτίθεται να υλοποιήσει το 
Σχέδιο επιχορήγησης μέρους του κόστους για την ενοικίαση αυτοκινήτου, για το οποίο πιστώσεις 
περιλαμβάνονται κάτω από το άρθρο 04281.2 «Διάφορες Επιχορηγήσεις». Αντί του εν λόγω Σχεδίου, το 
Υφυπουργείο θα υλοποιήσει το Σχέδιο Επιχορήγησης Επισκέψιμων Εργαστηρίων Χειροτεχνίας και 
Οινογαστρονομίας και δεν απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις. 

Τροποποίηση Aρ. 3  

Κεφάλαιο: 0324 «Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας» - Τρίτος Πίνακας -Λειτουργοί που ασκούν 
έλεγχο στα Έσοδα και στις Δαπάνες  

Στον Τρίτο Πίνακα - Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα Έσοδα και στις Δαπάνες,  του νομοσχεδίου του περί 
Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου, απαιτείται όπως Ελέγχων Λειτουργός της Υποδιαίρεσης 032409 
«Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας» του Κεφαλαίου 0324 «Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας» 
οριστεί ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, ο οποίος διορίστηκε μόνιμα στην 
εν λόγω θέση από 1/11/2021. 

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και του ΜΔΠ 
2022-2024 της πιο πάνω ρύθμισης. 

Τροποποίηση Aρ. 4   
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Κεφάλαιο: 032410.2 «Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας - Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας - 
Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  

Υποομάδα Δαπανών: 02101 «Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων»: €111.360 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου, απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις ύψους 
€111.360 (Άρθρο 02106 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες»), για την απασχόληση οκτώ Λειτουργών 
Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α8, Α10 και Α11), Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ), στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας για έξι μήνες, για την υλοποίηση έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και του ΜΔΠ 
2022-2024 των πιο πάνω πρόσθετων πιστώσεων. 

Τροποποίηση Aρ. 5  

Κεφάλαιο: 110200 «Κυπριακός Στρατός - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη για 
σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του Κυπριακού Στρατού όπως υλοποιηθούν οι πιο κάτω ρυθμίσεις: 

•  Δημιουργία τριών (3) πρόσθετων θέσεων Ταξίαρχου [Κλ. Α15(i)] κάτω από το εδάφιο 20. 

•  Δημιουργία έξι (6) πρόσθετων θέσεων Συνταγματάρχη [Κλ. Α14(ii)] κάτω από το εδάφιο 30.  

•  Δημιουργία δεκατεσσάρων (14) πρόσθετων θέσεων Αντισυνταγματάρχη [Κλ. Α13(ii)] κάτω από το 
εδάφιο 40.  

•  Δημιουργία εννέα (9) πρόσθετων θέσεων Ταγματάρχη [Κλ. Α12(ii)] κάτω από το εδάφιο 50.  

•  Σημείωση με διπλό σταυρό (++) τριάντα δύο (32) θέσεων Υπολοχαγού [Κλ. Α9(i)] κάτω από το εδάφιο 
70. 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν πρόσθετη Μέση Ετήσια Μακροπρόθεσμη Δαπάνη €864.471. 

Τροποποίηση Aρ. 6   

Κεφάλαιο: 120100 «Διοίκηση Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - 
Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη για 
σκοπούς ορθής παρουσίασης όπως στη Διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος γίνουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

•  Προσθήκη τριών (3) θέσεων Λειτουργού Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω 
από το εδάφιο 95 στη Στήλη με αριθμό θέσεων για το 2021 και διαγραφή από τη Στήλη των 
Επεξηγήσεων της Σημείωσης «Τρεις νέες θέσεις».  

•  Προσθήκη μίας (1) θέσης Λειτουργού Επιθεώρησης Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Κλίμακες Α8, Α10 και 
Α11) κάτω από το εδάφιο 105 στη Στήλη με αριθμό θέσεων για το 2021 και διαγραφή από τη Στήλη των 
Επεξηγήσεων της Σημείωσης «Μια νέα θέση». 

•  Προσθήκη μίας (1) θέσης Τεχνικού Επιθεωρητή Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου [Κλίμακα Α10(i)] κάτω από 
το νέο εδάφιο 115 στη Στήλη με αριθμό θέσεων για το 2021 και διαγραφή από τη Στήλη των 
Επεξηγήσεων της Σημείωσης «Μια νέα θέση». 

•  Προσθήκη μίας (1) θέσης Ανώτερου Τεχνικού Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου [Κλίμακα Α9(i)] κάτω από το 
νέο εδάφιο 125 στη Στήλη με αριθμό θέσεων για το 2021 και διαγραφή από τη Στήλη των Επεξηγήσεων 
της Σημείωσης «Μια νέα θέση». 

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις υλοποιήθηκαν ήδη με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ.5) του 
2021 [Νόμος Αρ.47(ΙΙ)/2021], για σκοπούς εφαρμογής του περί της Μεταβίβασης και των Λειτουργιών της 
Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμου του 
2021 [Ν.38(Ι)/2021].     

Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει πρόσθετη δαπάνη. 

Τροποποίηση Aρ. 7  

(Α)  Κεφάλαιο: 120500 «Τμήμα Δασών - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες» 
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 Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη 
για σκοπούς ενίσχυσης της Μονάδας Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών όπως υλοποιηθούν οι πιο 
κάτω ρυθμίσεις: 

• Δημιουργία μιας (1) νέας θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Πτητικών Μέσων [Κλ. Α14(ii)] κάτω από νέο 
εδάφιο 105. 

• Δημιουργία έξι (6) πρόσθετων θέσεων Χειριστή Πτητικών Μέσων (Κλ. Α9, Α11 και Α12)  κάτω από 
το εδάφιο 120.  

• Δημιουργία 3 (3) πρόσθετων θέσεων Μηχανικού Πτητικών Μέσων (Κλ. Α9, Α11 και Α12) κάτω από 
το εδάφιο 150.  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν πρόσθετη Μέση Ετήσια Μακροπρόθεσμη Δαπάνη 
€503.209. 

(Β)  Κεφάλαιο: 120501 «Τμήμα Δασών - Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου -
Τακτικές Δαπάνες» 

 Ομάδα Δαπανών: 02300 «Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό» 

 Υποομάδα Δαπανών: 02301 «Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού» : 2022: 
€787.300, 2023: €787.300, 2024: €820.255 

 Κεφάλαιο: 120505 «Τμήμα Δασών - Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Τακτικές Δαπάνες» 

 Ομάδα Δαπανών: 02300 «Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό» 

 Υποομάδα Δαπανών: 02301 «Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού» : 2022: 
€907.376, 2023: €907.376, 2024: €942.997 

 Κεφάλαιο: 120506 «Τμήμα Δασών - Δασική Περιφέρεια Πάφου - Τακτικές Δαπάνες» 

 Ομάδα Δαπανών: 02300 «Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό» 

 Υποομάδα Δαπανών: 02301 «Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού» : 2022: 
€857.256, 2023: €857.256, 2024: €893.528 

Για σκοπούς περαιτέρω ενίσχυσης της στελέχωσης του Τμήματος Δασών παρίσταται ανάγκη η 
δημιουργία 112 πρόσθετων θέσεων Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού ως εξής:   

• 98 Δασικού Εργάτη Α΄/Δασοπυροσβέστη/Πυροφύλακα (Κλ. Ε6-Ε7) 

• 1 Μηχανοδηγού Ελαφριών Οχημάτων (Κλ. Ε7-Ε8) 

• 4 Χειριστή Γεωργικών Μηχανημάτων (Κλ. Ε7-Ε8) 

• 5 Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων/Μηχανημάτων (Κλ. Ε8)  

• 3 Χειριστές Βαρέων Οχημάτων (Κλ. Ε9) 

• 1 Επιστάτη Α΄(Κλ. Ε10)  

Το πιο πάνω Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό θα ενισχύσει τη στελέχωση του Τμήματος Δασών για 
προστασία των δασών και των παραδασόβιων κοινοτήτων από πυρκαγιές και τη στελέχωση της Μονάδας 
Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών. 

Για υλοποίηση των πιο πάνω ρυθμίσεων απαιτούνται όπως αυξηθούν οι πιστώσεις στην Ομάδα 
Δαπανών 02300 «Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό» κατά €2.551.932 το έτος 2022, κατά €2.551.932 
το 2023 και κατά €2.656.780 το 2024.  

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και του 
ΜΔΠ 2022-2024 της πιο πάνω ρύθμισης.  

Τροποποίηση Aρ. 8 

Κεφάλαιο: 130300 «Αστυνομία - Αρχηγείο Αστυνομίας - Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»: €7.443 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη 
δημιουργίας των πιο κάτω θέσεων για σκοπούς φύλαξης του Κέντρου Φιλοξενίας στην περιοχή «Λίμνες» στη 
Μενόγεια και για στελέχωση της ομάδας συντονισμού των εθελούσιων επιστροφών:  
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• Δημιουργία μιας (1) πρόσθετης θέσης Υπαστυνόμου [Κλ. Α9(i)] κάτω από το εδάφιο 60. 

• Δημιουργία πέντε (5) πρόσθετων θέσεων Λοχία [Κλ. Α8(i)]  κάτω από το εδάφιο 70.  

• Δημιουργία τριάντα τεσσάρων (34) πρόσθετων θέσεων Αστυφύλακα [Κλ. Α3, Α5 και Α7(ii)] κάτω από το 
εδάφιο 80.  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν πρόσθετη Μέση Ετήσια Μακροπρόθεσμη Δαπάνη €1.147.460. 

Παρίσταται επίσης ανάγκη αύξησης της σχετικής πρόνοιας κατά €7.443 για την απασχόληση 2 πρόσθετων 
Ειδικών Αστυφυλάκων [Κλ. Α1, Α2 και Α5(ii)], για τις ανάγκες φρούρησης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση θα επιφέρει πρόσθετη Μέση Ετήσια Μακροπρόθεσμη Δαπάνη €46.538, η οποία 
όμως θα καλύπτεται από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. 

Τροποποίηση Aρ. 9    

Κεφάλαιο: 1304 «Πυροσβεστική Υπηρεσία» - Τρίτος Πίνακας - Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα 
Έσοδα και στις Δαπάνες 

Στον Τρίτο Πίνακα – Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα Έσοδα και στις Δαπάνες, του νομοσχεδίου του περί 
Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου, εκ παραδρομής Ελέγχων Λειτουργός του Κεφαλαίου 1304 
«Πυροσβεστική Υπηρεσία» παρέμεινε ο Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Με βάση τους Νόμους Αρ. 43(ΙΙ)/2021 και 100(Ι)/2021, η θέση έχει μετονομαστεί.  Ως εκ τούτου, απαιτείται 
όπως Ελέγχων Λειτουργός του πιο πάνω Κεφαλαίου οριστεί ο Αρχιπύραρχος. 

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και του ΜΔΠ 
2022-2024 της πιο πάνω ρύθμισης. 

Τροποποίηση Aρ. 10   

Κεφάλαιο: 140150.2 «Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διοίκηση - Υπηρεσία 
Ενέργειας - Τακτικές Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 04300 «Κοινωνικές Παροχές»  

Υποομάδα Δαπανών: 04540 «Ειδικά Ταμεία»: €5.100.000 

Κεφάλαιο: 140150.3 «Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διοίκηση - Υπηρεσία 
Ενέργειας - Αναπτυξιακές Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 04300 «Κοινωνικές Παροχές»  

Υποομάδα Δαπανών: 04540 «Ειδικά Ταμεία»: €5.100.000 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου, εκ παραδρομής δημιουργήθηκε το Άρθρο 
04597.2 «Χορηγία στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» στις Τακτικές Δαπάνες.  Ως εκ τούτου, 
απαιτείται η μεταφορά των πιστώσεων ύψους €5.100.000, €5.600.000 και €6.100.000, για τα έτη 2022-2024,  
αντίστοιχα και η δημιουργία του Άρθρου 04597.3 στις Αναπτυξιακές Δαπάνες.   

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και του ΜΔΠ 
2022-2024 της πιο πάνω ρύθμισης.  

Τροποποίηση Aρ. 11   

Κεφάλαιο: 140400 «Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας - Κεντρικά Γραφεία»  

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη για 
μετονομασία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας, δυνάμει του περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
Νόμου του 2021 [Ν.133(Ι)/2021], ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στις 12.10.2021.  Ως εκ τούτου, προωθούνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

• Μετονομασία Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας.  

• Μετονομασία της θέσης Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Κλ. Α15 και Α16) κάτω από το 
εδάφιο 1 σε Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Κλ. Α15 και Α16).  

• Μετονομασία των θέσεων Ανώτερου Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη [Κλίμακα 
Α13(ii)] κάτω από το εδάφιο 10 σε Ανώτερους Λειτουργούς Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας [Κλίμακα Α13(ii)].  
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• Μετονομασία των θέσεων Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Α΄ [Κλίμακα Α11(ii)] 
κάτω από το εδάφιο 15 σε Λειτουργούς Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Α΄ [Κλίμακα 
Α11(ii)].    

• Μετονομασία των θέσεων Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Κλ.Α8, Α10 και 
Α11) κάτω από το εδάφιο 20 σε Λειτουργούς Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Κλ.Α8, 
Α10 και Α11).  

• Στον Τρίτο Πίνακα - Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα Έσοδα και στις Δαπάνες ορίζεται ο Έφορος 
Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.    

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και του ΜΔΠ 
2022-2024 των πιο πάνω ρυθμίσεων, καθώς και τυχόν άλλων επιμέρους αλλαγών που χρειάζονται λόγω της 
αλλαγής στην ονομασία του Τμήματος.  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επιφέρουν πρόσθετη δαπάνη.  

Τροποποίηση Aρ. 12   

Κεφάλαιο: 140500 «Τμήμα Αφερεγγυότητας - Κεντρικά Γραφεία»  

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, ως επακόλουθο της 
μετονομασίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (δυνάμει της ψήφισης του περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας Νόμου του 2021 [Ν.133(Ι)/2021)], προωθούνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

• Τροποποίηση της Σημείωσης στη στήλη των Επεξηγήσεων, των θέσεων Λειτουργού Αφερεγγυότητας 
Α΄ [Κλίμακα Α11(ii)] κάτω από το εδάφιο 30 ως εξής:  Δύο νέες θέσεις, μία εκ των οποίων έναντι 
κατάργησης μιας θέσης Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Κλ. Α8,Α10 και 
Α11), κάτω από το εδάφιο 20 του Κεφαλαίου 140400 «Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας».  

• Τροποποίηση της Σημείωσης στη στήλη των Επεξηγήσεων, των θέσεων Λειτουργού Αφερεγγυότητας 
(Κλίμακα Α8, Α10 και Α11) κάτω από εδάφιο 40 ως εξής:  Τέσσερις νέες θέσεις, δύο εκ των οποίων 
έναντι κατάργησης δύο θέσεων Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Κλίμακες 
Α8, Α10 και Α11), κάτω από το εδάφιο 20 του Κεφαλαίου 140400 «Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας».  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επιφέρουν πρόσθετη δαπάνη.  

Τροποποίηση Aρ. 13   

Κεφάλαιο: 150200.2 «Τμήμα Εργασίας- Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες»  Ομάδα Δαπανών: 
02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  

Υποομάδα Δαπανών: 02101 «Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων»: €63.200 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, απαιτούνται πρόσθετες 
πιστώσεις ύψους €63.200 (Άρθρο 02106 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») για την πρόσληψη τριών 
Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) και συγκεκριμένα ενός Λειτουργού Εργασίας (Κλ. Α8, Α10 και 
Α11) και δύο Εργατικών Λειτουργών [Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)]. 

Οι Λειτουργοί θα στηρίξουν την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος 
Εργασίας και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ενίσχυση της στήριξης προς τους νέους», το οποίο 
περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόσθετες πιστώσεις απαιτούνται και για τα έτη 
2023 ύψους €63.200 και 2024 ύψους €71.600. 

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και του ΜΔΠ 
2022-2024 των πιο πάνω πρόσθετων πιστώσεων. 

Τροποποίηση Aρ. 14   

Κεφάλαιο: 150600 «Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες - Κεντρικά Γραφεία - 
Τακτικές δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη 
όπως καταργηθεί μια (1) θέση Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Κλ. Α8, Α10 και Α11) κάτω από το 
εδάφιο 30, η οποία είναι σημειωμένη με διπλό σταυρό (υλοποίηση Σημείωσης Προϋπολογισμού). 
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Η προτεινόμενη ρύθμιση θα επιφέρει εξοικονόμηση €41.517 σε μελλοντικό στάδιο. 

Τροποποίηση Aρ. 15  

Κεφάλαιο: 160100 «Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη 
όπως για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργηθούν 61 πρόσθετες θέσεις 
υπό την προϋπόθεση ότι με την πλήρωση των θέσεων αυτών, θα αποδεσμευτεί ίσος αριθμός υπηρετούντων 
μελών του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού που είναι τοποθετημένα στο Υπουργείο Εσωτερικών: 

• 21 Λειτουργού Εσωτερικών Α΄ [Κλίμακα Α11(ii)] κάτω από το εδάφιο 16. 

• 40 Λειτουργού Εσωτερικών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 18. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση θα επιφέρει πρόσθετη Μέση Ετήσια Μακροπρόθεσμη Δαπάνη €2.783.130. 

Τροποποίηση Aρ. 16  

Κεφάλαιο: 160100.2 «Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 04300 «Κοινωνικές Παροχές» 

Υποομάδα Δαπανών: 04540 «Ειδικά Ταμεία»: -€2.000.000   

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου, απαιτείται η μείωση πιστώσεων ύψους 
€2.000.000 (Άρθρο 04596 «Κρατική Χορηγία προς το Ταμείο Θήρας»), αφού η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας 
διατηρεί υψηλό αποθεματικό, το οποίο αποτελείται από συσσωρευμένα πλεονάσματα των τελευταίων ετών, 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη των δαπανών της. 

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη αφαίρεσης από το νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 των πιο 
πάνω πιστώσεων. 

Τροποποίηση Aρ. 17   

Κεφάλαιο: 170200 «Εξωτερικές Υπηρεσίες - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη για 
σκοπούς ορθής παρουσίασης, όπως στις Εξωτερικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών γίνουν οι 
ακόλουθες ρυθμίσεις: 

•  Προσθήκη δύο (2) θέσεων Πληρεξούσιου Υπουργού [Κλίμακα Α13(ii)] κάτω από το εδάφιο 10 στη Στήλη 
με αριθμό θέσεων για το 2021 και διαγραφή από τη Στήλη των Επεξηγήσεων της Σημείωσης «Δυο νέες 
θέσεις».  

•  Προσθήκη δύο (2) θέσεων Σύμβουλου ή Γενικού Πρόξενου Α΄ (Κλίμακα Α12 επεκτεινόμενη με ετήσιες 
προσαυξήσεις μέχρι του ποσού €65.766), Σύμβουλου ή Γενικού Πρόξενου Β΄ [Κλ. Α12(ii)] κάτω από το 
εδάφιο 20 στη Στήλη με αριθμό θέσεων για το 2021 και διαγραφή από τη Στήλη των Επεξηγήσεων της 
Σημείωσης «Δυο νέες θέσεις». 

•  Προσθήκη οκτώ (8) θέσεων Γραμματέα Α΄ ή Πρόξενου (Κλίμακα Α12), Γραμματέα Β΄ ή Υποπρόξενου 
[Κλ. Α11(ii)] κάτω από το εδάφιο 30 στη Στήλη με αριθμό θέσεων για το 2021 και διαγραφή από τη Στήλη 
των Επεξηγήσεων της Σημείωσης «Οκτώ νέες θέσεις». 

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις υλοποιήθηκαν ήδη με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ.5) του 
2021 [Νόμος Αρ.47(ΙΙ)/2021]  για σκοπούς ενίσχυσης της στελέχωσης των Εξωτερικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εξωτερικών με διπλωματικό προσωπικό.  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επιφέρουν πρόσθετη δαπάνη. 

Τροποποίηση Aρ. 18   

Κεφάλαιο: 1802 «Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου, παρίσταται ανάγκη μετονομασίας της Γενικής 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, 
Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να αντανακλάται πλήρως η αρμοδιότητα της στα θέματα με αναπτυξιακό 
χαρακτήρα αφού, αποτελεί, τον κύριο κρατικό φορέα υπεύθυνο για τη σφαιρική προσέγγιση των 
αναπτυξιακών θεμάτων της Κυβέρνησης και τη χάραξη και προώθηση ενιαίας στρατηγικής βιώσιμης 
ανάπτυξης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.   



 

607 

 

Ως εκ τούτου, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που προβλέπει για τη Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο 
Οικονομικών [Νόμος Αρ…(Ι) του 2021], παρίσταται ανάγκη όπως γίνουν ανάλογες αλλαγές, κάτω από το 
σχετικό Κεφάλαιο, στον Πρώτο Πίνακα - Δελτίο Δαπανών, στο Παράρτημα - Μισθολογικές Θέσεις, στον Τρίτο 
Πίνακα - Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα Έσοδα και στις Δαπάνες, στα περιεχόμενα και όπου αλλού 
επηρεάζεται.  

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και του ΜΔΠ 
2022-2024 στη στήλη «Επεξηγήσεις» της πιο πάνω ρύθμισης. 

Τροποποίηση Aρ. 19   

Κεφάλαιο: 180400 «Τμήμα Φορολογίας – Κεντρικά Γραφεία – Τακτικές  Δαπάνες» 

(Α)  Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη 
για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας όπως υλοποιηθούν οι πιο κάτω ρυθμίσεις στο Τμήμα Φορολογίας: 

•  Δημιουργία δεκαοκτώ (18) θέσεων Λειτουργού Φορολογίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από 
το εδάφιο 56 έναντι κατάργησης έντεκα (11) θέσεων Λειτουργού Εσωτερικών Προσόδων (Κλίμακες 
Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 55 και επτά (7) θέσεων Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11), κάτω από το εδάφιο 175 (υλοποίηση Σημείωσης 
Προϋπολογισμού). 

•  Δημιουργία επτά (7) θέσεων Ανώτερου Αρχιφοροθέτη [Κλίμακα Α13(ii)] κάτω από το εδάφιο 20 και 
δεκατεσσάρων (14) θέσεων Αρχιφοροθέτη (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) κάτω από το εδάφιο 30 
έναντι κατάργησης είκοσι-μια (21) θέσεων Λειτουργού Φορολογίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) 
κάτω από το εδάφιο 56. 

•  Κατάργηση μιας (1) θέσης Λειτουργού Φορολογίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 
56. 

•  Κατάργηση μιας (1) θέσης Βοηθού Φορολογίας [Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)] κάτω από το εδάφιο 
155. 

•  Κατάργηση έξι (6)  θέσεων Φοροθέτη [Κλίμακες Α8 και Α9(i)] κάτω από το εδάφιο 95. 

•  Σημείωση με διπλό σταυρό (++) έξι (6)  θέσεων Ανώτερου Φοροθέτη Β΄ [Κλίμακα Α10(i)] κάτω από 
το εδάφιο 85. 

•  Στις θέσεις Ανώτερου Φοροθέτη Α΄ [Κλίμακα Α11(ii)] κάτω από το εδάφιο 75 θα προστεθεί 
Σημείωση στη Στήλη των Επεξηγήσεων ως εξής: «Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν 
δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τους κατόχους των θέσεων Ανώτερου Φοροθέτη Β΄ 
[Κλίμακα Α10(i)] κάτω από το εδάφιο 85 και του κατόχου της θέσης Φοροθέτη [Κλίμακες Α8 και 
Α9(i)] κάτω από το εδάφιο 95». 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν εξοικονόμηση €60.105 και μελλοντική εξοικονόμηση 
€319.930. 

(Β)  Ομάδα Δαπανών: 02200 «Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων» Υποομάδα Δαπανών: 
02260 «Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων»: €325.000 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου, απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις ύψους 
€325.000 (Άρθρο 02262 «Κατ’ Αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή») στο έτος 2022, για συνέχιση από το 
Τμήμα Φορολογίας του έργου της εκκαθάρισης της καθυστερημένης εργασίας στην εξέταση 
φορολογικών δηλώσεων. H καθυστερημένη εργασία υπολογίζεται να περιοριστεί στο ένα φορολογικό 
έτος, ενώ αναμένεται να μειώνεται σταδιακά με την ανάπτυξη μηχανισμών ταχείας αντίδρασης μετά την 
εφαρμογή του νέου μηχανογραφικού συστήματος του Τμήματος Φορολογίας. 

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και του 
ΜΔΠ 2022-2024 των πιο πάνω πρόσθετων πιστώσεων. 

Τροποποίηση Aρ. 20   

Κεφάλαιο: 180400.2 «Τμήμα Φορολογίας - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες» Ομάδα Δαπανών: 
03500 «Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα»  

Υποομάδα Δαπανών: 03501 «Εκπαίδευση Προσωπικού»: €90.000 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου, απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις ύψους 
€90.000 (Άρθρο 03502 «Εντόπια Εκπαίδευση») για εντόπια εκπαίδευση προσωπικού που προσλήφθηκε στο 
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Τμήμα Φορολογίας πρόσφατα, καθώς και εκείνου που αναμένεται να προσληφθεί το 2022.  Πρόσθετες 
πιστώσεις απαιτούνται επίσης για τα έτη 2023 και 2024 ύψους €90.000.  

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και του ΜΔΠ 
2022-2024 των πιο πάνω πρόσθετων πιστώσεων. 

Τροποποίηση Aρ. 21  

Κεφάλαιο: 180700 «Τμήμα Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές 
Δαπάνες» 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13: Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη για 
σκοπούς ορθής παρουσίασης όπως στο Τμήμα Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού - Γενικό Βοηθητικό 
Προσωπικό υλοποιηθεί η ακόλουθη ρύθμιση: 

•  Προσθήκη μίας (1) θέσης Βοηθού Γραφέα Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου [Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)] κάτω 
από το εδάφιο 90 στη Στήλη με αριθμό θέσεων για το 2021 και διαγραφή από τη Στήλη των 
Επεξηγήσεων της Σημείωσης «Μια νέα θέση». 

Η θέση ενσωματώθηκε στον Προϋπολογισμό του 2021, με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 
Νόμο (Αρ.5) του 2021 [Νόμος Αρ.47(ΙΙ)/2021] για σκοπούς εφαρμογής του περί της Μεταβίβασης και των 
Λειτουργιών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Νόμου του 2021 [Ν.38(Ι)/2021].  

Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει πρόσθετη δαπάνη. 

Τροποποίηση Aρ. 22   

Κεφάλαιο: 190200.2 «Γενικό Λογιστήριο-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες»   

(Α)    Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται 
ανάγκη για σκοπούς καλύτερου ελέγχου των Συμβάσεων Παραχώρησης των Λιμένων, Αερολιμένων 
και Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών όπως δημιουργηθεί μια (1) θέση Λογιστή (Κλίμακες Α9, Α11 και 
Α12) κάτω από το εδάφιο 30, για την ενίσχυση της στελέχωσης της Διεύθυνσης Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης στη Διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση θα επιφέρει πρόσθετη Μέση Ετήσια Μακροπρόθεσμη Δαπάνη €47.756. 

(Β)  Ομάδα Δαπανών: 04000 «Μεταβιβάσεις Εσωτερικού»  

 Υποομάδα Δαπανών: 04120 «Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού»: €310.000 

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου, απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις ύψους 
€310.000 (Άρθρο 04135 «Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού») για παραχώρηση: 

• οικονομικής βοήθειας προς τη Συνεργατική Εταιρεία Κωφών ύψους €60.000, για τα έτη 2022-
2024, λόγω μείωσης των εργασιών της, εξαιτίας της πανδημίας και της γενικότερης ύφεσης στον 
τομέα που ασχολείται. Η Εταιρεία επιτελεί κοινωνικό ρόλο και προσφέρει εργασία σε κωφά άτομα, 
και  

• χορηγίας ύψους €250.000 για τα έτη 2022-2024 στο θέατρο Ριάλτο Λεμεσού, για κάλυψη μέρους 
των λειτουργικών του εξόδων, που μέχρι το 2018 καλύπτονταν από τον ιδιοκτήτη του που ήταν το 
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού. 

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και του ΜΔΠ 
2022-2024 των πιο πάνω πρόσθετων πιστώσεων. 

Τροποποίηση Αρ. 23    

Κεφάλαιο: 200200.2 «Ανώτερη Εκπαίδευση - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες» Ομάδα 
Δαπανών: 04300 «Κοινωνικές Παροχές» - Υποομάδα Δαπανών: 04301 «Παροχές Παιδείας»: €50.000 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου, απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις ύψους 
€50.000 (Άρθρο 04337 «Χορηγίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού»), για αύξηση της πρόνοιας 
που αφορά την επιχορήγηση της δημιουργίας Εδρών Πολιτισμού σε ιδρύματα του εξωτερικού και 
συγκεκριμένα για επιχορήγηση της δημιουργίας και λειτουργίας Έδρας Κυπριακών Σπουδών στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  Επιπλέον πρόσθετες πιστώσεις ύψους €50.000 θα περιληφθούν 
και για τα έτη 2023 και 2024 αντίστοιχα.   
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Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και του ΜΔΠ 
2022 - 2024 των πιο πάνω πρόσθετων πιστώσεων. 

Τροποποίηση Aρ. 24 

Κεφάλαιο: 210100.2 «Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Διοίκηση - Κεντρικά Γραφεία 
- Τακτικές Δαπάνες» 

(Α)  Ομάδα Δαπανών: 03550 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες»  

 Υποομάδα Δαπανών: 03580 «Σύμβαση Υπηρεσιών»: €525.000   

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου, απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις ύψους 
€525.000 (Άρθρο 03615 «Εμβάσματα έναντι Συμβάσεων») που αφορά τη συμφωνία παραχώρησης 
του Λιμανιού της Λάρνακας για το 2022 και €700.000 για τα έτη 2023 και 2024, αντίστοιχα.   

(Β) Ομάδα Δαπανών: 04200 «Επιχορηγήσεις» - Υποομάδα Δαπανών: 04260 «Άλλες 
Επιχορηγήσεις»: €200.000   

  Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου, απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις ύψους 
€200.000 (Άρθρο 04296 «Άλλες Χορηγίες/Επιχορηγήσεις») για το Σχέδιο Προώθησης Χρήσης  
Ποδηλάτου και €250.000 για το έτος 2023.   

Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη συμπερίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022 και του ΜΔΠ 
2022-2024 των πιο πάνω πρόσθετων πιστώσεων. 

(Γ)  Κεφάλαιο: 210100 «Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Διοίκηση - Κεντρικά 
Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες» 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου: 210115 Διεύθυνση Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται 
ανάγκη για σκοπούς μεταφοράς της αρμοδιότητας της διαχείρισης των Συμβάσεων Παραχώρησης που 
αφορούν τις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές από τη Διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, όπως υλοποιηθούν οι πιο κάτω ρυθμίσεις: 

• Μια (1) θέση Ανώτερου Λειτουργού Δημοσίων Μεταφορών [Κλ. Α13(ii)] κάτω από το εδάφιο 10, 
μετονομάζεται σε Ανώτερο Λειτουργό Οδικών Μεταφορών [Κλ. Α13(ii)] και μεταφέρεται με τον 
κάτοχο της κάτω από το εδάφιο 10 του Κεφαλαίου 211200 «Τμήμα Οδικών Μεταφορών». 

• Τέσσερις (4) θέσεις Λειτουργού Δημοσίων Μεταφορών (Κλ.Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 
20, μετονομάζονται σε Λειτουργούς Οδικών Μεταφορών (Κλ.Α8, Α10 και Α11) και μεταφέρονται 
κάτω από το εδάφιο 20 του Κεφαλαίου 211200 «Τμήμα Οδικών Μεταφορών». 

• Η ρύθμιση για μετονομασία πέντε (5) θέσεων Ελεγκτή Οδικών Μεταφορών [Κλ.Α2, Α5 και Α7(ii)] 
κάτω από το εδάφιο 50 του Κεφαλαίου 211200 «Τμήμα Οδικών Μεταφορών» και μεταφορά τους 
ως θέσεις Ελεγκτή Δημοσίων Μεταφορών [Κλ.Α2, Α5 και Α7(ii)] κάτω από το εδάφιο 30, 
διαγράφεται και οι θέσεις επαναφέρονται στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επιφέρουν καμία πρόσθετη δαπάνη. 

Τροποποίηση Aρ. 25   

Κεφάλαιο: 210200 «Τμήμα Δημοσίων Έργων, Διοίκηση - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη για 
σκοπούς μεταφοράς της αρμοδιότητας της διαχείρισης των Συμβάσεων Παραχώρησης των Λιμένων και των 
Αερολιμένων από τη Διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στο Τμήμα Δημοσίων 
Έργων, όπως υλοποιηθούν οι πιο κάτω ρυθμίσεις: 

• Δημιουργία μιας (1) θέσης Πρώτου Εκτελεστικού Μηχανικού [Κλ. Α14(ii)] κάτω από το εδάφιο 10. 

• Δημιουργία δύο (2) θέσεων Ανώτερου Εκτελεστικού Μηχανικού [Κλ. Α13(ii)] κάτω από το εδάφιο 20. 

• Δημιουργία τριών (3) θέσεων Εκτελεστικού Μηχανικού (Κλ.Α9, Α11 και Α12) κάτω από το εδάφιο 30. 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν πρόσθετη Μέση Ετήσια Μακροπρόθεσμη Δαπάνη €351.979. 

Τροποποίηση Aρ. 26   

Κεφάλαιο: 210900 «Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες» 
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Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη 
όπως δημιουργηθούν δύο (2) πρόσθετες θέσεις Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας (Κλ. Α8, Α10 και Α11) κάτω 
από το εδάφιο 50 έναντι κατάργησης δύο (2) κενών θέσεων Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας 1ης Τάξης [Κλ. 
Α11(ii)] κάτω από το εδάφιο 40 (υλοποίηση Σημείωσης Προϋπολογισμού). 

Αναθεώρηση της Κλίμακας των θέσεων Επιθεωρητή Εναέριας Κυκλοφορίας κάτω από το εδάφιο 30 από Α12 
σε Α12(ii). 

Τροποποίηση της Σημείωσης στη Στήλη των Επεξηγήσεων των θέσεων Επιθεωρητή Εναέριας Κυκλοφορίας 
[Κλίμακα Α12(ii)] κάτω από το εδάφιο 30 ως εξής:  «Οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία της συμφωνίας 
στη ΜΕΠ (21.11.2000), ανελίσσονται, με ετήσιες προσαυξήσεις στην Κλίμακα Α12 (ii), μέχρι του ποσού των 
€65.766 48.176, πάνω σε προσωπική βάση. Της ίδιας μεταχείρισης θα τύχουν και οι υπάλληλοι που κατείχαν 
τη θέση κατά την 1.11.2003».  Η αλλαγή από €48.176 σε €65.766 προκύπτει λόγω ενσωμάτωσης των γενικών 
και τιμαριθμικών αυξήσεων στους ετήσιους βασικούς μισθούς (Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών με 
αρ.1576 και ημερ. 27/6/2018).  Η υπόλοιπη Σημείωση διαγράφεται. 

Αναθεώρηση των Κλιμάκων των θέσεων Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας κάτω από το εδάφιο 50 από Α8, 
Α10 και Α11 σε Α9, Α11 και Α12.  Οι Σημειώσεις στην στήλη των Επεξηγήσεων οι οποίες αφορούσαν 
μισθολογικές ρυθμίσεις διαγράφονται.  Προσθήκη της ακόλουθης Σημείωσης στη στήλη των Επεξηγήσεων: 
«Υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την 31.12.2021 και αποκτήσουν την 4η ειδικότητα/ικανότητα αφού 
συμπληρώσουν πέντε τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας μέχρι τις 15.2.2022, τοποθετούνται στην αρχική 
βαθμίδα της Κλίμακα Α11». 

Δημιουργία 3 θέσεων Επιθεωρητή Εναέριας Κυκλοφορίας [Κλίμακα Α12(ii)] κάτω από το εδάφιο 30 και 5 
θέσεων Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) κάτω από το εδάφιο 50. 

Οι πιο πάνω προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν πρόσθετη Μέση Ετήσια Μακροπρόθεσμη Δαπάνη 
€618.091. 

Τροποποίηση Aρ. 27   

Κεφάλαιο: 211200 «Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Διοίκηση - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη για 
σκοπούς μεταφοράς της αρμοδιότητας της διαχείρισης της Σύμβασης Παραχώρησης των Δημοσίων 
Επιβατικών Μεταφορών από τη Διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στο Τμήμα 
Οδικών Μεταφορών, όπως υλοποιηθούν οι πιο κάτω ρυθμίσεις: 

• Δημιουργία μιας (1) θέσης Πρώτου Λειτουργού Οδικών Μεταφορών [Κλ. Α14(ii)] κάτω από το νέο εδάφιο 
5. 

• Μια (1) θέση προηγουμένως καλούμενη Ανώτερος Λειτουργός Δημοσίων Μεταφορών [Κλ. Α13(ii)] 
μετονομάζεται σε Ανώτερο Λειτουργό Οδικών Μεταφορών [Κλ. Α13(ii)] κάτω από το εδάφιο 10 και 
μεταφέρεται με τον κάτοχο της από το εδάφιο 10 του Κεφαλαίου 210115 «Διεύθυνση Δημοσίων 
Επιβατικών Μεταφορών - Διοίκηση Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων». 

• Τέσσερις (4) θέσεις προηγουμένως καλούμενες Λειτουργοί Δημοσίων Μεταφορών (Κλ.Α8, Α10 και Α11) 
μετονομάζονται σε Λειτουργούς Οδικών Μεταφορών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 20 και 
μεταφέρονται από το εδάφιο 20 του Κεφαλαίου 210115 «Διεύθυνση Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών 
- Διοίκηση Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων».  

• Δημιουργία τριών (3) θέσεων Λειτουργού Οδικών Μεταφορών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 
20, εκ των οποίων η 1 θα είναι για την ενίσχυση της στελέχωσης του Τομέα Σύμπραξης Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις Συμβάσεις 
Παραχώρησης Λιμένων και Αερολιμένων.  

• Η ρύθμιση για μετονομασία πέντε (5) θέσεων Ελεγκτή Οδικών Μεταφορών [Κλ.Α2, Α5 και Α7(ii)] κάτω 
από το εδάφιο 50 και μεταφορά τους ως θέσεις Ελεγκτή Δημοσίων Μεταφορών [Κλ.Α2, Α5 και Α7(ii)] 
κάτω από το εδάφιο 30 του Κεφαλαίου 210115 «Διεύθυνση Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών - 
Διοίκηση Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων» διαγράφεται και οι θέσεις επαναφέρονται 
στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 

• Ο διπλός σταυρός (++) και η υφιστάμενη Σημείωση στη στήλη των Επεξηγήσεων των θέσεων Ελεγκτή 
Οδικών Μεταφορών [Κλ.Α2, Α5 και Α7(ii)] κάτω από το εδάφιο 50 για μετονομασία τριών (3) θέσεων σε 
Ελεγκτές Δημοσίων Μεταφορών [Κλ.Α2, Α5 και Α7(ii)] κάτω από το εδάφιο 30 του Κεφαλαίου 210115 
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«Διεύθυνση Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών - Διοίκηση Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων» διαγράφεται.  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν πρόσθετη Μέση Ετήσια Μακροπρόθεσμη Δαπάνη €197.956. 

Τροποποίηση Aρ. 28   

Κεφάλαιο: 211300 «Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Διοίκηση - Κεντρικά Γραφεία - 
Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη για 
σκοπούς μεταφοράς της αρμοδιότητας της διαχείρισης των Συμβάσεων Παραχώρησης των Λιμένων και των 
Αερολιμένων από τη Διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στο Τμήμα Δημοσίων 
Έργων, όπως υλοποιηθούν οι πιο κάτω ρυθμίσεις: 

•  Δημιουργία μιας (1) θέσης Μηχανολόγου Μηχανικού (Κλ.Α9, Α11 και Α12) κάτω από το εδάφιο 20  

•  Δημιουργία μιας (1) θέσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Κλ.Α9, Α11 και Α12) κάτω από το εδάφιο 50 

Οι πιο πάνω πρόσθετες θέσεις δημιουργούνται για την ενίσχυση της στελέχωσης του Τομέα Σύμπραξης 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις Συμβάσεις 
Παραχώρησης Λιμένων και Αερολιμένων. 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν πρόσθετη Μέση Ετήσια Μακροπρόθεσμη Δαπάνη €95.512. 

Τροποποίηση Aρ. 29   

Κεφάλαιο: 220300 «Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη 
όπως οι θέσεις Ιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α13 και Α15) και 2ας Τάξεως (Κλίμακες Α11 και 
Α13) κάτω από το εδάφιο 20 σημειωθούν με διπλό σταυρό (++), λόγω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από το Υπουργείο Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
(ΟΚΥπΥ).    

Η προτεινόμενη ρύθμιση οδηγεί σε εξοικονόμηση €82.500 σε μελλοντικό στάδιο. 

Τροποποίηση Aρ. 30 

Άρθρο 16 «Απαγόρευση προσλήψεων εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιου 
κυβερνητικού προσωπικού και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας προσωπικού για κάλυψη έκτακτων 
και εποχιακών αναγκών».  

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου, παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του 
Άρθρου 16 ως ακολούθως: 

•  Εδάφιο (1)(ι): αύξηση της έγκρισης για απασχόληση εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου από 8 άτομα 
σε 10 ως εξής: 

Υπουργείο Εσωτερικών: 

(iv) Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων: μέχρι 10 εργοδοτούμενοι 
ορισμένου χρόνου (Κλ. Α1) για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Διεκπεραίωση 
εκκρεμοτήτων σχετικά με τα Στεγαστικά Σχέδια, την Επιδότηση Ενοικίου καθώς και για τον 
καθορισμό δικαιούχων για έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστοποιητικών Μίσθωσης»    

Για την πρόσληψη του πιο πάνω προσωπικού θα απαιτηθούν πρόσθετες πιστώσεις ύψους €29.774. Οι 
δαπάνες θα βαρύνουν το Άρθρο 02106 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες» του Κεφαλαίου 1612 
«Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων». 

• Εδάφιο (1)(λ)(iii): διαφοροποίηση της οροφής απασχόλησης εκπαιδευτικού προσωπικού, για κάλυψη 
των αυξημένων αναγκών της σχολικής χρονιάς 2021-2022, ώστε να συνάδει με την Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 27.10.2021, ως εξής: 

(λ) Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

(iii) Εκπαιδευτικές Διευθύνσεις:  

- με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (λ) αυτού, του αριθμού και της 
λέξης «13486 Εκπαιδευτικούς» (έβδομη και όγδοη γραμμή) με τη φράση «13548 Εκπαιδευτικούς 
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εκ των οποίων 62 αφορούν στη Δημοτική Εκπαίδευση για κάλυψη αναγκών του προγράμματος 
Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.+)». 

Για την πρόσληψη του πιο πάνω προσωπικού θα απαιτηθούν πρόσθετες πιστώσεις ύψους €1.830.351. Οι 
δαπάνες θα βαρύνουν το Άρθρο 02106 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες» του Κεφαλαίου 2005 
«Δημοτική Εκπαίδευση». 

•  Εδάφιο (1)(μ): Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων: 

(i) Τμήμα Δημοσίων Έργων:  

μέχρι 6 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου {3 Πολιτικοί Μηχανικοί (Κλ. Α9, Α11 και Α12) και 3 Τεχνικοί 
[Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)]} για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ανάπτυξης της Ομάδας Αξιοποίησης 
Λιμένων (Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακας, Βιομηχανικό Λιμάνι Βασιλικού και Λιμάνι Λεμεσού)       

Η δαπάνη πρόσληψης του πιο πάνω προσωπικού αντιστοιχεί σε πιστώσεις ύψους €134.906. Οι δαπάνες θα 
καλυφθούν από το Άρθρο 02106 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες» του Κεφαλαίου 2102 «Τμήμα 
Δημοσίων Έργων». 

•  Αντικατάσταση της λέξης «υπαλλήλων» στην πρώτη επιφύλαξη του άρθρου 16 (πρώτη γραμμή) με την 
φράση «εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου ή/και εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου» και με την 
προσθήκη στην πρώτη επιφύλαξη του άρθρου 16, μετά τη λέξη «πεσόντων» (έκτη γραμμή) της φράσης 
«η Δικαστική Υπηρεσία,», έτσι ώστε να περιληφθεί η Δικαστική Υπηρεσία στις εξαιρέσεις που 
περιλαμβάνονται στην πρώτη επιφύλαξη του άρθρου 16 ώστε να παρέχεται ευχέρεια αντικατάστασης 
υπηρετούντων εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου ή/και εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στη 
Δικαστική Υπηρεσία σε περίπτωση αποχώρησης τους για οποιοδήποτε λόγο.  

Τροποποίηση Αρ. 31 

Παράρτημα Μισθολογικές Κλίμακες - Πίνακας Ε 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του ΜΔΠ 2022-2024, παρίσταται ανάγκη για 
την ακόλουθη ρύθμιση: 

Τροποποίηση του Πίνακα Ε. «Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής» στο Παράρτημα Μισθολογικές Κλίμακες του 
νομοσχεδίου, έτσι ώστε: 

• όπου καταγράφονται οι μειωμένοι ετήσιοι βασικοί μισθοί για τις περιπτώσεις που τα πρόσωπα που από 
01.01.2012, διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις 
κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 
ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν 
στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της κρατικής υπηρεσίας, αλλά τοποθετούνται σε 
ψηλότερη από την αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης ή σε ψηλότερη κλίμακα από την αρχική των 
συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης, να διευκρινίζεται, για σκοπούς σαφήνειας, ότι η ρύθμιση που ισχύει 
για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις προνοείται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας, 

•  να διαγραφεί από τον Πίνακα ο μειωμένος για 24 μήνες ετήσιος βασικός μισθός για δημόσια θέση με 
συνδυασμένες Κλίμακες Α8, Α9 και Α10 επειδή πλέον αυτή η κλίμακα δεν απαντάται, 

•  να προστεθεί ο μειωμένος για 24 μήνες ετήσιος βασικός μισθός και για την περίπτωση δημόσιας θέσης 
με τις νέες συνδυασμένες κλίμακες Α11 και Α12. 

Από την τροποποίηση του υπό αναφορά Πίνακα δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τώρα θα πάμε στον πρώτο ομιλητή, που είναι ο συνάδελφος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών, ο Χαράλαμπος ο Θεοπέμπτου. 

 Κύριε Θεοπέμπτου, έχετε τον λόγο.  Είστε ο πρώτος εκ των ομιλητών. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Το 1998 και κάτω από την επίβλεψη της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, 
της γνωστής UNECE, εγκρίθηκε στις 25 Ιουνίου στη δανική πόλη Άαρχους η γνωστή Σύμβαση του Άαρχους, την 
οποία μετέπειτα υιοθέτησε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με πρόνοιες σε Οδηγίες και κανονισμό της.  Η 
σύμβαση δίνει τρία σημαντικά δικαιώματα στους πολίτες:  Πρώτο είναι το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες του δημοσίου που αφορούν το περιβάλλον.  Αυτό το μεταφέραμε στη δική μας νομοθεσία με τον 
Νόμο 119/2004.  Δεύτερο είναι το δικαίωμα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον, 
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όπως νομοθεσίες και πολιτικές.  Αυτό το δικαίωμα είναι διάσπαρτο σε περιβαλλοντικές νομοθεσίες.  Και τρίτο 
είναι το δικαίωμα να παίρνουν νομικά μέτρα εναντίον της κυβέρνησης για περιβαλλοντικές αποφάσεις με τις 
οποίες διαφωνούν. 

Η σύμβαση βασικά συνδέει την προστασία του περιβάλλοντος με τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη βάση 
του ότι η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή όλων των πολιτών και των κυβερνήσεων.  
Και, με βάση τα πιο πάνω, πρέπει να σκεφτούμε τι κάνουμε εμείς εδώ στην Κύπρο: οτιδήποτε, μπορούμε για να 
εμποδίσουμε τον κόσμο να γνωρίζει και να συμμετέχει! 

Για να μπορεί ένας πολίτης να συμμετέχει, πρέπει να γνωρίζει ότι γίνεται διαβούλευση και, για να 
εμποδίσουν αυτή τη δυσάρεστη για το κράτος εξέλιξη, ότι εμάθαν οι πολίτες ότι έχει διαβούλευση, απλώς 
ανεβάζουν σε μια ιστοσελίδα το κείμενο, γράφουν στη σελίδα ότι έχει δημόσια διαβούλευση και όποιος το δει 
είδεν το!  Οι πολύ καλές υπηρεσίες μπορεί κάποτε να κάνουν και καμιά ανακοίνωση μέσω του Γραφείου Τύπου 
και Πληροφοριών.  Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια, απλώς πιο παλιά μέσα μέσα έκαναν και καμιά 
διαβούλευση, αλλά αυτή η κυβέρνηση δεν ασχολείται καθόλου.  Εντελώς καθόλου! 

Εν τω μεταξύ, για να φαινόμαστε ότι είμαστε προοδευμένοι, το Υπουργείο Οικονομικών έχει εδώ και πολλά 
χρόνια εκδώσει οδηγό διαβουλεύσεων, ο οποίος πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ καλός.  Δεν είναι μόνο ότι 
παραβιάζουμε τη σύμβαση, δεν είναι μόνο ότι οι Κύπριοι πολίτες δεν απολαμβάνουν τα δικαιώματα που τους 
παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η μη διεξαγωγή της δημόσιας διαβούλευσης δημιουργεί και προβλήματα 
στη λειτουργία της Βουλής, όπου φτάνουν π.χ. τα νομοσχέδια και έρχεται μετά κόσμος και έχει παράπονα ότι 
δεν ρωτήθηκαν.  Βασικά, με αυτό τον τρόπο μεταφέρουν τον «μπελά» στη Βουλή. 

Πριν από μερικά χρόνια κατέθεσα μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το πώς πρέπει να γίνεται μια 
δημόσια διαβούλευση, αλλά κάθεται και περιμένει τέσσερα χρόνια στην επιτροπή Θεσμών χωρίς καμιά εξέλιξη.  
Αυτό το αναφέρω, γιατί, αν, για παράδειγμα, γινόταν μια τέτοια νόμιμη διαδικασία και με τα νομοσχέδια για την 
τοπική αυτοδιοίκηση, δε θα ταλαιπωρούμασταν τόσους μήνες στη Βουλή. 

Όσον αφορά το τρίτο δικαίωμα της Σύμβασης του Άαρχους, για τη δυνατότητα των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων να προσβάλλουν στο δικαστήριο αποφάσεις και πολιτικές του κράτους, έχουμε δει τα τελευταία 
χρόνια πολύ επιτυχημένες αγωγές από μη κυβερνητικές οργανώσεις σε άλλες χώρες, γι’ αυτό -ελπίζω σύντομα- 
θα δείτε και τον νέο ΜΚΟ που θα στηθεί στην Κύπρο, ειδικά και μόνο για να καταγγέλλει παραβιάσεις σε κυπριακά 
δικαστήρια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Μια τέτοια αγωγή κέρδισαν πριν λίγα χρόνια οι οργανώσεις στη 
Βρετανία για την αποτυχία της κυβέρνησης να προστατεύσει το κοινό από την κακή ποιότητα του αέρα.  Η 
κυβέρνηση στη Βρετανία αναγκάστηκε να συμμορφωθεί και ανάμεσα στα μέτρα που πήραν ήταν να διώξουν τα 
μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα από τις πόλεις, τα οποία φυσικά αγοράσαμε εμείς.  Και γιατί εμείς;  Επειδή εμείς 
απλώς δεν παίρνουμε μέτρα για βελτίωση της ποιότητας του αέρα, αν και με βάση τις δικές μας μετρήσεις ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος υπολογίζει 600 με 800 πρόωρους θανάτους στην Κύπρο λόγω της 
κακής ποιότητας του αέρα.  Το πιο σοβαρό μέτρο είναι η μείωση των αυτοκινήτων στις κυπριακές πόλεις, όχι 
μόνο για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, αλλά και για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε αναλάβει ως 
κράτος όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. 

Φυσικά, εμείς θεωρούμε ότι είναι οι άλλοι που θα πάρουν μέτρα, για να σωθεί το κλίμα, και είμαστε πολύ 
μικροί, για να μας προσέξουν.  Γι’ αυτό συνεχίζουμε το σενάριο «Business as usual» και είναι γι’ αυτό που 
αφαιρέσαμε τις φορολογίες από τα αυτοκίνητα, είναι γι’ αυτό που συνεχίζουμε κανονικά τον προγραμματισμό 
νέων δρόμων, ακόμη και μέσα από πάρκα στη Λευκωσία και θα κατασκευάσουν και μεγάλους κυκλικούς 
κόμβους, για να μεταφερθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση μέσα στη Λευκωσία αντί έξω στον αυτοκινητόδρομο, 
είναι γι’ αυτό που τα αυτοκίνητα δικαιούνται να κυκλοφορούν παντού, σε αντίθεση με ευρωπαϊκές χώρες όπου 
π.χ. δεν επιτρέπονται ιδιωτικά οχήματα στο κέντρο της πόλης.  Και δεν έχουμε φυσικά κηρύξει περιοχές χαμηλών 
ρύπων για προστασία των οικιστικών περιοχών. 

Το 2010 ετοιμάστηκε το Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας, το οποίο περιελάμβανε διαδρομές λεωφορείων, 
εγκατάσταση συστήματος GPS, ηλεκτρονική ενημέρωση για την προσέλευση των λεωφορείων με μοντέρνες 
στάσεις λεωφορείων, ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, προώθηση της ποδηλασίας, 
πεζοδρομοποιήσεις και διασταυρώσεις πεζών.  Πέρα από τα μεγάλα λεωφορεία στις πόλεις δεν κάναμε τίποτα 
άλλο και αποφασίσαμε να κάνουμε νέα μελέτη για τη Λευκωσία.  Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας έγινε και 
για τη Λεμεσό και για τη Λάρνακα, αλλά δεν ξέρουμε ποια δεκαετία θα τα κάνουν και φυσικά για την Πάφο και για 
την ελεύθερη Αμμόχωστο τους αφήσαμε ακόμη να περιμένουν τον σχεδιασμό. 

Η προώθηση των δημόσιων μεταφορών θα βελτιώσει και την ποιότητα του αέρα και αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση των εξόδων του ΓΕΣΥ.  Η πρόληψη προβλημάτων μέσω της υγιεινής διατροφής, της 
άσκησης, της καταπολέμησης του καπνίσματος, της μείωσης της ζάχαρης, του αλκοόλ και άλλων ουσιών έπρεπε 
να είναι κύριος στόχος του ΓΕΣΥ, γιατί ένα βελτιωμένο επίπεδο υγείας του κόσμου σημαίνει αυτόματα και 
μειωμένα έξοδα του ΓΕΣΥ.  Έπρεπε να έχουμε συνέχεια εκστρατείες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να 
αναλαμβάνει ο προσωπικός μας ιατρός να μας πιέζει για περισσότερη άσκηση, σωστή διατροφή και οτιδήποτε 
άλλο συστήνει η ιατρική για καλύτερο επίπεδο υγείας.  Τα θέματα υγείας φυσιολογικά εστιάζονται στην εφαρμογή 
του ΓΕΣΥ, μια δύσκολη μεταρρύθμιση, για την οποία όμως χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά και είμαστε όλοι 
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έτοιμοι να βοηθήσουμε να πετύχει. 

Αυτή την εποχή τα περιβαλλοντικά θέματα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Κατ’ 
ακρίβειαν, είναι τα κύρια θέματα με τα οποία ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.  Έχουν ήδη ανακοινωθεί τα 
πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας και όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική γνωστή ως «Fit for 55».  Αν 
ήσασταν στην παρουσίαση που έγινε στην επιτροπή Περιβάλλοντος, θα τρομάζατε με το τι έρχεται!  Αν ο τόπος 
δεν προετοιμαστεί για έγκαιρη εφαρμογή των πιο πάνω, τότε θα βρεθούμε όλοι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.   

Η πολιτική γνωστή ως «Fit for 55» περιέχει δεκατρία μέτρα πολιτικής με στόχο την κατά 40% μείωση των 
εκπομπών μέχρι το 2030, δηλαδή σε εννιά χρόνια.  Μερικά από αυτά τα μέτρα είναι:   

• Θα αλλάξει η εφαρμογή του συστήματος εμπορίας ρύπων, όπου πλέον δε θα έχει δωρεάν εκπομπές για 
την αεροπλοΐα και ναυτιλία, άσχετα σε ποια περιοχή του κόσμου είναι το πλοίο.  Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα των αύξηση του κόστους μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων.   

• Θα τεθούν αυστηροί στόχοι για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά χώρα.   

• Αυστηρά πλαίσια για μείωση των εκπομπών από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την απορρόφηση από 
τα δάση.   

• 40% της ενέργειάς μας να προέρχεται από ΑΠΕ.  Τα τελευταία δέκα χρόνια μόλις και καταφέραμε να 
πετύχουμε το 13%, που ήταν ο στόχος μας.  Σε εννιά χρόνια θα πρέπει να φτάσουμε το 40%!   

• Η λήψη μέτρων για πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας.  Είχαμε φυσικά από το 2014 και υποχρέωση να 
αναβαθμίζουμε ενεργειακά το 3% των κυβερνητικών κτιρίων, αλλά δεν ασχοληθήκαμε.   

• Θα γίνει επανεξέταση της πολιτικής για εναλλακτικά καύσιμα, που εμείς αποφασίσαμε το 2017 ότι δε θα 
κάνουμε τίποτα άλλο από το να εγκατασταθεί ένας φορτιστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κάθε 
αυτοκινητόδρομο και φυσικά τέσσερα χρόνια μετά ούτε αυτό δεν κάναμε.   

• Θα μπει η γνωστή φορολογία άνθρακα, όπου τα καύσιμα θα φορολογούνται πλέον με βάση τις εκπομπές 
τους και όχι με την ποσότητα ενέργειάς τους.  Το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της τιμής των καυσίμων.   

• Θα έχουμε φορολογία προϊόντων από τρίτες χώρες, για να παραμένουν ανταγωνιστικές οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες.   

• Ταμείο για να χρηματοδοτούνται πολίτες για ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, για τις ΑΠΕ και τις καθαρές 
μεταφορές.   

• Μετατροπή των καυσίμων σε πλοία της γραμμής και αεροπλάνα σε πιο φιλικά για το περιβάλλον καύσιμα.   

Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και δε δικαιούμαστε να αποτύχουμε. 

Πέρα από τα μέτρα μείωσης των εκπομπών, έχουμε παράλληλα και το σημαντικό για τον τόπο μας θέμα 
της προετοιμασίας για όλα όσα έρχονται.  Τα θέματα νερού, κτιρίων, γεωργίας, δασών κ.λπ. πρέπει να 
προσαρμοστούν άμεσα, εκεί και όπου μπορούμε. 

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η Σύνοδος COP26, που ήταν η 26η σύνοδος των μερών για το κλίμα.  Όλοι 
γνωρίζουν τις δυσκολίες των φτωχότερων χωρών, αλλά δυστυχώς δε φτάνουμε σε πράξεις.  Για παράδειγμα, σε 
παλαιότερο COP δόθηκε υπόσχεση για €100 δις που θα δίνονταν σε φτωχές χώρες, να μπορέσουν να 
αναπτυχθούν πράσινα, αλλά ούτε και αυτό έγινε.  Το πάγιο αίτημα των φτωχών κρατών, ιδιαίτερα των 
αφρικανικών, ήταν πάντα να αναλάβουν μεγάλες ευθύνες για μείωση των ρύπων οι ανεπτυγμένες χώρες, αφού 
αυτές είναι υπεύθυνες και για το πρόβλημα με το κλίμα, για να μπορέσουν και αυτές να αναπτυχθούν. 

Μια από τις αποφάσεις όμως που πάρθηκε στη Γλασκόβη και που θα μας επηρεάσει πολύ, αν 
συνεχίσουμε να μην παίρνουμε μέτρα, είναι η μείωση των εκπομπών μεθανίου.  Για το μεθάνιο δόθηκε σημασία, 
γιατί είναι πάνω από είκοσι φορές πιο βλαβερό για το κλίμα σε σχέση με το διοξίδιο του άνθρακα.  Στην Κύπρο 
οι εκπομπές μεθανίου προέρχονται από το γεγονός ότι θάβουμε οργανική ύλη, όπως κλαδιά και υπολείμματα 
κουζίνας, παρά το ότι αναλάβαμε ευθύνη μέχρι το 2016 να διαχειριζόμαστε το 65% αυτών των αποβλήτων. 

Οι αλλαγές προς το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετώ» θα βοηθήσουν να έχουμε καλής ποιότητας οργανικά 
απόβλητα, διαχωρισμένα από τους πολίτες.  Με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθεί και η κατάσταση με τις 
απαράδεκτες μονάδες του ΟΕΔΑ στην Κόση και στο Πεντάκωμο, που δεν έπρεπε να κτιστούν ποτέ. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη ξεκίνησε τη λήψη μέτρων εναντίον μας για τους ΧΥΤΑ στην Πάφο και εμείς 
απτόητοι θα συνεχίσουμε την απαράδεκτη αυτή πρακτική με την κατασκευή νέου κυττάρου, που θα το δείτε μέσα 
στους προϋπολογισμούς. 

Στην Κύπρο, όταν αναφέρονται στην ενεργειακή πολιτική, αυτόματα επικεντρώνονται στο φυσικό αέριο 
και αρχίζουν και οι συζητήσεις για αγωγούς, τα προβλήματα με την Τουρκία κ.λπ.  Όμως, μια σωστή ενεργειακή 
πολιτική πρέπει να βασίζεται σε ορισμένους επιστημονικούς κανόνες και πρακτικές, όπως το καθορίζει επίσης 
και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η απλή λογική.  Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι η λήψη μέτρων για 
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τη μείωση της ζήτησης ενέργειας με πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας.  Το πιο καλό παράδειγμα για μας είναι 
η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια.  Είναι ένας από τους τρεις σημαντικούς τομείς εκπομπών αερίου του 
θερμοκηπίου μάλιστα, μεταφορές, κτίρια και παραγωγή ηλεκτρισμού.  Σε μια χώρα όπου δεν είχαμε κανένα 
κανόνα για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων μέχρι το 2008, καταλήξαμε ο πληθυσμός μας να έχει το διπλάσιο 
ποσοστό ενεργειακής φτώχιας από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Με απλά λόγια πολύς κόσμος στην 
Κύπρο δεν μπορεί να κρατήσει το σπίτι του ζεστό τον χειμώνα. 

Επομένως, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια είναι το να δοθούν κίνητρα στον κόσμο 
να αναβαθμίσει ενεργειακά τα σπίτια του με θερμομονώσεις, διπλά παράθυρα κ.λπ.  Φυσικά, ούτε και η ίδια η 
κυβέρνηση δεν αναβάθμισε τα κτίριά της, όπως ήταν και η ευρωπαϊκή της υποχρέωση.  Με βάση τον περί της 
Ενεργειακής Απόδοσης Νόμο 31/2009 η κυβέρνηση έπρεπε από το 2014 να αναβαθμίζει ενεργειακά το 3% των 
κτιρίων της με βάση το εμβαδόν.  Δυστυχώς, πολύ λίγα κτίρια αναβαθμίστηκαν και δεν αναβαθμίσαμε κανένα 
από τα σχολεία μας. 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος μιας ενεργειακής πολιτικής είναι και η προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).  Πέρα από το αν είχαμε στόχους να πετύχουμε, η δυνατότητα στα νοικοκυριά να 
παράγουν τη δική τους ενέργεια θα βοηθούσε οικονομικά πολύ κόσμο, εφόσον θα μηδένιζαν σχεδόν τα έξοδα 
ηλεκτρισμού ή ακόμη θα είχαν και τη δυνατότητα να ζεσταίνουν το σπίτι τους σχεδόν δωρεάν με τον σωστό 
υπολογισμό μεγέθους του φωτοβολταϊκού.  Όμως, η κυβέρνηση αγνόησε εντελώς τα νοικοκυριά και περίμενε να 
έρθει το 2020, όπου, για να πετύχει τον στόχο της, άρχισε να δίνει μαζικές άδειες για φωτοβολταϊκά πάρκα σε 
μια τιμή αγοράς του ηλεκτρισμού από το δημόσιο που χρειάζεται να εξεταστεί σοβαρά. 

Όπως ανάφερα πιο πάνω, μια άλλη πτυχή των ΑΠΕ είναι η συμβολή της διαχείρισης αποβλήτων στην 
όλη προσπάθεια.  Η Οδηγία 98 του 2008 παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθούν τη χωριστή συλλογή των 
οικιακών αποβλήτων, δηλαδή να γίνεται αυτή στο σπίτι.  Αν σε κάθε σπίτι είχαμε, όπως έπρεπε εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια να γίνεται, έναν χωριστό κάδο για τα οργανικά απόβλητα, το χαρτί, τα υλικά ανακύκλωσης, τότε 
θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα οργανικά για παραγωγή ενέργειας, που θεωρείται και ΑΠΕ.  Τα 
οργανικά, που είναι συνήθως υπολείμματα κουζίνας, κλαδιά κ.λπ., αποτελούν περισσότερο από 50% των 
αποβλήτων ενός σπιτιού.  Σε μια διαδικασία αναερόβιας επεξεργασίας αυτά μπορεί να δώσουν βιοαέριο, το 
οποίο στη συνέχεια μπορεί να κινήσει γεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρισμού.  Αυτού του είδους η ενέργεια ΑΠΕ 
έχει το μοναδικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να παράξει ενέργεια, όποτε τη χρειαζόμαστε ακόμη και βράδυ ή όταν 
δε φυσά, διότι απλά έχεις το βιοαέριο φυλαγμένο. 

Ένα άλλο σοβαρό θέμα ενεργειακής πολιτικής είναι αυτό της ενέργειας στις μεταφορές.  Και εδώ φυσικά 
δεν τα πήγαμε καλά με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ΑΠΕ στις μεταφορές, 
που έπρεπε να είναι στο 10% και μείναμε περίπου στο μισό.  Γι’ αυτό, όταν η κυβέρνηση αρχίσει να αγοράζει 
δικαιώματα εκπομπών ρύπων ξοδεύοντας δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο, θα δείτε και την αύξηση στην τιμή 
των καυσίμων. 

Το φυσικό αέριο, για το οποίο όλοι μιλούν, έχει τον ρόλο του, μόνο αν συνδυαστεί με τα μέτρα πιο πάνω, 
αλλά και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το 2030 θα πρέπει να μειώσουμε τους ρύπους στο 55% 
και το 2050 θα πρέπει να εκπέμπουμε μόνο όσο απορροφούμε, να είμαστε δηλαδή ουδέτεροι ως κράτος.  
Παραμένουν και πολλά άλλα σοβαρά θέματα, όπως το μέλλον του υδρογόνου, η φύλαξη ενέργειας και η 
ασφάλεια παροχής ηλεκτρισμού, οι έξυπνοι μετρητές, που καθυστερούμε όσο μπορούμε να τους προωθήσουμε, 
και συστήματα φύλαξης ενέργειας. 

Ένα άλλο καυτό περιβαλλοντικό θέμα είναι και η διαχείριση της παράκτιας ζώνης.  Ούτε και το 2021 η 
κυβέρνηση εφάρμοσε το Πρωτόκολλο της Βαρκελώνης, που έπρεπε να το εφαρμόσουμε από το 2011, πριν δέκα 
χρόνια.  Φυσικά, άμα έχετε υπόψη τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωτική 
Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, θα καταλάβετε και το γιατί, αφού μεταξύ άλλων υποχρεώνει τις χώρες να 
εφαρμόζουν τη Σύμβαση του Άαρχους για δημόσιες διαβουλεύσεις.  Φυσικά, εμείς ψηφίσαμε ιδιωτικοποίηση των 
παραλιών με το έξυπνο κόλπο τότε με τους λιμενοβραχίονες, καθυστερούμε και τον θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό, που μάλιστα ζήτησαν και επίσημα από τη Βουλή την αναβολή του, δώσαμε δώρο παραλίες σε 
ξενοδόχους και μάλιστα τώρα ξέρουμε και σε ποιους -είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βουλής- χτίσαμε τις 
θαλασσινές σπηλιές, ετοιμάζονται να βάλουν ομπρέλες σε παραλίες ωοτοκίας των χελώνων, ισοπεδώσαμε 
παραλίες στον Πρωταρά, προσπαθούν με κάθε τρόπο να κηρύξουν τριών ειδών παραλίες, παραλίες των 
πλουσίων -«luxury beaches», όπως τα αποκάλεσαν- παραλίες μέσης τάξης και λαϊκές παραλίες, και μάλιστα τις 
περιέλαβαν χωρίς να το πάρει κανένας είδηση, χωρίς καμία διαβούλευση στη μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.  Σκάψαμε μάλιστα και παράνομα τους βράχους και κάναμε παραλία στις θαλασσινές σπηλιές και, 
παρά το ότι ήταν παράνομο αυτό, την κηρύξαμε και παραλία λουομένων.  Έχει εταιρεία ανάπτυξης στην Αγία 
Νάπα που έσκαψε τη γη και έφερε τη θάλασσα στην ανάπτυξή της, αλλά δεν το πρόσεξε κανένας!  Ψηφίσαμε 
νόμο να δημοσιεύουν οι τοπικές αρχές τα σχέδια χρήσης παραλίας αλλά δεν το κάνουν, για να μην το ξέρει ο 
κόσμος και να μπορούν να γεμίζουν τις παραλίες ομπρέλες για μέγιστο κέρδος.  Και, μιας και είμαστε στις 
παραλίες, θέλω να πω για μια παραλία για την οποία ανησυχώ πολύ και είναι αυτή μπροστά από τις 
πετρελαιοδεξαμενές στη Λάρνακα.  Το έδαφος στην περιοχή αυτή των πετρελαιοδεξαμενών είναι ρυπασμένο 
από πετρελαιοειδή και θα πρέπει να γίνει πρώτα αποκατάστασή του, προτού ξεκινήσει να κατασκευάζεται 
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οτιδήποτε στην περιοχή.  Είδατε την καταστροφή της θάλασσας στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού από τις 
απορρίψεις της λάσπης των ψηλών κτιρίων στη θάλασσα.  Στη Λάρνακα η κατάσταση θα είναι χειρότερη.  
Υπάρχει και η έγνοια για το αν θα υπάρχουν περάσματα ή θα εμποδίζεται η πρόσβαση στην παραλία.  Όταν 
φυσικά η Πολεοδομία έκανε τη λεγόμενη -προσέξτε, λεγόμενη- «δημόσια διαβούλευση» για το σχέδιο αυτής της 
περιοχής, το έκανε πρωί, το έκανε στα γραφεία της στη Λευκωσία, για να μην μπορούν προφανώς οι Λαρνακείς 
να πάρουν μέρος, αλλά να ισχυρίζονται ότι έκαναν δημόσια διαβούλευση.  

Ένα μεγάλο πρόβλημα επίσης, που το έχει και η Λάρνακα και η Λευκωσία και η Λεμεσός -αυτές είναι οι 
κύριες τρεις πόλεις- είναι τα προβλήματα με τις πλημμύρες.  Κάθε χρόνο βλέπουμε στις ειδήσεις και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης δρόμους πλημμυρισμένους και σπίτια στις πόλεις μας γεμάτα νερά.  Η κυβέρνηση έχει 
εδώ και πολλά χρόνια κάνει τους σχεδιασμούς για τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε σχέση με τις λεκάνες 
ποταμών, που μας υποχρέωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.  Τι γίνεται όμως με τις οικιστικές περιοχές στις πόλεις, 
όπου λόγω προβλημάτων των οχετών των ομβρίων πλημμυρίζουν σπίτια και δρόμοι;  Για πόσα χρόνια ακόμα 
θα συνεχίζουμε να προσποιούμαστε ότι είναι όλα καλά;  Μια σωστή διαχείριση των ομβρίων μάς προσφέρει και 
την εξοικονόμηση νερού και τον εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων.  Πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν 
αυστηρούς κανονισμούς και προωθούν έντονα μεθόδους συλλογής των νερών της βροχής.  Υπάρχουν αυστηροί 
κανονισμοί στην Ευρώπη για αποφυγή σφράγισης του εδάφους, αλλά εδώ δεν ενδιαφέρεται κανένας, γι’ αυτό 
εξάλλου διεκδικούμε και πρωτεία σε αυτό τον προβληματικό τομέα. 

Να θυμίσω ότι η συλλογή των νερών της βροχής ήταν πολύ διαδεδομένη στην Κύπρο τα παλιά χρόνια και 
το σύστημα υδροδότησης του σπιτιού γινόταν σε πολλές κοινότητες από στέρνες. Στο εξωτερικό ενθαρρύνεται η 
συλλογή και φύλαξη των ομβρίων υδάτων για πότισμα, πλύσιμο των ρούχων, αποχωρητήρια και εμπλουτισμό 
των υπογείων νερών.  Η διαχείριση των ομβρίων σε μια κατοικία μπορεί εύκολα να γίνει με το νερό που πέφτει 
σε καλυμμένες επιφάνειες του σπιτιού, όπως για παράδειγμα τη στέγη.   

Ακόμη ένα θέμα σωστής διαχείρισης των ομβρίων σε ιδιωτικούς χώρους, σε χώρους στάθμευσης και 
γενικά σε μεγάλες εκτάσεις καλυμμένες από άσφαλτο και πλάκες είναι η σωστή επιλογή των υλικών και του 
τρόπου κάλυψης.  Ο αειφόρος σχεδιασμός επιβάλλει απορροφητικές επιφάνειες σε αυτές τις επιστρώσεις, ούτως 
ώστε τα νερά να απορροφώνται από το έδαφος και όχι να ενώνονται με τα πιο μολυσμένα νερά των δρόμων και 
να χάνονται.  Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ξεκινήσει μια ολοκληρωτική προσπάθεια αλλαγής της πολιτικής για τη 
διαχείριση των ομβρίων στις πόλεις∙ να εμποδίζεται δηλαδή το νερό της βροχής να βγαίνει στους δρόμους και 
να σχεδιάζονται δεξαμενές κατακράτησης των νερών, για να μπορούν οι οχετοί πιο κάτω να διαχειριστούν τις 
ποσότητες.  Η τεχνολογία υπάρχει, όσο όμως εμείς δεν έχουμε τη θέληση, θα βλέπουμε δρόμους 
πλημμυρισμένους και πολίτες να κλαίνε την περιουσία τους στους δέκτες μας. 

Θέλω να αναφέρω ακόμα ένα σοβαρό θέμα το οποίο η πολιτεία έχει εγκαταλείψει εδώ και δεκάδες χρόνια, 
που είναι το θέμα των ανθρώπων του πολιτισμού.  Θέλω να σκεφτείτε μαζί μου την περίπτωση που ένας 
ζωγράφος, ο οποίος είναι και πολύ σπουδαίος, εργάζεται για τρία χρόνια, για να ετοιμάσει την έκθεσή του, για 
να μπορέσει να πωλήσει τους πίνακες του, για να έχει κάποιο εισόδημα.  Φτάνει η ώρα, ετοιμάζει την έκθεσή 
του, είναι πολύ μεγάλη η επιτυχία και εισπράττει, ας υποθέσουμε, €20.000.  Με αυτά τα λεφτά ο καλλιτέχνης θα 
πρέπει να ζήσει τα επόμενα τρία χρόνια, μέχρι την επόμενή του έκθεση.  Όμως, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει 
να πληρώσει φόρο εισοδήματος, επειδή για μια χρονιά τα εισοδήματά του ξεπέρασαν τα €19.500, που προβλέπει 
ο νόμος;  Τι γίνεται επίσης με τις κοινωνικές του ασφαλίσεις;  Με ποιο τρόπο θα πληρώνει εισφορές, για να 
διασφαλίσει μια σύνταξη; 

Ένα άλλο καλό παράδειγμα είναι ένας ηθοποιός ο οποίος μπορεί να έχει δουλειά μόνο μερικούς μήνες 
τον χρόνο.  Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ζήσει, μέχρι να βρει ξανά δουλειά και να πληρώνει και κοινωνικές 
ασφαλίσεις από λεφτά που δεν έχει;  Τι θα γίνει όλος αυτός ο κόσμος, όταν λόγω ηλικίας δε θα μπορούν πλέον 
να ασκούν την τέχνη τους;  Το ότι δεν πλήρωναν εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σημαίνει ότι στα 
65 τους η σύνταξή τους θα είναι μηδαμινή.   

Αυτά είναι μόνο δύο από τα πολλά παραδείγματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κυρίως οι 
άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα των τεχνών, θέατρο, οπτικοακουστική βιομηχανία, χορός, μουσική, 
εικαστικά, λογοτεχνία.  Μαζί με αυτούς φυσικά υπάρχει και μια σειρά άλλων καλλιτεχνών και επαγγελματιών που 
είναι στενά συνδεδεμένοι με τις τέχνες, όπως ο φωτισμός, ο ήχος, οι κινηματογραφήσεις, οι σκηνογράφοι, οι 
ενδυματολόγοι κ.λπ.  Όλοι οι αυτοεργοδοτούμενοι επαγγελματίες στον χώρο των τεχνών που ζουν από την τέχνη  
τους ή τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες πάντα αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, αλλά η κατάσταση έγινε 
πολύ χειρότερη κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Κύπρο, όπου δεν 
έχουμε καμιά απολύτως πρόνοια γι’ αυτό τον κόσμο.   

Χρειάζεται επομένως να δρομολογηθούν λύσεις το συντομότερο δυνατό και τα τρία βασικά θέματα που 
θα βοηθήσουν στην επίλυση και μιας σειράς άλλων προβλημάτων είναι τα εξής:  Πρώτον, για να μπορεί το 
κράτος να βοηθήσει, θα πρέπει πρώτα να έχει ένα σύστημα μέσω του οποίου θα γνωρίζει ποιοι είναι οι 
καλλιτέχνες και ποιοι από αυτούς χρειάζονται ειδική στήριξη.  Δεύτερον, τι θα γίνει με τον φόρο εισοδήματος;  
Χρειάζονται ειδικές πρόνοιες στο φορολογικό μας σύστημα και μάλιστα, πρόνοιες για ακανόνιστα εισοδήματα, 
όπως για παράδειγμα αν θα μπορεί κάποιος να πληρώνει το μέσο όρο των εισοδημάτων του για τρία συνεχόμενα 
χρόνια.  Τρίτον, για τις κοινωνικές ασφαλίσεις χρειάζεται να γίνει μια ειδική ρύθμιση, για να διασφαλιστεί ότι θα 
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έχουν κάποια σύνταξη να ζουν, όταν συνταξιοδοτηθούν.  Η κάθε χώρα χειρίζεται διαφορετικά αυτό το θέμα.  Θα 
μπορούσαμε για παράδειγμα να εφαρμόσουμε ένα ειδικό ταμείο προνοίας και κοινωνικών ασφαλίσεων για 
καλλιτέχνες, παρόμοιο με αυτό που έχουν διάφοροι ημικρατικοί οργανισμοί και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις ή ένα 
σύστημα συμπληρωμών βασισμένο στο κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Αυτό που μας έδειξε η πανδημία είναι ότι πολλοί αυτοεργοδοτούμενοι δε γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους 
και τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται σε όσους εισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Γι’ αυτό 
επείγει να γίνει μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης των αυτοεργοδοτουμένων και μάλιστα των νεαρών σε ηλικία. 

Όλα αυτά τα προβλήματα είναι γνωστά σε όλους, αλλά περνούν τα χρόνια και δε γίνεται τίποτα και όλοι 
περιμένουν από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει το νομοσχέδιο για το καθεστώς του καλλιτέχνη, αλλά 
φαίνεται ότι παρά τις κινητοποιήσεις θα μείνει και πάλι στα συρτάρια, όπως ήταν εδώ και τόσα πολλά χρόνια. 

Το πρόβλημα είναι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι νομίζετε και η αλήθεια είναι ότι τη δική μου περιέργεια να το 
ψάξω την προκάλεσε η προσπάθεια ενός ανθρώπου που θαυμάζω για όλα όσα έχει κάνει, του ηθοποιού Κώστα 
Βήχα, που με παραξένεψε αρχικά με το πόσους άπορους ηθοποιούς φρόντιζε. 

Και, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, θα αναφέρω περιληπτικά τα εξής: 

• Αφήσαμε όλες τις ηλικίες να βρίσκουν όλο και πιο εύκολα αλκοόλ, ναρκωτικά και τα αναβολικά, τα οποία 
είναι παντού!  Πρέπει να πάρουμε σοβαρά μέτρα τώρα.  

• Δεκατρία χρόνια μετά και ακόμη περιμένουμε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, που θα δώσει λύση και 
διέξοδο αναβάθμισης προσόντων σε πολλά πρόσωπα.   

• Εδώ και πολλά χρόνια δεν εφαρμόσαμε επίσης τον νόμο που καθόριζε τη διαδικασία εγγραφής των 
γυμναστών και το τι θα γίνει με τα γυμναστήρια.  

• Ένα θέμα για το οποίο συνεχίζουμε να αδιαφορούμε ως κοινωνία αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, 
η οποία χρειάζεται να γίνεται σε όλες τις ηλικίες και να διασφαλίζουμε ότι δεν έχει κανένα νέο ή νέα που 
φτάνει στην εφηβεία, χωρίς να περάσει από τέτοια ενημέρωση.  Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έμεινε 
πίσω και οι εκτρώσεις αυξάνονται.   

• Περιμένουμε με αγωνία την κυβέρνηση να εξαγγείλει μέτρα στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων.   

• Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στα σχολεία πρέπει να σχεδιάζεται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.   

• Από τον Γενάρη όλα τα νέα δημόσια κτίρια που ενοικιάζονται, ανακαινίζονται ή θα κατασκευαστούν πρέπει 
να είναι Κατηγορίας Α και υπάρχουν υπηρεσίες που δεν το γνωρίζουν.   

• Πρέπει να αλλάξει η αδιαφανής διαδικασία αλλαγής των ζωνών, για να μην έχουμε άλλα φαινόμενα 
θαλασσινών σπηλιών.  

• Νεολαία δεν είναι μόνο οι κομματικές νεολαίες, τους υπόλοιπους τους έχουμε εγκαταλείψει.   

• Η κουλτούρα πρόληψης είναι ανύπαρκτη.  Μαθαίνουμε πώς να τρώμε, τι ελέγχους να κάνουμε για την 
υγεία μας από το διαδίκτυο και το Facebook, γιατί η επίσημη σοβαρή και επιστημονική άποψη που έπρεπε 
να εκφράζει η κυβέρνηση είναι απούσα. 

• Ένα άλλο θέμα, έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να φυτέψουμε δέντρα, εκατομμύρια δέντρα.  Πού θα τα 
φυτέψουμε;  Πού θα τα βρούμε τα δέντρα;  Ποιος θα τα φροντίζει;  Όλα αυτά χρειάζονται τη βοήθεια του 
κράτους.  Δεν ενδιαφέρεται κανένας!  Έχουμε πολύ κόσμο που θέλει να βγει έξω να φυτέψει και δεν ξέρουν 
πού να φυτέψουν.  Δεν τους επιτρέπουν να φυτέψουν σε δασική γη, δεν τους επιτρέπουν να φυτέψουν 
σε κυβερνητικά χαλίτικα κομμάτια.  Οι δήμοι δυσκολεύονται να δεχτούν δενδροφύτευση σε χώρους 
πρασίνου, γιατί μετά θα έχουν την ευθύνη να τα φροντίζουν και δεν τη θέλουν.  Έχουμε πολλά 
προβλήματα με αυτό το κομμάτι και εγώ καλώ όλα τα κόμματα να συνεργαστούμε, για να βρούμε μια λύση 
σε αυτό τον τομέα. 

Κλείνοντας, θέλω ξανά -όπως κάνω κάθε χρόνο- να εκφράσω τον θαυμασμό μου και να πω ένα πολύ 
μεγάλο «ευχαριστώ» στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που με την εθελοντική τους δουλειά συμπληρώνουν τα 
τεράστια κενά και ελλείψεις της δημόσιας υπηρεσίας.  

Τέλος, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην παντοδύναμη Άντρια και στην πολυτάλαντη Εύη, που με κάνουν να 
φαίνομαι πολύ πιο καλός από ό,τι είμαι. 

Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που με ακούσατε και εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα! 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον κ. Θεοπέμπτου. 
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 Καταρχάς, να απολογηθώ και να καλωσορίσω τον Υπουργό Οικονομικών.  Δεν τον πρόσεξα από την 
αρχή. 

 Είναι αβλεψία του προεδρείου, αλλά, λόγω του εκτεταμένου της αίθουσας, κύριε υπουργέ, δε σε πρόσεξα.  
Καλωσόρισες στις εργασίες της Βουλής!   

 Έχω μία εισήγηση από έναν συνάδελφο που λέει τις ομιλίες των αρχηγών τουλάχιστον, οι οποίες είναι 
εκτεταμένες και επειδή είναι γραπτές, αν θέλει ο ομιλητής, να τις δίνει προς εκτύπωση στο προεδρείο, για να 
μπορούν να παρακολουθούν και οι συνάδελφοι από το γραπτό κείμενο.  Είναι μια καλή εισήγηση.  Όσοι θέλουν 
να δώσουν στη γραμματεία και αμέσως θα εκτυπωθεί και, μόλις αρχίζει ο αγορητής, θα ξεκινούμε τη διανομή της 
ομιλίας. 

 Λοιπόν, μετά τον κ. Θεοπέμπτου σειρά έχει ο συνάδελφος Μάριος Καρογιάν της Δημοκρατικής 
Παράταξης.   

 Τον λόγο έχει ο κ. Μάριος Καρογιάν. 

 Και να διανεμηθεί και η ομιλία του συναδέλφου, του κ. Θεοπέμπτου, που περιέχει πολλά βασικά στοιχεία, 
για να μας βοηθήσει όλους στα παρακάτω. 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κύριε υπουργέ,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η ψήφιση του προϋπολογισμού αποτελεί παραδοσιακά μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία.  Μια 
ευκαιρία να ξεδιπλωθούν οι πολιτικές, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται για το επόμενο έτος.  
Είναι όμως ταυτόχρονα και μια ύψιστη πολιτική διαδικασία λογοδοσίας της εκτελεστικής εξουσίας στο νομοθετικό 
σώμα, η οποία είναι και η πεμπτουσία του πολιτεύματός μας. 

 Η συζήτηση του προϋπολογισμού γίνεται σε μία περίοδο πρωτόγνωρης παγκόσμιας αβεβαιότητας.  
Αβεβαιότητα η οποία πηγάζει από τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση των τελευταίων εκατόν ετών και τις σοβαρές 
επιπτώσεις που τη συνοδεύουν. 

 Σε όλο τον κόσμο τα συστήματα υγείας πιέζονται, οι αντοχές των πολιτών δοκιμάζονται, οι ελευθερίες των 
ανθρώπων περιορίζονται, οι οικονομίες κλυδωνίζονται, οι κοινωνίες ανησυχούν και αισθάνονται ανασφαλείς. 

 Στην ασυνήθιστα μεγάλη αβεβαιότητα και ανησυχία που συνδέονται με την άγνωστη εξέλιξη της 
πανδημίας έρχεται να προστεθεί κι η ανάγκη ισχυροποίησης της χώρας για την αντιμετώπιση πρόσθετων 
προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και ως ελληνισμός γενικότερα.  
Προκλήσεις που απορρέουν από γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή μας, από ανεξέλεγκτες ροές μεταναστών, 
από φυσικές καταστροφές, αλλά και προκλήσεις που έχουν ως αφετηρία τους απόπειρες ελέγχου της ΑΟΖ και 
των φυσικών πόρων της πατρίδας μας. 

 Μέσα σ’ αυτό το ρευστό περιβάλλον συζητούμε τον προϋπολογισμό για το 2022.  Έναν προϋπολογισμό 
που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες που δημιουργεί η κάθε φάση εξέλιξης της υγειονομικής 
κρίσης, που εδράζεται στις υποχρεώσεις μας οι οποίες απορρέουν από το Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, που θέτει τις βάσεις για επαναφορά της οικονομίας σε πρωτογενή πλεονάσματα και μείωση του 
δημόσιου χρέους. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ο προϋπολογισμός που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας διαφέρει από κάθε άλλη φορά.  Και αυτό, γιατί, ενώ 
όλοι τα προηγούμενα χρόνια συζητούσαμε απλώς για αλλαγές που πρέπει να γίνουν και να οδηγούν στη 
μετεξέλιξη της οικονομίας μας, κανείς μας, και κυρίως η εκτελεστική εξουσία, δεν κατάφερε να δώσει οποιαδήποτε 
χειροπιαστά περιεχόμενα στην ανάγκη μεταβολής του παραγωγικού μας μοντέλου. 

 Αυτός ο προϋπολογισμός είναι ίσως ο μόνος στην ιστορία της κυπριακής οικονομίας που λόγω των 
υποχρεώσεών μας προς το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και των όρων που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει πραγματικές και ουσιαστικές αλλαγές που οδηγούν σε μια μετεξέλιξη του 
οικονομικού μας μοντέλου.  Κάτω από αυτές τις ιδιάζουσες συνθήκες που ζούμε μας δίνεται μια καταπληκτική 
ευκαιρία -ίσως και η τελευταία- για να αλλάξουμε και να ξεκολλήσουμε την Κύπρο μας από τον πάτο. 

 Ο τόπος μας βρίσκεται ενώπιον μιας ιστορικής ευκαιρίας.  Αν δε μας κυριεύσουν αυτοκαταστροφικά 
σύνδρομα με επιλογές ανεύθυνων και τυχοδιωκτών πολιτικών, τότε, ναι, μπορούμε να μιλάμε για μια χρυσή 
δεκαετία την οποία δεν πρέπει και δεν μπορούμε να χάσουμε.  Μια δεκαετία όπου ένα είναι το βέβαιο, ότι θα 
είναι ένας νέος κόσμος στον οποίο τον πρώτο και καθοριστικό λόγο θα έχουν η γνώση, η διάχυση της 
πληροφορίας, η τεχνολογία και η καινοτομία. 
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 Μέσα σε αυτές τις ιλιγγιώδεις ταχύτητες τεχνολογικής ανάπτυξης είναι αναμενόμενο πως, αν δεν τρέξουμε 
και εμείς με την ίδια ταχύτητα, τότε οι εξελίξεις θα μας προσπεράσουν με ταχύτητα φωτός. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Συζητούμε σήμερα για την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού, ωστόσο δεν πρόκειται να μπω στη 
λογική των αριθμών.  Άλλωστε, η αριθμολαγνεία είναι μία προσέγγιση που υιοθετείται από εκείνους που θέλουν 
είτε να επιβραβεύσουν είτε να κατακρίνουν την οικονομική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης.  Απόδειξη αυτού 
είναι η συζήτηση που διεξάγεται το τελευταίο διάστημα γύρω από το ύψος του δημόσιου χρέους.  Οφείλω να 
σημειώσω αυτή τη μεγάλη αντίφαση, η οποία είναι ενδεικτική του επιδερμικού και εν πολλοίς ανεύθυνου τρόπου 
με τον οποίο χειριζόμαστε ακόμα και εθνικά θέματα, όπως είναι η οικονομία. 

 Θυμίζω ότι με το ξέσπασμα της πανδημίας όλοι μας επιδοθήκαμε σε ένα ράλι ιδεών για το ποιος θα 
καταθέσει τις περισσότερες και τις πιο ευφάνταστες εισηγήσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών της επιπτώσεων, προτάσεις στις οποίες κάποιοι φρόντισαν να περιλάβουν τότε ακόμα και την 
επίσπευση συνολικά επτακόσιων πολιτογραφήσεων στο πλαίσιο του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων, 
κάτι που ακολούθως -όπως θα θυμάστε- υπήρξε τελικά και αφορμή για καταψήφιση του προϋπολογισμού. 

 Η αντίφαση στην οποία αναφέρομαι είναι πως, ενώ όλοι μας καλούσαμε την κυβέρνηση να μην 
τσιγκουνευθεί και να στηρίξει τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, σήμερα επικρίνουμε το γεγονός ότι το 
δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί.  Ναι, μπορεί η αύξηση του δημόσιου χρέους να αποτελεί σήμερα μια 
πραγματικότητα, ωστόσο αποτελεί επίσης πραγματικότητα το γεγονός ότι αποφεύχθηκαν μέχρι στιγμής οι 
μαζικές απολύσεις εργαζομένων. 

 Αποφεύχθηκε επίσης η δραστική αύξηση των δαπανών για το ανεργιακό επίδομα, αλλά και ο κίνδυνος 
αδρανοποίησης των παραγωγικών μονάδων της οικονομίας.  Και μιλώ για τους μικρομεσαίους και τους μεσαίους.  
Μιλώντας όμως για παραγωγικές μονάδες της οικονομίας, σίγουρα δεν αναφέρομαι στο νέο σύστημα που έχει 
στηθεί -και το υπογραμμίζω- για την αφαίμαξη των περιουσιών του κόσμου. 

 Μιλώ, ναι, για το κατεστημένο και τους κύκλους του, που ήταν η κύρια αιτία της κατάρρευσης της 
οικονομίας μας και της αποκαθήλωσης των θεσμών του κράτους μας.  Κάποιος θα ανέμενε ότι η οικονομική 
καταστροφή του 2013 θα μας έκανε πιο συνετούς και πιο ρεαλιστές με περισσότερη αυτογνωσία.  Θα μας 
καθιστούσε λιγότερο αλαζόνες, λιγότερο εγωκεντρικούς, λιγότερο άπληστους και λιγότερο ιδιοτελείς. 

 Θα ανέμενε κανείς πως οι παράγοντες σηψαιμίας στην οικονομία μας θα είχαν απομονωθεί και θα είχαν 
στεγανοποιηθεί από τις υγιείς παραγωγικές μονάδες του τόπου μας.  Αντίθετα, φαίνεται ότι η δράση τους 
εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να είναι εφαπτόμενη και αλληλοτροφοδοτούμενη.  Οι ίδιοι παράγοντες με 
διαφορετικό κουστούμι.  Οι τότε αμαρτωλοί των λευκών κολάρων είναι οι σημερινοί ηθικοί αυτουργοί των 
κόκκινων δανείων. 

 Υπερηφανευόμαστε ως Κύπρος για το γεγονός ότι το τραπεζικό σύστημα έχει μπει σε μια πρακτική 
διαδικασία μείωσης του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όταν την ίδια ώρα πολίτες χάνουν τις 
περιουσίες τους.  Φυσικά, δε συμπεριλαμβάνω σε αυτή την κατηγορία τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, για 
τους οποίους θα πρέπει επιτέλους να λάβουμε ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους.  
Αναφέρομαι στους συμπολίτες μας που η μοίρα τούς μεταχειρίστηκε άδικα και λόγω δυσχερειών κινδυνεύουν να 
χάσουν τα σπίτια τους. 

 Πού όμως καταλήγουν οι περιουσίες του κόσμου;  Στα λεγόμενα «funds» πίσω από τα οποία κρύβονται 
τα γνωστά συμφέροντα, τα γνωστά των αγνώστων συμφέροντα.  Σίγουρα πρόκειται για μια διεθνή πρακτική.  Για 
ποιο λόγο όμως δε γίνεται ένας σωστός και αντικειμενικός διαχωρισμός εκείνων που είναι στρατηγικά 
κακοπληρωτές και εκείνων που αντικειμενικά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις δανειακές τους 
υποχρεώσεις;  Γιατί δεν εφαρμόζεται απόλυτα ο κώδικας της Κεντρικής Τράπεζας για τις αναδιαρθρώσεις;  Γιατί 
πιστοληπτικά ιδρύματα προσφεύγουν με περισσή ευκολία στη λύση του ξεπουλήματος των περιουσιών του 
κόσμου; 

 Το πιο άδικο όμως είναι που μια χούφτα ανθρώπων δε διστάζουν ακόμα και να μαγειρεύουν τις εκτιμήσεις 
των περιουσιών καταχρεωμένων πολιτών, προκειμένου να τους αναγκάσουν να τις πωλήσουν σε τρίτους. 

 Με απλά λόγια το πάρτι συνεχίζεται στις πλάτες του κόσμου και ένας νέος κήπος με μίζες έχει στηθεί.  
Είναι γι’ αυτό τον λόγο που εμείς υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της 
διαπλοκής και της διαφθοράς στον τόπο μας.   

 Φυσικά, δε μηδενίζουμε τις προσπάθειες που έχουν κατά καιρούς αναληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση.  
Υπήρξαν θετικά βήματα για τη θεσμοθέτηση μέτρων και πολιτικών που να συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
και τις υποδείξεις της GRECO. 

 Ωστόσο, εκκρεμούν ακόμη σημαντικά νομοσχέδια όπως η προωθούμενη νομοθεσία για σύσταση και 
λειτουργία ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, η οποία θα πρέπει να περιβάλλεται από εξουσίες που θα 
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διασφαλίζουν τη δυνατότητά της να είναι αποτελεσματική.  Μόνο έτσι μπορεί να ανατραπεί η συνεχής διολίσθηση 
της εικόνας της χώρας μας διεθνώς. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Το ερώτημα που θα πρέπει να μας βασανίζει όλους τα τελευταία χρόνια είναι ποιο μπορεί να είναι το 
μέλλον αυτού του τόπου.  Ποιο είναι το όραμά μας για την Κύπρο;  Σκεφτήκαμε ποτέ πού θέλουμε να είναι η 
Κύπρος τα επόμενα δέκα ή είκοσι χρόνια;  

 Έχω την άποψη πως η απάντηση του πιο πάνω ερωτήματος δεν είναι αν το σκεφτήκαμε ή όχι, αλλά αν 
θέλουμε ή αν βολεύει κάποιους, να αλλάξουμε την Κύπρο. 

 Ας αναρωτηθούμε λοιπόν για τα ακόλουθα: 

• Θέλουμε μια Κύπρο ανθρωποκεντρική, η οποία θα είναι έτοιμη να αδράξει τις ευκαιρίες που προσφέρει ο 
νέος οικονομικός χάρτης, προωθώντας βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στην κοινωνία και στο περιβάλλον;   

• Θέλουμε μια Κύπρο η οποία θα διασφαλίζει τα αγαθά της ελευθερίας, της υγείας, της παιδείας, της 
ασφάλειας, της ωφέλιμης απασχόλησης;  

• Θέλουμε μια Κύπρο η οποία θα ξέρει να σέβεται τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα και θα μπορεί 
να το πετυχαίνει χάρις στην παραγωγική και ανταγωνιστική της οικονομία; 

• Θέλουμε μια Κύπρο της κοινωνικής αλληλεγγύης για όσους δυσκολεύονται να επιβιώσουν και αναμένουν 
τη στήριξη του κράτους; 

• Θέλουμε επιτέλους μια Κύπρο η οποία θα νοιάζεται πραγματικά για τους νέους της;  

• Θέλουμε μια Κύπρο η οποία θα θέλει, αλλά και θα μπορεί, να στηρίξει με στοχευμένο και δομημένο τρόπο 
την ύπαιθρο και τους αγρότες της; 

• Θέλουμε μια Κύπρο του οράματος, της ευημερίας και της προόδου; 

Εάν ναι, τότε κάθε όραμα χρειάζεται και στρατηγική και κάθε στρατηγική αναπόδραστα χρειάζεται και ένα 
σχέδιο δράσεων. 

 Είναι σαφές ότι μία σύγχρονη κοινωνία απαιτεί εκ των πραγμάτων βαθιές αλλαγές.  Για να γίνει αυτό, 
πρέπει να γίνουν και ρήξεις, ρήξεις ουσιαστικές, χωρίς ψευδαισθήσεις. 

 Αναγνωρίζουμε όλοι πως ο κυπριακός λαός πολλά από αυτά τα έχει ξανακούσει.  Πρέπει όμως να 
δράσουμε πριν χάσουμε και αυτό το τρένο.  Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα 
εθνικής συνεννόησης, ένα πρόγραμμα δηλαδή που θα σπρώξει την Κύπρο στη νέα εποχή, ας συμφωνήσουμε 
τουλάχιστον στα πλέον βασικά που είναι το δίπτυχο «δυνατή οικονομία-δίκαιη κοινωνία».  Είναι το δίπτυχο που 
μας έσωσε στο παρελθόν από περιπέτειες.  Μπορεί να το κάνει και τώρα.  Μόνο με μια ισχυρή οικονομία η 
Κύπρος θα είναι σωστά θωρακισμένη από κινδύνους που απειλούν την εθνική και φυσική μας επιβίωση. 

 Αλήθεια, δε θα έπρεπε να μας προβληματίζει το γεγονός ότι χώρες όπως η Ολλανδία, η Αυστρία, η 
Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, η Λιθουανία, η Λετονία, ακόμα και αυτή η Ισλανδία, η οποία πριν από λίγα χρόνια 
ήταν στα πρόθυρα οικονομικής πτώχευσης, σήμερα θεωρούνται από τις πιο ισχυρές και σταθερές οικονομίες;  
Δεν πρόκειται ούτε για τις μεγαλύτερες σε έκταση χώρες, αλλά και ούτε και για τις μεγαλύτερες σε πληθυσμό, 
ούτε καν πρόκειται για τις έξι ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Κατάφεραν όμως να είναι μεταξύ 
των χωρών που έχουν από τις υψηλότερες επιδόσεις όσον αφορά την πιστοληπτική τους ικανότητα, οι χώρες 
δηλαδή που αξιολογούνται ως οι πιο αξιόπιστες και οι πιο υγιείς οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτές οι 
εξελίξεις σηματοδοτούν μεγάλες αλλαγές ως προς το ποιος έχει βαρύτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου 
αιώνα και ποιος θα διαμορφώνει τις αποφάσεις που επηρεάζουν όλους μας. 

 Όσοι παραμένουν απαθείς και άτολμοι αναπόφευκτα μπαίνουν στο περιθώριο.  Ο στόχος μπορεί να 
φαίνεται φιλόδοξος, αλλά δεν είναι ακατόρθωτος.  Όπως κατορθώσαμε την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την είσοδό μας στην Ευρωζώνη, μπορούμε να το κατορθώσουμε κι αυτό.  Φτάνει να υπάρχει το όραμα και η 
πολιτική βούληση να πάρουμε τα αναγκαία μέτρα, για να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα της οικονομίας μας.  
Φτάνει να αντιληφθούμε όλοι ότι η οικονομία είναι μια εθνική υπόθεση που μας αφορά όλους και μόνο με 
συλλογική προσπάθεια -κυβέρνησης, Βουλής, κομμάτων, κοινωνικών εταίρων- μπορούμε να ελπίζουμε σ’ ένα 
τέτοιο επίτευγμα. 

 Γιατί να μην μπορούμε και εμείς να ακολουθήσουμε το επιτυχημένο παράδειγμα άλλων χωρών;  Αυτή 
είναι η μόνη οδός, για να διαδραματίσουμε έναν ρόλο μεγαλύτερο απ’ ό,τι προδικάζει το μικρό μας μέγεθος ή η 
γεωγραφική μας απομόνωση στην ευρωπαϊκή επικράτεια.  Φτάνει να το θελήσουμε και να εργαστούμε, για να το 
πετύχουμε.  Μόνο τότε θα γίνει πραγματικότητα. 
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 Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για μια ισχυρή οικονομία και μια δυνατή Κύπρο στην Ευρώπη του 21ου 

αιώνα και καλούμε όλους, μακριά από δογματισμούς, συνταγές και σύνδρομα του παρελθόντος, να 
ανταποκριθούν στο κάλεσμα της εποχής. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η οικονομική κρίση του 2013 και η κακή διαχείρισή της είχε ως αποτέλεσμα να φτάσουμε στα πρόθυρα 
της κατάρρευσης.  Η κλιματική αλλαγή μάς έχει επιβάλει την ανάγκη αναθεώρησης των στόχων μας σε πολύ πιο 
φιλόδοξους.  Η υγειονομική κρίση που διερχόμαστε και η έξοδός μας από αυτή μάς αναγκάζει να προωθήσουμε 
αλλαγές.  Αλλαγές που για χρόνια ήταν καλά κλειδωμένες στα χρονοντούλαπα και κολλημένες στα γρανάζια της 
γραφειοκρατίας, αλλά και των διαφόρων ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. 

 Και οι τρεις πιο πάνω περιπτώσεις έχουν ένα κοινό βασικό προαπαιτούμενο· τις μεταρρυθμίσεις.  Τώρα 
είναι η ώρα, για να πάρουμε τις αποφάσεις που μας αξίζουν, έτσι ώστε επιτέλους να φυσήξει στον τόπο μας 
αέρας αλλαγής και εκσυγχρονισμού για την οικονομία, την κοινωνία και το πολιτικό μας σύστημα.  
Μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα επαναφέρουν την Κύπρο σε τροχιά ανάπτυξης, ευημερίας και προόδου. 

 Αν όμως τα πράγματα αφεθούν ξανά στον αυτόματο πιλότο και δε διαχειριστούμε τις προοπτικές και τις 
ευκαιρίες που μας δίνονται μέσα από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ 
φοβάμαι πως η Κύπρος δε θα έχει κανένα μέλλον. 

 Το Ταμείο Ανάκαμψης θέτει πολύ σκληρά χρονικά χρονοδιαγράμματα, αλλά και συγκεκριμένους στόχους που 
πρέπει να επιτύχουμε.  Το ίδιο ισχύει και για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας από την οποία 
απορρέουν σοβαρές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και, αν δεν ενεργήσουμε άμεσα και αν δε βοηθήσουμε την 
κοινωνία μας στην προσπάθειά της να προσαρμοστεί, τότε η ευκαιρία που έχουμε να αλλάξουμε το οικονομικό 
μας μοντέλο θα μας προσπεράσει, αφήνοντας πίσω μια Κύπρο βυθισμένη στο σκοτάδι μιας ξεπερασμένης 
εποχής. 

 Ο προβληματισμός του Υπουργού Οικονομικών ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού για την αποτελεσματικότητα της πολιτείας στην απορρόφηση των κονδυλίων και την 
ικανότητά μας να ανταποκριθούμε με επάρκεια είναι ενδεικτικός των όσων αναφέρω. 

  Μέσα σε αυτό τον πολυσχιδή σχεδιασμό συγκαταλέγονται καίριες αλλαγές στους τομείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, του δικαστικού συστήματος, και πολλών άλλων που έχουμε ενώπιόν μας ως Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

 Ως τελική τους κατάληξη οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα μας οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό του κράτους, 
στην υπερίσχυση της πράσινης και κυκλικής οικονομίας μέσα από την επίτευξη των κλιματικών στόχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας στην 
Κύπρο και στην προσφορά των βέλτιστων κρατικών πρακτικών και υπηρεσιών προς τους πολίτες μας. 

 Εκφράζω την ελπίδα και την προσδοκία ότι θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που έχουμε ενώπιόν μας, για 
να προχωρήσουμε επιτέλους σε όλες εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος, χωρίς εκπτώσεις και 
συμβιβασμούς με μυωπικά οπισθοδρομικά και μικροκομματικά συμφέροντα και να κάνουμε σημαντικά βήματα 
προς τα εμπρός. 

 Πέραν των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, που ουσιαστικά μας έχουν επιβληθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ως Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, θεωρούμε ότι πρέπει να 
προχωρήσουμε με επιπλέον μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 
μας. 

 Συγκεκριμένα, στον εργασιακό τομέα επιβάλλεται να θεσμοθετηθεί εθνικός κατώτατος μισθός, να 
κατοχυρωθούν νομοθετικά νέα επαγγέλματα, να θεσμοθετηθούν υφιστάμενα επαγγέλματα, να εκσυγχρονιστεί η 
επιδοματική πολιτική του κράτους, να καταργηθούν οι ανισότητες που παρουσιάζονται. 

 Περαιτέρω, μία από τις πιο σύγχρονες προκλήσεις της εποχής μας είναι το δημογραφικό.  Οφείλουμε να 
λάβουμε ριζικές αποφάσεις σχετικά με την υπογεννητικότητα, τις μεταναστευτικές ροές, την ενσωμάτωση των 
νόμιμων μεταναστών, αλλά και την αξιοποίησή τους στο εργασιακό δυναμικό της χώρας μας. 

 Σημειώνω με ιδιαίτερη ανησυχία τη μείωση της τάξης του 13% στις γεννήσεις τα τελευταία πέντε χρόνια 
στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.  Είναι μία σημαντική και ενδεικτική πρόκληση που 
αντιμετωπίζουμε στον δημογραφικό τομέα.  Επιβάλλεται ως χώρα να προχωρήσουμε με νέα πιο ελκυστικά 
κίνητρα και να στηρίξουμε νέα ζευγάρια, όπως η πρότασή μας για αύξηση της άδειας μητρότητας από τους 
τέσσερις στους έξι μήνες από το πρώτο παιδί. 

 Παράλληλα, ένας άλλος εξίσου σημαντικός τομέας, που θα πρέπει να μας απασχολήσει, είναι και ο τομέας 
της γεωργοκτηνοτροφίας.  Ο τομέας αυτός αποτέλεσε το κύριο στήριγμα της κυπριακής οικονομίας ιδιαίτερα την 
περίοδο μετά την εισβολή του 1974.  Σήμερα έχει υποστεί μεγάλη συρρίκνωση με τη συνεισφορά του στο 
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κυπριακό ΑΕΠ να είναι μικρότερη συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Είναι θετικό το 
γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή προς τον πρωτογενή τομέα, με τους νέους να 
επιστρέφουν ξανά στις αγροτικές εργασίες.  Χρειάζεται όμως το κράτος να αυξήσει τον παρεμβατικό του ρόλο 
στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας με ένα πλέγμα προγραμμάτων στήριξης και όχι με αποσπασματικές 
ενέργειες.  Ένα πλέγμα προγραμμάτων που θα μας παρέχει τη δυνατότητα να αξιοποιούμε τη δύναμη της 
τεχνολογίας, αλλά και τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες.  Ένα πλέγμα προγραμμάτων που θα συνδέεται με 
γενναιόδωρα σχέδια στέγασης για τα νεαρά ζευγάρια που επιθυμούν να δημιουργήσουν τις οικογένειές τους στην 
ύπαιθρο. 

 Επιπρόσθετα, ως Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, έχουμε προτείνει την 
καθιέρωση της Κάρτας Αγρότη, την παραχώρηση φορολογικών και πολεοδομικών κινήτρων με σκοπό την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές και γεωργικές περιοχές, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό 
του συστήματος γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, τέλος, την υιοθέτηση μέτρων για 
προστασία της αγροτικής γης. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Απέχουμε μόνο μερικές ημέρες πριν από το τέλος αυτής της χρονιάς, αλλά και την αρχή μιας καινούριας.  
Αυτή η χρονική στιγμή αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, για να αναστοχαστούμε ως κράτος, αλλά και ως 
λαός. 

 Το εθνικό μας θέμα διέρχεται μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις του, καθώς η Τουρκία εδραιώνει σταδιακά 
την κατοχή και τη διχοτόμηση μεγάλου μέρους της πατρίδας μας.  Η εν εξελίξει επέκταση της κατοχής στην 
περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου παρασέρνει μαζί της και τις όποιες προοπτικές επανέναρξης των 
συνομιλιών, καθώς και τις πιθανότητες κατάληξης σε μία συμφωνία για μια αποδεκτή βιώσιμη και λειτουργική 
λύση.  Πλέον ταξιδεύουμε σε θάλασσες επικίνδυνες εξαιτίας της γνωστής στάσης της Τουρκίας και του 
φερεφώνου της στα κατεχόμενα και την εν πολλοίς αδυναμία ή και αδιαφορία του διεθνούς παράγοντα να 
συνετίσει την Άγκυρα. 

 Κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για συζήτηση περαιτέρω μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή ακόμη και 
ιδέες συνεργασίας με θέμα την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως 
διαλαμβάνεται στο έγγραφο επιλογών που εσχάτως κυκλοφόρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 Το ζήτημα όμως δεν είναι η προώθηση περαιτέρω ΜΟΕ ή καινοφανών ιδεών, αλλά η επίτευξη λύσης του 
Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο.  Τα ΜΟΕ δεν πρέπει να προωθούνται εις βάρος της συζήτησης της ουσίας του 
Κυπριακού.  Διαφορετικά, το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η διαιώνιση της παρούσας κατάστασης και η 
προώθηση περαιτέρω τετελεσμένων από την κατοχική δύναμη, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην 
Αμμόχωστο. 

 Είναι γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο που θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό όπως παραμείνουμε πιστοί 
στις διακηρυγμένες μας θέσεις, επιδιώκοντας την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που 
διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, με στόχο να καταλήξουμε στο μόνο εφικτό και αποδεκτό πλαίσιο λύσης του 
Κυπριακού που δεν είναι άλλο από τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. 

 Ως Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων απορρίπτουμε κάθε μορφή 
διχοτόμησης και υποστηρίζουμε την επίτευξη μιας λύσης που θα είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών, τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα επανενώνει τον λαό και την πατρίδα μας και θα 
εγγυάται την πλήρη εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου. 

 Επιδιώκουμε μια λύση που θα μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα κανονικό κράτος.  Τούτες τις δύσκολες 
ώρες καλούμε τον λαό μας -Ελληνοκυπρίους, Τουρκοκυπρίους, Αρμενίους, Μαρωνίτες και Λατίνους- σε ενότητα, 
συστράτευση και εγρήγορση.  Καλούμε τον λαό μας σε αφύπνιση, προτού το κυπριακό πρόβλημα ενταφιαστεί 
οριστικά, προτού οδηγηθούμε σε μη αναστρέψιμες εξελίξεις για το μέλλον της πατρίδας μας. 

 Την ίδια ώρα γίνεται αντιληπτό πως δεν είναι αρκετό στο να περιοριζόμαστε στην απόκρουση των 
τουρκικών θέσεων.  Είναι σημαντικό να έχουμε κοινά αποδεκτές θέσεις από το σύνολο ή τουλάχιστον τη 
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων στο εσωτερικό, οι οποίες να προβάλλονται από όλους μας στο 
πλαίσιο μίας δυναμικής, ενεργητικής διπλωματίας, προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες επανέναρξης 
των συνομιλιών, στη σωστή βάση, οι οποίες θα επικεντρωθούν στην ουσία του Κυπριακού. 

 Θα πρέπει επίσης να διευρυνθούν οι ορίζοντες της εξωτερικής μας πολιτικής μέσα στο πλαίσιο πάντα των 
δυνατοτήτων μας.  Η συστηματική διπλωματική στροφή προς γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής και του 
Κόλπου αποδεικνύει ότι μέσω συνεπούς εργασίας μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα.  Το επικείμενο 
άνοιγμα πρεσβείας στην Αντίς Αμπέμπα, έδρα της Αφρικανικής Ένωσης, αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 
ενίσχυση των δεσμών της Κύπρου με την αφρικανική ήπειρο, μια περιοχή του κόσμου η οποία πολιορκείται από 
την Τουρκία για πολιτικούς, οικονομικούς και εμπορικούς λόγους.  Απλώς, για την ιστορία, αυτή η συζήτηση 
γίνεται, γιατί ουσιαστικά αυτό που παρατηρούμε, αφού μιλάμε για την Τουρκία, είναι ότι από το 2000 ξεκίνησαν 
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να κτίζουν τις σχέσεις τους με την αφρικανική ήπειρο.  Το 2000 είχαν εννέα πρεσβείες, σήμερα έχουν σαράντα 
τρεις.  Η Ελλάδα σήμερα έχει εφτά, η Κύπρος έχει τρεις με την Αντίς Αμπέμπα.  Ο όγκος εμπορικών συναλλαγών 
της Τουρκίας το 2000 ήταν €5 δις, σήμερα είναι €25 δις και όλα αυτά συνοδευόμενα από επιρροή διευρυνόμενη 
της Τουρκίας.  Εξού και ένας από τους λόγους που δυσκολευόμαστε να προσφύγουμε στη Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών, για να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε, είναι γιατί δυστυχώς το μπλόκο, το ισχυρό 
μπλόκο των αφρικανικών κρατών, έχει άλλες απόψεις από τις δικές μας. 

 Επομένως, προς τον σκοπό αυτό θα μπορούσε να υπάρξει διμερής συνεργασία με την Ελλάδα, η οποία 
έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται σε διάφορες περιοχές της Αφρικής, ή ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης, προκειμένου να τοποθετηθούν Κύπριοι διπλωμάτες σε αυτές τις χώρες, δίχως την ανάγκη 
να λειτουργεί διπλωματική αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας εκεί.  Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε 
σχέση με σημαντικές χώρες της Ασίας, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στη διεθνή πολιτική σκηνή και σε πολυμερή φόρα. 

 Με σύγχρονη και ρεαλιστική αντίληψη των διεθνών πραγματικοτήτων μπορεί να επικαιροποιηθεί η 
εξωτερική μας πολιτική με πολλαπλά πολιτικά και οικονομικά οφέλη για την Κύπρο.  Το κόστος μιας 
μονοδιάστατης αντίληψης και έλλειψης επαρκούς γνώσης στα διάφορα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στο 
Κυπριακό είναι επαχθές. 

 Εξάλλου, η υπογραφή τον Νοέμβριο του 2019 του μνημονίου Άγκυρας-Τρίπολης για την οριοθέτηση 
θαλασσίων ζωνών και στρατιωτική εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη έφερε στο προσκήνιο αυτά που έχω πει 
προηγουμένως.  Δηλαδή και Ελλάδα και Κύπρος να επανέλθουμε και στη Βόρεια Αφρική, αλλά και να 
διευρύνουμε το πολιτικοδιπλωματικό αποτύπωμά μας εκεί που η Τουρκική επιρροή έχει διευρυνθεί δυστυχώς τα 
τελευταία δεκαπέντε χρόνια. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η οικονομία είναι εθνικό ζήτημα και εμείς έτσι την αντιμετωπίζουμε.   

 Επιτρέψτε μου να δανειστώ τα λόγια του αείμνηστου πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Τάσσου 
Παπαδόπουλου, ο οποίος, ως έγκριτος νομικός και έμπειρος πολιτικός και κοινοβουλευτικός, είχε πρωτοστατήσει 
την περίοδο εκείνη στην προσπάθεια να διαχωρίσει την ανάγκη λειτουργίας του κράτους από την άσκηση κριτικής 
στην εκάστοτε διακυβέρνηση. 

 Όπως ο ίδιος τόνιζε στις ομιλίες του, η έγκριση και υπερψήφιση των ετήσιων προϋπολογισμών με κανένα 
τρόπο δε συνιστά -ούτε και μπορεί να ερμηνευθεί- έγκριση ή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση για την 
οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, εκπαιδευτική, περιβαλλοντική και άλλη πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης.  
«Στο δικό μας καθεστώς», όπως έλεγε, «ο ετήσιος προϋπολογισμός δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μια 
εξουσιοδότηση των ετήσιων δαπανών που προτείνει η εκτελεστική εξουσία».  Τα λόγια του αείμνηστου Τάσσου 
Παπαδόπουλου είναι σήμερα επίκαιρα, γι’ αυτό και δεν πρόκειται ούτε και εγώ να μπω στη λογική των αριθμών. 

 Οφείλω ωστόσο να σταθώ στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας εξαιτίας των οικονομικών 
επιπτώσεων της πανδημίας.  Θεωρούμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο 
αποτελεσματική και να εξεύρει ακόμη πιο δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο στην προσπάθειά της για στήριξη των 
εργαζομένων, των αδύναμων κοινωνικών ομάδων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεών μας. 

 Εντούτοις, παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις που έχουμε, οι ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν 
επιβάλλουν υπευθυνότητα και σοβαρότητα από όλους μας.  Η Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία 
Δημοκρατικών Δυνάμεων φιλοδοξεί να συνεχίσει να είναι μία παράταξη την οποία διακρίνει ο ορθολογισμός, ο 
ρεαλισμός και η διεκδίκηση, μία παράταξη της ευθύνης, της μετριοπάθειας, των συνθέσεων και της συναίνεσης.  
Γι’ αυτό και εμείς αποφασίσαμε να υπερψηφίσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό.  Για μας προέχει το δημόσιο 
συμφέρον.  Πορευόμαστε και πολιτευόμαστε όχι στη βάση μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, αλλά στη βάση του 
ευρύτερου καλού για τον τόπο και τον λαό μας.  Θεωρούμε εξαιρετικά επιζήμιο εξάλλου το σύνηθες παραδοσιακό 
δίπολο κυβέρνηση-αντιπολίτευση. 

 Ως Δημοκρατική Παράταξη δε μας ενδιαφέρει διόλου η πατρότητα σωστών προτάσεων.  Εκεί και όπου 
συμφωνούμε θα τα στηρίζουμε και εκεί και όπου διαφωνούμε ευθαρσώς και με ευπρέπεια θα δηλώνουμε τη 
διαφωνία μας με μια ουσιώδη διαφορά.  Η διαφωνία μας θα συνοδεύεται πάντοτε από τη δική μας εποικοδομητική 
και δημιουργική αντιπρόταση.  Όσες δυσκολίες και αν μας επιφυλάσσει η πορεία της κυπριακής, αλλά και της 
παγκόσμιας οικονομίας, στο τέλος είμαι πεπεισμένος ότι με τη συνέργεια, τη συνεννόηση, τις συνθέσεις, την 
εθνική ενότητα μπορούμε να τα καταφέρουμε.  Τα μικρά είναι πολύ λίγα, για να μας χωρίζουν.  Αυτά που πρέπει 
να μας ενώσουν είναι τα πιο σημαντικά και τα μεγάλα και νομίζω ότι έχουμε αρκετή σύνεση και αρκετή λογική 
όλοι να κάνουμε αυτό που οι πολίτες αναμένουν από εμάς, αυτό που η κοινωνία αναμένει από εμάς, δηλαδή να 
προχωρήσουμε άμεσα, ρηξικέλευθα, γοργά και με αποτελεσματικότητα στην επίλυση των σοβαρών προκλήσεων 
που αντιμετωπίζουμε όλοι μπροστά μας. 
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 Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία, την ίδια ώρα όμως απελευθέρωση, 
επανένωση, αυτή είναι η ευχή, και προκοπή στον τόπο και στον λαό μας. 

 Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Μάριο Καρογιάν.   

 Καλείται στο βήμα ο επόμενος ομιλητής, που είναι ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο συνάδελφος Μαρίνος 
Σιζόπουλος.  Ο επόμενος, που θα ετοιμάζεται μετά από τριάντα λεπτά, θα είναι ο συνάδελφος Χρίστος Χρίστου 
του ΕΛΑΜ και έπεται η συνέχεια. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η συζήτηση του προϋπολογισμού του 2022 γίνεται και φέτος κάτω από το βάρος των συνεπειών, αλλά 
και της υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής αβεβαιότητας που προκαλεί η συνέχιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού.  Η παράτασή της έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στις εργασιακές σχέσεις όσο και στο 
οικονομικό μοντέλο της κάθε χώρας ξεχωριστά.   

 Όσον αφορά την πατρίδα μας, η πανδημία επιβεβαίωσε τις διαχρονικές αδυναμίες της οικονομίας.  
Αδυναμίες τις οποίες η ΕΔΕΚ υποδείκνυε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν 
επέδειξαν την ανάλογη ευαισθησία και ανταπόκριση.  Τόνιζε την αναγκαιότητα οι προϋπολογισμοί να αλλάξουν 
φιλοσοφία, να μην αποσκοπούν στην επίτευξη ποσοτικών μόνο στόχων, αλλά και ποιοτικών, για να 
προσδώσουν σταδιακά στην οικονομία μας μακροοικονομική σταθερότητα.  Τόνιζε ακόμα ότι η συνέχιση της 
επικέντρωσης στην αποκλειστική διαχείριση του κατασκευαστικού, του τουριστικού τομέα και των υπηρεσιών 
θέτει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή, δεδομένου ότι είναι τομείς ιδιαίτερα 
εύθραυστοι, που επηρεάζονται από εξωγενείς, άρα μη ελεγχόμενους παράγοντες.  Ακόμα και σε αυτούς τους 
τομείς η πολιτική διαχείρισης ήταν και εξακολουθεί να είναι μονοδιάστατη.   

 Στον τουριστικό τομέα απουσιάζει η ανάπτυξη ποιοτικών μορφών, όπως ο ιατρικός, ο συνεδριακός, ο 
αθλητικός, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδημάτων.  Σκόπιμα προβάλλεται 
ο απόλυτος αριθμός τουριστών που επισκέπτονται την πατρίδα μας και όχι το καθαρό ετήσιο κέρδος.   

 Στον κατασκευαστικό τομέα επαναλήφθηκε το φαινόμενο της υπερθέρμανσης.  Στο πλαίσιο μάλιστα του 
επενδυτικού προγράμματος πολιτογραφήσεων οι κυβερνήσεις προχώρησαν σε παραχώρηση παρεκκλίσεων σε 
επιχειρηματίες για αναπτύξεις που σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον και δε 
διασφαλίζεται η δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.   

 Φυσικά, επιστέγασμα αυτής της πολιτικής είναι το σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων.  Η δημοσιοποίησή 
του επέφερε οικονομικές επιπτώσεις στην πατρίδα μας, την εξέθεσε διεθνώς, απώλεσε την αξιοπιστία της, 
πλήγηκε το κύρος και η υπόστασή της.   

 Δεν αναμέναμε και δεν προσδοκούσαμε ριζικές αλλαγές στη βάση των υποδείξεων και των προτάσεών 
μας.  Όμως, οι εμπειρίες του παρελθόντος θα έπρεπε να προβληματίσουν τους εκάστοτε κυβερνώντες και 
σταδιακά να λάβουν μέτρα, ώστε η κυπριακή οικονομία να επεκταθεί και σε νέους, καινοτόμους και υψηλής 
τεχνολογίας τομείς.  Να ετοιμαστούν προγράμματα και να γίνουν επενδύσεις για την ποιοτική αναβάθμιση του 
πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, ώστε η πατρίδα μας να αποκτήσει μερική ή σχετική 
επάρκεια καταναλωτικών αγαθών και να μειωθεί η εξάρτηση από τα εισαγόμενα.  Για την υλοποίηση αυτού του 
στόχου, πέρα από την απορρόφηση κεφαλαίων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
και το πλούσιο επιστημονικό δυναμικό της πατρίδας μας, που θα οδηγούσε ταυτόχρονα στη μείωση της ανεργίας 
και της μετανάστευσης κυρίως των νέων.  Η πραγματική οικονομία εκτός από ποσοτική πρέπει να είναι και 
ποιοτική.  Τέλος, σημαντικός παράγοντας στην ποιοτική ανάπτυξη είναι και η ανθρωποκεντρική μορφή που 
πρέπει να χαρακτηρίζει την οικονομική πολιτική του κράτους.  Οι πόροι πρέπει να έχουν κατά το δυνατό 
ομοιόμορφη κατανομή στους πολίτες είτε άμεσα είτε έμμεσα.  Αυτό θα μειώσει τη φτωχοποίηση των πολιτών και 
θα συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση κοινωνικής συνοχής, η οποία βρίσκεται στο στάδιο αποδόμησης.   

 Μέσα σε αυτό το πνεύμα η ΕΔΕΚ κατά την ψήφιση του περσινού προϋπολογισμού, αξιοποιώντας τη 
δυνατότητα που της δόθηκε, κεφαλαιοποίησε προς όφελος των πολιτών της υπαίθρου, των ορεινών, των 
ημιορεινών περιοχών, των χαμηλοσυνταξιούχων, των χαμηλόμισθων σειρά μέτρων οικονομικής και κοινωνικής 
στήριξης.  Επιπρόσθετα, ενίσχυσε το στεγαστικό πρόγραμμα με την αύξηση της χορηγίας, αλλά και την ένταξη 
σε αυτό των 134 περιαστικών κοινοτήτων που αρχικά είχαν αποκλειστεί.  Παρόμοιας φύσης μέτρα είναι δυνατό 
και πρέπει να υιοθετούνται σταδιακά, για να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.   

 Άμεσα συνδεδεμένος με τα παραπάνω είναι και ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος στις πλείστες των 
περιπτώσεων κινείται με αδικαιολόγητη βραδύτητα, επιτείνει τη γραφειοκρατία και σταδιακά μειώνει την 
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αποδοτικότητά του.  Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως οι κρίσεις δεν έχουν μόνο επιπτώσεις, προσφέρουν και 
ευκαιρίες για ουσιαστικές αλλαγές και νέες αναπτύξεις.  Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαν να υιοθετηθούν 
πρόσθετες δράσεις, όπως μείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση της παραγωγικότητας της δημόσιας υπηρεσίας 
με περαιτέρω αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, περιφερειακή αποκέντρωση υπηρεσιών και 
απλοποίηση διαδικασιών, εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης κρατικής γης για την ανέγερση νέων, σύγχρονων, 
λειτουργικών και μειωμένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κτιρίων, για να στεγαστούν υπουργεία και κρατικές 
υπηρεσίες -δε δικαιολογείται το κράτος να ξοδεύει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, για να στεγάσει τις 
υπηρεσίες του σε ακατάλληλα υποστατικά- ετοιμασία προγράμματος ανάπτυξης ειδικών καλλιεργειών για την 
παραγωγή προϊόντων στη βάση των εδαφικών και κλιματολογικών συνθηκών, τα οποία να κατοχυρώνονται ως 
προϊόντα ονομαστικής προέλευσης, ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης.   

 Δεν παραγνωρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και του 
προγράμματος ανάκαμψης.  Όμως, εκτιμούμε ότι ο ρυθμός υλοποίησης είναι βραδύς, με αποτέλεσμα να μην 
ικανοποιούνται οι στόχοι.  Αυτό επιφέρει πρόσθετο οικονομικό κόστος λόγω της υποχρέωσης για αγορά 
θερμοκηπιακών ρύπων.  Μπορεί οι δείκτες της κυπριακής οικονομίας να παρουσιάζουν βελτίωση, όχι όμως σε 
βαθμό που να δημιουργούν κλίμα σιγουριάς και ασφάλειας, πολύ δε περισσότερο ενθουσιασμό.  Δεν πρέπει να 
οδηγεί σε εφησυχασμό.  Είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί η χαλάρωση των δημοσιονομικών μέτρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνουν νέοι σχεδιασμοί που να οδηγούν σε ουσιαστική και όχι επίπλαστη βελτίωση 
της οικονομίας, σε αποτύπωση της πραγματικής οικονομίας με επιστημονικό τρόπο και βελτίωση των αριθμών 
που να αντανακλάται στο βιοτικό επίπεδο του λαού, κυρίως των μικρομεσαίων εισοδημάτων. 

 Η ΕΔΕΚ με σοβαρότητα και εποικοδομητική συνέργεια κατέθεσε και συνεχίζει να καταθέτει στις 
κυβερνήσεις σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της οικονομίας με στόχο την αντιμετώπιση των τυχόν 
οικονομικών, κοινωνικών και εργασιακών επιπτώσεων στους πολίτες.   

 Για ακόμη μια χρονιά ο προϋπολογισμός είναι κατά βάση διαχειριστικός.  Κανένας δεν αμφισβητεί τα έργα 
υποδομής, όμως δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο σε αυτά.  Ο προϋπολογισμός θα αποκτήσει αναπτυξιακή 
μορφή, όταν σε αυτόν θα συμπεριληφθούν και αναπτυξιακά έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα, τα οποία να 
εξασφαλίζουν στο κράτος εισοδήματα με τα οποία να χρηματοδοτούνται και νέα έργα.   

 Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το κράτος σε περιόδους οικονομικής κρίσης ή και δυσπραγίας είναι 
σημαντικό με αποφάσεις και πρωτοβουλίες να δίνει κίνητρα για είσοδο στην πραγματική οικονομία χρημάτων.  
Να αυξάνεται η ρευστότητα, η διακίνηση κεφαλαίων και κατ’ επέκταση να αυξάνονται και τα έσοδα του κράτους.  
Κλασική περίπτωση, που πρέπει να την αναφέρουμε, ήταν η φορολογική αμνηστία του 2005, που συνέβαλε στην 
ουσία στην αποφυγή της ένταξης της Κύπρου σε πρόγραμμα δημοσιονομικής επιτήρησης και οδήγησε σε 
αναθέρμανση της οικονομίας.   

 Από την πλευρά της ΕΔΕΚ καταθέσαμε στην κυβέρνηση σειρά μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να 
αυξήσουν τη ρευστότητα, να μειώσουν τη φοροδιαφυγή και να περιορίσουν την παραοικονομία.  Ανάμεσα σε 
αυτά τα μέτρα είναι η μείωση των συντελεστών φορολογίας, η παραχώρηση κινήτρων για έγκαιρη αποπληρωμή 
οφειλών προς το κράτος, η παραχώρηση κινήτρων για επενδύσεις σε μονάδες υψηλής τεχνολογίας, καθώς και 
στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας, η πολεοδομική αμνηστία για μονοκατοικίες και 
διπλοκατοικίες με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της υπέρβασης και με παράκαμψη των σημερινών 
γραφειοκρατικών διαδικασιών, η προκήρυξη νέου εσωτερικού κρατικού ομολόγου με διαβάθμιση χρόνου και 
επιτοκίου από δύο μέχρι πέντε χρόνια και επιτόκιο από 1% μέχρι 2%, ειδικά αυτή την περίοδο όπου σε μεγάλες 
καταθέσεις υπάρχει αρνητικό επιτόκιο.  Τα χρήματα αυτά, πέρα από την αύξηση της ρευστότητας του κράτους 
σε περίπτωση μη διάθεσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν, για να καλύψουν κρατικές ανάγκες, όπως για 
παράδειγμα εξόφληση άλλων δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.   

 Παρά τις συνεχείς εξαγγελίες δεν παρατηρήθηκε δυστυχώς μείωση της φοροδιαφυγής.  Οι ανείσπρακτοι 
φόροι ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια.  Η δυσλειτουργία του Τμήματος Φορολογίας είναι εμφανής.  Δεν 
προχώρησε στη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, επικεντρώνει τις προσπάθειές 
του προς λανθασμένες κατευθύνσεις.  Η μεγάλη καθυστέρηση στην επιβεβαίωση των φορολογικών δηλώσεων 
οδηγεί αναπόφευκτα σε σημαντική απώλεια εσόδων.  Η επέκταση του χρόνου για δικαίωμα αναθεώρησης των 
φορολογικών δηλώσεων στα πέντε χρόνια θα επιφέρει πρόσθετο πρόβλημα στην έγκαιρη είσπραξη των φόρων.  
Επιπρόσθετα, δεν έχει προχωρήσει στη λήψη μέτρων για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών στους 
πολίτες, ώστε σταδιακά να μειωθεί το οικονομικό χάσμα μεταξύ των υψηλών και των χαμηλών εισοδημάτων.  
Αντίθετα, το οικονομικό χάσμα μεταξύ των εισοδημάτων έχει διευρυνθεί ακόμα περισσότερο.  Η μεσαία τάξη 
παρουσιάζει μεγαλύτερη συρρίκνωση και ο κίνδυνος αποσύνθεσης της κοινωνικής συνοχής είναι ιδιαίτερα 
μεγάλος.   

 Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση 
όσον αφορά την κατανομή του εθνικού εισοδήματος.  Από την οικονομική ανάπτυξη ευνοείται ένα μικρό ποσοστό 
του πληθυσμού, ενώ το 24% περίπου βρίσκεται κάτω από ή κοντά στο όριο της φτώχιας.  Οι μισθοί του ιδιωτικού 
τομέα βρίσκονται καθηλωμένοι σε χαμηλά επίπεδα, η πανδημία έχει αποδομήσει σε μεγάλο βαθμό και τις 
εργασιακές συμφωνίες.  Η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, των καταναλωτικών προϊόντων και ειδικά 
των αγαθών πρώτης ανάγκης έφεραν σε ακόμα πιο δυσμενή θέση μεγάλο ποσοστό των πολιτών. 
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 Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ η παραγωγικότητα του δημόσιου 
τομέα βρίσκεται περίπου στο 75% του μέσου όρου των χωρών της Ευρωζώνης.  Έχει μάλιστα η πατρίδα μας 
τον υψηλότερο ιδιωτικό δανεισμό και το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

 Το δημόσιο χρέος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία το αύξησαν ως 
ποσοστό επί του ΑΕΠ στο 115,3% το 2020.  Εάν τα στοιχεία αυτά συγκριθούν με τα αντίστοιχα του 2008, όπου 
το δημόσιο χρέος ήταν 45,1% του ΑΕΠ, είναι πολύ εύκολο να γίνει αντιληπτό ότι λανθασμένες επιλογές και 
αποφάσεις τα τελευταία δεκατρία χρόνια οδήγησαν σε επικίνδυνο σημείο την κυπριακή οικονομία. 

 Όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι υπήρξαν αποφάσεις προς την 
ορθή κατεύθυνση.  Σε αυτό φυσικά συνέβαλε και η υιοθέτηση σειράς προτάσεων που κατατέθηκαν από την 
ΕΔΕΚ.  Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καθιέρωση κατώτατης σύνταξης, η έναρξη μελέτης για την 
παραχώρηση σύνταξης στο 63ο έτος χωρίς την αποκοπή του 12% σε εργαζόμενους σε βαριά, επικίνδυνα και 
ανθυγιεινά επαγγέλματα, η σύνταξη χηρείας για τους άνδρες, η πρόωρη σύνταξη σε άτομα που πάσχουν από 
μεσογειακή αναιμία, η άδεια πατρότητας, η επιδότηση βρεφονηπιακής φροντίδας σε εργαζόμενες μητέρες, που 
ξεκινά να υλοποιείται, η στήριξη σε κάποιο βαθμό αυτοτελώς εργαζομένων και επιχειρήσεων που έχουν πληγεί 
από την πανδημία, αλλά και η ενίσχυση του προγράμματος στεγαστικής πολιτικής, η επιδότηση της 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικίες κυρίως των ορεινών και των ημιορεινών περιοχών. 

 Παρά την υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων δεν υπάρχει ακόμα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
κοινωνικής πολιτικής το οποίο να στηρίζει αποτελεσματικά τις ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε 
δύσκολη οικονομική κατάσταση, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κοινωνικής φύσης.  Δεν έχουν ακόμα 
υλοποιηθεί ο θεσμός της κοινωνικής λειτουργού της γειτονιάς, ειδικά σε μια περίοδο έξαρσης της 
ενδοοικογενειακής βίας, η σύσταση υπηρεσίας στήριξης των γυναικών που έχουν υποστεί σεξουαλική 
παρενόχληση, η λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας αστέγων μέχρι την επίλυση του στεγαστικού τους προβλήματος, 
η υλοποίηση στεγαστικών προγραμμάτων για παραχώρηση κατοικίας σε νεαρά ζευγάρια σε τιμή κόστους ή σε 
ευπαθείς οικογένειες με συμβολικό ενοίκιο, η θεσμοθέτηση βρεφονηπιακών σταθμών στις μεγάλες επιχειρήσεις 
για φύλαξη των παιδιών των εργαζόμενων μητέρων.  Τέλος, απουσιάζουν προτάσεις οι οποίες να θέτουν σε 
στέρεες βάσεις την ουσιαστική αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, ενός από τα μεγαλύτερα κοινωνικά 
προβλήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πατρίδα μας, που μετά την τουρκική κατοχή ίσως να είναι το 
μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα. 

 Τα πρόσφατα στοιχεία καταγράφουν μεν σταθεροποίηση της ανεργίας το 2021, όμως, για να γίνει 
αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης, θα πρέπει σε αυτά να συνυπολογισθούν οι 27 000 και πλέον 
συμπατριώτες μας, κατά το πλείστον νέοι επιστήμονες, οι οποίοι είτε παρέμειναν στο εξωτερικό μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους είτε μετανάστευσαν για σκοπούς εργασίας, όσοι απολύθηκαν από τον 
τραπεζικό, τον ημικρατικό ή τον ιδιωτικό τομέα και είναι ηλικίας άνω των 55 χρόνων και δεν είναι εγγεγραμμένοι 
στον κατάλογο ανέργων, οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος, οι εποχιακοί άνεργοι, κυρίως της ξενοδοχειακής 
βιομηχανίας.  Εάν μάλιστα σε αυτούς προστεθούν και οι υποαπασχολούμενοι, που ανέρχονται περίπου στο 14% 
του συνόλου των εργαζομένων, τότε η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. 

 Όμως, ανησυχητική είναι και η κατάσταση που επικρατεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος έχει 
καταστεί η αχίλλειος πτέρνα της οικονομίας, αλλά και η πηγή μεγιστοποίησης των κοινωνικών προβλημάτων.  
Πέρα από την ασυδοσία την οποία επέδειξε στο παρελθόν, δυστυχώς με την ανοχή και των εποπτικών αρχών, 
στη σημερινή κρίσιμη περίοδο επιδεικνύει κοινωνική αναλγησία.  Για τα δικά του λάθη απορροφήθηκαν τα 
αξιόγραφα, κουρεύτηκαν οι καταθέσεις και αυξήθηκε επικίνδυνα ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  
Με διάφορα προσχήματα αξιοποιεί τις αναδιαρθρώσεις και λειτουργεί αυταρχικά σε βάρος των πολιτών 
εκμεταλλευόμενος τα ισχυρά όπλα που του παραχώρησε η πλειοψηφία της Βουλής σχετικά με τις εκποιήσεις 
ακινήτων, αλλά και την αποστέρηση από τους πολίτες του δικαιώματος να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, για να 
προστατεύσουν κατά νόμιμο τρόπο τα δικαιώματά τους.  Δείγματα αυτής της πολιτικής είναι τα κωλύματα τα 
οποία προβάλλουν για την αναδιάρθρωση μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι αυξημένες χρεώσεις στις οποίες 
υποβάλλουν τους πολίτες, οι εκποιήσεις των ακινήτων και οι διαδικασίες που ακολουθούνται, οι παρεμβάσεις 
για την αναστολή ή και ματαίωση λήψης μέτρων προστασίας των πολιτών, η άρνηση κατοχύρωσης της 
πραγματικής αντικειμενικής αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου, πράξη που θα προστάτευε τον δανειολήπτη, η 
απουσία προστασίας των εγγυητών, η πώληση δανείων σε εταιρείες διαχείρισης σε χαμηλή τιμή, αλλά την ίδια 
στιγμή αρνούνται την πώληση των δανείων στους δανειολήπτες ή την παραχώρηση δικαιώματος εξόφλησης σε 
τιμή υψηλότερη από αυτή που θα πωληθεί.  Για ακόμα έναν χρόνο απουσιάζει οποιαδήποτε σοβαρή 
πρωτοβουλία για την έστω μερική στήριξη των κουρεμένων καταθετών, των εξαπατημένων κατόχων αξιογράφων 
-αν και υπήρχε μνημονιακός όρος, που δεν υλοποιήθηκε- των κουρεμένων ταμείων προνοίας.  

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είμαι υποχρεωμένος σε αυτή τη φάση να αναφερθώ τουλάχιστον και στα υπουργεία που εποπτεύονται 
από κοινοβουλευτικές επιτροπές στις οποίες συμμετέχω.   
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 Όσον αφορά το Υπουργείο Άμυνας, σε μια περίοδο ασύμμετρων απειλών της Τουρκίας σε βάρος των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων, της εδαφικής και θαλάσσιας ακεραιότητας της Κύπρου, η ανάγκη διατήρησης 
αναβαθμισμένης επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς είναι επιβεβλημένη.  Είναι γεγονός ότι τα 
τελευταία χρόνια έγιναν βήματα προς την ορθή κατεύθυνση, αυτό όμως δε θα πρέπει να μας οδηγήσει σε 
επανάπαυση.  Αντίθετα, πρέπει να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο ο στρατηγικός ρόλος της Κύπρου στην 
Ανατολική Μεσόγειο, να ενεργοποιηθεί αναβαθμισμένα το Δόγμα Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας-Κύπρου, 
να αξιοποιηθούν οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις χώρες της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο των τριμερών ή τετραμερών συνεργασιών, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για συμμετοχή στις 
μεγάλες πολιτικές ασφάλειας της Ένωσης.  Η ορθολογική απόκτηση νέων, σύγχρονων, υψηλής τεχνολογίας και 
αποτελεσματικότητας οπλικών συστημάτων, όπως πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουμε τονίσει, θα ενισχύσει 
ακόμα περισσότερο το αξιόμαχο και το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας και θα αναβαθμίσει 
περαιτέρω την αποτρεπτική τους ισχύ.  

 Όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας, ένα υπουργείο κομβικής σημασίας για την κοινωνική και όχι μόνο 
πολιτική, η πανδημία του κορωνοϊού, αλλά και η εισαγωγή της δεύτερης φάσης της ενδονοσοκομειακής 
περίθαλψης αποκάλυψε σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες του συστήματος από τον λανθασμένο τρόπο 
υλοποίησης της νομοθεσίας για το ΓΕΣΥ με ευθύνη του υπουργείου, του ΟΑΥ και του ΟΚΥΠΥ, αλλά και όσων 
προσέφεραν ή συνεχίζουν να προσφέρουν άμεσα ή έμμεσα πολιτική στήριξη. 

 Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται, όπως πρόσφατα επιβεβαίωσαν η Νομική και η Ελεγκτική Υπηρεσία, 
κατάφωρη παραβίαση της νομοθεσίας.  Συγκεκριμένα, αρκετές υπηρεσίες δεν εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση την 
1η Ιουνίου του 2020, όπως προνοούσε η νομοθεσία, αλλά με έξι μήνες καθυστέρηση, ενώ οι πολίτες κατέβαλλαν 
τις εισφορές τους.  Ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι και εντός και εκτός του ΓΕΣΥ.  Γιατροί που είναι εκτός του ΓΕΣΥ, 
αλλά προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς του ΓΕΣΥ αμείβονται διαμέσου του νοσηλευτηρίου.  Με τα συμβόλαια 
που υπέγραψε ο ΟΑΥ με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με τη σύμφωνη γνώμη και του Υπουργείου Υγείας, εισάγεται 
με έμμεσο τρόπο το πολυασφαλιστικό σύστημα προς όφελος των ασφαλιστικών εταιρειών και σε βάρος του 
σχεδίου υγείας.  Την ίδια στιγμή δημιουργούνται δύο κατηγορίες πολιτών, οι προνομιούχοι και οι μη 
προνομιούχοι.  Τα συμβόλαια με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για τις ίδιες ιατρικές πράξεις τιμολογούνται 
διαφορετικά, ανάλογα με το νοσηλευτήριο.  Δηλαδή η ίδια ιατρική πράξη σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο αμείβεται 
με €1.000, σε ένα άλλο με €1.300 και σε ένα άλλο με €1.500.  Πού έχει ξανασυμβεί αυτό το θέμα;  Αυτό προάγει 
ευνοϊκές διακρίσεις και σκοπιμότητες.    

 Μελανό σημείο της όλης διαδικασίας είναι η υπογραφή μνημονίου για την ένταξη των ιδιωτικών 
νοσηλευτηρίων στο ΓΕΣΥ, δυστυχώς με τη σύμφωνη γνώμη του τέως Υπουργού Υγείας, χωρίς την έγκριση της 
Νομικής Υπηρεσίας του κράτους.  Μνημόνιο το οποίο, όπως αποδείχθηκε από τη Νομική Υπηρεσία, παραβιάζει 
τη νομοθεσία. 

 Ο τρόπος εφαρμογής της δεύτερης φάσης στην ουσία στερεί το δικαίωμα στους ασθενείς για ελεύθερη 
επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου.  Ειδικά στην επαρχία Λεμεσού οι ειδικοί γιατροί σήμερα δεν έχουν τη 
δυνατότητα να ασκήσουν ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, δεδομένου ότι μόνο δύο νοσηλευτήρια είναι ενταγμένα 
στο ΓΕΣΥ, ένα ιδιωτικό και το δημόσιο.  Αυτό ουσιαστικά μειώνει το επίπεδο της επιστημονικής περίθαλψης που 
έπρεπε να απολαμβάνουν οι ασθενείς.  

 Ο τρόπος εφαρμογής του θεσμού του προσωπικού γιατρού οδήγησε σε αδικαιολόγητες σπατάλες και 
υποβάθμισε σημαντικά την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.  Δημιούργησε λίστες αναμονής ακόμα 
και στον ιδιωτικό τομέα.  Για πρώτη φορά παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα πρώτης ανάγκης.  Οι 
καταχρήσεις σε εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις επέφεραν ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση στα 
οικονομικά του ΓΕΣΥ.  Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινήσαμε το 2019 με έναν σφαιρικό προϋπολογισμό ετήσιο €920 
εκατομ., για να φτάσουμε το 2021 στο €1.316.000.000.  Και πού θα φτάσουμε ακόμα!    

 Αναφορικά με τα δημόσια νοσηλευτήρια και τον ΟΚΥΠΥ, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι εξακολουθεί 
η υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό και οι σοβαρές ελλείψεις σε αναλώσιμα και εξοπλισμό δεν έχουν ακόμα 
επιλυθεί.  Από το επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ που ψηφίσθηκε τον Ιούνιο του 2017 μέχρι σήμερα 
δεν προχώρησε καμιά μελέτη για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα σε κλινικές, σε εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να 
προσφέρει ομοιόμορφα υπηρεσίες σε όλη την κυπριακή επικράτεια.  Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η κοστολόγηση 
των υπηρεσιών που προσφέρει ο δημόσιος τομέας στο σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα να παρατηρείται 
απώλεια εσόδων και την ίδια στιγμή ο φορολογούμενος πολίτης να καλείται να καλύψει ελλείμματα εκατομμυρίων 
των δημόσιων νοσηλευτηρίων.  

 Κατά την περσινή συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού ως ΕΔΕΚ είχαμε προβεί σε σειρά 
παρατηρήσεων αναφορικά με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.  Προτείναμε την άμεση υιοθέτηση αριθμού μέτρων, ώστε 
να υπάρξει άμβλυνση των προβλημάτων και σωστή εφαρμογή του.  Δυστυχώς, τα μέτρα αυτά δεν έχουν 
υιοθετηθεί, με αποτέλεσμα ο τομέας της δημόσιας υγείας να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.  Όσο οι αρμόδιοι φορείς 
για την υλοποίηση του ΓΕΣΥ δεν αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να λάβουν μέτρα άμεσα και επαναπαύονται σε 
ψευδαισθήσεις, οι κίνδυνοι για το ΓΕΣΥ αυξάνουν και ο μεγάλος μας ο φόβος είναι αυτό που όλοι 
αντιλαμβάνονται, η προσπάθεια σταδιακής ιδιωτικοποίησης του συστήματος υγείας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
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 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κλείνοντας την ομιλία μου για τον προϋπολογισμό του 2022 δε θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στο 
εθνικό μας πρόβλημα.  Σε μια περίοδο ασύμμετρων απειλών σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
πατρίδας μας, της τρίτης εισβολής του Αττίλα στη θαλάσσια περιοχή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της 
έναρξης εποικισμού της Αμμοχώστου, βρισκόμαστε ενώπιον ενός νέου αδιεξόδου, το οποίο προκαλείται από την 
προκλητική αξίωση της κατοχικής δύναμης και του κατοχικού καθεστώτος, συνεπικουρούμενων από τον 
βρετανικό παράγοντα, για αποδοχή κυριαρχικής ισότητας ως προϋπόθεσης για επανέναρξη των συνομιλιών.  
Στη βάση αυτής της απαίτησης η πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για διερεύνηση των προθέσεων, 
αλλά και των προϋποθέσεων για επανέναρξη ενός νέου γύρου συνομιλιών με τη σύγκληση της άτυπης 
πενταμερούς διάσκεψης τον περασμένο Απρίλιο στη Γενεύη απέβη άκαρπη.   

 Η συσσωρευμένη εμπειρία από το παρελθόν θα έπρεπε να μας κάνει πιο σοφούς τόσο για τη διαδικασία 
που πρέπει να αποδεχθούμε όσο και για τη βάση των συνομιλιών.  Εδώ και τέσσερις δεκαετίες ακολουθείται η 
ίδια διαδικασία.  Όχι μόνο δεν οδήγησε σε λύση, αλλά αντίθετα οδήγησε το Κυπριακό σε εκτροχιασμό.  Το 
μετέτρεψε από θέμα εισβολής και κατοχής σε θέμα διακοινοτικής διευθέτησης.  Η ενδεχόμενη ένταξη και του 
ενεργειακού, αλλά και των ΜΟΕ ως μέρους της διαπραγμάτευσης θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο την ουσία 
του προβλήματος και θα απαλλάξει πλήρως την Τουρκία από τις ευθύνες της.  Βοήθησε παράλληλα την Τουρκία 
να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά κέρδη, όπως την παραμονή τουρκικών στρατευμάτων και μετά τη λύση, τη 
διατήρηση απροσδιόριστης μορφής εγγυήσεων, την εκ περιτροπής προεδρία, την αριθμητική εξίσωση στα 
θεσμικά όργανα του κράτους, τη θετική ψήφο, τη νομιμοποίηση των εποίκων, την απόδοση στους έποικους 
χρήστες δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί των περιουσιών που παράνομα κατέχουν, την εγγυημένη πλειοψηφία 
ιδιοκτησίας γης και πληθυσμού στις δύο περιοχές, την αναβάθμιση τέλος του κατοχικού καθεστώτος ή αντίστοιχα 
τον υποβιβασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κοινότητα, την αναγνώριση του εκπροσώπου της κατοχής ως 
ισότιμου συνομιλητή του Προέδρου της Δημοκρατίας.  Στην ουσία μέσα από την πολιτική ισότητα η Τουρκία 
απέκτησε το δικαίωμα να διεκδικεί λύση συνομοσπονδίας.  Η δε κατοχύρωση και της κυριαρχικής ισότητας θα 
της δώσει το δικαίωμα για νόμιμη ανακήρυξη τουρκικού κράτους στην κατεχόμενη περιοχή. 

 Τέλος, όπως κατ’ επανάληψη έχει επιβεβαιωθεί, η όλη διαδικασία αξιοποιείται δυστυχώς και από διάφορες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αποφύγουν την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας για την 
πειρατική πολιτική που ακολουθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, για να μην επηρεαστούν τα συμφέροντά τους λόγω 
των εμπορικών και των οικονομικών σχέσεων που έχουν με την Τουρκία. 

 Στην ουσία όμως η επιμονή σε αυτή τη διαδικασία, όπως επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα, οδηγεί είτε 
στην παράταση της σημερινής κατάστασης και στη μονιμοποίηση της διαίρεσης είτε στην αποδοχή της διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας με την πολιτική ισότητα και στην ουσία στη νομιμοποίηση της διχοτόμησης.  Αντί αυτά 
τα δεδομένα να οδηγήσουν σε αφύπνιση και αλλαγή τακτικής, κάποιοι επιμένουν στη συνέχιση του διαλόγου από 
εκεί που έμεινε στο Κραν Μοντανά, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι αυτή τη φορά θα έχουμε λύση.  Θέσαμε πολλές 
φορές το ερώτημα, αλλά απάντηση δεν πήραμε.  Στα σαράντα τέσσερα χρόνια συνομιλιών ποιες παραχωρήσεις 
έκανε η τουρκική πλευρά, για να σμικρυνθούν οι διαφορές και να πλησιάσουμε σε λύση; 

 Από το 1988, 1989 στην ουσία, που αποδεχθήκαμε τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική 
ισότητα, κυβερνούν συστηματικά και αδιάλειπτα σχεδόν οι υποστηρικτές της.  Γιατί δεν έλυσαν το Κυπριακό;  Το 
2004 το Σχέδιο Ανάν ήταν διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, γιατί το καταψήφισε ο λαός, 
μεταξύ των οποίων και πλείστοι από τους υποστηρικτές της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας;  Σήμερα όσοι 
παραμένουμε πιστοί στην ετυμηγορία του λαού γιατί κατηγορούμαστε ότι δε θέλουμε λύση;  Όσοι το 2004 
καταψήφισαν το Σχέδιο Ανάν και σήμερα άλλαξαν στάση ας τη δικαιολογήσουν χωρίς υπεκφυγές.  Ας 
δικαιολογήσουν γιατί επιμένουν στη συνέχιση της ίδιας αποτυχημένης διαδικασίας.  Η προσπάθεια δικαίωσης 
για λανθασμένες επιλογές υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας μας.  Επιτέλους, κάποιοι  οφείλουν να μιλήσουν 
με ειλικρίνεια.  Επιδιώκουν λύση δημοκρατική, λειτουργική και βιώσιμη ή λύση συγκαλυμμένης συνομοσπονδίας, 
που ήταν και παραμένει σταθερός και πάγιος στόχος της Τουρκίας; 

 Για την ΕΔΕΚ δεν υπάρχουν ούτε διλήμματα ούτε αμφιταλαντεύσεις.  Η ΕΔΕΚ επιδιώκει την επαναφορά 
του Κυπριακού στη διεθνή του βάση ως προβλήματος εισβολής και κατοχής, τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης 
για το Κυπριακό, όπως προνοεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και όχι άτυπης ή τυπικής 
πενταμερούς.  Να τεθούν ως προτεραιότητα συζήτησης οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του ΟΗΕ που 
αφορούν τον τερματισμό της κατοχής, την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, την επιστροφή 
των προσφύγων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε συνθήκες ασφάλειας στις περιουσίες τους, τον 
επαναπατρισμό των εποίκων, την άμεση επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της 
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. 

 Σήμερα οφείλουμε όσοι πραγματικά νοιαζόμαστε για το μέλλον της πατρίδας μας να στείλουμε ένα σαφές 
μήνυμα:  Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε και να νομιμοποιήσουμε μια λύση νατοϊκής έμπνευσης, μια λύση για 
την υλοποίηση της οποίας υπήρξαν αλλεπάλληλες συνωμοσίες, οι οποίες κατέληξαν στο προδοτικό 
πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974.  Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε τα δεδομένα της εισβολής.  
Δεν είναι δυνατό να επιτρέψουμε η Κυπριακή Δημοκρατία να καταλυθεί και να αντικατασταθεί από ένα νέο 
συνεταιριστικό συνομοσπονδιακό κράτος.  Θα αγωνισθούμε για μια δημοκρατική λύση, η οποία να διασφαλίζει 
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σε όλους τους πολίτες της ίσα δικαιώματα και ένα ασφαλές και ειρηνικό μέλλον, με πλήρη κατοχύρωση του 
ευρωπαϊκού κεκτημένου χωρίς παρεκκλίσεις σε ολόκληρη την επικράτεια. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της Βουλής και τα μέλη της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τη συστηματική προσπάθεια που 
κατέβαλαν, για να ετοιμάσουν την έκθεση του προϋπολογισμού, και για τις εργασίες τις οποίες διεκπεραίωσαν, 
καθώς και με την ευκαιρία των εορτών να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά σε όλους! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να ευχαριστήσουμε τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο για την ομιλία του.   

 Ο επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος Χρίστος Χρίστου του ΕΛΑΜ, που καλείται στο βήμα, και να 
ετοιμάζεται μετά ο επόμενος, που είναι ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος.   

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 Η φετινή συζήτηση του προϋπολογισμού γίνεται εν μέσω της συνέχισης της υγειονομικής κρίσης που 
ξέσπασε από το 2020, με αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας και της 
οικονομίας.  Η κρίση που βιώνει σήμερα η πατρίδα μας έρχεται να προστεθεί στις ήδη δύσκολες συνθήκες ζωής 
που έχουν να αντιμετωπίσουν οι συμπατριώτες μας σε κάθε επίπεδο της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. 

 Οι κυβερνητικές πολιτικές, που διέπουν φυσικά και τον φετινό κρατικό προϋπολογισμό, δεν 
ανταποκρίνονται σε όσα εμείς θεωρούμε πως πρέπει να υλοποιηθούν, για να χτίσουμε μια δυνατή οικονομία.  
Το οικονομικό μοντέλο των περασμένων δεκαετιών βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις υπηρεσίες, πράγμα το 
οποίο ενέχει σοβαρούς κινδύνους, όπως αποδείχτηκε αρκετές φορές στην πράξη.  Στόχος μας πρέπει να είναι η 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας με τις ιδανικές κλιματικές συνθήκες, τη γεωγραφική 
μας θέση και τη χαμηλή εταιρική φορολογία.  Πιστεύουμε πως έτσι η κυπριακή οικονομία θα γίνει όσο το δυνατόν 
πιο εξωστρεφής και θα προσελκύσει παραγωγικές ξένες επενδύσεις, αλλά και θα δώσει κίνητρα σε νέους 
ντόπιους επιχειρηματίες για αυτού του είδους τις δουλειές. 

 Μέσα στα πλαίσια της τοποθέτησής μου θα αναφερθώ σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν 
σήμερα τον τόπο μας και την κοινωνία μας, ξεκινώντας από τα θέματα της οικονομίας.  Η στασιμότητα και η 
αστάθεια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στον οικονομικό τομέα όπως αποτυπώνονται σήμερα.  Τα μέτρα που 
έχουν επιβληθεί τους τελευταίους μήνες επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο κυρίως τις μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.  Οι πολίτες στην πλειοψηφία τους δε βλέπουν την ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση.  
Αντίθετα, βλέπουμε αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών, αυξήσεις στον ηλεκτρισμό, αυξήσεις στα καύσιμα, 
εκποιήσεις και νέες φορολογίες.  Αυτό φέρνει αλυσιδωτές συνέπειες γενικότερα στην οικονομία και είναι απλά 
μαθηματικά ότι όσοι περισσότεροι εργάζονται, τόσα περισσότερα θα είναι τα έσοδα του κράτους και τόσο 
λιγότερα θα είναι τα έξοδα σε επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.  Θα μας πουν βέβαια οι κυβερνώντες ότι μειώθηκε 
η ανεργία.  Η ανεργία μειώθηκε, αλλά αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι των €800.  Έχει την εντύπωση κανένας πως με 
αυτόν τον μισθό μπορεί οποιοσδήποτε να επιβιώσει;  Πόσο μάλλον να συντηρήσει μια οικογένεια; 

 Σημαντικό παραμένει επίσης το ζήτημα των εκποιήσεων και της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων.  Οποιοδήποτε νομοσχέδιο πέρασε τα τελευταία χρόνια από το κοινοβούλιο και αφορούσε στο τραπεζικό 
σύστημα, τελικά στήριξε το τραπεζικό σύστημα εις βάρος των δανειοληπτών.  Σ’ αυτό το πολύ σοβαρό θέμα ως 
ΕΛΑΜ έχουμε καταθέσει αρκετές ουσιαστικές προτάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις σ’ αυτό το μεγάλο 
πρόβλημα.  Διαχωρισμός στρατηγικών κακοπληρωτών από δανειολήπτες οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν τη 
δυνατότητα να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.  Το φωνάζουμε και το τονίζουμε από το 2018.  Δυνατότητα 
στον ιδιοκτήτη να έχει τον πρώτο λόγο στην αγορά της περιουσίας του, πριν αυτή ξεπουληθεί σε εταιρείες 
διαχείρισης δανείων.  Αυτές οι εταιρείες, όπως καλά γνωρίζετε, αγοράζουν τα δάνεια στο 15% και 20% της 
πραγματικής τους αξίας.  Παροχή κινήτρων στους καλοπληρωτές, στους ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι εξοφλούν 
κανονικά τις δανειακές τους υποχρεώσεις.  Καταθέσαμε και παλαιότερα και πρόταση στην επιτροπή 
Οικονομικών. 

 Σε καμία περίπτωση όμως δε μείναμε με σταυρωμένα χέρια αναμένοντας απλώς τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες.  Καταψηφίσαμε κάθε προσπάθεια αλλαγής της νομοθεσίας προς όφελος των τραπεζών και 
σταθήκαμε έμπρακτα στο πλευρό των συμπατριωτών μας, σταματώντας δεκάδες εκποιήσεις στους χώρους 
πλειστηριασμών.  Είναι υποχρέωσή μας ως πολιτειακοί αξιωματούχοι που εκπροσωπούμε το λαό να τον 
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υπερασπιζόμαστε και στην πράξη απέναντι σ’ ένα προκλητικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί σαν 
κράτος εν κράτει. 

Στα θέματα για τη διαχείριση του κορωνοϊού, τα τελευταία δύο χρόνια η ανθρωπότητα ζει κάτω από τη 
σκιά μιας επιδημίας η οποία απειλεί όχι μόνο την υγεία μας, αλλά πλέον και τον τρόπο ζωής μας.  Πιστεύουμε 
ότι έφτασε η ώρα η Βουλή να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν απέναντι σε μία κοινωνία η οποία διχάζεται 
από τις κυβερνητικές αποφάσεις.  Θυμίζω ότι ως ΕΛΑΜ καταψηφίσαμε τον Μάρτιο του 2020 τα έκτακτα 
νομοσχέδια που μας έφερε τότε η κυβέρνηση και αφορούσαν το δικαίωμά της να εκδίδει διατάγματα.  Βεβαίως 
αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο την Κύπρο, είναι μία παγκόσμια συζήτηση.   

Πρόσφατα αρκετοί ευρωβουλευτές κατήγγειλαν δημόσια ότι δεν τους επιτρέπεται η πρόσβαση στις 
συμβάσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες.  Μετά από αρκετή πίεση, δόθηκαν τα έγγραφα σε επιτροπή του 
ευρωκοινοβουλίου τον περασμένο Ιανουάριο για εξέταση.  Εκεί διαπιστώθηκε πως αρκετές παράγραφοι έχουν 
αποκρυφθεί, αλλοιώνοντας το ακριβές περιεχόμενο των συμβάσεων. 

 Τη διαφωνία μας με την πρακτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση την έχουμε εκφράσει πάρα πολλές 
φορές από κάθε δημόσιο βήμα.  Στις 6 Ιουλίου μάλιστα εγγράψαμε στο Κεφάλαιο Δ΄ θέμα για συζήτηση των 
συνεπειών στην κοινωνία των μέτρων που επιβλήθηκαν.  Όλες οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να τοποθετηθούν 
δημόσια και επίσημα για αυτό το ζήτημα.  Μέχρι σήμερα αυτή η συζήτηση δεν έγινε. 

 Αρκετοί βουλευτές, έστω και αργά, έχουν αντιληφθεί πως η καταχρηστική συμπεριφορά της πολιτείας 
φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκονται.  Πρέπει να το αποδείξουμε στην πράξη όμως, 
έστω και τώρα, και να πάρουμε πρωτοβουλίες, αν χρειαστεί, μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις, για να 
σταματήσουμε αυτά τα καταχρηστικά μέτρα.  

 Οι πρόσφατες αποφάσεις οι οποίες είχαν ληφθεί φυσικά χωρίς οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού να 
έχουν κανένα λόγο είναι οι εξής:  Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε μαθητές δημοτικών σχολείων, παρά τις 
αντίθετες υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  Θυμίζω ότι οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας μέχρι πρόσφατα όσον αφορά τους ανήλικους ήταν για προαιρετική χρήση μάσκας. 

 Έμμεσος υποχρεωτικός εμβολιασμός.  Σήμερα μάλιστα εφαρμόζεται αυτό το μέτρο και μια μερίδα 
ανθρώπων αποκλείεται στην ουσία από οποιαδήποτε κοινωνική συναναστροφή, πράγμα πρωτάκουστο για μια 
δημοκρατική χώρα. 

 Διαχωρισμός των πολιτών σε εμβολιασμένους και μη.  Όταν το κράτος αποφασίζει να δώσει δύο επιλογές 
στους πολίτες του, η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δύο επιλογές.  Επίσης, σε καθημερινό 
επίπεδο αφήνονται υπόνοιες για επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού σε παιδιά ηλικίας 5-11 ετών.  Η Κύπρος 
μάλιστα συμμετέχει σε πρόγραμμα κλινικών δοκιμών για την εξέταση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων.  
Άποψη δική μας είναι πως οι γονείς έχουν τον πρώτο λόγο πάνω στα παιδία τους.  Υπάρχει κάποιος που 
αμφιβάλει ότι ο κάθε γονιός νοιάζεται πραγματικά για την υγεία του παιδιού του; 

 Και όλα αυτά τα μέτρα αποφασίζονται από μία Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έχει μόνο 
δύο επιδημιολόγους, εκ των οποίων η μία είναι Ιταλίδα και η οποία δε γνωρίζει καν ελληνικά!  Αυτό παραδέχθηκε 
σε συζήτηση πρόσφατα στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής ο κ. Βαλεντίνος Συλβέστρου, μέλος της εν λόγω 
ομάδας.  Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κ. προέδρου νομίζω.  Επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, όπως ο 
εξ Ελλάδος καθηγητής επιδημιολογίας στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ της Αμερικής, ο δρ Ιωάννης Ιωαννίδης, 
ο οποίος δεν είναι αντίθετος στον εμβολιασμό, αλλά προβληματίζεται με την έκταση και την πρακτικότητά του…  
Ερωτηθείς ο δρ Ιωαννίδης για τα μέτρα, απάντησε πως η αναρχία τους πρέπει να μη συνεχιστεί, καθότι θα 
επιφέρει τεράστια ψυχολογικά προβλήματα. 

 Ως ΕΛΑΜ δηλώνουμε για μία ακόμη φορά τη θέση μας:  Όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, όχι σε κάθε 
είδους υποχρεωτικότητα.  Μέχρι σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη ακολουθήθηκαν δύο δρόμοι.  Η μία φιλοσοφία 
είναι αυτή των αυστηρών μέτρων και η άλλη αυτή των ελαχίστων.  Η Κύπρος ακολούθησε τον πρώτο δρόμο.  Η 
πρόσφατη εμπειρία απέδειξε ότι τα αυστηρά μέτρα, όπου εφαρμόστηκαν, δεν απέτρεψαν τη χειροτέρευση της 
επιδημιολογικής εικόνας από νέες μορφές του ιού.  Στόχος λοιπόν πρέπει να είναι η επιστροφή στην 
κανονικότητα το συντομότερο δυνατό. 

 Ευρύτερα, στα κοινωνικά ζητήματα η βασική φιλοσοφία του ΕΛΑΜ είναι η ύπαρξη κοινωνικού κράτους.  
Οι ενέργειές μας στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση με έμφαση στην προστασία των πολυτέκνων, των 
μονογονιών, των συνταξιούχων, των ατόμων με αναπηρίες, των παθόντων πολέμου, των εργαζομένων, του 
καλλιτεχνικού και αγροτικού κόσμου. 

 Ο προϋπολογισμός που έχουμε ενώπιόν μας, καθώς και οι ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας, 
βρίσκονται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που επιδιώκουμε.  Δικαιούχοι αναμένουν για μήνες την έγκριση 
του επιδόματός τους.  Οι καταγγελίες είναι καθημερινές και φαντάζομαι φτάνουν σε όλους σας.  Πρέπει να 
αντιληφθούν οι αρμόδιοι ότι, όταν ένας πολίτης κάνει αίτηση, χρειάζεται άμεσα τα χρήματα, όχι ύστερα από 9 ή 
10 μήνες ή και περισσότερο σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. 
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 Άτομα με αναπηρία απορρίπτονται, γιατί, λέει, η αναπηρία τους είναι μέτριας μορφής.  Μπορεί η πολιτεία 
να υποδείξει σε όσους ανθρώπους έχουν μέτρια μορφή αναπηρίας πού μπορούν να εργαστούν και πώς 
μπορούν με αυτό τον τρόπο να ζήσουν;  

 Οι συνταξιούχοι μας, που κάποιοι πιστεύουν πως μπορούν να ζήσουν με €400.  Θυμίζω ότι πέρσι είχαμε 
στηρίξει τον κρατικό προϋπολογισμό και είχαμε υποσχέσεις ότι κανένα άτομο δε θα λαμβάνει κάτω από €710.  
Για πόσους ισχύει αυτό σήμερα;  Πόσοι συνταξιούχοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας;  Σε πόσους τους 
αποκόψαμε το πέναλτι του 12%;   

 Τραυματίες πολέμου.  Πονεμένη ιστορία.  Τους αναφέρουμε κάθε χρόνο, για να συγκινηθεί η πολιτεία, να 
συγκινηθεί, για να καλύψει τα βασικά έξοδά τους όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  Αναφερόμαστε 
σε άτομα που θυσίασαν την αρτιμέλειά τους για προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Να πάμε στους εργαζόμενους, αυτούς που τους υποσχεθήκαμε ότι, όταν η ανεργία βρεθεί στο 5%, θα 
εφαρμόσουμε κατώτατο μισθό; 

 Οι αγρότες.  Με επίσημές μας τοποθετήσεις προειδοποιήσαμε για την αύξηση της τιμής των αγαθών.  
Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά έχουμε επιβεβαιωθεί.  Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες αυξήσεων στις τιμές των 
πρώτων υλών και ειδικά των ζωοτροφών.  Η καθυστέρηση του κράτους να εξασφαλίσει ζωοτροφές για την 
κτηνοτροφία έφερε ως συνέπεια ελλείψεις και πολλαπλασιασμό της τιμής τους.  Σήμερα, πολλές κτηνοτροφικές 
μονάδες κλείνουν και οδηγούμαστε σ’ ένα μεγάλο πλήγμα στον πρωτογενή τομέα της βιομηχανίας.  Το 
Υπουργείο Γεωργίας οφείλει να σταθεί δίπλα στον αγροτικό κόσμο.  Στην αντίθετη περίπτωση οι συνέπειες για 
τον κλάδο θα είναι τραγικές, όπως συμβαίνει ήδη και με την τιμή του γάλατος, που επίσης χρειάζεται παρέμβαση 
από την κρατική μηχανή. 

 Την ίδια ώρα, φυσικά, στην Κύπρο υπάρχουν λεφτά, €140 εκατομ. ψηφίσαμε το 2021 για παράνομους 
μετανάστες.  Σίτιση, φιλοξενία, διαμονή σε ξενοδοχεία.  Για αυτούς υπάρχουν πάντα λεφτά, τα οποία ψηφίσαμε 
και σε τρεις συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς, αλλά, φυσικά, για τις ανάγκες των Ελλήνων της Κύπρου δεν 
υπάρχουν λεφτά. 

 Σ’ αυτό το μεγάλο ζήτημα, το οποίο εμείς έχουμε ως προτεραιότητά μας, και αναφέρομαι βεβαίως στο 
μεταναστευτικό, η κατάσταση έχει φτάσει πραγματικά στο απροχώρητο.  Ενδεικτικό είναι ότι το ΕΛΑΜ σήμερα 
αποκάλυψε βίντεο και φωτογραφίες από βίαια επεισόδια και βανδαλισμούς που σημειώθηκαν σε λιγότερο από 
είκοσι τέσσερις ώρες σε διαφορετικά σημεία της Κύπρου.  Μπορείτε να τα μπείτε και να τα δείτε από μόνοι σας.  
Επιπλέον, οφείλω να θυμίσω και τις επίσημες δηλώσεις δύο Υπουργών Εσωτερικών, ότι αποτελεί οργανωμένο 
σχέδιο της Τουρκίας για μεταβολή του δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου.  Εν τη σοφία της η σημερινή 
σύνθεση της Βουλής αναγνώρισε το δημογραφικό πρόβλημα που δημιουργείται στον τόπο μας και δημιούργησε 
την πολύ σημαντική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος, στην οποία 
βεβαίως προεδρεύει το ΕΛΑΜ. 

 Πέραν όμως της βούλησης από τη νομοθετική εξουσία, υπάρχει η ανάγκη από την εκτελεστική εξουσία να 
προχωρήσει στην εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής.  Το φωνάζουμε και το απαιτούμε 
εδώ και χρόνια. 

 Πολλοί θα μας πουν ότι εκτελούν οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι Βρυξέλες αποφασίζουν για 
εμάς.  Παρουσιάζω μόνο 3 περιστατικά από την Ευρώπη για το πώς έχουν λειτουργήσει τα κράτη μέλη της 
Ένωσης.  Πρώτον, στις 13 Φεβρουαρίου 2020, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε 
την Ισπανία, η οποία είχε προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις παράνομων μεταναστών, με το δικαιολογητικό ότι 
οι ίδιοι έθεσαν τον εαυτό τους σε παράνομη κατάσταση.  Δεύτερον, όταν στα σύνορα της Πολωνίας έφτασαν 
χιλιάδες παράνομοι μετανάστες από τη Λευκορωσία με την εμπλοκή της Τουρκίας, έστειλε στρατό και τους 
αντιμετώπισε σαν να ήταν στρατιωτική εισβολή.  Τέλος, κορυφαίο παράδειγμα αποτελεί η Ουγγαρία.  Η 
κυβέρνησή της σφράγισε τα σύνορά.  Τόσο απλά έλυσε τον γόρδιο δεσμό.  Καταθέτοντας μάλιστα και μια 
προσωπική εμπειρία από την επίσκεψη του Προέδρου της Ουγγρικής Βουλής πολύ πρόσφατα, συζητώντας 
λοιπόν μαζί τους και ερωτηθείς για το πώς οι ίδιοι βλέπουν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό, 
δήλωσε τα εξής:  Θέλουμε να έχουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αλλά για εμάς ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σημαίνει ότι 
καμία χώρα μέλος της Ευρώπης δε δέχεται παράνομους μετανάστες.   

 Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο έχει τη θέση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιβάλλεται να προχωρήσει στην 
αναστολή αποδοχής αιτήσεων ασύλου, μέχρι ο αριθμός τους να μειωθεί κάτω από το 1% του συνολικού 
πληθυσμού της χώρας, όπως ορίζουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες.  Την ίδια ώρα, προτείνουμε τη δημιουργία ειδικού 
αστυνομικού σώματος το οποίο θα επιτηρεί τη γραμμή αντιπαράταξης, κύριο σημείο εισόδου των παράνομων 
μεταναστών.  Όσοι βουλευτές ή πολιτικές δυνάμεις αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του ζητήματος, τους καλούμε 
να το αποδείξουν έμπρακτα, στηρίζοντας τη σχετική τροπολογία του ΕΛΑΜ για καθολική αποκοπή όλων των 
κονδυλίων για παράνομους μετανάστες. 

 Στα θέματα της άμυνας, με θετικό πρόσημο σημειώνουμε ότι και φέτος στον κρατικό προϋπολογισμό 
υπάρχει αυξημένο κονδύλι που αφορά την αμυντική θωράκιση.  Βρισκόμαστε σε θέση να πούμε ότι αυτό έγινε 
και μετά από δικές μας παρεμβάσεις.  Είναι αναγκαίο για κάθε σοβαρό κράτος να στηρίζει και να ενισχύει τις 
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ένοπλες δυνάμεις, συνεκτικό στοιχείο της ασφάλειας και της επιβίωσής του.  Επένδυση στην άμυνα σημαίνει 
επένδυση στην ειρήνη, στην ευημερία, στη σταθερότητα και στην ασφάλεια της χώρας.  Απέναντί μας έχουμε 
την Τουρκία, χώρα με αναθεωρητική πολιτική, η οποία χρησιμοποιεί τη στρατιωτική της δύναμη για επιβολή των 
αξιώσεών της.  Τα τελευταία χρόνια την έχουμε δει να εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αρτσάχ, στη 
Συρία και σε άλλες χώρες της περιοχής και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η παράταξή μας στηρίζει σθεναρά την 
ισχυροποίηση της Εθνικής Φρουράς ως δύναμη αποτροπής και την επαναφορά του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος 
Ελλάδας-Κύπρου. 

 Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς, το 2021 φεύγει με σημαντικές εξελίξεις, όπως 
είναι η καθιέρωση του ωραρίου.  Αναμένουμε ότι τους επόμενους μήνες θα προχωρήσουμε σε μία σημαντική 
μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό, ώστε να κατοχυρωθούν όλα τα δίκαια αιτήματα του προσωπικού.  Η πρόκληση 
που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αφορά κυρίως τους συμβασιούχους οπλίτες.  Η άμεση μέριμνα για την 
απρόσκοπτη επαγγελματική τους ανέλιξη, σε συνδυασμό με ουσιαστικά κίνητρα, ενθαρρύνουν την καλύτερη 
απόδοσή τους.  Έχουν ήδη παρέλθει έξι χρόνια από την πρώτη πρόσληψη.  Αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί από 
αυτούς ανησυχούν για το μέλλον τους και τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.  Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 
επενδύσει ήδη αρκετά λεφτά στην εκπαίδευσή αυτών των ανθρώπων, οπότε οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα 
σωστό πλάνο για την αξιοποίησή τους. 

 Ιδιαίτερη μνεία οφείλω να κάνω και στην απονομή του αναμνηστικού μεταλλείου πολέμου σε όσους 
υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Κύπρου κατά την τουρκική εισβολή του 1974.  Η εν λόγω κίνηση προβλέπεται 
στον κανονισμό περί Μεταλλείων της Κυπριακής Δημοκρατίας και είχε απονεμηθεί σε όσους αγωνίστηκαν το 
1974. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Συνεχίζοντας και φτάνοντας στο εθνικό μας θέμα, όσον αφορά το Κυπριακό είναι γενικά παραδεκτό ότι 
αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο.  Η ευθύνη για αυτή την κατάσταση δημιουργήθηκε φυσικά εξαιτίας 
της Τουρκίας, κάτι για το οποίο φυσικά προειδοποιούσαμε χρόνια.  Ήμασταν οι μόνοι που διαφωνήσαμε με όλες 
τις διασκέψεις, ήμασταν οι μόνοι που δεν ακολουθήσαμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ούτε στο Μοντ Πελεράν 
ούτε οπουδήποτε αλλού, γιατί ακριβώς σε κάθε διαπραγμάτευση η κατοχική δύναμη θέλει να επιβάλει νέες 
παράλογες αξιώσεις. 

 Από το πρακτικό των περιεχομένων του του Κρανς Μοντανά αποδεικνύεται ότι ακριβώς η Τουρκία ζητά 
πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να της δώσουμε.  Κάποιοι όμως επιμένουν πως 
έγινε λάθος, πως φταίει η δική μας πλευρά.  Τι ζητούν;  Να αποδεχτούμε τα στρατεύματα κατοχής, να 
αποδεχτούμε τις εγγυήσεις, να αποδεχτούμε τους εποίκους, τον διαχωρισμό και διαμερισμό της αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης;  Αν είναι αυτό το οποίο ζητούν, μπορούν να το δηλώσουν ξεκάθαρα.  

 Χωρίς να υπάρξει καμία πρόοδος τόσες δεκαετίες, είναι άξιο απορίας πραγματικά, γιατί επιμένουμε να 
ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο. 

 Πάγια θέση του ΕΛΑΜ είναι η επανατοποθέτηση του Κυπριακού στην ορθή του βάση ως πρόβλημα 
εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής.  Πιστεύουμε πως η διασφάλιση της ιστορικής συνέχειας του κυπριακού 
ελληνισμού εξασφαλίζεται μόνο μέσα από τη λύση του ενιαίου κράτους.  Οποιαδήποτε άλλη μορφή λύσης στη 
βάση της ομοσπονδίας είτε συνομοσπονδίας είτε κάποιου άλλου εκτρώματος θα οδηγήσει στη διάλυση και στην 
κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τραγικό επίλογο την πλήρη τουρκοποίηση της Κύπρου. 

 Στο ερώτημα εάν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη σημερινή γραμμή την οποία ακολουθούμε, η απάντηση 
είναι ότι μπορούμε, υπάρχουν όμως προϋποθέσεις.  Η πρώτη προϋπόθεση είναι να υπάρξει η αναγκαία πολιτική 
βούληση και χάραξης νέας στρατηγικής.  Δεύτερον, να αξιοποιήσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις διαθέσιμες 
επιλογές που έχουμε ειδικά αυτή την περίοδο. 

 Κατά καιρούς έχουμε προτείνει μέτρα που θα στοιχίσουν στην κατοχική δύναμη, όπως το κλείσιμο των 
οδοφραγμάτων, τη μονομερή κατάργηση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, που πλήττει την οικονομία του 
τόπου μας επιβάλλοντας σε νόμιμες επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται τις παράνομες επιχειρήσεις.  Αφαίρεση των 
ταυτοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας από όσους κατέχουν θέσεις στο ψευδοκράτος.  Σ’ ένα βαθμό η 
κυβέρνηση υιοθέτησε αυτή τη θέση μας, αλλά σαφώς αναμένουμε περισσότερα.  Επιπρόσθετα πρέπει να 
επιμένουμε στην επιβολή κυρώσεων προς την Τουρκία και συγκεκριμένα να επιμένουμε στην επιβολή εμπάργκο 
όπλων από τις ευρωπαϊκές χώρες και στη διακοπή της χρηματοδότησης. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Έχουμε τονίσει αρκετές φορές ότι δικός μας γνώμονας για λήψη αποφάσεων είναι το καλώς νοούμενο 
συμφέρον όλων των πολιτών, καθώς και η προστασία των συμφερόντων της χώρας.  Επομένως, κάθε 
περίπτωση εξετάζεται διαφορετικά, με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε ενώπιόν μας. 

 Φέτος λοιπόν θα καταψηφίσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό, εκτός από τις δαπάνες για το Υπουργείο 
Άμυνας και τις ειδικές υπηρεσίες.  Όχι γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο κρίσιμος είναι ο προϋπολογισμός, για 
να λειτουργήσει ολόκληρη η κρατική μηχανή πάνω στη οποία στηρίζονται χιλιάδες συμπατριώτες μας για να 
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ζήσουν, ούτε γιατί δεν επιθυμούμε η Κυπριακή Δημοκρατία να λάβει τη χρηματοδότηση που δικαιούται μέσω 
από το Ταμείο Ανάκαμψης.  Κάθε άλλο!  Εμείς λέμε πως η Κύπρος πρέπει να αντλήσει και το τελευταίο ευρώ 
που της αναλογεί από τα ευρωπαϊκά ταμεία.  Μέσα από αυτή την πολιτική πράξη, θέλουμε να στείλουμε ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα προς την εκτελεστική εξουσία:  Να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη όσα το ΕΛΑΜ έχει σαν 
προτεραιότητά του. 

Πρώτον, το μεταναστευτικό.  Εφαρμόστε αυστηρά και αποτρεπτικά μέτρα. 

 Στα θέματα για αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.  Ο διαχωρισμός του λαού μας είναι λάθος επιλογή, 
τα παιδιά μας έχουν γονείς οι οποίοι μπορούν να κρίνουν και να αποφασίσουν για το καλό τους χωρίς 
εξαναγκασμούς. 

 Τρίτον, στον τραπεζικό τομέα εξακολουθούν οι τράπεζες, με πολιτικές πλάτες, να λειτουργούν ως κράτος 
εν κράτει -το ανέφερα και προηγουμένως- αφήνοντας επί ξύλου κρεμάμενους χιλιάδες δανειολήπτες, απειλώντας 
τους καθημερινά ακόμα και με εκποιήσεις των περιουσιών τους.  Δώστε διέξοδο και αναλάβετε πρωτοβουλίες. 

 Στο Κυπριακό επιβάλλεται να σηκώσουμε ανάστημα στις αξιώσεις της κατοχικής δύναμης.  Δεν είμαστε 
μια αδύναμη πλευρά, είμαστε το νόμιμο αναγνωρισμένο κράτος, αγωνιζόμαστε για την ύπαρξη, την επιβίωση και 
τη συνέχεια της παρουσίας του ελληνισμού στη γη των προγόνων μας. 

 Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω μια αναφορά στην τροπολογία η οποία έχει κατατεθεί από το 
ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ και αφορά την αποκοπή της χορηγίας προς το Ίδρυμα Μνημείου 
Στρατηγού Διγενή για αγορά της οικίας Αζίνα στην Πάφο και τη μετατροπή της σε μουσείο του Διγενή και της 
ΕΟΚΑ.  Δε συνηθίζουμε να σχολιάζουμε τροπολογίες, αλλά αυτή η τροπολογία πρέπει να σχολιαστεί, γιατί κατά 
την άποψή μας προσβάλει τον ιερό αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών. 

Θυμίζω ορισμένα πράγματα:  Πρώτον, ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής, αρχηγός της ΕΟΚΑ, του 
πιο ένδοξου αγώνα του κυπριακού ελληνισμού, ανακηρύχθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1974 από αυτό το σώμα ως 
άξιο τέκνον της πατρίδας.  Μ’ αυτή την απόφαση δε διαφώνησε κανένας, ούτε καν οι βουλευτές του ΑΚΕΛ, οι 
οποίοι τήρησαν στάση αποχής. 

Δεύτερον, ο πρώτος γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο Πλουτής Σέρβας, ίσως ο σημαντικότερος 
θεωρητικός του κυπριακού κομμουνισμού, με βαθιά ιδεολογική κατάρτιση, σημειώνει στο βιβλίο του με τίτλο 
«Κυπριακό-Ευθύνες» τα εξής: «το ΑΚΕΛ από δικό του λάθος, όσα και αν είναι τα δικαιολογητικά, έμεινε έξω από 
τον ένοπλο αγώνα».  Πλέκοντας ο ίδιος το εγκώμιο της ΕΟΚΑ τονίζει μεταξύ άλλων:  «Ό,τι και να ήταν ο Γρίβας, 
αντρειωμένος και μεγαλειώδης ο ανταρτοπόλεμος.  Με τις πρώτες μεταμεσονύκτιες βόμβες είχε εγερθεί η 
νεολαία.  Η τετραετία ’55-’59 παρέμεινε και θα παραμείνει θρυλική.  Μια δράκα λεβεντόπαιδα, με την εθνική 
φλόγα στην καρδιά, καταξεφτίλισαν την τρανή αυτοκρατορία.  Τα ανδραγαθήματα της ΕΟΚΑ έχουν καταγραφεί 
στις στήλες της ιστορίας και χιλιοτραγουδήθηκαν.  Το μεγαλείο της παλληκαριάς που ξετυλιγόταν σε ένα νησί το 
θαύμαζαν και το αποθέωναν όλοι οι λάτρεις της λευτεριάς.  Από την Ανατολή ως τη Δύση».  Αυτά δεν λέμε εμείς, 
τα λέει ο πρώτος γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ! 

 Είναι λοιπόν άξιο απορίας γιατί σήμερα τα υπόλοιπα κόμματα ακολουθούν την αριστερά σ’ αυτό τον 
δρόμο, τι θέλουν να επιτύχουν;  Προσπαθούν για μια ακόμα φορά να διαχωρίσουν τον κόσμο σε γριβικούς, 
μακαριακούς και κάτι άλλο;  Είναι η κατάλληλη στιγμή με τα όσα συμβαίνουν και τα όσα περνά η κοινωνία να 
φορτώσουμε ακόμα ένα θέμα;  Κήρυκες του διαχωρισμού όσοι ψηφίσουν τη συγκεκριμένη τροπολογία.  Για εμάς 
είναι το ίδιο και δεν έχει καμία διαφορά με τον νόμο Ακιντζί που ψηφίστηκε στις 7 Απριλίου 2017.  Για το ΕΛΑΜ 
η εθνική μνήμη δε διαγράφεται, η ιστορία δεν παραχαράσσεται και η Κύπρος ήταν, είναι και θα παραμείνει 
Ελληνική! 

 Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον κ. Χρίστου. 

 Τον λόγο έχει ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλας Παπαδόπουλος. 

 Και εν τω μεταξύ να καλωσορίσουμε τον πρώην συνάδελφο και νυν Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Νίκο 
Νουρή, που είναι μαζί μας για τη συζήτηση των προϋπολογισμών, ως επίσης και τον «κέρβερο» της οικονομίας, 
τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, που ελέγχει τα χρήματα, τον κ. Γιώργο Παντελή.   

(Μη ευκρινή σχόλια) 

 Τον υπουργόν εκαλωσορίσαμέν τον προηγουμένως.  Ήρθε πρώτος ο Υπουργός Οικονομικών, από την 
αρχή της συζήτησης, οι άλλοι είναι που καθυστέρησαν να έρθουν. 

 Το λοιπόν, κάναμε τη διακοπή μας, ξεκουραστήκαμε λίγο, τον λόγο έχει ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, 
πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος. 

 Κύριε Παπαδόπουλε, το βήμα δικό σου. 
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ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Έντιμοι κύριοι υπουργοί, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Να μου επιτρέψετε κι εμένα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής 
Οικονομικών για την ετοιμασία της έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022, ως επίσης τις υπηρεσίες 
της Βουλής και ιδιαίτερα τη γραμματεία της επιτροπής Οικονομικών για τη δική τους σημαντική συμβολή σε αυτή 
τη διαδικασία.   

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022 διεξάγεται και φέτος κάτω από πάρα πολύ 
δυσάρεστες συνθήκες, εν μέσω μίας πανδημίας, η οποία ταλανίζει την κυπριακή οικονομία και την κυπριακή 
κοινωνία για πάνω από δυο χρόνια.  Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι η πανδημία επηρεάζει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό τα δεδομένα της οικονομίας και του προϋπολογισμού.  Σημειώνουμε την πρόοδο που έχουμε 
καταγράψει ως χώρα σε ό,τι αφορά τα ποσοστά εμβολιασμών.  Οφείλουμε να συγχαρούμε τους λειτουργούς 
στον χώρο της υγείας, ιδιαίτερα των δημόσιων νοσηλευτηρίων, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 
κορονοϊού με κίνδυνο για τη δική τους υγεία.  Έχουν σωθεί ζωές λόγω της δικής τους ανιδιοτέλειας και οφείλουμε 
να τους το αναγνωρίσουμε.  Δίνουν το καλό παράδειγμα σε όλους μας.  Δεν είναι με τους βανδαλισμούς στα 
σχολεία, δεν είναι με τους παραλογισμούς, δεν είναι με τις καταστροφές που θα ξεπεράσουμε ως λαός αυτή τη 
δοκιμασία, αλλά με την αλληλεγγύη και τη σύνεση.   

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Σε ένα παρά πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον οφείλουμε να καταγράψουμε κάποια θετικά και 
ενθαρρυντικά οικονομικά δεδομένα:  Τον θετικό ρυθμό ανάπτυξης που προβλέπεται για το 2021 και που 
αναμένεται να κλείσει στο 5,5%.  Θετικό επίσης το γεγονός ότι προβλέπεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης και για 
το 2022.  Παρά τη συνεχιζόμενη πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα, ο ρυθμός ανεργίας παραμένει σταθερός 
σε σχέση με πέρσι και δεν έχει αυξηθεί.  Σημειώνουμε επίσης τα σημαντικά μέτρα στήριξης προς τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αν και θεωρούμε πως αυτά τα μέτρα θα 
μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικά και πιο έγκαιρα, όπως για παράδειγμα η έγκαιρη προώθηση των 
κρατικών εγγυήσεων.  Σημειώνουμε επίσης πως το δημόσιο χρέος θα μειωθεί από 119% του ΑΕΠ το 2020 σε 
107,7% του ΑΕΠ το τέλος του 2021.   

 Εδώ όμως τελειώνουν τα καλά νέα.  Τα αρνητικά δεδομένα της οικονομίας παραμένουν σημαντικά.  Για 
παράδειγμα: 

 Σημειώνουμε τον πάρα πολύ υψηλό πληθωρισμό της τάξης του 2%, που οδηγεί στην ακρίβια σε ό,τι 
αφορά τα σημαντικά βασικά αγαθά και πρώτες ύλες.  Τονίζουμε πως, από τη στιγμή που ο πληθωρισμός 
βρίσκεται σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, αυτό σημαίνει πως ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας δε θα είναι σε 
πραγματικά νούμερα 5,5%, όπως υπολογίζεται, αλλά μόνο 3,5%.  Λόγω του πληθωρισμού θα τρέχουμε, απλά 
για να μένουμε στάσιμοι. 

 Η ανεργία, παρά το ότι, όπως είπα προηγουμένως, παραμένει σε σταθερά επίπεδα, στο 7,5%, 
εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ υψηλή για τα κυπριακά δεδομένα.  Άστε που κανονικά θα έπρεπε να είχε μειωθεί, 
καθώς οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας ήταν λιγότεροι το 2021 συγκριτικά με το 2020.    

 Καταγράφεται επίσης ένα πάρα πολύ περίεργο φαινόμενο.  Ενώ η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, 
παράλληλα σημειώνεται έλλειψη εργατικού δυναμικού σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι ο 
τουρισμός, η εστίαση και το λιανεμπόριο, κάτι που θα επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη της οικονομίας, εάν δεν 
επιλυθεί αυτό το πρόβλημα. 

 Το δημόσιο χρέος της Κύπρου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.  Υπενθυμίζεται πως πριν από τον κορονοϊό οι 
σχεδιασμοί ήταν το 2020 το δημόσιο χρέος να είχε μειωθεί στο 85,6% του ΑΕΠ, αντί στο 117% που έκλεισε 
πέρσι.  Οι σχεδιασμοί ήταν το 2021 το δημόσιο χρέος να μειωθεί στο 75% του ΑΕΠ, αντί στο 107% που θα 
κλείσει φέτος.  Υπάρχει δηλαδή μια απόκλιση της τάξης του 37% από τους αρχικούς σχεδιασμούς.  Σημειώνεται 
επίσης πως την περίοδο 2019-2021 η Κύπρος καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αύξησης του δημόσιου χρέους 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Επίσης, σημειώνεται πως το δημοσιονομικό έλλειμα για το 2021 παραμένει πάρα 
πολύ υψηλό, στο 5% του ΑΕΠ και πάνω από €1,2 δις. 

 Ακόμη χειρότερα, προβλέπεται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα παραμείνει ελλειμματικός μέχρι και το 
2024 και άρα η κυβέρνηση ποντάρει στον μοναδικό μηχανισμό που παραμένει στη διάθεσή της για τη μείωση 
του χρέους, την ανάπτυξη της οικονομίας.  Το ρίσκο φυσικά είναι ότι ο υψηλός πληθωρισμός, εάν παραμείνει 
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έτσι μέχρι και το 2024, θα επηρεάσει αρνητικά τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και σε πραγματικούς 
αριθμούς θα είναι χαμηλότερος, κάτι που μπορεί να μας βγάλει παντελώς εκτός σχεδιασμών. 

 Σε ανθρώπινο επίπεδο, κύριε Πρόεδρε, σημειώνουμε πως δυστυχώς σχεδόν ένας στους έξι συμπολίτες 
μας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχιας, ένα ποσοστό 14,3% του πληθυσμού ή 115 000 άτομα.  Μία πόλη 
όπως η Λεμεσός ζει με τον κίνδυνο της φτώχιας.  Ένα στα επτά νοικοκυριά στερείται βασικά αγαθά όπως το 
νερό, το ρεύμα και το φαγητό.  Δυστυχώς, η ακρίβια και ο υψηλός πληθωρισμός θα πιέσουν ακόμη περισσότερο 
αυτές τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας.  

 Ακόμη χειρότερα, σημειώνουμε πως η Κύπρος ξαναμπήκε πρόσφατα στις χώρες «πολύ υψηλού 
κινδύνου» για τα κρούσματα COVID-19, με βάση τις υποδείξεις του Αμερικανικού Οργανισμού Υγείας, ο οποίος 
φυσικά θα επηρεάσει και άλλους αντίστοιχους οργανισμούς.  Ο κίνδυνος στη δημόσια υγεία παραμένει και 
οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.  Πέρα από τον κίνδυνο στις ανθρώπινες ζωές και τη δημόσια 
υγεία, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου πως, εάν συνεχιστεί αυτή η εικόνα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, 
όταν δηλαδή θα γίνονται οι κρατήσεις για την καλοκαιρινή σεζόν, αυτό θα επηρεάσει πολύ αρνητικά τα τουριστικά 
δεδομένα για το 2022, με κίνδυνο να χάσουμε ακόμη μία τουριστική χρονιά, κάτι που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι 
θα έχει καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την οικονομία.  Επομένως, παρά την πρόοδο που έχει καταγραφεί 
λόγω των εμβολιασμών, τονίζουμε πως δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμη τον κίνδυνο λόγω της πανδημίας ούτε σε 
ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία ούτε σε ό,τι αφορά την οικονομία. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του 2022, ο οποίος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 
της κυβέρνησης με βάση τον οποίο υπολογίζει να ξεπεράσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας και να οδηγηθούμε 
σε μία περίοδο ανάκαμψης και ανάπτυξης.  Σημειώνουμε πως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί 
ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο σε αυτό τον σχεδιασμό.  Οι δαπάνες των €1,2 δις σε ορίζοντα πέντε ετών 
σίγουρα αποτελούν μια σημαντική ένεση ρευστότητας για την κυπριακή οικονομία.  Όμως, οφείλουμε να 
σημειώσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.  Αυτά τα χρήματα, αν και καλοδεχούμενα, δεν μπορούν από μόνα τους 
να αντιμετωπίσουν τις εγγενείς αδυναμίες και στρεβλώσεις της κυπριακής οικονομίας.  Τα €240 εκατομ. τον 
χρόνο που μας αναλογούν -γιατί για τόσα μιλάμε για κάθε έτος με βάση τον σχεδιασμό του ταμείου- δεν είναι ένα 
ευκαταφρόνητο ποσό, αλλά από την άλλη δεν μπορούν από μόνα τους αυτά τα χρήματα να επιφέρουν την 
αναπλήρωση των απωλειών των τελευταίων ετών χωρίς άλλες πρωτοβουλίες, χωρίς τις απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις.  Για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος οικονομικός σχεδιασμός, μια 
ολοκληρωμένη οικονομική στρατηγική.  Απαιτείται όραμα για την κυπριακή οικονομία, κάτι που απουσιάζει, κατά 
την άποψή μας, από αυτό τον προϋπολογισμό. 

 Για παράδειγμα, ο Υπουργός Οικονομικών έχει τονίσει στην ομιλία του πως η ενίσχυση του τομέα της 
καινοτομίας αποτελεί βασικό του στόχο.  Κάτι με το οποίο συμφωνούμε απόλυτα.  Πώς όμως επιτυγχάνεται 
αυτός ο στόχος μέσα από τον προϋπολογισμό που έχουμε ενώπιόν μας;  Πού είναι τα κίνητρα ενίσχυσης αυτού 
του τομέα;  Ποιο είναι το όραμα για την Κύπρο της καινοτομίας;  Πού υπάρχει αυτό το όραμα στον 
προϋπολογισμό;  Πέρα όμως από το όραμα, απαιτείται παράλληλα και η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών 
κινδύνων που μας κρατάνε καθηλωμένους, αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά ως χώρα.  Για να είμαι 
δίκαιος, ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών έχει επισημάνει και έχει τονίσει αυτούς τους δημοσιονομικούς κινδύνους 
στην ομιλία του ενώπιον της ολομέλειας.  Αυτοί οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι έχουν ως ακολούθως: 

 Πρώτος είναι ο κίνδυνος ενός νέου κύματος της πανδημίας.  Κατανοητό ότι κάτι τέτοιο δεν εξαρτάται 
απόλυτα από εμάς.  Όμως, οφείλουμε να ρωτήσουμε:  Τι νέα μέτρα προτείνονται σε αυτό τον προϋπολογισμό 
για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου ενδεχόμενου;  Τίποτα.  Αντίθετα, σε ό,τι αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα 
προτείνουμε και έχουμε προτείνει επιπρόσθετα μέτρα για την πανδημία, όπως είναι η επέκταση της περιόδου 
εφαρμογής του νομοσχεδίου και του χρονοδιαγράμματος για τις κρατικές εγγυήσεις, τη μείωση της φορολογίας 
του ΦΠΑ στο ρεύμα για όλους, που πρόσφατα έχει ψηφιστεί από την ολομέλεια -σημειώνουμε το παράδειγμα 
της Νορβηγίας, η οποία έχει επιδοτήσει το 50% του ηλεκτρικού ρεύματος για όλα τα σπίτια και νοικοκυριά από 
τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο- φορολογικά κίνητρα για εταιρείες που διατηρούν τους υπαλλήλους τους. 

 Δεύτερος δημοσιονομικός κίνδυνος:  Η πίεση από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία εξακολουθούν 
να βρίσκονται στην κυπριακή οικονομία στα χέρια των επενδυτικών ταμείων και όχι των τραπεζών κυρίως.  Τα 
δάνεια όμως είναι δάνεια και στραγγαλίζουν τα κυπριακά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.  Τι προτείνει η 
κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου;  Τίποτα.  Αντίθετα, το Δημοκρατικό Κόμμα υποστηρίζει την 
πρόταση που έχει καταθέσει πρόσφατα η ΕΔΕΚ για τη δημιουργία ενός ειδικού δικαστηρίου εξέτασης των 
δανείων και αυτό το ειδικό δικαστήριο να έχει ιδιαίτερες και ειδικές εξουσίες, στη βάση της πρότασης που έχει 
ετοιμάσει η Κεντρική Τράπεζα για την αναστολή εκποιήσεων κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις με ειδικό 
διάταγμα δικαστηρίου. 

 Τρίτος δημοσιονομικός κίνδυνος:  Οι δαπάνες του ΓΕΣΥ.  Όντως, έχουν ξεφύγει εκτός ελέγχου.  Από το 
€1,2 δις που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, με βάση τις μελέτες, βρισκόμαστε στα €1,8 δις.  €600 εκατομ. εκτός 
σχεδιασμών.  Δύο φορές ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας.  Δεν μπορούμε όλα αυτά τα εκατομμύρια 
να τα αποδώσουμε σε επιπρόσθετες δαπάνες στην υγεία λόγω του κορωνοϊού.  Υπενθυμίζεται ότι οι δαπάνες 
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του ΓΕΣΥ είχαν ήδη ξεκινήσει να βρίσκονται εκτός ελέγχου πριν από τον κορωνοϊό.  Ποιος ο λόγος αυτής της 
δραματικής αύξησης των δαπανών;  Επειδή δεν έχουν αυτονομηθεί τα δημόσια νοσηλευτήρια και συνεχίζουμε 
να καλύπτουμε τα ελλείμματά τους.  Επειδή ο ΟΑΥ δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τις καταχρήσεις και τις 
υπερχρεώσεις του συστήματος.  Επειδή δεν υπάρχει σφαιρικός προϋπολογισμός.  Αν υπήρχε, θα ήμασταν στα 
€1,2 δις αντί στα €1,8.  Για ποιο λόγο δεν υπάρχει σφαιρικός προϋπολογισμός;  Επειδή καλύπτουμε ελλείμματα 
του ΟΚΥΠΥ, εγγυόμαστε κέρδη σε προσωπικούς γιατρούς και νοσηλευτήρια και επειδή το σύστημα του ΓΕΣΥ 
που εφαρμόζεται σήμερα είναι πολυασφαλιστικό.  Δοκιμάστε να πάτε σε κάποιο ιδιωτικό νοσηλευτήριο με το 
ΓΕΣΥ και με ιδιωτική ασφάλεια.  Αν πάτε με το ΓΕΣΥ, θα σας δώσουν ημερομηνία για την επέμβαση μετά από 
έναν χρόνο, αν πάτε με την ιδιωτική ασφάλεια θα πάτε αύριο.  Μα, για ποιο μονοασφαλιστικό σύστημα μιλάμε;   

 Με άλλα λόγια, κύριε Πρόεδρε, έχει στηθεί ένα μεγάλο πάρτι στο ΓΕΣΥ και είναι όλοι καλεσμένοι, εκτός ο 
Κύπριος φορολογούμενος.  Όλοι οι βασικοί συντελεστές του συστήματος υγείας έχουν στηθεί και τρώνε όσο 
γίνεται μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας του ΓΕΣΥ.  Οι γιατροί κερδίζουν, τα νοσηλευτήρια εντός ΓΕΣΥ κερδίζουν, 
τα νοσηλευτήρια εκτός ΓΕΣΥ κερδίζουν, οι φαρμακευτικές εταιρείες κερδίζουν.  Ακόμα και οι ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες κερδίζουν.  Και όλα αυτά τα πληρώνει ο Κύπριος φορολογούμενος.  Το ΓΕΣΥ κατά μέσο 
όρο είναι πιο ακριβό από την πιο ακριβή ιδιωτική ασφάλεια.  Γιατί πρέπει να περιμένουμε έναν χρόνο να πάμε 
στα νοσοκομεία με το ΓΕΣΥ, αλλά με τις ιδιωτικές ασφάλειες πάμε την επόμενη ημέρα;    

 Επομένως, η ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, είναι:  Τι προτείνει η κυβέρνηση για τη συγκράτηση των δαπανών 
του ΓΕΣΥ;  Τίποτα.  Αντίθετα, ως Δημοκρατικό Κόμμα επιμένουμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ που 
ψηφίσαμε, όχι το ΓΕΣΥ που εφαρμόζεται σήμερα, που είναι ένα κακό κακέκτυπο του ΓΕΣΥ που ψηφίσαμε.  
Πρέπει να προχωρήσει τάχιστα η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.  Πρέπει να μπουν οι σωστοί 
μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου των καταχρήσεων.  Πρέπει να τερματιστεί η πρακτική της παράλληλης 
παροχής υπηρεσιών εντός και εκτός ΓΕΣΥ κατά την επιλογή του ειδικού γιατρού ή και του ιδιωτικού 
νοσηλευτηρίου και πρέπει να τερματιστεί η πρακτική πληρωμής των προσωπικών γιατρών στη βάση του αριθμού 
των ασθενών τους. 

 Τέταρτος δημοσιονομικός κίνδυνος:  Το μεταναστευτικό.  Η δημόσια παραδοχή του Υπουργού 
Εσωτερικών για την ανεπάρκεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την έκρηξη του φαινομένου της 
μετανάστευσης δεν αποτελεί άλλοθι για την κυβερνητική απραξία.  Οι διαπιστώσεις της κυβέρνησης για το 
ανεξέλεγκτο του προβλήματος, που γίνονται εδώ και δύο χρόνια, παρέμειναν διαπιστώσεις.  Δεν έχουν ληφθεί 
επαρκή μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος, παρά μόνο ακούμε γενικόλογες εκκλήσεις προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Έχουμε ψηφίσει κάθε νομοσχέδιο που έχει φέρει στη Βουλή το Υπουργείο Εσωτερικών.  Ό,τι ζήτησε ο 
έντιμος Υπουργός Εσωτερικών το πήρε.  Έχουμε ακόμη αλλάξει και το σύνταγμα.  Από πέρσι μέχρι σήμερα 
έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές κατά 40%!   

 Προσυπολογιζόμενες δαπάνες για το μεταναστευτικό:  Πέρσι ήταν €80 εκατομ., φέτος θα ξεπεράσουν τα 
€140 εκατομ. και δε μας τα δίνει αυτά τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λέγεται.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πληρώνει κάποιες δαπάνες, όχι όλες.  Θα βοηθήσουν για παράδειγμα για την επέκταση των χώρων φιλοξενίας.  
Δεν τα πληρώνουν όλα.  Δεν πληρώνουν τα επιδόματα, δεν πληρώνουν την αστυνόμευση, δεν πληρώνουν τα 
δικαστήρια, δεν πληρώνουν τις υποδομές.  Εμείς τα πληρώνουμε.  Και δεν είναι μόνο το χρηματικό κόστος.  Είμαι 
βέβαιος ότι αρκετοί συνάδελφοι σε αυτή την αίθουσα λαμβάνουν τα καθημερινά παράπονα που λαμβάνουμε και 
εμείς, παράπονα για παρανομίες, παράπονα για οχληρίες, παράπονα από τους κατοίκους της Κοκκινοτριμιθιάς 
που δε νιώθουν ασφάλεια στα σπίτια τους.  Παράπονα από τους Λευκωσιάτες, που ζητούν να μπορούν να 
κυκλοφορήσουν ελεύθερα στην Παλιά Λευκωσία. 

 Ο υπερπληθυσμός στο Πουρνάρα αποτελεί ντροπή για τη χώρα μας και μας εμποδίζει αυτός ο 
υπερπληθυσμός να δώσουμε πραγματική προστασία στους πρόσφυγες που πραγματικά ζητούν άσυλο και δεν 
επιδιώκουν την κατάχρηση του συστήματος.  Έχουμε βυθιστεί κάτω από το βάρος των αριθμών, είμαστε τα 
θύματα ενός υβριδικού πολέμου της Τουρκίας, η οποία διοχετεύει έναν τεράστιο αριθμό μεταναστών.  Εξού και 
το 80% των μεταναστών έρχεται από τα κατεχόμενα.  

 Επομένως, τα ερωτήματά μας προς την κυβέρνηση είναι πολλαπλά:  Τι γίνεται με την ανεπάρκεια της 
φύλαξης της Γραμμής Καταπαύσεως του Πυρός;  Τι γίνεται με τους αυστηρότερους ελέγχους στα οδοφράγματα;  
Πώς αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι μετανάστες που δεν πληρούν τα κριτήρια των συμβάσεων περί 
παροχής διεθνούς προστασίας, εκείνοι δηλαδή που δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο, αλλά απλά θέλουν να 
καταχραστούν το σύστημα;  Τι γίνεται με την επίσπευση της εξέτασης των αιτήσεων εκείνων που δικαιούνται 
άσυλο, για την οποία γινόταν πάρα πολύς λόγος;  Τι σκέψεις υπάρχουν για την εφαρμογή της συμφωνίας 
επανεισδοχής, με δεδομένη την άρνηση της Τουρκίας να εφαρμόσει τη συμφωνία που έχει υπογράψει με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση της Κύπρου;  Τι γίνεται με την αστυνόμευση των περιοχών που τείνουν να 
μετατραπούν σε γκέτο;   

 Η κατάσταση όντως έχει φθάσει στο απροχώρητο, όπως λέχθηκε προηγουμένως.  Και δεν είναι μόνο οι 
κίνδυνοι της εσωτερικής μας ασφάλειας, της δημογραφικής συνοχής, αλλά και η ισορροπία των δημόσιων 
οικονομικών.  Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Πρέπει να υπάρχει σχέδιο.  Ποιο 
είναι το σχέδιο σε αυτό τον προϋπολογισμό;  Ε, δεν το αντιλαμβανόμαστε!  Αντίθετα, ως Δημοκρατικό Κόμμα για 
την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προτείνουμε: 
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• τη βελτίωση της φύλαξης της Πράσινης Γραμμής, της Γραμμής Καταπαύσεως  του Πυρός με αναβάθμιση 
των μονάδων της Εθνικής Φρουράς, κάτι που συνεπάγεται αύξηση των δαπανών για την άμυνα, που είναι 
πάγια θέση του Δημοκρατικού Κόμματος, 

• αυστηρότερους ελέγχους στα οδοφράγματα, 

• τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου που θα εξετάζει άμεσα τις ενστάσεις μεταναστών που δεν πληρούν τα 
κριτήρια των συμβάσεων, 

• απαίτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκτείνει την εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-
Τουρκίας, για να καλύπτει και την Κύπρο, 

• περισσότερη αστυνόμευση των περιοχών που τείνουν να μετατραπούν σε γκέτο και 

• την εφαρμογή ενός σχεδίου αποχώρησης μεταναστών στη βάση του παραδείγματος της Ισπανίας.  Να 
τους δοθεί το 60% του ανεργιακού επιδόματος για δύο χρόνια, για να φύγουν εθελοντικά.  Θα μας κοστίσει 
λιγότερο από τα επιδόματα που πληρώνουμε έξι, εφτά και οκτώ χρόνια, που είναι ο μέσος όρος σήμερα. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Στους πιο πάνω δημοσιονομικούς κινδύνους, τους οποίους διαπιστώνει, επαναλαμβάνω, η ίδια η 
κυβέρνηση, το Δημοκρατικό Κόμμα προσθέτει ακόμα έναν δημοσιονομικό κίνδυνο: τη διεθνή εικόνα της Κύπρου 
ως κέντρου διαπλοκής και διαφθοράς.  Όπου πλέον γίνεται συζήτηση σε διεθνή μέσα ενημέρωσης για 
φοροδιαφυγή, για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, για διακίνηση κεφαλαίων, η Κύπρος φιγουράρει πρώτη και 
καλύτερη.  Ποια σοβαρή εταιρεία θα έρθει να εγκατασταθεί εδώ με τέτοια εικόνα;  Ποιος σοβαρός επενδυτής;  
Αντίθετα, οι πληροφορίες μας είναι πως αυτή την περίοδο σημειώνεται μια μαζική φυγή εταιρειών από την Κύπρο 
λόγω της κακής μας φήμης και κάτω από την πίεση εποπτικών αρχών άλλων χωρών.  Οι έρευνες της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας, οι εκθέσεις αρμόδιων επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, όπως η 
Greco και η Moneyval, ανεξάρτητοι διεθνείς φορείς, ειδησεογραφικά πρακτορεία αποκαλύπτουν την έκταση και 
την ένταση της διαφθοράς και της διαπλοκής στην πατρίδα μας, η οποία έχει ξεπεράσει κάθε όριο.  Οι διαρροές 
των Panama Papers, των Pandora Papers εμπλέκουν άμεσα την Κύπρο, αλλά και τον ίδιο τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας.  Φτάσαμε σε σημείο ακόμη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει εγκρίνει ειδικό ψήφισμα με 
ειδικές αναφορές στην Κύπρο και ονομαστικές αναφορές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.   

 Όλοι οι διεθνείς δείκτες δείχνουν ότι η Κύπρος έχει κατρακυλήσει σε ό,τι αφορά την πάταξη της διαφθοράς.  
Η κοινή γνώμη συγκλονίζεται από τα απανωτά και συνεχόμενα σκάνδαλα διαπλοκής.  Από τα «χρυσά» 
διαβατήρια μέχρι την κατάρρευση του συνεργατισμού, από τη σκανδαλώδη συμφωνία της Altamira μέχρι και την 
εμπλοκή του υποκόσμου στο ποδόσφαιρο, από τους παράνομους διορισμούς συγγενών στο Προεδρικό μέχρι 
τα ταξίδια στις Σεϋχέλλες με τα ιδιωτικά τζετ, από την καταδίκη του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα μέχρι τις 
παράνομες πολιτογραφήσεις, η Κύπρος έχει βυθιστεί στον βούρκο της διαπλοκής και της διαφθοράς. 

 Οι θεσμοί έχουν διαβρωθεί πλήρως και, αντί να λειτουργούν για το δημόσιο συμφέρον, λειτουργούν για 
το κομματικό συμφέρον και το συμφέρον ενός στενού κύκλου που περιστοιχίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  
Και όσοι λιγοστοί θεσμοί παραμένουν να ασκούν έλεγχο, όπως για παράδειγμα ο Γενικός Ελεγκτής, δέχονται τον 
ανελέητο πόλεμο της κυβέρνησης σε μία προσπάθεια πρωτοφανούς φίμωσης.  Δεν είναι μόνο θέμα εικόνας, αν 
και η εικόνα της χώρας μας έχει ήδη ξεκινήσει να επηρεάζει την οικονομία.  H διαφθορά αποτελεί σοβαρό έγκλημα 
που υπονομεύει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.  Το απόστημα της διαφθοράς έχει σπάσει και τα 
αποτελέσματά του είναι πλέον απόλυτα εμφανή.  Θα πρέπει όλοι επιτέλους να αντιληφθούμε πως, εάν δε 
βελτιώσουμε συλλογικά καίριους τομείς της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου μας, προωθώντας τη 
διαφάνεια, καταπολεμώντας συλλογικά τη διαφθορά, δεν είναι μόνο η φήμη της Κύπρου που θα καταρρακωθεί, 
αλλά θα απολέσουμε όλα τα πρόσκαιρα οφέλη που ενδεχομένως να προκύπτουν για κάποιους από πράξεις 
διαφθοράς και πολύ περισσότερα. 

 Σε ό,τι αφορά την πάταξη της διαφθοράς, κύριε Πρόεδρε, και την ανάκτηση της αξιοπιστίας της Κύπρου, 
το ΔΗΚΟ προτείνει: 

1. την ενίσχυση και ενδυνάμωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε στελεχιακό προσωπικό και υποδομές,  

2. τη δημιουργία μιας πραγματικά ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, η οποία δε θα διορίζεται από την 
κυβέρνηση, αλλά θα εγκρίνεται από τη Βουλή και θα έχει διωκτικές εξουσίες και αρμοδιότητες, 

3. θέσπιση ασυμβίβαστου διορισμού πρώην υπουργών, βουλευτών ή δημάρχων στις θέσεις του Γενικού 
Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, 

4. δημιουργία ειδικού συμβουλευτικού σώματος για την πάταξη της διαφθοράς, που θα απαρτίζεται από 
ειδικούς, 

5. ετήσιο έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων της εκτελεστικής και της 
νομοθετικής εξουσίας και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του ελέγχου του «Πόθεν Έσχες», για να γίνεται 
ουσιαστικός και πραγματικός έλεγχος από εμπειρογνώμονες,  
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6. άμεση προώθηση της νομοθεσίας των πληροφοριοδοτών (whistleblowers), 

7. διορισμός μη εκτελεστικών συμβούλων στα συμβούλια ημικρατικών οργανισμών, που θα έχουν καθήκον 
να ελέγχουν τους υπόλοιπους διοικητικούς συμβούλους, 

8. άμεση και σε πραγματικό χρόνο δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που 
αφορούν ή και σχετίζονται και ωφελούν -άμεσα ή έμμεσα- τον Προέδρο της Δημοκρατίας ή και υπουργούς 
και μέλη των οικογενειών τους. 

 Μόνο με τέτοια ριζικά μέτρα θα ανασκευαστεί η εικόνα της Κύπρου που δυστυχώς έχει περάσει στη διεθνή 
κοινότητα.  Μόνο έτσι θα διαφυλαχθεί το δικαίωμα του φορολογουμένου στη διαφάνεια.  Οι πολίτες απαιτούν 
σεβασμό στους θεσμούς, απαιτούν λογοδοσία, απαιτούν διαφάνεια και κάθαρση.   

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είναι η πεποίθησή μας πως η Κύπρος χρειάζεται ένα όραμα για τη νέα εποχή.  Αυτό που απουσιάζει από 
τον προϋπολογισμό που εξετάζουμε σήμερα είναι αυτό που προτείνουμε: ένα νέο μοντέλο για την κυπριακή 
οικονομία.  Μια οικονομία που θα εδράζεται στην καινοτομία και την τεχνολογία.  Ο τομέας της καινοτομίας μπορεί 
να αποτελέσει το νέο μοντέλο της κυπριακής οικονομίας.  Σημειώνουμε, τα τελευταία χρόνια από το 0% του ΑΕΠ 
-χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό, χωρίς καθοδήγηση, χωρίς κατεύθυνση- ο τομέας της τεχνολογίας και καινοτομίας 
έχει ανέλθει στο 7% του ΑΕΠ. 

 Είναι ξεκάθαρο πως αυτός ο τομέας τα επόμενα χρόνια μπορεί να αποτελέσει έναν από τους 
σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και θα επηρεάσει όλους τους υπόλοιπους τομείς 
της οικονομίας θετικά.  Στα επόμενα χρόνια στόχος μας πρέπει να είναι η μετατροπή της Κύπρου σε ιδανικό 
προορισμό για εταιρείες τεχνολογίας.  Πρέπει να πείσουμε γι’ αυτή την προοπτική, έτσι ώστε η Κύπρος να 
καταστεί περιφερειακό κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας.  Και οφείλουμε να παραδεχτούμε πως απέχουμε 
πάρα πολύ από αυτό τον στόχο.  Παρά τη δημιουργία του Υφυπουργείου Καινοτομίας, που ήταν μια κίνηση προς 
τη σωστή κατεύθυνση, η Κύπρος έχει μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της τεχνολογίας τόσο σε σχέση 
με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση όσο και στις υποδομές της οικονομίας μας.  Ιδιαίτερα, το επίπεδο των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει το κυπριακό κράτος κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
εποχής. 

 Ως Δημοκρατικό Κόμμα έχουμε καταρτίσει και παραδώσει στο αρμόδιο Υφυπουργείο ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  Και η πρότασή μας που έχει τίτλο «e–Cyprus» βασίζεται σε 
συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως είναι η δημιουργία μίας και μοναδικής κυβερνητικής ιστοσελίδα για όλα τα 
υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες.  Ακούγεται απλό.  Σήμερα έχουμε 188 διαφορετικές ιστοσελίδες για 
διαφορετικά κυβερνητικά τμήματα.  Θέλουμε να  δημιουργηθεί μια ειδική πλατφόρμα για όλους τους δημόσιους 
υπαλλήλους, όπου θα μπαίνουν όλες οι ανακοινώσεις που τους αφορούν, όλες οι εγκύκλιοι, όλα τα εγχειρίδια 
και όλες οι διαδικασίες προσφορών.  Ειδική πλατφόρμα για πολίτες και επιχειρήσεις που θα μπορούν να 
υποβάλλουν όλες τις αιτήσεις για άδειες, βεβαιώσεις, επιδόματα και πιστοποιητικά ηλεκτρονικά.  Αυτοποιημένη 
ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών.  Να απαιτείται μία και μοναδική καταχώριση δεδομένων για όλες τις 
υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.   

 Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, η βιώσιμη ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας θα έρθει μέσω 
της προσέλκυσης επενδυτών και κεφαλαίων.  Να θεσμοθετηθούν φορολογικά κίνητρα για τεχνολογικές και 
νεοφυείς επιχειρήσεις.  Και τα πιο πάνω επιβάλλεται να βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων της πολιτείας, 
αφού τα οφέλη για την κυπριακή οικονομία, εάν η Κύπρος εξελιχθεί σε τεχνολογικό κέντρο, θα είναι τεράστια 
τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Παρά το ότι πιστεύουμε πως δεν έχει παρουσιαστεί ένας ολοκληρωμένος κυβερνητικός σχεδιασμός 
ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας ούτε και αντιμετώπισης των δημοσιονομικών κινδύνων που έχουμε 
περιγράψει, το Δημοκρατικό Κόμμα θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό για το 2022. 

 Καταρχήν σημειώνουμε πως ένας βασικός λόγος καταψήφισης του προϋπολογισμού πέρσι πλέον δεν 
υφίσταται.  Η κυβέρνηση έχει παραδώσει τους φακέλους των πολιτογραφήσεων στην Ελεγκτική Υπηρεσία και 
έχει ξεκινήσει τη δική της έρευνα.  Επίσης, σημειώνουμε πως η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί συγκεκριμένες 
εισηγήσεις του Δημοκρατικού Κόμματος για βελτίωση του προϋπολογισμού.  

 Συγκεκριμένα, το Δημοκρατικό Κόμμα έχει προτείνει την επιδότηση του κόστους βρεφοκομικών σταθμών 
κατά €1.200 ετησίως ανά τέκνο για οικογένειες με δύο ή και περισσότερα τέκνα και μονογονεϊκές οικογένειες που 
δικαιούνται επίδομα τέκνου.  Έχει γίνει αποδεκτή η εισήγησή μας η φοιτητική χορηγία που παραμένει αδιάθετη 
να κατανέμεται ως επιπρόσθετη χορηγία -και, αντιλαμβάνομαι, υποστηρίζεται η σχετική τροπολογία από 
διάφορες πολιτικές δυνάμεις, αν όχι απ’ όλες- σε δικαιούχους οικογένειες αναλόγως των εισοδηματικών 
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κριτηρίων.  Έχει γίνει αποδεκτή η εισήγησή μας για την αύξηση της χορηγίας για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 
μονάδων σε οικιστικές μονάδες από €1.000 σε €1.500 ανά οικία και κάλυψη μέχρι 40% της επένδυσης για 
αναβάθμιση και εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Έχουμε προτείνει 
και έχει γίνει αποδεκτή η εισήγησή μας να αυξηθεί το κονδύλι για τα στεγαστικά σχέδια για τους πρόσφυγες κατά 
€5 εκατομ.  Επιμέναμε να δημιουργηθούν τμήματα Πρώτων Βοηθειών για Παιδιά στη Λευκωσία και στη Λεμεσό 
και γι’ αυτή την εισήγησή μας έχουμε λάβει δέσμευση και θα μπει στον αναπτυξιακό προϋπολογισμό του ΟΚΥΠΥ.  
Και τέλος, σημειώνουμε την ικανοποίησή μας πως το τιμητικό επίδομα σε αιχμάλωτους και παθόντες του 1974 
θα αυξηθεί -μετά από δικό μας αίτημα- και συγκεκριμένα θα διπλασιαστεί σε κονδύλι των €3 εκατομ.   

 Έχουμε λάβει τη θετική απάντηση του Υπουργού Οικονομικών για όλα τα πιο πάνω μέτρα και εισηγήσεις 
και επομένως, ενόψει των πιο πάνω, η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος έχει αποφασίσει να 
υπερψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2022.  Αυτό δε σημαίνει πως συμφωνούμε με την οικονομική 
πολιτική της κυβέρνησης ούτε και δίνουμε λευκή επιταγή σε οποιονδήποτε, συνεχίζουμε να απαιτούμε την 
υλοποίηση όλων των εισηγήσεών μας, καθώς θεωρούμε πως είναι ωφέλιμες για τον τόπο, την οικονομία και τον 
λαό μας.  Και αυτό θα γίνει και μέσω από την ετοιμασία ειδικών τροπολογιών του προϋπολογισμού, τις οποίες 
θα παρουσιάσει το Δημοκρατικό Κόμμα στην πορεία.  

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η συζήτηση του προϋπολογισμού διεξάγεται σε μια κρίσιμη και δύσκολη συγκυρία για το εθνικό μας 
πρόβλημα.  Σε μία συγκυρία που όχι μόνο δε διαβλέπουμε την προοπτική επανέναρξης του διαλόγου, αλλά, 
ακόμη και εάν κατ’ ευχήν ξεκινήσει αυτός ο διάλογος με μία διαδικασία διαπραγμάτευσης, εγείρεται εύλογα το 
ερώτημα:  Τι θα πάμε να συζητήσουμε;  Τα δύο κράτη;  Τη συνομοσπονδία των δύο κρατών;  Τον «τετραγωνισμό 
του κύκλου» μεταξύ της ομοσπονδίας και των δύο κρατών;  Η Τουρκία πλέον απροκάλυπτα προτάσσει τη λύση 
των δύο κρατών και, αντί να αντιμετωπίζει συνέπειες από μία ξεκάθαρη παραβίαση των ψηφισμάτων του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προχωρεί όχι μόνο ανέπαφη και ανεμπόδιστη, αλλά εισπράττει και 
συγχαρητήρια! 

 Βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο, στο πιο επικίνδυνο σημείο που έχουμε βρεθεί ποτέ στο Κυπριακό.  Η 
διχοτόμηση μας κτυπά την πόρτα.  Οφείλουμε λοιπόν, εάν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μία λειτουργική και 
βιώσιμη λύση του Κυπριακού, να κάνουμε την αυτοκριτική μας ως ελληνοκυπριακή πλευρά.  Πώς φτάσαμε σε 
αυτό το σημείο;  Η απάντηση είναι απλή, αλλά όχι εύκολη.  Ο λόγος της αποτυχίας είναι η λανθασμένη πολιτική 
και η λανθασμένη τακτική που ακολούθησε η πλευρά μας τα τελευταία χρόνια.  Η πρόσφατη αποκάλυψη των 
πρακτικών της διάσκεψης του Κραν Μοντανά δυστυχώς επιβεβαιώνει και δικαιώνει τις τότε προειδοποιήσεις του 
Δημοκρατικού Κόμματος.  Ως ΔΗΚΟ είχαμε προειδοποιήσει, ακόμη και πριν από το Μοντ Πελεράν, πως η 
κλιμάκωση της διαδικασίας κάτω από τα δεδομένα που είχαμε ενώπιόν μας τότε θα μας οδηγούσε εκτός 
διαπραγματεύσεων.  Έτσι και έγινε. 

 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δε μας άκουσε, κλιμάκωσε τη διαδικασία.  Ως αποτέλεσμα, ενώ 
διαπραγματευόμασταν οκτώ χρόνια το κεφάλαιο της διακυβέρνησης, που είναι το μοναδικό κεφάλαιο που έχει 
να δώσει η ελληνοκυπριακή πλευρά κάτι, οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν, αμέσως μόλις ξεκίνησε η συζήτηση 
για την ασφάλεια, γιατί η Τουρκία επέμενε στις εγγυήσεις, στον στρατό και στα επεμβατικά δικαιώματα.    

 Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στη διάσκεψη του Κραν Μοντανά έδωσε περισσότερες υποχωρήσεις από 
οποιοδήποτε άλλο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Έδωσε την εκ περιτροπής προεδρία, έδωσε τη μία 
θετική ψήφο στο Υπουργικό Συμβούλιο, έδωσε την παραμονή όλων των εποίκων, έδωσε το περιουσιακό, έδωσε 
τα δικαιώματα των Τούρκων υπηκόων ως να είναι Ευρωπαίοι πολίτες.  Τα έδωσε όλα!  Και όμως, στο τέλος 
εκείνος βγήκε κατηγορούμενος και η Τουρκία εισέπραξε συγχαρητήρια.  Μάθαμε από τα λάθη μας στο Κραν 
Μοντανά;  Φυσικά και όχι!  Η ίδια σκηνή επαναλήφθηκε στη Γενεύη.  Ο Νίκος Αναστασιάδης αποδέχτηκε τη 
σύγκληση της διάσκεψης όπως ακριβώς την ήθελε η Τουρκία.  Χωρίς ξεκάθαρη βάση διαπραγματεύσεων, χωρίς 
προετοιμασία, χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία.  Εμείς επιμέναμε ότι η σύνθεση αυτής της διάσκεψης 
παραπέμπει σε υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε επίπεδο κοινότητας είτε σε αναβάθμιση της 
Τουρκοκυπριακής κοινότητας σε επίπεδο κράτους.  Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που ούτε ο Μακάριος ούτε ο 
Κυπριανού ούτε ο Βασιλείου ούτε ο Κληρίδης ούτε ο Τάσσος ούτε ο Χριστόφιας δεν την αποδέχονταν ποτέ.  Δε 
μας άκουσε.  Αποτέλεσμα:  Η Τουρκία κατέθεσε για πρώτη φορά πρόταση για δύο κράτη και, αντί να εισπράξει 
κόστος, έφυγε επιβραβευμένη.  Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών τής είπε πως θα προσπαθήσει να 
«τετραγωνίσει τον κύκλο».  Πήρε η Τουρκία την αναβολή που ήθελε, για να μην την ενοχλήσουν στο επόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μία εβδομάδα μετά εισέπραξε αυξημένη χρηματοδότηση για το μεταναστευτικό με τη 
σύμφωνο γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας και μία εβδομάδα μετά ξεκίνησε ο παράνομος εποικισμός της 
Αμμοχώστου.  Για ποιο λόγο να μην προχωρήσει ο κ. Ερντογάν στον παράνομο εποικισμό της Αμμοχώστου;  
Αφού το μήνυμα που εισέπραξε στη Γενεύη ήταν ότι η πολιτική του επιβραβεύεται!  Τα ίδια επαναλαμβάνονται 
και σήμερα.  Καμία ουσιαστική αντίδραση από την ελληνοκυπριακή πλευρά για τον παράνομο εποικισμό της 
Αμμοχώστου.  Καμία ουσιαστική επίπτωση για την Τουρκία.  Η πολιτική της συνεχίζει να επιβραβεύεται. 
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 Ξεκαθαρίζω πως για εμάς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, η ευθύνη για τη μη λύση του Κυπριακού βαραίνει 
αποκλειστικώς την Τουρκία και μόνο την Τουρκία.  Εμείς, σε αντίθεση με το τι πίστευε και τι έλεγε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης, όταν πολεμούσε τον Τάσσο Παπαδόπουλο, δε θεωρούμε ότι ευθύνεται η ελληνοκυπριακή 
κοινότητα για τη μη λύση του Κυπριακού.  Ούτε αναπαράγουμε τον μύθο που πρώτος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
εισήγαγε στον δημόσιο διάλογο ότι τάχατες «φταίνε οι Ελληνοκύπριοι και ο Τάσσος για τη μη λύση του 
Κυπριακού», που διακήρυττε με πάθος το 2004.  Όμως, ενώ την ευθύνη της μη λύσης του Κυπριακού τη φέρει 
η Τουρκία, την ευθύνη για το άκρως επικίνδυνο σημείο στο οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένη η ελληνοκυπριακή 
κοινότητα τη φέρει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και οι υποστηρικτές της πολιτικής που μας οδήγησαν σε αυτό το 
σημείο.  Ακόμη χειρότερα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης φέρει βαρύτατες ευθύνες, γιατί έχει δημιουργήσει την 
εντύπωση πως η πλευρά μας είναι έτοιμη να συζητήσει άλλες μορφές λύσης, νέες ιδέες, λύση δυο κρατών και 
συνομοσπονδίας. 

 Ως Δημοκρατικό Κόμμα προειδοποιούμε και σήμερα.  Δεν πρέπει να αλλάξει η βάση των 
διαπραγματεύσεων.  Πρέπει να εμμείνουμε στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στις ομόφωνες αποφάσεις 
του Εθνικού Συμβουλίου.  Σε ό,τι αφορά την τακτική μας, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος πως, αν συνεχίσουμε με 
το απλοϊκό σύνθημα «να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε», τότε πολύ απλά θα κλειδώσουν όλες οι επικίνδυνες 
υποχωρήσεις Αναστασιάδη στις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, περιουσιακό, έποικοι, τούρκοι υπήκοοι κτλ., 
η Τουρκία θα επιμένει στη λύση των δύο κρατών, η δική μας αδύναμη πλευρά θα πιέζεται την ώρα που η Τουρκία 
θα αλωνίζει στην ΑΟΖ μας, την ώρα που η Τουρκία θα λεηλατεί και θα εποικίζει την περίκλειστη κατεχόμενη 
Αμμόχωστο, την ώρα που η Τουρκία θα εμφανίζεται πιο επιθετική παρά ποτέ, θα πιέζεται η δική μας πλευρά να 
δεχτούμε τον «τετραγωνισμό του κύκλου».  Να δεχτεί με άλλα λόγια την αλλαγή της βάσης λύσης του Κυπριακού 
σε λύση συνομοσπονδίας ή να συναινέσει διά της σιωπής της στην αλλαγή της βάσης.  Να συζητάμε δηλαδή για 
συνομοσπονδία, αλλά να μην το λέμε… 

 Και φυσικά, η δική μας πλευρά θα πιέζεται, για να δεχτούμε κάποιας μορφής παραμονής του τουρκικού 
στρατού στο διηνεκές και κάποιας μορφής εγγυήσεις, που απλά θα αλλάξουν όνομα.  Όπως προνοούσε το 
Σχέδιο Ανάν και όπως επανέλαβε για ακόμη μια φορά στο Κραν Μοντανά η Τουρκία.  Με μαθηματική ακρίβεια, 
αν συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, η κατάληξη θα είναι η διχοτόμηση!  Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις προχθές είχαμε 
μία νέα παταγώδη αποτυχία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης!  
Καμία κύρωση κατά της Τουρκίας.  Δυστυχώς, η απουσία στρατηγικής, η ανυπαρξία διεκδίκησης, η πασιφανής 
αναξιοπιστία και η μανία για επικοινωνιακούς -και μόνο επικοινωνιακούς- χειρισμούς στο Κυπριακό κατέστησαν 
την Κυπριακή Δημοκρατία αναξιόπιστη, ανήμπορη να διεκδικήσει αποτελεσματικά κυρώσεις κατά της Τουρκίας.  
Η πολιτική των κυρώσεων είναι σωστή.  Η εφαρμογή της είναι που πάσχει.  Ποτέ δε διεκδίκησαν ουσιαστικά.  
Ποτέ δε πίεσαν πραγματικά για κυρώσεις κατά της Τουρκίας ούτε όταν δόθηκε ευκαιρία για βέτο δεν αξιοποιήθηκε 
και σήμερα θερίζουμε ό,τι σπείραμε.  Το χειρότερο όμως είναι ότι κάποιοι προσπαθούν να πείσουν την κυπριακή 
κοινωνία ότι είναι η Ευρώπη αδύναμη και ανήμπορη μπροστά στην Τουρκία, για να μη φανεί ότι είναι η ίδια η 
κυβέρνηση ανήμπορη και αποτυχημένη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ως Δημοκρατικό Κόμμα πιστεύουμε στη δύναμη και τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Όμως, 
χρειάζεται διεκδίκηση, επιμονή, συνέπεια, μεθοδικότητα και συνεχής δράση και όχι σπασμωδικές, επικοινωνιακές 
κινήσεις, περιβεβλημένες με αντιφατικές δηλώσεις και αναξιόπιστες διακηρύξεις.  Εμείς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, 
πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκησης και επίτευξης πολιτικού, διπλωματικού και οικονομικού 
κόστους στην Τουρκία με ένα και μόνο στόχο, να αλλάξει στάση στο Κυπριακό.  Διότι, κυρίες και κύριοι 
συνάδερφοι, για να υπάρξει λύση του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και των 
συμφωνιών υψηλού επιπέδου σημαίνει πως η Τουρκία θα πρέπει να κάνει πολλές και συγκεκριμένες 
υποχωρήσεις.  Χωρίς αυτές λύση σωστή και βιώσιμη στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών δε θα 
βρεθεί ποτέ.  Κάθε άλλη προσπάθεια κλεισίματος του Κυπριακού ή επιβολής διχοτομικών σχεδίων τύπου «Ανάν» 
ή λύσης δύο κρατών θα απορριφθούν ξανά από τον κυπριακό ελληνισμό.  Και αλίμονο αν μετά από σαράντα 
επτά χρόνια αυτή θα είναι η μοίρα του κυπριακού ελληνισμού! 

 Γι’ αυτό τον λόγο καλούμε για ακόμα μια φορά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να εγκαταλείψει την 
αποτυχημένη πολιτική που ακολουθεί και που μας οδηγεί στα Τάρταρα της διχοτόμησης μέσω μιας λεγόμενης 
«λύσης δύο κρατών» ή «λύσης συνομοσπονδίας».  Τον καλούμε να εισακούσει τις εκκλήσεις για μία συλλογική, 
συνολική εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής.  Στρατηγική ενίσχυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Στρατηγική 
διεκδίκησης λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

 Το Δημοκρατικό Κόμμα και η συντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού ελληνισμού δε θα επιτρέψουν το 
Κυπριακό να εκτροχιαστεί σε λύση δύο κρατών και διχοτόμησης.  Δε θα επιτρέψουμε τη διάλυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για τη δικαίωση του λαού μας, όσα χρόνια και εάν περάσουν, μέχρι 
την ημέρα της απελευθέρωσης, της επανένωσης και της ειρήνης του νησιού μας. 

 Καλές γιορτές σε όλες και όλους! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε τον Νικόλα Παπαδόπουλο. 
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 Ευχαριστούμε, κύριε Νικόλα. 

 Και τον λόγο έχει ο συνάδελφος Στέφανος Στεφάνου, νέος γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις. 

 Κύριε Στεφάνου, το βήμα δικό σας. 

 Και να καλωσορίσουμε και τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, τον φίλο τον Γιάννη τον Καρούσο. 

 Και έπεται ο κ. Αβέρωφ, να ετοιμάζεται, είναι ο επόμενος και τελευταίος ομιλητής. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Να μου επιτρέψετε πρώτα απ’ όλα ένα σχόλιο, λέγοντας ότι ο Γρίβας δε χρειάζεται μνημεία.  Το 
καταραμένο μισοφέγγαρο στον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο θυμίζει τα αποτελέσματα της προδοτικής και 
καταστροφικής δράσης του Γρίβα και γι’ αυτό δε χρειάζεται μνημεία. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Κύριοι υπουργοί, 

 Η απόφαση του ΑΚΕΛ για καταψήφιση και αυτού του προϋπολογισμού έχει ήδη ανακοινωθεί.  Αυτό που 
εγώ θα κάνω σήμερα είναι να εκθέσω το πολιτικό μας σκεπτικό.  Τους λόγους δηλαδή που το κόμμα μας επιλέγει 
να βρίσκεται σταθερά και απαρέγκλιτα απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές. 

 Θέλω να αξιοποιήσω τη δυνατότητα που μου δίνεται, για να απευθυνθώ όχι μόνο στην ολομέλεια, αλλά 
και στους εντολοδόχους μας, στους πολίτες που μας ακούν και που έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι είναι αυτό 
που καθορίζει τον κομματικό μας βηματισμό και προς ποια κατεύθυνση πορευόμαστε. 

 Με την κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ μάς χωρίζει ένα βαθύ χάσμα τόσο ως προς τη φιλοσοφία 
διακυβέρνησης όσο και ως προς τις εφαρμοσμένες πολιτικές.  Επιπρόσθετα, κάθετα διαφωνούμε μαζί της με το 
ύφος της διακυβέρνησής της, το οποίο χαρακτηρίζεται από αλαζονεία και ετσιθελισμό.  Αυτή τη διάσταση θα 
αναδείξουμε σε σχέση με τους βασικούς πυλώνες πολιτικής στους οποίους ακουμπά η ζωή και η καθημερινότητά 
μας.  

 Το 2021 ήταν μια δύσκολη χρονιά που μας έκανε, πιστεύω, σοφότερους.  Και δεν αναφέρομαι μόνο στην 
πανδημία, η οποία συνεχίζει να δημιουργεί έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω μας.  Το 2021 ήταν μια δύσκολη χρονιά, 
γιατί αναδείχθηκε σε όλο του το μεγαλείο το τεράστιο ηθικό έλλειμα που αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στη 
διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ.  

 «Διαπλοκή-Διαφθορά-Σύγκρουση Συμφέροντος».  Σε αυτό το τρίπτυχο αναφέρομαι το οποίο όχι μόνο 
εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς, αλλά απαξιώνει ακόμα περισσότερο την πολιτική στη συνείδηση των Κυπρίων 
πολιτών, αναπαράγοντας το στερεότυπο «όλοι είναι ίδιοι». 

 Το ΑΚΕΛ, αντιδρώντας σε αυτή την ισοπέδωση, στέκεται με σθένος απέναντι στην κυβέρνηση, ασκώντας 
αυστηρή κριτική.  Στάση που οι κυβερνώντες επιμένουν ν’ αποκαλούν «στείρα αντιπολίτευση», αναγκάζοντάς 
μας να τους υπενθυμίσουμε το αυτονόητο· ο θεσμικός μας ρόλος είναι να ελέγχουμε την εκτελεστική εξουσία.  
Επίμονα και καθημερινά, ως ασφαλιστική δικλίδα για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.  
Ειδικά έχοντας απέναντί μας αυτή την κυβέρνηση, η οποία σε θεσμικό επίπεδο έχει τραβήξει την Κύπρο πολλά 
χρόνια πίσω.  Έχει τραυματίσει σε μεγάλο βαθμό το κράτος δικαίου. 

 Επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης οι σχέσεις μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας έχουν 
υποβαθμιστεί εξαιτίας βασικά της συμπεριφοράς της κυβέρνησης.  Το παράδειγμα της μεταρρύθμισης της 
τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ενδεικτικό του τι συμβαίνει.  Επειδή προφανώς δε συμφωνεί με την εξέλιξη της 
συζήτησης στη Βουλή για τη μεταρρύθμιση του θεσμού, η κυβερνητική παράταξη δε δίστασε να θέσει σε κίνδυνο 
την προσπάθεια για διακομματική συναίνεση και να λήξει επιτέλους μια εκκρεμότητα πολλών χρόνων. 

 Με πολιτικά πυροτεχνήματα και ξαναζεσταμένες ιδέες, όπως αυτή των πέντε δήμων, ο ΔΗΣΥ υπονομεύει 
τη μεταρρύθμιση, υπενθυμίζοντάς μας τον κακό του εαυτό, όταν έθετε εμπόδια στην υλοποίηση του ΓΕΣΥ.  

 Το ΑΚΕΛ και τώρα, όπως ακριβώς κάναμε και τότε, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανάχωμα κι ας 
γινόμαστε δυσάρεστοι στους κυβερνώντες.  Αυτός είναι ο ρόλος μας ως αντιπολίτευσης και αυτό τον ρόλο θα 
υπερασπιστούμε με συνέπεια.  Το ΑΚΕΛ, με μια ιστορία που συμπληρώνει σχεδόν ένα αιώνα ζωής, ποτέ δε 
λειτούργησε ως κόμμα διαμαρτυρίας.  Πάντοτε αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας και δεν αποφεύγουμε τα 
δύσκολα.  Δεν καταφεύγουμε στη βολική σιωπή της πολιτικής ουδετερότητας, αλλά παίρνουμε θέση και τη 
διατυπώνουμε, ακόμα κι αν δεν είναι δημοφιλής στην κοινωνία.  Είμαστε υπεύθυνοι και ειλικρινείς έναντι των 
πολιτών.  
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 Ένα ακόμα παράδειγμα βγαλμένο από την τρέχουσα επικαιρότητα είναι επίσης χαρακτηριστικό για το πώς 
συμπεριφέρεται η κυβέρνηση.  Αναφέρομαι στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής μεταναστών και αιτητών ασύλου 
«Πουρνάρα» και στις τραγικές συνθήκες που επικρατούν εκεί.  Δυόμισι χιλιάδες άνθρωποι στοιβάχτηκαν σε ένα 
κέντρο που σχεδιάστηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να φιλοξενεί 600 άτομα.  Ως 
αποτέλεσμα αυτής της απαράδεκτης κατάστασης είναι να ξεχειλίσει η ανθρώπινη δυστυχία στα γύρω χωράφια 
με τους μετανάστες να υποφέρουν, τους κατοίκους της περιοχής να διαμαρτύρονται και την κυβέρνηση να 
παρακολουθεί αμήχανη το αποτέλεσμα της ανικανότητάς της να διαχειριστεί το πρόβλημα.  Και την ίδια ώρα να 
προσπαθεί να φορτώσει σε όλους τους άλλους τα προβλήματα που η ίδια προκαλεί με την ανικανότητα και την 
ανευθυνότητά της. 

 Το βολικό για εμάς θα ήταν να σιωπήσουμε και αγκιστρωμένοι στην πολιτική ουδετερότητα να κλείσουμε 
τα μάτια σε μια ανθρώπινη τραγωδία που μας προσβάλλει τόσο ως κράτος όσο και ως πολίτες.  Δεν το κάνουμε 
όμως, γιατί -θα το επαναλάβω- ο ρόλος μας είναι να λειτουργούμε ως η φωνή των πολιτών, αλλά και ως η δύναμη 
που απαιτεί δικαιοσύνη και ανθρωποκεντρικές πολιτικές.  Παρεμπιπτόντως, χθες κυκλοφόρησε η είδηση ότι στη 
Δανία -εκεί που υπάρχει κράτος δικαίου- η πρώην Υπουργός Μετανάστευσης πήγε φυλακή, γιατί χώρισε 
ζευγάρια προσφύγων που έφτασαν στη χώρα.  Δε χρειάζεται να κάμω κανένα σχόλιο.  Εκεί έχουν κράτος δικαίου, 
εδώ το κράτος δικαίου αγνοείται. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Για σχεδόν δύο χρόνια ζούμε κάτω από τη βαριά σκιά της πανδημίας.  Υπό αυτές τις συνθήκες που 
διαμόρφωσε ο COVID-19, η διαφύλαξη της ζωής αποτελεί την πρώτη και μέγιστη προτεραιότητα.  Ως ΑΚΕΛ, 
επενδύουμε τις ελπίδες για έξοδο από την εφιαλτική κατάσταση στην επιστήμη.  Το πρόγραμμα εμβολιασμών 
είναι μονόδρομος, για να προστατευτούμε από αυτή την ασύμμετρη απειλή.  Όταν πεθαίνουν άνθρωποι 
καθημερινά, δεν έχουμε το δικαίωμα να κρυβόμαστε πίσω από μισόλογα.  Γι’ αυτό κρίνουμε τα κυβερνητικά 
μέτρα με υπευθυνότητα και με μοναδικό γνώμονα την προστασία των συνανθρώπων μας. 

 Δε θα σχολιάσω από αυτό εδώ το βήμα τους κυβερνητικούς χειρισμούς, αν και οι παλινωδίες, οι 
αντιφάσεις, οι αστοχίες και οι προχειρότητες είναι τέτοιες που συχνά προκαλούν.  Θεωρούμε καθήκον μας να 
βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα από την οποία το ΑΚΕΛ ξεχωρίζει το μείζον ζήτημα που ανέδειξε αυτή η πρωτοφανής 
κρίση: τον ρόλο των δημόσιων νοσηλευτηρίων.  

 Όλοι όσοι υποβάθμιζαν την αξία του δημοσίου ως στυλοβάτη του τομέα της υγείας, μετά από αυτή την 
τρομακτική εμπειρία των τελευταίων δύο χρόνων θα πρέπει να κάνουν δεύτερες σκέψεις.  Όσον δε αφορά στο 
έμψυχο δυναμικό, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το παραϊατρικό προσωπικό αισθάνομαι την ανάγκη να 
εκφράσω για ακόμα μια φορά ένα μεγάλο και από καρδιάς «ευχαριστώ» για το έργο τους.  

 Ευτυχώς που τα «γιατρούδκια» και τα «νοσοκομούδκια», όπως τους αποκαλούσε το κυβερνητικό 
στρατόπεδο, δεν άκουσαν τον ηγέτη της κυβερνητικής παράταξης να «πάνε να εργαστούν αλλού, αν δεν τους 
αρέσκει» και στέκονται μπροστάρηδες στον πόλεμο κατά της πανδημίας.  Τα δημόσια νοσηλευτήρια δε, παρότι 
αφέθηκαν από την κυβέρνηση να φθίνουν, σήκωσαν -και σηκώνουν ακόμα- το κυρίως βάρος της τιτάνιας 
προσπάθειας ενάντια στην πανδημία. 

 Την ίδια ώρα που η πανδημία έβγαζε στην επιφάνεια τον καλύτερό μας εαυτό μέσα από την ανιδιοτελή 
προσφορά των επαγγελματιών υγείας -και όχι μόνο- και μέσα στη δίνη της υγειονομικής κρίσης, ένα βαρύ 
σύννεφο έπεσε πάνω από τη χώρα μας.  Πρόκειται για το σύννεφο των καθεστωτικών πρακτικών που βαραίνουν 
την κυβέρνηση του ΔΗΣΥ.  Πρακτικές που έσυραν τη χώρα μας χρόνια πίσω σε εποχές που ελπίζαμε ότι είχαν 
παρέλθει οριστικά.  

 Πώς αλήθεια να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση που προκαλεί μια κυβέρνηση η οποία σκίζει σελίδες από 
τα σχολικά βιβλία, επειδή απλώς διαφωνεί με αυτά που γράφουν;  Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσουμε τη δίωξη ενός 
καθηγητή τέχνης για τις δημιουργίες του και μάλιστα εκτός ωρών εργασίας;  Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσουμε το 
γεγονός ότι η αστυνομία μπούκαρε σε ένα σπίτι και κατάσχεσε έναν υπολογιστή μετά από καταγγελία της 
Υπουργού Δικαιοσύνης, γιατί εντόπισε στο διαδίκτυο έναν λογαριασμό που τη σατίριζε;  

 Τι άλλο, αλήθεια, να πρωτοθυμηθούμε;  

 Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος δήλωνε ανερυθρίαστα ότι για το μέγα σκάνδαλο των διαβατηρίων, αν 
ήθελε, θα μπορούσε «να παρέμβει στις ανακριτικές αρχές, για να παρουσιάσουν φάκελο, ο οποίος δε θα 
δικαιολογούσε τη δίωξη από πλευράς Γενικού Εισαγγελέα», αλλά μας έκανε τη χάρη να μην παρέμβει;  

 Το γεγονός ότι ξένοι δημοσιογράφοι στο κατώφλι ευρωπαϊκής συνόδου περίμεναν μέσα στη βροχή τον 
Πρόεδρο, για να τον ρωτήσουν για την εμπλοκή του στα Pandora Papers;  Πάλι καλά βέβαια που ο Πρόεδρος 
δεν έκλεισε και σ’ αυτούς ραντεβού με τον διάβολο, όπως έκανε με συμπατριώτες μας δημοσιογράφους, γιατί 
τόλμησαν να τον ρωτήσουν κάτι δυσάρεστο.  Οι κυβερνώντες, βλέπετε, δεν αντέχουν τα δυσάρεστα και τα 
επικριτικά δημοσιεύματα, γι’ αυτό και επιστράτευσαν μια στρατιά από συμβούλους στο Προεδρικό, για να τα 
ελέγχουν, τους οποίους φυσικά αδροπληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης. 
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 Το γεγονός ότι το BBC πρόβαλε ντοκιμαντέρ για την Κύπρο με τον απαξιωτικό τίτλο «The offshore 
President» ενοχλεί τους κυβερνώντες;  Ή το ανεκδιήγητο επιχείρημα του Προέδρου για τα περί εμπλοκής του 
οικογενειακού του περίγυρου στο σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων, λέγοντας επί λέξει: «Μα, τι θέλετε;  Επειδή 
είναι παιδιά μου, να μείνουν άνεργοι;».  Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε και άλλα παραδείγματα, όμως εδώ 
θα βάλω μια άνω τελεία.  

 Επί των ημερών του Νίκου Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ οι παθογένειες του πολιτικού συστήματος έχουν 
πληθύνει, έχουν πολλαπλασιαστεί, με τις περισσότερες μάλιστα να έχουν ονοματεπώνυμο που βγαίνει από το 
Προεδρικό και την Πινδάρου.  Και μόνο από το κεφάλαιο «Άριστοι των αρίστων» θα μπορούσαμε να αντλήσουμε 
εξαιρετικά διδακτικά παραδείγματα!  

 Θα αρκεστώ απλώς στην υπενθύμιση της θλιβερής περίπτωσης του τέως Επιτρόπου Εθελοντισμού, του 
Γιάννη Γιαννάκη, για να υπογραμμίσω ότι αυτή η κυβερνητική νοοτροπία που αναπαράγει και απογειώνει την 
αναξιοκρατία μάς προκαλεί.  Κατά τον ίδιο τρόπο που προκαλεί το βόλεμα των ημετέρων στο Προεδρικό, γεγονός 
που και πάλι είχε την τιμητική του στα πρωτοσέλιδα.  Το ηθικό έλλειμα της διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ αποτελεί 
βασικό άξονα στην αντιπολιτευτική μας στάση.  Κι αυτό όχι τυχαία.  Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε μια 
χώρα είναι η εξουσία να μην έχει ηθικές αναστολές.  Κι αυτό ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας.  

 Οι ενστάσεις μας όμως δεν εξαντλούνται στα θέματα που απαρίθμησα προηγουμένως, όσο σοβαρά κι αν 
είναι αυτά.  Ως κόμμα της αριστεράς, ιεραρχούμε ψηλά στις προτεραιότητές μας το κοινωνικό κράτος πρόνοιας.  
Και σε αυτό το θέμα η απόκλισή μας από τις κυβερνητικές επιλογές είναι τεράστια.  Είναι προφανές ότι έχουμε 
διαφορετική φιλοσοφία, καθώς στη δική μας αντίληψη το κράτος οφείλει να είναι αρωγός και συμπαραστάτης 
πρωτίστως των οικονομικά ασθενέστερων, πράγμα που σήμερα δε συμβαίνει.  

 Ας αναρωτηθούν, όσοι διαθέτουν κοινωνικές ευαισθησίες:  Ποιου είναι η ευθύνη που οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας δεν μπορούν να προσφέρουν πραγματική στήριξη σε όσους την έχουν ανάγκη;  Ποιος 
έχει την ευθύνη για το τσουβάλιασμα σε στέγες ηλικιωμένων ανήλικων παιδιών, ασυνόδευτων μεταναστών, 
ψυχικά ασθενών;  Αυτή είναι η έννοια της κοινωνικής προστασίας που η κυβέρνηση υπηρετεί;  

 Για τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ευημερίας συχνά παρουσιάζονται αριθμοί και 
στατιστικές.  Εγώ δε θα μπω σ’ αυτή τη λογική, παρότι έχουν και οι αριθμοί τη σημασία τους.  Δε θα το κάνω, 
γιατί πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι που έχουμε ευθύνη ως πολιτεία να τους φροντίσουμε.  Και 
η πρώτιστη ευθύνη βρίσκεται στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση.  Δεν μπορώ λοιπόν να κάνω συζήτηση 
περί success story, για το οποίο επαίρεται η κυβέρνηση, όταν ένας στους τέσσερις συμπολίτες μας βρίσκεται 
κάτω από ή στο όριο της φτώχιας.  Μιλάμε για σχεδόν 200 χιλιάδες άτομα! 

 Δεν μπορώ να προσθαφαιρώ αριθμούς, όταν χιλιάδες νοικοκυριά αγωνίζονται να βγάλουν τον μήνα και 
είναι βυθισμένα στο άγχος και στην οικονομική ανασφάλεια.  Είναι βολικό να καμωνόμαστε ότι δεν τα βλέπουμε 
και δεν τα ακούμε.  Είναι βολικό να γυρίζουμε το κεφάλι αλλού και με επικοινωνιακές τακτικές να αποκρύβουμε 
το θλιβερό γεγονός.  Ως ΑΚΕΛ όμως, θεωρούμε υποχρέωση όλους αυτούς τους ταλαιπωρημένους 
συνανθρώπους μας να τους δώσουμε φωνή, ώστε μέσα σε αυτή την αίθουσα, στον ναό της δημοκρατίας, 
επιτέλους να ακουστούν. 

 Διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι στο όριο της φτώχιας!  Ας κρατήσουμε αυτό τον αριθμό.  Γιατί με την κρίση 
της πανδημίας από τη μια και την ακρίβια από την άλλη ο κίνδυνος για φτωχοποίηση μεγαλύτερου ποσοστού 
του πληθυσμού είναι κάτι περισσότερο από ορατός.  Αυτός ο κίνδυνος γίνεται ακόμα πιο μεγάλος, γιατί η 
κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης του ΔΗΣΥ εξαντλείται στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο αδυνατεί 
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα πολλαπλά προβλήματα που υπάρχουν.  Το ΕΕΕ διαμορφώθηκε με τη 
λογική του περιορισμού των δικαιούχων, αντί της παροχής βοήθειας σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.  
Το ΕΕΕ αδυνατεί να καταστεί ένα πραγματικό δίχτυ προστασίας των οικονομικά ασθενέστερων.  Απλώς μοιράζει 
τη φτώχια σε περισσότερους.  Αν προσθέσουμε δε και τις διοικητικές δυσκολίες στην εφαρμογή του, οι οποίες 
μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεπεραστεί, το ΕΕΕ δεν έχει πετύχει τον σκοπό του.  Αλήθεια, έχει κανέναν από εμάς 
εδώ στην αίθουσα που δεν τον παίρνουν καθημερινά τηλέφωνο αγανακτισμένοι πολίτες για το ότι κανένας δεν 
απαντά τα τηλέφωνα και ότι κανένας δεν απαντά στα αιτήματά τους; 

 Κατά καιρούς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την ουσιαστική βελτίωση του θεσμού.  
Βελτίωση επιβάλλεται να υπάρξει στα κριτήρια των δικαιούχων, αλλά και στο ύψος των επιδομάτων.  Εάν τα 
€480 ήταν υποφερτά το 2014 για ένα άτομο, σήμερα είναι απελπιστικά λίγα και ανεπαρκή.  Είναι επιβεβλημένη 
η αναθεώρηση του καλαθιού των βασικών αναγκών, καθώς και η αναπροσαρμογή όλων των επιδομάτων στα 
σημερινά πραγματικά δεδομένα. 

 Η θέση μας είναι ξεκάθαρη∙ χρειάζεται επανασχεδιασμός της κοινωνικής πολιτικής για τη δημιουργία ενός 
πραγματικά σύγχρονου κράτους πρόνοιας που να στηρίζει αποτελεσματικά τους πολίτες.  Η Κύπρος χρειάζεται 
πολιτικές που να καταπολεμούν την οικονομική και κοινωνική ανισότητα και να διοχετεύουν επαρκείς πόρους 
στους χαμηλόμισθους και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.  

 Πολλή συζήτηση έγινε για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας.  Έπειτα από μεγάλη αναμονή και συνεχείς εξαγγελίες που αποδεικνύονταν άνευ περιεχομένου, πριν 
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από δύο χρόνια η κυβέρνηση δημοσιοποίησε τελικά το σχέδιο αναδιάρθρωσής τους.  Έχουμε έντονες αμφιβολίες 
αν η αναδιάρθρωση θα οδηγήσει σε βελτίωση του συστήματος.  Κι αυτό, γιατί διέπεται από φιλοσοφία 
περιορισμού του ρόλου των δημόσιων υπηρεσιών μόνο σε επιτελικό επίπεδο και αναθέτει τον κρίσιμο ρόλο της 
παρέμβασης και της εφαρμογής κοινωνικών προγραμμάτων στον ιδιωτικό τομέα και στην αγορά υπηρεσιών.  Με 
αυτή τη φιλοσοφία η εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής τίθεται κάτω από την προϋπόθεση της οικονομικής 
βιωσιμότητας και του κέρδους, γεγονός που θα προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.  

 Η υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους, οι στρεβλώσεις και οι αδυναμίες στο ΕΕΕ, η έλλειψη δομών 
παιδικής προστασίας, η απουσία δομών για τη φροντίδα ενήλικων παιδιών με αναπηρία, η απουσία 
αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής και πολλά άλλα οδηγούν σε απόγνωση τους 
χιλιάδες οικονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Συναδέλφισσες,  

 Συνάδελφοι,  

 Κάθε κράτος έχει ανάγκη από μια οικονομία ισχυρή και βιώσιμη η οποία να έχει τη δυνατότητα να στηρίξει 
ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος.  Να μπορεί να φέρει πρόοδο στη χώρα και να προσφέρει ευημερία στους 
πολίτες.  Η κυβέρνηση εστιάζει στον ρυθμό ανάπτυξης, ώστε να δώσει τα εύσημα στον εαυτό της για την 
οικονομική πολιτική που εφαρμόζει.  Κάτω όμως από το χαλί του ρυθμού ανάπτυξης η κυβέρνηση κρύβει τις 
παθογένειες, τις στρεβλώσεις και την έλλειψη προοπτικής της κυπριακής οικονομίας.  Είναι πεποίθησή μας ότι 
το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας μας βρίσκεται σε τέλμα.  Έχει εξαντλήσει τα περιθώριά του και επειγόντως 
χρειάζεται ένα νέο μοντέλο, που θα ανοίξει νέους ορίζοντες.  

 Η πανδημία έφερε στο προσκήνιο με ακόμα πιο έντονο τρόπο την ανάγκη να υπάρξει επανασχεδιασμός 
του αναπτυξιακού μοντέλου.  Παρ’ όλο που και γι’ αυτό υπήρξαν εξαγγελίες, στην πράξη ελάχιστα έχουν γίνει.  
Η κυβέρνηση βολεύτηκε με τη βιομηχανία των «χρυσών διαβατηρίων», προκαλώντας όμως σοβαρές 
ανισορροπίες και προβλήματα στην αγορά, που σήμερα καλείται να διαχειριστεί εξαιτίας της άρον άρον 
κατάργησης του προγράμματος.  Τρόπος του λέγειν δηλαδή «κατάργηση του προγράμματος», γιατί η κυβέρνηση 
συνεχίζει να εγκρίνει εκκρεμούσες αιτήσεις, κανείς δε γνωρίζει τι θα γίνει, τι γίνεται, υπάρχει πάλι ένα κλίμα 
αδιαφάνειας και μυστικισμού. 

 Η περιβόητη στρατηγική για τον τουρισμό παραμένει κλειδωμένη στα συρτάρια.  Ο πρωτογενής και 
δευτερογενής τομέας έχουν αφεθεί να λειτουργούν χωρίς πλάνο και στρατηγική.  

 Στον τομέα της ενέργειας εξαιτίας της ανικανότητας της κυβέρνησης παραμείναμε εξαρτώμενοι στην 
παραγωγή ηλεκτρισμού με το πετρέλαιο, πληρώνοντας υψηλά πρόστιμα για ρύπους και στα θέματα ενεργειακής 
φτώχιας βρισκόμαστε πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Στον τομέα της υγείας και της παιδείας η κυβέρνηση επιδίδεται σε έναν αγώνα υποβάθμισης των δημόσιων 
υποδομών, θεωρώντας προφανώς ότι με αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν οι ευκαιρίες για τον ιδιωτικό τομέα. 

 Μιλώντας για τον τομέα της υγείας, είναι φανερό ότι το ΓΕΣΥ, που αποτελεί μια μεγάλη κατάκτηση για τον 
λαό μας, για την οποία το ΑΚΕΛ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, χρειάζεται βελτίωση, χρειάζεται διορθώσεις, 
χρειάζεται αντιμετώπιση των στρεβλώσεων, χωρίς φυσικά να αλλάξουμε τη φιλοσοφία, την αρχιτεκτονική και τον 
χαρακτήρα του. Πρώτα απ’ όλα, επιβάλλεται η ουσιαστική στήριξη των δημόσιων νοσηλευτηρίων, τα οποία στη 
δική μας αντίληψη αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά του συστήματος.  Στον δε τομέα της έρευνας και καινοτομίας, 
παρά τις βελτιώσεις που έγιναν, η Κύπρος συνεχίζει να παραμένει ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Ακόμα και πριν από την πανδημία η κυπριακή οικονομία είχε ν’ αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, τις 
οποίες η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπίσει, αλλά δεν έχει καν εγκύψει σοβαρά σ’ αυτές.  Για 
σκοπούς οικονομίας του χρόνου συνοπτικά θα αναφέρω μόνο μερικά παραδείγματα. 

 Η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ δεν έχει δώσει ουσιαστικές λύσεις, για ν’ αντιμετωπίσει τις εισοδηματικές και 
κοινωνικές ανισότητες.  Είναι αρκούντως ενδεικτικό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το μερίδιο των μισθών 
στο ΑΕΠ έχει μειωθεί, σε αντίθεση με τα κέρδη που το μερίδιό τους έχει αυξηθεί.  

 Η κυβέρνηση παραμένει επιτήδεια ουδέτερη σε σχέση με αιτήματα των εργαζομένων όπως η νομοθετική 
κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων και ο καθορισμός μηχανισμού για τη διαμόρφωση ελάχιστων όρων 
απασχόλησης μεταξύ των οποίων και ο κατώτατος μισθός.  Έχει στείλει στις ελληνικές καλένδες το 
δικαιολογημένο αίτημα της κατάργησης του 12% πέναλτι για σύνταξη στα 63.  Επιπρόσθετα, δε δείχνει 
διατεθειμένη να συζητήσει την πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να 
αποκατασταθεί η αγοραστική δύναμη των μισθών των εργαζομένων, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες 
αυξανόμενης ακρίβιας.  

 Λειτουργεί η κυβέρνηση στην ουσία παρελκυστικά, για να ροκανίσει τον χρόνο που της έχει απομείνει 
στην εξουσία.  Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο λαός τελικά πληρώνει την αδυναμία, την ανικανότητα και την 
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απροθυμία της να δώσει λύσεις υπέρ της κοινωνίας.  Ενδιαφέρεται πρωτίστως να εξυπηρετήσει τα μεγάλα 
συμφέροντα των λίγων και προνομιούχων.  

 Ενδεικτικό αυτής της πολιτικής συμπεριφοράς είναι το γεγονός ότι κάθε φορά που οι τράπεζες απαιτούν 
νέες νομοθεσίες, για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ τρέχουν με τη μορφή του 
κατεπείγοντος να τα εγκρίνουν στη Βουλή.  Όταν πρόκειται για τους πολίτες, η κυβέρνηση όχι μόνο βραδυπορεί, 
αλλά, αν τύχει και τελικά εγκριθεί κάτι υπέρ της κοινωνίας, ο Πρόεδρος συνήθως το αναπέμπει ή το αναφέρει στο 
Ανώτατο.  Όπως έκανε και τώρα με τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, την οποία ψήφισαν όλα τα 
κόμματα πλην του ΔΗΣΥ που την καταψήφισε. 

 Η κυβέρνηση μεθόδευσε τη χρεοκοπία, το κλείσιμο και το ξεπούλημα του συνεργατισμού, αφήνοντάς μας 
στο έλεος του ολιγοπωλίου δύο μεγάλων τραπεζών, οι οποίες ανήκουν σε ξένους.  Αυτό είναι εξαιρετικά 
επικίνδυνο για την οικονομία του τόπου και γενικά για τον τόπο. 

 Η κυβέρνηση με τις πολιτικές της έχει δημιουργήσει κι άλλα επικίνδυνα φαινόμενα για τη χώρα και για την 
εθνική μας ασφάλεια.  Παρέδωσε το μοναδικό εμπορικό λιμάνι της χώρας σε ιδιωτικά συμφέροντα με το 
επιχείρημα ότι θα καταστήσει την Κύπρο περιφερειακό κέντρο.  Εταιρείες έφυγαν από τη χώρα μας, οι χρεώσεις 
αυξήθηκαν, τα προβλήματα πολλαπλασιάστηκαν. 

 Μεθόδευσε το κλείσιμο της Επιτροπής Σιτηρών και παρ’ ολίγο η Κύπρος να ξεμείνει από σιτηρά, αφού 
δεν είχε στρατηγικά αποθέματα ως όφειλε διά νόμου η κυβέρνηση να διατηρεί. 

 Η κυβέρνηση μεθόδευσε το κλείσιμο του εθνικού αερομεταφορέα.  Ένα νησιωτικό και ημικατεχόμενο 
κράτος, απομονωμένο στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είναι η Κύπρος, δεν έχει αερομεταφορέα.  Τα εισιτήρια 
δεν έχουν γίνει πιο φτηνά, όπως προπαγάνδιζε η κυβέρνηση, και η ταλαιπωρία, για να ταξιδέψει κάποιος κάπου, 
έγινε μεγαλύτερη. 

 Ευτυχώς, η αντίδραση η δική μας, μαζί με άλλα κόμματα, απέτρεψε το ξεπούλημα της Cyta, για την οποία 
ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου προέβλεπε το 2010 ότι σε συνθήκες ανταγωνισμού έχει μόνο πέντε χρόνια ζωής.  Έντεκα 
χρόνια από τότε η Cyta καταγράφει κέρδη ρεκόρ, τα οποία θα κατέληγαν στη τσέπη ιδιωτών και όχι προς όφελος 
του δημοσίου. 

 Συναδέλφισσες,  

 Συνάδελφοι,  

 Η κυβέρνηση πλείστες τόσες φορές στα χρόνια της διακυβέρνησής της έχει πείσει ότι δεν έχει όραμα για 
το αύριο.  Αρκείται στη διαχείριση του σήμερα, προωθώντας το πρόσκαιρο κέρδος, την αρπαχτή και το βόλεμα 
των ημετέρων. 

 Για να καλύψει την έλλειψη οράματος και συγκροτημένης οικονομικής πολιτικής, η κυβέρνηση κάθε χρόνο 
παρουσιάζει πολυδιαφημισμένα σχέδια και δεσμεύεται για διάφορα τα οποία συνήθως μένουν στα χαρτιά.  Η 
εμπειρία έχει δείξει ότι στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού δεν έχει το 
καλύτερο όνομα, εξού και επί των ημερών της το ρήμα «δεσμεύομαι» έγινε το πιο σύντομο ανέκδοτο.  

 Μιλώντας για εξαγγελίες και δεσμεύσεις αναπόφευκτα ερχόμαστε στο θέμα της υλοποίησης του 
αναπτυξιακού προϋπολογισμού του κράτους.  Και σε αυτό τον τομέα η κυβέρνηση λαμβάνει πολύ χαμηλό βαθμό, 
τον χαμηλότερο απ’ όλες τις κυβερνήσεις.  Το ποσοστό υλοποίησης συνήθως κυμαίνεται γύρω στο 65%, γεγονός 
που σημαίνει ότι κάθε χρόνο ένα στα τρία έργα που εξαγγέλλει η κυβέρνηση δεν υλοποιείται.  Και κάθε χρόνο η 
κυβέρνηση έρχεται και τα επανεξαγγέλλει, εμπαίζοντας ουσιαστικά τους πολίτες. 

 Είναι αδήριτη η ανάγκη να δημιουργήσουμε μια οικονομία κτισμένη σε στέρεες βάσεις, προσανατολισμένη 
προς μια βιώσιμη, ισορροπημένη και με κοινωνικό πρόσημο ανάπτυξη.  

 Επανεξετάζοντας το αναπτυξιακό μας μοντέλο, πρέπει να στηρίξουμε τον πρωτογενή και τον δευτερογενή 
τομέα, οι οποίοι έχουν αφεθεί τα τελευταία χρόνια στο περιθώριο. Επιβάλλεται να στηρίξουμε τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία, καθώς και την κυπριακή βιομηχανία.  Επιβάλλεται ουσιαστική στήριξη στις μικρές οικογενειακές 
επιχειρήσεις και στους αυτοτελώς εργαζόμενους, που αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της κυπριακής οικονομίας.  
Επιβάλλεται παροχή κινήτρων όχι μόνο για προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό, αλλά και για να 
στηριχθεί η ανάπτυξη των κυπριακών επιχειρήσεων. 

 Την ίδια ώρα χρειάζεται να στραφούμε και σε νέους τομείς που όλο το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν 
σε δεύτερη μοίρα.  Να δημιουργήσουμε μια οικονομία της γνώσης, αυξάνοντας την επένδυση στους τομείς της 
έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, βελτιώνοντας τις υποδομές που είναι απαραίτητες για την 
ανάπτυξη αυτών των τομέων. 

 Επιβάλλεται να προωθήσουμε την κυκλική και πράσινη οικονομία με αποφασιστικότητα και γρηγορότερο 
ρυθμό, γιατί και πάλι καθυστερούμε.  

 Επιβάλλεται να βελτιώσουμε τη λειτουργία του κράτους, για να απαλλαγεί από τις στρεβλώσεις και τα 
προβλήματά του.  Τα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, μιλούσαν για «λίπος» 
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στη δημόσια υπηρεσία που έπρεπε να εξαλειφθεί.  Εννιά χρόνια στην εξουσία και, παρά το γεγονός ότι η 
κυβέρνηση διαθέτει πλέον από το 2017 νομοθεσία για οριζόντια κινητικότητα στην ευρύτερη δημόσια υπηρεσία, 
ο αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους αριθμούς του 2012 και την ίδια ώρα οι 
δαπάνες για αγορά υπηρεσιών έχουν αυξηθεί κατά πολύ.  Αν το 2012 υπήρχε «λίπος» στη δημόσια υπηρεσία, 
είμαι βέβαιος ότι σήμερα η υπηρεσία είναι πατωμένη από χοληστερόλη. 

 Η πολυδιαφημισμένη λεγόμενη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας δε θα αλλάξει ουσιαστικά την 
κατάσταση, αφού περιορίζεται στην αξιολόγηση και στην προαγωγή των δημόσιων υπαλλήλων και δεν αγγίζει 
πολύ πιο άμεσες ανάγκες.  

 Δεν αγγίζει την ανάγκη η δημόσια υπηρεσία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας έγκαιρα και 
αποτελεσματικά, την ανάγκη να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία, την 
ανάγκη να καταστεί η δημόσια υπηρεσία -και κατ’ επέκταση το κράτος- πυλώνας διασφάλισης της κοινωνικής 
προστασίας και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, την ανάγκη η δημόσια υπηρεσία να προσαρμοστεί 
στις νέες συνθήκες και πραγματικότητες της τεχνολογικής εξέλιξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.  

 Σε σχέση με το φορολογικό σύστημα είναι πεποίθησή μας ότι αυτό θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί, ώστε να 
επιτυγχάνεται δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.  Ο πλούτος δεν μπορεί να παραμένει 
αφορολόγητος. 

 Πρέπει να υιοθετηθούν κίνητρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων.  

 Επιβάλλεται επιτέλους να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή, η οποία συνεχίζει να είναι πολύ υψηλή, παρότι 
η κυβέρνηση πήρε από τη Βουλή όσα νομικά και άλλα εργαλεία ζήτησε.  Σε σχέση δε με το ιδιωτικό χρέος η 
κυβέρνηση έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, παρότι με τις ενέργειες και πολιτικές της το έχει εκτοξεύσει.  Εάν αρχίσω 
να παραθέτω τι έλεγαν τότε που ήταν στην αντιπολίτευση για το πολύ μικρότερο ιδιωτικό χρέος, κανονικά η 
κυβέρνηση αυτή θα έπρεπε να παραιτηθεί μερικές φορές μόνο με αυτά που έλεγαν αυτοί! 

 Το σχέδιο «Εστία», ακόμα και με επίσημες παραδοχές, έχει αποτύχει.  Οι πωλήσεις δανείων σε ιδιωτικά 
ταμεία αγοράς πιστώσεων προχωρούν ανεμπόδιστα.  Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει κάνει τίποτα, για να 
προστατεύσει τους βιώσιμους δανειολήπτες, αλλά με στοχευμένες αλλαγές της νομοθεσίας τούς έχει αφήσει 
εντελώς εκτεθειμένους και έρμαιο στις διαθέσεις των τραπεζών.  Η κυβέρνηση από την άλλη δηλώνει 
ικανοποιημένη για την πορεία του ιδιωτικού χρέους, επειδή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν φύγει από τα 
βιβλία των τραπεζών.  Έφυγαν από τα βιβλία των τραπεζών, αλλά έμειναν στην οικονομία και στις πλάτες των 
δανειοληπτών. 

 Στο θέμα της ακρίβιας η επιπολαιότητα και η προχειρότητα της κυβέρνησης ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.  
Όταν εμφανίστηκε το πρόβλημα, άφηνε να νοηθεί ότι δε θα μας επηρεάσει ιδιαίτερα.  Όταν το ΑΚΕΛ κατέθεσε, 
μαζί με άλλα κόμματα, πρόταση για μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό -κάτι που συστήνει και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή- η κυβέρνηση αρχικά τη χλεύασε και προσπάθησε να την αποδομήσει.  Τελικά, 
υπαναχώρησε και αποφάσισε να καταθέσει πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όμως είναι κατώτερη 
από αυτή που με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε η Βουλή.  Για να κάνει το δικό της όμως, η κυβέρνηση με διάταγμα 
προχωρεί στην εφαρμογή της δικής της πρότασης.  Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση ήλθε να υπενθυμίσει τον 
ετσιθελισμό της.  

 Όλα αυτά οδηγούν σε μια διαπίστωση:  Έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση χωρίς όραμα, που δεν 
πολιτεύεται με βάση τα υπαρκτά προβλήματα της κοινωνίας αλλά με βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση 
συμφερόντων και για ένα επικοινωνιακό κέρδος. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Συζητώντας για τον προϋπολογισμό δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο Κυπριακό.  Όσα σήμερα 
ζούμε είναι ενδεικτικά της θλιβερής εικόνας που επικρατεί με την οριστική διχοτόμηση να είναι πιο ορατή από 
ποτέ.  Οι τεράστιες ευθύνες της κατοχικής Τουρκίας είναι δεδομένες, πολύ περισσότερο που με προκλητικές, 
επιθετικές και εν πολλοίς παράνομες ενέργειες, οι οποίες ολοένα και πληθαίνουν, εδραιώνει καθημερινά τα 
διχοτομικά τετελεσμένα.  

 Είναι πρόδηλο ότι, για να τερματιστεί αυτή η καταστροφική πορεία και να μπει φραγμός στην τουρκική 
επιθετικότητα και στη ρητορική για λύση δύο κρατών, η οποία τροφοδοτείται από το παρατεταμένο αδιέξοδο, 
πρέπει να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.  Δυστυχώς, προς το παρόν τέτοια προοπτική δε διαφαίνεται.  Η 
πολυτέλεια του χρόνου δε μας παρέχεται, αφού η άγονη παρέλευσή του απολήγει σε βάρος των προοπτικών 
της λύσης.  Τα δεδομένα επί του εδάφους καθίστανται όλο και πιο αρνητικά όσο επενδύουμε σε 
αναποτελεσματικές πολιτικές και όσο επικεντρωνόμαστε στην πονεμένη ιστορία των κυρώσεων που ακόμα θα 
πονέσουν την Τουρκία. 

 Η διάρρηξη του ζημιογόνου αδιεξόδου μπορεί να επιτευχθεί, αν εμείς αναλάβουμε συγκεκριμένες και 
στοχευμένες πρωτοβουλίες, προσπαθώντας να αναγεννήσουμε τη διαπραγματευτική διαδικασία στη σωστή της 



 

647 

 

βάση.  Πρέπει πρώτα απ’ όλα να κατανοήσουμε ότι, αν δεν κινηθούμε εμείς, δεν πρόκειται να κινηθούν άλλοι για 
εμάς.  

 Κατά γενική παραδοχή το 2017 είχαμε φθάσει πολύ κοντά στην επίλυση των βασικών πτυχών του 
Κυπριακού, κάτι που θα καθιστούσε πλέον αναπόδραστη τη συνολική λύση.  Έτσι εξηγείται γιατί ο κ. Γκουτέρες 
στις εκθέσεις που υπέβαλλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, πλην της τελευταίας, επέμενε στη συνέχιση των 
διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν μείνει.  Αντιλαμβανόταν πλήρως ότι, αν αυτό γινόταν αποδεκτό 
στην πράξη, θα μπορούσαμε, ανάλογα βέβαια με τη συμπεριφορά κυρίως της Τουρκίας, μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα να καταλήξουμε στην πολυπόθητη λύση. 

 Το ΑΚΕΛ, ως υπεύθυνο και σοβαρό κόμμα που εργάζεται με συνέπεια για λύση εντός του συμφωνημένου 
πλαισίου, πριν από ένα χρόνο υπέβαλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ολοκληρωμένη πρόταση για διάρρηξη 
του αδιεξόδου. 

 Η πρόταση του ΑΚΕΛ υπηρετεί δύο βασικούς στόχους.  Αρχικά, με συγκεκριμένα βήματα μπορούμε να 
πείσουμε ότι είναι ειλικρινής η διακηρυγμένη ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς για επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων.  Με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθεί η ανύπαρκτη αξιοπιστία και πειστικότητα του 
Προέδρου στο Κυπριακό έναντι του διεθνούς παράγοντα, όπως διαπιστώνει ο διαπραγματευτής της 
ελληνοκυπριακής πλευράς κ. Μαυρογιάννης.  Επειδή είμαι βέβαιος ότι με παρακολουθεί ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος -του έχουν χρεώσει το ΑΚΕΛ- θα είναι καλά κάποια στιγμή να σχολιάσει και τον κ. Μαυρογιάννη 
γι’ αυτά που λέει για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  

 Ανταποκρινόμενοι στη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, για να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο ως 
καταλύτης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υποβάλαμε πρόταση για το πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί.  
Μια πρόταση η οποία δεν παραβιάζει κόκκινες γραμμές της πλευράς μας ούτε και εισηγείται απαράδεκτες 
υποχωρήσεις.  

 Η πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αρχίζει με υπογράμμιση της επιμονής μας σε λύση 
δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.  Μπορεί αυτή η θέση να φαίνεται -και είναι- αυτονόητη, 
αλλά ιδιαίτερα μέσα στις σημερινές συνθήκες αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού μετά το Κραν Μοντανά η Άγκυρα, 
καθώς και η νέα τουρκοκυπριακή ηγεσία εμμένουν ουσιαστικά σε λύση δύο κρατών.  Περαιτέρω, εκφράζουμε 
την ετοιμότητά μας να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση από εκεί που είχε μείνει στη βάση της κοινής διακήρυξης 
του 2014, στο πλαίσιο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και διαφυλάσσοντας τις συγκλίσεις.  

 Ασφαλώς, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι, αν η πρότασή μας γίνει αποδεκτή και υποβληθεί από τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, η Τουρκία και ο κ. Τατάρ θα συνεργαστούν για επανέναρξη των ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων και για κατάληξη σε λύση εντός του συμφωνημένου πλαισίου.  Τουλάχιστον όμως, θα 
πιεστούν προς αυτή την κατεύθυνση, αφού, αν δεν το πράξουν, θα μείνουν εκτεθειμένοι.  Μέχρι σήμερα η 
Τουρκία δικαιώνεται στην έκθεση του γενικού γραμματέα του Σεπτέμβρη του 2017. 

 Αν δοθεί το αναγκαίο βάρος στην πρόταση του ΑΚΕΛ, η οποία συγκεκριμενοποιεί επίμονες και 
παραγωγικές εισηγήσεις του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει προοπτική 
διάρρηξης του σημερινού αδιεξόδου.  Αυτός είναι ο πιο ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος, για να 
αντιμετωπιστεί το ντελίριο αδιαλλαξίας της Τουρκίας.  Κάτι που δεν μπορούν να πετύχουν οι λεγόμενες «νέες 
ιδέες» που προβάλλονται τόσο εσωτερικά όσο και από τρίτους στο εξωτερικό.  Αυτές οι ιδέες αχρηστεύουν 
βασικές συγκλίσεις που χρειάστηκαν δεκαετίες για να επιτευχθούν και στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου 
νέες.  Αντίθετα, μας παίρνουν τουλάχιστον είκοσι χρόνια πίσω και, αν τελικά επικρατήσουν, θα μας σύρουν στις 
ατέρμονες συζητήσεις του παρελθόντος. 

 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντί να εκτιμήσει το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
τού εισηγείται μια συγκεκριμένη πρόταση για έξοδο από το επικίνδυνο αδιέξοδο, όχι μόνο την απέρριψε χωρίς 
συζήτηση, αλλά μας κατηγορεί κιόλας από πάνω για δήθεν απαράδεκτες υποχωρήσεις.  Ένα θα πούμε: εμείς 
ποτέ δε δεχθήκαμε και δεν πρόκειται ποτέ να δεχθούμε έστω να συζητήσουμε για λύση δύο κρατών.  Την 
απορρίπτουμε κατηγορηματικά.  Ο Πρόεδρος μπορεί να πει το ίδιο;  

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Άρχισα την ομιλία μου με το «διά ταύτα» και με αυτό θα τελειώσω.  Το ΑΚΕΛ, τιμώντας τον ρόλο του ως 
αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορεί να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό.  Θα είναι σαν να αναιρούμε τον 
πολιτικό μας εαυτό.  Όχι μόνο επειδή δε θέλουμε να γίνουμε ανακόλουθοι, αλλά και γιατί αυτό δε συνάδει με τον 
ρόλο που ο λαός μάς ανέθεσε∙ να ελέγχουμε την κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ και να προστατεύουμε τα 
συμφέροντα της πλειοψηφίας της κοινωνίας από τις αντιλαϊκές της πολιτικές.  Στην αρχή της ομιλίας μου είχα πει 
ότι θέλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να απευθυνθώ στους εντολοδόχους μας, στους συμπολίτες μας, 
στον λαό, για να τους στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι απέναντι στις ετεροβαρείς κυβερνητικές πολιτικές μπορεί 
να υπάρξει μια αναπτυξιακή πολιτική με κοινωνικό πρόσημο.  Ως ΑΚΕΛ, σε αυτό τον δρόμο θα συνεχίσουμε να 
βαδίζουμε με συνέπεια, μέχρι να επιτύχουμε την προοδευτική αλλαγή. 
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 Πριν κατέλθω από το βήμα, θα ήθελα από μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ να 
ευχαριστήσω την επιτροπή Οικονομικών και ειδικά τους λειτουργούς της επιτροπής Οικονομικών, τους 
λειτουργούς της Βουλής, που, όπως κάθε χρόνο, έκαναν εξαιρετική δουλειά. 

 Θέλω με αυτή την ευκαιρία επίσης να ευχαριστήσω την πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών, 
να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, δημιουργική νέα χρονιά και προπαντός, στις εποχές που ζούμε, υγεία για 
όλους! 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον κ. Στεφάνου, τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

 Τον λόγο τώρα θα πάρει ο συνάδελφος Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Πρόεδρε, το «ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις» είναι ο εκλογικός μας συνδυασμός. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α, επειδή κοντεύκουν οι εκλογές, Στέφανέ μου, είπα να το υπενθυμίσω, να πκιάετε δουλειά!   

Α, είναι άλλος συνδυασμός εκείνος, άλλος… 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Ε, καλά, εστέρησέν μας το η Υπηρεσία Εκλογών, εννά μας το στερήσετε τζιαι εσείς; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όι, απεναντίας, εδώ είμαστε να το διορθώσουμε!  Έθθα το ξαναπούμε.  Ο ναός της δημοκρατίας! 

 Λοιπόν, κύριε Αβέρωφ Νεοφύτου, έχετε τον λόγο. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κύριε προεδρεύων της Βουλής, έντζιε αφήνουν πλάσμα να αγιάσει οι φίλοι της αριστεράς!   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κατ’ ακρίβειαν, δεν είναι «προεδρεύων», αλλά «Πρόεδρε της Βουλής»!  Έσιει διαφορά!  Όι να 
αρχίσουμε ’πού τούτα, πριν να ξεκινήσουμε.  

(Γέλια) 

 Παρακαλώ! 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟY: 

 Λέω, αγαπητέ μου και αγαπητοί, οι φίλοι της αριστεράς έντζιε αφήνουν πλάσμα να αγιάσει!  Ένα κόμμα 
που κυβέρνησε από το 2008 έως το 2013 και παρέδωσε μία χρεοκοπημένη οικονομία, που αξιολογήθηκε από 
τους οίκους αξιολόγησης στο πιο χαμηλό σκαλοπάτι της κατηγορίας σκουπιδιών, που διπλασίασε το δημόσιο 
χρέος -καταγράφηκε η πιο μεγάλη οικονομική ύφεση που γνώρισε ποτέ η χώρα- που ανέβασε την ανεργία στο 
16% με 18%, που γέμισε τη χώρα με κοινωνικά παντοπωλεία, που κούρεψε το λάβαρο της εργατιάς, την ΑΤΑ, 
που με δικά τους νομοσχέδια το 2012 κουρεύτηκαν οι κοινωνικές παροχές.  Μια κυβέρνηση που μας απέκλεισε 
από τις αγορές και μας οδήγησε στις τρόικες, μας έκανε απόψε από το βήμα αυτό, το επίσημο της Βουλής, 
μαθήματα οικονομίας!  Μια οικονομία που σήμερα εν μέσω της πανδημίας καταγράφει ρυθμούς οικονομικής 
ανάπτυξης, που πλησιάζουν το 6%, πολύ υψηλότερους από τον μέσο όρο στην Ευρώπη, καθώς επίσης το 2020 
με τα lockdowns η Κύπρος είχε το χαμηλότερο ποσοστό ύφεσης σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ευρώπη. 

 Επανέλαβε και τις γνωστές κατηγορίες για την κυβέρνηση του Συναγερμού, για τον Συναγερμό, για τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  Αυτά τα ίδια, τα επαναλαμβανόμενα, που κρίθηκαν σε επτά εκλογικές αναμετρήσεις, 
από το 2013 έως το 2021, με επτά απανωτές ήττες του ΑΚΕΛ και στα ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά του 
κόμματός του και επαναλαμβάνουν το ίδιο τροπάρι εδώ και χρόνια.  Πόσες απαντήσεις από τον κυπριακό λαό 
να πάρουν; 

 Μας έκανε επίσης και μαθήματα για το «λίπος» και ότι αυξήσαμε τους εργαζομένους στη δημόσια 
υπηρεσία.  Το 2012 είχε 52 267 δημόσιους υπαλλήλους και μετά από έντεκα χρόνια, που είναι λογικό εξελικτικά 
να μεγαλώνουν οι αριθμοί, είναι μόλις στους 47 925 σήμερα.   

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Mα πόθεν τα βρίσκεις τούτα; 



 

649 

 

AΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Μας είπε και για το ποσοστό των ανθρώπων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχιας, κύριε Πρόεδρε.  
Ξέχασε ότι μας παρέδωσε ένα ποσοστό των Κυπρίων κάτω από το όριο της φτώχιας που πλησίαζε το 28%, που 
πλησίαζε το 30%, ενώ το 2020 άγγιξε το ιστορικό χαμηλό της τάξης του 17,6%, το χαμηλότερο που είχε ποτέ η 
Κυπριακή Δημοκρατία και τέσσερις ολόκληρες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο στην Ευρώπη, που είναι το 22%. 

 Nα μην επαναλάβω το θέμα των κοινωνικών παντοπωλείων, που φύτρωναν όπως τα μανιτάρια!  Μας 
μίλησε για τη Cyta.  Tη Cyta της εποχής τους, τη Cyta της Δρομολαξιάς, τη Cyta Hellas, που ήταν στα πρόθυρα 
της χρεοκοπίας και με τη σωστή εξυγίανση, με τα νομοσχέδια που έφερε αυτή η κυβέρνηση η νεοφιλελεύθερη, 
που της έδωσε ευελιξία χωρίς να αλλάξει το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, την έκανε πιο δυνατή από ό,τι στο 
παρελθόν αυξάνοντας την κερδοφορία της.  Επί των ημερών του ΑΚΕΛ, του προστάτη της Cyta, κινδύνευσε να 
χρεοκοπήσει και επί της διακυβέρνησης των νεοφιλελευθέρων εξυγιάνθηκε από τα σκάνδαλά σας και καταγράφει 
ιστορικά κέρδη!    

 Ακούσαμε και για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Λεμεσού ότι είναι ξεπούλημα!  Η πρόσφατη 
ιδιωτικοποίηση όμως του λιμανιού της Λάρνακας με αριστερό δήμαρχο και πρωτεύσαντα στην κεντρική επιτροπή  
του ΑΚΕΛ είναι μια μεγάλη επιτυχία του δημάρχου του ΑΚΕΛ!  Ο κόσμος μάς βλέπει, μας ακούει και κρίνει.   

 Κύριε Πρόεδρε, να έρθω και στο γραπτό μου κείμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία.  Έδωκές μας αντίγραφο, κύριε Νεοφύτου; 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Νομίζω έδωσα. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Ο προϋπολογισμός είναι η πυξίδα μας, το εργαλείο που θέτει τους όρους και τους πόρους για την 
υλοποίηση του προγράμματος μιας κυβέρνησης.  Η ψήφισή του αποτελεί δικαίως την κορυφαία πράξη ενός 
κοινοβουλίου.   

 Ο προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα είναι διαφορετικός από οποιοδήποτε άλλο.  Γιατί, ακόμη κι αν 
ζούμε μέρες πανδημίας, η σωστή διαχείρισή της μάς δίνει σήμερα το δικαίωμα όχι μόνο να αναλύουμε την ύφεση, 
αλλά να επεξηγούμε την ανάπτυξη.      

 Και ξεκινώ με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς στους οποίους το οφείλουμε, στους συμπολίτες μας.  Σε 
αυτούς που από την πρώτη στιγμή έδειξαν κατανόηση και ωριμότητα, ευθύνη για την οικογένειά τους και τους 
συνανθρώπους τους.  Τήρησαν τα μέτρα, άκουσαν τους επιστήμονες και συνέβαλαν στη σημαντική αναχαίτιση 
της πανδημίας.  Τα θετικά αποτελέσματα στην υγειονομική αντιμετώπιση της πανδημίας οφείλονται πρώτα απ’ 
όλα στην υπεύθυνη στάση των συμπολιτών μας.  Τους χρωστούμε γρήγορη και ακόμη καλύτερη εξέλιξη.  Και 
είμαστε σε θέση να τους το ανταποδώσουμε, γιατί καταφέραμε όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές 
επιπτώσεις, αλλά και να μεταστρέψουμε το κλίμα στην οικονομία, με αποτέλεσμα τους σημερινούς υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης.  Ανάπτυξη που σημαίνει δουλειές, τζίρους, εισόδημα, πάνω απ’ όλα αξιοπρέπεια. 

 Είμαι περήφανος που κυβέρνηση και Δημοκρατικός Συναγερμός και με εθνική συνεννόηση σταθήκαμε 
δίπλα στην κοινωνία σε άλλη μια κρίση, σε ακόμη μια οικονομική δοκιμασία, όπως αυτές του 1974 και του 2013, 
και είμαστε και πάλι όρθιοι δίνοντας μέλλον, ελπίδα και προοπτική στη χώρα μας.   

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η οικονομική κρίση του 2013 οφειλόταν κατά κύριο λόγο στις παθογένειες της οικονομίας μας.  Σε εκείνες 
τις πολύ δύσκολες ώρες υπήρχε μια σημαντική μεταβλητή με την οποία είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσει και ο 
φίλος Υπουργός Οικονομικών.  Η λειτουργία της οικονομίας δεν είχε διακοπεί τότε, ενώ ο τουρισμός σημείωνε 
ρεκόρ αφίξεων και εισοδημάτων.    

Η υγειονομική και η συνεπακόλουθη οικονομική κρίση του 2020 -την οποία βιώσαμε- δεν οφειλόταν σε 
παθογένειες της οικονομίας μας.  Αν ήταν μια παθογόνος οικονομία, όπως αυτή που παραλάβαμε το 2013, θέλω 
να φανταστούμε πόσο πιο δύσκολο θα ήταν να αντιμετωπιστεί αυτή η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση.  Τα 
μεγάλα προβλήματα τα είχαμε επιλύσει.  Αυτό όμως που οι σημερινές δυσκολίες κατέδειξαν είναι τα όριά μας, τα 
όρια της παραδοσιακής οικονομικής διαχείρισης, όπως τα γνωρίζαμε. 

 Σήμερα είμαστε σοφότεροι, διότι η πανδημία κατέστησε σαφές ένα δεδομένο, την επιτακτική ανάγκη 
διαμόρφωσης και εφαρμογής μιας ριζικά διαφορετικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.  Μιας πολιτικής που 
στηρίζεται στον σεβασμό για τη φύση και τους πόρους της, που δεν είναι ανεξάντλητοι. Μιας οικονομικής 
πολιτικής στραμμένης στη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη με πολύτιμο σύμμαχο τη σύγχρονη 
τεχνολογία.  Μιας βιωσιμότητας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την 
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κοινωνία σήμερα: τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του πολίτη, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
την υιοθέτηση ενός πιο υγιούς, πιο διαφανούς και πιο αποτελεσματικού προτύπου λειτουργίας.   

Χάρη στη συνετή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, αλλά και των στοχευμένων κινήσεων των 
Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και της στρατηγικής του 
Προέδρου της Δημοκρατίας ενισχύθηκε ουσιαστικά ο κλάδος της υγείας, για να ανταποκριθεί στις πιεστικές 
ανάγκες που δημιουργήθηκαν.   

Παράλληλα, περισσότεροι από 210 000 εργαζόμενοι στηρίχθηκαν μέσω των ειδικών σχεδίων μέχρι τον 
περασμένο Οκτώβριο.  Δώδεκα σχέδια στήριξης και συνολικά €1,7 δις, για να ξανασταθεί η κοινωνία μας όρθια, 
για να μην απαξιωθεί το ανθρώπινο δυναμικό μέσω της ανεργίας και για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Τα αποτελέσματα των προαναφερόμενων κινήσεων είναι χειροπιαστά. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 
το 2021 -όπως είπα και προηγουμένως- πλησιάζει το 6%, ενώ το 2020 ήταν 5,1%.  Και την ώρα που παραλάβαμε 
μια οικονομία με την ανεργία να φτάνει το 16% με 18% αντιμετωπίζουμε σήμερα, όπου πάμε, ένα ευχάριστο 
«πρόβλημα», να βιώνουμε περίοδο πλήρους απασχόλησης, σχεδόν πλήρους απασχόλησης, με ένα από τα 
κυριότερα προβλήματα να είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, και τα αποτελέσματά της να αναγνωρίζονται 
όχι μόνον από τους οίκους αξιολόγησης, που  κατατάσσουν τη χώρα μας σε καλύτερη θέση από πολλές άλλες 
ευρωπαϊκές και μεγαλύτερες οικονομίες, αλλά και από την ίδια την κοινωνία μας. 

 Βρέθηκα προσωπικά σε όλες τις επαρχίες.  Συνομίλησα με μεγαλύτερους και μικρότερους επιχειρηματίες, 
με βιομήχανους, με ξενοδόχους, με εστιάτορες, με αγρότες και κτηνοτρόφους.  Γυναίκες και άντρες που 
αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της οικονομίας, που η προκοπή και η αξιοσύνη της δουλειάς τους είναι συνώνυμη 
με την ίδια τους τη ζωή.  Και νιώθω πραγματικά περήφανος για τη χώρα μας, όταν ακούω από τα δικά τους χείλη 
ότι σήμερα, με την πανδημία σε εξέλιξη, το μεγαλύτερο, αλλά ευχάριστο «πρόβλημα» που αντιμετωπίζουν είναι 
η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού.  Αυτή είναι μια κατάκτηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, της κυβέρνησης, 
του ιδιωτικού τομέα, όλων των φορέων και κοινωνικών εταίρων και όλων των κομμάτων που στήριξαν τις 
κυβερνητικές πολιτικές, που ψήφιζαν προϋπολογισμούς.  Και δεν μπορεί κανείς αυτά τα μεγάλα επιτεύγματα 
ούτε να τα υποβαθμίσει για μικροπολιτικά συμφέροντα ούτε να τα αγνοήσει.  Απλώς, καταθέτουμε την 
πραγματικότητα.  Δεν πανηγυρίζουμε, γιατί δε λύθηκαν, και δεν ισχυριζόμαστε ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα 
του τόπου.   

 Όμως, σε αυτή τη βάση θα χτίσουμε όχι μόνο το 2022, αλλά ολόκληρο το μέλλον της χώρας μας.  Ο 
προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα προνοεί αυξημένες κατά 10% αναπτυξιακές δαπάνες σε σχέση με πέρσι 
και ενδεικτικά αναφέρω δαπάνες ύψους €717 εκατομ. για την πράσινη ανάπτυξη, ώστε να οδηγηθούμε στην 
απεξάρτηση της οικονομίας από τις διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές των ορυκτών καυσίμων.  Και, όταν λέμε να 
προχωρήσουμε στην πράσινη ανάπτυξη, να δούμε την υγεία των κατοίκων, θεωρώ πως δεν είναι ορθό πολιτικά 
το ΑΚΕΛ να διαμαρτύρεται για το Δάλι, για να μετακινηθούν τα ασφαλτικά και την άλλη μέρα να μετακινούνται 
στο Μιτσερό και να διαμαρτύρονται να μην πάνε ούτε εκεί. 

 Στον προϋπολογισμό έχουμε επίσης δαπάνες ύψους €170 εκατομ. για έργα ψηφιακής μετάβασης, 
αύξησης της παραγωγικότητας και της παραγωγικής βάσης.  Έτσι χτίζεται το μέλλον, με πράξεις, πρόγραμμα 
και στοχοπροσήλωση.   

Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω τώρα το βήμα να μου απαντήσετε.   

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Είναι 70 000 στο δημόσιο, κύριε Νεοφύτου, με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.  Αυτό σχολιάζαμε 
με τον… 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Απλώς, κύριε Δαμιανού, συγχύζετε κάτι. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Δε συγχύζουμε τίποτε, κύριε Νεοφύτου.  Είναι 72 000 συνολικά και είναι 53 000… 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Θα σας πω τι έχω πει.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Καλές οι διακοπές.  Βάλετε τα μαγνητόφωνά σας, ώστε να καταγράφονται τα νούμερα, αν έκανε λάθος 
στο σύνολο, στη σούμα. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Να ξανακοιτάξετε τα data σας. 
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ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Να σας τα αναρτήσουμε τώρα, για να τα δείτε και εσείς. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Μιλάτε για τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Εγώ αναφέρθηκα στον δημόσιο τομέα.  Αν 
προσθέσουμε και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το 2012 ήταν γύρω στους 75 000.  Άρα, με τα ίδια… 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Kύριε Νεοφύτου, δε συγχύζουμε τίποτε απολύτως.  Είναι 72 000 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και είναι 
53 000 στον δημόσιο και ημιδημόσιο με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.   

Εσείς λέτε ό,τι θέλετε!  Συνεχίστε! 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Θα επαναλάβω:  Στον δημόσιο τομέα το 2012 ήταν 52 267, το 2021 47 000.  Ο αριθμός των υπαλλήλων 
στον δημόσιο και τον ημιδημόσιο τομέα κατά το 2021 είναι κατά αρκετές χιλιάδες μικρότερος σε σύγκριση με 
αυτόν στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά το 2012.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, συνάδελφοι! 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Από πέρυσι μιλούσαμε εδώ για έναν προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης, που απέδωσε τα μέγιστα 
διαφυλάττοντας με τις πρόνοιές του την υγεία των συνανθρώπων μας και στηρίζοντας την οικονομία.  Σήμερα 
μιλάμε για έναν αναπτυξιακό προϋπολογισμό, έναν προϋπολογισμό που δε στοχεύει στο πρόσκαιρο κομματικό 
όφελος, αλλά στο αύριο, που ανοίγει τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, τη δημόσια 
υπηρεσία, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση.   

Προχωρούμε μπροστά στηρίζοντας και εκσυγχρονίζοντας τον πρωτογενή τομέα, τον μεταποιητικό τομέα, 
τον τουρισμό και τη ναυτιλία, την υγεία και την εκπαίδευση.  Και το όχημα, για να τα πετύχουμε όλα αυτά, είναι 
το Ταμείο Ανάκαμψης.  Το σχέδιο «Κύπρος-το αύριο» αποτελεί το νέο αναγκαίο μοντέλο ανάπτυξης της 
επόμενης μέρας.  Και, για να συμβεί αυτό, μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε τα €4,5 δις από το Ταμείο 
Ανάκαμψης που αντιστοιχούν στην κυπριακή οικονομία με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ώστε να 
χτίσουμε πάνω σε όσα έχουμε πετύχει μέσω των ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων που ήδη εφαρμόζονται στη 
χώρα μας.   

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πέραν της προβλεπόμενης 
αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, θα προστεθεί ένα επιπλέον ποσοστό αύξησης 7%, ενώ από την 
υλοποίηση των κονδυλίων του σχεδίου προβλέπονται να δημιουργηθούν πέραν των 11 000 νέων θέσεων, υψηλά 
αμειβόμενων θέσεων εργασίας, 11 000 νέες θέσεις εργασίας, για να γίνει η αρχή και να μείνουν οι νέοι στον τόπο 
μας.  

 Αυτός ο προγραμματισμός μέσω του σχεδίου «Κύπρος-το αύριο» κάνει πράξη όσα είναι ωφέλιμα για την 
κοινωνία.  Θα με έχετε ακούσει να το επαναλαμβάνω συχνά και δε θα κουραστώ να το λέω.  Πολιτευόμαστε, για 
να είμαστε ωφέλιμοι για τους συνανθρώπους μας, όχι για τον εαυτό μας.  Πολιτευόμαστε για το κοινό καλό, την 
κοινή πρόοδο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι πολλά αυτά που έχουμε καταφέρει, είτε αντιμετωπίζοντας 
διαχρονικά προβλήματα είτε προχωρώντας σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.   

Το ΓΕΣΥ είναι η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ που το έβαλε στο ράφι και είναι η κυβέρνηση του Συναγερμού που 
το εφάρμοσε.  Κι είναι ευλογία!  Όμως, θα συμφωνήσω απόλυτα -δεν έχω να διαφωνήσω ένα νι- με τον Νικόλα 
Παπαδόπουλο.  Αυτή την ευλογία του ΓΕΣΥ πρέπει να την προστατεύσουμε, χτυπώντας τις καταχρήσεις, 
χτυπώντας τις παρανομίες, εφαρμόζοντας απόλυτα αυτό που ψηφίσαμε με τον σφαιρικό προϋπολογισμό.  Εγώ 
ήμουν υπέρμαχος του πολυασφαλιστικού, όμως ψήφισα το μονοασφαλιστικό, για να έχει ο Κύπριος ασθενής 
ΓΕΣΥ.  Σήμερα τα είπε τόσο ξεκάθαρα, τόσο καθαρά ο Νικόλας Παπαδόπουλος.  Να εφαρμόσουμε αυστηρά το 
ΓΕΣΥ που ψηφίσαμε.  Διαφορετικά, θα κινδυνεύσουν και τα δημόσια οικονομικά, θα κινδυνεύσει και η ποιότητα 
υγείας στον τόπο μας.  Χαίρομαι, γιατί και ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ μίλησε για την αναγκαιότητα να 
παρθούν διορθωτικά μέτρα.  

 Άλλη μεταρρύθμιση είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, για το οποίο θα πω την άποψή μου.  Σωστά 
εφαρμόστηκε!  Όταν η ανεργία στη χώρα μας έφτανε το 18%, έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό δίχτυ, 
να προστατεύσουμε αυτούς που είχαν ανάγκη.  Σήμερα σε μια οικονομία της οποίας ένα από τα σοβαρά 
προβλήματα είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού χρειάζεται μέσα από έναν κοινωνικό διάλογο να 
επανεξετάσουμε όχι για κατάργηση, αλλά για βελτίωση αυτού του μεταρρυθμιστικού πλαισίου που τέθηκε σε 
εφαρμογή, όταν η οικονομία είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.   
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 Μειώσαμε τη θητεία στην Εθνική Φρουρά και μας έλεγαν πριν από τις εκλογές του 2016 ότι ήταν ένα ψέμα 
και ότι προσπαθούσαμε να ξεγελάσουμε τους συμπολίτες μας!  Το κάναμε πράξη ενισχύοντας και την Εθνική 
Φρουρά, μετατρέποντάς την σε έναν ημιεπαγγελματικό στρατό.   

 Δημιουργήθηκαν νέα δικαστήρια.  Μέσω αυτής της μεταρρύθμισης σκοπός είναι ο εκ βάθρων 
ανασχηματισμός του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.   

 Καθιερώθηκε το Μητρώο Αγροτών και η καθολική ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής.  Πετύχαμε τη 
δημοσιονομική εξυγίανση με την επαναφορά της αξιοπιστίας του κράτους και του τραπεζικού συστήματος, αλλά 
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μέσα από φορολογικά και άλλα κίνητρα, όπως αυτά που 
πρόσφατα παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών για προσέλκυση επενδύσεων μαζί με τους Υπουργούς 
Εσωτερικών, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού.   

Με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το σχέδιο «Κύπρος-το αύριο», μετατρέπουμε ακόμα μία 
φορά την κρίση σε ευκαιρία και δίνουμε τη δική μας απάντηση, τον δικό μας σχεδιασμό στις προκλήσεις της 
επόμενης μέρας.  Η υλοποίησή του απαιτεί πίστη και προσήλωση στον στόχο, αποφασιστικότητα, σωστό 
προγραμματισμό, συνέργειες μεταξύ υπουργείων και υπηρεσιών, χρονική συνέπεια, διοικητική γνώση και 
ικανότητα.  Το σημαντικότερο καθιστά επιβεβλημένη τη συνεργασία των θεσμών της χώρας με προεξάρχοντες 
την κυβέρνηση, το νομοθετικό σώμα, τη δημόσια υπηρεσία, τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους. 

 Όποιες διαφορές και αν μας χωρίζουν, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, μας ενώνει το καθήκον να 
δημιουργήσουμε την Κύπρο του αύριο.  Απ’ αυτό το βήμα σας καλώ να δώσουμε στην πατρίδα μας την ευκαιρία 
που της αξίζει για ένα μέλλον καλύτερο για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.  Αυτό θέλει από εμάς η κοινωνία και 
αυτό τον πήχη πρέπει να ξεπεράσουμε.   

 Πέρασαν πέντε μήνες από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και την έκφραση της βούλησης του λαού.  
Οι συμπολίτες μας έστειλαν πολλά και σημαντικά μηνύματα.  Το πιο σημαντικό μήνυμα, το πιο καθαρό αίτημα 
ήταν να προχωρήσουμε σε τομές και ρήξεις, προς την κατεύθυνση μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, στην 
οργάνωση της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην απονομή δικαιοσύνης και στην ισονομία, 
στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στη χρήση της τεχνολογίας, στην αντιμετώπιση της συστημικής διαφθοράς, 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην οικοδόμηση ενός νέου, υγιούς και βιώσιμου οικονομικού 
μοντέλου, όπου η Κύπρος δυναμικά θα προοδεύει. 

 Τα μηνύματα, αγαπητοί συνάδελφοι, όχι μόνο πρέπει να τα πάρουμε, αλλά πρέπει να τα κάνουμε και 
πράξη.  Να δείξουμε με τη συμπεριφορά μας, τις πολιτικές μας, την παραγωγή έργου εκ μέρους του κοινοβουλίου 
μας και ότι εξυπηρετούμε στο έπακρο τον λόγο για τον οποίο είμαστε εδώ.  Μέσα από τη συζήτηση για τις 
μεταρρυθμίσεις, που θα ανοίξουν τον δρόμο για την Κύπρο, για την Κύπρο του αύριο, θα έχουμε την ευκαιρία να 
αποδείξουμε στην κοινωνία ότι, ναι, πήραμε τα μηνύματα. 

 Όμως, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που θα αλλάξει ριζικά 
τη μοίρα μας είναι η λύση του Κυπριακού.  Όμως, και σε αυτό το θέμα μαθήματα πατριωτισμού από το ΑΚΕΛ 
είναι καλό να περιορίζονται.  Το κόμμα που είπε το «όχι», για να τσιμεντώσει το «ναι» και φθάναμε σε οριακά 
σημεία να τσιμεντωθεί η διχοτόμηση, ίσως θα ήταν καλό να κρατούσε πιο ήπιους τόνους.  Στόχος αταλάντευτος 
παραμένει η απελευθέρωση και επανένωση της χώρας, όπως καταγράφεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών και όπως επιτάσσουν οι αρχές και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Όσο η πατρίδα μας παραμένει 
μοιρασμένη και υπό κατοχή τόσο τα οράματα του κυπριακού ελληνισμού παραμένουν ανεκπλήρωτα.  Δυστυχώς 
όμως, η Τουρκία μένει εγκλωβισμένη στον ρόλο του ταραξία, εισβάλλει στην κυπριακή ΑΟΖ και επιχειρεί να 
δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στην Αμμόχωστο.  Και δεν είναι σωστό να επιρρίπτουμε ευθύνες γιατί δεν 
επαναρχίζει ο διάλογος και να μην κατανοούμε ότι το μόνο εμπόδιο στην επανέναρξη του διαλόγου είναι οι 
προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, αλλά και η μη θέλησή τους για επανέναρξη του διαλόγου. 

 Θα ήταν αδόκιμο να υποστηρίξει κανείς σήμερα πως τα δεδομένα για την επίλυση του Κυπριακού είναι 
ευκολότερα.  Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, ωστόσο την ίδια ώρα δε λείπει η βούληση του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και του Προέδρου και της κυβέρνησής του να ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές.  Γνωρίζουμε ότι οι 
παρανομίες, οι παρενοχλήσεις και οι προκλήσεις της Τουρκίας δεν πρόκειται να εκλείψουν, εάν δεν 
επανεκκινήσει ο διάλογος.   

Γι’ αυτό στηρίζουμε τις προσπάθειες για επανέναρξη του διαλόγου.  Πρέπει όμως όλοι -και είναι θεωρώ 
ταπεινά υποχρέωσή μας πατριωτική- να περνάμε το μήνυμα και στο εξωτερικό πως είμαστε έτοιμοι για 
επανεκκίνηση των συνομιλιών και οι πιέσεις να γίνουν προς την αδιαλλαξία της τουρκικής πλευράς.   

Και εμείς είμαστε πανέτοιμοι, όποτε και αν το επιλέξει ο γενικός γραμματέας, να παρακαθήσουμε σε έναν 
νέο διάλογο, για να γίνει πράξη η θέση που ο ίδιος ο κ. Γκουτέρες έχει εκφράσει, ότι η Κύπρος πρέπει να καταστεί 
επιτέλους ένα κανονικό και φυσιολογικό κράτος χωρίς τη δεσποτεία τρίτων χωρών, χωρίς ξένους εγγυητές και 
κατοχικά στρατεύματα, μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Μια ενωμένη, ελεύθερη Κύπρος, ικανή 
να παράσχει συνθήκες ευημερίας και ανάπτυξης σε όλους ανεξαίρετα τους πολίτες.  Και απ’ αυτό τον σκοπό, 
αλλά και στόχο δεν πρόκειται εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός να παρεκκλίνουμε ποτέ.   
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 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Θέλω να κλείσω την τοποθέτησή μου για τον προϋπολογισμό του 2022 καταθέτοντας συνοπτικά το όραμά 
μας.  Το όραμά μας για ένα ποιοτικό, σύγχρονο κράτος, φιλικό προς τις επιχειρήσεις, που θα παρέχει κίνητρα 
και θα επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, που θα υπηρετεί και δε θα ταλαιπωρεί τους πολίτες.  Ένα 
ψηφιακά μετασχηματισμένο κράτος, που θα ανοίγει δρόμους στη νεοφυή επιχειρηματικότητα και μέσα από την 
ανάπτυξη να στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες, που θα στηρίζει και θα ενδυναμώνει την προοπτική των δυναμικών 
τομέων της οικονομίας, που θα δημιουργεί νέους τομείς ανάπτυξης στους οποίους υπάρχει προοπτική.  Να 
συνεχίσουμε ενθαρρύνοντας την οικονομική δραστηριότητα με όσο το δυνατό χαμηλότερα φορολογικά βάρη, 
αλλά και λιγότερη γραφειοκρατία.  Να φτιάξουμε ένα κράτος επιτελικό με επιτελικούς σχεδιασμούς και 
μεταρρυθμίσεις ριζοσπαστικές, να δώσουμε βάθος στην αναπτυξιακή προσπάθεια και την περαιτέρω ενίσχυση 
της  οικονομίας.  Και πρέπει με θάρρος όλοι να συνεχίσουμε για το καλό της χώρας, των πολιτών και των 
μελλοντικών γενιών.  Και με συνεννόηση μπορούμε μαζί να σπρώξουμε την Κύπρο ακόμα πιο μπροστά.   

 Στόχος μας είναι στα επόμενα χρόνια να αυξήσουμε σημαντικά το κατά κεφαλήν εισόδημα του Κυπρίου 
πολίτη και έχουμε τις προοπτικές και το όραμα να το πετύχουμε.  Και, για να υπάρχει σταθερότητα πολιτική, 
οικονομική και κοινωνική, είναι -και το θεωρούμε- προαπαιτούμενο να συνεχίσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε 
συνεργασία και με άλλες δυνάμεις τη διακυβέρνηση της χώρας. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Με στρατηγική επιδίωξη να συνεχιστεί η μακροοικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.  Στόχος είναι να εδραιώσουμε συνθήκες 
αειφόρου ευημερίας, κοινωνικής συνοχής και να καταστήσουμε την κυπριακή οικονομία πιο ανταγωνιστική και 
παραγωγική σε κάθε τομέα.   

 Κύριε Πρόεδρε,  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

Με αυτές τις σκέψεις σάς καλώ προς ψήφιση του φετινού προϋπολογισμού του κράτους και ευχαριστώ τα 
κόμματα που ήδη τοποθετήθηκαν για την υπερψήφιση του προϋπολογισμού διασφαλίζοντας τη σταθερότητα της 
χώρας.  Ενός προϋπολογισμού αναπτυξιακού με αύξηση στις κοινωνικές δαπάνες που θα συνδράμει στην 
πορεία ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.   

 Κλείνοντας, επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά την πρόεδρο και τους συναδέλφους μέλη της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και τους συνεργάτες τους, τα επαγγελματικά 
στελέχη της Βουλής, τη γενική διεύθυνση και όλο το προσωπικό της Βουλής, καθώς επίσης τον Υπουργό 
Οικονομικών για τη συνεργασία, όπως επίσης και τους συνεργάτες του στο Υπουργείο Οικονομικών που 
εργάστηκαν για την ετοιμασία του προϋπολογισμού.  Να ευχαριστήσουμε τον κάθε υπουργό της κυβέρνησης για 
τη συνδρομή του στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και για τις μεταρρυθμίσεις. 

 Σας ευχαριστώ και εύχομαι ολόψυχα καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους!  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την ομιλία του. 

Εδώ τελειώνει η σημερινή συνεδρία.   

Η συζήτηση θα συνεχιστεί ες αύριον την πρωία κατά την ενάτη πρωινή, ημέρα Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου. 

(Ώρα διακοπής:  8.00 μ.μ.) 

(Ώρα επανέναρξης:  9.16 π.μ.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Πολύ ωραία!  Εκάμαμε και μια απλή, έτσι ωραία καινοτομία, εφοδιάσαμε, για τον χρόνο που έχει 
αποφασιστεί, έχουμε μετρητές μπροστά, πίσω, άρα όλοι θα έχουν την ίδια ευκαιρία, όπως είχε ο αγαπητός 
Κώστας Κώστα να παρακολουθεί τον χρόνο και να κτυπά το κουδούνι.  Άρα, το κουδούνι κατάσχεται, κύριε 
Κώστα, να μου το παραδώσεις. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Α, στην επιτροπή Οικονομικών.  Εσείς που ελέγχετε τα χρήματα, αλλά για τους άλλους τωρά ήρθε.  
Φαίνεται, εντάξει, καθυστερήσαμε. 

 Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε τους τεχνικούς του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων που είναι στα 
«ορεινά» και μεταδίδουν την εικόνα στα κυπριακά νοικοκυριά, στον κυπριακό λαό.  Είναι οι τεχνικοί μας του 
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Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, πρώτη φορά τους εντοπίζω εκεί ψηλά.  Να ευχαριστήσουμε όλους τους 
υπηρεσιακούς, από τους κλητήρες μέχρι τη διευθύντρια και την καντίνα, τον Μάριό μας, που μας τροφοδοτεί 
εδώ, για να ξέρετε ότι, για να μεταφέρεται αυτή η εικόνα, πίσω από τους πενήντα έξι βουλευτές υπάρχει μια 
αθέατη ομάδα που εργάζεται, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοβουλευτικών συνεργατών μας.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Και του κ. Τορναρίτη ιδιαιτέρως. 

 Τούτων λεχθέντων, να σας ενημερώσω ότι έχουμε κάποιες καθυστερήσεις λόγω ατυχημάτων στον δρόμο.  
Ο πρώτος που με ενημέρωσε είναι ο συνάδελφος ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, ο οποίος θα μεταφερθεί τελευταίος 
στη σειρά. Είναι ο πρώτος που με ενημέρωσε.  Απλώς, είχε κώλυμα λόγω του ατυχήματος, με ενημέρωσε και 
του εξήγησα ότι δε θα πάρει τη σειρά άλλου συναδέλφου και θα πάει στο τέλος.  

 Και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη συνάδελφο… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Παρακαλώ;   

 Μόλις έρθουν, κύριε, μην ανησυχείτε, θα το καθορίσουμε με τη σειρά. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Εντάξει, επειδή προκύπτει ένα ζήτημα διαδικαστικό, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Εγώ διερωτώμαι, δηλαδή ο καθένας αποφασίζει πότε εννά έρτει να μιλήσει; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Κυπριανού, ασφαλώς όχι. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Διότι άκουσα ότι ο κ. Θεμιστοκλέους έλεγε από πριν «δε θα έρτω εγώ το πρωί να μιλήσω, εννά έρτω να 
μιλήσω, όποτε θέλω». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όχι, κύριε συνάδελφε, δε θέλω να σας διακόψω, αλλά είναι λόγω των ατυχημάτων.  Ήμουν μάρτυρας.  
Έγιναν δύο ατυχήματα στον δρόμο.   

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Καλά, έχει και άλλους που ήρθαν από τη Λεμεσό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, κύριοι συνάδελφοι, δε θα κάνω τον τροχονόμο τωρά εγώ.  Συνέβη, θα το διευθετήσουμε, μην 
ανησυχείτε. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Ναι, αλλά, κύριε Πρόεδρε, είναι ένα, αν κάποιος λόγω κάποιου ατυχήματος έχει πρόβλημα, και 
επαναλαμβάνω ότι και άλλοι συνάδελφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και οι άλλοι το ίδιο, για όλους.  

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 …ήρθαν από τη Λεμεσό, ήρθαν από την Πάφο και είναι δαμαί έγκαιρα στην ώρα τους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ.  Μα, τωρά υπάρχει λόγος; 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 
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 Υπάρχει λόγος, κύριε Πρόεδρε, διότι, αν εγώ αποφασίσω ότι εννά έρτω ή δε θα έρτω στην ώρα μου να 
μιλήσω και εννά έρτω αύριο τη νύκτα μετά από τον κ. Τορναρίτη να μιλήσω, εννά μιλήσω μετά από τον κ. 
Τορναρίτη; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όχι, είναι για το πρωινό πρόγραμμα που έχουμε, θα μεταφερθεί η σειρά. Δεν υπάρχει λόγος να 
ανησυχείτε. 

 Το λοιπόν… 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

Υπάρχει λόγος να ανησυχούμε, γιατί ο καθένας κάμνει ό,τι θέλει.  Αυτό είναι το πρόβλημα δαμέσα δα! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Λίγη υπομονή και θα πάνε όλα κατ’ ευχήν. 

Το λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη συνάδελφο τη Ρίτα Σούπερμαν, που είναι η επόμενη στη σειρά, και μετά 
είναι ο συνάδελφος ο Βαλεντίνος ο Φακοντής και ο Ανδρέας Αποστόλου.  Απλώς, το αναφέρω, για να ξέρετε 
ποιοι συνάδελφοι είναι μετά. 

Κυρία Σούπερμαν, το βήμα είναι δικό σας. 

ΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ: 

 Καλημέρα σας! 

 Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ένας σύγχρονος ανατολικός φιλόσοφος, ο Ινδός Ν. Σρι Ραμ, έλεγε:  «Η ανθρωπότητα χωρίζεται σε τρία 
τμήματα: στο πρώτο ανήκουν οι άνθρωποι που φτιάχνουν Παρθενώνες, στο δεύτερο εκείνοι που τους γκρεμίζουν 
και στο τρίτο αυτοί που παρατηρούν αδρανείς».  Δε μένει τίποτα άλλο παρά να διαλέξουμε συνειδητά με ποιο 
μέρος της ανθρωπότητας θέλουμε να είμαστε. 

 Η εποχή μας είναι μια μεταβατική εποχή.  Το μέγεθος των αλλαγών που θα ακολουθήσουν μετά το τέλος 
της πανδημίας δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί.  Ο COVID-19 μεταλλάσσεται και εξελίσσεται διαρκώς και δε θα 
τελειώσει με ένα εμβόλιο ούτε με έναν κρότο, αλλά ούτε με κάτι ποιητικώς ανάλογο δυστυχώς.  Αντιθέτως, θα 
τραβήξει σε βάθος χρόνου, χωρίς κανείς να μπορεί να δεσμευτεί ή να υπολογίσει το πότε και το πώς θα 
απεμπλακεί ο πλανήτης απ’ την πανδημική πραγματικότητα, την ίδια ώρα που ο πλανήτης συνεχίζει να αλλάζει 
εντυπωσιακά σε πολλά επίπεδα.  Οι περισσότεροι όμως είτε λόγω εξάντλησης είτε λόγω συνήθειας δε βλέπουν, 
δε μαθαίνουν, δεν ακούν και δεν καταλαβαίνουν πόσο αλλάζει ο κόσμος, ο πλανήτης, η οικονομία και το μέλλον 
μας. 

 Η βασική πρόκληση που υπάρχει είναι οι πολίτες, γιατί είναι αυτοί που τελικά καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο κινούνται τα κράτη συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας κράτους.  Πώς διαμορφώνονται οι ανάγκες 
και οι απαιτήσεις τους;  Τι νέο αναζητούν;  Τι χρειάζονται;  Ποιο είναι το προφίλ της επόμενης γενιάς που θα είναι 
η νέα γενιά ηγετών;  Ποιες είναι οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται στη νέα πραγματικότητα, όπως 
διαμορφώνεται; 

 Ζούμε στον κόσμο της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, του μεγάλου όγκου δεδομένων, αλλά και 
στον κόσμο της πανδημίας, της περιβαλλοντικής αλλαγής, της βιογενετικής, της βιοϊατρικής.  Στο κέντρο όλων 
όμως είναι ο άνθρωπος.  Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά και το μεγαλύτερο στοίχημα. 

 Η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια κατάφερε με τη λήψη σωρείας μέτρων να βοηθήσει τους πολίτες της να 
ανακάμψουν σε μεγάλο βαθμό από τις κρίσεις που ξέσπασαν και συνεχίζουν να υφίστανται στη χώρα μας, τόσο 
την οικονομική όσο και την πανδημική.  Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει διάφορες 
δράσεις και αφορά τη δημιουργία ενός ανθεκτικού συστήματος υγείας, την πράσινη συμφωνία, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και 
τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, τα οποία αποτελούν μερικούς από τους 
σημαντικότερους άξονες προς την επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από τη δημιουργία ενός σύγχρονου, 
λειτουργικού και κοινωνικού κράτους.  

 Επιπρόσθετα των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η 
κυβέρνηση με την εφαρμογή της νέας στεγαστικής πολιτικής, καθώς και τη δημιουργία τεσσάρων υφυπουργείων, 
ήτοι του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, του Υφυπουργείου Τουρισμού, του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, στοχεύει στην εξέλιξη και τον μετασχηματισμό 
της χώρας μας σε ένα ευρωπαϊκό και ανθρωποκεντρικό κράτος με δράσεις σε νευραλγικής σημασίας τομείς.  
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 Ο προϋπολογισμός του κράτους για το έτος 2022 αντανακλά στον μέγιστο βαθμό τις προσδοκίες της 
κυβέρνησης για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων, καθώς ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις 
ανάγκες της εποχής μας.  Η ψήφισή του θα επηρεάσει θετικά τον εκσυγχρονισμό της δικής μας χώρας, η οποία 
δυστυχώς έχει πολλά να ζηλέψει από την ευρωπαϊκή οικογένεια, αφού σε πολλούς τομείς κινείται ακόμα με 
αργοκίνητους ρυθμούς.  

 Πιθανότατα να μην ανταποκρίνεται στο 100% των αναγκών ή των προσδοκιών, αλλά δίνει μια σύγχρονη 
πνοή και χαράζει τον δρόμο προς τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας.  Είναι καιρός να λυθεί η 
δυσλειτουργικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που χρονίζει εδώ και δεκαέξι ολόκληρα χρόνια και διατηρείται 
για λόγους ψηφοθηρικούς και για να ικανοποιούνται οι φιλοδοξίες μερικών.  Είναι καιρός να εκσυγχρονιστεί η 
δημόσια υπηρεσία, αλλά και η δικαιοσύνη. 

 Το έργο του εκσυγχρονισμού του κράτους δεν είναι εύκολο και απαιτείται μια επίπονη και μακρόχρονη 
προσπάθεια.  Κοινωνικοί θεσμοί, νοοτροπίες και συμπεριφορές δεν αγοράζονται και ούτε εισάγονται.  
Προϋποθέτουν κοινωνικές, ιδεολογικές, πολιτισμικές, οικονομικές και πολιτικές δομές, συμπεριφορές και 
αντιλήψεις που δε μεταφυτεύονται μεμιάς. 

 Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ως βουλεύτρια Κερύνειας νιώθω έντονα την ανάγκη να μιλήσω για τους Κερυνειώτες, αλλά και για όλους 
τους πρόσφυγες, μιας και είναι η πρώτη φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω από το βήμα αυτό της 
Βουλής.  Στην εποχή που σε όλους τους τομείς απαιτείται εκσυγχρονισμός και αλλαγή, τα τραγικά αποτελέσματα 
του πολέμου του 1974 παραμένουν ως η παλαιότερη, αλλά και η πλέον σύγχρονη πληγή της χώρας μας.  Πώς 
θα προχωρήσουμε λοιπόν στον εκσυγχρονισμό, όταν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εδώ και σαράντα εφτά 
χρόνια νιώθει να δυναμώνει μέσα του το αίσθημα της απογοήτευσης και του παραγκωνισμού;  Που μέσα στην 
ίδια του την πατρίδα νιώθει δεύτερης ποιότητας πολίτης.  Που για σαράντα εφτά χρόνια τώρα δε βρέθηκαν εκείνοι 
οι τρόποι που θα απάλυναν τις πληγές των προσφύγων, των συγγενών των αγνοουμένων, των εγκλωβισμένων 
και γενικά όλων των παθόντων.  Δεν είναι, αγαπητοί μου, έλλειψη αξιοπρέπειας, όταν έρχονται στη Βουλή και 
μαρτυρούν τα προβλήματά τους.  Δεν είναι έλλειψη αξιοπρέπειας, όταν ζητούν το δίκαιό τους, όταν ζητούν 
επιδιορθώσεις στις πολυκατοικίες των συνοικισμών, όταν ζητούν να κρατήσουν τις τουρκοκυπριακές περιουσίες 
που τους έχουν παραχωρήσει, όταν ζητούν δάνεια, για να σπουδάσουν τα παιδιά τους και να ζήσουν 
αξιοπρεπώς, όταν ζητούν να μην τους εκποιήσουν τα σπίτια τους.  Είναι ακριβώς το αντίθετο, γιατί αυτοί οι 
άνθρωποι ουδέποτε ύψωσαν το ανάστημά τους, ουδέποτε δημιούργησαν προβλήματα στην όποια κυβέρνηση, 
απλώς περιμένουν καρτερικά, ώσπου να επιστρέψουν στα σπίτια τους.  Απλώς, γιατί έχουν αξιοπρέπεια.  
Ωστόσο, ο χρόνος δε λειτουργεί θετικά υπέρ τους.  Μεγάλωσαν.  Μεγαλώνουν.  Ο αριθμός μειώθηκε.  Άρχισαν 
να φεύγουν.  

 Δε θα ήθελα να ήμουν στη θέση των παιδιών των ανθρώπων που πέθαναν στους τελευταίους ορόφους 
πολυκατοικιών στους συνοικισμούς και λόγω της μη εγκατάστασης ανελκυστήρων τους έδεσαν σε τόνενες 
καρέκλες και τους κατέβασαν.  Δε θα ήθελα να ήμουν στη θέση των παιδιών των ηλικιωμένων που δεν μπορούν 
να κατεβούν και τους κατεβάζουν με ανυψωτικά μηχανήματα.  Έχω την εντύπωση, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι 
ούτε εσείς θα θέλατε να βρεθείτε σε τέτοια θέση. 

 Αυτό που ορίζουν οι καιροί να γίνει είναι όπως όλοι μας που ανήκουμε στο πρώτο τμήμα της 
ανθρωπότητας, αυτής δηλαδή που κτίζει Παρθενώνες, εργαστούμε προς την κατεύθυνση μιας ορθολογιστικής 
αλλαγής πρακτικής και τακτικής, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες, να αυξηθεί 
η ευαισθητοποίηση για τα θέματα των προσφύγων και να καταστούμε περισσότερο αποτελεσματικοί, όσον 
αφορά στην απόδοση δικαιοσύνης, στα θέματα ισότιμης κατανομής βαρών και αναγνώρισης της θυσίας και των 
αγώνων τους.  Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι απέναντί μας έχουμε έναν ηρωικό πληθυσμό που υπέφερε, 
υποφέρει και δε θα σταματήσει να υποφέρει μέχρι την τελική δικαίωση.  Αυτή η αλλαγή επιβάλλεται, γιατί ακριβώς 
έχουν αλλάξει τα δεδομένα και γιατί είναι δικαίωμα των ανθρώπων αυτών να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. 

 Η έκταση της κατεχόμενης γης μας ανέρχεται στο 34,9%.  Επιπρόσθετα, ένα 2,6% αποτελεί τη Νεκρή 
Ζώνη.  Η σύνδεση των ιδιοκτητών με τη γη τους, αλλά κυρίως των παιδιών και πλέον των εγγονιών ξεθωριάζει 
με τον καιρό.  Όλοι μας και ειδικότερα η επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων, Παθόντων μαζί 
με τα ανάλογα υπουργεία θα πρέπει να θέσουμε επί τάπητος το θέμα της αποζημίωσης για την απώλεια χρήσης, 
η οποία όχι μόνο θα συνδέσει τους ιδιοκτήτες με την περιουσία τους, αλλά και τα παιδιά τους.  Θα συμβάλει 
δηλαδή στη διατήρηση της μνήμης και στην αγωνιστικότητα του λαού μας, αλλά και στην αποτροπή πώλησης 
των περιουσιών στα κατεχόμενα. 

 Μέσω του προϋπολογισμού δίνεται μια ελπίδα επίλυσης πολλών από τα προβλήματα που προκύπτουν 
και ήδη έχω αναφέρει.  Τόσο ο προϋπολογισμός του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών όσο και ο 
προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών δίνει αυτή τη δυνατότητα. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 
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 Ένας άλλος σημαντικός τομέας που παρουσιάζεται όλο και πιο απαιτητικός είναι ο τομέας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Πολλά έχουν γίνει, εντούτοις επιβάλλεται να γίνουν ακόμα περισσότερα, έτσι ώστε 
να εμπεδωθεί ο σεβασμός και η προστασία στον ίδιο τον άνθρωπο.  Μέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού είναι 
αδιανόητο το γεγονός ότι δεν υπάρχει ίση συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών σε θεσμικές δομές, σε 
κέντρα λήψης αποφάσεων στον δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.  Η παρουσία των γυναικών συνιστά ένα 
από τα σημαντικότερα ζητούμενα για την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, όπως αυτή γίνεται 
αντιληπτή και ασκείται στον σύγχρονο κόσμο.  Η μη ισόρροπη παρουσία των γυναικών και ανδρών στα θεσμικά 
κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως επίσης στους τομείς κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής, είναι ένα 
θέμα επίκαιρο και συνεχίζει να αποτελεί σημαντικότατο δημοκρατικό έλλειμμα. 

 Η εργασία όλων των επιτροπών της Βουλής είναι αλληλένδετη με τα ανθρώπινα δικαιώματα.  Ενδεικτικά, 
μέχρι στιγμής τα δικαιώματα των παιδιών, των γυναικών, αλλά και άλλων ομάδων, όπως των μονογονεϊκών 
οικογενειών και των ασθενών, συζητήθηκαν στην επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. 

 Καμία έκπτωση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε αυτά αφορούν σε θέματα βίας στην οικογένεια, 
εμπορίας προσώπων ή άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος είτε στα ανθρώπινα δικαιώματα που 
συνοψίζονται στις διεθνείς διακηρύξεις και συμβάσεις διεθνών οργανισμών.  Στη βάση των πιο πάνω αισιοδοξώ 
ότι η νέα σύνθεση της Βουλής έχει όραμα και θα καταβάλει το μέγιστο των δυνατοτήτων της, παραβλέποντας 
κομματικές σκοπιμότητες και συμφέροντα, για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο δίκαιου για όλους κράτους. 

 Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέος έτος σε όλους! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρίτα. 

 Με την άδειά σας, συνάδελφοι, να κάνω μια μικρή διακοπή, για να αναγνώσω ένα μήνυμα της Προέδρου 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, που από αβλεψία δική μου δεν το ανάγνωσα από την αρχή.  Είναι αναφορά 
της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτας Δημητρίου στη λειτουργία Ανθρώπινης Βιβλιοθήκης, 
Συνεδρία Ολομέλειας 16 του Δεκέμβρη, 2021:  

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Σήμερα λειτουργεί στον χώρο υποδοχής του Συνεδριακού Κέντρου Φιλοξενία, μεταξύ των ωρών 3.00-
6.00 μ.μ., Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη από τη μη κυβερνητική οργάνωση “Human Library-Cyprus”. 

Η Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη δε διαθέτει βιβλία, αλλά ανθρώπους με διάθεση να μοιραστούν τις ιστορίες τους 
και τις εμπειρίες τους, με στόχο να καταπολεμήσουν τις προκαταλήψεις και να ενισχύσουν την προώθηση της 
ποικιλομορφίας.  Τα “ανθρώπινα βιβλία” που διατίθενται στην εν λόγω δράση σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα 
με ζητήματα αναπηρίας.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Καλείστε να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και να δανειστείτε ένα 
“ανθρώπινο βιβλίο”, στο οποίο μπορείτε να υποβάλετε σχετικά ερωτήματα. 

Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, την Κυπριακή 
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, τη μη κυβερνητική οργάνωση “Human 
Library-Cyprus”, την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων και τις οργανώσεις μέλη της και την 
Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή για την πολύτιμη συνδρομή τους στην πραγματοποίηση όλων των 
δράσεων ευαισθητοποίησης σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Δεκέμβριο. 

Όλες οι δράσεις υπήρξαν πολύτιμες εμπειρίες ευαισθητοποίησης και αντίληψης ότι η ένταξη των ατόμων 
με αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής μας δεν είναι εύκολη, χρειάζεται συλλογική και διαχρονική προσπάθεια, 
αλλά αποτελεί συλλογικό κέρδος και πολύτιμη ευκαιρία αξιοπρεπούς συνύπαρξης. 

Σας ευχαριστώ. 

 Αννίτα Δημητρίου.  Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Δεκέμβριος του 2021.» 

 Και τώρα θα παρακαλέσω τον συνάδελφο Βαλεντίνο Φακοντή, του ΑΚΕΛ-Αριστερά, να προσέλθει στο 
βήμα για τη δική του ομιλία. 

 Κύριε συνάδελφε, το βήμα είναι δικό σου.   

 Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού.  Έτσι είναι;  Είπα το σωστά, κύριε Κυπριανού;  Πάντως ο 
εφευρέτης…  Είναι πολλά καλός ο τίτλος τω καιρώ εκείνω. 

 Το λοιπόν, κύριε Φακοντή, έχετε τον λόγο. 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΦΑΚΟΝΤΗΣ: 
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 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και καλωσόρισες για την πρώτη σου παρθενική ομιλία και σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο. 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΦΑΚΟΝΤΗΣ: 

Να είστε καλά!  Ευχαριστώ. 

Κύριε Πρόεδρε, 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Ο κρατικός προϋπολογισμός της κυβέρνησης για το 2022 στερείται οράματος και προοπτικής.  Η 
νεοφιλελεύθερη συνταγή κυριαρχεί στη διαμόρφωση και του φετινού προϋπολογισμού.  Απουσιάζει η κοινωνική 
προσέγγιση στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. 

Η μερική αύξηση στις αναπτυξιακές δαπάνες, αν και καταγράφεται ως θετικό στοιχείο, θυμίζει δυστυχώς 
άλλο ένα προεκλογικό πυροτέχνημα των κυβερνώντων.  Πρόκειται για μια πλασματική αύξηση, αφού τα χαμηλά 
ποσοστά υλοποίησης των αναπτυξιακών προϋπολογισμών των προηγούμενων ετών είναι αυτά που 
αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα.  Για κάθε €1.000 που προβλέπονται στους κρατικούς 
προϋπολογισμούς, δαπανώνται μόνο τα €620. 

Το μεγαλύτερο επίτευγμα της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ ήταν ο διασυρμός της πατρίδας μας μέσω 
ενός δήθεν επενδυτικού προγράμματος με την πώληση των ευρωπαϊκών διαβατηρίων.  Έστρεψαν όλη την 
προσοχή τους στη βιομηχανία της μίζας, της διαπλοκής και έκαναν κανόνα τη σύγκρουση συμφερόντων, 
αδιαφορώντας για τις συνέπειες.  Με τις ενέργειές τους εξέθεσαν την Κύπρο με τα «χρυσά διαβατήρια», 
παραποιώντας ακόμα και το μέτρο κοινωνικής πολιτικής του 5% ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία. 

Ως ΑΚΕΛ καταθέσαμε πρόταση νόμου για διόρθωση των στρεβλώσεων.  Η κυβέρνηση δεν απάντησε 
στην πρόταση νόμου, γιατί θέλει να κρύψει την ενοχή της σε μια ακόμα σκανδαλώδη ενέργεια, που έχει σύρει 
την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δυστυχώς, δεν είναι λίγα και απομονωμένα τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης Αναστασιάδη.  Είναι τόσα 
πολλά, που την ταυτίζουν με τη διαφθορά.  Την ταυτίζουν με την κατρακύλα σε όλους τους δείκτες διαφάνειας 
και χρηστής διοίκησης.  Μεταξύ πολλών άλλων τρανταχτά παραδείγματα των σκανδάλων και συναλλαγών της 
κυβέρνησης είναι και το σκάνδαλο της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Λεμεσού. 

Άλλο πρωτοφανές σκάνδαλο είναι ο αποχαρακτηρισμός του τεμαχίου της Αρχιεπισκοπής στη 
Γεροσκήπου από αρχαίο μνημείο Β΄ Πίνακα και το θάψιμο της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Εδώ και εννέα χρόνια ολόκληρη η κοινωνία είναι μάρτυρας της ασυνέπειας και της αποτυχίας των 
κυβερνώντων να υλοποιήσουν σημαντικά έργα ανάπτυξης.  Δικαιολογημένα οι πολίτες κρατούν «μικρό καλάθι», 
όταν ακούνε για αυξήσεις στα κονδύλια για έργα ανάπτυξης.  Κρίνοντας όμως από το τι πραγματικά υλοποιούν, 
βλέπουμε με καθαρά μάτια την αλήθεια.  Μπορούν να βάλουν στέρεες βάσεις για πραγματική ανάπτυξη;  Πολύ 
αμφιβάλλουμε! 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ένα στα τρία έργα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό από την 
κυβέρνηση δεν υλοποιείται ποτέ.  Σας δίνω ορισμένα παραδείγματα:  Δίνονται υποσχέσεις για έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών, όπως του δρόμου Αστρομερίτη-Τροόδους, του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Λευκωσίας, του τελεφερίκ στο Τρόοδος κ.ά.  Αυτές οι υποσχέσεις δεν υλοποιούνται.  Άλλα έργα παρουσιάζουν 
σημαντικές καθυστερήσεις ή παραμένουν στάσιμα για χρόνια ολόκληρα!  Όπως οι νέοι δρόμοι Πάφου-Πόλης 
Χρυσοχούς και Λεμεσού-Σαϊτά, η μεταστέγαση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας στο νέο κτίριο στην 
Κοκκινοτριμιθιά, ο δρόμος Λεμεσού-Πάφου παρά την Πέτρα του Ρωμιού, η επιδιόρθωση των δρόμων λόγω 
κατολισθήσεων στις κοινότητες Γιόλου, Νατάς και Δρούσειας. 

Κύριε Πρόεδρε, 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Είναι χαρακτηριστικό αυτής της κυβέρνησης τα μεγάλα λόγια για επικοινωνιακή διαχείριση των 
προβλημάτων.  Στην πραγματικότητα όμως αποφασίζουν ετσιθελικά, με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των 
μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. 

Τα παραδείγματα πολλά!  Δείτε τα δύο σχέδια χορηγιών για αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 
απόσυρση ρυπογόνων οχημάτων.  Δυστυχώς, παρά τις πανηγυρικές διακηρύξεις της κυβέρνησης για στροφή 
προς πράσινες μεταφορές, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τόπου, του περιβάλλοντος και των πολιτών. 

Ως ΑΚΕΛ από το 2019, όταν η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ κατέθεσε το νομοσχέδιο για κατάργηση του φόρου 
κατανάλωσης στην αγορά οχημάτων, εισηγηθήκαμε τη διατήρηση της φορολόγησης στα μεγάλα και πολυτελή 
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οχήματα.  Εισηγηθήκαμε συγκεκριμένα τα έσοδα να δοθούν για την ετοιμασία ενός γενναιόδωρου σχεδίου 
απόσυρσης παλαιών και ρυπογόνων οχημάτων, το οποίο θα έδινε κίνητρα για αγορά οχημάτων αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας.  Αντ’ αυτού, μετά από δύο χρόνια καθυστερήσεων ετοίμασαν ένα σχέδιο ηλεκτροκίνησης το οποίο 
δεν ανταποκρίνεται στους συγκεκριμένους στόχους των ΑΠΕ ούτε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.  Καμία προτεραιότητα δεν έχει δοθεί στους ευάλωτους καταναλωτές και τις ασθενέστερες οικονομικά 
ομάδες, ενώ απουσιάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια.  Τι κάνουν;  Πετάνε τα λεφτά των φορολογουμένων και τα 
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς κοινωνικά κριτήρια, χωρίς προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη να επωφεληθούν! 

Για να επιτύχουμε ως χώρα πραγματική μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, προτείνουμε την εκπόνηση 
στρατηγικού σχεδιασμού που να περιλαμβάνει πλάνο για τις ΑΠΕ, δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς, στροφή 
στην ηλεκτροκίνηση και αποθήκευση ενέργειας. 

Αγαπητές συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Άλλη μια απόδειξη της ετσιθελικής συμπεριφοράς της κυβέρνησης του Συναγερμού είναι και η υπογραφή 
της σύμβασης με τον ανάδοχο για εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης, προτού καν 
κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή.  Έτσι, η κυβέρνηση αφαίρεσε τη δυνατότητα από τη Βουλή να 
προβεί σε τροποποιήσεις επί του κειμένου, αφού αυτές μπορεί να επηρεάζουν τα όσα περιλαμβάνονται στη 
σύμβαση. 

Κύριε Πρόεδρε, 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Στο βόλεμα των ημετέρων, στα σκάνδαλα, στην απαράδεκτα χαμηλή υλοποίηση του αναπτυξιακού 
προϋπολογισμού, στα σημαντικά οδικά και πολεοδομικά έργα που καθυστερούν έρχονται να προστεθούν και οι 
αποφάσεις της κυβέρνησης που μοιράζουν πλουσιοπάροχα πολεοδομικά κίνητρα, οδηγώντας το πολεοδομικό 
σύστημα σε πλήρη αποδόμηση.  Οι πύργοι φυτρώνουν χωρίς μελέτες και χωρίς σχεδιασμό, καταστρέφοντας το 
φυσικό και δομημένο περιβάλλον της πατρίδας μας. 

Σημειώνουμε ακόμα την απουσία ενός ολοκληρωμένου οδικού δικτύου, την απουσία στρατηγικής για 
βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις και τα προβλήματα στις δημόσιες μεταφορές.  Πλέον σε όλες τις πόλεις της 
Κύπρου υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο, κάτι που προκαλεί τεράστια ταλαιπωρία στους πολίτες, ιδιαίτερα στη 
Λευκωσία και τη Λεμεσό.  Θέση του ΑΚΕΛ είναι ότι η ανάπτυξη χρειάζεται ένα ισχυρό πολεοδομικό σύστημα, για 
να καθοδηγεί και να ρυθμίζει την ανάπτυξη των πόλεων και της υπαίθρου.  Ένα σύστημα που θα υπηρετεί τις 
πραγματικές ανάγκες του τόπου, με σεβασμό στην ταυτότητα της Κύπρου, με έμφαση στην ποιότητα ζωής, το 
περιβάλλον και τις αρχές της αειφορίας. 

Εισηγούμαστε όπως ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου, ευέλικτου, καλά σχεδιασμένου 
συστήματος μέσων μαζικής συγκοινωνίας.  Σημειώνω ότι εδώ και χρόνια ακούμε μόνο υποσχέσεις για δημιουργία 
σύγχρονων στάσεων λεωφορείων, οι οποίες σήμερα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες, για ανανέωση του στόλου 
των αναδόχων με νέα, σύγχρονα και ασφαλή λεωφορεία, για βελτιστοποίηση των διαδρομών, για εισαγωγή του 
συστήματος τηλεματικής. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ και 
κυρίως με μεγάλη προοπτική για το μέλλον είναι ο τομέας της ναυτιλίας.  Ως ΑΚΕΛ στηρίζουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις τον τομέα της ναυτιλίας και διεκδικούμε την περαιτέρω ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
Ζητούμε επίσης όπως άμεσα προωθηθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας.  Για εμάς είναι αδιανόητο να 
εξαρτάται η σύνδεση ενός νησιωτικού, ημικατεχόμενου κράτους με τον υπόλοιπο κόσμο μόνο από ιδιωτικές 
αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να κλείσουν, όπως έγινε πρόσφατα, αφού αυτή η 
κυβέρνηση φρόντισε δυστυχώς να κλείσει και τον κρατικό μας αερομεταφορέα. 

Θέλω να σταθώ για λίγο στα ζητήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού, που η κυβέρνηση με μεγάλη 
αργοπορία έθεσε μπροστά με τη δημιουργία υφυπουργείου.  Πρώτα η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει πόσο 
χάσμα δημιουργήθηκε στα τόσα χρόνια απραξίας της.  Μετά θα πρέπει να συνοδεύσει τις εξαγγελίες της με έργα.  
Για παράδειγμα, μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση πως άφησαν να τεθεί σε αχρησία το ηλεκτρονικό σύστημα στο 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών για καθορισμό ημερομηνίας εξέτασης άδειας οδήγησης. 

Κύριε Πρόεδρε, 

Κλείνοντας, να μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στην επαρχία μου, την Πάφο, που 
δυστυχώς παρουσιάζει την ανάλογη ισχνή ανάπτυξη που αντανακλάται και στον αναπτυξιακό κρατικό 
προϋπολογισμό. 

Για τον νέο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος ξεκίνησε να κατασκευάζεται μετά από τεράστια 
καθυστέρηση, δεν προβλέπεται σύνδεσή του με το οδικό δίκτυο της πόλης της Πάφου.  Δεν έχουν προωθηθεί οι 
διαδικασίες για τη δεύτερη φάση του δρόμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην 
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ολοκλήρωση του έργου.  Η μαρίνα Πάφου εξακολουθεί να μένει στα χαρτιά.  Για τον δρόμο αεροδρομίου Πάφου-
Πέγειας δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί τα προβλήματα, ώστε να προχωρήσει η ολοκλήρωσή του.  Ο δυτικός 
παρακαμπτήριος είναι άγνωστο ακόμη το πότε θα ξεκινήσει.  Το νοσοκομείο της Πόλεως Χρυσοχούς συνεχίζει 
να υπολειτουργεί.  Η Πάφος έχει άμεση ανάγκη για δημιουργία 2ης Τεχνικής Σχολής και Γυμνασίου για τη στέγαση 
του ιστορικού Νικολαΐδειου Γυμνασίου. 

Οι πολίτες της Πάφου δεν ανέχονται να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας.  Δε θέλουμε έργα βιτρίνας για 
τα μάτια του κόσμου, αλλά έργα που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των συμπολιτών μας. 

Κύριε Πρόεδρε, 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η κοινωνία, κάτω από το βάρος των σκανδάλων και της διαπλοκής, κάτω από το βάρος της ακρίβειας, 
της συμπίεσης των μισθών, της απουσίας ευκαιριών για τους νέους μας, του brain drain, της πτώχευσης πολλών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ανυπαρξίας έργων ανάπτυξης από την κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, 
αντιδρά. 

Η κοινωνία και οι πολίτες ζητούν μια πραγματική προοδευτική αλλαγή στον τόπο μας.  Αναμένουν έργα 
και όχι λόγια.  Βαρέθηκαν τα ανέξοδα «δεσμεύομαι» των κυβερνώντων.  Ζητούν διέξοδο στα αδιέξοδα που τους 
έβαλαν οι κυβερνώντες και φωνάζουν δυνατά:  «Δεν πάει άλλο!». 

Η προοπτική για την ανάπτυξη απαιτεί στρατηγική και σχεδιασμό που τηρούνται με βάση 
χρονοδιαγράμματα, όχι επικοινωνιακά τεχνάσματα και δημόσιες σχέσεις. 

Η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι για μας μια ευκαιρία, γιατί προσφέρει χρηματοδότηση σε μια 
πολύ δύσκολη περίοδο.  Δεν είναι από τα περισσεύματά μας, αλλά προκύπτει από δανεισμό που κάποιοι -όπως 
εμείς και η επόμενη γενιά- θα ξεπληρώσουμε. 

Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην παρούσα κυβέρνηση ότι μπορεί να υλοποιήσει ένα σχέδιο στηριγμένο στη 
βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ύστερα από εννέα χρόνια οι πολίτες μπορούν να είναι πια υποψιασμένοι.  Δεν εμπιστεύονται αυτούς που 
έκαναν λάβαρό τους την οικονομία της αρπαχτής, τα «χρυσά διαβατήρια», τη διαφθορά, τη διαπλοκή και τα 
«δεσμεύομαι». 

Το ΑΚΕΛ απέναντι στην απάθεια της κυβέρνησης Αναστασιάδη-Συναγερμού δε μένει με σταυρωμένα 
χέρια.  Δηλώνει έτοιμο να ανταποκριθεί στο αίτημα της κοινωνίας.  Με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις είναι 
έτοιμο να αγωνιστεί για τον στόχο της προοδευτικής αλλαγής στον τόπο μας σε όλα τα επίπεδα.   

Για υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών στον μέγιστο δυνατό βαθμό και με στόχο την πραγματική 
ανάπτυξη της οικονομίας, για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για δημιουργία ενός πραγματικά σύγχρονου 
και ασφαλούς οδικού δικτύου, για δημιουργία της οικονομίας της γνώσης με αύξηση της επένδυσης στους τομείς 
της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας.  Για αποφασιστική προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού 
του κράτους και της οικονομίας και για βελτίωση της παραγωγικότητας. 

Το ΑΚΕΛ ενώνει τη δύναμή του με την κοινωνία και αγωνίζεται και διεκδικεί ένα νέο βιώσιμο μοντέλο 
ανάπτυξης. 

Στοχεύουμε ο παραγόμενος πλούτος να αναδιανέμεται, για να καλύψει τους πολλούς και με βάση το 
δημόσιο συμφέρον και όχι τους λίγους και προνομιούχους. 

Στοχεύουμε στην πραγματική στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που έχουν ιδιαίτερη 
ανάγκη, για να αποφύγουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Στοχεύουμε να βάλουμε τέλος στα φαινόμενα «αρπαχτής», «μίζας», «χρυσών διαβατηρίων» και 
εξυπηρέτησης ημετέρων. 

Με αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται, βάζοντας στέρεες βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, 

Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι, 

Καλές γιορτές σε όλους εύχομαι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστώ τον συνάδελφο Βαλεντίνο Φακοντή από την Πάφο για την εμπεριστατωμένη του πρώτη ομιλία.  
Οι ευχές ισχύουν για όλους τους νέους συναδέλφους.  Απλώς, να υπομνήσω στους νέους συναδέλφους ότι 
είμαστε βουλευτές σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα με 200 000 πρόσφυγες, αγνοουμένους, εγκλωβισμένους και 
προπάντων ο εποικισμός απειλεί τον ελληνισμό της Κύπρου.  Να το έχουν πάντοτε κατά νουν οι νέοι συνάδελφοι 
και οι παλαιοί ασφαλώς. 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 

 Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Τον Μάιο του 2021 εκλέγηκα βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ της εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας, με στόχο να είμαι χρήσιμος για την πατρίδα μου, την επαρχία μου και τους πολίτες και 
να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μου που με τίμησαν με την ψήφο τους. Αντιλαμβάνομαι 
την πολιτική ως πράξη που έχει σκοπό να παίρνουμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους μας μπροστά.  Να 
διεκδικούμε με επιχειρήματα χωρίς φωνές και λαϊκισμό.  Να συνεργαζόμαστε, να συνδιαμορφώνουμε, να 
προσπαθούμε να αλλάζουμε ό,τι είναι στραβό, αλλά και να βελτιώνουμε ακόμη και ό,τι πάει καλά.  Πιστεύω στην 
επιστήμη, στη γνώση, στην εξειδίκευση.  Θεωρώ πως η πολιτική πρέπει να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται σε 
συνεννόηση και σε συνεργασία με τους τεχνοκράτες του κάθε τομέα, αντλώντας γνώση και εμπειρία πριν και 
κατά τη διάρκεια κάθε πολιτικής πράξης. 

 Με γνώμονα το πιο πάνω είμαι σε συνεχή επικοινωνία με το επιστημονικό προσωπικό, τους τεχνοκράτες 
και τους επαγγελματίες σε κλάδους, πριν να αναδείξω ένα θέμα εντός της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Πιστεύω 
στην εξειδίκευση.  Εκτίμησή μου είναι πως ένας βουλευτής, αν θέλει να είναι πραγματικά χρήσιμος και 
παραγωγικός, δεν πρέπει να αγγίζει θέματα τα οποία δεν είναι του τομέα του και να τα αγγίζει επιφανειακά.  Με 
αυτό το σκεπτικό έχω ξεκαθαρίσει την πρόθεσή μου κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής μου θητείας να 
ασχοληθώ με θέματα παιδείας, υγείας και πρόνοιας.  

 Όντας απόφοιτος δημόσιων σχολείων και δημόσιου πανεπιστημίου, αναγνωρίζω την αξία της δημόσιας 
παιδείας, αλλά και την ευθύνη συνάμα της πολιτείας να παρέχει υψηλής ποιότητας δημόσια παιδεία σε όλα τα 
παιδιά μας σε όλες τις βαθμίδες.  Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος πρέπει η παιδεία να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της σύγχρονης εποχής, της ψηφιοποίησης, αλλά και των νέων αναγκών που καθορίζουν τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας.  Αν θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε τις οικογένειες και τα παιδιά μας, θα πρέπει με 
σοβαρότητα να επαναξιολογήσουμε σφαιρικά τον ρόλο του δημόσιου σχολείου και μέσα από έναν στρατηγικό 
σχεδιασμό να καταρτίσουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο για ένα νέο εθνικό σχέδιο παιδείας.   

 Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την παιδεία μας και στα οποία 
έδωσα έμφαση τους πρώτους μήνες της θητείας μου.  Το πρώτο αφορά το ολοήμερο σχολείο.  Θεωρώ πως 
πρέπει ο θεσμός να αναβαθμιστεί, αλλά και να διευρυνθεί, με στόχο την καθολική εφαρμογή του προαιρετικού 
ολοήμερου σχολείου στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση, αλλά και στα γυμνάσια.  Η αναβάθμιση και η 
επέκταση του ολοήμερου σχολείου αποτελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό μέτρο, αλλά συνάμα μια κοινωνική 
πολιτική η οποία θα στηρίξει τόσο τα παιδιά όσο και τις οικογένειες. 

 Το δεύτερο αφορά την έκταση που έχει λάβει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.  Ενέγραψα το θέμα 
το οποίο συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην επιτροπή.  Επιδίωξα πριν από τη συζήτηση του θέματος 
να έχω συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, οργανωμένους γονείς, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, αλλά και 
ακαδημαϊκούς και επιστήμονες που έχουν μακρά εμπειρία στο θέμα.  Στη συνάντηση διαπιστώθηκαν αδυναμίες 
που αφορούν την νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2020, αδυναμίες που αφορούν τόσο το κείμενο της νομοθεσίας 
όσο και την εφαρμογή της από το ίδιο το υπουργείο. 

 Ενδεικτικά αναφέρω ότι το σημαντικότερο, κατά την άποψη μου, κομμάτι της νομοθεσίας που αφορά τη 
σύσταση της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Θέματα Ενδοσχολικής Βίας δεν έχει υλοποιηθεί.  Έχω ήδη 
ζητήσει από τον υπουργό να προχωρήσει άμεσα με τη σύσταση της επιτροπής, αξιοποιώντας τα καλύτερα μυαλά 
που έχουμε στον συγκεκριμένο τομέα.  Έχουμε εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς, που έχουν χρόνια 
πανεπιστημιακής ή/και εργασιακής εμπειρίας.  Σε συνεννόηση με το υπουργείο θα προσπαθήσω να εντοπίσουμε 
κενά ή σημεία που η νομοθεσία χρήζει βελτίωσης.  

 Αυτό όμως που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι πως πολύ πιο σημαντική από την αντιμετώπιση είναι η 
πρόληψη.  Από το νηπιαγωγείο θα πρέπει να γίνει σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση στα παιδιά μας.  Στόχος 
θα πρέπει να είναι η ετοιμασία σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και η σωστή κατάρτιση εκπαιδευτικών και 
γονιών.  Συζητώντας με καταξιωμένους ανθρώπους στον τομέα αυτό, έχω συμπεράνει πως η βασική αρχή πάνω 
στην οποία θα πρέπει να κτίσουμε τις δράσεις μας για αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού 
είναι το να μάθουμε στα παιδιά μας να αγαπούν, να αγκαλιάζουν, να αποδέχονται και να σέβονται τη 
διαφορετικότητα.  Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους.   

 Ένα άλλο θέμα το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό είναι η στήριξη των παιδιών με αναπηρίες ή και 
διάφορα μαθησιακά προβλήματα.  Θεωρώ πως αυτό το θέμα αποτελεί ένα από τα μελανότερα σημεία της 
παιδείας μας.  Δεν είναι μόνο το θέμα των συνοδών των παιδιών αυτών, που ορθά αναδείξαμε επανειλημμένα 
στην επιτροπή μας και ακόμη και σήμερα τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε αρκετές 
περιπτώσεις δεν έχει λυθεί.  Είναι το ευρύτερο πλαίσιο με το οποίο η πολιτεία αντιλαμβάνεται το θέμα της ενιαίας 
εκπαίδευσης.  Ο σύγχρονος κόσμος και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επενδύουν και αναβαθμίζουν 
την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας τους αντιλαμβάνονται την υποχρέωσή τους να δημιουργήσουν ένα 
πλαίσιο στήριξης όλων των παιδιών, για να μπορούν ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς να απολαμβάνουν υψηλής 
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ποιότητας παιδεία σε όλες τις βαθμίδες.  Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρίες 
είναι ξεκάθαρη και θα πρέπει να την εφαρμόσουμε χωρίς παρεκκλίσεις και αστερίσκους.  Παραμένουμε λοιπόν 
προσηλωμένοι προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας διαρκή επικοινωνία με οργανωμένους φορείς και κινήματα 
που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες.   

 Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πολύ πριν εκλεγώ βουλευτής ήμουν και συνεχίζω να είμαι μέλος της 
κοινότητάς των οργανωμένων ασθενών.  Η περιπέτεια της υγείας μου στα δεκαεννιά μου χρόνια και η απώλεια 
αγαπημένων μου προσώπων μού δίδαξε ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε, για να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε 
πολιτικές για τους χρόνιους ασθενείς, για πράγματα που για άλλους μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα. 

 Από τα δεκαεννιά μου χρόνια μέχρι και πρόσφατα, πριν από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, ούτε εγώ ούτε η 
πλειοψηφία των χρόνιων ασθενών δεν είχαμε ασφαλιστική κάλυψη, γιατί πολύ απλά οι ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες αρνούνταν να μας ασφαλίσουν, γιατί αποτελούσαμε περιστατικά υψηλού κινδύνου και οικονομικού 
ρίσκου.  Η εφαρμογή του ΓΕΣΥ έδωσε το δικαίωμα σε δεκάδες χιλιάδες χρόνιους ασθενείς, αλλά και σε πολλούς 
άλλους συμπολίτες μας να αποκτήσουν για πρώτη τους φορά ασφάλεια υγείας.  Αδυναμίες προφανώς υπάρχουν 
στο σύστημα.  Λάθη και παραλείψεις προφανώς έχουν γίνει και από τον ΟΑΥ και από τον ΟΚΥΠΥ.  Μακριά από 
ανέξοδο λαϊκισμό να εργαστούμε, για να βελτιώνουμε σταδιακά το σύστημα και να περιφρουρήσουμε τον 
μονοασφαλιστικό και κοινωνικό του χαρακτήρα. 

 Θέτω ψηλά στις προτεραιότητες μου δυο σημαντικά θέματα τα οποία ανέδειξα στη σύντομη παρουσία μου 
στα κοινοβουλευτικά έδρανα.  Το ένα είναι η άμεση επικαιροποίηση και εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για 
τον Καρκίνο.  Στη συνάντηση της επιτροπής Υγείας με τον Υπουργό Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στις 7 
Οκτωβρίου 2021 ζήτησα από τον υπουργό όπως διορίσει τον νέο πρόεδρο της επιτροπής, θέση η οποία 
ουσιαστικά ήταν κενή μετά τον διορισμό της κ. Στέλλας Κυριακίδου.  Χαίρομαι που ο κύριος υπουργός διόρισε 
άμεσα τον νέο πρόεδρο της επιτροπής, ο οποίος και έχει ξεκινήσει δουλειά.  Είχα την χαρά να συναντηθώ κατ’ 
ιδίαν με τον δρ Παύλο Δράκο, έναν εξαίρετο ογκολόγο με πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώσεις.  Το ίδιο ισχύει και 
για τους υπόλοιπους συνεργάτες του που επέλεξε να διορίσει στην Εθνική Επιτροπή για τον Καρκίνο.  Μετά από 
εισήγησή μου και με την ομόφωνη στήριξη των συναδέλφων συζητήθηκε το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα 
στην επιτροπή Υγείας.  

 Έχω ζητήσει από τον δρ Δράκο να τεθούν άμεσα χρονοδιαγράμματα για:   

• την επικαιροποίηση και εφαρμογή της στρατηγικής, 

• τη δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου,  

• την ενοποίηση των ογκολογικών υπηρεσιών στη βάση και των νέων δεδομένων που έφερε το ΓΕΣΥ, 

• την άμεση κατάθεση του νομοσχεδίου για την ανακουφιστική φροντίδα, 

• τη δημιουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας σε όλες τις επαρχίες. 

 Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους τους λειτουργούς υγείας που ασχολούνται με θέματα 
καρκίνου στην Κύπρο, αλλά και τις οργανώσεις καρκινοπαθών για την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που 
προσφέρουν στους Κύπριους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους. 

 Μέσα από την ενασχόληση μου με το Ίδρυμα «Χριστίνα Αποστόλου», σκοπός του οποίου είναι η στήριξη 
παιδιών και νέων με χρόνιες παθήσεις που θα πρέπει να μεταβούν στο εξωτερικό για εξειδικευμένες θεραπείες, 
έχω εντοπίσει ένα σημαντικό κενό το οποίο υπάρχει.  Το σχέδιο παροχής οικονομικής αρωγής για υπηρεσίες 
υγείας που δεν προσφέρονται στο δημόσιο δεν καλύπτει τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και σίτισης του ασθενούς 
και ή των συνοδών του, όταν μεταβαίνουν στο εξωτερικό.  Με μια μικρή έρευνα που έκανα, αλλά και με συζητήσεις 
με αρμόδιους φορείς εντόπισα πως στις 20 Φεβρουαρίου 2019 το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφαση αρ. 
86.921, αποφάσισε την τροποποίηση του σχεδίου και ζήτησε από τον τότε Υπουργό Υγείας και την Υπουργό 
Εργασίας να καταρτίσουν συμπληρωματικό σχέδιο για κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών. Είμαι σε θέση να 
γνωρίζω ότι το σχέδιο ετοιμάστηκε και κοστολογήθηκε στα €4 εκατομ. ετησίως, αλλά για οικονομικούς λόγους 
δεν προχώρησε η εφαρμογή του. 

 Με επιστολή μου στις 17 Νοεμβρίου 2021 ζήτησα από τον υπουργό να επανεξετάσει το ζήτημα, επιστολή 
η οποία κοινοποιήθηκε και στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Υφυπουργό 
Κοινωνικής Πρόνοιας.  Τη συγκεκριμένη εισήγηση προσυπογράφει και ο κ. Μάριος Κουλούμας, πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.  Μπορεί η ευαισθησία των Κυπρίων, αλλά και η δράση μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών να κάλυπταν με διάφορες δραστηριότητες πολλά από αυτά τα έξοδα των ασθενών 
και των οικογενειών τους, αλλά θα πρέπει επιτέλους το κράτος να αναλάβει την ευθύνη του.  Καμία φιλανθρωπική 
ενέργεια δεν αντικαθιστά την ευθύνη της πολιτείας στο να δημιουργήσει ένα κράτος πρόνοιας.  Πολύ σωστά 
λοιπόν εντοπίστηκε πρόσφατα και η ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού πολιτικού φορέα κάτω από τον οποίο θα 
ενταχθεί το κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας.  Ο διορισμός της κ. Ανθούση ως της πρώτης Υφυπουργού 
Κοινωνικής Πρόνοιας σηματοδοτεί συνάμα και την αποδοχή από την ίδια την πολιτεία της ανάγκης για σχεδιασμό 
και εφαρμογή περισσότερων πολιτικών στο κομμάτι αυτό. 
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 Είχα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και σκέψεις τόσο με την κ. Ανθούση όσο και την κ. 
Αιμιλιανίδου.  Σημαντικά ζητήματα για εμένα τα οποία ανέδειξα το τελευταίο διάστημα είναι η στήριξη των 
οικογενειών και των νέων γονιών, αλλά και η στήριξη των ατόμων με αναπηρίες.  Πετύχαμε την αύξηση της 
άδειας μητρότητας  από το δεύτερο παιδί και βρισκόμαστε σε αρκετά καλό δρόμο για την εφαρμογή της γονικής 
άδειας επί πληρωμή και για τους δύο γονείς.  Κατέθεσα ολοκληρωμένες προτάσεις για στήριξη των οικογενειών 
που άπτονται και σε θέματα μισθοδοσίας, στέγασης, παιδείας εκτός από θέματα πρόνοιας και επιδομάτων.  Η 
στήριξη των οικογενειών και η εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της  οικογενειακής ζωής αποτελούν για 
εμένα ζητήματα που έχω πολύ ψηλά στην πολιτική μου ατζέντα. 

 Όσον αφορά τις πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμόσουμε για τα άτομα με αναπηρίες, αυτές, 
επαναλαμβάνω, καταγράφονται ολοκληρωμένα στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες.  Η λογική της ιδρυματοποίησης αντικαθίσταται πλέον με σύγχρονες ευρωπαϊκές και διεθνείς οδηγίες 
για κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης εντός της κοινότητας.  Σε συνάντηση που είχα με τη διευθύντρια του 
Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης κ. Φλουρέντζου ενημερώθηκα για τα έργα που βρίσκονται σε διαδικασία 
υλοποίησης ή λειτουργίας και συμφωνήσαμε πως θα πρέπει να επεκταθεί ο θεσμός για την κάλυψη όλων των 
αναγκών σε όλες στις επαρχίες.   

 Η εμπλοκή μου με τον εθελοντισμό τα προηγούμενα χρόνια με έφερε κοντά σε ανθρώπους με αναπηρίες 
και στις οικογένειές τους και χαίρομαι που συνεισφέρω στη δημιουργία διαφόρων κέντρων ημέρας, ιδιαίτερα στην 
επαρχία μου, τη Λάρνακα.  Έχω συζητήσει με την κ. υφυπουργό την ανάγκη κάλυψης του 100% των εξόδων 
δημιουργίας και λειτουργίας αυτών των κέντρων ή έστω τη σταδιακή αύξηση της κρατικής χορηγίας. 

 Είμαι βέβαιος πως τα θέματα που ανέπτυξα πιο πάνω αποτελούν κοινές ανησυχίες.  Είμαι πεπεισμένος 
πως είναι μέσα από τη συνεργασία όλων μας που θα δώσουμε λύσεις. 

 Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τους προέδρους των επιτροπών που συμμετέχω, Ανδρέα 
Καυκαλιά, Παύλο Μυλωνά και Ζαχαρία Κουλία, αλλά και την προεδρεύουσα της επιτροπής Υγείας Σάβια 
Ορφανίδου για την άψογη μέχρι σήμερα συνεργασία, αλλά και καθοδήγηση και βοήθεια που χρειάστηκα ως νέος 
βουλευτής.  Θερμές ευχαριστίες και ευχές για γρήγορη επάνοδο στον πρόεδρο της επιτροπής Υγείας Ευθύμιο 
Δίπλαρο. Θερμές ευχαριστίες επίσης στον πρόεδρο του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ Μαρίνο 
Σιζόπουλο, αλλά και τους συναδέλφους Κωστή Ευσταθίου και Ηλία Μυριάνθους για τη θερμή τους υποδοχή στην 
κοινοβουλευτική ομάδα και την αδιάλειπτη στήριξή τους, όπως και στον κοινοβουλευτικό μου συνεργάτη Κυριάκο 
Παύλου, την Έλενα Κοζάκου και όλους τους λειτουργούς του κινήματος και της Βουλής. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Στο κοινοβούλιο δεν εκπροσωπούμε μόνο τον κομματικό ή ιδεολογικό μας χώρο, αλλά και την επαρχία 
από την οποία προερχόμαστε.  Νιώθω έντονα την υποχρέωση μέσα από την κοινοβουλευτική μου δράση να 
φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης των συνεπαρχιωτών μου.  Γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στη Λάρνακα.  
Επέλεξα τη Λάρνακα ως την πόλη που θα μεγαλώσω την οικογένειά μου.  Είναι ένας υπέροχος τόπος με 
υπέροχους ανθρώπους. 

 Έθεσα ως προτεραιότητά μου τη συνεννόηση με τους υπόλοιπους πέντε βουλευτές της επαρχίας μου, 
αλλά και τους βουλευτές Αμμοχώστου που διαμένουν στη Λάρνακα, και χαίρομαι που υπάρχει μεταξύ μας μια 
εξαιρετική συνεργασία και συνεννόηση σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της επαρχίας μας και την ευημερία 
των πολιτών μας. 

 Σε συνάντηση που είχα με τον δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα, λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή μου, 
του ανάφερα την ανάγκη για τη δημιουργία ενός συντονιστικού σώματος που να λειτουργεί παράλληλα με την 
Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας και σε αυτό να συμμετέχουν οι βουλευτές και οι αιρετοί της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο τον συντονισμό και την κοινή δράση προς όφελος της επαρχίας και των 
ανθρώπων μας.  Χαίρομαι, γιατί αυτό υλοποιείται και σε συνεννόηση χαράσσουμε κοινές δράσεις και 
πρωτοβουλίες εντός και εκτός κοινοβουλίου.  

 Αναμφίβολα, η επόμενη δεκαετία ανήκει στη Λάρνακα.  Είναι κοινά αποδεκτό ότι η πόλη και η επαρχία 
μας στερήθηκε την ανάπτυξη που για χρόνια εδικαιούτο.  Μια σειρά από παράγοντες δημιούργησαν μια 
σημαντική προοπτική για σημαντική οικονομική ανάπτυξη.  Για εμάς σημαντικό είναι η οικονομική αυτή ανάπτυξη 
να συνδυαστεί με την ευημερία των ανθρώπων μας, αλλά και τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της ποιότητας 
ζωής μας.  Θέλουμε να διατηρήσουμε τη Λάρνακα ανθρώπινη και ζεστή όπως τους ανθρώπους της, χωρίς 
υπερβολές και αναπτύξεις εκτός κουλτούρας και φυσιογνωμίας της. 

 Μια σειρά από έργα έχουν τροχοδρομηθεί, όπως είναι η ενιαία ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας, η 
εγκατάσταση του δημαρχείου στο υπέροχο κτίριο του παλαιού νοσοκομείου, η απομάκρυνση των αποθηκών 
υγρών καυσίμων και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο και πολλά άλλα.   

 Δυστυχώς όμως, η δέσμευση της κυβέρνησης και προσωπικά του Προέδρου της Δημοκρατίας για 
δημιουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα όχι μόνο δεν έχει 
υλοποιηθεί, αλλά φαίνεται πως έχει ανακληθεί τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τον νέο πρύτανη του 
Πανεπιστημίου.  Θέλω να καλέσω ξανά τόσο τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Παιδείας όσο και τον πρύτανη του 
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Πανεπιστημίου Κύπρου να παραμείνουν προσηλωμένοι στην αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου.  Η Λάρνακα, 
μετά και τη δημιουργία του Cyprus Marine and Maritime Institute, αλλά και τις μεγάλες επενδύσεις σε λιμενικά 
και άλλα έργα, αποτελεί ιδανικό προορισμό για τη δημιουργία της σχολής που θα δώσει ακαδημαϊκή και 
οικονομική ώθηση όχι μόνο στην επαρχία μας, αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο. 

 Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς σε όλους καλά Χριστούγεννα, αγάπη, αλληλεγγύη και 
έγνοια για τον κάθε συνάνθρωπό μας!  

 Καλή λευτεριά και δικαίωση στον λαό και στην πατρίδα μας! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Ανδρέα. 

 Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου από το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

 Κυρία Αλεξάνδρα, το βήμα είναι δικό σας. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το πώς επιλέγουμε να διαθέσουμε τους οικονομικούς πόρους του κράτους συνιστά καθρέφτη της 
κοινωνίας που θέλουμε να κτίσουμε.  Ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας, για να δράσουμε, αποτρέποντας 
εφιαλτικά σενάρια για το μέλλον του πλανήτη μας, είναι περιορισμένος.  Τα αισιόδοξα σενάρια των επιπτώσεων 
της ανθρωπογενούς κλιματικής κρίσης καθιστούν τον πλανήτη μας ένα αφιλόξενο οικοσύστημα διαβίωσης, στο 
οποίο θα ευημερούν οι λίγοι και προνομιούχοι, την ώρα που ο ευρύς πληθυσμός θα αγωνίζεται να επιβιώσει. Τα 
απαισιόδοξα σενάρια όμως θέτουν υπό αμφισβήτηση την επιβίωση της ίδιας της ανθρωπότητας.  

 Ο έξωθεν εξαναγκασμός να μπει τάξη στα περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας μας έχει φέρει στην 
επιφάνεια την εμφανή αδυναμία της σημερινής κυβέρνησης να ενστερνιστεί την κρισιμότητα των καιρών.  Για 
ποια απ’ όλα να ασκήσουμε κριτική και σε ποια να είμαστε ελαστικοί;  

1. Για τις διαδικασίες παράβασης που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον μας για την ελλιπή προστασία 
των περιοχών Natura και τη διαχείριση των αποβλήτων;  

2. Για τα €150 εκατομ. τον χρόνο που πληρώνουμε, για να έχουμε το δικαίωμα να εκπέμπουμε ρύπους από 
την παραγωγή ενέργειας;  

3. Για την αποτυχία μας να πιάσουμε τον στόχο της διείσδυσης των ΑΠΕ στις μεταφορές;  

4. Για την προκλητική περιφρόνηση της Σύμβασης της Βαρκελώνης και την καταστροφή των ακτών μας;  

5. Για την επερχόμενη επιχειρούμενη καταστροφή του Ακάμα;  

 Η λίστα ατελείωτη.  Η σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς δεν μπορεί να παρακολουθήσει την παγκόσμια 
κλιματική κινητοποίηση, πολύ απλά γιατί δεν τη συμμερίζεται κι αυτό αποτυπώνεται και μέσα από τους 
ευρωπαϊκούς δείκτες.  Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Ένωσης των 27 ως προς 
το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανά για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία 
στον δημόσιο τομέα με 0,3%, έναντι 0,8%, που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ χαμηλότερα 
από άλλες χώρες όπως είναι η Μάλτα και η Ελλάδα, των οποίων το ποσοστό ανέρχεται στο 1,4%.  Η μεγαλύτερη 
ειρωνεία ξέρετε ποια είναι;  Ότι σε μια περίοδο με τόσο μεγάλη περιβαλλοντική κινητοποίηση των κρατών, στην 
οποία κάθε χρόνο το δικό μας κράτος κομπάζει ότι έχει αυξημένο γενικό προϋπολογισμό, το ποσοστό των 
συνολικών δαπανών για περιβαλλοντική προστασία επί του ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά 50% από το 2016.  

 Η κυβέρνηση συνεχίζει να προωθεί και να εφαρμόζει τις πολιτικές που μας οδήγησαν σε όλες τις μεγάλες 
κρίσεις του τόπου μας.  Όχι γιατί δεν αντιλαμβάνεται τη συνδρομή τους, εν προκειμένω στον εκτροχιασμό του 
κλίματος, αλλά γιατί αυτές εξυπηρετούν την κουλτούρα του ευκαιριακού κέρδους, της ασυδοσίας και της 
προώθησης οικονομικών συμφερόντων μιας ελίτ ανθρώπων που την περιστοιχίζουν. Τι άλλο είναι οι «πύργοι» 
που βλάστησαν στις πόλεις μας;  Αυτό που ενδεχομένως να μη γίνεται αντιληπτό είναι ότι η οικολογική ασφυξία 
στην οποία οδηγούν τέτοιου είδους πολιτικές είναι ο λόγος που υποβαθμίζεται και η ικανότητα του κράτους να 
διασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό την ποιότητα ζωής των πολιτών.  

 Στην ίδια ιδιοτέλεια που βασίζεται το κράτος, για να αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση, βασίζεται και για 
την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.  Σε ένα υγιές, δημοκρατικό και σύγχρονο κράτος 
το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι, διαπνεόμενοι από τις ανασφάλειες και τις φοβίες τους, υπεισέρχονται σε 
ξενοφοβική ρητορική, ρατσιστικές συμπεριφορές και εθνικιστικές αντιλήψεις, δεν αποτελεί επ’ ουδενί επαρκή 
παράμετρο για το επίσημο κράτος να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι.  Παρ’ όλα αυτά, η σημερινή διαχείριση των 
ροών από το Υπουργείο Εσωτερικών βάλθηκε να μας πείσει για το αντίθετο.  Τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας 
έχει κανονικοποιηθεί στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο ο συστημικός ρατσισμός, εκφρασμένος με παράνομες και 
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ντροπιαστικές πρακτικές.  Δεν είναι μονάχα η έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών προς την Κυπριακή Δημοκρατία ούτε η επιστολή της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης προς τον κ. Νουρή, μέσα από τις οποίες κατακρίνουν τη χώρα μας για τις παράνομες 
πρακτικές της.  Είναι ο φόβος και η μισαλλοδοξία που διασπείρει το επίσημο κράτος στην κοινωνία, 
στοχοποιώντας ευάλωτες ομάδες ανθρώπων και δημιουργώντας συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού.  Το ίδιο 
το κράτος προσπαθεί συστηματικά -και δυστυχώς πετυχαίνει να πείσει τους πολίτες του- ότι για την ανέχεια, για 
τις οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει δε φταίει η πολιτεία, αλλά οι άντρες, οι γυναίκες και 
τα παιδιά που διασχίζουν τη Μεσόγειο, κουβαλώντας ολόκληρη τη ζωή τους σε πλαστικές σακούλες.  

 Η οικοδόμηση μιας τέτοιας κοινωνίας, που προκρίνει την καχυποψία ως βασική αρχή, που αισθάνεται 
ασφάλεια μονάχα στο καβούκι της, που φοβάται την πρόοδο και την αλλαγή, πως περιμένουμε να γίνει 
συμπεριληπτική;  Ανοιχτή για όλους τους ανθρώπους;  Ανεξάρτητα από το χρώμα, τη θρησκεία, τη σεξουαλική 
τους ταυτότητα και προσανατολισμό;  Για παράδειγμα, ακόμα κι αν το κράτος αποφασίσει επιτέλους να 
επιταχύνει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, πώς αναμένουμε απ’ αυτή την κοινωνία να 
προστατεύει τα δικαιώματά τους μέσα από την εφαρμογή των νομοθεσιών;  Πώς αναμένουμε από κοινωνίες που 
βυθίζουμε στον συντηρητισμό να σπάσουν τα καλούπια της πατριαρχίας, να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις 
τους και να αποδώσουν στις γυναίκες όσα δικαιούνται;  Σε μισθολογικό επίπεδο, στην επαγγελματική ανέλιξη, 
στην ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, στην πολιτική σκηνή;  

 Η Κύπρος δε βιώνει μόνο μία δυσχερή οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πραγματικότητα, αλλά 
και μία βαθιά αξιακή κρίση, σύμπτωμα των ιδεών που δηλητηριάζουν επί δεκαετίες τους πολίτες.  Οι κρίσεις, 
αγαπητοί συνάδελφοι, δεν εμφανίζονται ποτέ από το πουθενά. Έχουν πάντοτε γενεσιουργό αιτία και στην 
περίπτωση της χώρας μας οι αιτίες δυστυχώς είναι πολλές.  Οι κομματικοί διορισμοί και ο παραγοντισμός 
διαιωνίζουν για χρόνια το πελατειακό κράτος και την αναξιοκρατία.  Οδηγούν τη χώρα σε εσωστρέφεια και 
αδιαφορία για το ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον, μετατρέποντάς την σε εστία διαφθοράς και διαπλοκής.   

 Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ποιες περιπτώσεις η διαφθορά και το πελατειακό κράτος 
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος;  Εκεί όπου οι χώρες είναι θεσμικά ανοχύρωτες και τελικά αδύναμες να τα 
αποτρέψουν. Έχουμε ενώπιόν μας το νομοσχέδιο για την Αρχή κατά της Διαφθοράς, αλλά η κυβέρνηση φαίνεται 
να τη θέλει κουτσουρεμένη και ξεδοντιασμένη από πραγματικές εξουσίες.  Διστάζουμε να της αναθέσουμε το 
«πόθεν έσχες» των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, φοβούμενοι μη γίνει διασύνδεση πολιτικών με τη 
διαφθορά. Λες και η διαφθορά προκύπτει από παρθενογένεση και όχι από τους φορείς εξουσίας και λήψης 
αποφάσεων.  

 Με γνώμονα να αποτρέψουμε τη δημιουργία ενός ακόμα δυσκίνητου και αναποτελεσματικού δημόσιου 
φορέα, έχουμε υποβάλει ως Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τροπολογία στο νομοσχέδιο που αφορά τη 
σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στην ενίσχυσή 
της με ανακριτικές εξουσίες που θα της επιτρέπουν την αποτελεσματική διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς.   

 Οφείλουμε να διασφαλίζουμε την ανεξαρτησία των θεσμών που δημιουργούμε, αποτρέποντας τον 
εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διορίζει σε θέσεις καίριες για τη λειτουργία του κράτους άτομα των οποίων 
το συμφέρον συγκρούεται με τον θεσμικό τους ρόλο.  Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι ο διορισμός δύο 
πρώην υπουργών της σημερινής κυβέρνησης στις θέσεις του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.  Μια 
τέτοια επιλογή, σε μια περίοδο διευρυμένης θεσμικής απαξίας, όχι απλώς προσβάλλει τον θεσμό της Νομικής 
Υπηρεσίας, αλλά θέτει και υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του.  

 Και πώς να μην αμφισβητείται, όταν η σύγκρουση συμφέροντος έρχεται να επαληθευτεί από την ίδια την 
πραγματικότητα;  Υπάρχει σε άλλη χώρα παράδειγμα τόσο ντροπιαστικό όσο αυτό που ζήσαμε με το Κυπριακό 
Επενδυτικό Πρόγραμμα, το οποίο μας παρουσίασαν ως απάντηση στην οικονομική κρίση;  Ένα πρόγραμμα το 
οποίο σχεδιάστηκε, για να ευνοήσει αυτούς που το εμπνεύστηκαν και το εφάρμοσαν; Οι θεματοφύλακες της 
νομιμότητας εξευτέλισαν τη χώρα, παραχωρώντας την υπηκοότητά μας σε διεθνούς εμβέλειας απατεώνες, 
διασύροντας την Κύπρο.  Στη συνέχεια απέδειξαν πως η έννοια της πολιτικής ευθιξίας τούς είναι ξένη, καθώς, 
αντί να παραιτηθούν, εξαπέλυσαν ένα κυνήγι μαγισσών, ψάχνοντας ποιοι είχαν δώσει τα στοιχεία.  Το Κυπριακό 
Επενδυτικό Πρόγραμμα όμως δε βρισκόταν σε αυτόματη λειτουργία.  Βρισκόταν υπό την πλήρη εποπτεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών και υπό τον έλεγχο κρατικού υπαλλήλου που συνδεόταν με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας.  Αλήθεια, τι συνέβη μετά το πόρισμα Νικολάτου, που κατέδειξε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο 
ποδοπάτησε τη νομοθεσία, παραχωρώντας 3 609 παράνομες πολιτογραφήσεις, δηλαδή το 53%;  Τίποτα!  Για 
την ακρίβεια, οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας ακόμα εξετάζουν το πόρισμα στο οποίο κατηγορείται το 
Υπουργικό Συμβούλιο που και οι ίδιοι συμμετείχαν.  Δεν ίδρωσε ούτε θα ιδρώσει το αυτί κανενός.  Όλοι βρίσκονται 
στις θέσεις τους.  Και όχι μόνο είναι στις θέσεις τους, αλλά αισθάνονται αρκετή αυτοπεποίθηση, ώστε να 
ηθικολογούν, παρουσιάζοντας όσα προωθούνται ως υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δικές τους 
νομοθετικές πρωτοβουλίες για καταπολέμηση της διαφθοράς.  

 Και ενώ ενσυνείδητα, όπως φαίνεται, μας εμπαίζουν, αν κρίνουμε από την αντίδραση του Προέδρου στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Pandora Papers, η χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει 
μοιρασμένη και εμείς πασχίζουμε να δούμε μια τελευταία αχτίδα ελπίδας για την επανένωση αυτού του νησιού.  
Την ώρα που η Τουρκία γίνεται συνεχώς πιο επιθετική, εποικίζοντας το Βαρώσι και βάζοντας για πρώτη φορά 



 

666 

 

στο τραπέζι τη λύση των δύο κρατών, εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
προωθούσε τη λύση των δυο κρατών με τον Τσαβούσογλου.  

 Τέσσερα χρόνια αναλωνόμασταν στο να οριοθετήσουμε το πλαίσιο Γκουτέρες, την ίδια ώρα που η Τουρκία 
δούλευε υπόγεια και τελικά κατάφερε να απομακρύνει τον μοναδικό Τουρκοκύπριο ηγέτη που τα έβαλε με τον 
Ερντογάν.  Τελικά επιθυμούμε ή όχι να βρούμε λύση ή έχουμε συμφιλιωθεί με τη διχοτόμηση;  Μάλλον το 
δεύτερο, για αυτό και η κυβέρνηση δε διστάζει να βάζει συρματοπλέγματα στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός 
και κάγκελα στα οδοφράγματα, κλείνοντας το μάτι στο ακροδεξιό της ακροατήριο.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Η αξιοπιστία των πολιτικών προσώπων σήμερα βρίσκεται στο ναδίρ.  Αν θέλουμε να επαναφέρουμε τους 
πολίτες στην πολιτική και στη δημοκρατική διαδικασία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε με πολιτικούς όρους την 
ακροδεξιά, ρατσιστική και ανέξοδη ρητορική που οδηγεί την κοινωνία και πάλι στη σύγκρουση και την 
καταστροφή.  Και έχουμε καλό παράδειγμα τι έγινε στην Ελλάδα.  Πρέπει να δείξουμε μηδενική ανοχή στη 
διαφθορά, που έχει εισχωρήσει σε όλους τους τομείς.  

 Πρέπει να εργαστούμε για τις μεταρρυθμίσεις που θα θεμελιώσουν το κράτος δικαίου και θα θέσουν στο 
περιθώριο τους επίορκους που μπαίνουν στην πολιτική με στόχο το προσωπικό όφελος και τον πλουτισμό. 

 Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε την ιδιωτική ευμάρεια, ενώ γύρω μας συντελείται δημόσια 
αθλιότητα. 

 Δεν μπορούμε στο όνομα της ανάπτυξης να καταστρέφουμε το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να 
καταστρέφουμε το παρόν και να ροκανίζουμε το μέλλον μας. 

 Χρειαζόμαστε κάθαρση σε όλους τους τομείς.  Δημόσιους υπαλλήλους που δε θα παραβιάζουν τους 
νόμους, αστυνομία που θα εφαρμόζει τους νόμους, ανεξάρτητους θεσμούς και δικαστήρια που αποδίδουν 
γρήγορα δικαιοσύνη.   

 Θέλω να αναφερθώ και στην παιδεία, γιατί έρχονται κοσμογονικές αλλαγές.  Η βιοτεχνολογία και η τεχνητή 
νοημοσύνη αναμένεται πολύ σύντομα να αλλάξουν τον κόσμο σε σχέση με το πώς τον γνωρίζουμε.  Μόνο εάν 
έχουμε τη γνώση και τις δεξιότητες θα καταφέρουμε να είμαστε ενεργό μέρος αυτού του νέου κόσμου.  Η παιδεία 
πρέπει να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την κουλτούρα της συνεργασίας και της 
επικοινωνίας, που είναι απαραίτητα για την απαραίτητη και ομαλή προσαρμογή μας σε αυτόν τον νέο κόσμο.  
Ένας από τους κορυφαίους και πιο καινοτόμους στοχαστές της εποχής μας, ο Yuval Noah Harari έχει πει:  «Οι 
άνθρωποι συνήθως φοβούνται την αλλαγή, επειδή φοβούνται το άγνωστο.  Εντούτοις, η μεγαλύτερη σταθερά 
της ιστορίας είναι ότι τα πάντα αλλάζουν».  Θα έλεγε κανείς πως παρέφρασε τον διαλεκτικό φιλόσοφο Ηράκλειτο 
στο ότι δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο εκτός από την αλλαγή.  

 Πολιτική, συνάδελφοι, είναι οι στόχοι που θέτουμε για τη χώρα μας, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
τόνωση της παραγωγικής διαδικασίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να 
είχαμε κάνει τον εικοστό αιώνα στην παιδεία, στη δημόσια υπηρεσία, στη δικαστική εξουσία, στο κράτος δικαίου, 
στην τοπική αυτοδιοίκηση.   

 Πολιτική σημαίνει μείωση ανισοτήτων, βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων των πολιτών που 
ταχθήκαμε να υπηρετήσουμε.  Πολιτική είναι το όραμα, οι ιδέες και οι επιδιώξεις που μας κατευθύνουν και 
καθορίζουν τις πράξεις μας.  Πολιτική είναι η διαμόρφωση των προσδοκιών για το μέλλον, η παρέμβαση στη 
λειτουργία της κοινωνίας, για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία και το κοινωνικό κράτος.  Πολιτική σημαίνει λύση 
και όχι κρίση! 

 Και πολιτική είναι αυτό που δεν εξασκεί η σημερινή κυβέρνηση.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, εύχομαι σε όλους υγεία και καλές γιορτές! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο Ατταλίδου Αλεξάνδρα. 

 Τον λόγο τώρα έχει η επόμενη συνάδελφος, νέα συνάδελφος, εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού του ΑΚΕΛ, 
η Μαρίνα Νικολάου. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, επειδή τουλάχιστον εμένα δε μου αρέσκει να με κοροϊδεύουν, εάν οφειλόταν στα 
αυτοκινητιστικά δυστυχήματα στον αυτοκινητόδρομο η καθυστέρηση του κ. Θεμιστοκλέους, μέχρι τώρα θα ήταν 
εδώ.  Το τελευταίο δυστύχημα έγινε 9.15 π.μ. και έπρεπε να μιλά η ώρα 9.00 π.μ.  Ε, λυπούμαι να πω ότι αυτή 
η συμπεριφορά έν’ απαράδεκτη τζιαι προσβλητική σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Κύριε Κυπριανού, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, αλλά δε θα το λύσουμε τώρα.  Θα διακόψουμε τη 
συνεδρία, για να θέσουμε θέμα Θεμιστοκλέους; 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Όχι, κύριε Πρόεδρε.  Κανονικά θα πρέπει να παρέλθει η σειρά του τζιαι να μεν δικαιούται να πάρει τον 
λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Κυπριανού, σε παρακαλώ!  Νομίζω ότι αυτό δεν έγινε ποτέ στη Βουλή. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Διερωτώμαι οι υπόλοιποι πώς νιώθουν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι, δε θα διακόψω τη συνεδρία, για να θέσω θέμα Θεμιστοκλέους.  Σας παρακαλώ!  

 Κυρία Μαρίνα... 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Δε γίνεται αυτό το πράγμα, κύριε Πρόεδρε!  Καταλαβαίνετε τι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Κυπριανού,  με όλο τον σεβασμό… 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 …προηγούμενο προκαλείτε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 …δεν είναι της παρούσης.  Δηλαδή, εννά κάμουμεν ειδικό θέμα για τον Θεμιστοκλέους τωρά;  

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Όι, δεν είναι για τον κ. Θεμιστοκλέους το ειδικό θέμα∙ το ειδικό θέμα είναι για τη νοοτροπία εκείνων οι 
οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι κορόιδα και «εγώ έχω το δικαίωμα να επιλέγω πότε εννά μιλήσω». 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, να δώσετε τώρα οδηγίες στη γραμματεία να επικοινωνήσει τώρα με τον κ. Θεμιστοκλέους 
και να μάθει πού βρίσκεται.  Εάν και εφόσον υπάρχει κώλυμα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, να το 
κατανοήσουμε, εάν όχι, έχω την εντύπωση ότι ο καθένας έχει… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 …το πρόγραμμα μπροστά του και οφείλει να το τηρεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι, το πρωί διάφοροι επικοινώνησαν μαζί μου συνάδελφοι λόγω των ατυχημάτων και τους 
είπα εγώ «την ώρα που εννά έρτετε, να αλλάξουμε τη σειρά και να μιλήσετε όλοι, αφού από τις 9.00 π.μ. μέχρι 
τη 1.00 μ.μ. συνεδριάζει η Βουλή».  Ποίον είναι το πρόβλημα αν θα μιλήσει 9.00 π.μ. ή αν θα μιλήσει 1.00 μ.μ.;  
Εγώ τους είπα καλόπιστα.  Δεν αντιλήφθηκα ότι δημιουργείται πρόβλημα με τη σειρά, διότι θα μιλήσουν όλοι το 
πρωί.  Δε θα αλλάξει τίποτε είτε στην τηλεθέαση είτε στην ακροαματικότητα.   

 Σας παρακαλώ, λίγη υπομονή! 

 Κυρία Μαρίνα, έχετε τον λόγο.  

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Ε, δεν ξέρω αν παρακολουθεί ο συνάδελφος από την τηλεόραση.  Αν παρακολουθεί, να προσέλθει.  Και 
όλοι οι συνάδελφοι που καθυστέρησαν να προσέλθουν. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Κυρία Ερωτοκρίτου, σας παρακαλώ!  Έθθα διακόψω τους συναδέλφους, διότι τρώμε τον χρόνο άδικα. 

 Έχεις τον λόγο, κυρία Μαρίνα.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Μαρίνα Νικολάου) 

 Ναι, ναι, τώρα θα ξεκινήσετε. 

 Ευχαριστώ για τη βοήθεια, κυρία Μαρίνα. 

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Περάσαμε ακόμα έναν χρόνο πανδημίας.  Η υγειονομική κρίση φανέρωσε τα αδιέξοδα και τη βαρβαρότητα 
του κοινωνικοοικονομικού συστήματος στο οποίο ζούμε.  Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Δημοκρατικού Συναγερμού 
θα μείνει στην ιστορία για πάρα πολλούς λόγους. Και δυστυχώς θα είναι όλοι λάθος λόγοι.  Για τα «δεσμεύομαι», 
το αδιέξοδο στο Κυπριακό, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, τον αυταρχισμό.  Αλλά και γιατί θα είναι πάντα η 
κυβέρνηση του «θα».  Εξαγγέλλει συνεχώς έργα.  Κάθε χρόνο.  Κάθε χρόνο σχεδόν, ειδικά αν είναι χρονιά 
εκλογών, η κυβέρνηση παίρνει σβάρνα τις επαρχίες μαζί με τους υπουργούς της και τα κανάλια και εξαγγέλλει 
ξανά και ξανά τα ίδια έργα.  Ένα στα τρία απ’ αυτά δεν υλοποιείται ποτέ!  Στον προϋπολογισμό του ΟΚΥΠΥ για 
το 2020-2021 είχαν περιληφθεί πολλά σημαντικά έργα, τα οποία έπρεπε να τεθούν προς υλοποίηση.  
Επιγραμματικά αναφέρω:  ανέγερση κτιρίου νέου Νοσοκομείου Αθαλάσσας, δημιουργία Πρώτων Βοηθειών στο 
Μακάρειο Νοσοκομείο, μετακίνηση Εξωτερικών Ιατρείων Λευκωσίας, επέκταση Πρώτων Βοηθειών Νοσοκομείου 
Λάρνακας, αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, επέκταση δεύτερου και τρίτου ορόφου στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αμμοχώστου, επέκταση Πρώτων Βοηθειών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και επέκταση του 
Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.  Στο δε νοσοκομείο Αμμοχώστου δημιουργήθηκε μεν δεύτερος όροφος για τις 
ανάγκες που θα προέκυπταν από την πανδημία, ο οποίος όμως έμεινε κλειστός!   

 Οι συνέπειες της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν όξυναν τα προϋπάρχοντα 
προβλήματα στον τομέα της υγείας.  Ούτε όμως η πανδημία χτύπησε καμπανάκι στους κυβερνώντες.  Οι 
δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη στην Κύπρο είναι από τις πιο χαμηλές κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Αυτό αντανακλάται και στον κρατικό προϋπολογισμό που έχουμε ενώπιόν μας, με περικοπές στη 
χρηματοδότηση στις αναπτυξιακές δαπάνες για τη δημόσια υγεία.  Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια η κυβέρνηση 
εξαγγέλλει μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  Δύο χρόνια μέτρα, δύο χρόνια πανδημία, αλλά μέτρα για 
ουσιαστική στήριξη των δημόσιων νοσηλευτηρίων δεν ακούσαμε.  Πώς μπορούν να πιστεύουν οι κυβερνώντες 
ότι θα εξασφαλιστεί η ποιότητα προσφοράς της υγείας, όταν υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων, αναλωσίμων, 
ελλείψεις σε υποδομές και κλίνες, λίστες αναμονής;  Και, όταν έρχονται τα θέματα στην επιτροπή Υγείας, ο ένας 
ρίχνει το μπαλάκι στον άλλον.  Το υπουργείο στον ΟΚΥΠΥ, ο ΟΚΥΠΥ στο υπουργείο.   

 Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι;  Τους ανθρώπους που πληρώνουν κάθε μήνα ΓΕΣΥ, που έχουν τους 
ανθρώπους τους στα νοσοκομεία και περιμένουν μια εγχείρηση ή ένα φάρμακο λίγο τους ενδιαφέρει ποιος έχει 
την ευθύνη.  Το θέμα είναι ποιος επιτέλους θα την υλοποιήσει.  Και, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη-Δημοκρατικού Συναγερμού που διόρισε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ και ως εκ τούτου έχει 
και την ευθύνη για τον τρόπο που ασκούν τη διοίκηση και εφαρμόζουν την πολιτική απόφαση για την αυτονόμηση 
των δημόσιων νοσηλευτηρίων.   

 Οι παρεμβάσεις, όταν δημιουργείται η κρίση, δεν είναι αρκετές.  Χρειάζεται ανάληψη ευθυνών και πολιτικές 
αποφάσεις από μέρους της κυβέρνησης, για να σταματήσει η κατρακύλα του δημόσιου τομέα της υγείας.  Έστω 
και τώρα, αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα να εκπονηθεί και κυρίως να υλοποιηθεί το σχέδιο δράσης του 
ΟΚΥΠΥ, το οποίο ποτέ δεν είδαμε, παρά το γεγονός ότι ομόφωνα η επιτροπή Υγείας της Βουλής απαίτησε την 
ετοιμασία του μετά από σχετική εισήγηση του ΑΚΕΛ.  Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να παραμείνει να παρακολουθεί 
με απάθεια την κατάρρευση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.  Θα υπερασπιστούμε τα νοσηλευτήρια, γιατί είναι η 
ραχοκοκαλιά του ΓΕΣΥ!  Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τη δημόσια υγεία, το καθολικό δικαίωμα της 
πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.  Οφείλουμε να το πούμε και από το βήμα της Βουλής: τα δημόσια 
νοσηλευτήρια είναι ακόμα όρθια χάρη στη θέληση και την υπερπροσπάθεια των γιατρών, των νοσηλευτών και 
των υπόλοιπων εργαζομένων σε αυτά.  Σε αυτούς ανήκουν τα «μπράβο» και όχι σε αυτούς που μας κυβερνούν.   

 Από το 2020 το ΑΚΕΛ κατέθεσε δεκαοκτώ εισηγήσεις για την προετοιμασία του κράτους και των 
νοσηλευτηρίων.  Ζητήσαμε μέτρα για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό, αναλώσιμα και εξοπλισμό, 
δημιουργία μονάδων εντατικής θεραπείας σε όλα τα νοσοκομεία και την αύξηση των κλινών στις μονάδες 
εντατικής, μέτρα προφύλαξης των επαγγελματιών υγείας, αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα.  Τι υλοποίησε από 
όλα αυτά η κυβέρνηση αυτή;  Τίποτε! 

 Δε θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στο απαράδεκτο νομοσχέδιο που η κυβέρνηση Αναστασιάδη-
Δημοκρατικού Συναγερμού κατέθεσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στον περί Επικίνδυνων 
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Μολυσματικών Ασθενειών Νόμο.  Η κυβέρνηση λοιπόν κατέθεσε ένα νομοσχέδιο το οποίο περιέχει άκρως 
επικίνδυνες πρόνοιες που πλήττουν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.  Ένα 
νομοσχέδιο που παρακάμπτει πλήρως τη νομοθετική εξουσία, χωρίς την οποιαδήποτε εξουσιοδότηση της 
οποίας η εκτελεστική θα μπορεί να εκδίδει διατάγματα σε περίπτωση επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών.  Η 
κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι συνιστά επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια και επιμένει να έχει απεριόριστο 
δικαίωμα να αναστέλλει όλα τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, ακόμα και δικαιώματα, όπως η 
ελευθερία στην έκφραση, θέτοντας ουσιαστικά λουκέτο και στη λειτουργία της νομοθετικής εξουσίας, αλλά και 
της δικαστικής εξουσίας.  Από την πρώτη στιγμή στην επιτροπή Υγείας καλέσαμε την κυβέρνηση να αποσύρει 
το νομοσχέδιο και να προχωρήσει σε διαβούλευση με την ιατρική κοινότητα και τους εμπλεκόμενους φορείς.  
Πρώτα και κύρια, βέβαια, πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει πού αποσκοπεί το νομοσχέδιο αυτό, ποιος είναι ο 
σκοπός του. 

 Πριν αφήσω το βήμα, να μου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες για την επαρχία της Λεμεσού.  Η Λεμεσός 
είναι μια πόλη που πλέον απεικονίζει τη βασική αντίφαση της κοινωνίας.  Οι πολλοί, που υποφέρουν από τα 
υψηλά ενοίκια για παράδειγμα, και μια ελίτ που κτίζει και ζει μέσα στη φούσκα της.  Ο κόσμος των ορεινών 
περιοχών υποφέρει από τις πολιτικές εγκατάλειψης αυτής της κυβέρνησης.  Είμαστε μέσα στον κόσμο και 
ξέρουμε τις ανάγκες του.  Ανεπαρκή στεγαστικά σχέδια και η απουσία κονδυλίων στον φετινό προϋπολογισμό 
για οδικά έργα στους δρόμους Λεμεσού-Σαϊττά και Αγρού-Λεμεσού.  Κινήσεις που κάτω από άλλες συνθήκες θα 
έδιναν ανάσα ζωής στους κατοίκους των ορεινών περιοχών και στις κοινότητές τους.  Αντ’ αυτού, η κυβέρνηση 
επιλέγει για παράδειγμα να δώσει €6,5 εκατομ. στην κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στρατιωτικές επεμβάσεις στα εσωτερικά τρίτων χωρών και στρέφεται 
κατά των προσφυγικών ροών.   

 Αντί προτεραιότητα λοιπόν γι’ αυτή την κυβέρνηση να είναι η μετατροπή της πατρίδας μας σε γεφύρι 
ειρήνης στην περιοχή, προτεραιότητά της είναι οι τεράστιες δαπάνες στη στρατιωτικοποίηση της περιοχής και η 
εγκληματική παραμέληση του ίδιου του κυπριακού λαού.  Την ώρα που η κυβέρνηση υποκύπτει στις επιταγές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιτίθεται στις προβλέψεις του Κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος λειτουργεί 
με βάση την αρχή της ευθύνης της χώρας πρώτης υποδοχής, οι πρακτικές των παράνομων επαναπροωθήσεων, 
οι πνιγμοί στη θάλασσα, οι εξαφανίσεις ανθρώπων συνεχίζουν να υφίστανται και την ίδια ώρα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και οι αρχές του Διεθνούς Δικαίου παραβιάζονται μπροστά στα μάτια των δήθεν σύγχρονων και 
φιλάνθρωπων κοσμοπολιτών Ευρωπαίων ηγετών, του δικού μας περιλαμβανομένου.  Αυτή τη στιγμή δυστυχώς 
δεν υπάρχει ένα δίκαιο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και η κυβέρνηση αφήνει τη χώρα μας να μετατρέπεται 
σε αποθήκη ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων, σε συνθήκες ντροπής.  Απαιτούμε ένα νέο σύμφωνο, που να 
βασίζεται στην ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, στην αλληλεγγύη και τη συνοχή ανάμεσα σε όλα τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Επανέρχομαι στα της υγείας με κάτι εξαιρετικά σημαντικό:  Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο, πάγιο 
αίτημα του ΑΚΕΛ και διαχρονική του θέση.  Όταν ήρθε το θέμα στην επιτροπή Υγείας -και σωστά τονίστηκε η 
σημασία της πρόληψης- ρωτήσαμε για τις ανεπαρκείς υπηρεσίες που παρέχει το σύστημα στις γυναίκες.  
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εξέταση Παπανικολάου καλύπτεται μία φορά κάθε δύο χρόνια, η μαστογραφία επίσης 
μία φορά κάθε δύο χρόνια και αφορά μόνο σε γυναίκες από σαράντα πέντε μέχρι εξήντα πέντε ετών, ενώ για τις 
γυναίκες άνω των εξήντα πέντε δεν προνοείται τίποτα.  Δυστυχώς, δε λάβαμε καμία απάντηση.  Και οφείλουμε 
να σημειώσουμε ότι αυτό δε σχετίζεται αποκλειστικά με την ισόρροπη προστασία έναντι των κινδύνων του 
γήρατος ούτε αφορά εν γένει στις γυναίκες άνω των εξήντα πέντε.  Αφορά στις φτωχές γυναίκες άνω των εξήντα 
πέντε.   

 Πολυδιαφημισμένη η Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο από την κυβέρνηση.  Ήρθε και ενώπιόν μας στην 
επιτροπή Υγείας.  Πόσο είναι, νομίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, το κονδύλι για την Εθνική Επιτροπή Καρκίνου; 
€20.000!  Σε μια χώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία έχουμε τουλάχιστον 3 500 κρούσματα ετησίως!  €20.000 για 
την Εθνική Επιτροπή για τον Καρκίνο!  Τι να κάνουν οι καρκινοπαθείς τις ροζ κορδέλες και τα μουστάκια τον 
Νοέμβρη;  €20.000 από την κυβέρνηση για την Εθνική Επιτροπή για τον Καρκίνο!  €1 εκατομ. και βάλε οι 
διορισμοί των συμβούλων στο Προεδρικό.  Από αυτό και μόνο αποδεικνύεται η προτεραιότητα, αλλά και η 
φιλοσοφία της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού-Αναστασιάδη.  Είναι ακόμα μια χαρακτηριστική 
περίπτωση που η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες, δεν μπορεί να απαρνηθεί 
τα συμφέροντα που υπηρετεί, δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη σε αυτό που την κρατά ζωντανή, την εξυπηρέτηση 
προσωπικών, πολιτικών και ταξικών συμφερόντων.  Και γι’ αυτό πρέπει αυτή η κυβέρνηση να αλλάξει και στη 
θέση της να βρεθούν όχι απλώς άλλα πρόσωπα, αλλά άλλες πολιτικές, πολιτικές προοδευτικές, πολιτικές 
φιλολαϊκές. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου καλή επάνοδο στον πρόεδρο της επιτροπής Υγείας συνάδελφο Ευθύμιο 
Δίπλαρο. 

 Καλές γιορτές σε όλους! 
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 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Μιχάλης Γιακουμή της ΔΗΠΑ. 

 Και ευχαριστούμε τη Μαρίνα για την ομιλία της.  Δεν ακούστηκες, Μαρίνα μου, συγγνώμη, ήταν κλειστό το 
μικρόφωνο.  Με συγχωρείτε. 

 Κύριε Μιχάλη. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

 Φίλοι συνάδελφοι βουλεύτριες και βουλευτές, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού είναι η κορυφαία πολιτική πράξη για την πολιτεία μας και για το 
κράτος.  Είναι επίσης ορόσημο στην αποστολή του νομοθετικού σώματος για την άσκηση ελέγχου στην 
εκτελεστική εξουσία.  Όλα αυτά γίνονται από εμάς εξ ονόματος των πολιτών, τους οποίους εκπροσωπούμε στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. Από τον λαό έλκουμε την εξουσία μας και στον λαό λογοδοτούμε.  Συνεπώς, ο 
προϋπολογισμός του κράτους είναι η συμφωνία που γίνεται μέσω της Βουλής ανάμεσα στην κοινωνία και την 
κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανηθούν τα χρήματα που οι πολίτες καταβάλλουν στο κράτος 
μέσω των φορολογιών και των τελών που πληρώνουμε.  Κάθε συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού 
προσφέρει το βήμα σε όλους εμάς τους βουλευτές να προβάλουμε τις θέσεις μας, να αναδείξουμε τις προτάσεις 
μας και τις πολιτικές μας.  Παράλληλα, μας προσφέρει την ευκαιρία να ασκήσουμε κριτική για διάφορα λάθη, 
παραλείψεις, καθυστερήσεις.   

 Προτού γίνω μέλος του νομοθετικού σώματος, μου προκαλούσε ιδιαίτερη εντύπωση ο τρόπος με τον 
οποίο οι περισσότεροι βουλευτές αντίκριζαν τα διάφορα ζητήματα.  Όσοι ανήκαν στη συμπολίτευση τα 
παρουσίαζαν όλα με έναν ιδεατό φακό και επευφημούσαν την κυβέρνηση.  Όσοι ήταν στην αντιπολίτευση τα 
έβαφαν όλα με το μαύρο της δυστυχίας, ασκώντας έντονη και πολλές φορές ισοπεδωτική κριτική.  Και δεν είναι 
μυστικό ότι πολλοί από τους πιο πάνω βουλευτές, όταν αλλάζουν ρόλους, αλλάζουν ταυτόχρονα και τη ρητορική 
τους.  Όλα αυτά συμβαίνουν μέχρι και σήμερα.  Αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές αυτό προστάζουν οι κομματικές 
επιταγές και οι πολιτικές ανάγκες.  Να μου επιτρέψετε όμως με πολλή σεμνότητα να υποστηρίξω ότι η κοινωνία 
δε χρειάζεται αχρείαστες αντιπαραθέσεις και τεχνητή πόλωση.  Ιδιαίτερα όσοι προερχόμαστε από τη νέα γενιά 
βιώνουμε στο πετσί μας την ανάγκη για την απαραίτητη συναντίληψη, την ανάγκη για την ελάχιστη συνεννόηση 
μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και για παραμερισμό όσων μας χωρίζουν.  Εκείνα που μας ενώνουν είναι πολύ 
περισσότερα.  Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τη χώρα.   

 Αγαπητέ Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Με προβλημάτισε πολύ το περιεχόμενο της σημερινής μου παρέμβασης, της πρώτης σε συζήτηση για 
τους προϋπολογισμούς του κράτους.  Είμαι τριάντα πέντε χρονών, εκπροσωπώ τους νέους ανθρώπους και θέλω 
να μιλήσω γι’ αυτούς.  Είναι πολλά τα μεγάλα θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με πρώτο 
βεβαίως το Κυπριακό, το οποίο είναι θέμα επιβίωσης.  Ως βουλευτής Αμμοχώστου, θέλω να διαβεβαιώσω ότι η 
νέα γενιά δεν ξεχνά και δεν ξεγράφει.  Συνεχίζουμε τον αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και παραμένουμε 
δεσμευμένοι για λύση στη βάση των συμφωνηθέντων χωρίς ξένα στρατεύματα και χωρίς εγγυήσεις.  Οι 
προκλήσεις της Τουρκίας στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων δεν επιτρέπουν εφησυχασμό ούτε και 
ψευδαισθήσεις.  Η Αμμόχωστος δεν πρέπει να χαθεί, γιατί μαζί της θα χαθεί και η προοπτική.  Στηρίζουμε την 
πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη για την Αμμόχωστο, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο 
συμβίωσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Μπορεί επίσης να αποτελέσει μοντέλο ανάπτυξης, οικονομικής 
δραστηριοποίησης, φυτώριο για νέες επιχειρήσεις. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο εγχείρημα ένεκα της αδιαλλαξίας 
της τουρκικής πλευράς. Οφείλουμε όμως να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, ώστε να συντηρήσουμε την ελπίδα, 
να κρατήσουμε ανοικτό το παράθυρο της προοπτικής για λύση.   

 Μαζί με το Κυπριακό, ένα ζωτικό θέμα της πρώτης γραμμής είναι η υγεία.  Η πανδημία μάς υπενθύμισε 
την αξία που έχει για τον κάθε άνθρωπο αυτό το πολύτιμο αγαθό, το οποίο θα πρέπει να διαφυλάξουμε.  Το 
κράτος έχει υποχρέωση να προσφέρει υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες.  Το Γενικό Σύστημα Υγείας είναι 
μια μεγάλη κατάκτηση του λαού μας, την οποία θα πρέπει να ενισχύσουμε.  Προβλήματα υπάρχουν και είναι 
πολλά.  Είναι όμως πολύ λιγότερα από όσα είχαμε πριν την εφαρμογή αυτής της μεγάλης κοινωνικής και 
οικονομικής μεταρρύθμισης.  Συστήματα υγείας άλλων χωρών, με πολλά χρόνια εμπειρίας, χρειάζονται συνεχή 
επικαιροποίηση ως αποτέλεσμα των αλλαγών στην τεχνολογία, αλλά και στις ανθρώπινες ανάγκες.  Συνεπώς, 
είμαστε εδώ για να επιλύσουμε τα προβλήματα του ΓΕΣΥ, χωρίς όμως να αλλάζουμε τη φιλοσοφία αυτής της 
κοινωνικής παροχής.  Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας διαθέτει όλα τα εργαλεία, για να θέσει εκτός συστήματος 
όσους καταχρώνται το σύστημα.  Όποιοι κι αν είναι αυτοί, όσοι κι αν είναι δεν έχουν θέση στο ΓΕΣΥ.   



 

671 

 

 Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στα δημόσια νοσηλευτήρια, τα οποία δέχονται έντονη κριτική για 
προβλήματα που παρουσιάζουν.  Είναι δεκτή η κριτική, αλλά δεν πρέπει να είναι άδικη.  Τα δημόσια 
νοσηλευτήρια είναι η γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας απέναντι στον εχθρό που λέγεται κορωνοϊός.  
Πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί, όταν ασκούμε κριτική από την άνεση του καναπέ μας.  Συγχαίρουμε τους 
επαγγελματίες υγείας που δίδουν μαθήματα αφοσίωσης τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια και τους 
διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε δίπλα τους.  Με την ευκαιρία αυτή μεταφέρουμε στη διοίκηση, τη διεύθυνση και τα 
στελέχη του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας τη δέσμευση ότι στηρίζουμε τα κρατικά νοσηλευτήρια.  
Κακίζουμε τα λάθη και τις παραλείψεις, ψέγουμε τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται, αλλά την ίδια ώρα 
οφείλουμε να απονέμουμε τα εύσημα για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία σχεδόν δύο 
χρόνια.  Σημαντική είναι ασφαλώς και η βοήθεια των επαγγελματιών υγείας του ιδιωτικού τομέα, την οποία 
οφείλουμε να αναγνωρίσουμε.  Ο τομέας της υγείας βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, ως αποτέλεσμα των 
συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία.  Έχουμε υποχρέωση να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο.  

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Ως ένας νέος άνθρωπος δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο θέμα της παιδείας, η οποία αποτελεί τον φάρο 
και την πυξίδα κάθε κοινωνίας στον δρόμο που θα την οδηγήσει στο μέλλον.  Επιτρέψτε μου να αναδείξω ένα 
ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ιεραρχηθεί ψηλά στις προτεραιότητες της πολιτείας και δεν είναι άλλο από την 
ανάγκη διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.  Έχουμε άριστους επιστήμονες σε όλους τους 
κλάδους και ως χώρα διαθέτουμε ένα ζηλευτό ποσοστό προσοντούχων με πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό 
τίτλο σπουδών.  Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι από εσάς θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των πιο πάνω ανθρώπων δυσκολεύεται να εργοδοτηθεί στον κλάδο σπουδών του ή υποαμείβεται σε 
σημείο που πολλές φορές συνιστά εκμετάλλευση.  Συνεπώς, η διασύνδεση της αγοράς εργασίας με την 
εκπαίδευση είναι εκ των ων ουκ άνευ.  Πιστεύω ότι με τον σωστό προγραμματισμό και την καλύτερη συνεργασία 
σε όλα τα επίπεδα μπορούμε να προβλέψουμε τις επαγγελματικές ανάγκες του μέλλοντος, ώστε να τις 
καλύψουμε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα.  

 Αυτό το σοβαρό θέμα θα πρέπει να ειδωθεί υπό το πρίσμα των τεράστιων αλλαγών που θα φέρει στην 
αγορά εργασίας ο ψηφιακός μετασχηματισμός.  Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα δρομολογήσει την 
κατάργηση πολλών θέσεων εργασίας, αλλά ευτυχώς θα δημιουργήσει και πολλές νέες.  Όλα αυτά τα ζητήματα 
θα πρέπει να τα δούμε κατά τρόπο δομημένο και συντεταγμένο, όσο πιο έγκαιρα γίνεται.  Το κράτος, σε 
συνεργασία με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και το σύνολο των κοινωνικών εταίρων, θα πρέπει 
να ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε επαγγελματίες οι οποίοι απασχολούνται σε 
κλάδους που φθίνουν να εκπαιδευτούν, για να καλύψουν άλλες ανάγκες, ώστε να μη βρεθούν στην ανεργία.  Οι 
νέοι άνθρωποι που αποτελούν το μέλλον αυτής της χώρας δεν είναι ευτυχείς με τον μισθό των χίλιων ευρώ.  
Αυτοί οι μισθοί είναι το χαλί, και το χάλιν, κάτω από το οποίο σκεπάζουμε το πρόβλημα της ανεργίας.  Σίγουρα 
τα χίλια ευρώ σε μισθό είναι καλύτερα από τα «τρία έψιλον», αλλά κανένας δεν μπορεί να είναι ευτυχής με αυτό.   

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,   

 Δεν μπορούμε να μιλούμε για το μέλλον, χωρίς να αναφερόμαστε στην κλιματική αλλαγή, η οποία συνιστά 
μια σοβαρή απειλή, ενισχύοντας παράλληλα την οικολογία και την πράσινη ανάπτυξη.  Καταθέσαμε κατά 
διαστήματα ως παράταξη υλοποιήσιμες πολιτικές προτάσεις στη βάση των ευρωπαϊκών πολιτικών και 
κατευθυντήριων γραμμών και βεβαίως του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για το 2021-2030.  Είναι όντως γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει ένα νέο μοντέλο 
ανάπτυξης με την ονομασία «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:   

1. Εκμηδένιση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050.   

2. Η αποσύνδεση της υπερχρήσης των φυσικών πόρων.   

3. Να μην παραμένει κανένας πολίτης και καμία περιοχή στο περιθώριο.   

 Δεν είναι τυχαία που ο δεύτερος άξονας του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που αφορά αξιοποίηση πόρων ύψους €1,2 δις, είναι η επιτάχυνση της μετάβασης σε μια πιο 
πράσινη οικονομία.  Πιο στοχευμένα, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, εμείς προτείναμε την εφαρμογή της Κυπριακής 
Πράσινης Συμφωνίας, η οποία είναι βασισμένη στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, με στόχο να προχωρήσουμε στο μέλλον πιο τολμηρά, πιο μεθοδικά, αλλά και πιο καινοτόμα.  
Μερικές από αυτές τις θέσεις αφορούν: 

• μετεξέλιξη του θεσμού του Επιτρόπου Περιβάλλοντος σε Υφυπουργείο Περιβάλλοντος, Κλιματικής 
Αλλαγής και Ενέργειας, καλύπτοντας και τους πέντε ευρωπαϊκούς πυλώνες των στόχων για την Ενέργεια 
και το Κλίμα, χωρίς καμία πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση· 

• μεθοδική μετάβαση στις έξυπνες πράσινες πόλεις· 
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• δημιουργία μονάδας καύσης οικιακών στερεών αποβλήτων με προοπτική παραγωγής ηλεκτρισμού από 
τα απόβλητα και πολλά άλλα που λόγω χρόνου δε θα τα αναφέρω τώρα.   

 Βλέποντας πιο μακριά και έξω από το κουτί, στην ιδιαιτερότητα της ημικατεχόμενης πατρίδας μας 
μπορούμε να σκεφτούμε σοβαρά και υπεύθυνα τη δημιουργία μιας ενιαίας στρατηγικής διαχείρισης των οικιακών 
στερεών αποβλήτων με μια μονάδα σε ολόκληρη την πατρίδα μας, ως ακόμη ένα μέτρο οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), μεταξύ των ελεύθερων περιοχών και των κατεχόμενων περιοχών μας, ακόμη και πριν τη 
λύση. Άλλωστε, ας δούμε και το παλαιότερο παράδειγμα με την ενοποίηση του αποχετευτικού συστήματος της 
Λευκωσίας επί Λέλλου Δημητριάδη και Μουσταφά Ακιντζί, που ήταν ένα μέτρο προχωρημένο για την εποχή του 
και θεωρώ ότι βοήθησε την πόλη στην ολότητά της.  Σύντομα το θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
οικιακών στερεών αποβλήτων μέσω της καύσης θα είναι επιτακτική ανάγκη, για να αποφύγουμε την υγειονομική 
ταφή αποβλήτων, που γίνεται εδώ και χρόνια, παλαιότερα σε Κοτσιάτη και Βατί και τώρα μεγάλο μέρος στην 
Κόση.  Την ίδια ώρα που όλοι μιλάμε για την ανακύκλωση -και όντως μπορεί να έχουμε καταφέρει σε έναν βαθμό 
το θέμα συνείδησης- την ίδια ώρα θέλουμε να κάνουμε τον πολίτη συμμέτοχο σε αυτό με πραγματικό οικονομικό 
όφελος στην τσέπη του καθενός μας.  

 Κυρίες και κύριοι,   

 Στη σημερινή πρώτη ομιλία μου σε συζήτηση για τους προϋπολογισμούς επέλεξα να αναδείξω τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι, καταθέτοντας ταυτόχρονα κάποιες χειροπιαστές λύσεις.  
Αναφέρθηκα στο Κυπριακό, την υγεία, την παιδεία, την οικολογία και την πράσινη ανάπτυξη, σε θέματα ζωτικά 
για τον καθένα από εμάς, ιδιαίτερα για την ελπίδα που οφείλουμε να δώσουμε στη νέα γενιά.   

 Άφησα τελευταίο ένα πρόβλημα που βασανίζει δεκάδες, εκατοντάδες νέους ανθρώπους, αλλά και τους 
γονείς τους.  Είναι το θέμα της στέγασης, το οποίο εξελίσσεται σε κοινωνική μάστιγα.  Δε θα σας κουράσω με 
στατιστικά στοιχεία και αριθμούς.  Είμαι βέβαιος ότι είναι ένα πρόβλημα που συναντάτε κι εσείς καθημερινά, ένα 
θέμα που το ακούτε από συγγενείς, φίλους, γείτονες και γνωστούς.  Εκατοντάδες μισθοσυντήρητοι άνθρωποι 
χωρίς καμιά βοήθεια από πουθενά ποτέ δε θα καταφέρουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και αυτό εμάς δε 
μας εκφράζει ως πολιτική.  Πώς είναι δυνατό να κάνουν οικογένεια;  Πώς είναι δυνατό να κάνουν παιδιά;  Πώς 
είναι δυνατό να δημιουργήσουν το δικό τους σπιτικό;  Πού θα στεγάσουν τα όνειρά τους;   

 Το ζήτημα της οικιακής, αλλά και της επαγγελματικής στέγης θα πρέπει να ιεραρχηθεί στον ύψιστο βαθμό, 
ώστε να δοθούν λύσεις που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των νέων ανθρώπων.  Ο συγκεκριμένος 
στρατηγικός στόχος της προσιτής κατοικίας και του προσιτού ενοικίου θεωρούμε ότι είναι μεγάλης σημασίας για 
μια κοινωνία που στην κουλτούρα της βιώνει έντονα το στοιχείο της στέγασης και της οικογένειας, με τους γονείς 
συνήθως να βοηθούν με κάθε τρόπο και όσο μπορεί ο καθένας προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε τα παιδιά τους 
να έχουν μια βάση στο ξεκίνημα της ζωής τους.   

 Η αναγκαιότητα ύπαρξης μελετημένης και αποτελεσματικής στεγαστικής πολιτικής του κράτους για τους 
πρόσφυγες προκύπτει από την τουρκική κατοχή και, όσο αυτή συνεχίζεται, αποτελεί υποχρέωσή μας να 
βρίσκουμε τις καλύτερες λύσεις για τα παιδιά των εκτοπισμένων.  Τα κρατικά σχέδια που βρίσκονται σε ισχύ είναι 
μια καλή βάση, αλλά χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις από πλευράς πολιτείας για ανθρώπους που δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις.  Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν πολλά και διάφορα στεγαστικά 
προγράμματα διασκορπισμένα σε διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς της Δημοκρατίας.  Θεωρούμε ότι έφθασε 
ο καιρός να σταματήσει ο πολυτεμαχισμός των στεγαστικών σχεδίων και οι αποσπασματικές προσεγγίσεις.  
Θέλουμε έναν φορέα, για να υλοποιήσει αυτή την ευρύτερη αναγκαιότητα και σημαντική, θα έλεγα, νέα 
μεταρρύθμιση, ο οποίος θα είναι σύγχρονος, αποτελεσματικός και με απλοποιημένες διαδικασίες, που θα 
συμπεριλαμβάνουν τα περί στεγαστικής πολιτικής και θα μπορεί να εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες.  
Θέλουμε επιτέλους οι κρατικές δαπάνες να είναι πιο επωφελείς και να δημιουργούν το καλύτερο αποτέλεσμα για 
τον πολίτη.  Με πιο απλά λόγια,  θέλουμε να ρίξουμε γροθιά στη γραφειοκρατία.  Πιστεύουμε πως, αν η ποιότητα 
των προσφερόμενων κυβερνητικών στεγαστικών σχεδίων χρήζει βελτίωσης μία φορά, η ταχύτητα 
διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών που θέλουν να τα αξιοποιήσουν χρήζει πολλαπλάσιας βελτίωσης.   

 Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε τη δημιουργία Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής, ο οποίος στοχευμένα 
μεταξύ άλλων να έχει υπό την ευθύνη και εποπτεία του όλα τα σημερινά κυβερνητικά, αλλά και νέα ευρωπαϊκά 
στεγαστικά προγράμματα που θα μπορούν να αξιοποιούν οι πολίτες.  Να έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 
των στεγαστικών προγραμμάτων με την ενσωμάτωση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, ο οποίος θα 
μετεξελιχθεί σε ψηφιακή τράπεζα και θα λειτουργεί ως νέα μορφή συνεργατισμού με στεγαστικά σχέδια χαμηλής 
προκαταβολής, π.χ. 10%, και με εύκολη παροχή δανείων σε νέους επιχειρηματίες, αλλά και γεωργικά ή 
κτηνοτροφικά δάνεια.   

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Μόνο έτσι θα δώσουμε όραμα και προοπτική, για να μείνουν εδώ οι νέοι μας, να δημιουργήσουν εδώ και 
να αποτελέσουν το ελπιδοφόρο αύριο για μια Κύπρο καλύτερη και μια κοινωνία δικαιότερη.   
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 Προτού κλείσω, θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω θερμά τη διεύθυνση, τις υπηρεσίες και το 
προσωπικό της Βουλής για τη συνεχή στήριξη και τεχνοκρατική ενίσχυση στο έργο των βουλευτών. 

 Καλά Χριστούγεννα και κάθε καλό για όλους μας, πρωτίστως με υγεία! 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Μιχάλη. 

 Ο επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος ο Χρίστος Σενέκης του Δημοκρατικού Κόμματος, εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου. 

 Και, συνάδελφοι, σας ενημερώνω ότι πολλοί μού ζητούν να βάλουμε χρονόμετρο μπροστά να βλέπετε.  
Ακριβώς εκεί που κάθεται ο αγαπητός συνάδελφος Άντρος Κυπριανού έχουμε χρονόμετρο, όπου μπορεί να 
παρακολουθεί τον χρόνο ο κάθε βουλευτής που αγορεύει.  Άρα, επειδή δεν το βλέπετε εσείς -είναι μπροστά μας 
εδώ- έχω ζητήσει από χθες να τοποθετηθεί το χρονόμετρο σε όλα τα επίκαιρα σημεία, για να μπορούν να 
παρακολουθούν οι συνάδελφοι. 

 Επίσης, μέχρι που να ξεκινήσει ο Χρίστος, να πούμε και ευχαριστίες προς το ΡΙΚ που μεταδίδει τις ομιλίες 
μας, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε συνεδρία της Βουλής!  Ξεχάσαμε το ΡΙΚ, ευχαριστήσαμε όλους πλην του ΡΙΚ. 

 Λοιπόν, κύριε Χρίστο, έχεις τον λόγο. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Σε αυτή την πρώτη συμμετοχή μου στη διαδικασία συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού νιώθω την 
ανάγκη να μιλήσω περισσότερο ως πολίτης και λιγότερο ως βουλευτής, να προσεγγίσω δηλαδή τα ζητήματα 
περισσότερο από την πλευρά του προβλήματος και λιγότερο από την πλευρά της εμπειρίας, την οποία δε θεωρώ 
ότι έχω αποκτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό σε αυτούς τους πρώτους έξι μήνες στα βουλευτικά έδρανα. 

 Γι’ αυτό θα ξεκινήσω με τα προβλήματα των προσφύγων και ιδιαίτερα των προσφύγων δεύτερης γενιάς, 
που σήμερα προσπαθούν να ανοίξουν το δικό τους σπίτι, να κάνουν τη δική τους οικογένεια, σε μια εποχή που 
στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα παιδιά των 
προσφύγων δεν είναι πρόσφυγες, αλλά τα παιδιά των εποίκων έχουν τον πρώτο λόγο στις κατεχόμενες 
περιουσίες μας. 

 Διαπιστώνουμε καθημερινά την αντίφαση μεταξύ κυρίως των εισοδηματικών κριτηρίων που πρέπει να 
ικανοποιούν τα νεαρά ζευγάρια, για να εγκριθούν για στεγαστική βοήθεια από την Υπηρεσία Μερίμνης, και της 
συνεισφοράς της τάξης του 20% και 30% που ζητούν τα τραπεζικά ιδρύματα, για να δανειοδοτήσουν αυτά τα 
ζευγάρια, μια αντίφαση που δυστυχώς δημιουργεί ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πλειοψηφία των νέων μας.  Το 
ίδιο συμβαίνει και στα λοιπά στεγαστικά προγράμματα, που αφορούν ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές 
περιοχές.  Το κράτος οφείλει να πείσει τα αδειοδοτημένα τραπεζικά ιδρύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία να 
αποδέχονται ως συνεισφορά την έγκριση για κρατική στεγαστική βοήθεια. 

 Περαιτέρω, οι χρονοβόρες διαδικασίες για την παραχώρηση τουρκοκυπριακής κατοικίας και οι μη 
επαρκείς αιτιολογήσεις στις απορρίψεις δυνητικών δικαιούχων δημιουργούν μεγάλη ταλαιπωρία και δυσφορία 
στις τάξεις του προσφυγικού κόσμου, την ίδια ώρα που οι διαδικασίες ανακατανομής τουρκοκυπριακών 
γεωργικών κλήρων δημιουργούν αναστάτωση και αισθήματα αδικίας στους κληρονόμους των αποβιωσάντων 
δικαιούχων.  

 Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον για τον προσφυγικό κόσμο παραμένει δυστυχώς ακόμα σε θεωρητικό 
επίπεδο η συζήτηση για την αποζημίωση για την απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών, όπως επίσης 
σε θεωρητικό επίπεδο παραμένει η μεταφορά και αξιοποίηση συντελεστή δόμησης από τις κατεχόμενες 
περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές.  Τα δύο αυτά μέτρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν ίσως τη δικαιότερη 
παρέμβαση της πολιτείας για την έστω μερική αποκατάσταση της φερεγγυότητας των προσφύγων. 

 Η αξιοπρέπεια αυτής της πολιτείας κρίνεται καθημερινά στους προσφυγικούς συνοικισμούς, στις 
ετοιμόρροπες κατοικίες, στους εγκλωβισμένους ηλικιωμένους σε πεπαλαιωμένες πολυκατοικίες χωρίς 
ανελκυστήρες.  Η αξιοπρέπεια αυτής της πολιτείας κρίνεται καθημερινά και από την άρνησή της να ανταποκριθεί 
στο αίτημα για παραχώρηση τιμητικού επιδόματος στους αιχμαλώτους και τραυματίες του 1974 ως ελάχιστη 
αναγνώριση της προσφοράς τους προς την πατρίδα, σε αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους οφείλουμε 
μεταξύ άλλων τα πρόσκαιρα αξιώματα τα οποία φέρουμε.  

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
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 Το δυσμενές περιβάλλον ως προς τη χρηματοδότηση τόσο των αναγκών στέγασης όσο και των 
οικονομικών δραστηριοτήτων κυρίως δε της υπαίθρου και του αγροτικού κόσμου επέτεινε σημαντικά η απώλεια 
του συνεργατισμού.  Οι ευθύνες για την κατάρρευση του συνεργατισμού καταγράφονται λεπτομερώς στο 
πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής υπό τον έγκριτο νομικό κ. Γιώργο Αρέστη, ευθύνες που βαραίνουν 
πρωτίστως αυτούς που σήμερα συνεχίζουν να μας κουνούν το δάκτυλο και να κάνουν νουθεσίες, παριστάνοντας 
τους γκουρού της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής. 

 Έχω ακούσει και έχω διαβάσει με πολλή προσοχή την εναρκτήρια ομιλία του Υπουργού Οικονομικών και 
εντόπισα πολλές αναφορές για την πράσινη μετάβαση και το όραμα για αειφόρο ανάπτυξη.  Είναι ο ίδιος όμως 
υπουργός που ως Υπουργός Εσωτερικών αποδεχόταν ως βασική πηγή εσόδων των δήμων στο νομοσχέδιο για 
τη μεταρρύθμιση τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας, δημιουργώντας δηλαδή αντικίνητρο στους δήμους, για να 
προωθούν πολιτικές που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση.  Δεν περίμενε βεβαίως κανείς από την παρούσα 
κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού να πρότεινε ως βασική πηγή εσόδων των δήμων ένα ποσοστό από 
τα κρατικά έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και τον ΦΠΑ, που θα 
δημιουργούσε κίνητρα στις τοπικές αρχές για καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, μια 
κυβέρνηση που, για να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 
σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων, επέλεξε να μεταφέρει δύο εν ενεργεία υπουργούς με θεσμική εμπλοκή 
στην έγκριση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων στο πηδάλιο της Γενικής Εισαγγελίας. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι πρέπει να πορευτούμε σε ένα αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο όσο 
υφίσταται η αβεβαιότητα της συνεχιζόμενης πανδημίας.  Εντούτοις, υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν, γιατί αποτελούν στρεβλώσεις, ανισότητες και αδικίες που θέτουν εν αμφιβόλω την κοινωνική 
συνοχή και το κράτος δικαίου. 

 Η πλέον διαπιστωμένη ανισότητα αφορά στις συντάξεις.  Υπάρχουν δικαιούχοι πολλαπλών συντάξεων 
που ζουν βασιλικά και υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα που βρίσκεται κάτω και 
γύρω από το όριο της φτώχιας, αντιμετωπίζοντας καθημερινά τον μπαμπούλα του κοινωνικού αποκλεισμού.  Γι’ 
αυτό ίσως η πλέον επιβεβλημένη μεταρρύθμιση στον τόπο μας να είναι αυτή του συνταξιοδοτικού, για να 
αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια στο σύνολο των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. 

 Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα, που άπτεται της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης, είναι η 
συνέχιση και δυστυχώς επέκταση του τρόπου εργοδότησης εκπαιδευτικών υπό το καθεστώς της αγοράς 
εργασίας.  Το καθεστώς αυτό πλήττει την αποστολή της δημόσιας εκπαίδευσης και θα πρέπει να ρυθμιστεί το 
συντομότερο δυνατό. 

 Παραμένοντας στην εκπαίδευση, διαπιστώνουμε τον υπερπληθυσμό σε πολλά σχολεία όλων των 
βαθμίδων.  Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και συγκεκριμένα στο Παραλίμνι λειτουργεί γυμνάσιο με δεκαέξι 
τμήματα σε λυόμενες κατασκευές, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας σφυρίζουν αδιάφορα 
στις εκκλήσεις της τοπικής κοινωνίας για τη δημιουργία δεύτερου γυμνασίου. 

 Στον τομέα της υγείας εξαιρετικά άστοχη ήταν και η επιλογή του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου ως 
νοσοκομείου αναφοράς για την αντιμετώπιση της πανδημίας, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο τμημάτων του 
συγκεκριμένου νοσοκομείου, μειώνοντας δραματικά το επίπεδο περίθαλψης στην ευρύτερη περιοχή. 

 Εδώ οφείλουμε ξανά να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό 
προσωπικό των δημόσιων νοσηλευτηρίων που σήκωσαν και σηκώνουν το βάρος της αντιμετώπισης της 
πανδημίας.  Απέδειξαν ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να αντιμετωπίζεται από την πολιτεία ως εγγυητής της 
ποιότητας ζωής των πολιτών ειδικά σε περιόδους εκτάκτων αναγκών και όχι ως παθητικό που θα πρέπει 
συνεχώς να συρρικνώνεται. 

 Η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και ο γεωργοκτηνοτροφικός τομέας μαστίζονται από το φαινόμενο 
εργάτες από τρίτες χώρες να εγκαταλείπουν τους εργοδότες τους και είτε να αιτούνται πολιτικό άσυλο είτε να 
καταφεύγουν στην αδήλωτη εργασία σε άλλους τομείς της οικονομίας.  Το φαινόμενο αυτό, σε συνδυασμό με τις 
αυξημένες ροές παράτυπων μεταναστών από τα κατεχόμενα, δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την κοινωνική 
συνοχή και τις περιορισμένες αντοχές του κυπριακού κράτους.  Απαιτείται άμεση εξέταση και απόρριψη των 
προδήλως αβάσιμων αιτήσεων πολιτικού ασύλου και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι από την αστυνομία για 
αδήλωτη εργασία κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα, όπου καταφεύγουν οι πλείστοι εργάτες που εγκαταλείπουν 
τη νόμιμη εργασία τους. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Οι τουρκικές προκλητικές ενέργειες στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων, πέραν του ότι αποτελούν 
κατάφωρη παραβίαση ψηφισμάτων του ΟΗΕ και δημιουργία τετελεσμένων επί του εδάφους, βαθαίνουν 
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περαιτέρω την αποτελμάτωση του Κυπριακού και εκμηδενίζουν τις πιθανότητες συνολικής διευθέτησης εντός 
των παραμέτρων του ΟΗΕ.  Η τουρκική πλευρά επιχειρεί να εκτροχιάσει οριστικά και αμετάκλητα τη μέχρι σήμερα 
διαπραγμάτευση, η οποία διεξαγόταν στη λογική της συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων στη διακυβέρνηση έναντι 
εδαφικής αναπροσαρμογής ως αντάλλαγμα. 

 Η τουρκική προκλητικότητα στην Αμμόχωστο είναι μια ακόμα παταγώδης αποτυχία του ΟΗΕ, ο οποίος 
αποδεικνύεται ανήμπορος να επιβάλει την τήρηση των δικών του ψηφισμάτων.  Είναι όμως και ένα ακόμα 
κραυγαλέο άδειασμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η εν γένει στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις 
αναθεωρητικές επιδιώξεις της Τουρκίας περιγράφεται πλήρως από τη φράση του Τσόρτσιλ, αναφερόμενος στην 
πολιτική κατευνασμού απέναντι στον Χίτλερ: «Μοιάζει με κάποιον που ταΐζει έναν κροκόδειλο με την ελπίδα να 
τον φάει τελευταίο». 

 Η επιτήδεια ουδετερότητα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποθρασύνει την Τουρκία σε τέτοιο 
βαθμό, που θεωρεί ότι είναι ανεξέλεγκτη σε ένα διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον όπου τα νομικά κείμενα 
και οι διεθνείς συμβάσεις δεσμεύουν όλους τους άλλους εκτός από την ίδια. 

 Η νέα αυτή κραυγαλέα παρανομία της Τουρκίας και η εκ νέου θυματοποίηση της πόλης της Αμμοχώστου 
και των νόμιμων κατοίκων της θα πρέπει να αποτελέσουν το τέλος των ψευδαισθήσεων τόσο εντός όσο και εκτός 
Κύπρου.  Η Τουρκία είναι ο διεθνής παραβάτης στην ευρύτερη περιοχή μας και οι όποιες ενέργειες κατευνασμού 
της εκλαμβάνονται ως αδυναμία που εκτρέφει την αδηφαγία της.  Μόνο οι θεσμικές κυρώσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τον περιφερειακό οικονομικό και ενεργειακό 
αποκλεισμό της, θα θέσουν πραγματικά διλήμματα στην ηγεσία της Τουρκίας. 

 Παραλλήλως, η τουρκική πλευρά παίζει ένα εξίσου προκλητικό παιχνίδι σε βάρος των Αμμοχωστιανών, 
τους οποίους καλεί να προσφύγουν στην «Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας» στα κατεχόμενα, για να διεκδικήσουν 
δήθεν την επιστροφή τους υπό κατοχική διοίκηση, την ίδια ώρα που το λεγόμενο «Επαρχιακό Δικαστήριο 
Αμμοχώστου» έχει αποφανθεί ότι πέραν του 90% των περιουσιών στην περίκλειστη περιοχή ανήκει στο ΕΒΚΑΦ.  
Έστω όμως ότι κάποιος καταφέρνει να περάσει τον σκόπελο της «Επιτροπής Ακίνητης Ιδιοκτησίας» στα 
κατεχόμενα και επιστρέφει υπό κατοχική διοίκηση, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι η συμπεριφορά των κατοχικών 
αρχών θα είναι διαφορετική από τη συμπεριφορά που επέδειξαν απέναντι στους εγκλωβισμένους της 
Καρπασίας, παρά τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη Συμφωνία της Τρίτης Βιέννης του 1975; 

 Ακούω επίσης να γίνεται επίκληση του ατομικού δικαιώματος του καθενός να επιλέξει τι θα πράξει με την 
περιουσία του και αν θα επιχειρήσει να επιστρέψει υπό κατοχική διοίκηση.  Στο προοίμιο του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται το εξής:  «Η απόλαυση των δικαιωμάτων συνεπάγεται 
ευθύνες και καθήκοντα τόσο έναντι των τρίτων όσο και της ανθρώπινης κοινότητας όσο και των μελλοντικών 
γενεών».  Ως εκ τούτου, θεωρώ εξαιρετικά υποτιμητικό για εμάς τους Αμμοχωστιανούς, όταν αφήνεται να νοηθεί 
ότι η αξιοπρέπειά μας εξαντλείται στα στενά όρια της περίκλειστης περιοχής ή στο χρονικό πλαίσιο του σήμερα. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Καλές γιορτές σε όλες και όλους! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον Χρίστο Σενέκη για την ομιλία του και τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Χαράλαμπος 
Πάζαρος του Δημοκρατικού Συναγερμού εκ Πάφου. 

 Κύριε Πάζαρε, έχω ιδιαίτερη αγάπη προς την Πάφο, που έδωσε τον μεγαλύτερο ηγέτη, τον εθνάρχη 
Μακάριο, που τίμησε τον ελληνισμό σε όλα τα μήκη και πλάτη.  Ως εκ τούτου, ως Παφίτες σάς έχω ιδιαίτερη 
αγάπη και εκτίμηση! 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Όλοι πρόσφεραν στον τόπο και όλοι είναι άξιοι να τους τιμούμε και να τους υμνούμε! 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Σάβια Ορφανίδου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με συγχωρείτε; 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Και στους Αμμοχωστιανούς και στους Παφίτες και στους Λευκωσιάτες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, όταν γεννήσουν Μακάριο, θα τους εκτιμούμε κατά τον αυτόν και ίδιον τρόπο με τους Παφίτες!  
Όταν θα αξιωθείτε και στη Λευκωσία να βρείτε έναν Μακάριο, μπράβο σας! 
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ: 

 Γενικά η Πάφος, κύριε Πρόεδρε, έχει αυτά τα προνόμια, να βγάζει ηγέτες διαχρονικά σε διάφορα πόστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ε, μα, νομίζω σαν να πάθατε στείρωση τον τελευταίο...  Μετά τον Μακάριο εκάμαν σας στείρωση! 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ: 

 Όι, εν παθαίνουμε στείρωση, κύριε Πρόεδρε! 

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν, ετελειώσαν τα γενεαλογικά, τέλος!   

 Κύριε Πάζαρε, έχεις τον λόγο.  Ο χρόνος σου ξεκινά τώρα. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ: 

 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Αγαπητοί συνεργάτες, 

 Εν μέσω πανδημίας, αβεβαιότητας για το αύριο του τόπου, για το ποιες άλλες επιπτώσεις μπορεί να 
ακολουθήσουν στην καθημερινότητα και στην οικονομία μας, η Βουλή των Αντιπροσώπων καλείται να 
τοποθετηθεί υπέρ ή κατά του κρατικού προϋπολογισμού.  Η ευθύνη του κάθε βουλευτή έναντι των πολιτών από 
τις αποφάσεις του είναι μεγάλη.  Είμαστε εδώ, για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των πολιτών σε θέματα 
που αφορούν την καθημερινότητα, την ευημερία του, για θέματα οικονομίας, υγείας, δικαιοσύνης, εκπαίδευσης, 
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας.  Γνώμονάς μας επιβάλλεται να είναι το καλό συμφέρον του συνόλου των 
πολιτών, πάντα μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων μας. 

 Ανήκω στα νεοεισερχόμενα μέλη.  Στην ολιγόμηνη άσκηση των καθηκόντων μου και μέσα από επαφές 
μου με τον κόσμο τόσο προεκλογικά όσο και μετά την εκλογή μου έγινα δέκτης πολλών παραπόνων του απλού 
πολίτη για την αντιμετώπισή του από όλες τις εξουσίες της πολιτείας. 

 Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι χρέος μας προς τον κάθε πολίτη.  Θεωρώ πως το σχέδιο 
που παρουσιάστηκε είναι ικανό να επιλύσει πολλά προβλήματα και πως η εφαρμογή του θα απλουστεύσει την 
καθημερινότητα των πολιτών. 

 Για τον τόπο μας ο γεωργικός τομέας αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό οικονομικό πυλώνα, αφού εργοδοτεί 
μεγάλο αριθμό πολιτών είτε ως κύριο επάγγελμα είτε ως ένα επιπρόσθετο εισόδημα.  Αφουγκραζόμενος τις 
ανησυχίες των γεωργών, αλλά και ως συντονιστής του κόμματός μου στην κοινοβουλευτική επιτροπή Γεωργίας, 
νιώθω διπλή την ευθύνη και ζητώ να στηρίξουμε, να σταθούμε αρωγοί στον γεωργικό τομέα.  Η γεωργία πρέπει 
να διατηρηθεί ζωντανή, όπως ακριβώς είχε και η ίδια κρατήσει όρθιους τους παππούδες μας σε δύσκολους 
καιρούς του τόπου, σε περιόδους φτώχιας, σε περιόδους πολέμου.  Παρά την πανδημία, εντός του 2022 πρέπει 
να επεξεργαστούμε σχέδια, για να δοθούν περισσότερα κίνητρα, κυρίως οικονομικά, ιδιαίτερα στους νέους μας, 
προκειμένου να ασχοληθούν με τη γεωργία ως το κύριο επάγγελμά τους και όχι απλά ως ένα έξτρα εισόδημα. 

 Η πρόταση προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, παρά την πανδημία, είναι πολύ ικανοποιητική.  
Στοχεύει στη μεταρρύθμιση και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργοκτηνοτροφικής οικονομίας, 
στην προώθηση της πράσινης και της γαλάζιας ανάπτυξης, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προώθηση 
της αποδοτικής και βιώσιμης χρήσης των πόρων, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην πρόληψη των κινδύνων και ιδιαίτερα του κινδύνου των δασικών 
πυρκαγιών, όπου τα τελευταία χρόνια έχουμε υποστεί μεγάλες καταστροφές, καθώς και στην αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών για την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. 

 Προβλέπεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας η υλοποίηση δεκαεννιά μέτρων.  Τα 
δεκατέσσερα αφορούν επενδυτικά έργα και τα πέντε αφορούν μεταρρυθμίσεις.  Είναι σημαντικό να αναφερθεί 
πως ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας για το 2022 είναι αυξημένος κατά 2%, οι αναπτυξιακές 
δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση 29%, ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες είναι κατά 15% μειωμένες σε σχέση με 
το 2021.  Αυτό είναι και το πλέον σημαντικό, για να προχωρήσουμε στη νέα εποχή, όπως όλοι οραματιζόμαστε. 

 Θέλω ιδιαιτέρως όμως να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στις φετινές καταστροφικές πυρκαγιές που έζησε 
ο τόπος σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο και που έφεραν και πάλι στην επιφάνεια τα προβλήματα, αλλά και τις 
ελλείψεις σε βασικό εξοπλισμό και προσωπικό του Τμήματος Δασών.  Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 
Εσωτερικών και Γεωργίας και Φυσικών Πόρων άκουσαν από κάθε εμπλεκόμενο σε αριθμό συνεδριών τους τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις απόψεις και εισηγήσεις τους για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 
πυρκαγιών.  Στον προϋπολογισμό που ζητείται περιλαμβάνονται κονδύλια που αφορούν τον προγραμματισμό 
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των πτητικών μέσων του Τμήματος Δασών και για την αναγκαία στελέχωσή του.  Τονίζω πως θα είμαστε όλοι 
αδικαιολόγητοι, εάν δεν εγκριθεί και εάν το ερχόμενο καλοκαίρι ψάχνουμε πάλι τι φταίει και γιατί δε διαθέτουμε 
τον κατάλληλο και αναγκαίο εξοπλισμό ή προσωπικό.  Τα δάση είναι ζωή και ως ζωή οφείλουμε να τα 
προστατεύουμε. 

 Επίσης ως μέλος της επιτροπής Υγείας θεωρώ επιβεβλημένο η Βουλή να στηρίξει το ΓΕΣΥ να ξεπεράσει 
τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει.  Στα δυόμισι χρόνια λειτουργίας του εντοπίστηκαν τα λάθη, οι παραλείψεις, 
οι αστοχίες και οι «τρύπες» του ΓΕΣΥ που χρήζουν διόρθωσης, χωρίς να αλλοιωθεί η αρχιτεκτονική και η 
φιλοσοφία του.  Το Γενικό Σύστημα Υγείας είναι η μεγαλύτερη κοινωνική προσφορά του κράτους από ιδρύσεώς 
του μέχρι και σήμερα προς τους πολίτες και θα είναι ασυγχώρητο λάθος να μην το κρατήσουμε βιώσιμο και 
λειτουργικό. 

 Η συνεργασία μας με την ηγεσία του Γενικού Συστήματος Υγείας είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να 
αναβαθμιστούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις των δημόσιων νοσηλευτηρίων, να αγοραστεί ο αναγκαίος, σύγχρονος 
ιατρικός εξοπλισμός και μηχανήματα και για να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις ιατρικού και παραϊατρικού 
προσωπικού, προκειμένου τα κρατικά νοσηλευτήρια να είναι ανταγωνιστικά και σε θέση να παρέχουν υγιείς και 
υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες.  Η υγεία είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε.  Χωρίς υγεία δεν υπάρχει ζωή, δεν 
υπάρχει ανάπτυξη.  Δεν υπάρχουν περιθώρια εκπτώσεων στον τομέα αυτό, είναι χρέος μας να παρέχουμε 
ασφαλείς και υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες και φροντίδα προς τον Κύπριο φορολογούμενο πολίτη. 

 Μεγάλη ανάγκη παραμένει και η αναβάθμιση των ΤΑΕΠ των δημόσιων νοσηλευτηρίων, η αύξηση των 
κλινών τους και η επάνδρωσή τους σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.  Η καθημερινή ταλαιπωρία των 
ασθενών στο συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα των δημόσιων νοσηλευτηρίων αυτή τη χρονική 
στιγμή και οι τελευταίοι που ευθύνονται για την κατάσταση είναι οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς.  Η ψήφιση του 
προϋπολογισμού είναι επιβεβλημένη ανάγκη, αφού περιλαμβάνει κονδύλια για επιδιορθώσεις των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των νοσοκομείων μας, για επίλυση των προβλημάτων των ΤΑΕΠ, για αγορά εξοπλισμού και 
μηχανημάτων και για προσλήψεις ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού. 

 Ειδικότερα για την Πάφο, για την πόλη μου, είναι αναγκαίο το 2022 να τεθούν οι βάσεις για τη λειτουργία 
ογκολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, σε πρώτη φάση τύπου «one day care».  Οι καρκινοπαθείς 
της Πάφου υφίστανται καθημερινά μία αφάνταστη ταλαιπωρία από τις αναγκαίες μεταβάσεις τους.  Όλοι μας 
έχουμε ζήσει μέσα στο σπίτι μας τον αγώνα και την αγωνία ενός καρκινοπαθή. 

 Σας ρωτώ, αγαπητοί συνάδελφοι, για προβληματισμό σας:  Εσείς για πόσο καιρό θα ανεχόσασταν ο δικός 
σας ασθενής να ξυπνά από τα χαράματα, να κάθεται δύο και πλέον ώρες σε ένα λεωφορείο μαζί με άλλους 
καρκινοπαθείς διαφόρων σταδίων, να υποβάλλεται στη χημειοθεραπεία του και, καταβεβλημένος από τις 
παρενέργειες της χημειοθεραπείας του, σε κατάσταση σωματικής και ψυχολογικής εξαθλίωσης, να πρέπει πάλι 
να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο, για να επιστρέψει στο σπίτι του;  Δεν είναι εύκολο ούτε και για τα δικά τους 
πρόσωπα, προκειμένου να μην υποστούν επιπρόσθετη ταλαιπωρία με τα λεωφορεία, να υποχρεώνονται να 
ζητούν συνεχώς άδεια από την εργασία τους ή συνεχώς να κλείνουν τις επιχειρήσεις τους, προκειμένου να 
μεταφέρουν οι ίδιοι τους ασθενείς τους στο ογκολογικό, να τους περιμένουν όλη μέρα, μέχρι να τελειώσουν και 
να τους φέρουν πίσω στη Πάφο. 

 Συνεχίζοντας, θα ήθελα να χαιρετίσω την υπογραφή του συμβολαίου για την κατασκευή του δρόμου 
Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς, που έγινε μόλις τον Μάιο του 2021, ένα έργο για το οποίο απαιτήθηκαν προσπάθειες 
πέραν των είκοσι χρόνων.  Είναι το μεγαλύτερο σε εκτέλεση έργο της παρούσας κυβέρνησης για το 2021 και 
είναι μια ευχάριστη εξέλιξη για την επαρχία της Πάφου, ειδικά για το διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς, που 
επιτέλους εισέρχεται σε πορεία υλοποίησης εντός του 2022 έστω, όχι όπως αρχικά σχεδιάστηκε. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θέλω όμως να αναφερθώ και στο μεγάλο παράπονο των πολιτών της Πάφου, αλλά και εμένα προσωπικά.  
Το τελευταίο μεγάλο έργο που υπογράφτηκε για την πόλη μου ήταν εκείνο για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-
Λεμεσού τη δεκαετία του 1990.  Έκτοτε και μέχρι το 2015 δεν εξαγγέλθηκε κανένα άλλο μεγάλο και ουσιαστικό 
έργο.  Μεσολάβησαν δηλαδή περί τα δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια χωρίς μεγάλο έργο στην πόλη και επαρχία της 
Πάφου! 

 Η αναβάθμιση της Πάφου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 με πρωτοβουλία του αναμορφωτή της Πάφου, του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, τον οποίο και επί της ευκαιρίας ευχαριστώ 
θερμότατα για το μεγάλο ενδιαφέρον που επέδειξε.  Είναι ο άνθρωπος στον οποίο η Πάφος οφείλει ένα τεράστιο 
ευχαριστώ για τα αναπτυξιακά έργα που έγιναν από το 2015 και μετά.  Έκτοτε, δηλαδή από το 2015 μέχρι και 
σήμερα, ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται υπό κατασκευή στην πόλη και επαρχία της Πάφου έργα συνολικής αξίας 
€300 εκατομ. περίπου.  Λόγω όμως αυτού του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε και παρά τα 
έργα που ήδη παραδόθηκαν, η Πάφος εξακολουθεί να έχει σοβαρές ελλείψεις και χρειάζεται δουλειά σε έργα 
ανάπτυξης.  Απαιτείται η άμεση προώθηση αυτών που χρονολογούνται σε οδικό δίκτυο, σε αθλητικές 
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εγκαταστάσεις και κατασκευή μαρίνας.  Η Πάφος, η πρώτη πόλη που ξεκίνησε να έχει στα σχέδιά της τη 
δημιουργία μαρίνας, είναι η μοναδική παραλιακή πόλη που αυτή τη στιγμή δε διαθέτει μαρίνα. 

 Η Πάφος, ως κατεξοχήν τουριστική επαρχία, στηρίζεται οικονομικά σε δύο πυλώνες, την τουριστική και 
την οικοδομική της βιομηχανία.  Ως προορισμός φιλοξενεί περί του ενάμιση εκατομμυρίου ξένους επισκέπτες 
ετησίως και ολόχρονα.  Για να παραμείνει η Πάφος ελκυστική και ανταγωνιστική προς τρίτους προορισμούς και 
ειδικά των γειτονικών χωρών και για να μπορέσει να συνεχίσει να συνεισφέρει αδιάλειπτα στα οικονομικά του 
κράτους, απαιτείται τάχιστα η αναβάθμιση του κύριου, του βασικού της τουριστικού οδικού δικτύου και ειδικά του 
παραλιακού δρόμου Κάτω Πάφου προς Κόλπο των Κοραλλίων, δηλαδή του παραλιακού δρόμου από Χλώρακα 
και Κισσόνεργα προς την Πέγεια. 

 Είναι λυπηρό ένας τόσο σημαντικός και πολυσύχναστος δρόμος να εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνθήκες 
που σίγουρα δεν παραπέμπουν σε ένα σύγχρονο, εξελισσόμενο κράτος.  Τα σχέδια για την κατασκευή του 
δρόμου πρωτοσχεδιάστηκαν πριν τριάντα πέντε περίπου χρόνια και εξακολουθούν προκλητικά να παραμένουν 
επί χάρτου.  Εάν αυτή η κεντρικότατη τουριστική οδική αρτηρία, που χρησιμοποιείται από ενάμιση εκατομμύριο 
τουρίστες τον χρόνο, πλέον τους ντόπιους οδηγούς, δε χρήζει άμεσης ανακατασκευής, μιας αξιοπρεπούς 
αναβάθμισης, τότε ποιος άλλος δρόμος χρειάζεται; 

 Αυτό το οδικό έργο είναι εξέχουσας σημασίας και προτεραιότητας για την επαρχία μου.  Η μέχρι σήμερα 
μη κατασκευή και σύνδεση ολόκληρου του παραλιακού μετώπου, που εκκρεμεί στα σχέδια πέραν των τριών 
δεκαετιών, δικαιολογημένα επέφεραν την απογοήτευση σε κάθε Παφίτη.  Το 2022 πρέπει να είναι η χρονιά-
σταθμός για το συγκεκριμένο έργο.  Με ειλικρινή αγάπη προειδοποιώ τα αρμόδια τμήματα του κράτους πως το 
2022 θα γίνω πολύ κουραστικός, γιατί θέλω και επιβάλλεται αυτό το συγκεκριμένο έργο να βρίσκεται στον 
αμέσως επόμενο κρατικό προϋπολογισμό. 

 Καταλήγοντας, δεν μπορώ να κρύψω τη δυσαρέσκεια και τον έντονο προβληματισμό μου για το πού 
οδηγείται αυτός ο τόπος και η οικονομία μας εξαιτίας των αυξανόμενων και ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών.  
Τα τελευταία έξι χρόνια έχουν καταβληθεί, επιπρόσθετα των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την τσέπη 
του Κυπρίου φορολογούμενου πολίτη το ποσό των €180 εκατομ. σχεδόν.  Η Τουρκία, πέραν του γεγονότος ότι 
ήδη εδώ και αρκετά χρόνια προέβη σε ενέργειες δημογραφικής αλλοίωσης της Κύπρου στις κατεχόμενες 
περιοχές μας με την κάθοδο παράνομων Τούρκων εποίκων, εκμεταλλεύεται το μεταναστευτικό φαινόμενο, το 
χρησιμοποιεί ως ένα εργαλείο, ως ένα πανίσχυρο όπλο στα χέρια της, για να ολοκληρώσει τα επεκτατικά της 
σχέδια, προωθώντας από την αχίλλειο πτέρνα μας, την Πράσινη Γραμμή, παράτυπους μετανάστες στις 
ελεύθερες περιοχές μέσω του παράνομου αεροδρομίου της Τύμβου.  Ουσιαστικά, η Τουρκία προβαίνει σε έναν 
νέο εποικισμό εις βάρος της ελεύθερης Κύπρου, εκμεταλλευόμενη την άστοχη επιδοματική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις όποιες δικές μας αδυναμίες για επαρκή έλεγχο της Πράσινης Γραμμής.  Ως εκ 
τούτου, επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων για ενίσχυση και αυστηρή επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής, 
προκειμένου να διασφαλίσουμε την εθνική μας ασφάλεια. 

 Όσον αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό, ευελπιστώ πως το σώμα της Βουλής, μέσα σε κλίμα σύνεσης, 
με αγαστή συνεργασία εκ μέρους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, θα λάβει αυτές τις σωστές αποφάσεις 
που θα προστατεύσουν τα συμφέροντα των πολιτών της Κύπρου και που θα συντείνουν στην ευημερία της 
πατρίδας μας. 

 Να πω και εγώ εκ μέρους μου ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους συνεργάτες μας στη Βουλή 
για την πολύ καλή δουλειά που επιτελούν και βοηθούν πάρα πολύ στο έργο μας. 

 Κλείνοντας, εύχομαι από καρδιάς καλές γιορτές με υγεία και αγάπη σε όλους και στα αγαπημένα σας 
πρόσωπα και καλή λευτεριά στο πολύπαθό μας νησί! 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Από το στόμα σου και στου Θεού τ’ αφτιά, κύριε Πάζαρε!  Ευχαριστώ για την ομιλία σας. 

 Ο επόμενος ομιλητής είναι ο αγαπητός συνάδελφος Ανδρέας Πασιουρτίδης του ΑΚΕΛ από τη Λάρνακα, 
εκλογικής περιφέρειας Λάρνακος. 

 Κύριε Ανδρέα, ο λόγος είναι δικός σας και μετά είναι ο άλλος συνάδελφος από τη Λάρνακα -να ετοιμάζεται- 
ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης. 

 Το λοιπόν, κύριε Ανδρέα. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Πολύ καλά κάνει ο κ. Πάζαρος που διεκδικεί για την πόλη και επαρχία του, αλλά κυβερνά δέκα χρόνια ο 
Δημοκρατικός Συναγερμός.  Εν ηξέρω ’πού ποιον περιμένει να γίνουν τούντα έργα! 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Καλή η υπενθύμιση! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ:   

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ένατος προϋπολογισμός της κυβέρνησης Αναστασιάδη-Δημοκρατικού Συναγερμού, ένατη συνεχόμενη 
χρονιά που η Κύπρος κατρακυλά με βάση τους δείκτες διαφθοράς, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Παγκόσμιας 
Τράπεζας. 

 Η πολυδιαφημιζόμενη ανάπτυξη συνοδεύεται από ποικιλία σκανδάλων, ταξίδια με ιδιωτικά τζετ πότε 
Σαουδάραβων σεΐχηδων και πότε Ρώσων ολιγαρχών και πάντοτε με κραυγαλέα σύγκρουση συμφέροντος και 
πλουτισμό ημετέρων.  Και το κερασάκι στην τούρτα, ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που, ειρήσθω 
εν παρόδω, μόνο οι ευρωβουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού καταψήφισαν, το οποίο εμπλέκει για πρώτη 
φορά το όνομα Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος παράνομου 
χρήματος από πελάτη του δικηγορικού γραφείου που φέρει το όνομά του και ελέγχεται από τις θυγατέρες του. 

 Οδεύοντας στον τελευταίο χρόνο διακυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη, η πεποίθηση ότι η 
παρακαταθήκη του τον Ιανουάριο του 2023 θα είναι ένας χαρακτηρισμός που θα μπορούσε κάλλιστα να 
αποτελέσει τίτλο κινηματογραφικής ταινίας ή τηλεοπτικής σειράς γίνεται όλο και πιο έντονη: The offshore 
President!  

 Παρ’ όλα αυτά, ουδέν μεμπτόν κατά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας!  Καμία σύγκρουση συμφέροντος στο 
να εγκρίνει αιτήματα που έρχονται από το δικηγορικό του γραφείο.  Έφτασε σε σημείο να βλέπει σκιές και 
σκοπιμότητες στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Αλλά ποτέ δε μας είπε ποιες είναι αυτές οι 
σκοπιμότητες και από πού προέρχονται.  Η σύγκρουση συμφέροντος είναι δεδομένη, εξυπηρετεί το στενό 
οικογενειακό περιβάλλον, όπως είχε εξυπηρετήσει και τους συμπεθέρους και τους λίγους εκλεκτούς φίλους στον 
περίγυρό του. 

 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πολιτικά εκτεθειμένος.  Εμείς θα επιμένουμε να ασκούμε τον 
κοινοβουλευτικό μας έλεγχο και να αναδεικνύουμε πρακτικές που αγγίζουν τα όρια του ηθικώς και πολιτικώς 
απαράδεκτου.  Αν παρ’ όλα αυτά κάποιοι επιδιώκουν την αποσιώπηση, εμείς δε θα δεχτούμε καμία συγκάλυψη.  
Παράλληλα, αναμένουμε και την έναρξη και ολοκλήρωση των ερευνών από όλες τις αρμόδιες αρχές αναφορικά 
με τη νομική πτυχή του θέματος, αλλά και για να καταδειχθεί αν προκύπτουν κενά και αδυναμίες του νομοθετικού 
και κανονιστικού πλαισίου, οι οποίες χρήζουν ρύθμισης. 

 Το ΑΚΕΛ όμως ποτέ δεν έμεινε στη στείρα κριτική και αντιπολίτευση.  Καθημερινά υποβάλλουμε 
προτάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την κοινωνία.  Στις σημερινές συνθήκες η απαίτηση για περαιτέρω 
εμπέδωση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας από όλους αποτελεί υπαρκτή κοινωνική 
αναγκαιότητα.  Ως εκ τούτου, έχουμε πρωτοστατήσει τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής στο πεδίο της 
καταπολέμησης της διαφθοράς.  Μέχρι σήμερα υποβάλαμε αρκετές προτάσεις, αλλά και νομοθετικές τομές που 
αφορούν τη λειτουργία του κράτους και των θεσμών, μερικές από τις οποίες θα παραθέσω παρακάτω: 

1. Υποχρεωτική δήμευση περιουσίας πρώην και νυν πολιτειακών αξιωματούχων και δημόσιων λειτουργών 
οι οποίοι καταδικάζονται για αδικήματα φοροδιαφυγής, δεκασμού και διασπάθισης δημόσιου χρήματος.  

2. Διεύρυνση του καταλόγου των ελεγχόμενων προσώπων για σκοπούς υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες», 
η οποία να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους αξιωματούχους των τριών εξουσιών, εκτελεστικής, 
νομοθετικής και δικαστικής, και γενικά όλους όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ασκώντας δημόσια 
εξουσία ή ως εκ της θέσεώς τους λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τα δημόσια 
οικονομικά ή τη δημόσια διοίκηση. 

3. Δημοσιοποίηση των εξελεγμένων λογαριασμών των μέσων μαζικής ενημέρωσης με ταυτόχρονη 
πληροφόρηση της κοινής γνώμης για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, περιλαμβανομένων θυγατρικών και 
συνδεδεμένων εταιρειών.  

4. Πλήρης απαγόρευση ανάληψης εργασίας ή παροχής υπηρεσίας προς το κεντρικό κράτος και τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα από εν ενεργεία πολιτειακούς αξιωματούχους και/ή από επιχειρήσεις που άμεσα 
ή έμμεσα συνδέονται ή παραπέμπουν σε αυτούς.  

5. Υποχρέωση των ελεγχόμενων προσώπων, καθώς και των συζύγων, συντρόφων και τέκνων τους να 
αποκαλύπτουν συμφέρον που κατέχουν σε νομικά πρόσωπα στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό είτε μέσω 
καταπιστευματοδόχου ή φαινόμενου μετόχου είτε υπό την ιδιότητα του πραγματικού δικαιούχου.  Σκοπός 
είναι ο τερματισμός της απόκρυψης τέτοιων συμφερόντων από αξιωματούχους που κρύβονται πίσω από 
αχυρανθρώπους, ενώ στην ουσία αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες εταιρειών ή οι κάτοχοι συμφερόντων. 
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 Δύσκολα μπορεί να μειωθεί η διαφθορά, αν δεν το απαιτήσει και αν δεν το διεκδικήσει η ίδια η κοινωνία.  
Εμείς, αφουγκραζόμενοι την κοινωνία, ενεργούμε προς αυτή την κατεύθυνση.  Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 
ελέγχου και μείωσης της διαφθοράς είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.  Η δημοκρατία ασφυκτιά, 
όταν της γυρίζουμε την πλάτη!  

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Η καθημερινή μας επαφή με τους πολίτες έχει αναδείξει και άλλα ζητήματα που χρήζουν ρύθμισης.  Το 
ΑΚΕΛ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για επίλυση θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία.  Τρανό παράδειγμα η 
προσπάθεια διαμόρφωσης μιας νέας, σύγχρονης, ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής νομοθεσίας για το 
φαινόμενο του bullying, που πλήττει με ανησυχητικά αυξανόμενη συχνότητα εκατοντάδες ανθρώπους, και 
ιδιαίτερα παιδιά και νέους, σε διάφορους κοινωνικούς χώρους.  Στόχος μας είναι μια πλατιά διαβούλευση με 
κρατικούς και κοινωνικούς φορείς, την επιστημονική κοινότητα και άλλους επαγγελματίες, καθώς και άντληση 
εμπειριών από τη διεθνή νομοθεσία και πρακτική, ούτως ώστε να καταλήξει αυτή η διεργασία στην εκπόνηση 
μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας για τον εκφοβισμό, τη στήριξη των θυμάτων, τον χειρισμό των θυτών, τις 
ευθύνες των μαρτύρων κ.ο.κ. 

 Δυστυχώς όμως, όσες νομοθετικές ρυθμίσεις και να υπάρξουν, θα πρέπει να συνοδεύονται και από την 
απαραίτητη πολιτική βούληση της εκτελεστικής εξουσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.  Δεν μπορεί 
από τον Απρίλιο του 2021 να έχει ψηφιστεί ειδικός νόμος για τους ανήλικους παραβάτες, αλλά μέχρι σήμερα να 
μην έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες εξειδικευμένες δομές. 

 Άρρηκτα συνδεδεμένη είναι και η ανάγκη εκσυγχρονισμού και ποιοτικής αναβάθμισης του αστυνομικού 
σώματος, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας.  Αν και δεν αποτελεί στόχο μας ένα 
αστυνομοκρατούμενο κράτος, η υποστελέχωση της αστυνομίας έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα.  Μόλις 
πρόσφατα ζήσαμε το φιάσκο με τις προσλήψεις αστυνομικών και την ανικανότητα των αρμοδίων παρ’ όλες τις 
προειδοποιήσεις και επισημάνσεις μας για τα κενά στη διαδικασία.  Η αλαζονεία και ο ετσιθελισμός σας 
προκαλούν περισσότερα προβλήματα! 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ο κόσμος έχει φτάσει στα όριά του!  Η καθημερινότητα όλων μας έχει αλλάξει.  Στόχος όλων μας και 
πρωτίστως της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.  Ο δημόσιος τομέας υγείας 
έχει αφεθεί στο έλεός του χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη.  Καλούμε τον κόσμο να εμβολιαστεί, αλλά το αρμόδιο 
υπουργείο αδυνατεί να παρέχει εκείνες τις συνθήκες, για να κάνει τη διαδικασία ομαλή και εύκολη.  Οι πολίτες 
βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλο συνωστισμό, καθυστερήσεις και τεράστια ταλαιπωρία, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία εντάσεων.  Επιτέλους, λειτουργήστε τα εμβολιαστικά κέντρα με τρόπο, ώστε να μην προκαλείται 
άσκοπη και αχρείαστη ταλαιπωρία.  

 Ταλαιπωρία όμως υφίστανται σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία 
και πολίτες που εκλιπαρούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά.  Ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος 
δημόσια επικαλείται συνεχώς την ανάπτυξη.  Το αρμόδιο υπουργείο των Οικονομικών όμως έχει αντίθετη άποψη.  
Ογδόντα οκτώ νέοι βιοτέχνες και επαγγελματίες αναμένουν τη διάθεση κονδυλίου ύψους €1,5 εκατομ. περίπου, 
που αφορά την επέκταση των βιοτεχνικών περιοχών Κιτίου και Ξυλοτύμπου, για να μπορέσουν να 
δραστηριοποιηθούν, αλλά τους λέμε να περιμένουν μετά το 2024.  Αυτή είναι η οικονομική ανάπτυξη που 
οραματίζονται! 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Η κυβερνητική αναλγησία όμως αντικατοπτρίζεται και σε άλλα ζητήματα που απασχολούν την πόλη και 
επαρχία Λάρνακας.  Εγώ, ως βουλευτής της επαρχίας Λάρνακας, όπως και όλοι οι κάτοικοι της πόλης δεν 
ανεχόμαστε πλέον τον κυβερνητικό εμπαιγμό.  Διότι πώς αλλιώς μπορούν να χαρακτηριστούν οι επανειλημμένες 
δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για δημιουργία 
και λειτουργία πανεπιστημιακής σχολής στη Λάρνακα και οι ταυτάριθμες υπαναχωρήσεις από αυτές;  Η Λάρνακα 
είναι μία πόλη στην οποία δε λειτουργεί κάποια πανεπιστημιακή σχολή.  Ο ενταφιασμός και η ακύρωση αυτής 
της -κατά τα άλλα- ειλημμένης απόφασης αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη μιας ολόκληρης επαρχίας.  
Απαιτούμε, όπως και όλοι οι τοπικοί φορείς, την άμεση υλοποίηση ενός έργου που η Λάρνακα δικαιούται και έχει 
ανάγκη και θα αποδώσει πολλαπλά οφέλη σε ολόκληρο το νησί.  Ένα έργο που εντάσσεται στη γαλάζια 
ανάπτυξη, καθώς πρόκειται για σχολή επιστημών και τεχνολογίας της θάλασσας.   

 Ακόμα ένα θέμα που χρονολογείται είναι η αξιοποίηση του χώρου του Διανέλλειου Γυμνασίου και 
Ορφανοτροφείου.  Επιτέλους, ο χώρος έχει διατεθεί στο κράτος, όμως η αναβλητικότητα και οι καθυστερήσεις 
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, παρά τις συνεχείς μας παραστάσεις για 
ανέγερση σχολικής μονάδας, κρατούν το θέμα στάσιμο.  Ζητούμε επιτακτικά όπως δρομολογηθεί το έργο 
δίνοντας λύση στις εκπαιδευτικές ανάγκες της επαρχίας Λάρνακας. 
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 Από το 2014 επίσης ως Λαρνακείς ακόμη αναμένουμε την έναρξη των εργασιών για θωράκιση και 
προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους από φυσικές καταστροφές, ώστε να μην είναι έρμαιο των 
καιρικών φαινομένων.  Ακόμα ένα έργο που έχει εξαγγελθεί από τον ίδιο τον Πρόεδρο Αναστασιάδη!  Αλλά 
δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν καν διενεργηθεί οι απαραίτητες μελέτες.  Αν για την επαρχία Πάφου μπορεί 
να θεωρείται ο αναμορφωτής -κάτι το οποίο δεν ασπάζομαι βέβαια- για τη Λάρνακα σίγουρα δεν μπορεί να του 
δοθεί τέτοιος χαρακτηρισμός. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το 2021 ήταν η χρονιά που πλήγηκε η χώρα μας από μια τεράστια φυσική και οικολογική καταστροφή.  
Οι φονικές πυρκαγιές που έπληξαν την ορεινή Λάρνακας και Λεμεσού έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις 
στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας, αλλά και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους 
και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται.  Το κράτος θα πρέπει, μακριά από χρονοβόρες και 
γραφειοκρατικές διαδικασίες και αγκυλώσεις, να σταθεί αρωγός αυτών των ανθρώπων, στηρίζοντάς τους τόσο 
οικονομικά όσο και επαγγελματικά στην προσπάθεια επαναδραστηριοποίησής τους.  Αναμένουμε επίσης την 
τάχιστη αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για επαρκή 
στελέχωση των αρμόδιων τμημάτων, ούτως ώστε να μη ζήσουμε ξανά παρόμοια φαινόμενα.  Στο σημείο αυτό, 
κύριε Πρόεδρε, να πω ότι οι κάτοικοι ακόμη αναμένουν την καταβολή των αποζημιώσεων, για να μπορέσουν να 
επαναδραστηριοποιηθούν. 

 Συμπερασματικά, πλέον είναι συγκλίνουσα η άποψη ότι υπό την παρούσα κυβέρνηση βιώνουμε τον 
απόλυτο εξευτελισμό θεσμών και αξίων.  Οι επικοινωνιακές μεγαλοστομίες της κυβέρνησης ξεφουσκώνουν η μία 
μετά την άλλη.  Οι πολίτες αντιδρούν!  Δεν ανέχονται!  

 Απευθυνόμαστε στους κυβερνώντες:  Κυβερνάτε για δέκα χρόνια και δεν καταφέρατε να δώσετε ούτε 
όραμα ούτε προοπτική για το μέλλον!  Σας καλούμε να αντιληφθείτε ότι η καθημερινή σας ανάλωση στην 
προστασία της επικοινωνιακής εικόνας του Προέδρου δεν επιλύει τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
τόπος.  Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να παραδώσετε την εξουσία όσο το δυνατό πιο σύντομα! 

 Καλές γιορτές σε όλους! 

(Κατά τη διάρκεια της αγόρευσης του κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης 
αντικατέστησε στην έδρα ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ) 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Πασιουρτίδη. 

 Καλώ στο βήμα τον κ. Πρόδρομο Αλαμπρίτη για τη δική του ομιλία. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Μας δίνεται η ευκαιρία με τη συζήτηση των προϋπολογισμών να κάνουμε μία ανασκόπηση της 
προηγούμενης χρονιάς, αλλά και να σκιαγραφήσουμε τον προγραμματισμό της κυβέρνησης για την επόμενη 
χρονιά βραχυχρόνια, αλλά και το συνολικό όραμα για το επόμενο διάστημα.  Θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ στα 
επιτεύγματα και τις μεταρρυθμίσεις που αυτή η κυβέρνηση τόλμησε να υλοποιήσει, με τη βοήθεια βέβαια και τη 
συνεργασία της Βουλής, αλλά και σε όσα έχει σκοπό να υλοποιήσει μέσα από τον προϋπολογισμό του 2022.   

 Αρχικά, αναγνωρίζεται από όλους ότι διανύουμε και διανύσαμε μια δύσκολη περίοδο.  Μια περίοδο 
πανδημίας με όλα τα αρνητικά επακόλουθα που αυτή επιφέρει στη ζωή των πολιτών και στην οικονομία.  
Κλήθηκε αυτή η κυβέρνηση να πάρει δύσκολες αποφάσεις για περιορισμό της πανδημίας.  Με γρήγορα 
αντανακλαστικά περιόρισε τις τραγικές συνέπειες που αυτή θα προκαλούσε στο ελάχιστο.  Ο δρόμος όμως, απ’ 
ό,τι φαίνεται, είναι μακρύς και απρόβλεπτος.  Χρειάζεται υπομονή και να ακούμε τις συμβουλές των ειδικών και 
των επιστημόνων.  Σε αυτό το σημείο θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει για την αναχαίτηση του ιού.  Ευχαριστίες 
αξίζουν βέβαια και σε όλους τους συμπολίτες μας, που με τον τρόπο τους συμβάλουν στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας.  Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε!   

 Στα πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων το κράτος κατάφερε να στηρίξει μέσω ενός μεγάλου 
αριθμού σχεδίων τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  Προώθησε τα σχέδια επιδότησης επιτοκίων για στεγαστικά 
και επιχειρηματικά δάνεια και κατάφερε να στηρίξει πέραν των 250 000 εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα 
καταβάλλοντάς τους το 60% των δηλωμένων εισοδημάτων τους, με το συνολικό κόστος των δημοσιονομικών 
μέτρων να ξεπερνά το €1 δις.   
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 Το 2021, παρ’ όλες τις ιδιαιτερότητές του, θα κλείσει με πλεονάσματα, με ρυθμούς ανάπτυξης πέραν του 
5% και με ποσοστά ανεργίας τα οποία πλησιάζουν επίπεδα πλήρους απασχόλησης.  Αυτό είναι ένα επίτευγμα 
που κατάφερε η κυβέρνηση μέσα από έναν προϋπολογισμό με πολλά μέτρα και έργα ανάπτυξης.  Με την 
αποφασιστικότητα και την προνοητικότητά της η κυβέρνηση υιοθέτησε ένα πλάνο το οποίο μέσα από το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά κυρίως μέσω του προϋπολογισμού του 2022 που θα κληθούμε να 
ψηφίσουμε θα συνεχίσει τους ρυθμούς ανάπτυξης, θα αυξήσει τον αριθμό των θέσεων εργασίας και θα συμβάλει 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.   

 Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος-το αύριο», που έχει καταρτιστεί, αποτελεί ένα 
σχέδιο ρεαλιστικό και συνάμα φιλόδοξο, που θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας.  Αποτελεί ένα μοντέλο 
ανάπτυξης της επόμενης ημέρας με όραμα για τη χώρα μας.  Αντιμετωπίζει τις οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της πανδημίας.  Είναι ένας συνολικός κοινωνικός και οικονομικός μετασχηματισμός, που οδηγεί σε 
μια νέα εποχή, νοοτροπίες, θεσμούς την τεχνολογία και την οικονομία.  Στόχος του σχεδίου είναι να καταστήσει 
την Κύπρο μια χώρα με υψηλό δείκτη παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, με σύστημα υγείας που θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών βάσει βέλτιστων πρακτικών, με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα 
βοηθά στην απόκτηση δεξιοτήτων για τις ανάγκες της εποχής, μια χώρα που θα προχωρήσει στην ψηφιακή 
μετάβαση, στην πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη.  Το σχέδιο προωθεί τη βελτίωση των υπηρεσιών του δημόσιου 
και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών και την εδραίωση ενός κράτους πρόνοιας και ενός κράτους δικαίου.  Το συνολικό ποσό για την 
υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2026 ανέρχεται, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των 
ετήσιων προϋπολογισμών, στα €4,4 δις.  Αξίζει να σημειωθεί ότι από την υλοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπεται να δημιουργηθούν πέραν των έντεκα χιλιάδων νέων, καλά 
αμειβόμενων θέσεων εργασίας.  

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Έχουμε υποχρέωση προς τους πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους να τους τιμήσουμε και εμείς οι 
ίδιοι μέσα από τις εισηγήσεις μας, τις προτάσεις μας, τις πράξεις μας, αλλά και το τι ψηφίζουμε μέσα στη Βουλή.  
Ό,τι υποσχέθηκα κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών αυτούς τους μόλις έξι μήνες ως βουλευτής 
προσπαθώ να το κάνω πράξη.  Προσπαθώ να έχω καθημερινή επαφή με τους πολίτες, να αφουγκράζομαι τα 
προβλήματα και τις ανησυχίες τους και μέσα από τις συναντήσεις μου με τους αρμόδιους φορείς και το 
κοινοβουλευτικό μου έργο, σε συνεργασία με όλους τους συναδέλφους, να συμβάλω στην ευημερία των πολιτών.   

 Θα επικεντρωθώ όμως σε όσα αφορούν κυρίως τις επιτροπές στις οποίες συμμετέχω, αλλά και την 
επαρχία μου.  Μέσα από την επιτροπή Περιβάλλοντος, στην οποία συμμετέχω, προωθήθηκε στην ολομέλεια της 
Βουλής ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, «Ο περί Αποβλήτων Νόμος», το οποίο υπερψηφίστηκε.  Συμβάλλει 
στην ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων, αλλά ρυθμίζει και την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω 
Όσο Πετώ/Pay As You Throw».  Ένα νομοσχέδιο που θα βοηθήσει στη μείωση των δημοτικών αποβλήτων, θα 
αυξήσει την ανακύκλωση, θα μειώσει τα τέλη στους δημότες που θα το εφαρμόσουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, 
θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  
Για το πρόγραμμα «Πληρώνω Όσο Πετώ» θα δοθούν €25 εκατομ. προς τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές για 
την υλοποίησή του.  Επιπλέον, θα δοθεί κρατική στήριξη προς τις ορεινές κοινότητες που θα απωλέσουν 
εισοδήματα από το μέτρο αυτό.  Επίσης, υπάρχει η πρόθεση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος να φέρει τους επόμενους μήνες ενώπιον της επιτροπής νομοσχέδιο για το εγγυοδοτικό 
σύστημα, σύμφωνα με το οποίο θα τοποθετηθούν σε παγκύπρια βάση μηχανές στις οποίες ο πολίτης θα 
τοποθετεί ορισμένου τύπου ανακυκλώσιμα δοχεία και θα του επιστρέφεται ένα ανταποδοτικό τέλος.  Σημαντικά 
νομοθετήματα που θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος, την αλλαγή νοοτροπίας, την 
ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας.   

 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει φιλόδοξους στόχους, δεσμευτικούς μάλιστα, για επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050.  Το European Green Deal θα μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια 
σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία.  Υπάρχουν πολλά που πρέπει 
να γίνουν, τα οποία προβλέπονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τη μετάβαση στην πράσινη 
οικονομία και ανάπτυξη και τη χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Στα πλαίσια της πράσινης 
συμφωνίας του Δημοκρατικού Συναγερμού με την κοινωνία των πολιτών τα επόμενα τρία χρόνια θα φυτέψουμε 
ένα εκατομμύριο δέντρα σε όλη την Κύπρο.  Πρασινίζουμε τον τόπο μας και στηρίζουμε πολιτικές και δράσεις με 
στόχο την αειφόρο και πράσινη ανάπτυξη.   

 Παράλληλα, στην επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας είχαμε κάνει μια μεγάλη 
περιοδεία σε αρκετά σχολεία της Κύπρου, ώστε να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασιν την καθημερινότητα στις 
σχολικές μας μονάδες. Συζητήσαμε θέματα που άπτονται της έναρξης της σχολικής χρονιάς, αλλά και γενικότερα 
θέματα που απασχολούν τον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης.  Όντας εκπαιδευτικός δεκατέσσερα χρόνια, 
γνωρίζω από πρώτο χέρι πληθώρα προβλημάτων, τα οποία χρήζουν νομοθετικής ή άλλης ρύθμισης.  
Συναντηθήκαμε με διάφορους φορείς που ασχολούνται με θέματα παιδείας και ενημερωθήκαμε για την πρόθεση 
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του υπουργείου για τη δημιουργία στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έξι χιλιάδων 
ψηφιακών τάξεων.   

 Στο πλαίσιο των συζητήσεων τέθηκαν θέματα υποδομών των σχολικών κτιρίων και η μεγάλη ανάγκη για 
κλιματιστικά στα σχολεία, που θα βελτιώσουν τις συνθήκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το θέμα των 
εκπαιδευτικών των ολοήμερων σχολείων, αλλά και των απογευματινών προγραμμάτων.  Η βελτίωση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων και η στήριξη σωματείων και ομοσπονδιών είναι επίσης στις προτεραιότητες της 
επιτροπής.   

 Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς μας 
που με ζήλο, μέσα στις συνθήκες της πανδημίας συνέτειναν τα μέγιστα με υπεράνθρωπες προσπάθειες, ώστε 
να παραμείνουν τα σχολεία ανοικτά.   

 Όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, μεγάλος εθνικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η αναβάθμιση των 
πτυχίων των πανεπιστημίων μας.  Επιπλέον, θα πρέπει να στηρίξουμε και να επεκτείνουμε περαιτέρω τη 
διασύνδεση των πανεπιστημίων μας με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο.   

 Στις προτεραιότητες της επομένης χρονιάς είναι η δημιουργία του υφυπουργείου πολιτισμού, ώστε να 
προσδώσουμε στον πολιτισμό την αξία και τον ρόλο που του αρμόζει.   

 Ο προϋπολογισμός για το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας περιλαμβάνει 
αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών κατά 11,2% σε σχέση με το 2021 και φθάνουν σε ύψος τα €212 εκατομ.  
Με συναίνεση και συνεργασία μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της παιδείας και να εκσυγχρονίσουμε το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα.   

 Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και γενικότερα το δημογραφικό πρόβλημα είναι ένα πολύ σημαντικό 
θέμα και, όπως καταδεικνύουν οι στατιστικές μελέτες, με πολύ αρνητικές συνέπειες για τη χώρα μας.  Ένα θέμα 
που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και επίλυσης.   

 Χαιρετίζουμε τα όσα έγιναν μέχρι σήμερα εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως η επέκταση της άδειας 
μητρότητας, η υιοθέτηση της άδειας πατρότητας, η προίκα του μωρού, η επαναφορά του επιδόματος μάνας, η 
επέκταση των εισοδηματικών κριτηρίων για επιδόματα τέκνου, η στεγαστική πολιτική για τα νεαρά ζευγάρια σε 
απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές.   

 Προφανώς, υπάρχουν αρκετά που πρέπει να γίνουν για την επίλυση του προβλήματος αυτού.  Μια εκ των 
προτάσεων που τέθηκαν στην Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού 
Προβλήματος είναι η επιδότηση των γεννήσεων, κυρίως ξεκινώντας από το τρίτο παιδί και περαιτέρω.  Με βάση 
μελέτες το 2019 οι γεννήσεις πρώτου παιδιού αφορούσαν το 46% των γεννήσεων, για το δεύτερο παιδί το 36%, 
για το τρίτο παιδί το 12% και για το τέταρτο παιδί το 2,8%.  Τα μέτρα που λαμβάνουμε πρέπει να είναι στοχευμένα.  
Κάποιες εισηγήσεις που καταθέσαμε στην επιτροπή για τον περιορισμό του προβλήματος, για τη στήριξη των 
νεαρών ζευγαριών και την αύξηση των γεννήσεων περιλαμβάνουν την εξέταση για παροχή φορολογικών 
ελαφρύνσεων ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας, την περαιτέρω στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, την 
επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου, τη γονική άδεια επί πληρωμή -νομοσχέδιο το οποίο αναμένουμε 
να κατατεθεί στη Βουλή- την επέκταση των προγραμμάτων στεγαστικής πολιτικής, αλλά και την υιοθέτηση 
μέτρων για ευέλικτη εργασία για γονείς και τη δημιουργία χώρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σε 
επιχειρήσεις και βιομηχανικές περιοχές.   

 Από τις πιο πάνω εισηγήσεις κάποιες βοηθούν στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής 
ζωής και άλλες δίνουν κίνητρα για τη δημιουργία οικογένειας με ενθάρρυνση των γεννήσεων. 

 Όσον αφορά την επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οφείλουμε να επικροτήσουμε τις 
προσπάθειες του υπουργείου και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει σε θέματα οδικής ασφάλειας, βιώσιμης 
κινητικότητας, σύγχρονων και ποιοτικών ταχυδρομικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών και αξιοποίησης 
αρχαιολογικών χώρων.  Θετικό πρόσημο δίνουμε και στον στόχο του υπουργείου να αξιοποιήσει στο μέγιστο 
τους πόρους που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο για την προώθηση και επιδότηση της ηλεκτροκίνησης όσο 
και την εισαγωγή ευφυών συστημάτων μεταφορών.  

 Τέλος, δε θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην πόλη και επαρχία μου, για να ομολογήσω ότι χαίρομαι 
ιδιαιτέρως, γιατί η Λάρνακα περνά στο επίκεντρο της ανάπτυξης.  Τα έργα στη Λάρνακα και η ανάπτυξη που 
τροχοδρομείται από άκρη σε άκρη της επαρχίας μας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενιαία ανάπτυξη 
λιμανιού και μαρίνας, την ολοκλήρωση της μετακίνησης των πετρελαιοδεξαμενών και των εγκαταστάσεων 
υγραερίου, την επόμενη φάση του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, την ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα 
κοινοτήτων, τη διαμόρφωση πλατειών στην ορεινή Λάρνακας και όχι μόνο, την ανάπλαση παλαιών αγορών σε 
πόλη και επαρχία, καταδεικνύουν ότι η επόμενη δεκαετία ανήκει στη Λάρνακα.  

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  
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 Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην ετοιμασία, κατάρτιση 
και συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού.  Ευελπιστώ ότι φέτος θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, 
ούτως ώστε μέσα από τη συνεργασία και τη συνεννόηση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας να 
ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών.  

 Να ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα, ελπιδοφόρο και παραγωγικό το 2022!  

 Σας ευχαριστώ. 

(Κατά τη διάρκεια της αγόρευσης του κ. Πρόδρομου Αλαμπρίτη ο προεδρεύων της συνεδρίασης επανήλθε 
στην έδρα.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Πρόδρομο Αλαμπρίτη.  Και για τις ευχές σου, κύριε Πρόδρομέ μου!  Ελπίζω να 
πιάσουν οι ευχές σου, Πρόδρομέ μου!   

 Το λοιπόν, θα γίνει μια μικρή ανακατάταξη.  Ο επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος ο Χρύσανθος 
Σαββίδης του Δημοκρατικού Κόμματος εκ Πάφου.   

 Κύριε Χρύσανθε, την κατανόησή σας.  Θα γίνει μια μικρή αλλαγή εδώ λόγω του προβλήματος του πρωινού 
που προέκυψε και θα καλέσω τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Θεμιστοκλέους, που ήρθε εδώ και μισή ώρα 
περίπου, αλλά δεν ήμουν εις το προεδρείο. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, να σας παρακαλέσω να ξεκινήσετε τώρα την ομιλία σας, αν είναι εύκολο.  Και μέχρι 
να ՚ρθεις -θα σε ενημερώσω και μπροστά σου, κύριε Θεμιστοκλέους- βάλαμε χρονόμετρο, για να ξέρεις τον χρόνο 
σου.  Έλα απευθείας, έτσι κατακοφτά έν’ καλά.  Έχουμε χρονόμετρο, δεν το βλέπουν οι συνάδελφοι.  Για όλους 
τους συναδέλφους που δεν το ξέρουν, εβάλαμε χρονόμετρο μπροστά από το αναλόγιο, να ξέρετε να χειριστείτε 
τον χρόνο σας.   

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου) 

 Ναι, βλέπουν το, Χριστιάνα μου, εκείνοι που κάθονται.  Εκείνοι που προσέρχονται εδώ καμιά φορά μπορεί 
να μην το προσέξουν.  Είναι μπροστά ακριβώς από τον συνάδελφο… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να ՚σαι καλά, Ανδρέα μου, καλωσόρισες.  Ο λόγος σε σένα τώρα και έχεις δεκαπέντε λεπτά, σύμφωνα με 
τον κανονισμό της Βουλής, αυτούς που αποφασίσαν. 

 Το λοιπόν, ξεκινούμε! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Καθ’ οδόν προς τη Βουλή μού μεταφέρθηκε ότι δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όλα είναι λελυμένα και είμαστε έτοιμοι για την αγόρευση. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Απλώς να πω στον κ. Άντρο Κυπριανού ότι, αν θέλει να αναζητήσει ευθύνες, δεν είναι δικές μου.  Όπως 
και να ՚χει…   

 Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που ξαναμίλησα στην αίθουσα αυτή.  Είναι με πολλή λύπη που βλέπω 
ότι ουσιαστικά τίποτε δεν εβελτιώθηκε και τίποτε δεν προβλέπεται να διορθωθεί.   

 Ποιες είναι, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι απειλές που σήμερα δέχεται η πατρίδα 
μας, που στρέφονται εναντίον της, εναντίον του λαού της, εναντίον της κοινωνίας της;  Είναι η Τουρκία, είναι η 
λαθρομετανάστευση, είναι η τραπεζοκρατία και η διαφθορά.  Επιπρόσθετα, τώρα είναι και η πανδημία.  Δεν είμαι 
αρνητής ούτε του κορωνοϊού ούτε της ιατρικής ή φαρμακευτικής αντιμετώπισής του ούτε αρνητής των μέτρων 
που λαμβάνονται, των σοβαρών μέτρων.  Όχι των μέτρων του παραλογισμού, που προκαλούν σύγχυση στους 
ανθρώπους και τους πολίτες αυτού του τόπου, είμαι αρνητής του διχασμού.  Και ένα μήνυμα που θα ՚θελα να 
στείλω στον φίλο Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ότι, αν ηθέλαμεν να μας κυβερνούν με διατάγματα, με το 
«αποφασίζομεν, κυρούμεν και διατάσσομεν», υπήρχαν καλύτεροι στο είδος να αναλάβουν αυτό το δύσκολο 
φορτίο.   

 Το δικαίωμα κάποιου να θέλει να βάλει το εμβόλιο είναι εξίσου ιερό με το δικαίωμα κάποιου άλλου να μη 
θέλει να βάλει το εμβόλιο.  Ο κανιβαλισμός είναι ένας πολύ καλός τρόπος λήψης πρωτεϊνών, αλλά απαγορεύεται 
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διά ροπάλου, όπως και ο κανιβαλισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μάλιστα θεμελιωδών.  Στα εξάχρονα 
προσπαθείς να εξασφαλίσεις απρόσκοπτο καθαρό αέρα, δεν τους βάζεις μάσκα με την οποία, για έξι ώρες 
συνεχόμενες στο κανονικό δημοτικό και εννιά στο ολοήμερο, θα νιώθουν ότι πνίγονται.  Κάθε σκέψη περί 
υποχρεωτικού εμβολιασμού είναι αποκρουστική!  Κάθε σκέψη υποχρεωτικού εμβολιασμού των παιδιών είναι 
κατάπτυστη, είναι ανήθικη, είναι ανεύθυνη!  Θυμήθηκα πολλούς γονιούς και πολλές συμπαθέστατες κυρίες που 
έλεγαν -και μας έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια- ότι το σώμα τούς ανήκει, δεν μπορεί κανένας να επέμβει στο 
σώμα τους.  Θυμήθηκα που έλεγαν ότι είναι λάθος να βαφτίζουμε τα παιδιά από τη νηπιακή ηλικία∙ να αφήσουμε 
το παιδί, τον Κωστάκη, να μεγαλώσει και να αποφασίσει το ίδιο το παιδί το φύλο του, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό του και το θρήσκευμά του.  Καλά, για εκείνα θα αποφασίσει το παιδί.  Για το εμβόλιο;  Ποιος 
αποφασίζει;  Ο κ. Καραγιάννης;  Η κ. Κολιού;  Ο κ. Χατζηπαντέλας;  Και μη μου πείτε ότι έχει κάποια σχέση το 
εμβόλιο τούτο με όλα τα υπόλοιπα καθιερωμένα εμβόλια που βάζουν όλοι οι γονείς στα παιδιά τους.   

 Ζούμε επίσης σ’ αυτό τον τόπο το δράμα της απρόσκοπτης ροής μεταναστών και λαθρομεταναστών.  Πριν 
δέκα χρόνια σ’ αυτή εδώ την αίθουσα είχαμε προειδοποιήσει ότι οι απρόσκοπτες ροές, αν δεν αντιμετωπιστούν 
και συνεχίσει ο τόπος να φαίνεται στα μάτια ξένων ότι είναι ένας ηλιόλουστος, εύκολος, επιδοματικός 
προορισμός, αργά ή γρήγορα θα δημιουργούσαν πρόβλημα και ότι τότε -πριν δέκα χρόνια- έλειπε η σωστή 
μεταναστευτική πολιτική.  Και μεταναστευτική πολιτική δεν υπάρχει, εάν η λαθρομετανάστευση δεν είναι 
μηδενική.  Η Κύπρος είναι κράτος, έχει σύνορα, έχει χρέος να τα υπερασπίζεται, να τα εποπτεύει, θαλάσσια και 
χερσαία.  Και δεν μπορώ να καταλάβω τη μανία κάποιων να θέλουν τις πύλες ανοικτές, χαλαρά σύνορα, ανοικτά 
τα οδοφράγματα, για να ՚ρτουν ποιοι; 

 Είναι πρόσφυγες;  Αλλιώς λέει η Συνθήκη της Γενεύης.  Πρόσφυγας θεωρείται κάποιος που κινδυνεύει η 
ζωή του ή της οικογένειάς του στην πατρίδα του και πάει σε άλλη χώρα.  Αυτή η άλλη χώρα, η πρώτη ασφαλής 
χώρα που φτάνει, είναι υποχρεωμένη να του δώσει το καθεστώς του πρόσφυγα.  Εάν αυτός ο πρόσφυγας πάει 
για παράδειγμα από τη Συρία στην Τουρκία, η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να του δώσει το καθεστώς του 
πρόσφυγα.  Εάν από την Τουρκία θέλει να πάει σε άλλη χώρα, η άλλη χώρα δεν έχει καμία υποχρέωση να του 
αναγνωρίσει το καθεστώς του πρόσφυγα.   

 Και εγείρεται και ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί.  Είμαι σίγουρος ότι μέσα σας θα το απαντήσετε 
όλες και όλοι.  Πόσες άραγε χιλιάδες λαθρομετανάστες αντέχει ο τόπος, αντέχει η Κύπρος να φιλοξενήσει;  
Πενήντα;  Εκατό;  Διακόσιες;  Μισό εκατομμύριο;  Πρέπει κάποτε ν’ αποφασίσουμε, δε γίνεται αλλιώς!  Κάποιοι 
πρέπει να αποφασίσουν και κάποιοι πρέπει να επαναθεωρήσουν τις πολιτικές τους.   

 Ζούμε επίσης το δράμα -δράμα για μας, δράμα για αυτούς που δεν έχουν και δεν αντέχουν, δράμα για 
τους δανειολήπτες, όχι δράμα για εκείνους οι οποίοι έφεραν τα ξένα ταμεία και ՚γοράσαν μισοτιμής τα δάνεια των 
δανειοληπτών- ζούμε λοιπόν το δράμα καθημερινά οι εφημερίδες να είναι πλημμυρισμένες από δεκάδες και 
εκατοντάδες ανακοινώσεις πλειστηριασμών.  Το πάρτι που στήθηκε πάνω στη ματωμένη και καταπονεμένη 
καμπούρα του κυπριακού λαού είναι τρισχειρότερο απ’ αυτό που έγινε με το χρηματιστήριο, είναι τρισχειρότερο.   

 Μιλούν πολλοί για την κοινωνική δικαιοσύνη.  Ποια κοινωνική δικαιοσύνη θα υπάρχει αύριο, όταν η 
πλειοψηφία του λαού μας χάνει συνέχεια περιουσίες, υποστατικά, γραφεία και σε λίγο τα σπίτια; Πού θα 
ευρίσκεται άραγε η κοινωνική δικαιοσύνη;  Και κοινωνική δικαιοσύνη δε σημαίνει ένα επίπεδο πάνω από το οποίο 
δε θα εξέχει κανένας.  Κοινωνική δικαιοσύνη είναι ακριβώς το ανάστροφο.  Κοινωνική δικαιοσύνη σημαίνει ένα 
επίπεδο αξιοπρεπούς ανθρώπινης ζωής, όπου κάτω από αυτό δε θα πέφτει κανένας.  Κοινωνική δικαιοσύνη 
σημαίνει κίνητρα στους δυνατούς και στους τολμηρούς και αίσθημα ασφάλειας στους αδύναμους, στους 
κυνηγημένους, στους άτυχους, σε αυτούς που έχουν προσωρινή ή μόνιμη ανάγκη!   

 Θέλουμε λύση του Κυπριακού.  Όλοι θέλουμε λύση του Κυπριακού!  Αλλά είναι καιρός, μετά από σαράντα 
εφτά χρόνια που λαγγοδερνούμαστε σε αυτό το τούνελ, να πάρουμε κάποιες άλλες αποφάσεις.  Πρέπει να 
πάψουμε να ζούμε με ψευδαισθήσεις, να ζούμε σε ουτοπίες, να πάψουμε να κοιμόμαστε με μύθους και 
παραμύθια της Χαλιμάς, διότι σε ανύποπτο χρόνο θα ξυπνήσουμε κάθιδροι μέσα σ’ έναν τούρκικο νέο εφιάλτη.  
Η Τουρκία ουδέποτε θα γίνει από ανήμερο θηρίο κατοικίδιο, επειδή της δίνουμε προνόμια, επειδή συνεχώς 
υποχωρούμε και παραχωρούμε, επειδή συνεχώς προβαίνουμε σε δώρα άνευ ανταλλαγμάτων.  Δεν υπάρχει 
τέτοια περίπτωση.  Και η Τουρκία ουδέποτε θα αποδεχθεί λύση του Κυπριακού που δε θα της παρέχει τη 
δυνατότητα στο μέλλον να οδηγήσει την Κύπρο σε πρώτο στάδιο σε προτεκτοράτο της και σε τελικό στάδιο σε 
επαρχία και επικράτειά της.  Και επειδή λένε πολλοί, ξέρετε, «να το λύσουμε το Κυπριακό και, αν καταρρεύσει η 
λύση, τότε θα πάμε στην προτέρα κατάσταση» -να το τονίσουμε αυτό- δε θα υπάρχει προτέρα κατάσταση!  Δε 
θα υπάρχει.  Είναι όπως τα «Windows».  Άμα κατεβάσεις, ας πούμε, τα «Windows 2007», τα προηγούμενα 
φεύγουν, δεν επανέρχονται ποτέ!   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Καλό το παράδειγμα! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Μόνο ο φόβος για κόστος αποτρέπει κάποιο άνθρωπο από το να αδικεί άλλους ανθρώπους και αποτρέπει 
ένα κράτος από το να αδικεί, να αρχίσει ή να συνεχίσει να αδικεί άλλα κράτη.  Η Κύπρος μπορεί να το πετύχει 
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αυτό το πράγμα;  Μέχρι τώρα όχι.  Η ιστορία λέει ότι η Κύπρος επηρεαζόταν πάντοτε από την ισχυρότερη 
στρατιωτική δύναμη που εδρούσε στην περιοχή:  Ασσύριοι, Πέρσες, Ρωμαίοι, Ενετοί, Φράγκοι, Τούρκοι, Άγγλοι... 
ξανά Τούρκοι! 

 Σήμερα όμως, για πρώτη φορά, η Κύπρος έχει μια μεγάλη χρυσή ευκαιρία η οποία, εάν την αφήσει να 
περάσει ανεκμετάλλευτη, δε θα ξαναπαρουσιαστεί στις επόμενες δεκαετίες και μόνοι μας θα οδηγηθούμε στον 
εξανδραποδισμό.  Αυτή η ευκαιρία ποια είναι;  Είναι ότι η Γαλλία και διάφορες άλλες χώρες της περιοχής, επ’ 
ουδενί δε θέλουν να ξαναδούν να ζωντανεύει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ξαναδούν την Τουρκία να 
επηρεάζει τις τύχες άλλων χωρών και άλλων λαών.  Αυτή η ευκαιρία είναι χρυσή για μας.  Και είναι για πρώτη 
φορά στη Βουλή που θέλω να δώσω τα εύσημα στην κυβέρνηση, διότι έγκαιρα είδε το καλό που θα πετυχαίναμε 
με τις τριμερείς συνεργασίες, φιλίες κτλ.  Με άλλα λόγια, η Κύπρος μπορεί σήμερα να γίνει μέρος μιας μεγάλης 
φιλίας, συνεργασίας και συμμαχίας μακράς πνοής, ισοδύναμου δυνητικού αποτελέσματος με την τουρκική 
απειλή.  Μόνο τότε η Τουρκία θα λογικευτεί και ίσως μόνο τότε η Τουρκία θα καθίσει πραγματικά στο τραπέζι 
των συνομιλιών για εξεύρεση λύσης.  Κανένα κόστος για καλή άμυνα, για κανένα λόγο και σε καμιά εποχή, δεν 
ήταν μεγαλύτερο από το κόστος ενός χαμένου πολέμου.  Ποτέ!  Άρα, κάθε χρόνο, από την πίτα του παραγόμενου 
πλούτου, πρέπει να μας γίνει συνείδηση ότι πρέπει να θυσιάζουμε ένα κομμάτι της, για να μπορούμε να 
απολαμβάνουμε το υπόλοιπο σε συνθήκες ασφάλειας, πολιτικής σταθερότητας και κοινωνικής ομαλότητας.  Στην 
ανάγκη, αν χρειαστεί, να θυσιάσουμε μεγαλύτερο κομμάτι.  Εδώ θυσιάσαμε για τους τραπεζίτες μερικά 
δισεκατομμύρια και αγόγγυστα εκτελέσαμε αδιαμαρτύρητα τις οδηγίες τις μνημονιακές.  Δεν πιστεύω να ՚χει 
κάποιος βουλευτής πρόβλημα στο να αξιοποιηθεί ένα κομμάτι αυτού του πλούτου για την άμυνα, διότι για τους 
συμμάχους που θέλουμε να κάνουμε πρέπει πρώτ’ απ’ όλα να ՚μαστε πολύτιμοι, να έχουν λόγο να μας θέλουν 
και εμάς ως συμμάχους.   

 Νιώθω, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι μετά από σαράντα επτά χρόνια, μετά από τον 
Αττίλα 1, Αττίλα 2 της Τουρκίας, μετά από τον Αττίλα 3 του χρηματιστηρίου, μετά από το φιάσκο της φούσκας 
της γης, μετά από την καταστροφή του 2013, από την οποία ακόμα δεν προλάβαμε να βγούμε, νιώθω έντονα -
πέρα από κόμματα, πέρα από κομματική απόχρωση και προέλευση- νιώθω ότι είναι χρέος αυτής της Βουλής να 
βάλει τον τόπο κάτω από το φως μιας νέας εμπιστοσύνης με ένα καινούριο όραμα, όπου όλοι μαζί θα κάνουμε 
την πατρίδα μας περήφανη, θα έχουμε κοινωνία, οικονομία υγιή, σφριγηλή και θα έχουμε και το μέλλον των 
παιδιών μας. 

 Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής:  Οραματίζομαι -εύχομαι κάποιοι από εδώ να συμμεριστούν το ίδιο 
όραμα- την πατρίδα μας να προοδεύει με εντυπωσιακούς ρυθμούς, να είναι μέλος πολύτιμων συμμαχιών, να 
γεμίζει εφόδια, αντοχές και αυτοπεποίθηση τους νέους της, να αγκαλιάζει -και ούτε να ξεχωρίζει ούτε να 
διαχωρίζει- τα παιδιά της και να τα στηρίζει εκεί και όπου μπορεί.  Και οραματίζομαι την ύπαιθρο, την οποία 
επισκεπτόμαστε όλοι μας, όταν υπάρχουν γιορτές, όπως η Ανάσταση∙ την οραματίζομαι να ξαναγίνει ζώσα, 
πράσινη, αξιοποιήσιμη, διότι σήμερα η ύπαιθρος, τα χωριά μας έγιναν απέραντα νεκρο… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 …ταφεία. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Γηροκομεία πρώτα.  Έγιναν γηροκομεία με μεγάλα τεράστια νεκροταφεία.  Και πρέπει τα κίνητρα που θα 
δίνομεν στα νέα ζευγάρια, στους νέους αγρότες, να ’ναι κίνητρα πραγματικά.  Όχι να δίνουμε ένα κίνητρο και να 
βάζουμε δέκα προϋποθέσεις, για να το ναρκοθετήσουμε.   

 Ταύτα λέγοντας, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την καλοσύνη που είχατε, να λύσετε το πρόβλημα που 
είχα το πρωί.   

 Να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε όλες και όλους σας και είθε η νέα χρονιά να ՚ναι μια χρονιά η οποία θα 
εγκαινιάσει μια νέα εποχή μιας νέας εμπιστοσύνης, διότι… διότι η κρίση που υπάρχει ανάμεσα στους πολιτικούς 
και τα κόμματα από τη μια και τους πολίτες, την κοινωνία και τους ανθρώπους μας από την άλλη είναι κρίση 
εμπιστοσύνης, βαθύτατη κρίση εμπιστοσύνης.  Αυτή την κρίση είναι οι πολιτικοί που την επέφεραν.  Γιατί;  Γιατί 
τόσα χρόνια άλλα λέμε, άλλα εννοούμε, άλλα κάμνομεν, άλλα πράττουμε!  Με τον νέο χρόνο εύχομαι ειλικρινά 
να γινόμαστε πιο συνεπείς, αυτά που λέμε να τα εννοούμε και αυτά που εννοούμε να τα υπερασπιζόμαστε, 
ασχέτως πολιτικού κόμματος από το οποίο προερχόμαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ.  Ευχαριστώ, κύριε Θεμιστοκλέους… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.   

 Καλά Χριστούγεννα! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 …και για τις ευχές και για τις υποδείξεις σας. 

 Το λοιπόν, αγαπητέ Χρύσανθε Σαββίδη, του Δημοκρατικού Κόμματος εκ της εκλογικής περιφερείας 
Πάφου, καταγόμενε από γη που γεννά μεγάλους ηγέτες! 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Μπήκατε σε υποψήφιους Προέδρους! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όι, εν εφτάσαμεν ως εκεί, διότι εν νομίζω ότι συγκρίνεται κανένας με τον Εθνάρχη Μακάριο, Ειρήνη μου.  
Φαίνεται η Πάφος έπαθε στειρότητα μετά τον Μακάριο!  Τι να κάνουμε;  Τέλος πάντων.   

 Τούτων λεχθέντων, ξεκινά ο Χρύσανθος Σαββίδης. 

 Κύριε Χρύσανθε, έχετε τον λόγο.  Αυτό έτσι, για να αλλάξουμε λίγο τη… 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Εκτός ՚πού τον κ. Σαββίδη! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ξέρει ο Σαββίδης. 

 Κύριε Σαββίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

  Η φετινή συζήτηση του προϋπολογισμού διεξάγεται κάτω από δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες, εν μέσω 
ενός νέου κύματος πανδημίας, εν μέσω οικονομικής ύφεσης, κάτω από τη σκιά της διαπλοκής και της διαφθοράς, 
αφού η χώρα μας παρουσίασε τη μεγαλύτερη επιδείνωση στον δείκτη διαφθοράς ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκριτικά με το 2020.  Αποτέλεσμα αυτού είναι η αποστροφή της κοινωνίας από την 
πολιτική και τους πολιτικούς.  Η κυβέρνηση, αντί να φέρει νομοσχέδιο για ουσιαστική καταπολέμηση της 
διαφθοράς, που να βοηθά την κοινωνία να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της, έφερε νομοσχέδιο, ώστε η σύσταση 
της Αρχής Πάταξης της Διαφθοράς να γίνεται από την ίδια.  Δικαιολογημένα δημιουργούνται συνειρμοί από την 
απόφαση αυτή της κυβέρνησης.  Και μένω ως εδώ. 

 Θεωρώ αδιαμφισβήτητη την ανάγκη εδραίωσης της οικονομικής δραστηριότητας και την προώθηση νέων 
επενδύσεων.  Είναι δεδομένο πλέον ότι η οικονομία πρέπει να σταθεροποιηθεί και ότι η εμπιστοσύνη κυρίως 
των πολιτών επιβάλλεται να αποκατασταθεί.  

 Ένα κράτος, για να θεωρείται πετυχημένο, πρέπει να έχει σωστό σύστημα υγείας και παιδείας.  Ως 
Δημοκρατικό Κόμμα αναγνωρίζουμε το ΓΕΣΥ ως το μεγαλύτερο κοινωνικό απόκτημα, γι’ αυτό άλλωστε το 
στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε να το στηρίζουμε.  Παρ’ όλ’ αυτά, μέσα από τα δυο χρόνια 
λειτουργίας του εντοπίσθηκαν πολλές αδυναμίες για τις οποίες δε μας επιτρέπεται να σφυρίζουμε αδιάφορα.  
Άλλο ΓΕΣΥ ψηφίσαμε και άλλο εφαρμόζει η κυβέρνηση!  Επομένως, θα πρέπει μέσα από σωστές διαδικασίες 
να καταγραφούν όλες οι αδυναμίες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την περίοδο εφαρμογής του 
ΓΕΣΥ, να αξιολογηθούν και ακολούθως να αντιμετωπιστούν ριζικά.  

 Θεωρώ αδιανόητο και ανήκουστο να πεθαίνουν άνθρωποι μέσα σε ταξί, λόγω του ότι δεν υπήρξε 
διαθέσιμο ασθενοφόρο, για να τους μεταφέρει.  Θεωρώ επίσης αδιανόητο να παρουσιάζονται καλεσμένοι στην 
επιτροπή Υγείας με αναφορές σε προβλήματα υποστελέχωσης τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό 
προσωπικό, σε ελλείψεις υποδομών, εξοπλισμού, αναλωσίμων, φαρμάκων και κλινών για την περίθαλψη των 
ασθενών.  Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι κάτι δε λειτουργεί σωστά στο όλο σύστημα, παρά την ωραιοποιημένη 
κατάσταση που παρουσιάζουν ΟΑΥ και ΟΚΥΠΥ. 

 Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι αναφορές του Υπουργού Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη που κάνουν 
λόγο για υπερβάσεις άνω του μισού δισεκατομμυρίου οι οποίες μπορούν να εκτροχιάσουν τα δημοσιονομικά.  
Δεν είναι καθόλου τυχαίο επίσης που ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 
την κατάρρευση του ΟΚΥΠΥ, κάτι που θα οδηγήσει σε ξεπούλημα των δημόσιων νοσοκομείων.  Εκτός και αν 
αυτός είναι εν τέλει ο στόχος της κυβέρνησης, η διάλυση και το ξεπούλημα των δημόσιων νοσοκομείων!  Να 
ξέρουν όμως ότι, αν αυτός είναι ο στόχος τους, θα μας βρουν απέναντί τους.  Επομένως, η βελτίωση του ελέγχου 
του ΟΑΥ και του ΟΚΥΠΥ είναι εκ των ων ουκ άνευ. 

 Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για το 
2022, οι πρωτογενείς δαπάνες παρατηρούμε να αυξάνονται κατά 5,2%.  Συγκεκριμένα, οι αναπτυξιακές δαπάνες 
του Υπουργείου Παιδείας αυξάνονται τον επόμενο χρόνο κατά 11,2%, σε σχέση με το 2021, και φτάνουν σε ύψος 
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€212,8 εκατομ.  Ένας τέτοιος αναπτυξιακός προϋπολογισμός κανονικά θα έπρεπε να μας δημιουργεί ένα 
αίσθημα αισιοδοξίας, όσον αφορά στους σχεδιασμούς για βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση.  Δυστυχώς 
όμως, μόνο αυτό το αίσθημα δε μας εμπνέουν οι μέχρι τώρα χειρισμοί του αρμόδιου υπουργείου.  

 Ειδικότερα, αν κάποιος επιχειρήσει να κάνει μια περιοδεία σε δημόσια εκπαιδευτήρια της χώρας μας, θα 
απογοητευτεί πλήρως, αφού θα αντικρίσει, εν καιρώ πανδημίας και με τον αριθμό των κρουσμάτων στα σχολεία 
ολοένα να αυξάνεται, αίθουσες χωρίς ακόμη μονά θρανία -δύο χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας- και 
αίθουσες τριάντα τετραγωνικών μέτρων με είκοσι πέντε μαθητές στριμωγμένους, ο ένας πάνω στον άλλον.  Με 
αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατον τόσο οι μαθητές να τηρήσουν τα πρωτόκολλα που εκδίδει το Υπουργείο 
Παιδείας όσο και οι εκπαιδευτικοί να διενεργούν τους καθημερινούς ελέγχους.  Αντικρίζουμε σχολεία χωρίς 
κλιματισμό, σχολικές μονάδες να στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, όπως αυτό του Λυκείου Κύκκου και του Νικολαΐδειου 
Γυμνασίου στην Πάφο, σχολικές μονάδες με υπερπληθυσμό, όπου οι μαθητές πραγματικά στοιβάζονται σαν 
σαρδέλες. 

 Ως Δημοκρατικό Κόμμα θεωρούμε απαράδεκτο έναν χρόνο μετά την ψήφιση της νομοθεσίας για την 
αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού το Υπουργείο Παιδείας να μην έχει εφαρμόσει βασικές πρόνοιες της 
νομοθεσίας.  Η Βουλή έκανε αυτό που έπρεπε, ενώ το αρμόδιο υπουργείο τίποτα απ’ αυτά.  Ακόμα, δεν έχει 
διορίσει εθνική συμβουλευτική επιτροπή για αντιμετώπιση και καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού, ενώ όσο 
περισσότερο κωλυσιεργεί τόσο περισσότερο διογκώνεται το πρόβλημα, με βάση και τα όσα έχουμε ακούσει στην 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.  Πόσα άλλα παιδιά θα πρέπει να θυματοποιηθούν εξαιτίας της αναλγησίας 
της κυβέρνησης;  

 Όσον αφορά το μεταναστευτικό, φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης έχει αποτύχει παταγωδώς, αφού 
μέσα από στοιχεία φαίνεται να υπάρχει σύνδεση -και ακούστε το καλά- της αύξησης της εγκληματικότητας με την 
αύξηση της παράνομης μετανάστευσης, καθώς επίσης και δημιουργία άλλων κοινωνικών προβλημάτων, όπως 
η δημιουργία περιοχών γκέτο, ό,τι δηλαδή συμβαίνει σήμερα στον Χλώρακα και στη Γεροσκήπου της επαρχίας 
Πάφου.  Την ίδια ώρα παρατηρείται εκτόξευση των εξόδων του κράτους για παροχές κοινωνικής πρόνοιας προς 
τους μετανάστες, που επιβαρύνουν δραματικά τα κρατικά ταμεία.  Ως κράτος θα πρέπει σε συνεργασία με τα 
αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσουμε σαφέστατα όρια στον αριθμό μεταναστών και προσφύγων 
που μπορούμε να υποδεχτούμε, για να εγκαταστήσουμε στην Κύπρο.  Είμαστε μια πατρίδα ημικατεχόμενη -και 
ας μην το ξεχνούμε- μικρή σε έκταση και η αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα απειλείται όσο ποτέ άλλοτε.  

 Σχετικά με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ψήφιση των τριών νομοσχεδίων αποτελεί 
αδιαπραγμάτευτο στόχο για το Δημοκρατικό Κόμμα.  Απώτερος στόχος όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων 
όμως πρέπει να είναι τα νομοσχέδια που θα ψηφιστούν να βοηθήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση να είναι 
λειτουργική, πιο παραγωγική, πιο αποδοτική και να ακολουθεί διαφανείς διαδικασίες.  Επιπλέον, θα πρέπει μέσα 
από τα νομοσχέδια να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και η διοικητική 
και η οικονομική αυτοτέλειά της. 

 Βεβαίως, θα πρέπει να τονιστεί ότι εμείς δημιουργικά προσπαθούμε για συναινετικές λύσεις για το καλό 
της κοινωνίας.  Από την άλλη όμως, έχουμε και τις δικές μας κόκκινες γραμμές, όπως η διατήρηση του δήμου 
Γεροσκήπου, όχι για κομματικές σκοπιμότητες, αλλά γιατί αυτό επιβάλλουν όλα τα δεδομένα και όλες οι μελέτες 
που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σχετικά με τη βιωσιμότητα και την προοπτική του δήμου Γεροσκήπου. 

 Και, επειδή άλλωστε έχω χαρακτηριστεί από πολλούς ως τοπικιστής, από πολλούς συναδέλφους                   
-παρεμπιπτόντως, θεωρώ άκρως τιμητικό τον χαρακτηρισμό, γιατί η αγάπη και το ενδιαφέρον για την πόλη και 
την επαρχία μας είναι αδιαπραγμάτευτα- δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην πόλη μου την Πάφο, που τη θεωρώ 
κατάφωρα αδικημένη και παραγκωνισμένη.   

 Από πού να ξεκινήσω;  Από το ότι εδώ και τριάντα χρόνια μάς κοροϊδεύουν τους Παφίτες για τη δημιουργία 
μαρίνας.  Έκαναν όλοι μαρίνες και καταφύγια σκαφών -μέχρι και το Ζύγι- εκτός από την Πάφο.  Τρανό 
παράδειγμα ότι οι σκέψεις και τα σχέδια για τη δημιουργία μαρίνας στην Πάφο είχαν ξεκινήσει πριν από αυτά για 
τη Λεμεσό και για τη Λάρνακα, αλλά οι δύο αυτές πόλεις έχουν εδώ και μερικά χρόνια τη μαρίνα τους και εμείς οι 
Παφίτες ακόμη περιμένουμε.  Τώρα αποφάσισαν, για να μας καθυστερήσουν κι άλλο, να κάνουν καινούρια μελέτη 
-άκουσον, άκουσον!- για συνδυαστική ανάπτυξη μαρίνας και αγκυροβολίου.  Με τους ρυθμούς που πάνε ούτε τα 
επόμενα είκοσι χρόνια δε θα δούμε μαρίνα και ας μη μας κοροϊδεύουν, εμάς τους κατοίκους της Πάφου και 
ιδιαίτερα της Κισσόνεργας.  

 Παράλληλα, μας ετοιμάζουν ένα μονοπάτι -δρόμο μιας λωρίδας- από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το 
Στρουμπί και πανηγυρίζουν -πανηγυρίστε!- ότι μας φτιάχνουν δρόμο από την Πάφο μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς 
-ας παν να δούσιν, Αγία Μαρινούδα-Στρουμπί!- ενώ σε άλλες περιοχές -το είχαμε δει και ψες το βράδυ- φτιάχνουν 
δρόμους τετραπλής κατεύθυνσης.  Δρόμο για να πάμε στο αεροδρόμιο Πάφου δεν έχουμε και κατά τα άλλα 
ενδιαφέρονται και δίνουν μεγάλη έμφαση στον τουρισμό.  Δρόμος που να οδηγεί στο τουριστικό θέρετρο της 
Πέγειας και τις κοινότητες της περιοχής δεν υπάρχει και οι αρμόδιοι το μετακυλίουν για το μέλλον.  

 Σχολικές μονάδες, όπως γυμνάσιο στο κέντρο της Πάφου, νέα Τεχνική Σχολή, ζητάμε εδώ και χρόνια 
χωρίς καμία ανταπόκριση.  Είναι πρωτάκουστο, φίλες και φίλοι, μαθητές να θέλουν να φοιτήσουν στην τεχνική 
επαγγελματική εκπαίδευση και να εκδιώκονται.  
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 Το Ιακώβειο Στάδιο, που χρησιμοποιείται από το αθλητικό σχολείο, θυμίζει πραγματικά, χωρίς καμία 
υπερβολή, χωράφι.  Το στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» παραμένει με κατεστραμμένο ταρτάν εδώ και χρόνια.  Κατά 
τα άλλα, προχθές ο κ. Μιχαηλίδης και ο ΚΟΑ διοργάνωσαν εκδήλωση για τα εβδομήντα πέντε χρόνια από τη 
νίκη του μεγάλου Παφίτη αθλητή Στέλιου Κυριακίδη, όπου τον αποκάλεσαν και ήρωα!  Αλλά τα βλαστάρια της 
Πάφου δε δικαιούνται να έχουν στάδιο, για να προπονηθούν και να αυξήσουν τις προσωπικές τους επιδόσεις.  
Ο πρόεδρος του ΚΟΑ πολύ καλά κάνει και ξοδεύει €40 εκατομ. για ανέγερση του νέου σταδίου στη Λεμεσό, αλλά 
θεωρώ ορθότερο να έδινε και μερικά ψίχουλα για αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Πάφο. 

 Το νοσηλευτήριο της Πόλης Χρυσοχούς βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση και ο ΟΚΥΠΥ αδιαφορεί, αν 
χάνονται αδίκως ανθρώπινες ζωές μέσα στα ταξί.  Χωρίς υπερβολή μετέτρεψαν το νοσοκομείο σε πιάτσα ταξί!   

 Αν αυτά που έχω περιγράψει ως ελλείψεις είναι υπερβολές, τους καλώ να βγουν και να μας διαψεύσουν.  
Ζητάμε αυτά που δικαιωματικά μας ανήκουν και μας στερείτε.  Δεν είμαστε απαισιόδοξοι, αλλά μαχητές και, όπως 
καταφέραμε τους πρώτους έξι μήνες της εκλογής μας να φέρουμε το ΑΞΙΚ στην Πάφο, να ξεκινήσει η διόρθωση 
του δρόμου της Πέτρας του Ρωμιού, του δρόμου της Νατάς, της Δρούσειας -που περιμέναμε εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια- να ξεκινήσει η έναρξη του αεροπορικού δρομολογίου Πάφου-Αθήνας και να επεκταθεί ο θεσμός του 
Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών στην Πάφο, έτσι και στο άμεσο μέλλον θα πετύχουμε πολύ περισσότερα, γιατί 
ο λαός της Πάφου το απαιτεί και το δικαιούται! 

 Έχω την πίστη ότι με σκληρή δουλειά, με επιχειρήματα τεκμηριωμένα και με σωστή διεκδίκηση θα 
πετύχουμε και τα υπόλοιπα έργα ανάπτυξης που στερείται η Πάφος.   

 Η Κύπρος μας έχει την ανάγκη από όλους μας, ανεξαρτήτως κομματικού χρωματισμού, για να μπορέσει 
να απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό, να έχει ένα σωστό σύστημα υγείας και παιδείας, να καταφέρει να 
κρατήσει τους μορφωμένους νέους στην πατρίδα και να αναγεννήσει την ύπαιθρο, που τα τελευταία χρόνια 
βρίσκεται στον αναπνευστήρα.   

 Με σύνθημα «όλοι μαζί» εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα και παραγωγικό νέο έτος!  Τέλος, εύχομαι 
το 2022, που θα ανατείλει σε λίγες μέρες, να σημάνει και το τέλος της πανδημίας!   

 Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αγαπητέ Χρύσανθε, ευχαριστούμε πολύ, για την ομιλία σου, τη θερμή ομιλία για την Πάφο.  Και να μην 
ξεχνάτε τον δρόμο Πόλεως-Πάφου… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Το είπε;   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Μα, δε σας ακούω τους Παφίτες να βάλλετε τον δρόμο, θέλετε λιμάνια πιο πολλά παρά δρόμους.  Είπετέ 
το;   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Εντάξει, συγγνώμη, απολογούμαι. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο συντοπίτης, συνεπαρχιώτης, ο Γιώργος ο Κουκουμάς, εκλογικής 
περιφερείας Αμμοχώστου, ΑΚΕΛ-Αριστερά. 

 Το λοιπόν, Γιώργο μου, το βήμα είναι δικό σου. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Προτού προχωρήσω στην ομιλία μου και επειδή ο πρόεδρος του Συναγερμού χθες στην ομιλία του 
επιχείρησε να αναποδογυρίσει την αλήθεια σχετικά με τους αριθμούς των δημοσίων υπαλλήλων, τους οποίους 
αύξησε η κυβέρνησή του, καταθέτουμε στα πρακτικά τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου και 
καταθέτουμε και ειλικρινά την ανησυχία μας, μην έχουν γίνει κολλητικά τα μαθηματικά του κ. Γιαννάκη εκεί στην 
Πινδάρου. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Ένα από τα θέματα των τελευταίων ημερών είναι η κατάσταση στο κέντρο υποδοχής προσφύγων 
«Πουρνάρα», η οποία βέβαια δεν έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες, αλλά αφέθηκε τα τελευταία χρόνια να 
εξελιχθεί σε μια ανθρώπινη αποθήκη δυστυχίας δυόμισι χιλιάδων ανθρώπων, ανάμεσά τους και τριακοσίων 
ασυνόδευτων παιδιών.  Η προχθεσινή επίσκεψη της επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκεί έχει επιβεβαιώσει 
ότι κυριολεκτικά η κατάσταση αποτελεί ντροπή για την Κύπρο και το κράτος μας.  Και μπορεί να μιλούμε για 
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κόσμο που δεν είναι Κύπριοι, που δεν είναι χριστιανοί, δεν είναι λευκοί, και αυτό μπορεί να αποτελεί λόγο για 
κάποιους να γυρίσουν το κεφάλι τους από την άλλη, αλλά ισχυρίζομαι ότι, αν αποδεχθούμε ως πολιτεία και ως 
κοινωνία ότι μπορεί να γίνει ανεκτή στη χώρα μας μια τέτοια ανθρώπινη εξαθλίωση, τότε στη συνέχεια ο δρόμος 
είναι ολισθηρός για όλους, γιατί έχει να κάνει με το ποια κοινωνία θέλουμε να είμαστε και στην τελική τι άνθρωποι 
θέλουμε να είμαστε ο καθένας και η καθεμιά. 

 Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι εντελώς αδιανόητο αυτή η κυβέρνηση να έχει πάρει πάνω από €100 
εκατομ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κονδύλια για το μεταναστευτικό, αλλά αυτή τη στιγμή στη χώρα μας 
χίλιοι άνθρωποι να ζουν κάτω από τέντες, μέσα στις λάσπες, χωρίς στρώμα, χωρίς κρεβάτι και να κάθε νύχτα να 
κοιμούνται κυριολεκτικά στο χώμα.  Είτε τούτο είναι αποτέλεσμα μιας κολοσσιαίας ανικανότητας, που πρέπει να 
μας πείτε ποιος έχει την ευθύνη γι’ αυτή, είτε ο ανομολόγητος στόχος της κυβέρνησης είναι να αφήσει να 
καταστούν αφόρητες οι συνθήκες διαβίωσης εκεί με την ψευδαίσθηση ότι θα μειωθούν οι ροές.  Αυτό όμως εκτός 
από απάνθρωπο και παράνομο είναι αποδεδειγμένα και αναποτελεσματικό.  Και πάντως, αν ο Υπουργός 
Εσωτερικών και η κυβέρνηση θέλουν να επιδείξουν πυγμή, αντί να εκτονώνονται στους πρόσφυγες, να την 
επιδείξουν στις Βρυξέλλες απέναντι στις δεξιές και ακροδεξιές κυβερνήσεις -τα αδελφά τους κόμματα δηλαδή- τα 
οποία αρνούνται να αναλάβουν μερίδιο ευθύνης για τη φιλοξενία των προσφύγων, με αποτέλεσμα να 
εγκλωβίζονται στον μεσογειακό Νότο. 

 Κύριοι συνάδελφοι,  

 Ίσως υπό μίαν έννοια να είναι και παράδοξο να αναμένει κανείς από μια κυβέρνηση να σεβαστεί τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των ξένων προσφύγων και των μεταναστών, όταν αποτυγχάνει στα ανθρώπινα 
δικαιώματα των ίδιων των Κυπρίων και ειδικότερα στα οικονομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα: το δικαίωμα στην 
εργασία, το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στην υγεία και στην αξιοπρεπή εργασία.  

 Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τους ρυθμούς ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, δηλαδή για τον πλούτο 
που παράγεται στη χώρα.  Το ερώτημα όμως, το κρίσιμο ερώτημα, αυτό που ξεχωρίζει την ήρα από το στάχυ, 
είναι ποιος καρπώνεται αυτό τον πλούτο.  Επειδή λένε πολλοί ότι οι αριθμοί πάντα λένε την αλήθεια, σημασία 
έχει ποιους αριθμούς βλέπει ο καθένας.  Η αλήθεια είναι ότι στην Κύπρο σήμερα, το 50% των εργαζομένων 
αμείβεται με λιγότερα από €1.500 τον μήνα και το ένα τέταρτο των εργαζόμενων της Κύπρου δεν φτάνει ούτε τα 
€1.000.  Δηλαδή πλούτος παράγεται, χρήματα μπαίνουν στη χώρα, αλλά μειώνονται ή μένουν στάσιμα τα 
εισοδήματα της πλειοψηφίας των εργαζομένων, αυτών δηλαδή που πραγματικά κινούν την οικονομία, αυτών 
που παράγουν τα πάντα γύρω μας.  Και αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεται -και αυτός είναι ο λόγος που απαιτεί 
το ΑΚΕΛ- μια επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. 

 Άραγε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, που περιοδεύει όλη την Κύπρο και υποδύεται 
διάφορους λαϊκούς ρόλους, μπορεί να υποδυθεί και μια μέρα τον εργαζόμενο των €900 και να μας πει πώς 
βγαίνει ο μήνας με το σημερινό κόστος ζωής; 

 Μπορεί να γίνει μια μέρα εκπαιδευτικός των ολοήμερων και των απογευματινών προγραμμάτων, αυτοί 
τους οποίους η κυβέρνηση έθεσε σε καθεστώς αγοράς υπηρεσιών κι έχασαν έτσι το ένα τρίτο των εισοδημάτων 
τους μέσα σε μια νύχτα, και να μας απαντήσει πώς συντηρούν αυτοί οι άνθρωποι την οικογένειά τους; 

 Μπορεί ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου να ζήσει μια μέρα το ωράριο μιας εργαζόμενης γυναίκας που δουλεύει σε 
κάποιο από τα mall και τις Κυριακές, όπως επέβαλε το κυβερνητικό διάταγμα, και να μας πει πότε θα έχει αυτή 
η γυναίκα χρόνο για την οικογένεια και τα παιδιά της; 

 Γι’ αυτό χρειάζεται επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στον τόπο μας, αλλά χρειάζεται και 
αποκατάσταση, πλήρης αποκατάσταση, της ΑΤΑ (αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής), μιας κατάκτησης 
την οποία οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με ταξική αναισθησία ειρωνεύονταν και 
πολεμούσαν επί χρόνια, αλλά της οποίας σήμερα, μπροστά στο τσουνάμι των αυξήσεων και της ακρίβιας, γίνεται 
φανερή η αναντικατάστατη σημασία για την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων και των νοικοκυριών.  
Και επειδή ο πρόεδρος του Συναγερμού, παρότι ειρωνεύτηκε και εχθές την ΑΤΑ, δεν αποτόλμησε να μας πει 
ποια είναι η θέση του Συναγερμού στο ερώτημα που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας για την ΑΤΑ «Να καταργηθεί 
η ΑΤΑ, όπως απαιτεί η ΟΕΒ, ή να αποκατασταθεί πλήρως, όπως ζητούν οι εργαζόμενοι;», τούτο είναι το ερώτημα 
και σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. 

 Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τόπος μας χρειάζεται μια κοινωνική πολιτική σύγχρονη και 
προοδευτική, που να αγκαλιάζει τους εργαζόμενους γονείς, τις μητέρες, τον πατέρα, τις μονογονεϊκές οικογένειες.  
Αντ’ αυτής όμως τα τελευταία εννιά χρόνια έχουμε μια διασταύρωση συντηρητισμού με νεοφιλελευθερισμό. 

 Γιατί τι άλλο είναι, όταν η κυβέρνηση αποκόπτει το επίδομα μονογονιού από μητέρες που καλούνται να 
μεγαλώσουν μόνες τους και με ένα εισόδημα τα παιδιά τους, όταν αυτές συμβιώσουν με έναν άλλο άνθρωπο ή, 
ακόμα χειρότερα, όταν οι κρατικές υπηρεσίες -σε ρόλο ντεντέκτιβ- θεωρήσουν ότι συμβιώνουν;   

 Εμείς με πρόταση νόμου ζητούμε να καταργηθεί αυτή η αναχρονιστική πρακτική, γιατί είναι προσβλητική, 
αλλά και γιατί, ναι, τα εκατόν εξήντα-εκατόν ογδόντα ευρώ είναι απαραίτητα για τις μονογονεϊκές οικογένειες, οι 
μισές από τις οποίες -πληροφορούμε την κυβέρνηση- είναι στη φτώχια.  
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 Και είναι ακόμα δυνατόν η κυβέρνηση να αρνείται την άδεια πατρότητας στους πατέρες που δεν έχουν 
τελέσει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης με τη μητέρα;  Και εδώ το ΑΚΕΛ με πρόταση νόμου ζητούμε κάθε πατέρας 
να δικαιούται την άδεια πατρότητας, για να είναι δίπλα στο παιδί του, αλλά και να μπορεί να επιλέγει πότε θα την 
πάρει, σε ένα διάστημα πενήντα δύο εβδομάδων από τη γέννηση.  

 Ακόμα, είναι ή δεν είναι στόχος σήμερα στον οποίο πρέπει να δεσμευτεί το κυπριακό κράτος η άδεια 
μητρότητας έξι μηνών για κάθε παιδί και από το πρώτο παιδί, όπως ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γιατί 
αυτό υπαγορεύει όχι η δημογραφική πολιτική αλλά το συμφέρον της μητέρας και του παιδιού; 

 Και έφτασε ή δεν έφτασε η ώρα να συζητήσουμε για κατοχύρωση πλήρως πληρωμένης άδειας 
μητρότητας;  Πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν οι εργαζόμενες μητέρες για τέσσερις μήνες με το επίδομα 
μητρότητας, το οποίο ανέρχεται στο 72% του μισθού τους, όταν γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες στην Κύπρο, το 40% 
των γυναικών της Κύπρου, αμείβονται με λιγότερα από €1.250 ακάθαρτα μηνιαίως; 

 Και ειδικά για τα δικαιώματα της γυναίκας δράττομαι της ευκαιρίας να επισημάνω ότι και το κράτος, αλλά 
και η δημόσια ζωή θα έχουν κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά, όταν αυτά καταστούν προτεραιότητα και υπόθεση 
όλης της κοινωνίας, όλων, γυναικών και ανδρών, που πιστεύουμε στην ισοτιμία των φύλων ως κομμάτι 
αναπόσπαστο της κοινωνικής ισότητας. 

 Δυστυχώς όμως, ακόμα και στην καταπολέμηση της πιο αποκρουστικής μορφής διάκρισης σε βάρος των 
γυναικών -της βίας, της έμφυλης βίας- έναν στόχο στον οποίο η κυβέρνηση θα είχε δίπλα της ολόκληρη την 
κοινωνία, το κράτος αποδεικνύεται κατώτερο των περιστάσεων.  

 Είναι ή δεν είναι ντροπιαστικό για τη χώρα μας το γεγονός ότι η κυβέρνηση έθεσε επιφυλάξεις για την 
εφαρμογή στη χώρα μας της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών;  Έτσι, σύμφωνα με αυτή την επιφύλαξη της κυβέρνησης, όταν μια γυναίκα στην Κύπρο θύμα βίας 
κακοποιηθεί σε σημείο που μείνει ανάπηρη, το κράτος δε θα της παρέχει καμιά οικονομική υποστήριξη, ακόμα 
και αν αποδεδειγμένα αυτό το κράτος αμέλησε ή αδιαφόρησε να την προστατεύσει.  Οπόταν, δεν μπορούμε να 
μιλούμε ειλικρινά στην Κύπρο για καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, αν δεν αποσυρθούν όλες οι 
επιφυλάξεις που έθεσε η κυβέρνηση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και αν δε διασφαλίσουμε ότι η χώρα 
μας έχει μια νομοθεσία που προστατεύει πραγματικά όλες τις γυναίκες και όλα τα κορίτσια από κάθε μορφή βίας. 

 Ανθρώπινα, κυρίες και κύριοι, είναι και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, που έχουν δικαίωμα στην 
ισότητα και στην αξιοπρέπεια τώρα και όχι όταν νιώσει έτοιμη η κυβέρνηση ή η κοινωνία.  Εντούτοις όμως, ακόμα 
και εδώ η χώρα μας δεν έχει μπει καν στον κόπο να εκπονήσει εθνική στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 
ατόμων -ούτε στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται κονδύλια- με δράσεις που να εξαλείφουν τις διακρίσεις στις 
νομοθεσίες, τις διακρίσεις στους χώρους δουλειάς, στον γάμο, στην οικογένεια. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Όποτε το ΑΚΕΛ, οι εργαζόμενοι, ομάδες επαγγελματιών, κοινωνικές οργανώσεις διεκδικούν δαπάνες για 
την κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακά έργα που να υπηρετούν πραγματικά τις ανάγκες της κοινωνίας, το μόνιμο 
ευφυολόγημα ως απάντηση από την κυβέρνηση είναι το χαριτωμένο «Μα, δεν υπάρχει λεφτόδεντρο!».  
Εντούτοις, μάλλον θα έχει φυτρώσει στη χώρα μας ένα τέτοιο δέντρο τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι αυτή η 
κυβέρνηση που διαθέτει πακτωλούς χρημάτων, για να διατηρεί μια στρατιά ακριβοπληρωμένων συμβούλων στο 
Προεδρικό και στα υπουργεία.  Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει χαρίσει μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ 
στους μεγαλοϊδιοκτήτες γης, απαλλάσσοντάς τους από τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας.  Είναι αυτή η κυβέρνηση 
που παράνομα χορηγούσε μειωμένο ΦΠΑ 5% αντί 19% στους κροίσους επενδυτές που αγόραζαν διαβατήρια 
έναντι πολυτελών κατοικιών.  Είναι αυτή η κυβέρνηση που αύξησε στα €80 εκατομ. την κρατική χρηματοδότηση 
στο ταμείο της Αρχιεπισκοπής, ως να ανήκε η Αρχιεπισκοπή στους οικονομικά δυσπραγούντες, και είναι αυτή η 
κυβέρνηση που βρήκε €8,5 εκατομ. για να δώσει για την παραγωγή μίας και μόνο κινηματογραφικής ταινίας, του 
περιβόητου «Ζίου Ζίτσου», που θα εγκαινίαζε, υποτίθεται, και το κυπριακό Χόλυγουντ.  Για τούτα λοιπόν βγάζει 
εκατομμύρια το «λεφτόδεντρο» της κυβέρνησης. 

 Αντίθετα, για την κοινωνική πολιτική, για τους εργαζόμενους, για τους προσφυγικούς συνοικισμούς, για 
τον αγροτικό κόσμο, για τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της τέχνης δεν καρποφορεί καθόλου το δέντρο της 
κυβέρνησης. 

Τούτα όμως, δεν είναι λάθος της κυβέρνησης.  Τούτα είναι επιλογή της κυβέρνησης· επιλογή συνειδητή, 
πολιτική και απροκάλυπτα ταξική.  Και είναι ακριβώς αυτή την επιλογή που καταψηφίζει το ΑΚΕΛ καταψηφίζοντας 
τον κρατικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης Συναγερμού για το 2022. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Όλα βοούν ότι ο τόπος μας και αξίζει και χρειάζεται αλλαγή· αλλαγή ριζική, αλλαγή προοδευτική.  Και 
αλλαγή σημαίνει απαλλαγή από τις πολιτικές, από το ήθος και ύφος εξουσίας των τελευταίων εννιά χρόνων.  Και 
αλλαγή λοιπόν και όχι παραλλαγή της σημερινής κατάστασης με τον έναν ή τον άλλο διεκδικητή του χρίσματος 
της Πινδάρου.  Αλλαγή λοιπόν σημαίνει επιλογή ότι ο τόπος μας επιλέγει την επανένωση της Κύπρου και δεν 
ανέχεται αυτούς που συζητούσαν πίσω από κλειστές πόρτες τη λύση δύο κρατών ούτε αυτούς που κρατούσαν 
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τσίλιες έξω από τις πόρτες.  Αλλαγή σημαίνει όραμα και σχέδιο για να βάλουμε τις ανάγκες της κοινωνίας 
μπροστά και να κτίσουμε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο στον τόπο μας και αλλαγή σημαίνει απόφαση ότι αυτή η 
χώρα και αυτός ο λαός αξίζουν καλύτερα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αγαπητέ Γιώργο, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας.  Ο Γιώργος ο Κουκουμάς έχει 
αποπερατώσει και τον λόγο έχει ο άλλος συνεπαρχιώτης ο Νίκος Γεωργίου του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

 Αγαπητέ Νίκο, έχεις τον λόγο. 

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Παρ’ όλο που δεν είχα πρόθεση να ξεφύγω από το πνεύμα και το πλαίσιο των μηνυμάτων της γραπτής 
μου ομιλίας ενώπιον της ολομέλειας, η πρόκληση από πλευράς του συναδέλφου είναι μεγάλη.  Παραφράζοντας 
τους στίχους του τραγουδιού του Μάνου Χατζιδάκι «Καληνύχτα Κεμάλ», το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, 
γιατί παραμένει πραγματικά αγκυλωμένο στον λαϊκισμό και στην ψηφοθηρία.  Το μόνο που εκπέμπει η άρνηση 
και η σύγκρουση του ΑΚΕΛ είναι την πολιτική ανασφάλεια που δημιουργούν στους πολίτες και γι’ αυτό θα 
παραμείνουν για αρκετά ακόμα χρόνια στην αντιπολίτευση. 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η παρούσα Βουλή με τη νέα σύνθεσή της όπως σχηματίστηκε μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές 
καλείται να συζητήσει και ακολούθως να τοποθετηθεί για τον προτεινόμενο κρατικό προϋπολογισμό του 2022. 

 Ένας προϋπολογισμός που καλείται να ανταποκριθεί, αλλά και να αντεπεξέλθει για άλλη μια φορά κάτω 
από αναπόφευκτες και διαρκώς μεταλλασσόμενες υγειονομικές συνθήκες που προκαλούν αβεβαιότητα και 
επηρεάζουν το οικονομικό γίγνεσθαι, τη στόχευση και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών κάθε κράτους. 

 Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη πορεύτηκε με πολιτική 
υπευθυνότητα και σοβαρότητα από το 2013 μέχρι και σήμερα, αντεπεξήλθε σε δύσκολες, διαδοχικές, 
οικονομικές και υγειονομικές κρίσεις με πολιτικές που κράτησαν τη χώρα όρθια, περιορίζοντας όσο το δυνατό 
καλύτερα τις επιπτώσεις τους.  Η νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση τα 
προηγούμενα χρόνια ήταν αυτή που επέτρεψε στη χώρα μας να διαχειριστεί με επιτυχία τις επιπτώσεις της 
πανδημίας, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας.  Έτσι και τώρα, την ίδια πολιτική 
υπευθυνότητα θα πρέπει να επιδείξει και η Βουλή των Αντιπροσώπων, χωρίς να διακινδυνεύσει τη 
δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Μακριά από λαϊκισμούς που έχουν κόστος για τον τόπο, αλλά 
εγκρίνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό να στηρίξουμε την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα μας, για να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που κρίνονται πολιτικά σήμερα και επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον του τόπου 
μας. 

 Οι προκλήσεις όμως για την παρούσα Βουλή είναι ακόμα μεγαλύτερες.  Ο προϋπολογισμός του 2022 
περιλαμβάνει το όραμα της επόμενης μέρας για τον τόπο.  Θα κληθούμε και θα κριθούμε όλοι μέσα από τις 
πολιτικές μας πράξεις που αφορούν την υλοποίηση της φιλόδοξης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της 
κυβέρνησης του Προέδρου Αναστασιάδη, που είναι άμεσα συνυφασμένη με το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ένα Ταμείο που δικαίως χαρακτηρίστηκε ως το ευρωπαϊκό Σχέδιο 
Μάρσαλ, που φιλοδοξεί να θέσει τις οικονομίες και τις κοινωνίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε πιο γερά θεμέλια.   

 Αυτό τον εθνικό πλούτο λοιπόν που αναλογεί στη χώρα μας θα πρέπει να τον διαχειριστούμε με σύνεση, 
υλοποιώντας κάθε ωφέλιμη μεταρρυθμιστική προσπάθεια σε κάθε τομέα του κράτους.  Παρήλθε ο καιρός που 
στο πολιτικό μας λεξιλόγιο η λέξη «μεταρρύθμιση» ήταν έννοια άγνωστη.  Παρήλθε ο καιρός που στο άκουσμα 
της λέξης «μεταρρύθμιση» ο Κύπριος πολίτης θεωρούσε ότι ήταν παχιά λόγια, χωρίς πρόγραμμα και 
πιθανότητα υλοποίησης. 

 Αναντίλεκτα, η χώρα μας προχώρησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια, με την 
κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη να εφαρμόζει το ΓΕΣΥ, τη θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος, την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων, τη μείωση της στρατιωτικής θητείας και την 
αναδιοργάνωση της Εθνικής Φρουράς, τη θέσπιση νέων Υφυπουργείων Τουρισμού, Καινοτομίας, Ναυτιλίας 
και Κοινωνικής Πρόνοιας προς ενίσχυση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας 
των πολιτών.  Έγιναν πολλά, μπορούν όμως να γίνουν και περισσότερα. 
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 Συζητώντας για τις μεταρρυθμίσεις μέσα από τι κοινοβουλευτικές επιτροπές στις οποίες συμμετέχω, 
αυτό που μπορώ να πω μετά βεβαιότητας είναι ότι η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης είναι εκ των ων ουκ άνευ.  

 Υπουργείο Δικαιοσύνης.  Κορυφαία προτεραιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
είναι η ανάγκη μεταρρύθμισης του τομέα της δικαιοσύνης.  Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεμελιωδών 
διαρθρωτικών αλλαγών του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης με τη δημιουργία νέων δομών και 
πρακτικών, την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό για ένα 
αποτελεσματικότερο σύστημα δικαιοσύνης, λιγότερο δαπανηρό, που να διασφαλίζει τη διαφάνεια και την 
ποιότητα.  Όραμα όλων μας αυτή η ολιστική μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης να είναι νομοθεσία 
σταθμός της Βουλής για το 2022, η οποία θα εξυψώσει το κύρος του κράτους στα μάτια των πολιτών 
ενισχύοντας το περί δικαίου αίσθημα στην κοινωνία.  Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη 
να έχει ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.  Ένα αξιόπιστο σύστημα δικαιοσύνης ως προς 
τον χρόνο της απόδοσής της θα συμβάλει παράλληλα στην αλλαγή νοοτροπιών και αντιλήψεων που 
επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. 

 Καταπολέμηση της διαφθοράς.  Η πρόληψη και η καταπολέμηση της διαφθοράς θα επιτευχθούν με όσο 
λιγότερο διακηρύττουν οι πολιτικές δυνάμεις και όσο περισσότερο νομοθετούν και εφαρμόζουν πλαίσια που 
εγκαθιδρύουν την αξιοκρατία και αδιαπέραστους αμυντικούς μηχανισμούς απέναντι σε όλους όσοι 
επιβουλεύονται το δημόσιο χρήμα.  Η θέσπιση νόμων και κανονισμών είναι η ασφαλέστερη και μονιμότερη 
λύση που θα περιορίσει τις όποιες παρεκβάσεις των δημοσίων πράξεων από το δημόσιο συμφέρον χάριν 
ιδιοτελών και άλλων συμφερόντων.  

 Λέγεται ότι η διαφθορά δεν είναι ένα τυπικό έγκλημα χωρίς θύμα.  Ζημιώνει, αλλά και πτωχεύει ηθικά 
κάθε πολίτη που σέβεται τη δημοκρατία και τη νομιμότητα, που ενεργεί μέσα σε επαγγελματικά και 
επιχειρηματικά πλαίσια των κανονισμών.  Επηρεάζει αυτούς που ξεχωρίζουν και δημιουργούν την 
ανταγωνιστικότητα με την ποιότητα και τον κόπο της δουλειάς τους.  Το κόστος της διαφθοράς το πληρώνουμε 
όλοι. 

 Είναι λοιπόν αποκλειστικά δική μας ευθύνη να προωθήσουμε, αλλά και να εφαρμόσουμε ένα 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς, όπως είναι η σύσταση και η λειτουργία της 
Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, το νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης δημοσίων 
αποφάσεων, το ενοποιημένο νομοσχέδιο για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του 
ενωσιακού και εθνικού δικαίου, νομοσχέδια που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής εδώ και αρκετό καιρό. 

 Υπουργείο Εσωτερικών.  Βασικός πυλώνας της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας είναι η μεταρρύθμιση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Αυτή την ανάγκη επιβάλλεται να τη μετουσιώσουμε σε πράξη και πραγματικά 
εύχομαι να μην επικρατήσουν οι όποιες μικροπολιτικές και μικροκομματικές σκοπιμότητες.  

 Η διττή κρίση που βιώνουμε ανέδειξε ότι το υφιστάμενο μοντέλο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι 
ξεπερασμένο.  Από το σύνολο των τριακόσιων ογδόντα τόσων αυτοδιοικούμενων οντοτήτων οι περισσότερες 
βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση και είναι απόλυτα εξαρτώμενες από την ετήσια κρατική χορηγία.  Η 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών εξοικονομώντας 
πόρους και εκσυγχρονίζοντας δομές, πρακτικές και διαδικασίες.  

 Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που θα θέσει γερά θεμέλια για τη βιώσιμη ανάπτυξη μεταφέροντας 
διοικητικές ευθύνες από το κεντρικό κράτος σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας τη διοικητική αυτοτέλεια, 
αυξάνοντας τα καθήκοντα επιμέλειας των δημοτικών υπηρεσιών και ενισχύοντας οικονομικά την τοπική 
αυτοδιοίκηση μέσω της αυξημένης και νομοθετικά πλέον κατοχυρωμένης κρατικής χορηγίας των €117 εκατομ.  
Είναι το κύριο θέμα στην ημερήσια ατζέντα της επιτροπής Εσωτερικών.  Αυτό και μόνο φανερώνει τη σημασία 
και την αξία της.  

 Οι προτεινόμενες αλλαγές που θα προκύψουν θα βελτιώσουν την καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη, 
εξασφαλίζοντας μια εγγύτερη και πραγματικά αυτοδιοικούμενη τοπική αυτοδιοίκηση, που θα βρίσκεται δίπλα 
στον πολίτη, δίπλα στα μικρά και τα μεγάλα τοπικά του προβλήματα. 

 Ο Υπουργός Εσωτερικών μαζί με το επιτελείο του είναι οι στυλοβάτες αυτής της προσπάθειας.  Από την 
πρώτη στιγμή ο υπουργός επέδειξε και έλαβε συνεργασία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων γεφυρώνοντας 
διαφορές με θεσμικούς φορείς, συνθέτοντας εισηγήσεις, τηρώντας ίσες αποστάσεις, αλλά εκφράζοντας και 
επιφυλάξεις και δημοσιοποιώντας ανησυχίες για πρόνοιες του υπό διαμόρφωση νομοσχεδίου ως προς τη 
βιωσιμότητα των νέων σχημάτων, αλλά και τον αριθμό των νέων δήμων που θα προκύψουν, καθότι ελλοχεύει 
ο κίνδυνος της μη έγκρισης των ποσών που η χώρα θα λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

 Στεγαστική πολιτική.  Μια άλλη μεταρρυθμιστική τομή που εφαρμόζει το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει 
αγκαλιαστεί ιδιαίτερα από τους νέους μας είναι η νέα στεγαστική πολιτική.  Μέσα από τα στεγαστικά σχέδια του 
υπουργείου για παροχή χορηγιών σε πολίτες που επιλέγουν να αποκτήσουν την κατοικία τους σε ακριτικές, 
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές οι νέοι μας πλέον έχουν κίνητρα παραμονής που δίνουν ανάσα ζωής και 
βιωσιμότητας της υπαίθρου μας.  Ο τριπλασιασμός των δαπανών για τη στεγαστική πολιτική το 2022 και η 
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πολιτική βούληση για επαναπροκήρυξη των σχεδίων με πρόνοιες που θα τα καταστήσουν καλύτερα είναι 
αναμφίβολα ενέργειες προς την σωστή κατεύθυνση. 

 Προσφυγική πολιτική.  Μια άλλη πτυχή της πολιτικής του κράτους είναι τα μέτρα απέναντι στους 
εκτοπισθέντες μας.  Κατά την άποψή μου η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση που θα πρέπει να απασχολήσει 
την πολιτεία είναι η προσφυγική πολιτική στο σύνολό της.  

 Παρά την πανδημία, οι δαπάνες της προσφυγικής πολιτικής συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια είναι 
αισθητά αυξημένες, με την δαπάνη να ανέρχεται πέραν των €140 εκατομ.  Τα στεγαστικά σχέδια των 
εκτοπισμένων, το σχέδιο επιδότησης των ενοικίων, οι δαπάνες για τη συντήρηση των κατοικιών που βρίσκονται 
σε συνοικισμούς αυτοστέγασης, σε κυβερνητικούς οικισμούς και σε τουρκοκυπριακές κατοικίες όπου διαμένουν 
πρόσφυγες και ο προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής των Βαρών, αποτελούν το 
αποκούμπι για τον προσφυγικό κόσμο που έχει υποστεί το βάρος της εισβολής και της κατοχής, αλλά και το 
κόστος της συνεχιζόμενης μη επίλυσης του κυπριακού προβλήματος· το αποκούμπι για να έχει αυτός ο κόσμος 
τη στοιχειώδη στήριξη για τη σπουδαστική, στεγαστική και επαγγελματική του εξέλιξη. 

 Τα προβλήματα γνωστά, διαχρονικά και δυσεπίλυτα.  Αρκετά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όπως 
η κακή κατάσταση κτιρίων και υποδομών σε προσφυγικούς συνοικισμούς, η καθυστέρηση στην τοποθέτηση 
ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες, η διαχρονική εγκατάλειψη κοινοτήτων όπου κατοικούν πρόσφυγες, αλλά και 
αδικίες ως προς τη μη εξασφάλιση στεγαστικής χορηγίας λόγω μη έγκρισης των αιτητών για παραχώρηση 
πιστωτικής διευκόλυνσης από τις τράπεζες.  

 Όλα αυτά την ίδια ώρα που οι πρόσφυγες βλέπουν με αγανάκτηση τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα 
να λεηλατούνται.  Το κράτος κάθε φορά λειτουργεί πυροσβεστικά, τρέχει πίσω από τα προβλήματα που 
δημιούργησε η προσωρινότητα και ο ωχαδερφισμός. 

 Απέναντι στα πιο πάνω προβλήματα η πολιτεία ανταποκρίνεται πρόθυμα και όσο μπορεί, μέσα στα 
πλαίσια των πολιτικών και διαδικασιών που καθορίστηκαν εδώ και δεκαετίες.  Η διαχειριστική αντιμετώπιση 
εξαρτάται από συγκεκριμένα κονδύλια, τεχνικές μελέτες, χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.  Ο 
προσφυγικός κόσμος όμως ζητά και περιμένει δικαιωματικά κάτι περισσότερο.  

 Κάθε φορά που ο προσφυγικός κόσμος διεκδικεί μέσω των οργανωμένων συνόλων, φορέων, κομμάτων 
και οργανώσεων την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του, την ισόνομη ή έστω καλύτερη αντιμετώπισή του 
από την κυπριακή πολιτεία κάποιοι αντιδρούν -συνήθως υπόγεια- Αντιδρούν απέναντι στη διαχρονική 
απαίτηση του προσφυγικού κόσμου για αποζημίωση της απώλειας χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών του 
και την εφαρμογή της ισότιμης κατανομής των βαρών.  

 Μια αντίδραση που εκδηλώνεται από το 1974 μέσα από την αναβλητικότητα στη λήψη αποφάσεων, 
αλλά και τις διάφορες διαφωνίες ως προς τη μέθοδο και το ύψος της αποζημίωσης που πρέπει να λάβουν οι 
πρόσφυγες.  Με τις συζητήσεις ατέρμονες και τις διαδικασίες χρονοβόρες νομοτελειακά απογοητεύονται και 
όσοι πραγματικά νοιάζονται για την επίλυση των προσφυγικών προβλημάτων.  Πρόκειται για συμπεριφορές 
διαχρονικές, που δε συνδέονται απαραίτητα με κάποιο κόμμα ή κάποια κυβέρνηση ή οποιοδήποτε οργανωμένο 
σύνολο, αλλά πολύ περισσότερο με σκουριασμένα μυαλά και κοντόφθαλμες προσεγγίσεις που ενδόμυχα 
συμβιβάστηκαν με το status quo. 

 Η μεν πρόφαση της προσωρινότητας και της προσπάθειας για επανένωση δεν πείθει πλέον την 
πλειοψηφία του κόσμου μας μετά από σχεδόν μισό αιώνα τουρκικής κατοχής.  Η δε επίκληση των τεράστιων 
οικονομικών μεγεθών αποζημίωσης αποτελεί μια λογική απάντηση.  Ο προσφυγικός κόσμος αφενός την 
κατανοεί, αφετέρου όμως δε χαρίζει τα δικαιώματά του.  Ζητά την αναγνώριση των περιουσιακών δικαιωμάτων 
του, αλλά και την ουσιαστική στήριξη της πολιτείας, ώστε να λειτουργήσει ως ανάχωμα μπροστά στο 
ξεπούλημα της κατεχόμενης γης μας στην «Επιτροπή Αποζημιώσεων» της Τουρκίας.  Πρόκειται για έναν 
εφιάλτη που εκκολάπτεται και είναι ζήτημα χρόνου, εάν χαθούν οι ελπίδες για λύση του Κυπριακού, ο χάρτης 
στα κατεχόμενα να αλλάξει σε βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς θέτοντας και τυπικά ταφόπλακα στο 
κυπριακό πρόβλημα. 

 Υπάρχει δυστυχώς και μια άλλη αντίληψη, που είναι χειρότερη: αυτών που διερωτώνται και ψελλίζουν 
«εάν έσιει ακόμα πρόσφυγες».  Μια αντίληψη που αποτελεί τη μεγαλύτερη εθνική βλασφημία απέναντι σε έναν 
κόσμο που υπέφερε και υπέστη τα πάνδεινα, μια βλασφημία απέναντι στον προσφυγικό κόσμο, που βλέπει τις 
συνέπειες της εισβολής να κληροδοτούνται και στις επόμενες γενιές των προσφύγων, που δε φταίνε σε τίποτε, 
που παρακολουθεί τη διεύρυνση του οικονομικού χάσματος μεταξύ προσφύγων και αυτοχθόνων και τα παιδιά 
τους να δυσκολεύονται στη σπουδαστική, επαγγελματική και στεγαστική τους αποκατάσταση.  Μια βλασφημία 
απέναντι σε όλες τις γενιές προσφύγων που πέθαναν με τον καημό της επιστροφής, που πίστεψαν ότι αυτός 
ο αγώνας είναι κοινός και όχι μάταιος, που έζησαν τις οικογένειές τους στις προσφυγικές συνοικίες των 
κατοικιών με τσιμεντομπλόκ και στέγη από αμίαντο.  Απέναντι στους αγώνες αυτού του κόσμου που συντηρούν 
ζωντανή την ελπίδα για τη λύση του Κυπριακού, που κρατούν ζωντανή την ιστορική μνήμη των κατεχομένων 
εδαφών μας μέσα από την οργανωμένη και ανιδιοτελή δραστηριότητα των προσφυγικών οργανωμένων 
συνόλων.  
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 Για όλα αυτά και πολλά άλλα, ναι, υπάρχουν ακόμα πρόσφυγες και είναι η ζωντανή μαρτυρία της πιο 
σύγχρονης και συνάμα τραγικής ιστορίας της χώρας μας.  Ζωντανή μαρτυρία του ελληνικού πολιτισμού και της 
τελευταίας γενιάς Ελλήνων Κυπρίων που έζησαν στην κατεχόμενή μας πατρίδα.  Σε όλους αυτούς οφείλουμε 
τον σεβασμό μας. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η στασιμότητά στο Κυπριακό, οι προκλήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΖ, η προσπάθεια δημιουργίας νέων 
τετελεσμένων στην Αμμόχωστο, η διολίσθηση από βασικές αρχές επίλυσης του Κυπριακού από πλευράς 
Τουρκίας με προκλητικές δηλώσεις περί λύσης δύο κρατών αποτελούν αλάτι στις πληγές του προσφυγικού 
κόσμου.  Ο προσφυγικός κόσμος πρωτίστως απαιτεί λύση του Κυπριακού, όμως μέχρι τότε ζητά 
αποκατάσταση των δικαιωμάτων του, ώστε να παραμείνει ένας ζωντανός φορέας των εθνικών, πολιτιστικών 
και κοινωνικών καταβολών του. 

 Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά σε μια 
ελεύθερη και επανενωμένη πατρίδα! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Νίκο. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Χρίστος Χριστόφιας, της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, του ΑΚΕΛ. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Της Κερύνειας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α, με συγχωρείς, Χρίστο μου.  Νόμιζα ότι είσαι Λευκωσιάτης.  Όχι, Κερύνειας, Δίκωμο.  Συγγνώμη! 

 Εν τω μεταξύ, μέχρι να έρθει στο βήμα ο Χρίστος, να καλωσορίσουμε τον Τάκη Φελλά, τον ιδρυτή και 
ιδιοκτήτη του Hellenic Tv στο Λονδίνο, ο οποίος είναι εδώ, αλλά με τον σταθμό του υπερασπίζεται τα δίκαια της 
πατρίδας στο Λονδίνο. 

 Ευχαριστούμε, κύριε Φελλά. 

 Ναι. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Θα συνεχίσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θα συνεχίζουμε, μέχρι να εξαντληθεί ο κατάλογος και, αυξανομένης της ακροαματικότητος, θα μείνετε στις 
θέσεις σας.   

 Συμφωνούν οι εναπομείναντες.  Οι εναπομείναντες είναι οι Χρύσης Παντελίδης, Φωτεινή Τσιρίδου, Νίκος 
Κέττηρος και Σάβια Ορφανίδου.  Αν θέλετε, μπορώ να σας βάλω απόψε μετά τις ειδήσεις, αν σας βολεύει. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Όχι, Πρόεδρε, είμαστε μια χαρά!  Να μείνουμε εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α, πολύ ωραία.  Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Χρίστο, λυπούμαι για τη διακοπή.  Τον λόγο τον έχεις εσύ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Να πληροφορήσουμε τους συναδέλφους του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι ο Κεμάλ και ο κάθε Κεμάλ 
του Χατζιδάκι, που συμβολίζει του κόσμου τους καταπιεσμένους, θα έρθει η μέρα -είναι νομοτέλεια- που θα 
αλλάξουν τον κόσμο! 

 Εγώ θα κάνω αναφορά στον πολιτισμό και τον αθλητισμό.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Χρίστο μου, πατάς λίγο το μικρόφωνο;  Ανάβει; 
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ανάβει.  Δεν το βλέπουμε.  Άρα, δεν το βλέπουμε εμείς.  Συγγνώμη για τη διακοπή. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ 

 Πολιτισμός και αθλητισμός.  Άλλοι δύο τομείς οι οποίοι αποτελούν κραυγαλέα παραδείγματα της 
αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού, πολιτική για τους λίγους κι εκλεκτούς σε 
βάρος των πολλών, ακόμα και σε αυτούς τους τομείς της κοινωνικής ζωής. 

 Πέρσι, μόλις εξέπνευσε το πρώτο κύμα πανδημίας, ο αρμόδιος υπουργός βγήκε σε διάσκεψη για να 
ανακοινώσει μέτρα για τον πολιτισμό, που είχε πληγεί από το lockdown.  Η πρώτη του κουβέντα ήταν ότι δεν 
είχε ανακοινώσει ως τότε κανένα μέτρο, επειδή η κυβέρνηση είχε άλλες προτεραιότητες.  

Δε χρειαζόταν υπουργική δήλωση, για να καταλάβουμε ότι ο πολιτισμός και οι άνθρωποί του δεν είναι 
μέσα στις προτεραιότητές τους.  Το γεγονός ότι για τον πολιτισμό δαπανάται μόνο το 0,004% του 
προϋπολογισμού μιλά από μόνο του.  Το γεγονός ότι εκατοντάδες άνθρωποι του πολιτισμού, οι κόποι τους, η 
δουλειά τους έμειναν να αιωρούνται μετά την εκδήλωση της πανδημίας μιλά από μόνο του.  

 Παραχωρήθηκαν μετά από πολλές πιέσεις, ιδιαίτερα του ΑΚΕΛ, κάποια ποσά στους καλλιτέχνες, ποσά 
τα οποία κανονικά όλοι εδώ στην αίθουσα πρέπει να ντρεπόμαστε να αναφέρουμε.  Δεν έφτανε που τα ποσά 
αυτά ήταν εξευτελιστικά, προήλθαν από ίδια κονδύλια που εξοικονομήθηκαν από τη μείωση των ποσών που 
έπρεπε να δοθούν για πολιτιστικές δραστηριότητες.  Με τη μύλλαν τους δηλαδή τηανίζουν το βλαντζίν τους!   

 Ήρθε στην επιτροπή το νομοσχέδιο για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού.  Προηγήθηκε η γραπτή 
δέσμευση του αρμόδιου υπουργού ότι «με τη δημιουργία του Yφυπουργείου Πολιτισμού και την ορθή δομή και 
στελέχωσή του αναμένεται ότι θα υπάρξει αύξηση των διαθέσιμων πιστώσεων που θα αφορούν τον πολιτισμό», 
για να έρθουν αργότερα να μας ανακοινώσουν ότι το υφυπουργείο θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο.  Μια ακόμα 
δέσμευση που πάει περίπατο. 

 Το ΑΚΕΛ συζήτησε και συζητά αυτό το νομοσχέδιο με εποικοδομητική διάθεση.  Δυστυχώς, η κυβέρνηση 
και εδώ θέλει να εφαρμόσει το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν».  Έχουν εξεγερθεί οι πάντες για τη μεταφορά 
του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού: εργαζόμενοι, σύνδεσμοι αρχαιολόγων, οργανωμένα 
σύνολα και φορείς.  Έχουμε εξηγήσει ως ΑΚΕΛ επανειλημμένα στην κυβέρνηση το πολιτικό ζήτημα που 
προκύπτει με άλυτο το Κυπριακό και τους κινδύνους που ελλοχεύουν με αυτή τη μετακίνηση.  Τίποτε! 

 Το άλφα και το ωμέγα του πολιτισμού είναι η ελευθερία της τέχνης και της έκφρασης.  Ούτε αυτή γλύτωσε 
από την κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ.  Δε γνωρίζουμε άλλο κράτος που θέλει να λέγεται σύγχρονο και πολιτισμένο 
που να άσκησε δίωξη εναντίον εκπαιδευτικού για τα έργα που ζωγραφίζει στον ελεύθερό του χρόνο.  Έβγαιναν 
οι συνάδελφοι βουλευτές του ΔΗΣΥ και ωρύονταν, γιατί κάποιος ζωγράφισε τον Χριστό γυμνό, σεκοντάροντας 
τους φασίστες του ΕΛΑΜ.  Ευτυχώς, δεν έτυχε να δουν την τοιχογραφία στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής 
στην πλατεία της Γεροσκήπου, όπου απεικονίζεται γυμνός ο Χριστός.  Θα ασκούσαν δίωξη στον τοίχο, τον 
εκκλησιαστικό επίτροπο και ποιος ξέρει σε ποιον άλλο.  Τραγελαφικές καταστάσεις! 

 Το ΑΚΕΛ θα επιμένει να θέτει το ζήτημα του πολιτισμού ψηλά στις προτεραιότητές του.  Θα επιμένει στη 
σημαντική αύξηση των κονδυλίων για τον πολιτισμό, με διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στην 
κατανομή τους, στη ριζική αναθεώρηση των κριτηρίων για επιχορήγηση των φορέων του πολιτισμού μακριά από 
λογικές ανταγωνισμού και αγοράς.  Το ΑΚΕΛ θα επιμένει στη θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχής των φορέων 
του πολιτισμού στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, στη συντήρηση, αναβάθμιση και ανέγερση νέων 
πολιτιστικών υποδομών, οι οποίες να ανταποκρίνονται στην ανάγκη για ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών.  
Επιμένουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, για να προωθήσουμε την ουσιαστική στήριξη της καλλιτεχνικής και 
συγγραφικής δραστηριότητας, την εμβάθυνση της καλλιτεχνικής παιδείας, την ουσιαστική στήριξη των 
καλλιτεχνών, των ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και των εργασιακών τους δικαιωμάτων, δικαιώματα 
τα οποία πρέπει να διασφαλίζονται μέσα από το αναμενόμενο νομοσχέδιο κατοχύρωσης του επαγγέλματος του 
καλλιτέχνη. 

 Πάμε τώρα στο άλλο κεφάλαιο, αθλητισμός.  Ο μαζικός, λαϊκός αθλητισμός έχει υποβαθμιστεί σε τέτοιο 
βαθμό από την κυβερνητική πολιτική, που, αν επισκεφτεί κανείς τις γηπεδικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, θα 
νομίζει ότι σταμάτησε ο χρόνος.  Ακόμα και εδώ η κυβέρνηση λειτουργεί με άλλες σκοπιμότητες.  Τα ημέτερα 
σωματεία ευλογούνται, τα υπόλοιπα αφήνονται στην τύχη τους.  

 Εκατοντάδες νεαροί αθλητές αγωνίζονται στην κυριολεξία μόνοι τους, δίχως τη στήριξη που θα έπρεπε να 
έχουν, δίχως την ηθική και υλική στήριξη που πρέπει να έχουν τα νέα ταλέντα.  Η μόνη περίπτωση να τους 
θυμηθούν οι κυβερνώντες είναι μόλις διακριθούν.  Τότε θα σπεύσουν όλοι να τους συγχαρούν.  Δεν τους ρωτούν 
όμως τι πέρασαν, πώς κατάφεραν να φτάσουν μέχρι εκεί.  Οι πλείστοι από αυτούς θυσιάζουν και θυσιάζονται, 
δουλεύουν, στερούνται οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, για να πετύχουν στο άθλημά τους.  
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 Μα, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, οι κυβερνώντες τρέχουν μόνο για το επικοινωνιακό κέρδος.  
Ποιος ξεχνά τις συσκέψεις επί συσκέψεων που οργάνωνε ο κ. Αναστασιάδης, για να πατάξει τη βία στα γήπεδα;  
Και τι έγινε τελικά;  Ψηφίστηκε ένας τρομονόμος για τη βία στους αθλητικούς χώρους, με πολλές πρόνοιές του 
αντικειμενικά ανεφάρμοστες, που μετέφερε απλώς τη βία εκτός των αθλητικών χώρων.  Είχαμε και εδώ τα 
τραγελαφικά.  Τη μοναδική φορά που δοκιμάστηκε μέχρι σήμερα η αποτελεσματικότητα της κάρτας οπαδού, η 
αστυνομία συνέλαβε λάθος άτομα!  

 Το ΑΚΕΛ είναι το κόμμα που θεμελίωσε στον τόπο τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό και συνεχίζει να εργάζεται 
για την αναβάθμισή του.  Γι’ αυτό επιμένουμε στη θέσπιση ενιαίας αθλητικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να συμβάλει 
στην προσπάθεια εξυγίανσης του κυπριακού αθλητισμού σε ολόκληρο το φάσμα του.  Γι’ αυτό επιμένουμε στην 
ενίσχυση της διά βίου άθλησης, την ενίσχυση των φορέων του κοινωνικού αθλητισμού, την εκπόνηση 
προγραμμάτων για στήριξη των τοπικών συλλόγων και την προώθηση αθλημάτων χαμηλού κόστους.  Γι’ αυτό 
επιμένουμε στην ενίσχυση της στήριξης των ακαδημιών στον ερασιτεχνικό αθλητισμό από τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αθλητισμού, δίνοντας κίνητρα για ανάπτυξή τους, και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό αθλητικών 
υποδομών για ενίσχυση του κοινωνικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού. 

 Πριν αφήσω το βήμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να προσθέσω μόνο μια κουβέντα για κάποια 
προγράμματα κοινωνικών παροχών, γιατί παρακολουθούμε συχνά την κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ να 
πανηγυρίζουν για κοινωνικές παροχές που δήθεν δίνουν.  Τις εξαγγέλλουν, ναι, κάθε χρόνο με «ζήτω» και 
«μπράβο», αλλά δεν τις δίνουν ή τις έχουν μειώσει.  Ένα παράδειγμα:  Από το κονδύλι που αφορά στη φοιτητική 
χορηγία απομένει κάθε χρόνο ένα σημαντικό ποσό αδιάθετο.  Το ποσό αυτό μπορεί να διατεθεί μέσω των 
φοιτητικών επιδομάτων σε αυτούς που το έχουν ανάγκη.  Ως ΑΚΕΛ καταθέτουμε τροπολογία για το συγκεκριμένο 
ζήτημα, για να διατεθεί.  Από μόνοι τους δε θα το διέθεταν.  Άστε που τα εν λόγω κονδύλια αποτελεί κοινωνική 
ανάγκη να αυξηθούν.  Επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη-Συναγερμού μειώθηκαν συνολικά κατά €24 εκατομ., άρα 
μειώθηκαν και οι δικαιούχοι. 

 Τα ίδια και στην προσφυγική πολιτική.  Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας πουν οι κυβερνώντες τα 
αποτελέσματα των στεγαστικών σχεδίων για τους εκτοπισμένους.  Να μας πουν πόσες αιτήσεις εγκρίθηκαν.  
Πανηγυρίζουν για τα κονδύλια που διαθέτουν, για τα σχέδια που εκπονούν, όμως πόσοι τελικά είναι οι δικαιούχοι;  
Βάζουν τέτοια κριτήρια και τέτοιες προϋποθέσεις, ώστε ο περισσότερος κόσμος να μη δικαιούται να λάβει 
στήριξη. Έτσι εξοικονομούν και τα κονδύλια που διαφημίζουν και πανηγυρίζουν ότι δημιουργούν πλεονάσματα. 

 Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού είναι η κυβέρνηση που έδωσε τα λιγότερα στους πρόσφυγες, 
που άφησε τους εκτοπισμένους, τις μαυροντυμένες μάνες και γιαγιάδες να υποφέρουν ξεχασμένοι από το 
κράτος.  Όπως αφήνει πρόσφυγες και μετανάστες, μικρά παιδιά να στοιβάζονται μέσα στα κέντρα κράτησης σε 
άθλιες συνθήκες, έτσι αφήνει και τους συνοικισμούς στο έλεος του χρόνου, ώσπου να καταρρεύσουν.  Άλλο ένα 
τρανό παράδειγμα της ταξικής πολιτικής της κυβέρνησης του Συναγερμού.  Για τους πλούσιους ξένους έχει 
διαβατήρια και πύργους, για τους φτωχούς,  Κυπρίους ή ξένους, έχει ετοιμόρροπους συνοικισμούς και 
«Πουρνάρες».  

 Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού είναι η κυβέρνηση που πανηγυρίζει, επειδή έστησε στέκια για τον 
τζόγο σε όλες τις επαρχίες.  Ποιος ξεχνά τον εκπρόσωπο τύπου του ΔΗΣΥ, σε μια δήλωση που κουβαλά μαζί 
της κομμάτι από το αξιακό φορτίο της δεξιάς, να περηφανεύεται για τη μεγαλύτερη επένδυση που έγινε στην 
ιστορία της Κύπρου, το καζίνο;  Δεν έχουμε σύγχρονη βιβλιοθήκη, το νέο αρχαιολογικό μουσείο έχει σκαλώσει, 
αλλά περήφανοι ανακοινώνουμε ότι έχουμε ρουλέτα!  Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού είναι η κυβέρνηση 
που άφησε τον μαζικό, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό να μαραζώνει εξαιτίας της πολιτικής της, που τον άφησε να 
τον διαλύσουν οι συνέπειες της πανδημίας.  Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού είναι η κυβέρνηση που 
ξέχασε ότι τα σύνορά μας είναι στην Κερύνεια, έστησε συρματοπλέγματα στον Αστρομερίτη και επί των ημερών 
της βρέθηκαν Ελληνοκύπριοι να διανοούνται να προτείνουν λύση δύο κρατών.  

 Για όλους αυτούς και πολλούς άλλους λόγους ευχή μας είναι η νέα χρόνια να είναι ο προάγγελος της 
αλλαγής που χρειάζεται ο τόπος μας!  

 Καλές γιορτές σε όλους!  

 Οι αγώνες μας, η σκέψη μας, η αλληλεγγύη μας σε όλους αυτούς που δύσκολα θα βάλουν ψωμί στο 
τραπέζι τους.  

 Μακάρι ο νέος χρόνος να φέρει ειρήνη και ανθρωπιά! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον Χρίστο Χριστόφια, της εκλογικής περιφέρειας Κυρηνείας.   

 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ούτε ελβετικό ρολόι να ήμασταν.  Ακριβώς στη μία ολοκληρώσαμε τις 
εργασίες και έμειναν τέσσερις ομιλητές. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Χρύση, περίμενε ένα λεπτό, έχω μια εισήγηση πολύ καλή, να μετακινηθούν 
αυτοί οι τέσσερις συνάδελφοι, να πάνε στο απόγευμα και να ξεκινήσουν πρώτοι το απόγευμα. 
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ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Όχι, τώρα, να τελειώσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Οι άλλοι θέλουν να μιλήσουν όλοι; 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Ναι, ναι, προτιμούμε, Πρόεδρε.   

 Η διακοπή θα είναι, φαντάζομαι, δύο με τρεις αντί μία με τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θα είναι μία με τρεις η διακοπή. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Θα γίνει δύο με τρεις τελικά, αυτό λέω. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Να μην κάνουμε διακοπή, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να μην κάνετε; 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Να μην κάνουμε.  Εκουράστηκες πολλά; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όχι, απεναντίας.   

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Γιατί, έσιει τζιαι πολλούς μέσα; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αρκετούς. 

 Λοιπόν, τον λόγο έχει ο κ. Χρύσης Παντελίδης… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Κύριοι συνάδελφοι! 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, κύριε Πάζαρε. 

 Ο κ. Πάζαρος από την Πάφο θέλει να κάνει μια… 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ: 

 Επειδή προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, μια και ήρθε και ο 
φίλος ο Νικόλας εδώ, να αναφέρω ότι και ο αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος έχει ρίζες από την Πάφο και την 
Τρεμιθούσα, αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει από τη Δρούσεια και τη Σαλαμιού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α, είδες οι Παφίτες... 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ: 

 Και ο επόμενος πρόεδρος εννά φτάνει ʼπού την Πάφο, κύριε Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αλλά διεκδικά τον η Άσσια, κύριε, τον Τάσσο Παπαδόπουλο.  Είναι Ασσιώτης. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ: 
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 Είναι από την Τρεμιθούσα, έχει ρίζες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, δύο ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος είναι εκ Πάφου.  Ελπίζω και ο τρίτος ηγέτης να είναι από 
την Πάφο. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ: 

 Και οι δύο του Συναγερμού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Φτάνεις ʼπού την Πάφο, κύριε Νικόλα; 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Φτάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Φτάνεις.  Πολύ ωραία! 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Εννά ʼν Παφίτης, μεν φοάσαι.  Εννά ʼν Παφίτης!   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, έληξε το θέμα. 

 Θα ξεκινήσουμε με τον Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, του Δημοκρατικού 
Κόμματος, καταγόμενο εξ Αμμοχώστου.   

 Κύριε Χρύση, έχεις τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Κύριε προεδρεύων,  

 Κυρίες και κύριοι, 

 Είναι η πρώτη φορά που έχω την τιμή να μιλώ ως βουλευτής σε συζήτηση της ολομέλειας της Βουλής των 
Αντιπροσώπων για τον κρατικό προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναν κρατικό προϋπολογισμό για 
τον οποίο είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε διεξοδικά στη διάρκεια του τελευταίου διμήνου στο πλαίσιο 
έντεκα συνολικά σχετικών συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 
στην οποία έχω την τιμή να μετέχω. 

 Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, ως απαρχή και όχι ως κατάληξη, να ευχαριστήσω, αλλά και να συγχαρώ 
θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Πηλείδη, την κ. Σταυρούλα Κουσιάππα και τον κ. Αντώνη Κωνσταντίνου της 
γραμματείας της επιτροπής Οικονομικών, καθώς και τα άλλα στελέχη του προσωπικού της Βουλής για το 
πολύτιμο και άκρως υποβοηθητικό έργο τους όλες αυτές τις μέρες.  Χωρίς τη δική τους πείρα, τεχνογνωσία, 
κατάρτιση, επιμέλεια και πολύωρη εργασία δε θα είχαμε τη δυνατότητα εξέτασης και ανάλυσης του κρατικού 
προϋπολογισμού.  Επιπρόσθετα και ειδικότερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους κοινοβουλευτικούς 
συνεργάτες και τις κοινοβουλευτικές συνεργάτιδες του Δημοκρατικού Κόμματος για το επίσης πολύτιμο και άκρως 
υποβοηθητικό έργο τους. 

 Δεν προτίθεμαι να αναφέρω λεπτομέρειες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, καθώς όλα τα στοιχεία 
και όλες οι παράμετροί του περιέχονται στην αναλυτική έκθεση της επιτροπής Οικονομικών, η οποία 
κυκλοφόρησε και η οποία περιλαμβάνει επίσης και τα σχόλια του Δημοκρατικού Κόμματος. 

 Γεγονός παραμένει ότι λόγω της πανδημικής, υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω 
άστοχων προβλέψεων και αποτυχημένων επιλογών της κυβέρνησης οι οικονομικοί δείκτες υστερούν.  Η 
σύγκριση με το 2020, μια πρωτόγνωρη χρονιά χωρίς οικονομική δραστηριότητα στο μεγαλύτερο διάστημά της, 
είναι μεν βολική για την κυβέρνηση, παραμένει άβολη όμως για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τα οποία ήταν 
ήδη καταβεβλημένα από την πολύχρονη κρίση εξαιτίας της χρεοκοπίας του 2012, του «κουρέματος» του 2013, 
του πολύ υψηλού ιδιωτικού δανεισμού -σε μεγάλο βαθμό μη εξυπηρετούμενου- και της κατάρρευσης του 
συνεργατισμού.  

 Άβολη, αλλά και δυσβάστακτη είναι και η παρούσα κατάσταση την οποία καλείται να αντιμετωπίσει η 
κυπριακή κοινωνία λόγω της ακρίβιας, λόγω του υψηλού κόστους του διεθνούς εμπορίου, του επίσης υψηλού 
κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, της επιμονής της κυβέρνησης Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ να αρνείται την 
εφαρμογή της απόφασης της Βουλής για μείωση στο 9% του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, της ανικανότητάς της 
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να φέρει φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια διακυβέρνησης και της 
απροθυμίας της να αναπτύξει αποτελεσματικά τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Θέλω και με αυτή την ευκαιρία να επαναλάβω την έκκλησή μας προς την κυβέρνηση να αξιοποιήσει την 
πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προχωρήσει 
άμεσα στη μείωση του ΦΠΑ στους ηλιακούς συλλέκτες είτε για ηλεκτροπαραγωγή είτε για θέρμανση του νερού, 
όπως άλλωστε προνοείται στην εν λόγω απόφαση, και επιπρόσθετα να αυξήσει την κρατική χορηγία για τέτοιου 
είδους οικιακές επενδύσεις.  

 Κύριε προεδρεύων,  

 Κυρίες και κύριοι, 

 Η περσινή συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό σημαδεύτηκε από την επιμονή της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ να κρύβει τους φακέλους του τεράστιου σκανδάλου των παράνομων πολιτογραφήσεων 
και να μην τους δίνει στην Ελεγκτική Υπηρεσία.  Τελικά, έδωσε τους φακέλους αυτούς μετά τις βουλευτικές 
εκλογές, επιβεβαιώνοντας ότι δεν την ενδιέφερε ποτέ η πολιτική σταθερότητα, αλλά μόνο η όποια σταθερότητα 
των ποσοστών του ΔΗΣΥ.  Η περσινή συζήτηση σημαδεύτηκε επίσης από την καταγγελία της κυβέρνησης τόσο 
από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο 
και από τον Διεθνή Οργανισμό Ελεγκτικών Υπηρεσιών για παρακώλυση του έργου της κυπριακής Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας.  

 Η δε περσινή χρονιά μένει στην ιστορία ως η χρονιά αποκαλύψεων σωρείας παράνομων 
πολιτογραφήσεων, οι οποίες εμπλέκουν τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέλη της οικογένειάς του, 
υπουργούς στα υπουργικά συμβούλια που τις απένειμαν, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία ο κυπριακός λαός 
ένιωσε μέγιστη προσβολή, όταν έμαθε τυχαία ότι ο Πρόεδρος της χώρας ταξίδεψε δύο φορές δωρεάν, 
πλουσιοπάροχα και για διακοπές με το υπερπολυτελές αεροπλάνο Σαουδάραβα επιχειρηματία, ο οποίος 
επωφελήθηκε παρανόμως από το πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων.  Ένα πρόγραμμα χρήσιμο για την 
κυπριακή οικονομία, το οποίο όμως αυτή η κυβέρνηση εξευτέλισε, πλήττοντας την εικόνα της πατρίδας μας 
διεθνώς, και τελικά κατήργησε, πλήττοντας έτσι και την ανάπτυξη. 

 Ενώ λοιπόν ζήσαμε όλα αυτά τα σκάνδαλα πέρσι, φέτος ζήσαμε και νέα σκάνδαλα, όπως είναι: 

• η μονιμοποίηση συνεργάτιδων του Προέδρου Αναστασιάδη, παρά το γεγονός ότι αυτές είχαν προσληφθεί 
με πολιτικά κριτήρια για όσο διαρκεί η θητεία του ιδίου -το τονίζω, για όσο διαρκεί η θητεία του ιδίου- ή 

• οι ύποπτες αγορές κτιρίων από το κράτος ή 

• το περιβόητο σκάνδαλο της πλαστογραφίας από πρώην προεδρικό επίτροπο ή 

• τα πρόσφατα περιβόητα Pandora Papers και η συμπερίληψη του ονόματος του Προέδρου Αναστασιάδη 
στο σχετικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου.       

 Είναι προφανές ότι δεν αρκεί μια δεκαπεντάλεπτη ομιλία, για να απαριθμηθούν τα σκάνδαλα της 
διακυβέρνησης Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ.  Για την ακρίβεια δεν αρκούν όλες οι ομιλίες του προϋπολογισμού μαζί 
για μια τέτοια απαρίθμηση.  

 Γεγονός παραμένει ότι η κυβέρνηση ΔΗΣΥ καταγράφεται στη συλλογική συνείδηση της κυπριακής 
κοινωνίας ως μια διακυβέρνηση διαπλοκής και διαφθοράς και αυτό το γεγονός επιβάλλει σε όλες και όλους μας, 
κόμματα της αντιπολίτευσης και κοινωνία, να επιμένουμε ακόμα πιο πολύ στη διαφάνεια, να επιμένουμε ακόμα 
πιο έντονα στον έλεγχο, να επιμένουμε ακόμα πιο εμφαντικά στην κάθαρση, να επιμένουμε ακόμα πιο μεθοδικά 
στην αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος. 

 Επίσης γεγονός είναι, κυρίες και κύριοι, ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έκανε στο Κυπριακό τα τελευταία 
εννέα χρόνια όσες διαδικαστικές και ουσιαστικές υποχωρήσεις δεν έκαναν όλοι οι προηγούμενοι Πρόεδροι.  Και 
όχι μόνο δεν πέτυχε οποιοδήποτε αντάλλαγμα για αυτές, αλλά έφερε τα πράγματα στο παρά ένα της διχοτόμησης 
μέσω της λεγόμενης «λύσης δύο κρατών» και μάλιστα με διάχυτη την εντύπωση πολλών παραγόντων εντός και 
εκτός Κύπρου ότι αυτό είναι που θέλει και ο ίδιος! 

 Το είπα πολλές φορές και θα το επαναλάβω: για τη μη λύση του Κυπριακού ευθύνεται αποκλειστικά η 
Τουρκία.  Για τον εγκλωβισμό όμως της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελληνοκυπριακής κοινότητας στο σημείο 
που βρίσκεται σήμερα το Κυπριακό ευθύνεται ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η αποτυχημένη πολιτική των 
τελευταίων αρκετών χρόνων. 

 Κύριε προεδρεύων,  

 Κυρίες και κύριοι, 

 Επιτρέψτε μου να αλλάξω θέμα, αλλά και ύφος και να αναδείξω με έμφαση δύο θέματα διαφορετικά μεν, 
καθοριστικά δε για το επίπεδο της κοινωνικής ευαισθησίας μας.  Σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές του 
Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, μόνο το 2020 στην Κύπρο είχαμε 2.147 
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περιστατικά οικογενειακής και συντροφικής βίας.  880 γυναίκες κατήγγειλαν αύξηση της βίας τους τελευταίους 
τρεις μήνες, 407 κατήγγειλαν απειλές για θανάτωση, 322 κατήγγειλαν βία με χρήση αντικειμένου ή όπλου και 129 
γυναίκες κατήγγειλαν απόπειρα στραγγαλισμού τους.  

 Τα ξαναλέω, επειδή ίσως να μην τα έχετε συγκρατήσει: μόνο το 2020 είχαμε στην Κύπρο 2.147 
περιστατικά οικογενειακής και συντροφικής βίας, 880 γυναίκες κατήγγειλαν αύξηση της βίας, 407 κατήγγειλαν 
απειλές για θανάτωση, 322 κατήγγειλαν βία με χρήση αντικειμένου ή όπλου και 129 γυναίκες κατήγγειλαν 
απόπειρα στραγγαλισμού τους. 

 Και αναλογιστείτε, παρακαλώ, ότι οι στατιστικές καταγράφουν μόνο τις γυναίκες που μίλησαν∙ δεν 
καταγράφουν τις γυναίκες θύματα που παραμένουν στη σιωπή.  Η βία κατά των γυναικών δεν πρέπει να είναι 
πρόβλημα μόνο των γυναικών.  Είναι και πρόβλημα των αντρών.  Για την ακρίβεια είναι πρόβλημα ολόκληρης 
της κοινωνίας που προκαλείται από άντρες. 

 Γι’ αυτό απευθύνω έκκληση σε όλες και όλους, πρώτον, να συνειδητοποιήσουμε και να αναγνωρίσουμε 
το μέγεθος του φαινομένου αυτού, δεύτερον, να στηρίξουμε τα θύματα που τόλμησαν να μιλήσουν και να 
ενθαρρύνουμε και άλλα θύματα να ζητήσουν βοήθεια και, τρίτον, να πατάξουμε το φαινόμενο αυτό εξ ολοκλήρου 
εξαλείφοντας πατριαρχικές αντιλήψεις και κάκιστα στερεότυπα στα μυαλά αντρών εις βάρος των γυναικών. 

 Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα των παιδιών με χρόνιες παθήσεις, των παιδιών δηλαδή της ειδικής 
εκπαίδευσης.  Κυρίες και κύριοι, δε θα επαναλάβω την πρότασή μου για έναν συνοδό για κάθε ένα παιδί που 
φοιτά στην ειδική εκπαίδευση, η οποία ασφαλώς και ισχύει και την οποία θα διεκδικήσω με κάθε κοινοβουλευτικό 
και πολιτικό τρόπο.  Θέλω να επαναλάβω όμως πως, όσα χρόνια θα έχω την τιμή να είμαι βουλευτής, θα είμαι 
σύμμαχος της πολιτείας σε οποιαδήποτε απόφαση ή πρωτοβουλία της για ενίσχυση της ειδικής εκπαίδευσης, με 
προτεραιότητα όμως τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.  Και να σημειώσω πως τα όποια 
προβλήματα αντιμετωπίζουν τα παιδιά της ειδικής εκπαίδευσης και οι οικογένειές τους με τα σχολεία ή το κράτος 
είναι μόνο μερικά από τα πολλά ιατρικά, κοινωνικά και καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαρκώς.  

 Γι’ αυτό αξιοποιώ το βήμα και παρακαλώ όλους τους αρμόδιους λειτουργούς να αντιμετωπίζουν τα παιδιά 
αυτά και τις οικογένειές τους με σεβασμό, ευγένεια και κατανόηση.  Και, εάν με αυτή την παράκλησή μου αδικώ 
κάποιους ή κάποιες λειτουργούς, διευκρινίζω ότι προτιμώ να αδικώ κάποιους και κάποιες λειτουργούς, παρά να 
αδικείται έστω κι ένα παιδί ειδικής εκπαίδευσης ή έστω κι ένας γονιός. 

 Κύριε προεδρεύων,  

 Κυρίες και κύριοι, 

 Είναι διάχυτη σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία η αίσθηση ότι ο τόπος μας άγει την πιο παρακμιακή 
περίοδο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Και χρησιμοποιώ τον όρο «παρακμιακή» και όχι 
«δύσκολη» ή «κρίσιμη» ή «αντίξοη» ή «επικίνδυνη», ακριβώς γιατί αυτοί οι χαρακτηρισμοί παραπέμπουν σε 
εξωγενείς αιτίες.  Αντίθετα, η περίοδος την οποία άγουμε τώρα χαρακτηρίζεται ως παρακμιακή, γιατί ακριβώς 
όλα τα αρνητικά στοιχεία που την περιγράφουν και τη χαρακτηρίζουν είναι ενδογενείς παράγοντες, είναι εγχώριες 
αδυναμίες και παθογένειες.  Διαπλοκή, διαφθορά, αναξιοκρατία, αδιαφάνεια, διχόνοια, υπονόμευση των θεσμών, 
ατομικισμός, επιδειξιομανία, κοροϊδία, λαϊκισμός, κυκλώματα, υποτίμηση της νοημοσύνης του κόσμου, αδιαφορία 
και εξαπάτηση είναι μόνο μερικές από τις έννοιες που κατακλύζουν όλο και περισσότερο την κυπριακή 
ειδησεογραφία και καθημερινότητα και προκαλούν αναμφίβολα θλίψη, απογοήτευση και αγωνία στη συντριπτική 
πλειονότητα του κυπριακού λαού, που ξέρει ότι δεν πρέπει να είναι τέτοια η κατάσταση και σίγουρα δε θέλει να 
είναι τέτοια η κατάσταση.  

 Το ζήτημα δεν τίθεται με αντιπολιτευτική διάθεση ούτε έχει στενή πολιτική διάσταση.  Είναι πολύ πιο ευρύ 
και καθολικό και πλήττει το ηθικό και την αυτοπεποίθηση κάθε Κυπρίας και κάθε Κυπρίου.  Η Κύπρος, ως 
πολιτεία, ως κοινωνία, ως χώρα, βρίσκεται σε οριακό σημείο, κυρίες και κύριοι.  Είτε θα αναγνωρίσουμε όλες και 
όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα είτε η κατάσταση δεν θα αναστραφεί ποτέ.  Είτε θα ανασύρουμε στην επιφάνεια και 
θα αναδείξουμε όλες και όλοι αγνές αρετές και πανανθρώπινες αξίες -πολλές από τις οποίες πηγάζουν και μέσα 
από τον ελληνικό πολιτισμό, που τόσο θαυμάζουμε και τόσο αγαπούμε ως κυπριακός ελληνισμός- είτε θα 
συνεχίσουμε να ταλανιζόμαστε με παρακμιακά στοιχεία και καταστάσεις.  Είτε θα συνειδητοποιήσουμε όλες και 
όλοι ότι οφείλουμε να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το κοινό καλό είτε 
θα παρασυρθούμε στη δίνη των μικροτήτων και της επίρριψης ευθυνών.  Με μία φράση,  είτε θα τελειώσουμε 
την παρακμή είτε θα μας αποτελειώσει αυτή!   

 Καλές γιορτές, σε όλες και όλους!  

 Σας ευχαριστώ. 

(Κατά τη διάρκεια της αγόρευσης του κ. Χρύση Παντελίδη τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης αντικατέστησε 
στην έδρα ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ) 
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 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Καλώ στο βήμα την κ. Φωτεινή Τσιρίδου. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Βρισκόμαστε σχεδόν 365 ημέρες μετά από ένα πρωτοφανές φαινόμενο, την καταψήφιση του 
προϋπολογισμού.  Πέρυσι, τέτοιες ημέρες, γινόμασταν μάρτυρες ενός ιστορικού φαινομένου.  Διχόνοια και 
διαξιφισμοί στη Βουλή, ανασφάλεια και αβεβαιότητα στην κοινωνία.  Φέτος, έναν χρόνο μετά, η κατάσταση είναι 
εντελώς διαφορετική.  Αυτό που άλλαξε είναι ότι μεσολάβησαν οι βουλευτικές εκλογές, με τους Κύπριους πολίτες 
να στέλνουν ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.  Επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα έναντι του 
λαϊκισμού και των εύκολων υποσχέσεων.  Διάλεξαν υπευθυνότητα και βιώσιμες λύσεις αντί παρωχολογία και 
κενά λόγια.  Αποδοκίμασαν την έπαρση και ζήτησαν από όλο το πολιτικό σύστημα να λειτουργεί με όρους 
διαφάνειας και λογοδοσίας. 

 Σήμερα καλούμαστε να δείξουμε στους συμπολίτες μας ότι τα περσινά παθήματα έγιναν μαθήματα και ότι 
εισακούστηκαν οι πρόσφατες επιλογές τους.  Σήμερα η κατάσταση είναι διαφορετική από πέρυσι.  Πέρυσι 
συζητούσαμε για τις κρατικές εγγυήσεις, φέτος έχουν ρυθμιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά μέσα από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και την επιτυχημένη αντιμετώπιση της πανδημίας.  Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν 
από τα πρώτα που κατατέθηκαν στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσπώντας θετικά σχόλια για την 
αρτιότητά του.  Έτσι, εξασφαλίζουμε έναν βιώσιμο σχεδιασμό για τα χρόνια που έρχονται και δίνουμε ώθηση για 
τις απαραίτητες αλλαγές που έχει ανάγκη η οικονομία μας. 

 Βρισκόμαστε μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.  Οι εξελίξεις με την 
πανδημία, η ενεργειακή κρίση, οι γεωπολιτικοί παράγοντες και οι επερχόμενες εκλογές σε χώρες-κλειδιά, όπως 
η Γαλλία, δημιουργούν ένα κλίμα που δεν ευνοεί τις ασφαλείς οικονομικές προβλέψεις.  Παρ’ όλα αυτά, η 
κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο δυνατόν, για να παρουσιάσει έναν προϋπολογισμό που παρουσιάζει θετικές 
μεσοπρόθεσμες προοπτικές.  Η βιώσιμη ανάπτυξη, η σωστή εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης, η κοινωνική 
συνοχή μέσα από κρατικές παρεμβάσεις και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις είναι ο οδηγός μας.  Παράλληλα, ο 
περιορισμός του δημόσιου χρέους σε βιώσιμα επίπεδα, η επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος, η προστασία 
του βιοτικού επιπέδου των καταναλωτών από ενδεχόμενες πληθωριστικές πιέσεις και η διασφάλιση γενικότερα 
της ευημερίας των πολιτών συμπληρώνουν τη δέσμη μέτρων της κυβέρνησης. 

 Καλούμαστε να αποφασίσουμε ποια Κύπρο θέλουμε για τα επόμενα χρόνια.  Μια χώρα που βασίζεται 
στην πράσινη οικονομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την έρευνα και την καινοτομία, την ορθολογική και 
ουσιαστική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.  Υλοποιεί σημαντικά αναπτυξιακά έργα και έργα 
υποδομής που συμβάλλουν στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.  
Υποστηρίζει τους πολίτες της μέσα από την προστασία της κύριας κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής 
στέγης, τη μείωση της κοινωνικής ανισότητας και την προστασία του οικογενειακού πορτοφολιού από 
ακατάσχετες πληθωριστικές πιέσεις. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Κατά το τρέχον έτος έχει αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό η απώλεια που επέφερε στο ΑΕΠ η πανδημία 
κατά το 2020.  Οι αποδόσεις για το 2021 κυμάνθηκαν πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.  Οι αναπτυξιακές 
προοπτικές και η δημοσιονομική βελτίωση αφήνουν περιθώρια ρεαλιστικής αισιοδοξίας. 

 Καλούμαστε σήμερα να δώσουμε περαιτέρω ώθηση στην οικονομία μας και μέσα από την υπερψήφιση 
του προϋπολογισμού να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και την πρόσβαση στις 
διεθνείς αγορές για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών. 

 Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα υπερψηφίσει τον προτεινόμενο κρατικό προϋπολογισμό και στηρίζει τόσο 
την ακολουθούμενη από την κυβέρνηση οικονομική πολιτική όσο και τη φιλόδοξη μεταρρυθμιστική προσπάθεια 
στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Ο προτεινόμενος κρατικός προϋπολογισμός για το 2022 διατηρεί τον αναπτυξιακό και κοινωνικό του 
χαρακτήρα μέσα από πρωτογενείς δαπάνες ύψους €8 δις.  Μέσω του προϋπολογισμού και χωρίς να προκύπτει 
καμία ανάγκη για νέες φορολογίες ή άλλες επιβαρύνσεις, συνεχίζεται η υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού 
προγράμματος, διατηρείται η δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής, στηρίζεται η 
εφαρμογή του γενικού συστήματος υγείας, ενός σχεδίου που κράτησε όρθια τη χώρα την περίοδο της πανδημίας, 
υλοποιείται ένα σημαντικό πρόγραμμα εξοπλιστικής αναβάθμισης της Εθνικής Φρουράς σε μια περίοδο που οι 
γεωπολιτικές προκλήσεις πληθαίνουν και μειώνεται περαιτέρω η ανεργία μέσα από τη δημιουργία έντεκα 
χιλιάδων νέων καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Εκπροσωπώντας τους πολίτες της Λεμεσού, επιτρέψτε μου να σταθώ και σε μερικά από τα οφέλη που 
θα έχει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2022 για την περιφέρειά μας.  Η συμπληρωματική δαπάνη ύψους €20 
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εκατομ. για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων του περασμένου Ιουλίου 
δείχνει ότι η πολιτεία είναι δίπλα στους πολίτες που βρέθηκαν αντιμέτωποι με φυσικές καταστροφές.  Επιπλέον, 
η χορηγία ύψους €250.000 για το Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, ποσό που αντιστοιχεί σε κάλυψη μέρους των 
λειτουργικών εξόδων, αποδεικνύει την έμφαση που δίνει η πολιτεία στον πολιτισμό και τη διαχρονική στήριξη σε 
αυτόν.  Έργα σε οδικά δίκτυα και άλλα αναπτυξιακά έργα, όπως αναφέρω στη συνέχεια.  Τέλος, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε τα €189 εκατομ. σε έσοδα από το λιμάνι Λεμεσού και συγκεκριμένα από τις εισπράξεις από την 
παραχώρηση των εργασιών του στους διαχειριστές.  Μια μεταρρύθμιση που πέρα από τις εισροές στα ταμεία 
του κράτους αναβάθμισε σημαντικά την ποιότητα παροχής λιμενικών υπηρεσιών στη χώρα. 

 Αλλά όχι μόνο στη Λεμεσό.  Έργα ανάπτυξης, έργα επέκτασης, αναβάθμισης και βελτίωσης των δικτύων 
λαμβάνουν χώρα σε όλη την Κύπρο, έργα που για δεκαετίες βρίσκονταν σε αναμονή προχωρούν και 
υλοποιούνται.  Και παρά την υγειονομική κρίση, κανένα έργο δεν αναβλήθηκε και κανένα έργο δεν ακυρώθηκε.  
Αναφέρω επιλεκτικά μόνο μερικά:  Δημιουργία σύγχρονου και ασφαλούς δικτύου μεταφορών και προώθηση 
βιώσιμης κινητικότητας.  Σύγχρονες και ασφαλείς αερομεταφορές και βελτίωση της συνδεσιμότητας της Κύπρου 
με τρίτες χώρες.  Προσφορά σύγχρονων και ποιοτικών ταχυδρομείων και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών.  
Αξιοποίηση του αρχαιολογικού μας πλούτου και των πόρων της χώρας.  Έργα όπως ο αυτοκινητόδρομος 
Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, Λεμεσού-Σαϊττά, ο δρόμος Λάρνακας-Δεκέλειας, Δερύνειας-Σωτήρας.  Τα επόμενα 
μεγάλα έργα που θα προκηρυχθούν είναι οι αυτοκινητόδρομοι και ο περιμετρικός δρόμος Λευκωσίας.  Με 
ιδιαίτερη ικανοποίηση είδαμε χθες ότι έχει ήδη προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τον υπεραστικό αυτοκινητόδρομο 
Αστρομερίτη-Ευρύχου. 

 Και μιας και αναφέρθηκα αμέσως πιο πάνω στο λιμάνι της Λεμεσού, δε γίνεται να μην αναφερθώ στη 
ναυτιλία μας.  Η στρατηγική «SEA Change 2030», που παρουσιάστηκε πρόσφατα, δε θέτει μόνο το όραμα και 
τις στοχεύσεις της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλίας έως το 2030, αλλά αποτελεί και μια 
νέα διαδραστική προσέγγιση και φιλοσοφία στον τρόπο λειτουργίας του ίδιου του υφυπουργείου.  Όπως 
γνωρίζετε, το κυπριακό νηολόγιο κατέχει την 11η θέση παγκοσμίως και την 3η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο, έτσι που 
να μπορεί ο τομέας να είναι ανθεκτικός στις κρίσεις, αποτελεσματικός στις προκλήσεις και ανταγωνιστικός. 

 Για όλα τα παραπάνω, καλώ όλο το σώμα της Βουλής να σταθεί στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων 
και να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2022. 

 Ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι κρίσιμη μόνο στην οικονομία.  Υπάρχει μια σειρά θεμάτων πάνω στα οποία 
χρειάζεται μια αποφασιστική παρέμβαση και επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων.  Επιτρέψτε μου να αναφερθώ 
συνοπτικά σε ορισμένα εξ αυτών, αρχίζοντας από το κομμάτι της διαφάνειας και της διαφθοράς. 

 Η λογοδοσία και η ενίσχυση της διαφάνειας είναι τα βασικά αιτήματα των πολιτών όπως αυτά 
αποτυπώθηκαν και στις πρόσφατες εκλογές.  Είναι καταγεγραμμένα αιτήματα και δεν μπορούν να αγνοηθούν.  
Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση υλοποιεί μεταρρυθμίσεις που δίνουν λύσεις σε πάγια προβλήματα του τόπου. 

 Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς είναι ένα πρώτο βήμα.  Είναι μια εμβληματική κίνηση, που δίνει 
τον τόνο τόσο σε επίπεδο συμβολισμού όσο και σε ουσία.  Πρόσφατα πήρε τον δρόμο της υλοποίησης, μετά και 
την εξέταση κατ’ άρθρον στην αρμόδια επιτροπή Νομικών.  Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, εκτός των 
ζητημάτων που λύνει, είναι και προϋπόθεση για την εκταμίευση δόσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε 
αντιλαμβάνεστε ότι η επιτάχυνσή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της χώρας σε όλα τα επίπεδα.  
Γι’ αυτό και όποιος την υπονομεύει άρθρων την οικονομία και την ίδια την κοινωνία. 

 Γνωρίζετε ότι η Κύπρος βρίσκεται στην 41η θέση στην παγκόσμια κατάταξη διαφθοράς, κάτι που σίγουρα 
αποθαρρύνει τις επενδύσεις, οδηγεί σε απώλεια πολύτιμων πόρων και καταρρακώνει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην πολιτεία και την πολιτική συνολικά.  Η κατάσταση αυτή ουσιαστικά αποτελεί μια εθνική απειλή.  
Πλήττει την αξιοπιστία της χώρας και αμαυρώνει το φιλότιμο της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών.  Η 
ανάταξή της λοιπόν είναι μια προτεραιότητα που δε σηκώνει δισταγμούς και αναβολές.  Και όσοι μιλάνε για 
διαφάνεια οφείλουν έμπρακτα να δείξουν από αυτό το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι, ναι, θα 
στηρίξουν επιτέλους τα καλύτερα επίπεδα διαφάνειας σε αυτό τον τόπο. 

 Με την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς θωρακίζουμε θεσμικά την αντιμετώπιση της διαφθοράς και 
ενισχύουμε την αρχή της λογοδοσίας.  Δημιουργεί τις βάσεις για μια τεχνογνωσία η οποία θα μπορέσει να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα με αποτελεσματικότητα και μακριά από οποιαδήποτε κομματική παρέμβαση.  Με 
αυτό τον τρόπο η Κύπρος κινείται στα πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να θωρακίσουμε σε επίπεδο θεσμών 
το κράτος μας.  Ωστόσο, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς είναι ένα εκ των τριών νομοσχεδίων που άμεσα 
συνδέονται με τη διαφάνεια.  Η προστασία των πληροφοριοδοτών και η διαφάνεια στις συναντήσεις πολιτικών 
και λομπιστών συνθέτουν το παζλ. 

 Όλα τα παραπάνω περιποιούν τιμή για την Κύπρο.  Αυτό που δεν περιποιεί τιμή για την Κύπρο και το 
λυπηρό, ωστόσο, είναι ότι, ενώ όλα τα κόμματα είχαν συμφωνήσει στο κείμενο για την εθνική αρχή, εκθειάζοντας 
μάλιστα την Υπουργό Δικαιοσύνης, ζητήθηκε παράταση μία ημέρα πριν το νομοσχέδιο πάει προς ψήφιση στην 
ολομέλεια της Βουλής και χωρίς οποιαδήποτε αναφορά σε τροπολογίες. 
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 Και παρ’ όλο που έστω και τώρα, μετά την ολοκλήρωση όλων αυτών των προσπαθειών, είμαστε έτοιμοι 
όπου μας επιτρέπει το εθνικό μας δίκαιο να βελτιώσουμε το όποιο νομοθέτημα, θα πρέπει να αναλογιστούμε τι 
θα σήμαινε επιπλέον αρμοδιότητες στην Αρχή αυτή.  Θα σήμαινε πολύ απλά τη δημιουργία μιας νέας αστυνομίας, 
μιας νέας εισαγγελίας, ενός νέου κλιμακίου οικονομικού εγκλήματος.  Δεν είμαστε εδώ, για να ακυρώσουμε τις 
ανεξάρτητες αρχές και θεσμούς του κράτους, αλλά, αντίθετα, είμαστε εδώ να τις ενισχύσουμε και να τις 
ενδυναμώσουμε. 

 Όλα αυτά ακυρώνουν την ίδια τη μορφή μιας ανεξάρτητης αρχής και επιβαρύνουν τους πολίτες με 
επιπλέον κόστη για τη συντήρηση ενός μεγάλου και δυσκίνητου κρατικού μηχανισμού.  Παραμένουμε ωστόσο 
αισιόδοξοι ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα επιδείξουν την αναγκαία σοβαρότητα και με οδηγό τη συναίνεση να 
οδηγήσουμε τα νομοθετήματα για ψήφιση το συντομότερο δυνατόν.  Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι, αν δεν 
ιδρυθεί η ανεξάρτητη αρχή, όλα τα υπόλοιπα νομοσχέδια θα μείνουν στα χαρτιά.  Όσοι επιλέξουν να τη 
σαμποτάρουν σαμποτάρουν συνολικά τη δικαιοσύνη, δείχνοντας στους πολίτες ότι δεν τους ενδιαφέρει όσα οι 
ψηφοφόροι ζήτησαν με την ψήφο τους τον περασμένο Μάιο. 

 Τα τρία πιο πάνω νομοσχέδια αποτελούν ένα μόνο σκέλος της μεταρρύθμισης του κράτους με άξονα τη 
δικαιοσύνη, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.  Ειδικά για τη δικαιοσύνη, η κυβέρνηση έχει κινηθεί αρκετά έντονα τα 
τελευταία χρόνια.  Αναμφίβολα, η απονομή της δικαιοσύνης συνιστά βασική λειτουργία του κράτους και 
αναπόσπαστο μέρος του κράτους δικαίου.  Οι καθυστερήσεις πλήττουν σοβαρά την ίδια την πολιτεία.  Δυστυχώς, 
τις τελευταίες δεκαετίες η δικαιοσύνη στην Κύπρο παραμελήθηκε.  Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή της 
δικαιοσύνης σε συνάρτηση με το αναχρονιστικό σύστημα λειτουργίας των δικαστηρίων απαιτούν άμεση ψήφιση 
νομοσχεδίων. 

 Εδώ και χρόνια η εκτελεστική εξουσία έχει αποφασίσει να προχωρήσει με ευρύτατη δικαστική 
μεταρρύθμιση και έχει καταρτίσει αριθμό νομοσχεδίων, για να το πετύχει.  Με την ίδρυση τριών βαθμίδων 
δικαστηρίων και τον διαχωρισμό του Ανωτάτου σε Συνταγματικό και δευτεροβάθμιο Εφετείο, αλλά και την 
ενίσχυση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.  Η Επιτροπή της Βενετίας, προς ικανοποίησή μας, με 
γνωμάτευση της αναφορικά με τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια που εκκρεμούν στη Βουλή και αφορούν στις 
ανώτατες βαθμίδες της δικαιοσύνης, σημειώνει ότι τα νομοσχέδια βρίσκονται στην ορθή κατεύθυνση 
ακολουθώντας τις αρχές του κράτους δικαίου.  Σκοπός της και σκοπός μας είναι να βελτιωθούν οι ρυθμοί 
απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και η ποιότητα αυτής. 

 Στόχος επίσης να καταστούν οι διαδικασίες στα δικαστήρια πιο απλές χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά 
μέσα που μπορεί να μας προσφέρει η τεχνολογία με την εισαγωγή του συστήματος e-justice, μετά και την 
υλοποίηση του ηλεκτρονικού Πρωτοκολλητείου i-justice. 

 Αδιαμφισβήτητα, άμεση ανάγκη αποτελεί και η ίδρυση του Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, που 
θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και θα την καταστήσει κέντρο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 
στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

 Μείζονος σημασίας είναι και τα εφτά νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση με στόχο την αναθεώρηση 
της λειτουργίας του Οικογενειακού Δικαστηρίου και τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, έτσι ώστε να 
προστατεύσουμε ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των παιδιών και να κάνουμε πιο φιλική και αρμονική την 
επίλυση οικογενειακών διαφορών. 

 Όλα αυτά συνθέτουν μια δέσμη μέτρων που εναρμονίζει την Κύπρο με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εξασφαλίζει καλύτερη απονομή δικαιοσύνης σε πιο γρήγορες και νομικά άρτιες συνθήκες.  Ο 
εκσυγχρονισμός του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης δεν έχει και δεν πρέπει να έχει κομματική χροιά.  Το 
νομοθετικό σώμα έχει χρέος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας μας για ένα σύγχρονο και 
αποτελεσματικό σύστημα δικαιοσύνης. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Έχω την τιμή να είμαι μέλος αυτού του κοινοβουλίου εδώ και μερικούς μήνες.  Σε αυτούς τους μήνες έβαλα 
κι εγώ ένα λιθαράκι, για να οικοδομήσουμε μια σύγχρονη χώρα.  Οι προτάσεις νόμου που έχω υποβάλει 
υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και λειτουργούν προς όφελος των συμπολιτών μας.  Συγκεκριμένα, η μία 
ξεκλειδώνει τα δημόσια έργα και λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς την προώθηση, την εκτέλεση και την 
ολοκλήρωση των δημοσίων κοινωφελών έργων έναντι του δικαιώματος των οικονομικών φορέων για 
απρόσκοπτη πρόσβαση στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών μετά τον αποκλεισμό τους από διαγωνισμούς ή 
μετά από κατακύρωση σε άλλο οικονομικό φορέα.  Παράλληλα, η θεσμοθέτηση των προγραμμάτων παιδιατρικής 
πρόληψης, των νεογνικών και ανιχνευτικών προγραμμάτων της χώρας μας και η αναγνώριση εθνικού φορέα με 
αρμοδιότητα τη διενέργεια ανιχνευτικών ελέγχων σε νεογνά αποτελούν θεμέλιο λίθο για μια σύγχρονη πολιτική 
πρόνοιας.  Στόχος το επόμενο διάστημα η ακόμη πιο στενή συνεργασία με τους συναδέλφους στη Βουλή, ώστε 
οι Κύπριοι πολίτες να παίρνουν αυτό που δικαιούνται, ένα άρτιο νομοθετικό έργο. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Σε αυτούς τους μήνες έχω δει και το καλό πρόσωπο της πολιτικής ζωής της Κύπρου, αλλά και το κακό.  
Έχω δει να βγαίνουν τα κομματικά καπέλα στις επιτροπές και να προωθείται το καλό του τόπου.  Έχω δει όμως 
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και το αντίστροφο δυστυχώς.  Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης.  Η υπερψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού 
αποτελεί χρέος των υπεύθυνων δυνάμεων που προάγουν το συμφέρον της Κύπρου και την ευημερία των 
πολιτών.  Η βιώσιμη ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενός μικρού κράτους στην άκρη της Ευρώπης, ο 
δίκαιος διαμοιρασμός του πλούτου που παράγεται και η σύγχρονη λειτουργία της οικονομίας, η εμπέδωση της 
λογοδοσίας και ο εκσυγχρονισμός δομών του κράτους δεν μπορούν να υπακούουν σε μικροκομματικές σειρήνες. 

 Καλώ όλους του συναδέλφους να επιδείξουν αίσθημα πατριωτικής συνείδησης και σύγχρονης αντίληψης 
της πολιτικής και να κάνουμε το επόμενο αποφασιστικό βήμα, που θα στείλει το μήνυμα στην κοινωνία. 

 Κλείνoντας, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω κι εγώ την πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών 
για την ετοιμασία της έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022, όπως επίσης και τις υπηρεσίες της 
Βουλής για τη συμβολή τους σε αυτή τη σημαντική διαδικασία. 

 Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι όλους καλές γιορτές! 

(Κατά τη διάρκεια της αγόρευσης της κ. Φωτεινής Τσιρίδου τον προεδρεύοντα κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου 
αντικατέστησε στην έδρα ο κ. Πανίκος Λεωνίδου.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ) 

 Καλές γιορτές! 

 Ευχαριστώ πολύ την κ. Τσιρίδου. 

 Προτού προχωρήσουμε στον επόμενο συνάδελφο, που είναι ο κ. Νίκος Κέττηρος, επειδή υπάρχει αίτημα, 
για να συνεχιστεί η συνεδρίαση στις 3.30 μ.μ., άμα λήξει ο κατάλογος των τωρινών ομιλητών, παρακαλώ να έχω 
τη δική σας άποψη.  Αν δεν υπάρχει ένσταση, να το ορίσουμε στις 3.30 μ.μ. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Υπάρχει σοβαρός λόγος, κύριε Λεωνίδου… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αντιλαμβάνομαι… 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Νομίζω να μείνουμε με το πρόγραμμά μας, διότι τζιαι αυτοί που λείπουν επρογραμματιστήκαν για τις      
3.00 μ.μ.  Εννά δημιουργήσουμε, παρά να λύσουμε ζήτημα.  Τώρα, αν υπάρχει σοβαρό ζήτημα από κάπου… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αντιλαμβάνομαι είναι οι κοινοβουλευτικές ομάδες, οι οποίες έχουν να συζητήσουν κάποιες τροπολογίες 
κ.λπ. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Ε, δεν ξέρω, εσείς γνωρίζετε αν… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δεν ξέρω… 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 …δηλαδή όπως ήρθε το αίτημα πάνω, δηλαδή, αν είναι απλώς για να δώσουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο 
διάλειμμα… 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Μισή ώρα πάνω-κάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Εντάξει, άρα γνωρίζετε κάτι παραπάνω ’πού μένα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 
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 Έν’ εντάξει, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Καυκαλιά. 

 Ένα λεπτό, κύριε Κέττηρε.  Εζήτησε τον λόγο ο κ. Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, αν αντιλήφθηκα καλά, θέλετε να τελειώσει ο κατάλογος; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να τελειώσει τώρα ο κατάλογος και θα συνεχίσουμε, αντί στις 3.00 μ.μ., να συνεχίσουμε στις 3.30 μ.μ., 
αυτό είναι το αίτημα.  Νομίζω ότι δεν πρέπει να αρνηθούμε για μισή ώρα τώρα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Το θέμα δεν είναι αν θα αρνηθούμε, είναι πρακτικό το ζήτημα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Μια χαρά, κύριε Πρόεδρε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Πόσο διάλειμμα θα μείνει; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μία ώρα, μία ώρα.   

 Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την κατανόηση. 

 Κύριε Κέττηρε, έχετε τον λόγο.   

 Άρα 3.30 μ.μ. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Κύριε προεδρεύων, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Άκουσα τους συναδέλφους, τις συναδέλφισσες από τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την Πάφο να μιλούν για την 
πόλη τους.  Πρέπει να σας πω ότι για τη δική μου την πόλη, την Αμμόχωστο, εδώ και έναν χρόνο δεν έχουν 
κοπάσει ακόμα η οργή και η αγανάκτηση για τις αρνητικές εξελίξεις οι οποίες έχουν προκύψει.  Δυστυχώς, οι 
εξελίξεις στην Αμμόχωστο, αντί τη λύση, φέρνουν ακόμα πιο κοντά τη διχοτόμηση.  Η παράνομη και καταδικαστέα 
ενέργεια της Τουρκίας και του εγκάθετού της στα κατεχόμενα να ανοίξουν μέρος της πόλης μας, δρομολογώντας 
έτσι τον εποικισμό της, αποτελεί μαχαιριά στην καρδιά μας, αποτελεί μαχαιριά στην καρδιά του κάθε Κύπριου. 

 Το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε για τρία χρόνια.  Δυστυχώς, ποτέ δεν εισακουστήκαμε.  Οι κυβερνώντες 
αρκούνταν σε επικοινωνιακή διαχείριση εσωτερικής κατανάλωσης.  Πότε μας καθησύχαζαν με τα όσα 
χαριτωμένα ανέφερε και διέρρεε ο Υπουργός των Εξωτερικών περί πυροτεχνημάτων και μπλόφας της Τουρκίας, 
πότε έταζαν ότι παίρνουν μέτρα και ευρωπαϊκές αποφάσεις που πονάνε την Τουρκία και πότε θωράκιζαν την 
Κύπρο, την ΑΟΖ και το Κυπριακό με τριμερείς, τετραμερείς και πενταμερείς.  Το αποτέλεσμα της εξωτερικής 
πολιτικής της κυβέρνησης και της διπλωματίας του Προέδρου είναι καλά γνωστό.  Ανεπάρκεια, απουσία 
διορατικότητας, αλλά και συνέπειας. 

 Θέλετε μήπως να σας θυμίσω τις σχετικές δηλώσεις του Υπουργού σας των Εξωτερικών, του δικού σας 
του υπουργού;  «Γίνεται περισσότερο για λόγους εντυπωσιασμού», Νίκος Χριστοδουλίδης, 19 Ιουνίου 2019, στο 
ραδιόφωνο του «Πολίτη».  Βεβαίως, αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές δηλώσεις πολιτικής διορατικότητας του 
κ. Χριστοδουλίδη.  Δήλωση δεύτερη:  «Επειδή είναι σαφέστατη η πεποίθησή μου που βλέπω εξελίξεις για το 
Κυπριακό, δεν εκτιμώ ότι θα συνεχίσουν επιπρόσθετες προκλητικές ενέργειες όσον αφορά τα Βαρώσια».  Η 
αναφορά αυτή όμως δεν ήταν του κ. Χριστοδουλίδη, ήταν του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, την 31η Αυγούστου 2020, 
σε δημοσιογραφική διάσκεψη. 

 Αυτή ήταν λοιπόν η διαχείριση.  Το αποτέλεσμα;  Η Τουρκία είναι και στην ΑΟΖ, είναι και στην Αμμόχωστο.  
«Οι πάντες κρίνονται εκ του αποτελέσματος», αυτό έλεγε κάποτε, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ο Νίκος 
Αναστασιάδης. 

 Κύριε προεδρεύων,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
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 Σχεδόν εννιά χρόνια από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Συναγερμό, η κατάσταση στους 
προσφυγικούς συνοικισμούς είναι απλώς τραγική.  Οι κυβερνητικοί οικισμοί εκπέμπουν εικόνα εγκατάλειψης, με 
γερασμένες πολυκατοικίες να χρειάζονται επειγόντως αναδόμηση, κοινόχρηστους χώρους σε άθλια κατάσταση 
και ηλικιωμένους πρόσφυγες να παραμένουν για χρόνια εγκλωβισμένοι και ανήμποροι στους ορόφους των 
πολυκατοικιών-φυλακών χωρίς ανελκυστήρες.  Η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στο θέμα της 
συντήρησης των κυβερνητικών οικισμών αντανακλάται στην τραγική υλοποίηση του σχετικού προϋπολογισμού, 
η οποία μερικές χρονιές μόλις που φτάνει το 40%, αγαπητέ κύριε Νίκο Γεωργίου.  Ένα είναι οι προϋπολογισμοί 
και άλλο είναι, όπως ξέρεις πολύ καλά, η υλοποίηση.  Με τα λόγια κτίζετε ανώγεια τζιαι κατώγεια! 

 Ακούω τα στελέχη του Συναγερμού και τους υπουργούς τους να περηφανεύονται για τις δαπάνες στην 
προσφυγική πολιτική και ότι είναι δίπλα στον προσφυγικό κόσμο.  Αυτά τα είπε και ο κ. Νουρής, ο Υπουργός 
των Εσωτερικών, την 21η Σεπτεμβρίου φέτος, μετά από συνεδρία της επιτροπής Προσφύγων.  Αντίστοιχα, 
λοιπόν, πιστεύουν ότι οι προσφυγικοί συνοικισμοί ευημερούν.  Τι να πω!  Μας κυβερνούν αρνητές!  Μας 
κυβερνούν αρνητές της πραγματικότητας, αρνητές της αλήθειας! 

 Το ζήτημα είναι ότι οι ίδιοι οι αριθμοί που η κυβέρνηση του Συναγερμού δημοσιεύει είναι ενδεικτικοί της 
πολιτικής της εγκατάλειψης των προσφύγων.  Την τριετία 2010-2012, 2010, 2011, 2012 δηλαδή, η τότε 
κυβέρνηση επένδυσε στους προσφυγικούς οικισμούς με σχέδια αναδόμησης, συντηρήσεις πολυκατοικιών και 
κατοικιών €70 εκατομ., σε τρία χρόνια.  Την οκταετία 2013-2020 η κυβέρνηση του Συναγερμού για τα ίδια ακριβώς 
έργα πραγματοποίησε δαπάνες που περιορίστηκαν στα €25 εκατομ.  Επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι σε 
προϋπολογισμούς αλλά σε πραγματικές δαπάνες, σε έξοδα που έγιναν, όχι σε δεσμεύσεις και συναγερμικά «θα», 
αλλά σε έργα που πραγματοποιήθηκαν.  Σε τρία χρόνια εμείς, «τα μηδενικά», ρίξαμε στους συνοικισμούς €70 
εκατομ. και αυτοί που κάνουν πολιτικό μάρκετινγκ και δήθεν κουμαντάρισμα δαπάνησαν μόνο €25 εκατομ. σε 
οκτώ χρόνια.  €70 εκατομ. σε τρία, €25 εκατομ. σε οκτώ. Τελικά, δεν έχουν παραισθήσεις οι πρόσφυγες που 
παραπονιούνται.  Φυσικά, έχουν κάθε δικαίωμα εσωκομματικά να αυτολιβανίζονται ως αποτελεσματικοί 
νοικοκύρηδες και ότι κουμαντάρουν.  Η πραγματικότητα στον κόσμο όμως βοά, μέσα, αλλά και έξω από τους 
συνοικισμούς.   

 Και για να μην περιοριστώ μόνο στα σχέδια των εκτοπισμένων, θα κάνω μια μικρή αναφορά και στα 
υπόλοιπα στεγαστικά σχέδια.  Ανακοίνωσε με στόμφο και εν μέσω χειροκροτημάτων ο Υπουργός Εσωτερικών 
το σχέδιο παραχώρησης επιπρόσθετου συντελεστή δόμησης με αντάλλαγμα την παραχώρηση από τους 
εργολάβους ετοιμοπαράδοτων μονάδων στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης.  Ξέρετε πόσες αιτήσεις από 
εταιρείες ανάπτυξης γης είχε αυτό το πρόγραμμα;  Καμία, μηδέν, «κούλλουρο», που θα έλεγε και ο κ. Κουλίας. 

 Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στον τόμο των προεκλογικών δεσμεύσεων του Συναγερμού είναι αυτό της 
απώλειας χρήσης.  Άκουσα να επαναφέρεται και σήμερα  αυτή η απώλεια χρήσης, που έκτισαν πολλοί πολιτικές 
καριέρες.  Είχε αναφερθεί για πρώτη φορά το 2017 και λίγες μέρες αργότερα ο τότε Υπουργός των Εσωτερικών 
έλεγε ότι θα εφαρμοστεί εντός του 2018.  Σήμερα εξετάζουμε τον προϋπολογισμό του 2022, αλλά δεν υπάρχει η 
παραμικρή πρόνοια, έστω τυπική, για να συντηρήσει την ελπίδα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα εφαρμόσει 
κάποια στιγμή το σχέδιο για αποζημίωση της απώλειας χρήσης.  Θυμίζω εδώ τις εξαγγελίες για δημιουργία 
τράπεζας προσφύγων -οι παλαιότεροι θα τη θυμάστε- για μεταφορά συντελεστή δόμησης από τα κατεχόμενα.  
Σας το ’χω ξαναπεί, αέρας κουπανιστός!  Κάποιοι έκτισαν πολιτικές καριέρες πάνω στην απώλεια της χρήσης 
και κάποιοι θέλουν να συνεχίζουν να κτίζουν. 

 Το θέμα της αναδόμησης των επικίνδυνων πολυκατοικιών πηγαινοέρχεται στην επιτροπή Προσφύγων, 
αλλά ακόμη δεν έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι των σαράντα τριών πολυκατοικιών που κρίθηκαν ότι 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στατικότητας και ακόμη δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση εάν θα 
αναδομηθούν ή εάν θα αφεθούν και αυτές και οι πρόσφυγες που διαβιούν σε αυτές στη μοίρα του να τους 
κατεβάζουν νεκρούς σε καρέκλες τόνενες.  Ξέρετε ότι μας είπαν ότι η έκθεση αυτή για τις σαράντα τρεις 
επικίνδυνες πολυκατοικίες είναι απόρρητη;  Αν είναι δυνατό!  Να είναι απόρρητη και να μην έχουν το δικαίωμα 
να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι ζουν σε επικίνδυνες πολυκατοικίες! 

 Εγκατάσταση ανελκυστήρων.  Για τρία χρόνια εξαγγέλλεται από το υπουργείο η εγκατάσταση τριάντα 
ανελκυστήρων και μόλις τώρα η Πολεοδομία έχει βγει σε προσφορές, όχι για τους τριάντα, για κάποιους από 
τους τριάντα.  Κατά τη δική μας εκτίμηση, υπάρχει τρομερή ανεπάρκεια στη διαχείριση αυτού του ζητήματος με 
θύματα τους ηλικιωμένους πρόσφυγες. 

 Είτε δεν έχετε καταλάβει τα προβλήματα των εκτοπισμένων και πώς ζουν στους συνοικισμούς είτε 
δουλεύετε αυτούς τους ανθρώπους ψιλό γαζί.  Αυτό όμως δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα.  Ο άνεμος της 
κοινωνικής οργής, αυτή η κοινωνική οργή που υπάρχει στους συνοικισμούς, σύντομα, σας διαβεβαιώ, θα γίνει 
τυφώνας. 

 Σε ό,τι αφορά τους παθόντες και τους ανάπηρους πολέμου, που θυσίασαν την αρτιμέλειά τους για τη 
δημοκρατία και την ανεξαρτησία της χώρας μας, παρά τις συνεχείς πιέσεις από την επιτροπή Προσφύγων, το 
Υπουργείο Οικονομικών αρνείται να αναγνωρίσει τις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν.  Το θέμα θα 
επανέλθει στις 11 Ιανουαρίου στην επιτροπή Προσφύγων και ελπίζω ότι μετά από τη δημόσια κατακραυγή θα 
γίνουν δεύτερες σκέψεις από το υπουργείο. 
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 Χρειάζεται άμεσα ενίσχυση της προσφυγικής πολιτικής.  Το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει συγκεκριμένες 
προτάσεις επί όλων των θεμάτων.  Φωνή βοώντος!  Οι προτάσεις αυτές είναι κατατεθειμένες και θα αποφύγω 
να τις επαναλάβω, θα είναι στο γραπτό κείμενο. 

 Ως πρόεδρος της επιτροπής Προσφύγων, θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω, οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. 
Αβέρωφ Νεοφύτου, που χθες στην ομιλία του τουλάχιστον στα θέματα τα προσφυγικά είχε την ευαισθησία να 
μην πει ούτε λέξη.  Τουλάχιστον εδώ ξέρει ότι δεν μπορεί εμάς να μας φλομώσει με ψεύτικους αριθμούς, όπως 
αυτούς που παρουσίασε για τους αριθμούς των δημοσίων υπαλλήλων. 

 Στο ζήτημα των αγνοουμένων θα πρέπει επίσης να εγκύψει η κυβέρνηση.  Να γίνουν εκστρατείες για 
πληροφορίες.  Ο χρόνος κυλά εις βάρος μας και θα πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό.  Στήριξη χρειάζονται και οι 
συγγενείς των αγνοουμένων.  Να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά τους με την κατανόηση ότι στερήθηκαν τους 
δικούς τους. 

 Πρέπει να σας πω ότι πολύ πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, ήμουν στην Ανθούπολη.  Η κ. 
Μαρούλλα, σύζυγος αγνοουμένου, μεγάλωσε τρία παιδιά μόνη της, την απέρριψαν για κατ’ οίκον φροντίδα -γιατί 
αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα υγείας, δούλευε, δεν καθόταν σπίτι να παίρνει επίδομα- την απέρριψαν, 
γιατί πήρε εφάπαξ.  Εργαζόταν ως καθαρίστρια από το 1974 μέχρι σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 
και βρήκαν καταθέσεις.  Και η γυναίκα αυτή δε δικαιούται, της είπαν, κατ’ οίκον φροντίδα από το Υπουργείο 
Εργασίας! 

 Επιπρόσθετα σχέδια θα πρέπει να υπάρξουν και για τη στήριξη των εγκλωβισμένων μας, για όσους ζουν 
στην καρδιά της κατοχής.  Βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων που λαμβάνουν, άμεση ανταπόκριση σε 
έκτακτες δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Μετά από έξι χρόνια παρουσίας μου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, διαπιστώνω πως 
σας ταιριάζει γάντι και αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο την προσέγγιση της κυβέρνησης για το περιβάλλον η 
εξής φράση, την είπε ένας ηγέτης:  «Αν το κλίμα ήταν τράπεζα, θα το είχατε ήδη σώσει»! 

 Ακάμας.  Η βιοποικιλότητά του χάνεται, τα «Natura» καταπατηθήκαν, οι επιτήδειοι για την εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων τους τον έχουν καταστρέψει κακόβουλα και ανελέητα.  Ποια μέτρα έχετε λάβει, για να τον 
προστατεύσετε;  Ξεκάθαρη είναι, συνάδελφοι, η απουσία οράματος στην περιβαλλοντική πολιτική της 
κυβέρνησης.  Το θέμα, αγαπητοί μου, δεν είναι μόνο να επενδύουμε σε μελέτες.  Και ακόμα και αν επενδύσουμε 
σε αυτές, τι όφελος εισπράξαμε, όταν τα αποτελέσματα αυτών δεν προχωρούν σε έργα; 

 Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν σχετικά με την ευημερία των 
ζώων.  Τελικά, τα φιλοζωικά αισθήματα κάποιων εκφράζονται μόνο με φωτογραφίες την Παγκόσμια Ημέρα των 
Ζώων στο Instagram και στο Τιk Τοk. 

 Μετά από οκτώ χρόνια συζητήσεων για τα ασφαλτικά, είναι εξοργιστικό ότι η λύση την οποία έδωσε η 
κυβέρνηση είναι η μετακίνηση του προβλήματος από μια περιοχή σε άλλη.  Πρόσφατα μιλούσαμε για το 
ανθρώπινο δικαίωμα στον καθαρό αέρα.  Λυπάμαι, αλλά η κυβέρνηση το καταπάτησε και αυτό. 

 Η Κύπρος έχει γεμίσει με μικρούς σκουπιδότοπους.  Όπου κοιτάξει κανείς βλέπει απόβλητα:  στις κοίτες 
των ποταμών, στους γκρεμούς και πλέον και γύρω από κτηνοτροφικές μονάδες και στις παρυφές κοινοτήτων, 
αλλά και αστικών κέντρων. 

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι απουσιάζει παντελώς από τον προϋπολογισμό του Τμήματος 
Περιβάλλοντος οποιαδήποτε αναφορά στη ρύπανση των θαλασσών. 

 Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την απουσία οράματος στην περιβαλλοντική πολιτική τα 
τελευταία οκτώ χρόνια, αλλά και την ολομέτωπη επίθεση στο περιβάλλον από παράνομες αναπτύξεις, την 
καταστροφή προστατευόμενων οικοτόπων και την αποσπασματική εφαρμογή της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τα 
δίκτυα προστασίας της φύσης. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Οι κυβερνώντες έχουν το σύνδρομο της αλαζονείας.  Νομίζουν -και θα το διαπιστώσετε αυτό και από τις 
ομιλίες τους- ότι θα κυβερνούν για πάντα, ότι θα κυβερνούν αιώνια.  Να ξέρουν όμως ότι όλα θα ελέγχονται, όλα 
θα βγαίνουν στο φως και θα αποκαλύπτονται.  Άρα, να μη νομίζουν ότι θα γλιτώσουν. 

 Οι πολιτικές σας είναι άδικες και σε λάθος κατεύθυνση.  Στον κυπριακό λαό αξίζει ένα καλύτερο αύριο.  
Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τη μεσαία τάξη, τους αγρότες, τους ανθρώπους του πνεύματος 
να είναι σε εγρήγορση.  Έχουμε να δώσουμε σκληρούς και σημαντικούς αγώνες, που θα καθορίσουν το μέλλον 
του τόπου. 

 Σας ευχαριστώ που με ακούσετε. 
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 Θέλω να ευχηθώ και εγώ κάθε καλό στον συνάδελφο τον Ευθύμιο τον Δίπλαρο και σε όσους δίνουν τις 
δικές τους μάχες και να ευχηθώ οπωσδήποτε και στον κυπριακό λαό καλές γιορτές! 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

(Στο σημείο αυτό ο κ. Νίκος Κέττηρος καταθέτει στη γραμματεία το γραπτό κείμενο της αγόρευσής του, το 
οποίο βρίσκεται στο Αρχείο της Βουλής.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε τον αγαπητό συνάδελφο Νίκο Κέττηρο. 

 Τον λόγο έχει η κ. Σάβια Ορφανίδου και τελειώνει ο κατάλογος με την εκλεκτή συνάδελφο κυρία 
Ορφανίδου. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε προεδρεύων της Βουλής,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα προσπαθήσω να ανατρέψω αυτά που είπε ο αγαπητός συνάδελφος Νίκος Κέττηρος ιδιαίτερα προς 
το τέλος της ομιλίας του.  Θα έλεγα να είναι σε εγρήγορση οι πολίτες, γιατί πάμε για τρίτη θητεία, κύριε Κέττηρε! 

 Το 2021 αποτέλεσε τη δεύτερη συνεχόμενη χρόνια αντιμετώπισης της πρωτόγνωρης πανδημίας του 
κορωνοϊού από όλη την ανθρωπότητα.  Μιας πανδημίας η οποία οδήγησε όλες τις χώρες του κόσμου σε μια 
άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση, με τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, με αυστηρά περιοριστικά 
μέτρα και με τα συστήματα υγείας των χωρών να φθάνουν και πολλές φορές να ξεπερνούν τα όριά τους.  Και 
μιλούμε για όλες τις χώρες του κόσμου.   

 Το 2021 όμως υπήρξε πολύ διαφορετικό, γιατί από την αρχή της πανδημίας, από την αρχή της χρονιάς 
μάς δόθηκε το εργαλείο για αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας, το «δώρο της επιστήμης» όπως πολλοί το 
αποκαλούν στην επιστημονική κοινότητα, το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.  Χάρη στα πολύ γρήγορα 
αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της δικής μας επιτρόπου Στέλλας Κυριακίδου, η εμβολιαστική 
κάλυψη κατά του κορωνοϊού έχει προωθηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Είναι πλέον 
στατιστικά, αλλά και πρακτικά αποδεδειγμένο ότι το εμβόλιο σώζει ζωές.   

 Και είναι για αυτό ακριβώς τον λόγο που το 2021 μειώθηκαν κατά πολύ και σε παγκόσμιο επίπεδο τα 
αυστηρά lockdowns, άνοιξε το παζάρι και μπήκε ξανά σε τροχιά λειτουργίας η παγκόσμια οικονομία.  Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο λειτούργησε θετικά και η δική μας μικρή και ευέλικτη οικονομία, η οποία για ακόμη μια φορά με 
τη συνετή οικονομική διαχείριση αυτής της κυβέρνησης, αλλά, κυριότερα, με τις θυσίες της πλειοψηφίας της 
κοινωνίας, η οποία συμμορφώνεται με τα μέτρα και το εμβολιαστικό πρόγραμμα, εξέρχεται από την οικονομική 
κρίση.  Με βάση τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, η οικονομία το 2021 μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης, 
γύρω στο 5,5% του ΑΕΠ, πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο της  Ευρωζώνης, με αναπτυξιακές προοπτικές γύρω 
στο 3-4% του ΑΕΠ για τα επόμενα χρόνια.   

 Το ποσοστό ανεργίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ, συνεχίζει την πτωτική του τάση και η εκτίμησή 
του για το 2021 είναι γύρω στο 7,5%, κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που είναι 8,4%.  Για το 2022 η 
πρόβλεψη για την ανεργία είναι 6,7%, πλησιάζοντας επιτέλους τις συνθήκες πλήρους απασχόλησης και κατ’ 
επέκταση την εφαρμογή του κατώτατου μισθού για όλα τα επαγγέλματα εντός του 2022, όπως έχει ήδη εξαγγείλει 
και η ίδια η Υπουργός Εργασίας.  Το δημοσιονομικό ισοζύγιο παραμένει ελλειμματικό λόγω των αυξημένων 
δαπανών για αντιμετώπιση βεβαίως της πανδημίας, με την προοπτική όμως για τη δημιουργία πλεονασμάτων 
εντός των επόμενων ετών, ενώ το δημόσιο χρέος είναι σταθερά σε πτωτική πορεία, πλησιάζοντας το 107% του 
ΑΕΠ για το 2021 και με προοπτική για κάτω του 100% για το 2022.   

 Σε αυτό ακριβώς το σημείο αναγνωρίζουμε ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που πήραμε στα πλαίσια 
της πανδημίας, δηλαδή της συνετής, νοικοκυρεμένης οικονομικής διαχείρισης σε ήρεμους καιρούς, για να έχει 
μια κυβέρνηση αυτό το κομπόδεμα που όλοι λέμε, αλλά και τη δυνατότητα να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές 
με μηδενικά επιτόκια, για να στηρίξει τους πολίτες της στις δύσκολες εποχές, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα.  
Λόγω αυτής της ορθολογιστικής προσέγγισης, η κυβέρνηση είχε την ευχέρεια να στηρίξει τον ιδιωτικό και πλέον 
παραγωγικό τομέα της οικονομίας μας μέσω ενός μεγάλου αριθμού σχεδίων.  Ενδεικτικά, αναφέρω ότι η 
κυβέρνηση επιδότησε κατά 60% τον μισθό για περίπου διακόσιες δέκα χιλιάδες εργαζόμενους με συνολικό 
κόστος €760 εκατομ., ενώ στηρίχθηκαν χιλιάδες επιχειρήσεις με εφάπαξ χορηγία συνολικού ύψους €160 εκατομ.  
Αυτή η οικονομική στήριξη του ιδιωτικού τομέα, η οποία υπήρξε η μεγαλύτερη σε εμβέλεια από την καταβολή της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι αυτή που διατήρησε τις θέσεις εργασίας και είναι αυτή που συγκράτησε την 
ανεργία και τον ρυθμό ύφεσης.  Και επειδή δεν έχουμε εξέλθει ακόμη από την πανδημία και υπάρχει ακόμη ο 
παράγοντας αβεβαιότητα όπως όλοι αναγνωρίζουμε, θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν 
προωθούμε εισηγήσεις για περιορισμό εσόδων του κράτους ή αύξησης των δαπανών. 

 Άμεσα λειτούργησε και ο μηχανισμός αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική στήριξη 
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των κρατών μελών με την προώθηση του μεγαλεπήβολου Σχεδίου Ανάκαμψης για την Ευρώπη, το 
«NextGenerationEU», με διαθέσιμα κονδύλια ύψους €810 δις.  Σ’ αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση ετοίμασε ένα 
πολύ φιλόδοξο και ελπιδοφόρο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την κυπριακή οικονομία, με μια 
δέσμη σχεδόν εκατόν τριάντα τριών παρεμβάσεων και με στόχο την άντληση κονδυλίων ύψους €1,2 δις ευρώ.  
Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2022 -αυτός που το ΑΚΕΛ λέει ότι θα καταψηφίσει- έχει ετοιμαστεί λαμβάνοντας 
αυτό το σχέδιο υπόψη, με μια σειρά από σημαντικά έργα και δράσεις, που θα διαμορφώσουν την Κύπρο του 
2030.  Μια Κύπρο πιο πράσινη, μια Κύπρο πιο ανθεκτική, πιο ψηφιακή, μια Κύπρο με ένα θωρακισμένο σύστημα 
υγείας και με ενδυναμωμένη κοινωνική συνοχή.   

 Η άντληση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι βεβαίως συνδεδεμένη για ακόμη μια φορά με 
την έγκριση μεγάλων και σημαντικών μεταρρυθμίσεων και νομοθετημάτων, γι’ αυτό καλούμαστε για ακόμη μια 
φορά ως Βουλή των Αντιπροσώπων να πράξουμε το αυτονόητο, να στηρίξουμε δηλαδή μεταρρυθμίσεις, όχι 
επειδή θα αντλήσουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό κονδυλίων -που και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος- 
αλλά, κυριότερα, επειδή κάνουν καλό για τον τόπο και τους συμπολίτες μας. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η κυβέρνηση Αναστασιάδη διαχειρίζεται αυτή την πρωτόγνωρη πανδημία εδώ και περίπου δύο χρόνια με 
ουσιαστικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των κυμάτων της πανδημίας και με το κόστος στον τομέα της 
υγείας να έχει ανέλθει στα €125 εκατομ., περισσότερα από το προϋπολογισμένο ποσό για το 2021.  Παρ’ όλες 
τις αρχικές αδυναμίες -που τις αναγνωρίζουμε- τις οποίες εξάλλου είχαν αντιμετωπίσει και όλες οι χώρες του 
κόσμου, για ακόμη μία φορά το έργο της κυβέρνησης όντως κρίνεται με βάση τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα.  
Η Κύπρος έχει προχωρήσει πολύ ικανοποιητικά στην εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της που είναι 
δικαιούχοι, μάλιστα και με την τρίτη δόση του εμβολίου, διαδικασία η οποία ενισχύεται ιδιαίτερα από τα κέντρα 
εμβολιασμού ελεύθερης προσέλευσης, τα λεγόμενα «walk in».   

 Η Κύπρος είχε από τα λιγότερα lockdowns με τη λιγότερη διάρκεια, ακριβώς γιατί η συντριπτική 
πλειοψηφία των πολιτών συμμορφώνονται με τα μέτρα.  Επιπλέον, η χώρα μας έχει αυτή τη στιγμή από τα 
χαμηλότερα ποσοστά μεταδοτικότητας, αλλά και ποσοστά θανάτου αναλογικά με τον πληθυσμό, κάτι που δεν 
πρέπει να θεωρείται καθόλου αυτονόητο και οφείλεται στη σωστή διαχείριση του συστήματος, αλλά και στους 
γιατρούς, στους νοσηλευτές, αλλά και στους επιδημιολόγους μας, τους οποίους ευχαριστούμε για ακόμη μια 
φορά για όλες τους τις θυσίες.  Οι προκλήσεις είναι βεβαίως ακόμη εκεί, καθώς την παρούσα φάση διανύουμε 
ακόμη ένα κύμα της πανδημίας, το οποίο δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό, και αυτό το κύμα μπορεί να 
γκρεμίσει όλα όσα μαζί κτίσαμε για τόσο καιρό, εάν προχωρήσουμε σε χαλάρωση.   

 Εδώ λοιπόν εντοπίζεται το μεγαλύτερο μάθημα που έχουμε πάρει από την υγειονομική κρίση,  η ανάγκη 
για ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα υγείας.  Η Κύπρος έχει ήδη εφαρμόσει το ΓΕΣΥ, τη μεγαλύτερη 
κοινωνική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ στον τόπο μας, από τον Ιούνιο του 2019.  Η πανδημία που κτύπησε τη 
χώρα μας τον Μάρτιο του 2020 λειτούργησε ως ένα στρες τεστ για το ΓΕΣΥ, αλλά και για τα κρατικά μας 
νοσηλευτήρια και οφείλουμε να τονίσουμε ότι αυτό έγινε με θετικό πρόσημο.  Αυτό εξάλλου διαφάνηκε και κατά 
την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ τον Ιούνιο του 2020, η οποία προωθήθηκε χωρίς καμία 
καθυστέρηση μέσα στην έξαρση της πανδημίας.   

 Σε αντίθεση με την ισοπεδωτική αντιπολίτευση του ΑΚΕΛ στον τομέα της υγείας που ακούσαμε πριν λίγο, 
τα κρατικά μας νοσηλευτήρια άντεξαν και αντέχουν στην πίεση, παρ’ όλες τις δυσκολίες, που αναγνωρίζουμε 
βεβαίως ότι υπάρχουν στα θέματα αυτονόμησης.  Επί της παρούσας διακυβέρνησης διπλασιάστηκαν οι δαπάνες 
για τη δημόσια υγεία, αυξήθηκε ο αριθμός των ιατρών και των νοσηλευτών και παραχωρήθηκαν σημαντικά 
μισθολογικά ωφελήματα.   

 Για αντιμετώπιση της πανδημίας να πω κάποια πράγματα που έκανε ο ΟΚΥΠΥ, γιατί κάποιοι φαίνεται τα 
ξεχνούν.  Προχώρησε στη δημιουργία νέων μονάδων εντατικής θεραπείας, έγινε διαμόρφωση κλινικών για 
νοσηλεία ασθενών με κορωνοϊό σε θαλάμους απομόνωσης.  Προωθήθηκαν ιατρεία ταχείας νοσηλείας, 
καταβάλλονται προσπάθειες και για την κατάλληλη προετοιμασία όλων των ΤΑΕΠ και αντιμετωπίζεται η 
υποστελέχωση σε νευραλγικά πόστα.  Παράλληλα, η πανδημία ανέδειξε και άλλα σημαντικά θέματα, τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη και από το Υπουργείο Υγείας και από τον ΟΚΥΠΥ, όπως η κατάλληλη εκπαίδευση του 
προσωπικού σε θέματα πανδημίας, η ανάγκη για δημιουργία αποθεμάτων αναλώσιμων και εξοπλισμού, η 
εφαρμογή πρωτοκόλλων σε όλα τα επίπεδα και η προώθηση του e-health.  Εξαιρετικής σημασίας από ό,τι 
διαφάνηκε είναι και η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για αντιμετώπιση των πολύ σοβαρών μη 
covid περιστατικών.  Μέχρι σήμερα, έχουν μεταφερθεί περίπου 5 200 ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα με έξοδα της 
κυβέρνησης.  Τα πιο πάνω δεδομένα καταδεικνύουν τη μεγάλη σημασία της εφαρμογής του ΓΕΣΥ στη χώρα 
μας, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη εποχή, ενός ΓΕΣΥ το οποίο όλοι οφείλουμε να στηρίξουμε και να διασφαλίσουμε 
ότι εφαρμόζεται σωστά και χωρίς παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία που έχουμε σχεδόν όλοι ψηφίσει.   

 Ως Δημοκρατικός Συναγερμός, έχουμε υπερτονίσει ότι, για να υπάρχει αυτό το ΓΕΣΥ και στα χρόνια που 
έπονται, θα πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του, χωρίς αυτό 
να αλλάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη φιλοσοφία και αρχιτεκτονική του ΓΕΣΥ.  Η περαιτέρω αντιμετώπιση των 
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καταχρήσεων που παρατηρούνται τόσο από ιατρούς όσο και από πολίτες θα οδηγήσει σε σημαντικές 
εξοικονομήσεις για ενίσχυση του συστήματος.  Η αλλαγή του συστήματος αμοιβής των προσωπικών γιατρών 
από το κατά κεφαλήν σύστημα αμοιβής σε ένα μικτό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει και ένα ποσοστό της 
αμοιβής, στη βάση ποιοτικών κριτηρίων όχι μόνο δεν είναι ενάντια στη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ, αλλά θα 
αντιμετωπίσει και άλλα πρακτικά προβλήματα, όπως το να έχει το κίνητρο ένα προσωπικός γιατρός να 
εξυπηρετήσει καλύτερα τον ασθενή.  Βεβαίως, ο πλέον σημαντικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ     
-κάτι που λέμε καθημερινώς- είναι η ουσιαστική διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των κρατικών μας 
νοσηλευτηρίων, χωρίς να χρειάζεται η οικονομική στήριξη από το κράτος, κάτι που συμβαίνει δυστυχώς σήμερα.  
Και όσοι εσκεμμένα προβάλλουν κωλύματα προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της αυτονόμησης, είναι αυτοί 
που ουσιαστικά καταστρατηγούν το ΓΕΣΥ που έχουμε ψηφίσει.  

 Τέλος, αποτελεί αδήριτη ανάγκη για όλους μας, νομίζω, η ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που θα 
τροποποιεί τις συμφωνίες μεταξύ ΟΑΥ και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στη βάση της νομικής γνωμάτευσης του 
Γενικού Εισαγγελέα, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την υφιστάμενη 
νομοθεσία. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Σε αυτά τα έδρανα και σε αυτό το βήμα βρισκόμαστε κατόπιν εντολής του λαού. Αυτός είναι η κινητήριος 
δύναμή μας και για αυτόν εργαζόμαστε.  Γι’ αυτό και οφείλουμε να προωθήσουμε εκείνες τις πολιτικές οι οποίες 
είναι ωφέλιμες, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργούν το αίσθημα της ικανοποίησης των 
αναγκών τους.  Σε αυτό ακριβώς το επίπεδο κινούνται και οι δικές μας δράσεις.  Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο 
θέμα της υγείας.   

 Πρόσφατα, καταθέσαμε αυτεπάγγελτο θέμα προς συζήτηση για τη διεξαγωγή μελέτης για δημιουργία 
κέντρου μεταμόσχευσης μυελού των οστών στην Κύπρο με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση των ασθενών και 
των οικογενειών τους φυσικά, απαλείφοντας έτσι τις δυσκολίες που απορρέουν από την πολύμηνη μετάβασή 
τους στο εξωτερικό, αλλά και το κόστος που επωμίζονται τόσο οι ίδιοι όσο και το κράτος.  Η Κύπρος μας έχει την 
τιμή να συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες παγκοσμίως σε αναλογία πληθυσμού όσον αφορά εγγεγραμμένους 
δότες μυελού των οστών και η δημιουργία αυτού του κέντρου θα είναι η συνέχεια της εξαιρετικής δουλειάς που 
επιτελείται από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα.  Μέσα σε αυτά τα πλαίσια κινείται και η πρόταση που καταθέσαμε -πάλι 
ως αυτεπάγγελτο θέμα προς συζήτηση- για προώθηση της δημιουργίας κέντρου υπατικής κλινικής για ενήλικες, 
ως συνέχεια βεβαίως του Παιδιατρικού Κέντρου Ύπατος.   

 Σε αυτό το σημείο θέλω να θυμίσω στο ΑΚΕΛ ότι ήταν δική μας η εισήγηση για επέκταση του 
πληθυσμιακού προγράμματος μαστογραφικού ελέγχου από τα πενήντα στα σαράντα πέντε έτη, κάτι που 
εξήγγειλε πριν λίγες βδομάδες ο ίδιος ο υπουργός -και τον οποίο συγχαίρουμε- και δική μας διαχρονική εισήγηση 
είναι η επέκταση αυτού του προγράμματος από τα εξήντα εννιά έτη, όχι τα εξήντα πέντε, στα εβδομήντα πέντε 
έτη.  Επίσης, έχουμε εισηγηθεί εδώ και δύο χρόνια η διεξαγωγή του μαστογραφικού ελέγχου, αλλά και του ΠΑΠ 
τεστ να γίνεται κάθε έτος και όχι κάθε δύο χρόνια και ευελπιστούμε ότι θα εισακουστεί στα πλαίσια της ενίσχυσης 
της πρόληψης.  Δώσαμε επίσης έμφαση στα προβλήματα που προκύπτουν στο Μακάρειο Νοσοκομείο.  Με δική 
μας πρωτοβουλία και με τη στήριξη όλων των κομμάτων βεβαίως συζητήσαμε την άμεση ανάγκη για περαιτέρω 
στελέχωση και επέκταση της Μονάδας Νεογνών Εντατικής Νοσηλείας και επίσης την έναρξη του έργου για τη 
δημιουργία ΤΑΕΠ για τα παιδιά στο Μακάρειο Νοσοκομείο.  Επιπρόσθετα, συζητήσαμε και το θέμα της ένταξης 
των ΤΑΕΠ των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓΕΣΥ, το οποίο θεωρούμε ότι θα μειώσει σε σημαντικό βαθμό τη 
συμφόρηση των ΤΑΕΠ στα κρατικά νοσηλευτήρια.   

 Παράλληλα, ύψιστης σημασίας θεωρούμε την ανάγκη για επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για 
τον Καρκίνο, που σε συνάρτηση με τη δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου θα αναβαθμίσει τις 
παρεχόμενες κρατικές υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας προς τους καρκινοπαθείς 
μας.  Πολύ υψηλά στις προτεραιότητές μας θέτουμε και τα θέματα της ψυχικής υγείας, της ανέγερσης του Νέου 
Νοσοκομείου Αθαλάσσας και σε αυτό το πλαίσιο μεγάλης σημασίας είναι για μας και η επίσπευση του 
νομοσχεδίου για την κοινοτική φροντίδα ψυχικής υγείας, το οποίο θα ρυθμίσει ακριβώς αυτά τα θέματα.  
Επιπρόσθετα, εκκρεμεί ακόμη ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων η πρότασή μας που προνοεί την παροχή 
προτεραιότητας σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους που εξυπηρετούν κοινό για τις ευάλωτες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων για 
στήριξη των ΑμεΑ που έθεσε η Πρόεδρος της Βουλής για τη νέα κοινοβουλευτική θητεία.  

 Τέλος, βεβαίως, εξίσου σημαντικές είναι και οι προσπάθειές μας για περαιτέρω προώθηση πολιτικών που 
διευκολύνουν τα θέματα μητρότητας και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και 
υπογονιμότητας στον τόπο μας.  Πολιτικές όπως η παραχώρηση της δυνατότητας σε μονήρη άτομα να 
αποκτήσουν παιδί με παρένθετη μητέρα, η δημιουργία επιτέλους χώρων θηλασμού σε δημόσιους και 
εργασιακούς χώρους και σύντομα η αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ιατρικώς υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή. 

 Σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε ως προερχόμενης από τη δυτική Λευκωσία, με καταγωγή από το 
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Ακάκι, να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση και τα συγχαρητήρια στον Υπουργό Μεταφορών για τη χθεσινή 
προκήρυξη του δρόμου Αστρομερίτη-Ευρύχου, ενός έργου που θα αναβαθμίσει σε τεράστιο βαθμό την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της περιοχής της Σολέας. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Προτού κλείσω την ομιλία μου, έχω την υποχρέωση, αλλά και το καθήκον ως μία από τις οκτώ βουλεύτριες 
αυτού του σώματος να αναφερθώ στο ιστορικό γεγονός της εκλογής της Αννίτας Δημητρίου, της δικής μας 
Αννίτας, στο δεύτερο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό της Προέδρου της Βουλής.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχετε ολοκληρώσει τον χρόνο σας. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Όχι, ακόμα.  Έχω ακόμα κάποια δευτερόλεπτα, αλλά κάποιοι έχουν πάρει και ένα λεπτό περισσότερο!   

 Ένα άτομο νέο, ικανό, το οποίο είναι και γυναίκα και το οποίο με την εκλογή της σηματοδότησε μια νέα 
εποχή στα πολιτικά δρώμενα της Κύπρου, ιδιαίτερα για τα θέματα της ισότητας των δύο φύλων.  Μια εκλογή 
ορόσημο, η οποία έδωσε ελπίδα, δύναμη και αισιοδοξία στις γυναίκες ότι οι στόχοι, όσο υψηλά και αν είναι, 
μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. 

 Κλείνοντας την ομιλία μου, θέλω να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Οικονομικών, τους οποίους γνωρίζω πάρα πολύ καλά, και όλα τα υπουργεία βεβαίως για την κατάρτιση και 
συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2022.   

 Ιδιαίτερες ευχαριστίες δε θα μπορούσα να μην πω στη γραμματεία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στον Κωνσταντίνο, στη Σταυρούλα και στον Αντώνη, αλλά να μου επιτρέψετε 
και ιδιαίτερες ευχαριστίες στη γραμματεία της επιτροπής Υγείας, της οποίας προεδρεύω λόγω της έκτακτης 
ανάγκης, στην Ελβίρα και στη Μιράντα μας για την εξαιρετική συνεργασία και στήριξη.   

 Τέλος, να μου επιτρέψετε να πω το πιο μεγάλο «ευχαριστώ» και αυτό από καρδιάς στο δεξί μου χέρι, 
αλλά και στο αριστερό μου πολλές φορές, στον δικό μου κοινοβουλευτικό συνεργάτη, στον Στέφανο Καραολή, ο 
οποίος είναι δίπλα μου σε κάθε βήμα και με τον οποίο έχουμε δημιουργήσει μια πολύ δυνατή ομάδα, με στόχο 
πάντοτε να προωθούμε πολιτικές που βελτιώνουν και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.   

 Βεβαίως, θέλω να ευχαριστήσω και όλη την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού και 
τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο για τη στήριξή μας. 

 Θέλω να κλείσω και κλείνω με το ίδιο αισιόδοξο μήνυμα που έκλεισα και την περσινή μου ομιλία, ότι 
σύντομα με τη βοήθεια της επιστήμης η ανθρωπότητα θα δει καλύτερες μέρες.  Και είμαι σίγουρη πως για ακόμη 
μια φορά ενωμένοι, παρ’ όλες τις διαφορές μας, θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία. 

 Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές, με προσοχή, υπομονή και πίστη! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Καλές γιορτές! 

 Κυρία Ορφανίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε, για να συνεχίσουμε στις 3.30 μ.μ. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. 

(Ώρα διακοπής:  2.08 μ.μ.) 

(Ώρα επανέναρξης:  3.30 μ.μ.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ) 

 Πρώτος ομιλητής για την απογευματινή σύνοδο είναι ο κ. Γιαννάκης Γαβριήλ. 

 Να ετοιμάζεται ο κ. Σωτήρης Ιωάννου. 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα αρχίσω τη φετινή μου ομιλία με μια φράση που μου είπε πρόσφατα μια φίλη κτηνοτρόφος:  «Φίλε 
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Γιαννάκη, το γάλα που παράγουμε είναι άσπρο, κάτασπρο αλλά η ψυσιή μας μαύρη, κατάμαυρη», φράση που 
αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο την απόγνωση και τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνει ο κτηνοτροφικός και 
αγροτικός μας κόσμος. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα της εννιαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη-
Συναγερμού είναι επιεικώς απογοητευτικά για τον αγροτικό κόσμο.  Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα 
ενός προϋπολογισμού αντανακλάται στους δείκτες του υπό αναφορά τομέα και για το Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος οι βασικοί δείκτες είναι αμείλικτοι για τις επιδόσεις της κυβέρνησης τα 
τελευταία χρόνια.  Το ποσοστό συμβολής του γεωργικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας, 1,8%, ο αριθμός των 
απασχολούμενων στον τομέα, 16 800 άτομα, το ποσοστό αυτών στο εργατικό δυναμικό, 3,8%, παραμένουν στην 
καλύτερη περίπτωση στάσιμοι την τελευταία εννιαετία. 

 Την ίδια ώρα, οι προβλέψεις προδιαγράφονται δυσοίωνες, αφού ο μόνος δείκτης που τραβά προς τα 
πάνω, το τελευταίο ειδικά διάστημα με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, είναι το κόστος παραγωγής, σε αντίθεση με το 
διαθέσιμο εισόδημα των γεωργών και των κτηνοτρόφων, που συνεχώς μειώνεται.  Οι τιμές για το ηλεκτρικό 
ρεύμα, καύσιμα, φυτοφάρμακα, γεωργικά χρειώδη, πρώτες ύλες αυξάνονται καθημερινά, ενώ την ίδια ώρα τα 
εισοδήματα των ανθρώπων του μόχθου και της βιοπάλης, που ποτίζουν νυχθημερόν με τον ιδρώτα τους την 
κυπριακή γη, δυστυχώς παραμένουν στάσιμα.  Η άνευ προηγουμένου αύξηση του κόστους των πρώτων υλών 
η οποία πλήττει τον αγροτικό κόσμο και ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους οφείλεται εν μέρει και στις διεθνείς 
συνθήκες, αλλά και η κυβέρνηση φέρει ασήκωτες ευθύνες.   

 Ειδικά για τον κλάδο της κτηνοτροφίας φέρει ακεραία την ευθύνη για τις πολιτικές που ακολούθησε στον 
τομέα των σιτηρών τα τελευταία χρόνια.  Παρά τις προειδοποιήσεις μας ότι οι επιλογές της κυβέρνησης θα 
οδηγούσαν και τον τομέα των σιτηρών με μαθηματική ακρίβεια σε ολιγοπωλιακές επικίνδυνες καταστάσεις, η 
κυβέρνηση επέλεξε να παραδώσει τον τομέα της εμπορίας των σιτηρών σε ένα μικρό ολιγοπώλιο ελάχιστων 
εισαγωγέων, που μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού.  Μόλις μερικούς μήνες μετά, μετρούμε ήδη τα 
αποτελέσματα.  Αυξήσεις στις τιμές, ελλείψεις προϊόντων και αποθεμάτων και εκατοντάδες κτηνοτρόφοι ένα βήμα 
πριν από την έξοδο.   

 Αν δεν αντιμετωπιστεί η κρίση αυτή, ενδεχομένως να ακυρώσει την επιτυχία της κατοχύρωσης του 
χαλλουμιού ως ΠΟΠ και να πλήξει τη δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε στις προοπτικές που αυτή διανοίγει.  
Έξι χρόνια μετά την κατάθεση του φακέλου για το χαλλούμι και με το προϊόν να έχει ήδη κατοχυρωθεί ως ΠΟΠ  
-εξέλιξη την οποία χαιρετίζουμε ως πολύ θετική- τα διαθέσιμα στοιχεία δημιουργούν προβληματισμό για τη 
δυνατότητά μας να  ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κατοχύρωσης.  Ενδεικτικό είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν 
μείωση της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις της κυβέρνησης για ενίσχυση 
της παραγωγικής δυνατότητας του κλάδου.  Την ώρα που οι κτηνοτρόφοι θα έπρεπε να αντικρίζουν το μέλλον 
με αισιοδοξία από τις προοπτικές που διανοίγει η κατοχύρωση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ, βρίσκονται σε 
απόγνωση βλέποντας τις τιμές των σιτηρών σχεδόν να διπλασιάζονται, τις τιμές των τελικών προϊόντων να 
αυξάνονται, ενώ οι ίδιοι δε λαμβάνουν ούτε ένα σεντ αύξηση.   

 Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Δημοκρατικού Συναγερμού στην πορεία της επέδειξε μια αξιομνημόνευτη 
επιμονή και στοχοπροσήλωση στο ξήλωμα θεσμών που στήριξαν διαχρονικά τους αγρότες.  Δυσκολεύομαι 
πραγματικά να σκεφτώ αν έχει απομείνει οποιοσδήποτε φορέας, οποιαδήποτε δομή προς όφελος του αγροτικού 
κόσμου που να μην τον έχει αποδομήσει και διαλύσει η παρούσα κυβέρνηση.  Μετά τον συνεργατισμό, τον ΟΓΑ, 
τελευταίο θύμα ήταν η Επιτροπή Σιτηρών.  Οφείλουμε ωστόσο να σημειώσουμε με θετικό πρόσημο τη 
μεταρρύθμιση που έγινε στον τομέα της γεωργικής ασφάλισης και η οποία είχε τη σθεναρή υποστήριξη από το 
ΑΚΕΛ και τον αγροτικό κόσμο, παρά τις αρχικές προθέσεις της κυβέρνησης και την επιμονή της για πέντε χρόνια 
για διάλυση του θεσμού και παράδοσής του στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.  Δε θα κουραστούμε να 
επαναλαμβάνουμε προς την κυβέρνηση ότι τα ολιγοπώλια που δημιουργούν οι πολιτικές της και η παράδοση σε 
αυτά του ρυθμιστικού ρόλου που οφείλει να διατηρεί το κράτος μόνο ζημιά έχουν προκαλέσει στον αγροτικό 
τομέα, αλλά και στην οικονομία ευρύτερα.   

 Η πιο πάνω εικόνα είναι η σκληρή πραγματικότητα που βιώνει ο πρωτογενής τομέας της χώρας και η 
οποία απειλεί να συνθλίψει και να οδηγήσει στην έξοδο από το επάγγελμα όσους απέμειναν να εργάζονται χωρίς 
ουσιαστικό αντίκρισμα.  Η κυβέρνηση οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα για αντιμετώπιση του υψηλού κόστους 
παραγωγής και στήριξης του εισοδήματος των γεωργών.  Η καθιέρωση ειδικής ταρίφας χρέωσης του νερού για 
κτηνοτροφικούς σκοπούς, ειδικής ταρίφας χρέωσης του ηλεκτρισμού, η βελτίωση του σχεδίου στήριξης για τη 
χρήση πετρελαίου για σκοπούς κίνησης, ώστε να ανταποκρίνεται στο πραγματικό ενεργειακό κόστος των 
γεωργών, καθώς και η ένταξη σε αυτό όσων γεωργών δε χρησιμοποιούν χρωματισμένο πετρέλαιο είναι εφικτά 
μέτρα τα οποία θα δώσουν ανάσες στους γεωργούς και οφείλει επιτέλους η κυβέρνηση να εξετάσει.   

 Την ίδια ώρα, μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση της θέσης των αγροτών παραμένουν στο περίμενε.  Το 
νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα για πάταξη των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών εις βάρος 
των γεωργών κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, το χαιρετίσαμε, πλην όμως από μόνο του δεν είναι αρκετό.  
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Απαιτούνται τομές και ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων, για να υπάρξει ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής θέσης 
των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα.  Τα στοιχεία ότι οι αγρότες σε πολλές περιπτώσεις αμείβονται με το 
25% της τελικής τιμής των προϊόντων μιλούν από μόνα τους.  Η λειτουργία δημοπρατηρίου γεωργικών 
προϊόντων, για να υπάρξει επιτέλους διαφάνεια στον καθορισμό των τιμών, η υποχρεωτική εγγραφή των 
εμπόρων σε μητρώο, η υποχρεωτική συμβολαιακή γεωργία, η βελτίωση του θεσμού των λαϊκών αγορών, η 
πιστοποίηση και απονομή σημάτων ποιότητας των κυπριακών προϊόντων, η ενίσχυση και η δημιουργία 
περισσότερων ομάδων παραγωγών θα συμβάλουν αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση και την αύξηση 
του εισοδήματος των γεωργών. 

 Μετά τη διάλυση του συνεργατισμού, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των γεωργών είναι η εξεύρεση 
πόρων για συμμετοχή στα διάφορα επενδυτικά προγράμματα.  Απαιτείται η εκπόνηση σχεδίων και μηχανισμών, 
για να έχουν πρόσβαση οι γεωργοί σε χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα.  Εδώ και χρόνια τα αρδευτικά 
τμήματα, τα οποία αφορούν ως επί το πλείστον απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου, 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας.  Η διαπίστωση του προβλήματος από την κυβέρνηση δεν 
είναι αρκετή ούτε μπορούν μπροστά στο βουνό των προβλημάτων να θεωρήσουν ως λύση τα πενιχρά κονδύλια 
που αποφάσισε να διαθέσει η κυβέρνηση.  Πώς μπορούμε χωρίς επίλυση αυτών των προβλημάτων να μιλούμε 
για κίνητρα εγκατάστασης νέων στην ύπαιθρο; 

 Μητρώο Αγροτών.  Μπορεί να πανηγυρίζει ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, η πραγματικότητα 
όμως είναι άλλη.  Ενώ το ζητούμενο ήταν η κατοχύρωση των επαγγελματιών γεωργών, όπως έχει ψηφιστεί το 
μητρώο μοιάζει με το μνήμα τ’ Άη Νεοφύτου, ενώ και στην πράξη δεν έχει εφαρμοστεί.  Ενδεικτικό είναι ότι από 
τους 32 000 εν δυνάμει δικαιούχους μόνο οι 1 000 αποτάθηκαν για εγγραφή.  Χωρίς υπερβολή, όπως είναι αυτή 
τη στιγμή, είναι μόνο κατ’ όνομα μεταρρύθμιση, αφού, αντί να επιλύσει προβλήματα, δημιουργεί πρόσθετα 
προβλήματα.  Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να συμπαραστέκεται στους αγρότες μας και να στηρίζει οποιεσδήποτε 
πολιτικές εξυπηρετούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η Αμμόχωστος, από την οποία προέρχομαι, βιώνει από τη μια την αποτελμάτωση του Κυπριακού και τις 
αρνητικότατες εξελίξεις στην Αμμόχωστό μας και από την άλλη τις συντριπτικές συνέπειες της πανδημίας.  Τα 
χαρακτηριστικά της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου δε μοιάζουν με καμίας άλλης επαρχίας.  Η απόλυτη σχεδόν 
εξάρτησή της από τον τουρισμό είναι η αιτία για τις δυσμενέστατες συνέπειες που υφίστανται οι κάτοικοί της.  
Ποιες λύσεις δόθηκαν από την κυβέρνηση;  Χιλιάδες εργαζόμενοι επιβιώνουν εδώ και δυο χρόνια με τα πενιχρά 
επιδόματα, ενώ πολλοί μικρομεσαίοι έχουν βάλει λουκέτο στις δουλειές τους, μη μπορώντας να αντέξουν το 
βάρος των ενοικίων και των άλλων υποχρεώσεων, με την κυβέρνηση απλώς να παρακολουθεί.   

 Όσον αφορά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τον καθορισμό του Γενικού Νοσοκομείου 
Αμμοχώστου ως Νοσοκομείου Αναφοράς, δε χρειάζεται να πω πολλά. Μιλούν οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι 
ελλείψει άλλου νοσηλευτηρίου νιώθουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, οι οποίοι δε δικαιούνται να ασθενήσουν.  
Η φωνή απόγνωσης των νεφροπαθών είναι ενδεικτική.  Η πανδημία και τα προβλήματα που αυτή έφερε πρέπει 
να ηχήσει ως συναγερμός για αλλαγή του μονοδιάστατου σχεδιασμού ανάπτυξης της επαρχίας, ο οποίος 
δημιουργεί ακόμα και εντός της επαρχίας πολίτες και περιοχές δυο ταχυτήτων.   

 Δε θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου δεν εξαντλείται στο παραλιακό 
μέτωπο.  Η επέκταση της τουριστικής σεζόν και η ενίσχυση της ανάπτυξης από διαφορετικές οικονομικές 
δραστηριότητες δεν επιτυγχάνονται με ευχολόγια.  Απαιτούνται έργα και πολιτικές ισόρροπα κατανεμημένα σε 
ολόκληρη την επαρχία, ώστε τα οφέλη από τον τουρισμό να διαχυθούν σε όλους.  Αθλητικές εγκαταστάσεις, 
όπως κολυμβητήριο και γήπεδα, θα ενισχύσουν τις προοπτικές του χειμερινού αθλητικού τουρισμού.  Ελκυστικά 
κίνητρα και διευκολύνσεις μέσα από τα σχέδια ανάπτυξης για δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων στις 
αγροτικές κοινότητες θα ωθήσουν προς την ίδια κατεύθυνση και θα δώσουν εναλλακτικές πηγές εισοδημάτων.  
Η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να εξετάσει σοβαρά το αίτημα για ίδρυση στην επαρχία πανεπιστημιακής σχολής, 
η οποία θα δώσει ανάσες, θα ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης και θα ζωντανέψει την εικόνα εγκατάλειψης 
της χειμερινής περιόδου.   

 Κλείνοντας, θέλω να υπογραμμίσω για ακόμη μια φορά ότι, παρά τον θυμό και την απογοήτευσή μας για 
τις αρνητικές εξελίξεις στο Κυπριακό, για τις οποίες η κυβέρνηση φέρει ασήκωτες ευθύνες, δε θα συμβιβαστούμε 
ποτέ με την κατοχή, δε θα συμβιβαστούμε ποτέ με τη διχοτόμηση.  Ο μόνος δρόμος είναι η επίλυση του 
προβλήματος και η επανένωση της πατρίδας μας. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Καλές γιορτές σε όλους! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κύριος Σωτήρης Ιωάννου έχει τον λόγο. 
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 Τι είναι στην πραγματικότητα ο προϋπολογισμός;  Ένα συμβόλαιο, μία σύμβαση της κυβέρνησης ότι τα 
χρήματα που εισπράττει από τους φορολογούμενους, αλλά και από άλλους πόρους θα δαπανηθούν στη βάση 
της φιλοσοφίας της.  Μία φιλοσοφία με την οποία εμείς διαφωνούμε, αφού ούτε η ζωή των συμπολιτών μας 
βελτιώνεται ούτε έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει προοπτική ανάπτυξης και ασφάλειας μέσω των κονδυλίων που 
καλούμαστε να ψηφίσουμε. 

 Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μπροστά στην κατάσταση που επικρατεί έξω 
στην κοινωνία.  Αλλά ούτε και πρόκειται να γίνουμε συνένοχοι στην προσπάθεια πολιτικής εργαλειοποίησης του 
λαού μας για εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων.  Και λέω εργαλειοποίησης, γιατί χτες και σήμερα το πρωί 
είδαμε τους βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ να επιδίδονται, και οι δύο πλευρές, σε ένα 
ράλι του ποιος έχει δίκαιο.  Αγνοούν όμως και οι δύο πλευρές πως το ΑΚΕΛ μαγείρεψε κατά τη διακυβέρνησή 
του ό,τι μας σερβίρει σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός. 

 Άλλος ένας προϋπολογισμός για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο πρώτος για εμάς τους νέους βουλευτές.  
Όντας εκτός κοινοβουλίου, ακούγαμε διάφορα για τις δαπάνες του κράτους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
πίστευα ότι η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις είναι υπερβολικά και αχρείαστα σπάταλη και σε άλλες βασικές 
ανάγκες μετράει ένα προς ένα τα ευρώ. 

 Πολλοί θα θεωρήσουν ότι υπερβάλλω.  Ποια είναι όμως η υπερβολή;  Ότι το κράτος έχει αποκόψει τη 
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε παθόντες πολέμου του 1974;  Αναφερόμαστε στους ανθρώπους οι 
οποίοι έχουν θυσιάσει την αρτιμέλειά τους για την ελευθερία της Κύπρου.  Τι περιμένουμε από αυτούς τους 
ανθρώπους;  Να πεθάνουν;  Να τους βάζουμε δάφνινα στεφάνια στον τάφο τους και να δηλώνουμε τον σεβασμό 
μας;  Ο σεβασμός πρέπει να είναι καθημερινός και με πράξεις. 

 Είναι υπερβολή μήπως ότι, αντί οι ολυμπιονίκες μας και οι επίδοξοι ολυμπιονίκες της Κύπρου να 
βρίσκονται στα γήπεδα να προπονούνται, τους έχουμε στις επιτροπές της Βουλής να ταλαιπωρούνται για τα 
κονδύλια που έπρεπε να λαμβάνουν και αυτοί και οι ομοσπονδίες τους;  Να μας λένε οι άνθρωποι ότι οι 
εγκαταστάσεις στις οποίες προπονούνται έχουν ελλείψεις και να περιμένουμε, ως η πολιτεία, ότι θα έρθουν οι 
νέοι να ασχοληθούν με τον αθλητισμό; 

 Είναι υπερβολή ότι δύο κοινότητες σε ολόκληρη την Κύπρο, στη Λάρνακα, το Κίτι και η Ξυλοτύμπου, έχουν 
καταθέσει ολοκληρωμένη μελέτη για επέκταση των βιοτεχνικών τους περιοχών, αλλά η απάντηση που 
λαμβάνουν από το αρμόδιο υπουργείο είναι ότι δεν εγκρίνονται τέτοιου είδους πιστώσεις για τα επόμενα τρία 
χρόνια;  Με δεκάδες βιοτέχνες με τα κλειδιά στα χέρια να βρίσκονται στην ουρά και να περιμένουν την επέκταση 
έτσι ώστε να εργαστούν;  Ακόμη και ο ίδιος ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, σε διάφορες περιοδείες τις 
οποίες είχε, δήλωσε ότι πρέπει να ανοίξουν νέες βιοτεχνικές, αλλά η ίδια η κυβέρνηση το αρνείται πεισματικά.  
Τελικά σε αυτό τον τόπο ποιος κοροϊδεύει ποιον; 

 Είναι υπερβολή ότι οι γονείς παιδιών με αναπηρίες μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, 
ουσιαστικά τα περιμένουν να πεθάνουν στον καναπέ;  Δεν είναι ζητιάνοι, δε θέλουν επιδόματα.  Υποδομές 
χρειάζονται για τα παιδιά τους.  Απαιτείται άμεσα η πολιτεία να προχωρήσει σε στήριξη αυτών των ατόμων με 
τη δημιουργία κρατικών κέντρων ημέρας. 

 Είναι υπερβολή μήπως ότι έχουν ευνουχιστεί τα σώματα ασφαλείας;  Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα.  
Δώδεκα αστυνομικοί σε διαθεσιμότητα, γιατί εκτέλεσαν τις οδηγίες που είχαν για αντιμετώπιση των παράνομων 
μεταναστών.  Και ποιες ήταν αυτές οι οδηγίες;  Να μην κατέβουν στη στεριά.  Πειθαρχικές διώξεις εναντίον 
αστυνομικών, γιατί έδρασαν για την καταστολή επεισοδίων, σοβαρών επεισοδίων.  Και ποιο ήταν το αμάρτημά 
τους;  Ότι ο πολιτικός κόσμος ήθελε να στρέψει τα βέλη πάνω στους αστυνομικούς, για να αξιοποιήσουν το 
ζήτημα για κομματικά συμφέροντα.  Και αναφερόμαστε σε άτομα τα οποία το πρωί είναι ανακριτές, το μεσημέρι 
ελέγχουν την τροχαία κίνηση και το βράδυ τούς φοράμε μία αντιοχλαγωγική στολή και τους λέμε:  «Πηγαίνετε να 
καταστείλετε σοβαρά επεισόδια».  Και αυτών ακριβώς των ατόμων έμειναν για μήνες απλήρωτα τα υπερωριακά 
τους και άλλα ωφελήματα. 

 Να συνεχίσουμε για τον κλάδο της αστυνομίας;  Σταθμοί υποστελεχωμένοι, εξοπλισμός ελλιπής και 
απαρχαιωμένος.  Την ίδια ώρα το επαγγελματικό τους μέλλον είναι αβέβαιο, αφού σε μεγάλο βαθμό οι 
προαγωγές και οι προσλήψεις πέφτουν.  Αυτό το αστυνομικό σώμα θέλουμε;  Θα πρέπει κάποια στιγμή η 
πολιτεία να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. 

 Είναι υπερβολή ότι η τρίτη σε πληθυσμό ελεύθερη επαρχία της Κύπρου, η Λάρνακα, απαιτεί κρατικό 
πανεπιστήμιο στην επικράτειά της, αλλά η πολιτεία αναίρεσε την πολιτική απόφαση που είχε λάβει λόγω 
οικονομικού κόστους;  Είναι υπερβολή ότι στους προσφυγικούς οικισμούς οι πολυκατοικίες βρίσκονται υπό 
κατάρρευση και ζωές κινδυνεύουν; 
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 Θέλετε να συνεχίσουμε για υπερβολές;  Οι εταιρείες διαχείρισης δανείων στις οποίες αυτό το σώμα έδωσε 
υπερεξουσίες και θέλει να δώσει ακόμη περισσότερες έχουν ξεφύγει σε τέτοιο βαθμό, που διοργανώνουν ακόμη 
και «black Friday», «red Friday», «green Friday» και ό,τι χρώμα θέλετε.  Αναφερόμαστε στις περιουσίες των 
πολιτών.  Είναι ιδιοκτησία τους.  Σκεφτείτε πώς θα ένιωθε ο καθένας από εδώ να έμπαινε στο διαδίκτυο και να 
έβλεπε το σπίτι του να πωλείται σε εξευτελιστική τιμή.  Το ίδιο ακίνητο που η συγκεκριμένη εταιρεία τού αρνήθηκε 
να πουλήσει στο παρελθόν σε πολλαπλάσια τιμή από αυτήν που τελικά το πουλάει. 

 Είναι υπερβολή ότι η μείωση φορολογιών σε καύσιμα και ηλεκτρισμό περνά μέσα από την πολιτική 
βούληση της κυβέρνησης;  Ας μην κοροϊδευόμαστε!  Δεν είναι ζήτημα δημοσιοοικονομικό.  Και ένας πρωτοετής 
φοιτητής οικονομικών γνωρίζει ότι η μειωμένη φορολογία φέρνει αυξήσεις των μισθών, αύξηση στην αγοραστική 
δύναμη των πολιτών, μείωση στην ανεργία, μείωση στα διαφεύγοντα κέρδη του κράτους και συνολική βελτίωση 
της οικονομίας. 

 Είναι μήπως υπερβολή ότι χιλιάδες συμπατριώτες μας χάνουν το ανεργιακό τους, γιατί το νέο μας 
αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταλήγει στα ανεπιθύμητα και δε φτάνει ποτέ στον 
παραλήπτη ή ότι κάποιοι εδώ και δύο χρόνια αναμένουν τα επιδόματά τους για τον κορωνοϊό; 

 Είναι υπερβολή μήπως ότι γίνεται προσπάθεια αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης από τα εξήντα πέντε 
χρόνια στα εξήντα επτά;  Όσο για το απαράδεκτο πέναλτι του 12%, να θυμίσουμε τους ανθρώπους του ΑΚΕΛ 
ότι αυτοί το εφάρμοσαν πρώτοι. 

 Αντί να συζητούμε όμως τρόπους, για να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας για συμπατριώτες μας, νέους 
επιστήμονες, που θέλουν να παραμείνουν στη χώρα, τους κλείνουμε περισσότερο την πόρτα.  Όλα αυτά ούτε 
υπερβολές είναι ούτε φαντασιώσεις.  Είναι πραγματικότητες στην Κύπρο του 2021 και καταστάσεις που έχουν 
οδηγήσει τους συμπατριώτες μας στα όρια της φτώχιας και της εξαθλίωσης. 

 Και βέβαια, πέρα από τα πιο πάνω, το νησί μας ταλαιπωρείται τους τελευταίους μήνες από μία διχόνοια 
που έχει να ζήσει αρκετές δεκαετίες.  Τι άλλο βέβαια θα μπορούσε να γίνει, όταν ο εμβολιασμός παιδιών δώδεκα 
με δεκαοκτώ ετών, αλλά και ενηλίκων είναι πλέον έμμεσα υποχρεωτικός;  Όταν οι αποφάσεις διαχωρίζουν τους 
πολίτες σε εμβολιασμένους και μη;  Όταν μαθητές αναγκάζονται για ώρες ολόκληρες να φοράνε μάσκες και, ενώ 
τα κρούσματα στα δημοτικά σχολεία είναι ελάχιστα, τους επιβάλλεται αυτό το ακατανόητο και ανούσιο μέτρο; 

 Πώς νιώθετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, που δεν ερωτόμαστε καθόλου γι’ αυτές τις αποφάσεις, που 
επηρεάζουν τις ζωές των συμπολιτών μας;  Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι το 2020 υπήρχε μία έκτακτη 
κατάσταση.  Τώρα ποια είναι όμως αυτή η έκτακτη κατάσταση που δεν επιτρέπει στη Βουλή να εξετάζει τα μέτρα;  
Είναι ειδικό ζήτημα;  Όλες οι αποφάσεις την τελευταία περίοδο είναι πολιτικές και δεν εδράζονται σε επιστημονικά 
κριτήρια.  Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας να λάβουμε σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον;  Είναι 
ζήτημα αμεσότητας;  Να έρθουμε εδώ και Κυριακή και Χριστούγεννα και όποτε χρειαστεί, αλλά να ερωτηθούμε, 
να συζητήσουμε, να ψηφίσουμε, να συναποφασίσουμε. 

 Κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις της ολομέλειας του κοινοβουλίου υπήρχε ένα έντονο κλίμα.  Η Βουλή, με 
μόνη διαφωνία αυτή από τους βουλευτές του ΕΛΑΜ, ενέκρινε κονδύλια εκατομμυρίων για τους παράνομους 
μετανάστες.  Βουλευτές από ορισμένα κόμματα με δάκρυα στα μάτια, εντελώς υποκριτικά, μας επέκριναν και μας 
αποκάλεσαν ρατσιστές.  Έχω να τους πω ότι, ναι, υπάρχει ρατσισμός στην Κύπρο, αλλά προς την αντίθετη 
κατεύθυνση.  Πώς αλλιώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε εκτός από ρατσισμό το ότι μέσω του κρατικού 
προϋπολογισμού θα εγκρίνουμε κονδύλι εκατοντάδων χιλιάδων για τους Τουρκοκύπριους κατοίκους της Πύλας, 
οι οποίοι δεν πληρώνουν τις οφειλές τους;  Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, ο Αντρέας πληρώνει τα κοινοτικά 
του τέλη, ο Μουσταφά, ο οποίος είναι ο γείτονάς του, δεν τα πληρώνει και του τα πληρώνουν οι Ελληνοκύπριοι 
φορολογούμενοι. 

 Τι είναι, αν δεν είναι ρατσιστικό, το ότι, για να εγκριθεί μία αίτηση επιδόματος ενός συμπατριώτη μας, 
χρειάζεται ένας σωρός έγγραφα και εννέα με δέκα μήνες, αλλά ένας ο οποίος έρχεται χωρίς ταυτότητα, χωρίς να 
γνωρίζουμε το ιστορικό του και τους σκοπούς του, είναι άμεσα δικαιούχος επιδόματος και, αν αργήσουμε λίγες 
μέρες να του δώσουμε το επίδομα, καταστρέφει το Γραφείο Ευημερίας και απειλεί τη σωματική ακεραιότητα των 
εργαζομένων;  Και όλα αυτά υπό την πλήρη ανοχή και ένοχη σιωπή της πολιτείας. 

 Δεν είναι μήπως ρατσισμός ο αθέμιτος ανταγωνισμός που δημιουργείται ανάμεσα στην αγορά των 
κατεχομένων και τη νόμιμη αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας;  Είσαι Ελληνοκύπριος;  Επιβάλλεται να παρέχεις 
βιοκαύσιμα.  Είσαι Τουρκοκύπριος;  Διοχέτευσε την αγορά με όποιο καύσιμο θέλεις. 

 Τι είναι, αν δεν είναι ρατσιστικό, το ότι τα δίδακτρα των Τουρκοκυπρίων μαθητών σε ιδιωτικές σχολές 
καταβάλλονται από το κράτος, αλλά των Ελληνόπουλων από τις τσέπες των γονιών τους; 

 Πώς αλλιώς μπορεί να ονομαστεί, εκτός από ρατσιστικό, το ότι σε σχετική επερώτηση διαπιστώθηκε ότι 
οι Τουρκοκύπριοι δεν πληρώνουν ούτε τα εξώδικα που τους επιβάλλουν οι δήμοι και η αστυνομία και, για να 
καλύψουμε την όλη απώλεια, προχώρησε η ολομέλεια της Βουλής, με μόνη διαφωνία αυτή από το ΕΛΑΜ, στην 
αύξηση των ποινών για τροχαίες παραβάσεις; 
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 Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσουμε την απαίτηση του ΑΚΕΛ για δίωξη της δασκάλας Ελένης Σιούφτα, ενώ 
ταυτόχρονα ο καθηγητής που εξευτέλισε τα ιερά της ορθοδοξίας και της πατρίδας την έβγαλε καθαρή, λόγω 
μεγάλων αντιδράσεων, και ας παραβίασε τον μισό ποινικό κώδικα;  Εκεί όμως είχε τη σθεναρή υποστήριξη του 
κόμματος της αριστεράς και μπροστά σε αυτή την αντίδραση ακόμη και η πάλαι ποτέ εθνικόφρονη παράταξη 
υποχώρησε. 

 Έχοντας όλα τα πιο πάνω υπόψη μου, καταλήγω στο ότι ο μόνος ρατσισμός που υπάρχει είναι εναντίον 
των Ελλήνων της Κύπρου. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Δεν μπορώ να μην κάνω μία σύντομη αναφορά στην τοποθέτηση του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ.  «Μας 
θυμίζει ο Πενταδάκτυλος τον Γρίβα», λέει, «και δε χρειάζονται μνημεία».  Εκείνο το οποίο θα πρέπει να θυμάται 
ο κ. Στεφάνου και ο κάθε κ. Στεφάνου σ’ αυτό το κράτος είναι ότι οφείλει το αξίωμα που κατέχει στον Διγενή και 
στη θρυλική ΕΟΚΑ, που την τετραετία του ’55-’59, με τον αγώνα και τις θυσίες τους, οδήγησαν στην ίδρυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Κάποιοι με αυτή την τροπολογία θα αναμετρηθούν με την ιστορία, τις θέσεις τους και όσα για χρόνια 
διακήρυτταν.  Εμείς όμως ως η νέα γενιά, θύματα του εμφύλιου διχασμού και των συνεπειών του, δεν πρόκειται 
να βάλουμε ούτε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια διχόνοιας και παραχάραξης της ιστορίας, που τον μόνο που 
ικανοποιεί είναι τον Τούρκο εισβολέα και τους εχθρούς του ελληνισμού. 

 Η δική μας θέση γι’ αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα, το ιδεολογικό θέμα, είναι πιο ξεκάθαρη από όλους και 
με αυτήν πορευόμαστε σε κάθε μας στιγμή: 

 «Κοίταξα πίσω μου και είδα ιστορία. 

 Αμούστακα παιδιά να γίνονται θυσία. 

 Πράξεις, πίστη, πρόσωπα και αγώνες. 

 Η Κύπρος θα ’ναι ορθόδοξη ελληνική για πάντα στους αιώνες». 

 Καλά Χριστούγεννα στον κόσμο και στην πατρίδα μας καλή λευτεριά! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Ορφανίδης και να ετοιμάζεται ο κ. Κώστα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Αυτή η πατρίδα είναι ελεύθερη, είναι ανεξάρτητη, γιατί εβρεθήκαν κάποια λεβεντόπαιδα και αγωνιστήκασιν 
και θυσιαστήκασιν, για να είμαστε σήμερα εμείς ένα ανεξάρτητο κράτος. 

 Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των προϋπολογισμών όλων των χρόνων επικαλούμαστε όλοι το 
Δημοκρατικό Κόμμα ως υπεύθυνο κόμμα, αλλά ακόμη και εσείς ουδέποτε ψηφίσατε προϋπολογισμό, όταν δεν 
κυβερνούσατε. 

 Την περασμένη χρονιά, όταν για πρώτη φορά δεν ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό για τους γνωστούς 
λόγους, μας αποκαλούσατε «μάγκες», «πρωταθλητές στον λαϊκισμό», «εκβιαστές», «υποκριτές», εσείς οι 
αμόλυντοι, οι αξιοπρεπείς, που νοιάζεστε μόνο για τον λαό και την πατρίδα, εσείς που δεν έχετε ούτε ένα ψεγάδι!  
Εφέτος θα πείτε ότι είμαστε «υπεύθυνο κόμμα» ξανά; 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την ομιλία μου με ένα σχόλιο-υπενθύμιση, όχι σαν αυτό που ακούστηκε εχθές, 
που επικαλέστηκαν τον Τάσσο τον Παπαδόπουλο, διότι έχουμε σήμερα Πρόεδρο της Δημοκρατίας που είναι εν 
ζωή. 

 Ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τότε πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκος Αναστασιάδης, 
στην ομιλία του για ψήφιση του προϋπολογισμού το 2006, είχε δηλώσει ότι θέλει να υποδείξει ότι οι εκάστοτε 
κυβερνώντες οφείλουν να είναι ανοιχτοί και ανεκτικοί στην άσκηση της κριτικής και να μην την εκλαμβάνουν ως 
υπονόμευση. 

 Να σας θυμίσω, συνάδελφοι του κυβερνώντος κόμματος, όταν μιλούσατε για να σπείρετε ανησυχίες, ότι 
δηλώνατε διαμέσου του στόματος του τότε αρχηγού σας ότι «ο εθνικός στρατηγικός στόχος της ένταξής μας στην 
Ευρωζώνη φαίνεται να απομακρύνεται σταθερά».  Ασφαλώς και διαψευσθήκατε στην πορεία. 

 Παράλληλα, δηλώνατε:  «Αυτό που επιβάλλεται με τόλμη να κάνουμε είναι να βρούμε τρόπους μείωσης 
των σπαταλών και αντιπαραγωγικών δραστηριοτήτων του κράτους».  Στην πορεία ανακηρυχθήκατε 
πρωταθλητές στις αντιπαραγωγικές δραστηριότητες, στον ετσιθελισμό, στην αναξιοκρατία, στα σκάνδαλα, στη 
ρουσφετολογία και στους παράτυπους διορισμούς. 
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 Λέγατε ότι η κρίση θέλει ηγέτη και διαλύσατε την οικονομία, κουρέψατε τους καταθέτες, τους μισθούς, 
εξαφανίσατε τη Λαϊκή Τράπεζα και τον συνεργατισμό.  Διαλύσατε τις Κυπριακές Αερογραμμές, τα λιμάνια, 
σμικρύνατε τις συντάξεις.  Εσείς οι δεσπότες του αυταρχισμού, κύριε Χατζηγιάννη!  Ξεχάσατε ότι όλα είναι 
δυαδικά, ξεχάσατε ότι όλα είναι ζεύγος αντιθέτων.  Ήσουν πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας και ελπίζω να 
κατάλαβες.  Ξεχάσατε ότι όλα κινούνται σαν εκκρεμές και το κάθε αποτέλεσμα έχει αιτία. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το οικονομικό σας μοντέλο και η οικονομική σας πολιτική έχει διευρύνει το χάσμα των πλουσίων προς τα 
πάνω και το χάσμα των φτωχών προς τα κάτω.  Η οικονομική σας τακτική βασίζεται σε εξωγενείς παράγοντες 
και λειτουργείτε με τρόπο που θα μας οδηγήσει σε μπελάδες.  Θεραπεία ουσιαστική όμως δεν έχετε να 
προσφέρετε. 

 Οδηγήσατε την κοινή γνώμη στο να ασχολείται με αυτά και η πανδημία να είναι η πρώτη και η καθημερινή 
είδηση, για να επισκιάζει τα υπόλοιπα που έπρεπε να σας ανησυχούν και να σας απασχολούν.  Κατεβείτε κάτω 
στον λαό να ακούσετε τη δυσαρέσκειά του και όχι να επισκέπτεστε αυτούς που έχετε εξυπηρετήσει.  Ακούστε 
την κραυγή απόγνωσης των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των αμπελουργών, όλων όσων ασχολούνται με τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κρατιούνται με νύχια και με δόντια.  Αλήθεια, 
μήπως γνωρίζετε πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κλείσει τον τελευταίο χρόνο; 

 Η κομματική αφοσίωση δεν έχει πλέον οπαδούς.  Η ρεκλάμα ότι θα ανακοινωθούν μέτρα κατά της 
διαφθοράς ακούγεται όπως όταν παρακολουθεί κάποιος κωμωδία του Μπένι Χιλ.  Σήμερα σε όποιον εκφράσει 
αντίθετη άποψη με εσάς ή διανοηθεί να προβληματιστεί διαφορετικά βλέπετε γινάτια. 

 Κύριε Πρόεδρε, λείπει η κ. Τσιρίδου, δεν ξέρω πού τα βρήκε όλα αυτά, αλλά θα ακούσει υποσχέσεις και 
εξαγγελίες.  Έχω κουραστεί να απαριθμώ τις φορές που έχετε εξαγγείλει την ίδρυση πανεπιστημιακών σχολών 
στη Λάρνακα.  Το 2017, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, είχε επαναληφθεί η εξαγγελία σας από 
τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο μακαριστό Κτήμα Μακένζυ και δόθηκαν διαβεβαιώσεις και οδηγίες 
στους παρευρισκομένους για την υλοποίηση στην παρουσία των εμπλεκομένων υπουργών σας.  Ακολούθως, 
το 2018, λίγους μήνες μετά τις εκλογές, είχε γίνει επανάληψη των δηλώσεων, πάλι από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, στον ίδιο ακριβώς χώρο.  Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ανακοινώσει τη λειτουργία 
των σχολών αυτών αρχικά σε ενοικιαζόμενους χώρους μέχρι την τελική εγκατάστασή τους.  Έπειτα όμως, με 
ζαβολιές του νυν πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώθηκε ότι δε θα γίνουν στον αρχικό χώρο που 
προγραμματιζόταν, αλλά σε δύο άλλες περιοχές όπου είναι ανέφικτο να εγκατασταθούν.  Το μηδενικό ενδιαφέρον 
από την πρυτανεία διαφάνηκε και όταν συζητήθηκε το όλο θέμα στην αρμόδια επιτροπή Παιδείας, όταν ζήτησα 
και ενεγράφη για συζήτηση το όλο θέμα.  Να υπενθυμίσω ότι αυτή η υπόσχεση είχε δοθεί, πάλι από το στόμα 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, στα εγκαίνια του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας.  Ως ταφόπλακα στην προσπάθειά 
μας αυτή ήρθε το κερασάκι στην τούρτα από τον νυν Υπουργό Παιδείας, όταν το 2020 ανακοίνωσε την ακύρωση 
των σχεδιασμών αυτών και πέταξε το θέμα σε βάθος χρόνου.  Για όλες αυτές τις εξαγγελίες είχα πάντοτε 
ανησυχίες και τις εξέφραζα, σε μια μοναχική πορεία, από την αρχή.  Για επιβεβαίωση αυτών που έλεγα, όποιος 
αμφισβητεί ας προστρέξει στις προηγούμενες ομιλίες μου και στα πάμπολλα δελτία τύπου που εξέδιδα. 

 Δόθηκαν υποσχέσεις για τη δημιουργία γαλακτοκομικής σχολής στην Αθηένου -κάτι που ήταν ανέφικτο 
εξαρχής- και όμως δημιουργήσατε πρόσκαιρες εντυπώσεις.  Το ίδιο ετάξετε τζιαι στο Δάλι τζιαι στην 
Περιστερώνα, Αστρομερίτη. 

 Στο νοσοκομείο Λάρνακας, στο τμήμα της επεμβατικής ακτινολογίας, στις περιπτώσεις που χρειάζεται να 
γίνουν βιοψίες, παρατηρείται η έλλειψη αναισθησιολόγου, καθώς και του κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού 
για διενέργεια αυτών.  Το έχω επαναλάβει πάμπολλες φορές χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

 Στην εντατική κλινική του νοσοκομείου Λάρνακας για περιπτώσεις με χρόνια νοσήματα παρατηρείται από 
καιρό έλλειψη εντατικολόγου και αναισθησιολόγου.  Η καρδιολογική κλινική δεν μπορεί να προχωρήσει σε 
επεμβάσεις, όπως επανειλημμένα έχω αναφέρει, και στους αρχικούς σχεδιασμούς της νέας πτέρυγας υπήρχε 
σχεδιασμός για δημιουργία τέτοιου τμήματος και στην πορεία ως διά μαγείας εξαφανίστηκε. 

 Η ανάγκη μετακίνησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών και από τους τρεις χώρους που λειτουργούν σήμερα 
με ανάγκασε να εγγράψω το όλο θέμα για συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή Μεταφορών της Βουλής.  Οι 
σημερινές τους θέσεις δεν εξυπηρετούν, αντιθέτως ταλαιπωρούν, τους πολίτες με την ανυπαρξία χωρών 
στάθμευσης, μιας και είναι σε σημεία που δεν έχουν ευκολία προσέλευσης και εξυπηρέτησης.  Οι δε συνθήκες 
που επικρατούν για τους εργαζόμενους κυρίως στο κεντρικό τμήμα είναι πρωτόγονες. 

 Μετά από εγγραφή του θέματος με δική μου πρωτοβουλία και μετά από πολλές προσπάθειες με τον τότε 
Υπουργό Παιδείας κ. Χαμπιαούρη πετύχαμε να εξευρεθεί λύση όσον αφορά το καθεστώς της Διανελλείου 
Τεχνικής Σχολής.  Λύσαμε το πρόβλημα.  Και τον ευχαριστώ για τη συνεργασία.  Όμως τώρα, δύο χρόνια μετά, 
το Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο ανήκει πλέον η κυριότητα του χώρου, δεν έλαβε καμία απόφαση για το μέλλον 
της ιδιοκτησίας του.  Ο χώρος έχει μετατραπεί σε περιοχή ναρκομανών, σε περιοχή με τρωκτικά και με φίδια, τα 
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οποία έχουν βρει εκεί καταφύγιο.  Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται.  Ολόκληρη η Λάρνακα βλέπει μια 
περιοχή στον κεντρικό άξονά της να έχει καταστεί χώρος βρομιάς και δυσοσμίας. 

 Κάθε χρόνο έκανα ιδιαίτερη αναφορά, για να δοθούν μέτρα στήριξης και για να γίνουν έργα ανάπτυξης 
στις κοινότητες της ορεινής περιοχής Λάρνακας.  Δυστυχώς, ήρθε η καταστρεπτική πυρκαγιά που διέλυσε τα 
πάντα.  Οι υποσχέσεις που δόθηκαν κυλούν με το χερομύλι και η ανησυχία μου είναι να μην οδηγηθούν σε 
εγκατάλειψη.  Ποιος νέος, ποια νέα και με ποια προοπτική θα συνεχίσει να ζει και να έχει μέλλον στην περιοχή 
εκεί;  Γι’ αυτό οι υποσχέσεις πρέπει να υλοποιηθούν και να γίνουν έργα υποδομής και ανάπτυξης, για να 
κρατηθούν οι νέοι στα χωριά τους. 

 Η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου, από την περιοχή Μακένζυ μέχρι την περιοχή Μενεού καθίσταται 
αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε.  Αυτό θα δώσει τεράστιες δυνατότητες για ανάπτυξη και θα λειτουργήσει ευεργετικά 
για όλη την περιοχή. 

 Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην έναρξη εργασιών για την πρωταρχικής σημασίας δεύτερη φάση 
κατασκευής δρόμου στη Λάρνακα που να τον συνδέει με τον παρακαμπτήριο δρόμο Αραδίππου προς Δεκέλεια 
διαμέσου των Λιβαδιών -η γνωστή λεωφόρος Αλέξανδρου Παναγούλη- όμως παρ’ όλες τις υποσχέσεις 
παραμένει στα χαρτιά και καμία προσπάθεια δε γίνεται.  Η έναρξη των εργασιών και η κατασκευή θα βοηθήσουν 
αφάνταστα και στο κυκλοφοριακό, αλλά και στην ανάπτυξη όλης της περιοχής. 

 Η αθέτηση της υπόσχεσης της κυβέρνησης για δημιουργία παρακαμπτήριου δρόμου από τη βιοτεχνική 
περιοχή της κοινότητας Ξυλοτύμπου προς τον αυτοκινητόδρομο δημιουργεί προβλήματα σε ολόκληρη τη ζώνη.  
Το έχετε υποσχεθεί. 

 Θέλω και ελπίζω η διαδικασία έναρξης κατασκευής της Γ΄ φάσης του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας αυτή 
τη φορά να είναι γεγονός και να μην παρουσιαστούν την τελευταία στιγμή προβλήματα που να καθυστερούν την 
υλοποίηση του έργου.  Απλώς να σας θυμίσω ότι αυτό το έργο το έχετε εξαγγείλει δέκα φορές και μάλιστα το 
ανακοινώσατε μέσα από τα κονδύλια που θα δίδονταν για τη Λάρνακα ως έργα υποδομής -κάτι που δεν έγινε 
ποτέ- και παίρνατε πρόσκαιρα χειροκροτήματα. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η Κύπρος διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, με 
εξαιρετική και μοναδική ποιότητα, από τη γεωργική μας παραγωγή. 

 Η προώθηση κυπριακών αγροτικών προϊόντων ήταν ανέκαθεν από τους πιο εξαγωγικούς κλάδους της 
Κύπρου και η προβολή τους αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για την πατρίδα μας και πρέπει να είναι η 
προτεραιότητα των αρμοδίων.  Χρειάζεται όμως σωστή στρατηγική.  Η κυβέρνηση πρέπει να εξεύρει περαιτέρω 
τρόπους διαφήμισης των προϊόντων αυτών. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η Τουρκία ανενόχλητη συνεχίζει τις παραβιάσεις της στην κυπριακή ΑΟΖ και τα σχέδιά της εις βάρος της 
Κύπρου.  Αλήθεια, έχει δέκα χρόνια και ολόκληρος ο λαός διερωτάται:  «Μα, πότε θα μπορέσουμε να πωλήσουμε 
φυσικό αέριο»;  Μόνο τη φλόγα βλέπουμε από μακριά σαν άναμμα αναπτήρα. 

 Τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν την Αμμόχωστο αποδεικνύουν ότι η Τουρκία δεν είναι χώρα που 
μπορείς να πειστείς ότι έχει ειλικρινείς σκοπούς και προθέσεις για συνεργασία.  Γι’ αυτό εμείς οφείλουμε να 
διαφυλάξουμε τη Δημοκρατία μας, που αποτελεί το βασικό μας όπλο για επιβίωση.  Επιβίωση όμως με πίστη 
στο δίκαιό μας, στα ιδανικά της πατρίδας μας, ό,τι δηλαδή πράττουν όλοι οι λαοί και όλες οι χώρες που αγαπούν 
πραγματικά την πατρίδα τους. 

 Με την ευκαιρία θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους, σε όλο το προσωπικό της Βουλής, σε 
όλους τους συνεργάτες τους κοινοβουλευτικούς, όλων των κομμάτων, καλά Χριστούγεννα, καλό νέο έτος και σε 
ολόκληρο τον κυπριακό λαό.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, κύριε Ορφανίδη. 

 Ο κ. Κώστα και να ετοιμάζεται ο κ. Σύκας. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
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 Η ανακάλυψη υδρογονανθράκων μπορεί να αλλάξει το μέλλον του τόπου μας.  Αυτό που χρειάζεται είναι 
σωστός και ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός, ταχύτητα και αποφασιστικότητα. 

 Ανησυχούμε ως κόμμα για την περαιτέρω εξέλιξη του ερευνητικού μας προγράμματος στην ΑΟΖ μας λόγω 
των παράνομων και απαράδεκτων ενεργειών της Τουρκίας, αλλά και της αναβολής των προγραμματισμένων 
γεωτρήσεων από τις εταιρείες λόγω της πανδημίας. Επαναλαμβάνουμε για ακόμα μια φορά ότι έχουμε ήδη 
καθυστερήσει πάρα πολύ και ότι ελπίζουμε πως οι εταιρείες δε θα ζητήσουν περαιτέρω παράταση και θα 
προχωρήσουν με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

 Ανησυχούμε επίσης για τα ακόλουθα: 

• Για τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης για δημιουργία ή όχι του τερματικού σταθμού 
υγροποίησης, τονίζοντας για ακόμα μια φορά ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν έτοιμοι με όλες τις 
τεχνοοικονομικές μελέτες, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτούνται τρία χρόνια, και να 
προχωρούσαμε μετά την εξεύρεση των αναγκαίων ποσοτήτων φυσικού αερίου. 

• Για το τέλμα στις διαπραγματεύσεις Κύπρου και Ισραήλ για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Αφροδίτη», 
τονίζοντας ότι εδώ και οκτώ χρόνια οι δύο κυβερνήσεις δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία 
συνεκμετάλλευσης. 

• Για το ότι το κοίτασμα «Αφροδίτη», το μοναδικό επιβεβαιωμένο κοίτασμα φυσικού αερίου, παρ’ όλες τις 
εξαγγελίες και συμφωνίες, παραμένει αναξιοποίητο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να 
προχωρήσει σε μελέτη για έλευση ποσοτήτων του κοιτάσματος στην Κύπρο για ηλεκτροπαραγωγή.  Και 
αυτό γιατί η τιμή αγοράς του φυσικού αερίου σήμερα είναι πολύ υψηλή και η σύναψη μακροχρόνιων 
συμβολαίων αγοράς πιθανώς να μην οδηγήσει σε μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Είναι φανερό ότι δυστυχώς η κυβέρνηση αντιμετώπισε το θέμα των υδρογονανθράκων περισσότερο ως 
επικοινωνιακό εργαλείο για εσωτερική κατανάλωση, καλλιεργώντας πολλές φορές ψευδαισθήσεις στον λαό.  

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Οι ευθύνες της κυβέρνησης αναφορικά με την πολύ υψηλή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι βαρύτατες.  
Η απόφαση για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% για τέσσερις μήνες, αλλά και η απόφαση 
για μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα από το 19% στο 9% στα νοικοκυριά είναι αποφάσεις τις οποίες η κυβέρνηση 
αναγκάστηκε να πάρει μετά από τις εισηγήσεις και την έντονη πίεση του ΑΚΕΛ και της κοινωνίας και είναι μέτρα 
προσωρινά που δε θα επιλύσουν το πρόβλημα.  Επίσης, η απόφαση της κυβέρνησης για μείωση του ΦΠΑ στο 
ρεύμα στο 5% για έξι μήνες για τις ευάλωτες ομάδες αποτελεί εμπαιγμό, αφού δε θα βοηθήσει τυφλούς, 
καρκινοπαθείς, ασθενείς που ζουν με τη χρήση μηχανημάτων στο σπίτι τους και πολλές άλλες ομάδες ασθενών, 
οι οποίες δεν εμπίπτουν στην ειδική διατίμηση 08 της ΑΗΚ.  

 Πριν δεκαπέντε μέρες όλα τα κόμματα πλην του ΔΗΣΥ ψήφισαν σε νόμο την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ 
και άλλων κομμάτων για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα από 19% σε 9% για όλους τους καταναλωτές.  Η 
απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να αναπέμψει τον νόμο ειλικρινά προκαλεί.  Αν η κυβέρνηση δεν πάρει 
ουσιαστικά μέτρα στήριξης του κόσμου από τις συνεχείς αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, τότε θα πεινάσει κόσμος, 
θα κλείσουν ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις, θα πληγεί ανεπανόρθωτα η οικονομία.  Και δυστυχώς φαίνεται 
ότι η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος. 

 Γιατί όμως οι ευθύνες της κυβέρνησης για την πολύ υψηλή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι βαρύτατες; 

 Γιατί, ενώ το ίδιο το κράτος καθόρισε ως στόχο την εισαγωγή φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή μέχρι 
την 1η του Γενάρη του 2020, με αλλαγές στόχων, διαδικασιών, μετάθεση χρονοδιαγραμμάτων, η κυβέρνηση 
απέτυχε τέσσερις φορές να εισάξει φυσικό αέριο.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνουμε για τις εκπομπές 
ρύπων.  Φέτος υπολογίζεται ότι θα πληρώσουμε περίπου €200 εκατομ.  Ως κόμμα έχουμε έντονες επιφυλάξεις 
για το αν οι εργασίες ανέγερσης του σταθμού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου θα ολοκληρωθούν το 
καλοκαίρι του 2022.  Και όλα αυτά την ώρα που ακόμα αναμένουμε ως Βουλή το νομοσχέδιο που θα μετατρέπει 
τη ΔΕΦΑ σε οργανισμό δημοσίου δικαίου, για να μπορέσει να λειτουργήσει η πρώτη φάση αγοράς φυσικού 
αερίου. 

 Γιατί δεν προχώρησε σε ουσιαστική διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό ισοζύγιο, αφού δεν έχει 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.   

1. Ακόμα αναμένουμε από την κυβέρνηση τον χωροταξικό της σχεδιασμό, έτσι ώστε να μη χωροθετούνται 
έργα ΑΠΕ σε εύφορη γεωργική γη ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, με αποτέλεσμα έργα περίπου 
750 μεγαβάτ να περιμένουν εδώ και τρία χρόνια, για να προχωρήσει η υλοποίησή τους. 

2. Το δίκτυο εξακολουθεί να είναι πεπαλαιωμένο και σε πολλές περιοχές δεν μπορεί να δεχθεί επιπρόσθετο 
φορτίο από ΑΠΕ και αναμένουμε εδώ και χρόνια την αντικατάσταση ή την αναβάθμιση. 

3. Στον τομέα της αποθήκευσης η κυβέρνηση προχωρεί με πολύ αργά βήματα. 
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4. Απαιτούνται γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες για έκδοση αδειών από τα αρμόδια κυβερνητικά 
τμήματα. 

5. Ακόμα περιμένουμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μεγάλους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για έργα 
ΑΠΕ, σημειώνοντας ότι χώρες στο εξωτερικό πέτυχαν με τέτοιους διαγωνισμούς κόστος αποφυγής 
περίπου 2 σεντ ανά κιλοβατώρα, ενώ σήμερα στην Κύπρο το κόστος αποφυγής ξεπερνά τα 16 σεντ. 

 Αν θέλει όντως η κυβέρνηση να προχωρήσει με την ουσιαστική διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό 
ισοζύγιο, πρέπει επιτέλους να πάρει την πολιτική απόφαση να το κάνει.  Δυστυχώς, και στον τομέα αυτό ακούμε 
μόνο επικοινωνιακές δηλώσεις.  

 Γιατί, ενώ το Υπουργείο Εμπορίου διαβεβαίωνε στη Βουλή ότι η είσοδός μας στην ελεύθερη ανταγωνιστική 
αγορά για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να καλύψουμε τον στόχο μας αναφορικά με τη διείσδυση 
των ΑΠΕ, θα γινόταν τον Ιούλιο του 2014, αυτό ακόμα δεν έχει γίνει.  Οι διαδικασίες, τελικά, ίσως ολοκληρωθούν 
στα τέλη του 2022.  Ως γνωστό, το σχετικό νομοσχέδιο πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή με καθυστέρηση 
μερικών χρόνων, λίγο από πριν την παραπομπή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και ψηφίστηκε μετά από 
μεγάλη προσπάθεια της επιτροπής Εμπορίου. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν πολύ υψηλές και η αισχροκέρδεια από τις εταιρείες πετρελαιοειδών 
συνεχίζεται σε βάρος του καταναλωτή. 

 Γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρεί στην εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων για την επίλυση του προβλήματος;  

 Γιατί δεν υλοποιεί τις εισηγήσεις της δικής της μελέτης του 2005 για τη δημιουργία συνθηκών 
ανταγωνισμού, που σήμερα είναι ανύπαρκτές; 

 Γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να επιβάλλει ΦΠΑ και επί του φόρου κατανάλωσης;  

 Γιατί η κυβέρνηση έθαψε κυριολεκτικά την υγραεριοκίνηση;  Μήπως γιατί ο φόρος κατανάλωσης στο 
υγραέριο κίνησης είναι μόνο 7 σεντ, αντί 44 σεντ/λίτρο, που επιβάλλεται στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης; 

 Ρωτούμε για πολλοστή φορά την κυβέρνηση: πώς είναι δυνατόν, όταν η τιμή του πετρελαίου διεθνώς είχε 
ανέβει στα $140 το βαρέλι, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στην Κύπρο να είχε ανεβεί στο €1,40 το 
λίτρο, ενώ πριν μερικές μέρες, που η τιμή του πετρελαίου διεθνώς ήταν περίπου στα $80 το βαρέλι, η τιμή της 
αμόλυβδης στην Κύπρο έφτασε μέχρι και το €1,39 το λίτρο, και μάλιστα μετά από μείωση φόρου κατανάλωσης 
κατά 5 σεντ; 

 Παράλληλα, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι λόγω της απίστευτης προχειρότητας και αδράνειας της 
κυβέρνησης δεν καλύψαμε τον στόχο του 10% που μας έθεσε η ΕΕ για τις μεταφορές μέχρι το 2020.  Σήμερα 
είμαστε μόλις στο 7,5% και αυτό μετά την υποχρεωτική πρόσμιξη βιοκαυσίμων στα καύσιμα κίνησης, με διάταγμα 
του τέως Υπουργού Ενέργειας, απόφαση η οποία έχει αυξήσει τις τιμές κατά 10 σεντ τουλάχιστον το λίτρο. 

 Και δε φτάνει που έχουμε συνεχείς αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων κίνησης, 
ο κόσμος πάλι πληρώνει τα σπασμένα με την τεράστια αύξηση στα μεταφορικά πρώτων υλών και προϊόντων με 
πλοία, με αυξήσεις στις τιμές και ελλείψεις προϊόντων.  Κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα, όπου οικοδομικά 
έργα που έχουν ξεκινήσει δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω των τεράστιων αυξήσεων, ενώ αναβάλλεται η 
έναρξη κατασκευής νέων έργων με σοβαρότατες επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία, η οποία προσπαθεί να 
σταθεί στα πόδια της μετά την πανδημία.  

 Δεν πρέπει να γίνει ακόμα πιο άπιαστο όνειρο η απόκτηση στέγης, κυρίως για τα νέα ζευγάρια, λόγω των 
αυξήσεων.  Γι’ αυτό και η κυβέρνηση οφείλει να διευρύνει τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια ένταξης στα 
προγράμματα στέγασης, να αναπροσαρμόσει το ύψος των χορηγιών και να δώσει έμφαση σε προγράμματα 
ανέγερσης κατοικιών από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες να παραχωρούνται με χαμηλό ενοίκιο 
ή με ενοικιαγορά. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ως Βουλή ακόμα αναμένουμε, πρώτον, την υλοποίηση της γραπτής δέσμευσης της κυβέρνησης για 
κατάθεση νομοσχεδίου για συμπερίληψη και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στον ορισμό του καταναλωτή για 
προστασία από τις καταχρηστικές ρήτρες των τραπεζών από τον περασμένο Μάρτιο, που ψηφίστηκε η 
εναρμονιστική νομοθεσία, για την ψήφιση της οποίας αυτό ήταν απαραίτητη προϋπόθεση όλων των πολιτικών 
κομμάτων.  

 Δεύτερον, την άρση της αδικίας της μη συμπερίληψης των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση και των 
αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών με περιτοναϊκή κάθαρση στην ειδική διατίμηση 08 στους λογαριασμούς 
κατανάλωσης της ΑΗΚ, η οποία ξεκίνησε από τον Δεκέμβρη του 2016 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
βασικά με διάταγμα του Υπουργού Εμπορίου.  Πέντε χρόνια μετά την απόφαση τίποτα δεν έγινε, παρά τις 
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υποσχέσεις που δόθηκαν ακόμα και από τον ίδιο τον τέως υπουργό ενώπιον της επιτροπής, στις 15 του Μάη το 
2018, ότι σε έναν μήνα θα εκδοθεί το διάταγμα, μέχρι να ετοιμάσει το υπουργείο ολιστική λύση.  Η κυβέρνηση 
απλώς λέει ότι το διάταγμα είναι στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο εδώ και καιρό. 

 Ακόμα αναμένουμε τους σχετικούς κανονισμούς για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, ενώ οι 
εναρμονιστικές νομοθεσίες ψηφίστηκαν από τον Ιούνιο του 2017, την ίδια ώρα που σε όλες τις επιχειρήσεις, 
μικρές και μεγάλες, καθημερινά μπαίνουν διάφοροι, άλλοι για πνευματικά, άλλοι για συγγενικά δικαιώματα, οι 
οποίοι ζητούν να εισπράξουν τέλη που οι ίδιοι καθορίζουν.  Οι κανονισμοί θα καθορίζουν κριτήρια για τον τρόπο 
υπολογισμού των τελών που θα εισπράττουν οι οντότητες διαχείρισης από τους χρήστες και το νομοσχέδιο θα 
μεταφέρει την Οδηγία 115/06, σύμφωνα με την οποία μόνο μία οντότητα μπορεί να εισπράττει από τις 
επιχειρήσεις πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα, η οποία εκκρεμεί, παρακαλώ, από το 2006.  Η Νομική 
Υπηρεσία τον Σεπτέμβριο του 2018 δεσμευόταν ενώπιον της Βουλής ότι θα ολοκλήρωνε τον έλεγχο τον επόμενο 
μήνα· από τον Σεπτέμβρη του ’18. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Όλα τα πιο πάνω συμβαίνουν, ενώ οι πολίτες ακόμα περιμένουν να τους προστατεύσει η κυβέρνηση, 
περιμένουν να αρθούν οι αδικίες.  Και οι ευθύνες για όλα τα πιο πάνω δε βαραίνουν μόνο τη Νομική Υπηρεσία, 
αλλά βαραίνουν πρωτίστως την κυβέρνηση, που, αν ήθελε να προστατεύσει τους πολίτες, θα απαιτούσε από τη 
Νομική Υπηρεσία να τελειώσει άμεσα, όπως έκανε στο παρελθόν με νομοσχέδια που είχαν στόχο να 
προστατεύσουν τις τράπεζες. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η κυβέρνηση ακύρωσε τη δημιουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο ως 
βασική υποδομή για την προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο, για 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της έξυπνης εξειδίκευσης, της υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής της 
χώρας, αλλά και τη μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο εφαρμοσμένης γνώσης.  Ένα τόσο σημαντικό 
έργο, το οποίο θα δώσει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε άνεργους νέους και ώθηση στην οικονομία.  Πολλές φορές 
κάνουμε αναφορά στο γειτονικό Ισραήλ και στα επιτεύγματά του στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, 
που του αποφέρουν τεράστια ποσά κάθε χρόνο.  Απλώς, να πούμε ότι το Ισραήλ έχει τριάντα πέντε τεχνολογικά 
πάρκα και εμείς ούτε ένα δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε!  Προσπαθούμε εδώ και είκοσι έξι χρόνια! 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Θα μπορούσα να πω ακόμα περισσότερα για: 

• τα πολύ σοβαρά προβλήματα με τις βιομηχανικές περιοχές, όπως η αδυναμία του κράτους να εισπράξει 
οφειλόμενα ενοίκια, αλλά και ζητήματα ασφάλειας, 

• την καθυστέρηση στην πιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων, 

• την καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων στα διάφορα σχέδια επιχορήγησης και στην ανάγκη ενίσχυσης 
με προσωπικό της αρμόδιας υπηρεσίας, 

• τις πολύ σοβαρές καθυστερήσεις στην κατάθεση στη Βουλή εναρμονιστικών νομοσχεδίων, 

• βεβιασμένες αποφάσεις και αποφάσεις με κόστος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από την τσέπη του 
φορολογούμενου, για να προσπαθήσουμε την υστάτη να καλύψουμε στόχους, πιθανά πρόστιμα από την 
ΕΕ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα πληρώσει ο πολίτης και συνεχιζόμενος εμπαιγμός της 
Βουλής εδώ και αρκετό καιρό.   

 Οι ευθύνες για αυτή τη κατάσταση ανήκουν μόνο στους δημόσιους υπαλλήλους;  Όχι.  Επαναλαμβάνουμε 
και φέτος με έμφαση ότι οι ευθύνες είναι πρωτίστως πολιτικές.  Και όλα αυτά, δυστυχώς, αποδεικνύουν για ακόμα 
μια φορά ότι την ανικανότητα, την προχειρότητα και την ανευθυνότητα των κυβερνώντων την πληρώνουν 
δυστυχώς οι πολίτες και ο τόπος.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Σύκας και να ετοιμάζεται ο κ. Ευσταθίου. 

ΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ: 

 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Να μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, εφόσον είναι και η πρώτη μου ομιλία από αυτό το βήμα, και επίσημα 
να ευχηθώ στη νέα Πρόεδρο της Βουλής κ. Αννίτα Δημητρίου τα καλύτερα και τα βέλτιστα στο ύψιστο καθήκον 
του Προέδρου της Βουλής.  Η εκλογή της Αννίτας Δημητρίου συνάδει με τη μελλοντική διάσταση και ανάδειξη 
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νέων ανθρώπων, νέων προσώπων, αλλά και την περαιτέρω ισχυροποίηση των γυναικών στο πολιτικό και 
πολιτειακό μας σύστημα.  Είναι κάτι που ο πρόεδρος της παράταξής μας και ο Δημοκρατικός Συναγερμός έδωσε, 
το στίγμα της ανάδειξης της νέας γενιάς και των νέων ανθρώπων, που θα είναι ταυτισμένοι με τον εκσυγχρονισμό 
και την Κύπρο του αύριο.   

 Αγαπητέ Πρόεδρε, ήταν αναμενόμενο να μας βγει από την αριστερά η αριστερά, αλλά για κάποιο 
παράδοξο τρόπο, κύριε Λεωνίδου, μας βγήκε η κεντροδεξιά λίγο πιο αριστερά.  Θα πω απλά του κ. Ορφανίδη 
ότι για οκτώ χρόνια μάς κατηγορούσε το ΑΚΕΛ ότι ο πρόεδρος της παράταξής μας με τον Νικόλα Παπαδόπουλο 
συμφωνούσαν στα οικονομικά.  Ε, όλα αυτά που ανέφερε προηγουμένως ο κατά τα άλλα φίλτατος κ. Ορφανίδης 
δε συνάδουν με όλα αυτά τα οποία προηγηθήκαν.  Εν πάση περιπτώσει, δημοκρατία έχουμε. 

 Πριν από μερικούς μήνες ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λεμεσό μού έδωσε την ευκαιρία 
να τον εκπροσωπώ στον ναό της Δημοκρατίας, τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Σε μια εξαιρετικά δύσκολη 
περίοδο για τον τόπο, με την πανδημία να συνεχίζεται και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, βρίσκομαι σήμερα στο βήμα 
της ολομέλειας, για να παραθέσω τις δικές μου σκέψεις για την κορυφαία πολιτική πράξη του κοινοβουλίου, που 
είναι η συζήτηση και ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.  

 Ως νέος βουλευτής είναι ανάγκη να κινηθώ χωρίς στεγανά και μακριά από τις μηδενιστικές εμμονές της 
αντιπολίτευσης.  Για κάποιους φαίνεται πως ο μηδενισμός δουλειάς και έργου είναι ταλέντο διαχρονικό, χωρίς 
ωστόσο να κατατίθενται μελετημένες προτάσεις και εισηγήσεις, που να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα 
και να δημιουργούν βάση, για να προχωρήσουμε δυναμικά προς το μέλλον, που θα πρέπει επιτέλους να 
αποφασίσουμε όλοι μας ποια Κύπρο θέλουμε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το 2013, όταν αναλάβαμε την εξουσία και παρά τα πολλά προβλήματα, κυρίως τα οικονομικά, μέσα στους 
βασικούς άξονες πολιτικής που είχαμε θέσει μεταξύ άλλων ήταν και οι μεταρρυθμίσεις, αλλά και ο 
εκσυγχρονισμός του κράτους. 

 Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση για την οποία όλοι μιλούσαν για δεκαετίες, το ΓΕΣΥ, ήρθε ίσως την πιο 
κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν να ξεσπάσει η πανδημία στη χώρα μας και όλοι αντιλαμβανόμαστε τα πολλαπλά 
οφέλη για τους πολίτες. 

 Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τις μεταρρυθμίσεις στην Εθνική Φρουρά, στην αλλαγή της 
επιδοματικής πολιτικής, την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, τη σταδιακή κατάργηση του 
καταλόγου διοριστέων στην παιδεία, τη δημιουργία εξαιρετικά σημαντικών υφυπουργείων, όπως είναι το 
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Υφυπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 Ο στόχος για εμάς είναι ο ολικός εκσυγχρονισμός της χώρας μας.  Γι’ αυτό και αυτή τη στιγμή προωθούνται 
και είναι στη Βουλή προς συζήτηση κορυφαίες μεταρρυθμίσεις, που αφορούν στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, 
της δημόσιας υπηρεσίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και φυσικά τη μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

 Το μεγάλο στοίχημα για το αμέσως επόμενο διάστημα είναι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
για την οποία όλοι μας θα κριθούμε.  Για δέκα και πλέον χρόνια συζητούμε τη μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η οποία έχει πλέον ωριμάσει.  Θα κληθούμε όλοι να απαντήσουμε με την ψήφο μας, αν όντως 
εννοούμε μια πραγματική μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που όντως θέλουμε να καταστήσουμε τις 
υπηρεσίες προς τον πολίτη ευέλικτες, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και να συνεχίσουμε να διατηρούμε όλα 
αυτά που χρειάζεται ο πολίτης, για να φανεί αντάξιος των προσδοκιών των δικών μας. 

 Για εμάς στον Δημοκρατικό Συναγερμό τώρα είναι η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα.  Φάρος μας το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια.  Δε θα διαφωνήσει κανείς μαζί μου, πιστεύω, στο 
ότι έχουμε από το 1960 ένα απαρχαιωμένο γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας.  Το πολύτιμο εργαλείο που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι μια μεγάλη πρόκληση και μια μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσουμε το 
μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα για την ανάκαμψη της οικονομίας μας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών μας. 

 Το εθνικό σχέδιο «Κύπρος-το αύριο», με €1,2 δις πόρους από ευρωπαϊκό μηχανισμό και €1,4 δις από 
κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων, μεταφράζεται σε εκατό τριάντα τέσσερα μεταρρυθμιστικά και 
επενδυτικά μέτρα με χρονικό ορίζοντα το 2026 και έχει ως στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
της οικονομίας μας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία. 

 Το πιο σημαντικό για μένα αποτελεί το γεγονός ότι το εθνικό σχέδιο «Κύπρος-το αύριο» φιλοδοξεί να 
πετύχει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν τους νέους ανθρώπους.  Ως νέος βουλευτής κουβαλώ μαζί 
μου την έγνοια μου για τους νέους μας.  Καθημερινά μιλώ μαζί τους, ιδιαιτέρως νέους που ζουν και 
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δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό.  Προσπαθώ να αισθανθώ τις αγωνίες τους σε όλα τα επίπεδα.  Μιλώντας 
λοιπόν με νέους, η δική μου έγνοια είναι να μπορώ και να είμαι έτοιμος να απαντώ με σαφήνεια στην ερώτησή 
τους «τι προτείνετε, κύριε Σύκα, σε όλα αυτά που μας απασχολούν;».  Ένα κομβικό ερώτημα που συνδέεται 
άρρηκτα με το θέμα που όλοι αναγνωρίζουμε,  την απαξίωση που εκφράζουν οι νέοι προς τους πολιτικούς και 
την πολιτική. 

 Ένας από τους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι και η ευθυγράμμιση του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος και του εργατικού δυναμικού για τις απαιτήσεις του μέλλοντος.  Ενδεικτικά 11 000 
νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο.  Αναφέρω χαρακτηριστικά τη δήλωση του 
Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ότι υπάρχουν 3 500 θέσεις στον τομέα της πληροφορικής, χωρίς να 
υπάρχουν οι επαγγελματίες που να διαθέτουν τις ψηφιακές εκείνες δεξιότητες, ώστε να ενισχύσουν με τις γνώσεις 
τους τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

 Σίγουρα, το σχέδιο είναι μια δύσκολη εξίσωση με το υφιστάμενο γραφειοκρατικό σύστημα και με την 
υγειονομική κρίση να συνεχίζεται.  Όμως έχουμε υποχρέωση να βρούμε τον τρόπο να αξιοποιήσουμε αυτό το 
πολύτιμο εργαλείο που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να συνεχίσουμε τον δρόμο των 
μεταρρυθμίσεων που εμείς χαράξαμε. 

 Άκουσα με προσοχή τους φίλους συναδέλφους από τη Λεμεσό να διερωτώνται τι έκανε η κυβέρνηση στην 
πλέον αναπτυγμένη πόλη της Κύπρου.  Είναι €645.196.439 οι συνολικές αναπτυξιακές δαπάνες για διακόσια 
οκτώ έργα που έχουν υλοποιηθεί στη Λεμεσό τα τελευταία εννιά χρόνια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εννά βάλεις ούλλες τις επαρχίες πάνω στην τζιεφαλήν σου! 

ΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ: 

 Τα συνολικά, κύριε Πρόεδρε, είναι €1,8 δις.  Άρα, εμείς στρωματοποιημένα έχουμε επενδύσει στην 
ανάπτυξη και είναι ασφαλέστατα αποδεδειγμένο.   

 Να αναφέρω απλώς πρόβλημα τριάντα χρόνων με αντιπλημμυρικά έργα.  Αυτή η κυβέρνηση ενέκρινε €30 
εκατομ. για αντιπλημμυρικά έργα.  Ο δρόμος Λεμεσού-Σαϊττά· άλλα είκοσι χρόνια περιμέναμε.  Το νέο γήπεδο 
Λεμεσού €33 εκατομ. και €34 εκατομ. για το ΤΕΠΑΚ και τις υποδομές στο «Βερεγγάρια».  Αυτό είναι ενδεικτικό, 
γι’ αυτό νομίζω ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τη μεγάλη εικόνα. 

 Ο προϋπολογισμός δεν είναι απλά μια παράθεση αριθμών.  Είναι ο σχεδιασμός, οι προτεραιότητες και το 
όραμα μιας κυβέρνησης.  Βεβαίως, και πολλά διαχρονικά προβλήματα και στρεβλώσεις εξακολουθούν να 
υπάρχουν.  Γι’ αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε τη συνετή δημοσιονομική πολιτική. 

 Εκεί έξω βρίσκεται μια κοινωνία και μια νέα γενιά που περιμένει πολλά από εμάς.  Οφείλουμε να 
κερδίσουμε το στοίχημα της επόμενης μέρας, την Κύπρο του αύριο, που θα τους επιτρέπει να ονειρεύονται και 
να δημιουργούν. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, 

 Έχουμε καθήκον να κοιτάζουμε τον κόσμο μας στα μάτια και να μπορούμε να μιλάμε με έργα.  Βεβαίως, 
δε λαμβάνω ρόλο δασκάλου που κουνά το δάχτυλο.  Ο καθένας μας κρίνεται καθημερινά για τα λόγια και τις 
πράξεις του, για τη δουλειά και την προσπάθεια που καταβάλλει, για να γίνουν πραγματικότητα τα ζητούμενα.  
Τόλμη δεν είναι τα λόγια, αλλά η δουλειά με συνέπεια. 

 Εύχομαι ολόψυχα σε όλους, κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και εύχομαι η γέννηση του 
Κυρίου να μας φωτίσει όλους! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Σύκα. 

 Διαπιστώθηκε ένα πρόβλημα με τα μικρόφωνα.  Προσπαθούν οι τεχνικοί να εύρουν λύση, γι’ αυτό να σας 
παρακαλέσω να διακόψουμε για λίγα λεπτά, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Εννά μιλήσουμε όλοι, μεν ανησυχείς.  Απλώς, λίγη υπομονή χρειάζεται. 

 Ο επόμενος έν’ ο κ. Ευσταθίου, αλλά να έχουμε λίγη υπομονή. 

 Θα μας πουν οι τεχνικοί πότε θα μπορέσουμε να ξαναρχίσουμε. 
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(Ώρα διακοπής:  4.30 μ.μ.) 

(Ώρα επανέναρξης: 4.55 μ.μ.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ) 

 Ο κύριος Ευσταθίου έχει τον λόγο. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Υπάρχει μια εγγενής αδυναμία της αντιπολίτευσης στις συζητήσεις των προϋπολογισμών.  
Περιοριζόμαστε στον άχαρο ρόλο του ελέγχου των δαπανών και φθάνουμε μέχρι την αποκοπή ή το σταύρωμα 
κονδυλίων και σε διαπιστώσεις ως προς τη φιλοσοφία του προϋπολογισμού και μόνο.  Την ίδια στιγμή, δεν 
μπορεί να προκαλέσει ουσιαστικές μεταβολές στον προϋπολογισμό, δεδομένου του περιορισμού που τίθεται ως 
προς την απαγόρευση της αύξησης των δαπανών με προτάσεις νόμου ή τροπολογίες.  Έχοντας επομένως αυτά 
κατά νουν, θα περιορίσω την ομιλία μου σε κάποια σημεία τα οποία θεωρώ άκρως ουσιαστικά, τα οποία 
καθορίζουν και τη θέση μου και τη θέση του κόμματός μου έναντι του προϋπολογισμού. 

 Ξεκινώ πρώτα από την πάγκοινη θέση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται τη μεταρρύθμιση.  Ήμασταν 
η πολιτική δύναμη η οποία τόλμησε να εισηγηθεί τον μικρότερο αριθμό νέων δήμων, προκειμένου να 
καταστήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη, πραγματικά και ουσιαστικά.  Μακριά από την αντίληψη των 
κομματικών φέουδων και των εξαρτημένων τοπικών αρχόντων.  Με ουσιαστική αυτονομία στη βάση της 
αναλογικής εκπροσώπησης και της άμεσης δημοκρατίας.  Θα πρέπει να προχωρήσουν οι ενοποιήσεις των 
δήμων με γνώμονα τα ιδιαίτερα κοινά χαρακτηριστικά και την προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης, αντί η ενοποίηση 
με βάση πρόσκαιρες κομματικές ή τοπικού χαρακτήρα προτεραιότητες.  Διαφωνούμε με τον υπέρμετρο αριθμό 
που έχει προταθεί, όπως διαφωνούμε με την εξαφάνιση των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών κοινωνιών μέσω 
υδροκέφαλων και απρόσωπων δήμων και κοινοτήτων.  

 Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η αποκαρδιωτική αντίληψη της κυβέρνησης 
για την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως εκφράζεται και μέσα στους προϋπολογισμούς.  Η 
ημικατεχόμενη πατρίδα, η οποία δέχεται και σήμερα τον υβριδικό πόλεμο της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα, με 
προεξάρχον επίπεδο την επέκταση της κατοχής της Αμμοχώστου, την προώθηση και διοχέτευση των 
μεταναστευτικών ροών, την αμφισβήτηση της ΑΟΖ.  Εξακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία να διαχειρίζεται τα 
ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής ως πάρεργο και ως περιθωριακής σημασίας, αντί να δώσει την απαιτούμενη 
προσοχή και προτεραιότητα.  Αυτό εκφράζεται στους αριθμούς του προϋπολογισμού.  Είναι ένας 
προϋπολογισμός μίζερος, ουσιαστικά ανύπαρκτος, ο οποίος απαξιώνει την ίδια την εξωτερική πολιτική -όπως 
βεβαίως απαξιώνεται και η άμυνα σ’ αυτό τον τόπο- την ίδια στιγμή που η Τουρκία αλωνίζει στον διεθνή τομέα 
και επιτυγχάνει όλους τους στόχους.  Αυτή η κατάσταση δεν είναι βεβαίως αποκομμένη από την αντίληψη περί 
πολιτικής ορθότητας, σύμφωνα με την οποία δε θα πρέπει να δώσουμε λαβή ότι είμαστε μαξιμαλιστές ή 
αδιάλλακτοι, η οποία κατακυριαρχεί στην εξωτερική μας πολιτική, η οποία χαρακτηρίζεται από την έλλειψη 
σχεδιασμού, έλλειψη οράματος, έλλειψη διεκδίκησης. 

 Οφείλω στο σημείο αυτό βεβαίως να πω ότι παρ’ όλα αυτά η Βουλή των Αντιπροσώπων με τα 
περιορισμένα της μέσα προσπαθεί να αντικαταστήσει την απουσία αυτή της πολιτικής μέσα από το Συμβούλιο 
της Ευρώπης, τουλάχιστον, και τα άλλα διεθνή φόρα, όπου πραγματικά γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από τους 
συναδέλφους βουλευτές. 

 Θέλω να αναφερθώ και σε κάποια άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν και πραγματικά προβληματίζουν 
και ανησυχούν έντονα.  Αναφέρομαι στον τομέα της εκπαίδευσης, η οποία δεν παράγει δυστυχώς παιδεία.  
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι είμαστε στις τελευταίες θέσεις στην εκπαιδευτική πολιτική και αυτό μπορεί αβίαστα 
να το διαπιστώσει οποιοσδήποτε αντικειμενικός παρατηρητής.  Δυστυχώς, τα σχολεία μας σήμερα δεν 
ανταποκρίνονται στον ρόλο τους.  Το σύστημα έχει αποτύχει.  Θα έπρεπε να οραματιστούμε μία νέα 
αποκεντρωμένη πολιτική παιδείας και εκπαίδευσης, αντί αυτού του συγκεντρωτικού υδροκέφαλου μορφώματος, 
το οποίο αντιστρατεύεται την αριστεία, παράγει μια συνδικαλιστική προσέγγιση των πραγμάτων και αδικεί τους 
μαθητές και τη νέα γενιά, την οποία αφήνει ουσιαστικά εκτός παιδείας.  Τα μοντέλα έχουν αποτύχει.  Ίσως είναι 
καιρός πλέον να δούμε πολύ σοβαρά τα ζητήματα της παιδείας μακριά από κοντόφθαλμες πολιτικές και 
μυωπικούς πολιτικούς και κομματικούς φακούς. 

 Οι μαθητές και τα παιδιά μας δικαιούνται μόρφωση, αλλά και παιδεία.  Αντί της ημιμάθειας και της 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς, θα πρέπει να προτάξουμε την αριστεία, τον αυτοσεβασμό, την αυτοπειθαρχία και 
τη συλλογικότητα.  Όλα αυτά λείπουν από την παιδεία μας.  Και το ζήτημα καθίσταται ακόμα πιο σοβαρό και 
τραγικό, εάν αναλογιστεί κανείς την εικόνα που έχει σήμερα η ειδική εκπαίδευση, με όλες τις ευαίσθητες αυτές 



 

726 

 

καρδιές και τις ευάλωτες ομάδες των νέων, η οποία ουσιαστικά περιορίζεται σε μία περιθωριακού τύπου 
προσέγγιση των ζητημάτων στήριξης και προοπτικής που οφείλουμε ως κοινωνία να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά. 

 Στον φετινό προϋπολογισμό δε γίνεται ούτε καν μνεία στις νέες αντιλήψεις περί ειδικής εκπαίδευσης, οι 
οποίες έχουν τύχει επεξεργασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως από το Συμβούλιο της Ευρώπης.  

 Δεν μπορώ να μη σχολιάσω τον άκρατο φιλελευθερισμό και την αναντίλεκτη δράση του τραπεζικού τομέα 
στην Κύπρο.  Με βάση τις δικές μου έρευνες και με όλο το ρίσκο να κάμνω λάθος, θεωρώ ότι ο τραπεζικός τομέας 
στην Κύπρο είναι ο μοναδικός στην Ευρώπη ο οποίος δρα ουσιαστικά ανεξέλεγκτα, χωρίς να τίθενται ουσιαστικοί 
περιορισμοί ή φραγμοί στη δράση του, όπως θα έπρεπε να είχαν τεθεί.  Είμαστε ίσως η μοναδική χώρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία τράπεζες με τεράστια μεγέθη, αλλά και με πολύ μεγάλα μερίδια της αγοράς δρουν 
χωρίς κανέναν περιορισμό.   

 Σε άλλες χώρες ευνομούμενες και πολύ πιο σοβαρές από τη δική μας, δυστυχώς, τράπεζες οι οποίες 
παρουσιάζουν μερίδια αγοράς πέραν του 12% ή του 13% λειτουργούν κάτω από αυστηρούς όρους και 
περιορισμούς.  Δεν μπορούν παραδείγματος χάριν να τερματίζουν όποτε θέλουν μία δανειακή σύμβαση, όπως 
γίνεται στην Κύπρο.  Δεν μπορούν να προχωρούν σε εκποιήσεις χωρίς δικαστική απόφαση και εκεί που 
επιτρέπεται η εκποίηση χωρίς δικαστική απόφαση προϋπόθεση είναι η συμφωνία αναδιάρθρωσης και η 
απόφαση περί του αληθούς υπολοίπου της οποιασδήποτε οφειλής. 

 Στην Κύπρο τίποτα δε συμβαίνει από τα πιο πάνω.  Περιουσίες εκποιούνται, εξανεμίζονται στη βάση των 
όσων οι τράπεζες ή τα ταμεία, τα οποία αντικαθιστούν πλέον τις τράπεζες, αποφασίζουν ποια είναι η οφειλή, με 
τον δανειολήπτη να μην μπορεί να κάμει απολύτως τίποτα. 

 Ζητήσαμε να επιτραπεί η αμφισβήτηση του ποσού της οφειλής μέσω δικαστηρίων, αλλά και να εφαρμοστεί 
το αυτονόητο,  ότι πριν από την εκποίηση είτε από την τράπεζα είτε από τα ταμεία θα έπρεπε να γίνει ουσιαστική 
διαδικασία αναδιάρθρωσης.  Στις άλλες χώρες αυτή η διαδικασία αποτελεί προϋπόθεση για τη δράση της 
τράπεζας και μάλιστα οι τράπεζες υποχρεούνται κατά την αναδιάρθρωση να χρηματοδοτήσουν τον δανειολήπτη, 
ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Να αγοράσει το δάνειό του. Υποχρεούνται να τον 
χρηματοδοτήσουν, προκειμένου να γλιτώσει την περιουσία του, παρά να πουληθεί η περιουσία του σε τιμή πολύ 
πιο κάτω της πραγματικής του αξίας στα διάφορα ταμεία.   

 Τίποτε από αυτά δε γίνεται στην Κύπρο.  Η Κύπρος έχει μετατραπεί σε Ελ Ντοράντο -και αυτό το λέω με 
πλήρη γνώση λόγου- σε χρυσωρυχείο δηλαδή του τραπεζικού τομέα, πρώτιστα με τη συνδρομή της κυβέρνησης 
και της πλειοψηφίας δυστυχώς αυτής της Βουλής, η οποία ψήφιζε και ψηφίζει νομοσχέδια και νόμους υπέρ των 
τραπεζών. 

 Φθάσαμε στο σημείο στην Κύπρο οι τράπεζες μεταξύ τους, αντί να ανταγωνίζονται, να συνεργάζονται με 
την παροχή πληροφοριών σε σχέση με τους δανειολήπτες πελάτες τους -πράγμα πρωτοφανές- συνεργάζονται 
μεταξύ τους, επιβάλλουν ομοιόμορφες καταχρηστικές ρήτρες, ανταλλάσσουν πληροφορίες, χειραγωγούν τις 
δανειακές συμβάσεις, με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να μην έχει πρόσβαση στα κεφάλαια κίνησης ή σε δάνεια, 
προκειμένου να εξοφλήσει την τράπεζα ή την οφειλή του.  Κατά τα άλλα, μιλούμε για μία εύρωστη οικονομία· 
εύρωστη είναι για τις τράπεζες, οι οποίες, ούσες στο απυρόβλητο, κάνουν, επαναλαμβάνω, ό,τι θέλουν.   

 Συζητήσαμε και ζητήσαμε και συζητούμε την πρόσβαση στα δικαστήρια, κάτι το οποίο είναι αυτονόητο σε 
μία δημοκρατική κοινωνία.  Παρά τις περσινές υποσχέσεις, αυτό δεν έγινε.  Η ασυνέπεια μεταξύ λόγων και έργων 
είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της διακυβέρνησης και δε θα πρέπει ποτέ να μην το έχουμε υπόψη, όταν 
συζητούμε το μέλλον αυτού του τόπου.  Η ολιγοπωλιακή δομή της τραπεζικής αγοράς, οι εναρμονισμένες 
πρακτικές των τραπεζών μεταξύ τους, η χειραγώγηση της αγοράς από τις τράπεζες και των θυγατρικών τους 
ταμείων ή των εταιρειών ανάπτυξης γης, η ανυπαρξία νομικού πλαισίου αμφισβήτησης της τράπεζας, η αδυναμία 
πρόσβασης στα δικαστήρια, όλα αυτά συνθέτουν την πραγματική εικόνα της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας 
σήμερα.  Ψηφίσαμε πέρσι τον προϋπολογισμό, ενόψει των υποσχέσεων που είχαμε. Το δις βεβαίως εξαμαρτείν 
ουκ ανδρός σοφού, πλέον.   

 Και επειδή έχω αρκετή ώρα μπροστά μου, θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο, πριν να σας απαλλάξω.  Δε 
συμμερίζομαι και διαφωνώ με τις θέσεις των ανεμβολίαστων.  Οι ειδικοί ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους μας 
τα της υγείας.  Όμως, δεν μπορώ να μη σέβομαι την άλλη άποψη.  Οφείλουμε να σεβόμαστε και την άλλη άποψη, 
τις ανησυχίες όλων αυτών που δε συμφωνούν μαζί μας.  Κανείς δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια σ’ αυτό τον 
τόπο.  Κανείς.  Και πέρα από την απαξίωση της άλλης άποψης, οφείλουμε να μην παραμένουμε πλέον σιωπηροί 
απέναντι σ’ αυτό το οποίο γίνεται το τελευταίο διάστημα. 

 Ξέρετε, τα τελευταία δύο χρόνια εκδίδονται διατάγματα με αποκλειστικό περιορισμό και περιορισμένο 
ρόλο, τον σκοπό της καταπολέμησης της νόσου.  Περιορισμένα σε τόπο, χρόνο και σκοπό.  Αντ’ αυτού, το 
τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες μίας επέκτασης αυτής της διακυβέρνησης μέσω διαταγμάτων, η οποία 
δεν αποτελεί στοιχείο δημοκρατικής κοινωνίας.  Υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις του Δικαστηρίου 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά και κυρίως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα 
με τις οποίες η κατάσταση ανάγκης ή η διακυβέρνηση μέσω διαταγμάτων δεν μπορούν να είναι εις το διηνεκές.  
Και φθάνουμε σε σημεία όπου τα διατάγματα αυτά δεν καταπολεμούν τη νόσο, αλλά επεκτείνονται και κυνηγούν 
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ανθρώπους, επειδή έχουν διαφορετική θέση ή άποψη ή συμπεριφέρονται κατά τρόπο τον οποίο δε θεωρούμε 
ορθό.  Αυτού του είδους η προσέγγιση θα πρέπει να μας προβληματίσει ως Βουλή.  Χρειάζονται νόμοι.  Φθάνει 
πλέον με τα διατάγματα.  Τα διατάγματα, στον βαθμό που περιορίζουν συνταγματικές αρχές, συνταγματικά 
δικαιώματα, είναι άκρως επικίνδυνα.  Να μην τα αφήσουμε να συνεχιστούν.  Πρέπει να μας απασχολήσει πολύ 
σοβαρά.   

 Ένα παράδειγμα και τελειώνω:  Πώς είναι δυνατό αυτά τα διατάγματα να προβλέπουν ότι στις περιπτώσεις 
των ξενοδοχείων, λέει, εάν ο θαμώνας είναι τουρίστας και είναι ανεμβολίαστος, δικαιούται να πηγαίνει στο 
εστιατόριο κάτω, αλλά δε δικαιούται ο Κυπραίος!  Αυτό αποτελεί ομολογία ότι αλλού σκοπεύουμε.  Και αυτό δεν 
μπορούμε να το κάμνουμε με διατάγματα.  Πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο, πρέπει να έχουμε 
προμετωπίδα τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί σήμερα μιλάμε για ανεμβολίαστους, αύριο πιθανόν να μιλούμε για 
οποιουσδήποτε άλλους έχουν άλλη άποψη, την οποία θεωρούμε είτε επικίνδυνη είτε λανθασμένη. 

 Αυτά τα λίγα λόγια ήθελα να σας πω.  Σας εύχομαι κι εγώ καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος, 
ελεύθερο και όχι επανενωμένο.  Για όνομα του Θεού, έν’ απελευθέρωση που χρειάζεται η Κύπρος.  Επανένωση 
ήταν εις τη Γερμανία.  Υπήρχαν δύο κράτη στη Γερμανία.  Ήταν δύο κράτη και επανενώθηκαν.  Στην Κύπρο 
έχουμε κατοχή και δεν πρόκειται περί επανένωσης με το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.  Έν’ απελευθέρωση 
που χρειαζόμαστε.  Και αυτό πρέπει να έχουμε κατά νουν.   

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Ευσταθίου. 

 Η κ. Χαραλαμπίδου και να ετοιμάζεται ο κ. Κάρουλλας. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Οι πολίτες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με ένα σύστημα εξουσίας που τρέφεται από καταχρήσεις, 
πελατειακές σχέσεις, επιμέρους συμφέροντα και συστημική διαφθορά.  

 Σε όλη αυτή την αθλιότητα προστίθενται προκλητικές συμπεριφορές αξιωματούχων του κράτους και 
πολιτικών προσώπων που επιδεικτικά αγνοούν τη σύγκρουση συμφέροντος, επωφελούνται αυτοί, οι συγγενείς 
τους, από κρατικές αποφάσεις και περιφρονούν τη χρηστή διοίκηση.  Πώς λοιπόν να μη σκεφτεί ο πολίτης ότι οι 
πολιτικοί μεριμνούν κυρίως για τις καρέκλες τους, δηλαδή τα συμφέροντά τους;   

 Η εικόνα αυτή οδηγεί στην πολιτική απαξίωση, η οποία φυσικά δεν κάνει λεπτές διακρίσεις, αλλά 
ισοπεδώνει, αμνοί και ερίφια μαζί.  Αρκεί ένας Προέδρος της Δημοκρατίας να παίρνει δώρα από πλούσιους 
φίλους του.  Αρκεί ένας Πρόεδρος της Βουλής και ένας βουλευτής να οπτικογραφηθούν ότι πίνουν στην υγεία 
ενός απατεώνα επιχειρηματία, κλείνοντάς του πονηρά το μάτι, για να χαρακτηριστούν όλοι οι πολιτικοί 
διεφθαρμένοι.  Αρκεί ένας υπουργός να διορίζει τους ανεπαρκείς κολλητούς του στη συνεργατική ή δυο-τρεις 
άλλοι να διαμοιράζουν κυπριακά διαβατήρια, για να απαιτείται απολογία από το πολιτικό σύστημα στο σύνολό 
του για διαφθορά και διαπλοκή. 

 Στη σύγχρονη κοινωνία, στο παγκόσμιο χωριό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα άσχημα νέα 
διαδίδονται αστραπιαία, διαρρηγνύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης πολιτών και πολιτικών.  Σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον γενικευμένης σήψης δεν είναι καθόλου αξιοπερίεργο γιατί η αντιπολίτευση αδυνατεί να 
κεφαλαιοποιήσει τη διαφθορά και τις καταχρήσεις μιας κυβέρνησης που έχει ταυτισθεί με το πελατειακό κράτος 
και τη θεσμική διαφθορά.   

 Στη συνείδηση των πολιτών όλοι κάτι έχουν κάνει και, όταν κυριαρχεί η απόλυτη απαξίωση, τι είναι πολύ 
και τι είναι λίγο είναι άνευ σημασίας.  Δεν υπάρχει ηθική πλάστιγγα να τα μετρήσει.  Ακόμα και όταν το λίγο 
καταλογίζεται σε εκείνους που υποτίθεται έχουν το ηθικό πλεονέκτημα και στη συνείδηση του πολίτη το λίγο 
γίνεται τεράστιο, ενισχύοντας φυσικά την επιχειρηματολογία των μετρ της διαφθοράς. 

 Όταν όλοι είναι ένοχοι, κανείς δεν είναι!  Αυτό δεν επιδιώκουν οι συστημικά διεφθαρμένοι;  Να πιστέψει η 
κοινή γνώμη ότι «όλοι τρώνε», οπότε τόσο αυτοί που μετέχουν στο γεύμα όσο και αυτοί που αρνούνται να 
μετέχουν ταυτίζονται.  Μέσα από τέτοιες γενικεύσεις επιχειρεί η εκτελεστική εξουσία να διαχύσει τις ευθύνες και 
να αποφύγει τη λογοδοσία.  

 Ξέρουν και ξέρουμε ότι τους βαραίνουν πολλά.  Από τον διεθνή διασυρμό του τόπου μας με την εμπλοκή 
του πρώτου πολίτη της χώρας, του Προέδρου, και κορυφαίων υπουργών του, την κατ’ εξαίρεση παραχώρηση 
διαβατηρίων σε «εκλεκτούς» παρανόμους, διορισμούς στο πλαίσιο πολιτικών συναλλαγών, όλα αυτά έπληξαν 
τη δικαιοσύνη, διάβρωσαν τη δημοκρατία, γελοιοποίησαν κάθε έννοια ηθικής, αξιοκρατίας και δεοντολογίας.  
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 Συστηματικά οι εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη καταγράφουν τις αυθαιρεσίες και τα 
σκάνδαλα αυτής της κυβέρνησης σε βάρος του δημοσίου.  Τον Γενικό Ελεγκτή απέτυχαν να τον 
αποκαθηλώσουν, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και απειλές τόσο από υπουργούς όσο -και δυστυχώς 
το λέω αυτό- ακόμη και από τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος, σε μια από τις αποκαλύψεις που αφορούσε 
στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου είπε: «Η 
συμπεριφορά του Γενικού Ελεγκτή να ερμηνεύει νομοθεσίες και γνωματεύσεις συνιστά συνταγματική εκτροπή».  
«Κρίμα για τον Γενικό Ελεγκτή», θα αναφωνούσε αυθόρμητα κανείς, αν δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ο νυν 
Γενικός Εισαγγελέας είναι πρώην υπουργός του κ. Αναστασιάδη!  Έχει άδικο μετά η κοινή γνώμη να μην 
εμπιστεύεται τους θεσμούς του κράτους;  

 Σε ποιο βαθμό όμως οι ίδιοι οι πολιτικοί κατανοούν τις διαστάσεις που παίρνει η απαξίωση της πολιτικής 
από τους πολίτες;  Αμφιβάλλω αν λαμβάνουν καν τα μηνύματα, πόσω μάλλον αν τα κατανοούν.  Από 
αρχαιοτάτων χρόνων η εξουσία δημιουργεί ψευδαίσθηση παντοδυναμίας.  Λες και η ψήφος των πολιτών είναι 
γραμμάτιο χωρίς ημερομηνία λήξης. 

 Προσωπικά, θεωρώ εντελώς υποκριτικό όλο αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον για την πάταξη της διαφθοράς.  
Η διαφθορά δεν ήταν στην πολιτική ατζέντα.  Αφορούσε λίγους εντός και εκτός Βουλής.  Η οργή του κόσμου 
έβαλε τη διαφθορά στην ατζέντα.  Μετά από τόσα σκάνδαλα, διεθνούς και εγχώριας εμβέλειας, βολέματα 
ανεπαρκών, συγγενών και αχρήστων, με αξιωματούχους του κράτους να φουσκώνουν τους τραπεζικούς τους 
λογαριασμούς εμπορευόμενοι το δημόσιο συμφέρον!  Αυτές οι αθλιότητες, σε συνδυασμό με τις δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι Κύπριοι πολίτες, ανέδειξαν ως κυρίαρχο το θέμα της διαφθοράς.  

 Η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να φανεί ότι αντιδρά σε αυτή τη λαϊκή απαίτηση, κατέθεσε στο 
κοινοβούλιο νομοσχέδιο για τη δημιουργία της Αρχής Πάταξης της Διαφθοράς.  Μια κίνηση εντυπωσιασμού 
κυρίως, για να δείξουν ότι κάτι κάνουν.  Δημιούργησαν υψηλές προσδοκίες, οι οποίες ουδόλως ανταποκρίνονται 
στο περιεχόμενο.  Πρόκειται για έναν βαρύγδουπο τίτλο, που παραπέμπει σε ένα σώμα ανεξάρτητων και 
αδιάφθορων, εντεταλμένων να κάνουν καθοριστικές παρεμβάσεις για να περιορίσουν φαινόμενα διαφθοράς.  
Καλός για το Twitter ο τίτλος, αλλά κενός ουσίας.  Ο καλύτερος τρόπος να μην κάνεις κάτι για τη διαφθορά είναι 
να προσποιηθείς ότι κάνεις.  Ο καλύτερος τρόπος, για να μην αλλάξουν τα πράγματα, είναι να φαίνεται ότι 
αλλάζουν.  

 Η Αρχή σχεδιάστηκε να είναι ένα σώμα με προληπτικές κυρίως παρεμβάσεις, ευπρόσδεκτες βεβαίως, 
πλην ανεπαρκείς ως προς την πάταξη.  Είναι ένα σώμα χωρίς ανακριτικές εξουσίες, που θα ενταχθεί στο 
υφιστάμενο σύστημα Εισαγγελέα-αστυνομίας.  Και φυσικά ο Εισαγγελέας θα αποφασίζει αν και εφόσον θα 
προχωρήσει περαιτέρω η εξέταση της υπόθεσης. 

 Αυτή, κυρίες και κύριοι, θα είναι η κυπριακή Αρχή κατά της Διαφθοράς!  Τα δε πρόσωπα που θα 
απαρτίζουν την Αρχή θα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Και αυτό δημιουργεί εύλογες ανησυχίες.   

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η πάταξη της διαφθοράς είναι μια ατελεύτητη διαδικασία, είναι στάση ζωής, κουλτούρα.  Είναι η τήρηση 
αρχών ακεραιότητας στον δημόσιο βίο, ο σεβασμός των αρχών λογοδοσίας, η άτεγκτη και ενδελεχής διερεύνηση 
κάθε σκανδάλου ή υποψίας σκανδάλου χωρίς προσκόμματα. Ακόμη, είναι το καλό παράδειγμα που θα έπρεπε 
να ενσαρκώνουν οι αξιωματούχοι οι ίδιοι με τις συμπεριφορές τους.  Στην Κύπρο δε βρισκόμαστε αντιμέτωποι 
με ευκαιριακή αλλά θεσμική διαφθορά.  Αυτό από μόνο του θα έπρεπε να ενισχύει την αποφασιστικότητα αυτού 
του κοινοβουλίου για μια αποτελεσματική Αρχή κατά της Διαφθοράς, με τις ανάλογες εξουσίες, για να υλοποιήσει 
το έργο που αναμένει ο κάθε πολίτης,  να πατάξει την πιο επικίνδυνη διαφθορά για ένα κράτος δίκαιου, τη 
διαφθορά στα υψηλά δώματα των θεσμών, τη διαφθορά που αφορά σε αξιωματούχους του κράτους.  Γι’ αυτό 
και οι εξουσίες της δε θα έπρεπε να περιορίζονται, αλλά αντιθέτως να διευρύνονται.   

 Η υπόθεση της καταδίκης σε φυλάκιση του πρώην Βοηθού Εισαγγελέα είναι νωπή άλλωστε στη μνήμη 
μας.  Η αξία της Αρχής κατά της Διαφθοράς θα φανεί στην αναμέτρησή της με το ηγετικό κατεστημένο, τους 
αξιωματούχους που εμπορεύονται τον εθνικό μας πλούτο, την εθνική μας αξιοπρέπεια για δικό τους πλουτισμό!  
Και αν δεν της δοθούν οι απαιτούμενες εξουσίες, θα καταλήξει να είναι μια επικοινωνιακή φούσκα.  Θα 
στηριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στο ανέλεγκτο του Γενικού Εισαγγελέα για τιμωρία και πάταξη· το ανέλεγκτο, 
που ήδη συζητείται ποικιλοτρόπως.  

 Συνάδελφος απάντησε στις ανησυχίες μου παραπέμποντάς με στο σύνταγμα, λες και είναι η πρώτη φορά 
που αυτή η Βουλή αποφάσισε συνταγματικές αλλαγές, όταν αυτές κρίθηκαν απαραίτητες.  Διορθωτικές 
παρεμβάσεις σαφώς και πρέπει να γίνονται, όπου αυτό επιβάλλεται. 

 Καιρός να αποδείξουμε ότι έχουμε όραμα για τον τόπο μας.  Η χώρα δεν μπορεί να προχωρεί με ένα 
σύνταγμα που εκ των γεγονότων καθίσταται ξεπερασμένο και κάθε άλλο παρά ενισχύει την ποιότητα 
δημοκρατίας.  Η πραγματική ανεξαρτησία των θεσμών επιβάλλεται να διασφαλίζεται και η ποιότητα της 
δημοκρατίας δεν ενισχύεται με διορισμούς πολιτικών συναλλαγών και αποφάσεις που λαμβάνονται από ένα και 
μόνο πρόσωπο. 
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 Σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και η οικονομική αυτονομία θεσμών επιβάλλεται να διασφαλιστεί.  Αυτό 
έγινε ήδη με τη Βουλή, τη Νομική Υπηρεσία, ενώ καθυστερούμε -και αναρωτιέμαι γιατί άραγε- με την οικονομική 
αυτονομία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.  Οι ανεξάρτητοι θεσμοί δεν είναι ανέλεγκτοι σε μια δημοκρατία που 
λειτουργεί καλά.  Διαθέτουν όμως τους απαραίτητους πόρους, διαφορετικά είναι απλώς διακοσμητικοί.  

 Αν λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε, για να αλλάξουμε το σύνταγμα, να συνεργαστούμε και να το 
κάνουμε όλοι μαζί.  Το σύνταγμά μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, έχουν 
χαθεί τα λεγόμενα «θεσμικά αντίβαρα» (check and balances), αφού σχεδιάστηκε στη βάση μιας άλλης λογικής, 
αυτής του δικοινοτικού χαρακτήρα.  Ο Πρόεδρος σήμερα έχει αυτοκρατορικές εξουσίες.  Κάνει ό,τι γουστάρει, για 
να το πω λαϊκά.  Στην περίπτωση του Νίκου Αναστασιάδη μάλιστα, έφθασε στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, 
από ανενδοίαστη δωροληψία μέχρι το βόλεμα ανθρώπων δίχως ικανότητες, ακεραιότητα και αιδώ.  Έπαιξε 
ακόμα και με τη δικαιοσύνη σε επίπεδο πολιτικών ανταλλαγμάτων, οδηγώντας τον τόπο σε απίστευτες 
περιπέτειες.  

 Δεν μπορεί η ποιότητα της δημοκρατίας να στηρίζεται στην ηθική ή την ανηθικότητα ενός και μόνο 
προσώπου, ακόμα και αν αυτός είναι ο εκλελεγμένος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 Η διαφάνεια είναι το ζητούμενο.  Η πάταξη της διαφθοράς είναι η αναγκαιότητα. 

 Με τον νέο χρόνο θα έχουμε ένα ακόμη ισχυρό όπλο, το ενοποιημένο νομικό πλαίσιο της πρότασης νόμου 
που καταθέσαμε το 2016 μαζί με την ευρωπαϊκή Οδηγία του 2019 για προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος.  Οι πολίτες που δίνουν πληροφορίες με στόχο τη θωράκιση της δημοκρατίας θα είναι 
προστατευμένοι.  Και ελπίζω ότι αυτό το σώμα θα το περάσει ομόφωνα και ευχαριστώ την επιτροπή Νομικών 
και τον πρόεδρό της για όλη την επίμονη εργασία που έχουν κάνει.  

 Με αυτή την αναφορά, να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, καλές εργασίες, με αποφασιστικότητα και 
επιμονή.  Γιατί ο δρόμος δεν είναι εύκολος και είναι και αρκετά ολισθηρός, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουν οι 
προεδρικές εκλογές.  Και όταν η αντιπολίτευση επικρίνει την κυβέρνηση για θέματα διαφθοράς, επισημαίνοντας 
τους κινδύνους που διατρέχει ο τόπος, είναι μέγιστη πολιτική υποκρισία οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης να μην 
επιτύχουν, ακόμα και με υπερβάσεις, εάν απαιτούνται, να συνεννοηθούν, για να διασφαλίσουν στον Κύπριο 
πολίτη την πραγματική αλλαγή σε ζητήματα διακυβέρνησης.  Άλλωστε, οι μεγάλοι ηγέτες στις υπερβάσεις 
κρίνονται, όταν τις κάνουν για το καλώς νοούμενο συμφέρον του τόπου τους. 

 Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι. 

 Καλές γιορτές σε όλους σας! 

(Κατά τη διάρκεια της αγόρευσης της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου ο προεδρεύων της συνεδρίασης επανήλθε 
στην έδρα.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε πολύ την κ. Χαραλαμπίδου και για τις ευχές της.  Ελπίζω να πιάσουν οι ευχές σου, Ειρήνη 
μου!  

 Ο επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος από την Αμμόχωστο, ο κ. Γεώργιος Κάρουλλας.  Αριστερός 
ψάλτης συνήθως.  Είναι εκ των καλών ψαλτών ο συνάδελφος, για να ξέρετε.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Άρχοντας δεν είναι, αλλά είναι πολύ καλός! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Τωρά εννά μιλήσουμε, έθθα ψάλλουμε όμως! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εν τω μεταξύ, συνάδελφοι...  Ένα λεπτό, αγαπητέ Γιώργο, περιμένετε.  Επληροφορήσαν με ’πού τες 
υπηρεσίες ότι εχαλάσαν τα μικρόφωνά μας.  Ποιος επείραζε τα μικρόφωνα;  Κάποιος τα πείραζε φαίνεται.  

(Αστειευόμενος) 

 Ελείψαμεν μισή ώρα, εχαλάσετέ μας τα; 

 Το λοιπόν, έχουμε μικρόφωνο, το έχει ο κ. Μωυσής και αν κάποιος συνάδελφος θέλει να κάμει κάποια 
παρέμβαση, ευχαρίστως να του φωνάξει και να πάρει το μικρόφωνο να μιλήσει, για να καταγράφεται.  

  Ευχαριστώ πολύ. 

(Μη ευκρινή σχόλιο από τον κ. Νίκο Σύκα) 

 Κύριε Σύκα, θα συμπληρώσετε στο τέλος εσείς. 
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 Λοιπόν, κύριε Κάρουλλα, τον λόγο έχετε εσείς. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είμαστε εδώ σήμερα, για να συζητήσουμε για τις πρόνοιες του προϋπολογισμού του 2022 και να 
ενημερώσουμε τον περήφανο λαό μας για αυτό τον προϋπολογισμό, για το μέλλον, για το όραμα, για το τι δέον 
γενέσθαι την επόμενη χρονιά.   

 Δυστυχώς όμως, αυτό που ακούμε σήμερα εδώ είναι συνεχώς μία αμφισβήτηση, είναι συνεχώς μία 
κριτική, ότι όλα είναι μαύρα, ότι τίποτα δεν κινείται, ότι τίποτε δεν αλλάζει, ότι δεν ακούμε τον κόσμο, ότι δεν 
ακούμε την κοινωνία!  Ε, κριτής μας ήταν ο λαός στις πρόσφατες εκλογές!  Ακούσαμε πριν από λίγο για συστημική 
διαφθορά.  Ποιοι έδειξαν αυτό τον ορισμό;  Η πρόσφατη υπόθεση Δρομολαξιάς!  

 Τι παραλάβαμε το 2013;  Ένα χάος!  Σώσαμε τη χώρα και δυστυχώς αυτό που ακούμε συνεχώς είναι μια 
άνευ προηγουμένου κριτική για το ότι σώσαμε τις καταθέσεις του συνεργατισμού, το ότι οδηγούμε τη χώρα προς 
μια χρηματοπιστωτική σταθερότητα με ό,τι είχαμε παραλάβει.  Δεχόμαστε κριτική, γιατί στέλνουμε κόσμο εκεί 
που ανήκουν κάποιοι, στη φυλακή!  Ότι τολμήσαμε πραγματικά και νομοσχέδια να φέρουμε για τη διαφθορά, 
αλλά και να δείξουμε στον κόσμο ποια είναι η χρηστή διοίκηση, με τις πράξεις μας, που οι πράξεις αυτές έχουν 
κριθεί από τις πρόσφατες εκλογές, με την πιο μεγάλη διαφορά που είχαμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός από το 
δεύτερο κόμμα στην εκλογική ιστορία αυτού του τόπου!  Ότι ο λαός θεωρεί την κυβέρνηση και εμάς αξιόπιστους 
και ότι εμείς το επίπεδο δεν το ρίχνουμε, όπως το βιώσαμε πριν λίγο, με επίθετα για τον οποιοδήποτε.  Αλλά 
εμείς προχωρούμε να δώσουμε στον κόσμο αισιοδοξία, διότι στη φαρέτρα μας έχουμε τα όπλα για αυτή την 
αισιοδοξία, για αυτή την ελπίδα που πραγματικά χρειάζεται ο κόσμος σήμερα.   

 Και αυτή η συνταγματική μας υποχρέωση σήμερα και αύριο, που διασφαλίζει έναν από τους κύριους 
πυλώνες ενός κράτους, την οικονομική διαχείριση, δείχνει ακριβώς ότι η αναπτυξιακή προοπτική διασφαλίζεται 
με το €1,1 δις, το οποίο προϋπολογίζεται στον προϋπολογισμό για την επόμενη χρονιά.  Και παρά την 
αβεβαιότητα της πανδημίας, διασφαλίζουμε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.   

 Και είμαστε σίγουροι ότι φέτος θα πρυτανεύσει τελικά η λογική και δε θα βιώσουμε τις περσινές εμπειρίες, 
τα περσινά βιώματα, με την αβεβαιότητα που περάσαμε στην κοινωνία, με την αγωνία για αυτούς που είχαν 
ανάγκη τα λεφτά που είχαν ανάγκη, για τη στρέβλωση στην ανάπτυξη με την καθυστέρηση στην ψήφιση του 
προϋπολογισμού.  Ευχή και πράξη όλων μας πρέπει να είναι να μη ζήσει κανείς ξανά τέτοιες εμπειρίες.  Και θα 
ήταν, ναι, ευχής έργον, εάν σε μια χώρα που περνά τη δεύτερη απανωτή κρίση, εάν σε μια χώρα ημικατεχόμενη 
ο προϋπολογισμός ψηφιζόταν ομόφωνα, γιατί σίγουρα τα προβλήματα όλα δεν μπορούν να λυθούν από τη μια 
ημέρα στην άλλη.  Και έχουμε δείξει ότι με τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές που επιφέρουμε, ναι, λύουμε 
προβλήματα.  Ναι, με το σχέδιο «Κύπρος» ανοίγουμε ορίζοντες για ανάπτυξη και βιωσιμότητα.  Πρέπει όλοι μας 
να αγαπήσουμε αυτό τον τόπο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με ό,τι υποβάλλει αυτή η δήλωση.  Να δίνουμε βάσιμη 
ελπίδα στην κοινωνία και στους εαυτούς μας, με την απαραίτητη ορθολογική ανατροφοδότηση να συνεχίσουμε 
να δημιουργούμε.  Αυτό εξάλλου υποδεικνύει και η συνετή και νοικοκυρεμένη πολιτική των τελευταίων χρόνων, 
που, από το χάος που παραλάβαμε, διαμορφώσαμε τις προϋποθέσεις και στη βάση συνεργασιών διατηρούμε 
τη χώρα μας στην επενδυτική βαθμίδα και μπορούμε να οικοδομούμε στους τομείς του κράτους μας και 
προπάντων να μεταρρυθμίζουμε επανιδρύοντας το κράτος μας.  

 Ο μηδενισμός, ξέρετε, και η απόρριψη οδηγούν σε επικίνδυνες ατραπούς.  Δε νομίζω να μην μπορούμε 
να διαπιστώσουμε τη δυνατότητα του κράτους να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις κρίσεις και να τις ξεπερνά και 
να δημιουργεί δημοσιονομικά περιθώρια για την κάλυψη των αναγκών της ανάπτυξής μας και για το αγαθό της 
ασφάλειάς μας! 

 Παρακολουθούμε με ικανοποίηση το κράτος να αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες χρόνο με τον χρόνο, σε μια 
πατρίδα ημικατεχόμενη, που δέχεται αδιάλειπτα τον υβριδικό πόλεμο της Τουρκίας.  Εκφράζουμε την 
ικανοποίησή μας και τη στήριξή μας στο όραμα και το στοχευμένο πολυετές διακλαδικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, 
που, από τα €40 εκατομ. το 2014, φτάνουμε σήμερα στα €150 εκατομ. σε ετήσια βάση, με στόχο την περαιτέρω 
αύξηση, στα πλαίσια πάντοτε των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και περιθωρίων∙ στα πλαίσια αυτά 
οικοδομούμε.  Από τη μία, αυξάνουμε την αποτρεπτική μας ισχύ με σύγχρονα, έξυπνα και αναγκαία οπλικά 
συστήματα και από την άλλη, ταυτόχρονα αυξάνουμε τις αεροναυτικές μας και όχι μόνο δυνατότητες, για να 
μπορούμε να ανταποκρινόμαστε, ως κόμβος ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στις απαιτήσεις όχι μόνο του 
σύγχρονου πεδίου μάχης, αλλά και στις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις διμερείς και τριμερείς 
αμυντικές συνεργασίες, που με επιτυχία αναπτύσσουμε.  Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας εξωστρεφούς 
αμυντικής πολιτικής.  Έχουμε βγει από το καβούκι μας και συμβάλλουμε σταθερά στην ενεργειακή ασφάλεια και 
όχι μόνο της ανατολικής Μεσογείου.  Αυτό φαίνεται από τις συνεχείς ασκήσεις με χώρες της περιφέρειάς μας και 
όχι μόνο!  Η Εθνική Φρουρά εξελίσσεται πλέον σε έναν ισχυρό βραχίονα αμυντικής πολιτικής, ως ένας 
σύγχρονος, ευέλικτος και επαγγελματικός στρατός.  Μετατρέπεται και λειτουργεί με εξωστρέφεια στην περιοχή, 
συνεργαζόμενη με άλλες φίλιες δυνάμεις, συμβάλλοντας πρωτίστως στη γεωπολιτική μας θωράκιση.  Σε μια 
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ημικατεχόμενη πατρίδα οφείλουμε, ως μικρή Κύπρος, να εμβαθύνουμε αυτές τις συνεργασίες με γειτονικά και 
άλλα κράτη, αναπτύσσοντας διακρατικές συμφωνίες για εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και με χώρες που 
έχουμε ταύτιση συμφερόντων. 

 Η ανακατανομή ισχύος που υποβάλλει παράνομα ο γεωπολιτικός παράγοντας της Τουρκίας στο 
υποσύστημα της ανατολικής Μεσογείου και η επακόλουθη γεωπολιτική ρευστότητα που βιώνουμε επιβάλλουν 
την απάντησή μας με τη διεύρυνση των περιφερειακών συνεργασιών και την ενδυνάμωση της αμοιβαιότητάς 
μας.  Και είναι εδώ ακριβώς που η κοινοβουλευτική διπλωματία σε θέματα άμυνας, στην αμυντική πολιτική, έχει 
ρόλο να διαδραματίσει, κάτι για το οποίο, ως Δημοκρατικός Συναγερμός, έχουμε υποβάλει σχετική πρόταση.  
Αδιαμφισβήτητα όμως η διαλειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεων Κύπρου και Ελλάδας συνεχώς 
ενδυναμώνεται, τόσο με την κοινή πολιτική και σχεδιασμό όσο και με κοινές ασκήσεις.  Η Ελλάδα έχει ιστορικούς 
δεσμούς, ιστορική και εθνική βάση, για να είναι παρούσα και στον χερσαίο και στον θαλάσσιό μας χώρο, 
διασφαλίζοντας σταθερότητα. 

 Την ίδια στιγμή, η μεταρρύθμιση, ο οίστρος αυτός του κράτους μας, δεν μπορούσε να αφήσει έξω το 
Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά.  Μετά τη μείωση της θητείας σε δεκατέσσερις μήνες, την πρόσληψη 
των τριών χιλιάδων και πλέον ΣΥΟΠ, με μικρές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο Υπουργείο Άμυνας…  Και να 
φέρω ως παράδειγμα την ηλεκτρονική διακυβέρνηση για την κατάταξη των νεοσυλλέκτων, με την εξοικονόμηση 
τόσων πόρων που παλαιότερα σπαταλούσαμε, μειώνουμε τη φυγοστρατία από το 7% στο 2,7% και όλα αυτά 
μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε.  Και τονίζουμε εμφαντικά ότι η συνεννόηση που υλοποιείται με ομοφωνίες 
στην επιτροπή Άμυνας είναι ευχής έργον να μας παραδειγματίσει όλους. 

 Για το προσωπικό η μέριμνα είναι πρωτοφανής.  Νέες θέσεις προαγωγής για αξιωματικούς, νέοι 
κανονισμοί, τροποποιήσεις κανονισμών, όλα αυτά και πολλά άλλα.  Για τους ΣΥΟΠ ο Δημοκρατικός Συναγερμός 
έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις με έγνοια και σχετικές εισηγήσεις για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

 Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η χώρα μας είναι ημικατεχόμενη.  Μια χώρα που βιώνει το δράμα της εισβολής, 
τον εκτοπισμό, αλλά και την αγωνία του περήφανου προσφυγικού μας κόσμου.  Έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά 
εμείς λέμε, έτσι, με θάρρος και τόλμη ότι, ναι, πρέπει να γίνουν κι άλλα.  Αναμένουμε την υλοποίηση της πολιτικής 
-και είμαστε σίγουροι γι’ αυτό- για την αποζημίωση για την απώλεια χρήσης για τις περιουσίες μας στα 
κατεχόμενα, που πρέπει άμεσα και σταδιακά να προχωρήσει προς την υλοποίηση, αφού ο φορέας έχει ετοιμάσει 
τη σχετική μελέτη στο Υπουργείο Εσωτερικών και ετοίμασε το μητρώο προσφύγων.   

 Τουρκοκυπριακές περιουσίες:  Συνεχίζεται αδιάλειπτα ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου και 
γιατί όχι, ως μια επιπλέον πρόταση, να σκεφτούμε έξω από το κουτί και την επιδιόρθωση αυτών των κατοικιών 
να την αναλάβει πλέον ο ιδιωτικός τομέας με την εποπτεία του κράτους σε ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος.  Και 
γιατί να μη σκεφτούμε για τους πρόσφυγες και την αξιοποίηση της κρατικής γης ως ένα μέτρο προς την ανάπτυξη, 
στη βάση πάντα προϋποθέσεων και κριτηρίων. 

 Δεν έχω χρόνο να αναφερθώ στις πολύπλευρες μεταρρυθμίσεις για το Υπουργείο Παιδείας, όπου και εκεί 
η μεταρρύθμιση είναι καλπάζουσα, με έναν προϋπολογισμό ανάπτυξης €213 εκατομ., που είμαστε σίγουροι πως 
και η ειδική εκπαίδευση θα προχωρήσει με τα επιπλέον €132 εκατομ., αλλά και με τις παραδοχές του Υπουργείου 
Παιδείας για εκσυγχρονισμό και διορθωτικές κινήσεις σε αρκετά γνωστικά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα η 
γλώσσα, με αποτελέσματα θετικά σε διεθνείς διαγωνισμούς -και εννοώ τις παγκόσμιες εξετάσεις, τις ΤΙΜSS- τη 
διαδικασία πιστοποίησης των ξένων γλωσσών.  Άρα, όλα αυτά και πολλά άλλα.  Τα πρώιμα διαγνωστικά τεστ 
από το νηπιαγωγείο, τα οποία για πρώτη φορά εισάγονται και που θα ανοίξουν τον δρόμο για την κάλυψη των 
όποιων μαθησιακών κενών.  Όλα αυτά και πολλά άλλα. 

 Και αυτό δείχνει, φίλε Παύλο, πρόεδρε της επιτροπής, ότι έχουμε αρκετή δουλειά στην επιτροπή Παιδείας 
να κάνουμε.   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Είναι η καλύτερη άμυνα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Η παιδεία είναι η καλύτερη άμυνα.  Συμφωνώ, φίλε Νίκο.   

 Να δούμε τα ζητήματα των αορίστου, αλλά και το ζήτημα της αγοράς υπηρεσιών.  Όπως και για τον 
πολιτισμό, που τολμούμε να ολοκληρώσουμε σε λίγο το Υφυπουργείο Πολιτισμού, αλλά και για πρώτη φορά, 
όπως είχε ακουστεί χθες -και απαντούμε- ότι λαμβάνουμε υπόψη τους καλλιτέχνες μας και τους ηθοποιούς με 
σχετικές νομοθεσίες που έρχονται κοντά μας. 

 Ως πολιτικοί, έχουμε υποχρέωση να συνθέτουμε μαζί απόψεις που να δίνουν λύσεις.  Χρειάζεται την ίδια 
στιγμή η δημόσια υπηρεσία να μεταρρυθμιστεί άμεσα, να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ταχύτητα, μειωμένη 
γραφειοκρατία, υψηλή παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και προπάντων χρηστή διοίκηση, έτσι ώστε να 
υπηρετούμε το πραγματικό συμφέρον του τόπου, την ευημερία και τη ανάπτυξη.  Είναι άδικο να μεταρρυθμίζουμε 
και να ταλαιπωρούμε την ίδια στιγμή τον κόσμο στην εξυπηρέτησή του.  Μαζί από εδώ να δώσουμε το θάρρος 
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και την ελπίδα, την αισιοδοξία στη νέα γενιά να δημιουργήσει και να οικοδομήσει το αύριο για τα δικά της παιδιά. 

 Τέλος, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν είναι κάτι για το οποίο οφείλουμε να εργαστούμε, 
είναι η μεταξύ μας συνεννόηση, για να συνεχίσουμε να δίνουμε ελπίδα, αισιοδοξία στον λαό μας και να μη 
μηδενίζουμε.  Υπάρχουν στην κοινωνία, ναι, υπάρχουν πολλά προβλήματα, τα αναγνωρίζουμε.  Γι’ αυτό 
εργαζόμαστε και χρειάζεται η στήριξη όλων και η συνεργασία με γόνιμες εισηγήσεις, για να φέρουμε το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα για τον λαό μας, να οικοδομήσουμε αισιοδοξία, ελπίδα, ευημερία και προπαντός, μέσα και 
από το επικείμενο σχέδιο ανάκαμψης, να φέρουμε νέες θέσεις εργασίας, νέα ελπίδα, νέα βιώσιμη ανάπτυξη για 
τον λαό μας. 

 Ευχαριστώ. 

 Καλές γιορτές σε όλους!  Καλή λευτεριά! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, αγαπητέ Γιώργο, και ιδιαίτερα για το τελευταίο που είπες μπράβο σου, είναι καινοτομία 
στον χώρο σου! 

(Γέλια) 

 Λοιπόν, μπράβο!  Μπράβο, με τα είκοσί μου! 

 Ο επόμενος συνάδελφος που έχει τον λόγο είναι ο αγαπητός Χρίστος Χριστοφίδης από το ΑΚΕΛ, 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας; 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χρίστο Χριστοφίδη) 

 Εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας.  Ανακατώθηκα προηγουμένως με τον κ. Χριστόφια, που τον έβαλα 
στη Λευκωσία, ενώ είναι Κερύνειας. 

 Λοιπόν, αγαπητέ Χρίστο, έχεις τον λόγο. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Προσωπικά, νιώθω ευγνώμων προς το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.  Είναι το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα σε πολύ δύσκολους καιρούς, μετά το 1974, εμπνευσμένοι δάσκαλοι και καθηγητές, που έδωσαν τη 
δυνατότητα σε άτομα όπως εμένα, ανθρώπους που μεγάλωναν με πάρα πολλά προβλήματα, να σπουδάσουν 
και να βρουν την πορεία τους στην κοινωνία.  Ήταν η εποχή που η Κύπρος διέπρεπε σε μια σειρά από 
σημαντικούς αλλά «κρυμμένους δείκτες» της εκπαίδευσης, όπως η κοινωνική κινητικότητα των μαθητών, δηλαδή 
το ποσοστό των νέων που καταφέρνουν να ξεφύγουν από τα όρια των εισοδημάτων των γονιών τους, αλλά και 
δείκτες όπως η μείωση του ποσοστού των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της τρίτης 
λυκείου.   

 Το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα πέρασε πολλές δυσκολίες και πολλά σκαμπανεβάσματα.  Αυτό όμως 
το οποίο βιώνουμε σήμερα, στα χρόνια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη-Συναγερμού, είναι πραγματικά 
πρωτόγνωρο.  Οι αποφάσεις των κυβερνώντων, ένα μείγμα νεοφιλελεύθερων και ακραίων συντηρητικών 
επιλογών, αποτελούν ουσιαστικά μια ευθεία επίθεση κατά των πιο αδύναμων παιδιών μας, αλλά και ευάλωτων 
εκπαιδευτικών μας στο εκπαιδευτικό σύστημα.  Επίθεση κατά των παιδιών που προέρχονται από τα χαμηλότερα 
κοινωνικοοικονομικά στρώματα.  Επίθεση κατά των παιδιών με αναπηρία.  Επίθεση κατά των παιδιών με 
μεταναστευτική βιογραφία.  Επίθεση κατά χιλιάδων εκπαιδευτικών τους οποίους εμετέτρεψαν σε μια νύχτα σε 
εργοδοτουμένους με αγορά υπηρεσιών.  Πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό τόσο από τους κυβερνώντες όσο 
κυρίως από τους γονείς και τον κυπριακό λαό αυτό που επιστημονικά θεωρείται δεδομένο, ότι το 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον ενός παιδιού, η ταξική του προέλευση, αποτελεί έναν από τους 
καθοριστικότερους παράγοντες για την επιτυχία του ή όχι στο σχολείο.  Με πιο απλά λόγια, πρέπει επιτέλους να 
γίνει κατανοητό ότι οι αδυναμίες του παιδιού του οποίου οι γονείς δεν είχαν την ευκαιρία και τη δυνατότητα στη 
ζωή τους να κάνουν λαμπρές σπουδές ή αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα δεν οφείλονται 
στη χαμηλή νοημοσύνη του παιδιού, αλλά στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει.  
Σημαντικοί επιστήμονες, όπως ο Pierre Bourdieu στη Γαλλία, μέσα από τις ιστορικά σημαντικές κοινωνιολογικές 
έρευνές τους τεκμηρίωσαν ότι μπορεί κάποιος να προβλέψει -με πολύ υψηλά μάλιστα ποσοστά επιτυχίας- την 
πορεία ενός παιδιού στο εκπαιδευτικό σύστημα, πριν να πάει καν αυτό το παιδί στο σχολείο, κρίνοντας από το 
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των γονιών του.  Mε απλά λόγια λοιπόν, είναι τις πραγματικά ίσες ευκαιρίες που 
στερούνται τα παιδιά μας στο σχολείο.   

 Αυτή την κατάσταση την οξύνουν τα τελευταία χρόνια οι αποφάσεις των κυβερνώντων και η λανθασμένη 
φιλοσοφία τους για τον στόχο της εκπαίδευσης.  Συντηρούν και ενισχύουν ένα σύστημα που στοχεύει στην 
προετοιμασία των παιδιών μας για εξετάσεις, ενώ θα έπρεπε να προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για τη ζωή.  Το 
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εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν μπορεί να δώσει απάντηση σε πολλά κοινωνικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα, στην ποιότητα ζωής των αποφοίτων του, ακριβώς διότι είναι εξετασιοκεντρικό και κατ’ 
επέκταση λανθασμένα προσανατολισμένο.  Προσθέτουν οι κυβερνώντες εξετάσεις συνεχώς στη βάση μιας 
νεοφιλελεύθερης θεωρίας της μετρησιμότητας, το περιβόητο «accountability», το οποίο εφαρμόζεται κυρίως σε 
επιχειρήσεις.  Επιχειρούν δηλαδή να μετρούν συνεχώς γνώσεις και δεξιότητες για τις εξετάσεις, φορτώνοντας 
άγχος και αποτυχίες τους μαθητές και βέβαια το βάρος της παραπαιδείας τους γονείς.  Έχουν αφαιρέσει από το 
σχολείο εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία για τα παιδιά μας, όπως το να είναι ευτυχισμένα στο σχολείο, να μαθαίνουν 
πώς να μαθαίνουν, να έχουν αναλυτική και συνθετική σκέψη, να κρίνουν και να δημιουργούν, τα εφόδια δηλαδή 
που χρειάζονται για μια πραγματικά επιτυχημένη πορεία στη ζωή.  Επιμένουν για εξετάσεις στα τετράμηνα, 
ακόμη και εν μέσω πανδημίας, ακόμη και για τους τελειόφοιτους, απειλώντας ουσιαστικά να θυματοποιήσουν 
χιλιάδες μαθητές οι οποίοι θα καλεστούν μέσα σε πέντε μήνες να δώσουν τρεις καθοριστικές για το μέλλον τους 
εξετάσεις.  

 Στη δημοτική εκπαίδευση, εκεί που θα έπρεπε -ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας και εν μέσω των κενών που 
αντικειμενικά δημιουργούνται στα σχολεία και στους μαθητές μας- να μειώνουν τους μαθητές ανά τάξη και να 
ενδυναμώνουν την ενισχυτική διδασκαλία, επέλεξαν με οδηγίες τους να στοιβάζουν είκοσι πέντε μαθητές σε κάθε 
τάξη, τον μέγιστο δηλαδή επιτρεπόμενο αριθμό μαθητών.  Αυτό συμβαίνει ακόμη και σε τάξεις στις οποίες 
φοιτούν παιδιά που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, όπως παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά με αναπηρία, 
παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.   

 Οι επιλογές που γίνονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και η κατάσταση που επικρατεί ευρύτερα στην 
κοινωνία σχετίζονται άμεσα με την αύξηση της παραβατικότητας στο σχολείο και ιδιαίτερα τα φαινόμενα 
εκφοβισμού τα οποία παρατηρούνται και για τα οποία οι κυβερνώντες σφυρίζουν αδιάφορα, θυματοποιώντας 
καθημερινά εκατοντάδες παιδικές ψυχές.  Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχουν καν εφαρμόσει τη νομοθεσία που 
πριν έναν χρόνο ψήφισε η Βουλή.  Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο συγκροτημένο 
σχέδιο για αντιμετώπιση της κατάστασης.  

 Το μεγαλύτερο θύμα ίσως της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων αποτελεί δυστυχώς η πιο 
ευάλωτη ομάδα παιδιών μας, που είναι τα παιδιά μας με αναπηρία.  Από την πρωτοφανή συμπεριφορά εκδίωξης 
των παιδιών με αναπηρία από τα σχολεία -τότε, θυμάστε, με τον κορωνοϊό, πριν από έναν περίπου χρόνο- μέχρι 
την αμίμητη συμπεριφορά να παρέχονται σε αυτά τα παιδιά συνοδοί όχι με βάση τις ανάγκες των παιδιών, αλλά 
με βάση το πόσα χρήματα θέλει ο Υπουργός Παιδείας να ξοδέψει.  Έχουμε καταθέσει συνολική πρόταση για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της ειδικής ενιαίας εκπαίδευσης.  Πρόταση για δημιουργία κέντρων 
δημιουργικής απασχόλησης και κατάρτισης ατόμων με αναπηρία μετά τα είκοσι ένα τους χρόνια.  Πρόταση για 
εκσυγχρονισμό του θεσμού των σχολικών συνοδών και σταδιακή επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων, από 
τους οδηγούς των λεωφορείων μέχρι και τους εκπαιδευτικούς.  Εννιά χρόνια τώρα, εκατοντάδες παιδιά με 
αναπηρία, εκατοντάδες γονείς έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με την αναλγησία των κυβερνώντων.  Μας 
παραπέμπουν οι κυβερνώντες εδώ και εννιά χρόνια σε μια νομοθεσία η οποία υποτίθεται θα λύσει όλα τα 
προβλήματα, νομοθεσία την οποία όλο ακούμε, αλλά ποτέ δε βλέπουμε.  

 Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοινωνικής αναλγησίας των κυβερνώντων αποτελεί η συμπεριφορά 
τους απέναντι σε πέντε χιλιάδες σχεδόν εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα απογευματινά και βραδινά 
προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.  Εδώ και εννιά χρόνια με μια πολιτική απόφαση μετέτρεψαν όλους 
αυτούς τους εκπαιδευτικούς σε εργαζομένους με αγορά υπηρεσιών, αποκόπτοντας με την απόφασή τους το 
35% των εισοδημάτων αυτών των ανθρώπων.  Θυματοποιούν πέντε χιλιάδες οικογένειες, ενώ υπάρχει απόφαση 
δικαστηρίου ότι δρουν παράνομα.  Τα δικά τους παιδιά βέβαια, ακόμα και αν πρόκειται για πολιτικούς διορισμούς, 
μετατρέπονται αυτόματα σε δημοσίους υπαλλήλους.  Και το μέγεθος της αναλγησίας βέβαια δε σταματά εδώ.  
Τα ολοήμερα σχολεία, ένας πολύ σημαντικός θεσμός, καθυστερούν να ξεκινήσουν, λειτουργούν με σοβαρά 
προβλήματα λόγω ακριβώς της υιοθέτησης αυτής της απαράδεκτης μεθόδου της αγορά υπηρεσιών.  Και 
ταυτόχρονα βεβαίως οδηγούν οργανωμένα τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης στο κλείσιμο, για να 
εξυπηρετήσουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.  

 Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της πανδημίας εντός των σχολείων, αυτή χαρακτηρίζεται από αποφάσεις 
που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, αντιφατικά μέτρα και μέτρα τα οποία λαμβάνονται χωρίς διάλογο και χωρίς να 
επικοινωνούν με τον κόσμο, μυρίζουν δηλαδή αυταρχισμό και ετσιθελισμό.  Αρκετά σχολεία παραμένουν ακόμα 
χωρίς τα περιβόητα μονά θρανία, δεκάδες μαθητές στοιβάζονται κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι στα λεωφορεία 
χωρίς να τηρείται κανένα μέτρο, αποφάσεις λαμβάνονται εν μια νυκτί χωρίς διαβούλευση με τους γονείς, χωρίς 
να ακουστεί η άποψη των εκπαιδευτικών και των μαθητών.  

 Κυρίες και κύριοι, 

 Όπως εύστοχα σημείωσε ο Πλάτωνας, «παιδεία είναι και τα τείχη της πόλης».  Παιδεία είναι δηλαδή ό,τι 
διαμορφώνει τη συνείδηση και τη σκέψη των ανθρώπων.  Με βάση αυτή την αρχή, σκεφτείτε πόση ζημιά έχει 
προκαλέσει στην παιδεία μας η συμπεριφορά του Υπουργού Παιδείας, ο οποίος, παραπέμποντας σε μαύρες 
εποχές της ιστορίας μας, σκίζει σελίδες από βιβλία, κυνηγά καλλιτέχνες εκπαιδευτικούς για το έργο τους, 
λογοκρίνει προληπτικά τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.  Είναι για να διερωτάται πραγματικά κανείς πώς 
μπορεί να προχωρήσει μπροστά η παιδεία μας με τέτοιες αντιλήψεις και συμπεριφορές.  Και επειδή, όπως 
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είπαμε, παιδεία δεν είναι μόνο η δραστηριότητα εντός της τάξης, σκεφτείτε τι συνείδηση διαμορφώνουν τα παιδιά 
μας ακούγοντας καθημερινά τα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς που βασιλεύουν στον τόπο μας, με τον 
Πρόεδρο, την κυβέρνηση, το κυβερνών κόμμα να πρωταγωνιστούν σε όλη αυτή την παρακμή.  Φανταστείτε 
επίσης τι συνειδήσεις διαπλάθουμε σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, η οποία επιδιώκει τη λευτεριά και την 
επανένωση, για να έχουμε μέλλον, οι προτάσεις και τα παζαρέματα περί δύο κρατών, ο «νέος ρεαλισμός» της 
παράδοσης στις τουρκικές επιδιώξεις και η αποδοχή των συνομοσπονδιακών βρετανικών ιδεών.  Η μεγάλη 
τραγωδία στον χώρο της παιδείας είναι ότι η κάθε αποτυχία έχει κόστος, καταστρέφει ανθρώπινες παιδικές ζωές.  

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι, 

 Η οικονομία μιας χώρας δεν είναι αφηρημένοι αριθμοί και ακρωνύμια.  Η οικονομία υπάρχει και πρέπει να 
είναι υγιής, για να εξυπηρετεί την ευμάρεια και την ευτυχία του συνόλου της κοινωνίας.  Το κύριο ερώτημα για 
τους πολίτες, για τον λαό, δεν είναι μόνο το πόσα παράγουμε.  Το κύριο ερώτημα είναι ποιοι επωφελούνται από 
όλα αυτά που συλλογικά παράγουμε.  Επωφελείται το σύνολο της κοινωνίας ή μια μικρή ελίτ;  Οι αριθμοί λένε 
ότι στο ακαθάριστο εθνικό μας προϊόν, το σύνολο δηλαδή της οικονομικής μας δραστηριότητας, το ποσοστό των 
κερδών τα τελευταία χρόνια αυξάνεται, την ίδια στιγμή που το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι μισθοί μειώνεται.  
Το ποσοστό των μισθών στο ΑΕΠ έπεσε στο 45,8%, ενώ τα κέρδη ανέβηκαν έξι ποσοστιαίες μονάδες τα 
τελευταία χρόνια.  Αυτά τα δεδομένα δεν είναι ούτε αριθμοί ούτε θεωρίες∙ είναι η απόδειξη ότι στον τόπο μας οι 
πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί και τα μεσαία στρώματα φτωχότεροι.  Είναι η καθημερινότητα που 
βιώνουν οι πολίτες τα τελευταία χρόνια, που βλέπουν την αγοραστική αξία των μισθών τους να μειώνεται. 

 Την ίδια στιγμή, η ακρίβια πλήττει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά, ενώ οι κυβερνώντες κάνουν ότι δε 
βλέπουν.  Να πω δύο μόνο παραδείγματα: ο δείκτης τιμών για τα καύσιμα καταγράφει αύξηση 20% σε σχέση με 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο δείκτης τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα καταγράφει αύξηση 39% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο πέρσι.  Έχουμε πληθωρισμό 4,4% και βγάζουν τον μέσο όρο της χρονιάς, για να μας πουν 
ότι ουσιαστικά δεν έχουμε πληθωρισμό, άρα ούτε ακρίβια. 

 Θέλω να σημειώσω κι εγώ αυτό το οποίο είπαν εχτές τόσο ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ όσο και ο κ. 
Παπαδόπουλος και ο κ. Σιζόπουλος, ότι σήμερα πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας βρίσκονται στο όριο της 
φτώχιας και ένα στα εφτά νοικοκυριά στερούνται βασικών αγαθών για την επιβίωσή τους.  Αυτό δηλαδή που 
βλέπει και αντιλαμβάνεται όλη η Κύπρος, αλλά δεν καταλαβαίνουν οι κυβερνώντες.  

 H μεγάλη διαφορά φιλοσοφίας της κυβέρνησης του Συναγερμού με το ΑΚΕΛ, αλλά και με άλλες πολιτικές 
δυνάμεις φάνηκε ξεκάθαρα κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου που καταθέσαμε για μείωση του ΦΠΑ στην 
τιμή του ρεύματος.  Η κυβέρνηση με πολλές προφάσεις -επικαλέστηκαν ακόμα και την προστασία του 
περιβάλλοντος- προσπάθησε και προσπαθεί να τουμπάρει μία πρόταση η οποία θα ξαλαφρώσει τους πολίτες, 
αλλά θα ενισχύσει και την κατανάλωση για την οικονομία.  Για να έρθει μέχρι και το Συμβούλιο των Υπουργών 
Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προτείνει μείωση του ΦΠΑ ως μέτρο στήριξης των πολιτών και της 
οικονομίας.  Ποιος είχε τελικά δίκαιο;  Οι εμμονές της κυβέρνησης ή το ΑΚΕΛ και η αντιπολίτευση; 

 Πριν κατεβώ από το βήμα, θέλω να κάμω, κύριε Πρόεδρε, τρία πολύ σύντομα σχόλια.  Διερωτάται ο κ. 
Αβέρωφ Νεοφύτου πώς είναι δυνατό κάποιος να είναι ενάντια στα ασφαλτικά στην περιοχή του Δαλιού τζιαι 
ταυτόχρονα να διαφωνεί με τη μεταφορά τους στο Μιτσερό.  Δηλαδή το ερώτημα είναι ποιους πολίτες θα 
δηλητηριάζουμε;  Δηλαδή εν επέρασε ՚πού το μυαλό κάποιου ότι μπορεί να βρεθεί μια βιομηχανική και όχι 
γεωργική ζώνη, όπως είναι το Μιτσερό, που να μην είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές, για να σταματήσετε 
επιτέλους με την ανοχή σας να δηλητηριάζετε τους κατοίκους του Δαλιού τζιαι να μην οδηγήσουμε τους κατοίκους 
της περιοχής του Μιτσερού σε νέες περιπέτειες;   

 Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι οι ανιστόρητες φωνασκίες του ΕΛΑΜ για τον Γρίβα.  Βέβαια, η 
είδηση δεν είναι ότι το ΕΛΑΜ ενοχλήθηκε, διότι θα στερήσουμε μνημεία από τον ολετήρα της Κύπρου∙ η είδηση 
έν’ άλλη, ότι εν έτει 2022 η έγνοια της κυβέρνησης είναι πώς θα κάμουμε τζι άλλα μνημεία για τον Γρίβα! 

 Το τρίτο που θέλω να σχολιάσω, επειδή το ακούμε συνέχεια, θέλω να σας ενημερώσω ότι και ο 
Συναγερμός είναι σε ιστορικό χαμηλό από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.  Άρα, τουλάχιστον μην επικαλείστε 
συνεχώς το ποσοστό των βουλευτικών εκλογών, για να μας τεκμηριώσετε πόσο καλή έν’ η κυβέρνηση τζιαι πόσο 
σας εδικαίωσεν ο κυπριακός λαός.   

 Τελικά, όσα και να πούμε, συνάδελφοι, συναδέλφισσες, φτάνουμε στο διά ταύτα:  Αυτό που ο τόπος 
πραγματικά χρειάζεται είναι το 2022 να είναι η τελευταία χρονιά διακυβέρνησης του Συναγερμού.  Δεν πάει άλλο!  
Επιβάλλεται μια συστράτευση πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, για να έρθει η αλλαγή που τόσο χρειάζεται 
ο τόπος.  Ο τόπος δε χρειάζεται και δεν αντέχει άλλη διακυβέρνηση Συναγερμού και μάλιστα με τον Αβέρωφ 
Νεοφύτου Πρόεδρο.  Για να επιτευχθεί η μεγάλη αλλαγή, πρέπει και ο λαός και ιδιαίτερα αυτοί που υποφέρουν 
και πιέζονται, οι νέοι και οι νέες μας, να αφήσουν τη γενική και αόριστη απογοήτευση, να κινητοποιηθούν και να 
κατανοήσουν ότι ουσιαστικά είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν και πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. 

 Καλές γιορτές, καλή λευτεριά και επανένωση στον τόπο μας! 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο τον Χρίστο τον Χριστοφίδη. 

 Ο επόμενος είναι ο πολύ αγαπητός συνάδελφος κ. Παύλος Μυλωνάς. 

 Κύριε Μυλωνά, καλωσόρισες.  Και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος από την Αμμόχωστο, ο Κυριάκος ο 
Χατζηγιάννης∙ είναι ο επόμενος ομιλητής. 

 Κύριε Μυλωνά, σας ακούμε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο Υπουργός 
Οικονομικών και η κυβέρνηση αποδέχθηκαν την πρότασή μας για δημιουργία Τμήματος Πρώτων Βοηθειών για 
παιδιά στο Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού.  Είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να ακούγεται μικρή, αλλά όσοι 
βιωματικά περνούν από τις Πρώτες Βοήθειες των δημόσιων νοσηλευτηρίων αντιλαμβάνονται ότι θα βοηθήσει 
πολύ στην ικανοποιητικότερη παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανήλικους, στα ανήλικα παιδιά 
μας.  Αυτό βέβαια δεν έχει σχέση μόνο με τα λίγα παιδιά μας, αλλά θα βοηθήσει και στην αποσυμφόρηση του 
Τμήματος Πρώτων Βοηθειών, όπου περίπου το 25% με 40% των ασθενών είναι παιδιά που προσέρχονται με 
τους γονείς τους.  Οπότε συγχαρητήρια και στην κυβέρνηση και στον πρόεδρο του κόμματος και στην 
κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ, η οποία προώθησε αυτή την πρόταση, μία από τις προτάσεις, που κατέθεσε 
στο Υπουργείο Οικονομικών και υιοθετήθηκε. 

 Επιτρέψετέ μου με την ευκαιρία αυτή να αναφερθώ συνολικά στη δημόσια υγεία, που αντιμετωπίζει από 
τον Μάρτιο του 2020 την πανδημία και τις επιπτώσεις της.  Οφείλαμε να θέσουμε όρους, να ελέγξουμε, δεν το 
κάναμε και αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα καθεστώς σύγχυσης που προκαλείται και από το χάος και το 
φασιστικό αυτό τεχνολογικό επίτευγμα της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων που λέγεται «διαδίκτυο».  Ένα 
εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν και για τη δημιουργία χάους και προπαγάνδας και χειραγώγησης των 
ανθρώπων και του πνεύματος.  Υπάρχει αδιαπραγμάτευτος όρος ότι δεν μπορούμε όσοι σκεφτόμασταν και 
ζούσαμε με το άγχος εάν θα κάναμε εξειδικευμένες εξετάσεις, γιατί ήταν πανάκριβες, στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια 
και κάναμε υπομονή ή κάνουν υπομονή πολλοί συνάνθρωποί μας -έκαναν υπομονή για την ακρίβεια- γιατί δεν 
είχαν ακριβώς αυτή την καρτούλα των ασφαλιστικών εταιρειών, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώνουν και δεν 
πήγαιναν.   

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Σάβια Ορφανίδου) 

 Κυρία Ορφανίδου, είναι πάρα πολλοί αυτοί που ήταν σε αυτή την αναμονή.   

 Οπότε το ΓΕΣΥ είναι ευλογία από τον Θεό και είναι από τα σημαντικότερα επιτεύγματα μιας πολιτείας η 
οποία για πολλά χρόνια προσπαθούσε απεγνωσμένα να βρει λύσεις και δεν έβρισκε.  Αλλά από εκεί και πέρα 
το γεγονός ότι στο ΓΕΣΥ παρεισέφρησαν και άλλα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την εμπορευματοποίηση 
της δημόσιας υγείας, τα αλλότρια συμφέροντα, και το γεγονός ότι αυτά τα κενά τα εκμεταλλεύονται οι επιτήδειοι 
δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να τα υποδεικνύουμε και να τα αλλάξουμε.  

 Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Συμπληρώνεται ακόμα ένας χρόνος, για να πάω στο επόμενό μου θέμα, κατά τον οποίο σ’ αυτό το 
κατακαημένο τουρκοκρατούμενο νησί της Μεσογείου, που έχει μετατρέψει τη φράση «από το κακό στο 
χειρότερο» σε μότο ζωής, συζητούμε, ξανασυζητούμε, διατυπώνουμε απόψεις.  Άλλωστε δεν υπάρχει κάτι άλλο 
να κάνουμε, εκτός από το να διατυπώνουμε ο καθένας από μας ξεχωριστά ή και συλλογικά τις απόψεις μας για 
την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά κυρίως για το εθνικό μας θέμα.   

 Προσωπικά, δε θα καταναλώσω πολλή φαιά ουσία και βεβαίως χρόνο, για να σας μιλήσω για την 
επιτροπή Παιδείας.  Επιγραμματικά όμως, θα σας πω ότι τόσο κατά την προηγούμενη πενταετία, από το 2016 
μέχρι το 2021, όσο και από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα όλοι οι συνάδελφοι στην επιτροπή Παιδείας, και αριστερά 
και στο κέντρο και δεξιά, σοσιαλιστές, οικολόγοι, ανεξάρτητοι, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αφήσουμε μακριά 
τα ιδεολογικά κομματικά γυαλιά, στο μέτρο του δυνατού, για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε και να δώσουμε 
λύσεις.   

 Τα προβλήματα είναι τρομερά και είναι δύσκολο και μόνο να περιγραφούν στα λίγα λεπτά τα οποία έχουμε 
στη διάθεσή μας.  Ίσως πρέπει να σκεφτούμε από τούδε και στο εξής σε τι στοχεύουν αυτές οι ομιλίες μας από 
το βήμα εδώ της ολομέλειας της Βουλής για τους προϋπολογισμούς.   

 Ίσως είναι εύκολο να αναπολούμε και να επαναλαμβάνουμε το παρελθόν, γιατί μας βολεύει να 
δημιουργούμε μίσος, να βγάζουμε από τα χρονοντούλαπα της ιστορίας τα φαντάσματα, τα εγκληματικά λάθη και 
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βεβαίως αυτό και μόνο το γεγονός δημιουργεί συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν τη συνεννόηση.  Δεν 
επιτρέπουν τη συνεννόηση, διότι δημιουργούνται ελλείμματα εμπιστοσύνης.   

 Πρέπει να περιφρουρήσουμε τα κομματικά μας κονκλάβια ή να αφουγκραστούμε τα υπαρκτά και άλυτα 
προβλήματα του μέσου Κύπριου πολίτη;  Πρέπει να υψώνουμε τις κομματικές σημαίες και τις ιδεολογικές μας 
αγκυλώσεις, τα πείσματα και τις εμμονές μας;  Τον τρόπο που μεγαλώσαμε ο καθένας και όλοι μαζί ξεχωριστά 
σε μια διαδικασία η οποία είναι ατέρμονη και δεν οδηγεί σε αποτελέσματα;  Ή πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο 
εθνικής συνεννόησης;  Πρέπει να επιδιώξουμε την εθνική συμφιλίωση ή να την αφήσουμε μακριά ή να την 
τραβούμε παραμονές εκλογών κάθε τρεις και λίγο για τα κομματικά μας ακροατήρια;   

 Αποτύχαμε, κατά την άποψή μου, αγαπητοί συνάδελφοι, και δε βλάπτει να το επαναλαμβάνουμε.  Ζούμε 
σε εποχές απόλυτης διαφθοράς, η οποία παρασιτεί από το Προεδρικό μέχρι και το τελευταίο κοινοτικό συμβούλιο 
αυτής της πατρίδας και εμείς είτε γράφουμε «πουληστερές» ατάκες για την παγκόσμια ημέρα στο διαδίκτυο 
βέβαια είτε χανόμαστε σε ένα παιχνίδι ποδοσφαιρικού τύπου προβάλλοντας την αμόλυντη πλευρά των δικών 
μας.  Ζούμε σε εποχές απόλυτης σήψης, που καταστρέφουν τους θεσμούς του κράτους, τους τομείς της 
κοινωνίας, τις όποιες μεταρρυθμίσεις, τα πρόσωπα, τον τόπο.  Εμείς ζητάμε απλώς «διαζύγιο»!   

 Ένα κράτος το οποίο ιδρύθηκε, μεγαλούργησε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κορεστεί ολοκλήρωσε τη 
διαδρομή του.  Κάποιος πρέπει να βρεθεί να το γκρεμίσει και να το ξαναφτιάξει.  Θα έπρεπε από το πρωί μέχρι 
τη νύχτα να μεταρρυθμίζουμε πράγματα, τη δημόσια υπηρεσία, τα νοσοκομεία, τον στρατό, την παιδεία, την 
εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια, τα άβατα.   

 Η αλήθεια είναι πως μετατρέψαμε σε στόχο ζωής τα περιβόητα δεκαπέντε λεπτά δημοσιότητας, την ώρα 
που οι πολίτες περνούν ώρες, μέρες, μήνες, χρόνια αγωνίας για το αύριο αυτού του τόπου, για τα παιδιά τους, 
που είναι το σημαντικότερο.   

 Ζούμε σε εποχές ψεύδους!  Η πραγματικότητα αναποδογυρίζεται για χάρη των εξουσιαστών και εμείς 
συγκεντρωθήκαμε, για να συζητήσουμε, υποτίθεται, τους προϋπολογισμούς, τον κρατικό προϋπολογισμό.   

 Επιτρέψετέ μου, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ εν συντομία σε θέματα της παιδείας, έναν τομέα που δεν 
ανακαλύψαμε βέβαια φέτος, και βεβαίως έναν θεμελιώδη τομέα όχι μόνο για την καλή λειτουργία του κράτους, 
αλλά και για την επιβίωση του ελληνισμού της Κύπρου και της ταυτότητάς του.  Είναι βασικό ότι σε κάποια στιγμή, 
όταν σταματήσουμε να αναλωνόμαστε στα αυτονόητα, λόγου χάριν στο αν το Τμήμα Αρχαιοτήτων πρέπει να 
υπαχθεί στο Υφυπουργείο Πολιτισμού…  Αν είναι δυνατό!  Και όμως το συζητούμε και αμφιβάλλω πολύ αν θα 
περάσει το Υφυπουργείο Πολιτισμού.  Δεν ήθελε το Τμήμα Αρχαιοτήτων να μεταφερθεί -και δε θέλει- στο 
Υφυπουργείο Πολιτισμού και ο ΘΟΚ και πολλοί άλλοι.  Τότε, γιατί να κάνουμε το Υφυπουργείο Πολιτισμού;  
Ζητήσαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να μας πουν πόσες ευρωπαϊκές χώρες στα Υφυπουργεία Πολιτισμού δεν 
έχουν τις αρχαιότητές τους;  Ελάχιστες!  Αν είναι δυνατό!   

 Πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε όλα τα προβλήματα της παιδείας συνολικά, ώστε να μπουν οι βάσεις 
για ένα ρυθμιστικό σχέδιο που δε θα επιτρέπει τη λειτουργία ετοιμόρροπων κτιρίων ή να στοιβάζουμε τους 
μαθητές μας σε τάξεις-αποθήκες, λυόμενες αίθουσες ή σε εμπορευματοκιβώτια, σε κάποιες περιπτώσεις.  
Δυστυχώς!   

 Πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε τι είδους εκπαίδευση θέλουμε να εφαρμόσουμε στην Κύπρο, χωρίς να 
ευαγγελιζόμαστε φινλανδικά μοντέλα ή άλλες -επιτρέψετέ μου την έκφραση- «αμερικανιές».  Δεν έχουν καμιά 
σχέση αυτά με τον τόπο μας ούτε με τον χαρακτήρα μας ούτε με τη φυσιογνωμία μας ούτε με τον πολιτισμό μας.  
Δε χρειάζονται ούτε ιδεοληψίες ούτε ιδιοτέλειες, χωρίς την έγνοια της απεμπόλησης της ελληνικής μας 
ταυτότητας, χωρίς κομματική εμμονή και έναν δήθεν εκμοντερνισμό του συστήματος και της διδακτέας ύλης.   

 Μπορεί τα διευθυντήρια των Βρυξελλών να αποφασίζουν πράγματα για άλλες χώρες της Κεντρικής και 
Βόρειας Ευρώπης, αλλά στον Νότο, στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο και η κουλτούρα και ο πολιτισμός και η 
ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων είναι διαφορετικά. 

 Χρειάζεται να επικεντρωθούμε μαζί με τους οργανωμένους φορείς των εκπαιδευτικών, των γονιών, μαζί 
με τους διανοούμενους -άραγε πού χάθηκαν αυτοί οι διανοούμενοι από το ’60 και μετά- ως σύνολο και όχι λες 
και αλλάζουμε απλώς τις μπαταρίες του αναπνευστήρα στον οποίο βρίσκεται η παιδεία μας.   

 Χρειάζεται να καταλάβουμε πως το πλήθος δε γίνεται κοινωνία και λαός στα κομματικά σχολεία, στις 
νεολαίες και στα καφενεία, αλλά μέσω μιας εθνικής παιδείας, ικανής να δημιουργήσει τις βάσεις μιας πολιτιστικής 
αναγέννησης για την περιφρούρηση της δημοκρατίας, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του 
περιβάλλοντος, των παιδιών, της πατρίδας μας, των θεσμών και βέβαια του ίδιου του κράτους μας.  Αν υπάρχει 
κάποιος τον οποίο γρονθοκοπούμε από πρωί μέχρι τη νύχτα είναι το κράτος μας.   

 Συνάδελφοι, 

 Δεν εμφανιζόμαστε εδώ ως άμωμοι κι αμόλυντοι, για να νουθετήσουμε τους παλιότερους ή να διδάξουμε 
είτε τους βουλευτές είτε τους πολίτες.  Οφείλουμε ωστόσο να πούμε τις απόψεις μας ξεκάθαρα και με ειλικρίνεια, 
γιατί η ειλικρίνεια οδηγεί στην εμπιστοσύνη.   
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 Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2022 δε θα λύσει τα προβλήματα της πατρίδας ή της κοινωνίας.  Η 
φιλοσοφία του δεν είναι φιλολαϊκή ούτε προμηνύει κάποια αλλαγή στο εγγύς μέλλον.  Δεν κουβαλά κάποιο όραμα 
για το οποίο θα έπρεπε να δουλέψουμε ως επιτροπές και ως βουλευτές όλο το προηγούμενο διάστημα.  Είναι 
ένας προϋπολογισμός κράτους, ο οποίος βεβαίως είναι σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας.  
Είναι ένας προϋπολογισμός που δε διαφέρει και πολύ από όλους ανεξαιρέτως τους προϋπολογισμούς περίπου 
από το ’60 και εντεύθεν.  Είναι προϋπολογισμός που αγνοεί τις παγκόσμιες εξελίξεις, την τουρκική επιθετικότητα, 
τις απειλές, την πανδημία, τους κινδύνους.  Είναι προϋπολογισμός που δε δημιουργεί μια εναλλακτική οικονομία, 
που έπαθε και έμαθε πως μια μικρή χώρα πρέπει και μπορεί να είναι αυτάρκης, χωρίς να στηρίζεται στην 
Κομισιόν ή στους Εγγλέζους τουρίστες.  Φτάσαμε στο σημείο όλα να καταλήγουν στο Λονδίνο και απ’ εκεί να 
εξαρτώνται όλα! 

 Παρ’ όλα αυτά, η Κύπρος πρέπει να ζήσει και θα ζήσει!  Ο τόπος μας παραμένει ημικατεχόμενος και η 
Τουρκία επιβάλλει τη νεοοθωμανική της πολιτική σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ανατολικής Μεσογείου, στο 
Αιγαίο, στην Αμμόχωστο, στη Μόρφου, στην Κερύνεια, στο Κουρδιστάν το τουρκοκρατούμενο, στη Συρία, στην 
Αρμενία, στη Λιβύη και σε άλλες περιοχές της Αφρικής.   

 Οι ευσεβοποθισμοί για την κατρακύλα της λίρας ή για την ασθένεια του δικτάτορα φασίστα Ταγίπ Ερντογάν 
δεν είναι σοβαρή πολιτική στάση, καθώς χωρίς όραμα θα γίνουμε βορά στον όποιο επόμενο Τούρκο ηγέτη, με ή 
χωρίς λεφτά, ιμπεριαλιστή, επεκτατιστή.  

 Τα δύο μεγάλα κόμματα σε απόλυτη συμπαιγνία με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη επιμένουν να 
επιστρέψουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, σάμπως και μείναμε κάπου καλά, ενώ η κατοχική 
δύναμη γιγαντώνει την πολιτική των δύο κρατών.  Μια πολιτική θέση βέβαια που δε θα μας απαλλάξει από την 
τουρκική παρουσία ή την προσήλωση της Άγκυρας στο ρητό «κυριαρχία στον Βορρά, συγκυριαρχία στον Νότο».  
Μπροστά στα επαναλαμβανόμενα μετέωρα βήματα στο Κυπριακό, οι πολιτικές δυνάμεις δεν έχουμε απαντήσεις 
δυστυχώς.  Δεν έχουμε απαντήσεις σήμερα, όπως και παλιά.  Οι εκ δεξιών και εξ αριστερών μου εμμένουν στην 
«κωματώδη» διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, σαν να έχουν βάλει κάποιο στοίχημα μεταξύ τους και οι 
υπόλοιποι σκεφτόμαστε:  Τι θα προτάξουμε;  Τι θέλουμε ως Ελληνοκύπριοι;   

 Παντελής η αδυναμία μας όχι μόνο εμάς, αλλά και αυτών που προτάσσουν τη διζωνική δικοινοτική 
ομοσπονδία ως το κοστούμι το οποίο θα φορέσουμε και θα επιλυθούν όλα τα προβλήματα.  Ο γαμπρός θα είναι 
έτοιμος για τον γάμο!  Κούνια που μας κούναγε! 

 Βαλτωμένοι στις επιβαλλόμενες τύψεις των ισχυρών και σε κάποιον αόριστο πατριωτικό ρεαλισμό, 
φοβόμαστε να αναφέρουμε ξεκάθαρα τι θέλουμε ως πρόσφυγες στην Κύπρο της τουρκοκρατίας.   

 Τι να θέλουμε, αγαπητοί συνάδελφοι;  Ό,τι θέλουν όλοι οι λαοί που υπήρξαν ή είναι σκλαβωμένοι, ό,τι 
είναι κινητήριος δύναμη των ανθρώπων και των εθνών.  Θέλουμε την ελευθερία μας, την αυτοδιάθεσή μας, την 
ύπαρξή μας, την επιστροφή στα σπίτια μας και ένα ειρηνικό μέλλον χωρίς «προστάτες», εγγυητές, χωρίς στρατό 
κατοχής και την μπότα του Αττίλα, που συντηρεί το αίμα στο σώμα της Κύπρου μας.  

 Θέλουμε να επιμένουμε για έναν τόπο χωρίς διακρίσεις, εθνοτικές, κοινωνικές ή φυλετικές, χωρίς το βαθύ 
και δολοφονικό χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων, χωρίς ρεβανσιστικές πολιτικές.  Θέλουμε και επιμένουμε 
για έναν τόπο ελεύθερο, δημοκρατικό και ανθρώπινο.  Δε θέλουμε τα διατάγματα της Κομισιόν, δε θέλουμε το 
πλαίσιο, τον γύψο, που επιβάλλουμε στους πολίτες μας το τελευταίο διάστημα, όπως σωστά ο Κώστας 
Ευσταθίου ανέφερε, αλλά από την άλλη υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος, συνάδελφοι, ένας σοβαρός κίνδυνος 
να μετατραπεί η Βουλή σε ιατρικό επιτελείο, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε.  Οπότε κάπου στη μέση 
θα είναι η ορθότερη απάντηση στα προβλήματα που δημιουργούνται.   

 Απ’ εκεί και πέρα, δυο-τρία λόγια για το τεράστιο θέμα που έχει προκύψει με την άμυνα του τόπου, στο 
οποίο έγινε αναφορά από τους προηγούμενους συναδέλφους.  Έχω δυόμισι λεπτά, κύριε Πρόεδρε, περίπου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και όχι μόνο. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Τα προηγούμενα χρόνια η άμυνα ήταν ο τελευταίος τροχός της άμαξας.  Σήμερα συνειδητοποιήσαμε μετά 
τις εξελίξεις στην περιοχή μας ότι χρειάζεται μια ισχυρή αμυντική θωράκιση του τόπου.  Στο παρελθόν ο Γλαύκος 
Κληρίδης με το ενιαίο αμυντικό δόγμα με την Ελλάδα και τη συνεργασία τότε με το Δημοκρατικό Κόμμα και τον 
Σπύρο Κυπριανού προχώρησε στη σύμπραξη του ενιαίου αμυντικού δόγματος.  Αργότερα επί Κώστα Σημίτη 
δυστυχώς όλα αυτά κατέρρευσαν σαν χάρτινος πύργος.  Όποιος τολμούσε να μιλήσει για αμυντική θωράκιση 
του τόπου μας εθεωρείτο εθνικιστής ή επικίνδυνος.  Σήμερα που η βεντάλια, κατά τους συναδέλφους του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, σωστά έχει ανοίξει και στην περιοχή μας τρέχουν τα γεγονότα και δεν τα 
προλαβαίνουμε, αντιληφθήκαμε την ανάγκη «το κάθε σπίτι και κάστρο», αγαπητέ Κώστα Ευσταθίου, του Βάσου 
του Λυσσαρίδη, του γιατρού.  Αυτό «το κάθε σπίτι και κάστρο» θα μπορούσε να μετατραπεί και σε «κάθε πύργος 
και επένδυση». 
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 Καλά Χριστούγεννα!  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον κ. Παύλο Μυλωνά.   

 Τον λόγο τώρα έχει ο συνάδελφος Κυριάκος Χατζηγιάννης του Δημοκρατικού Συναγερμού, εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου.   

 Και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος Αντρέας Καυκαλιάς του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εκ Λεμεσού.  Και 
μετά ακολουθεί ο Μαρίνος Μουσιούττας. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Καϊμακλί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, Μαρίνο μου. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Άκουσα τον φίλο τον κ. Χριστοφίδη να λέει πάλι και να ασκεί κριτική στις αναφορές του κ. Νεοφύτου για 
το Δάλι και το Μιτσερό.  Τους ίδιους ανθρώπους, εσάς δηλαδή, που βλέπουμε να διαμαρτύρεστε στο Δάλι σάς 
βλέπουμε ακριβώς τους ίδιους να διαμαρτύρεστε και στο Μιτσερό.  Δηλαδή να φύγουν από τη μια, να μην έρθουν 
από την άλλη.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Απόλυτα σεβαστό!  Απόλυτα σεβαστή και η υβριδική σας συμπεριφορά!  Όμως, αυτό το οποίο θέλω και 
ρωτώ είναι να μας πείτε πού εισηγείστε να πάνε.  Και ευχαρίστως να βάλουμε ειδική συνεδρίαση να πάνε εκεί.  
Να τελειώνει αυτό το θέμα!   

 Ακούσαμε από όλους τους συναδέλφους εισηγήσεις, που, αν κάποιος τις μετρήσει, θα αριθμήσει ότι 
ανερχόμαστε περίπου -με τους δικούς μου υπολογισμούς- στα €47 περίπου δις.  Δεν έχω ακούσει εισήγηση για 
το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έστω και ένα ευρώ, για να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις απαιτήσεις που, 
ειρήσθω εν παρόδω, αν ερχόταν εισήγηση δημιουργίας πόρων, θα νομιμοποιούνταν ή θα έπρεπε να 
νομιμοποιηθεί εκείνος ο οποίος διεκδικεί την υλοποίηση μιας εισήγησης, ώστε, ναι, να πετύχει να εφαρμοστεί!   

 Και, τρίτον… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Να είστε ψύχραιμοι, αγαπητοί συνάδελφοι!   

 Και να γελάτε δικαιούστε, ναι, βεβαίως.  Είναι πολιτικό ύφος αυτό, δικαιούστε.   

 Όταν πάμε επίσης να εξοικονομήσουμε ή να κάνουμε προτάσεις εξοικονόμησης και πάλι είστε οι πρώτοι 
προστάτες του κατεστημένου.  Αποφασίστε!  Ατεκμηρίωτη πραγματικά και με θλίβει η αμφισβήτηση του 
υπέρτατου θεσμού της Νομικής Υπηρεσίας και το λιγότερο που μπορώ να το χαρακτηρίσω είναι πολιτικά 
ανώριμο στην προσπάθειά μας είτε να δημιουργήσουμε πόλωση, μηδενισμό, αλλά και πάνω από όλα ρόλο δικό 
μας προσωπικό.  Είναι ή δεν είναι εγωιστικές συμπεριφορές αυτές, που δεν πρέπει να επιτρέπονται σε μια 
δημοκρατία;  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Τι είναι το σημαντικό πραγματικά που θα πρέπει να διαφυλαχθεί μέσα από αυτή τη συζήτηση του 
προϋπολογισμού;  Τη μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας;  Είναι η ενότητα!  Είναι η ενότητα!  Και η ψήφιση του 
προϋπολογισμού είναι μια ένδειξη αντίληψης αυτής της αξίας της ενότητας, ειδικά αυτή την περίοδο που η χώρα 
μας δέχεται στρατιωτική επίθεση από την Τουρκία τόσο στην ξηρά με την Αμμόχωστο όσο και στη θάλασσα, 
ειδικά αυτή την περίοδο που ο λαός μας έχει χάσει πλέον τις αντοχές του στον τριετή αγώνα κατά της πανδημίας.   

 Αυτός ο προϋπολογισμός είναι προϋπολογισμός που διασφαλίζει τόσο τη σταθερότητα όσο και την 
ανάπτυξη.  Και μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον που ζούμε τώρα αυτοί είναι οι δύο πυλώνες που χρειάζεται να έχει 
ο προϋπολογισμός και ο οικονομικός προγραμματισμός της λειτουργίας αυτού του κράτους.   

 Θέλουν, λένε… Και ποιο είναι το επιχείρημα του ΑΚΕΛ που δε θα ψηφίσει;  Δεν το κατάλαβα!  Θέλουν, 
λένε, περισσότερα.  Ήδη χθες ο γενικός γραμματέας της αριστεράς μας είπε για την ανάγκη μεταρρύθμισης του 
ΕΕΕ.  Καλά, αυτά που για χρόνια επαινούσε ως κατάκτηση του κυπριακού λαού, είτε το ΕΕΕ είτε το ΓΕΣΥ είτε 
και άλλες πολιτικές, σήμερα δεν τα ψηφίζει και θέλει περισσότερα;  Μα, γι’ αυτό τον λόγο δεν τα ψηφίζετε;  Μας 
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είπε χθες ότι δεν ψηφίζουν, επειδή διαφωνούν με το ύφος της διακυβέρνησης.  Ωστόσο, αυτό που δεν ψηφίζουν 
δεν είναι το ύφος, αλλά στερούν τη σύνταξη του συνταξιούχου, το επίδομα του ευάλωτου, την προσφυγική 
επιδότηση, τον μισθό του υπαλλήλου, τη χρηματοδότηση των έργων και ό,τι άλλο προβλέπεται σε αυτούς τους 
προϋπολογισμούς.  Αποφασίστε λοιπόν είτε θέλετε περισσότερα και τα ψηφίζετε και αγωνίζεστε για τα 
περισσότερα είτε τα καταψηφίζετε όλα και δε δίνετε τίποτα.  Αυτή είναι η προσέγγιση και αυτή είναι η εκτίμηση 
που παίρνει και ο κυπριακός λαός. 

 Απ’ αυτό το βήμα αισθάνομαι ταπεινά την ανάγκη να ευχαριστήσω τον κόσμο που με έχει εμπιστευτεί και 
μου ανέθεσε το αξίωμα του βουλευτή και το λέω, γιατί εκλέγομαι για τρίτη φορά.  Και η εμπιστοσύνη και η 
αξιοπιστία είναι το πλέον βασικό κεφάλαιο στην πολιτική ζωή.   

 Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους στενούς μας συνεργάτες για τη διαρκή και μαχητική τους 
υποστήριξη.  Τους συνεργάτες και συναδέλφους μου στην επιτροπή Εμπορίου, Βιομηχανίας Τουρισμού και 
Ενέργειας -ειρήσθω εν παρόδω, είναι καιρός να σκεφτούμε για το όνομα αυτής της επιτροπής- είτε να το 
περιορίσουμε είτε ποιες άλλες ιδέες υπάρχουν και να τις συζητήσουμε.  Ακριβώς να τους συγχαρώ, να τους 
επαινέσω, να τους ευχαριστήσω για την αξιοζήλευτη πολιτική κουλτούρα που επιδεικνύουν και να σημειώσω το 
τεράστιο έργο που έχει παραχθεί από όλους, από όλη αυτή την ομάδα, την ομαδική εργασία σ’ αυτό το σύντομο 
διάστημα. 

 Τους γιατρούς και τις γιατρίνες, τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, φροντιστές, φροντίστριες, 
εμβολιαστές, εμβολιάστριες.  Τα συνεργεία ελέγχου, βοηθούς, εθελόντριες, εθελοντές, να τους ευχαριστήσω 
θερμά και να τους αναγνωρίσω τον τίτλο τιμής τους ως αγωνιστών της υγείας.   

 Επίσης να σημειώσουμε τον θετικότατό τους ρόλο και την ορθή πολιτική της κυβέρνησης.  Με τον 
νυχθημερόν αγώνα τους, είμαστε εμείς, οι συγγενείς μας, ο λαός μας ζωντανός σε αυτό τον πόλεμο κατά της 
πανδημίας, η οποία διανύει την τρίτη συνεχόμενη χρονιά.  Φαίνεται ότι πολλοί από εμάς ξεχνούμε το περιβάλλον 
το οποίο βιώνουμε ετούτη την περίοδο.  Τους χρωστάμε πολλά και ταπεινά από το βάθος της καρδιάς μου ένα 
μεγάλο ευχαριστώ, που όλοι πρέπει να πούμε.   

 Παράλληλα, να εκφράσω τα θερμά συλλυπητήριά μου για τους εξακόσιους πενήντα νεκρούς θύματα αυτής 
της πανδημίας και να ευχηθώ σύντομη ανάρρωση σε όλους αυτούς που υποφέρουν από την ασθένεια.  

 Με ανησυχεί ιδιαιτέρως ο ραντικαλισμός που αναπτύσσεται από ορισμένα άτομα που είναι αντίθετα με 
τον εμβολιασμό.  Εύχομαι αυτό το φαινόμενο να μη φθάσει στα άκρα!  Καλώ την πολιτεία να ενισχύσει τον 
διάλογο με τον κόσμο που είναι αντίθετος με τον εμβολιασμό.  Εδώ ακριβώς είναι η σημασία του ρόλου της 
κοινωνίας των πολιτών, η οποία θα πρέπει να αναπτύξει τον διάλογο.   

 Διαβεβαιώνουμε ότι εμείς που εμβολιαστήκαμε δεν αποτελέσαμε τα πειραματόζωα.  Καλούμε λοιπόν 
όλους τους πολίτες να εμβολιασθούν.  Αυτό θα πρέπει να το πράξουμε με επιχειρήματα και όχι με αφορισμούς.  
Και ποια είναι τα επιχειρήματα;  Ο εμβολιασμός βοηθά, ο εμβολιασμός θα αποκαταστήσει τις χαμένες ελευθερίες 
μας το γρηγορότερο δυνατό, ο εμβολιασμός δρα, ο εμβολιασμός θα εμποδίσει την ανάπτυξη άλλων 
μεταλλάξεων.  

 Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον βαθμό απίστευτης δυσκολίας των καιρών μας.  Οι προκλήσεις 
αυτής της εποχής, που η μια διαδέχεται την άλλη και συχνά αυτές εκτυλίσσονται ταυτόχρονα και η απρόβλεπτη 
πορεία της πανδημίας δημιούργησαν ένα πλούσιο ιστορικό σημαντικών γεγονότων.  Ιδιαίτερα τα γεγονότα της 
πανδημίας ανέδειξαν τη σημασία της εμπιστοσύνης στην πολιτική, στην επιστήμη και στον διάλογο.  

 Παράλληλα όμως, αναδείχθηκε το πόσο ευαίσθητη είναι η δημοκρατία, η οποία δυστυχώς λειτουργεί σε 
μία λεπτή γραμμή ισορροπίας.  Η δημοκρατία μας βασίζεται στην ικανότητά της να αντιπαραβάλλει κριτικά τις 
διαφορετικές απόψεις και να αυτοδιορθώνεται.  Βασίζεται στη συνεχή εξισορρόπηση των συμφερόντων και στον 
αλληλοσεβασμό.  Βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην εμπιστοσύνη και κυρίως στην εμπιστοσύνη των 
τεκμηρίων.  

 Αυτό σημαίνει εκεί και όπου η επιστήμη τεκμηριώνει, η νοοτροπία της αμφισβήτησης και της 
συνωμοσιολογίας θα πρέπει να παίρνει τις κρυστάλλινες και ξεκάθαρες απαντήσεις.  Εμείς οι πολιτικοί θα πρέπει 
ευθαρσώς να δίνουμε απαντήσεις και όχι όπως κάποιοι κάνουν, δηλαδή να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας του ενός και ταυτόχρονα στις άλλες, ενώ επίσημα να αποφεύγουν να τοποθετούνται επίσημα.  Η 
δημοκρατία μας θα πρέπει να δίνει απαντήσεις εκεί και όπου το μίσος, η ταραχή και η βία εφαρμόζονται, για να 
επιβάλουν τα δικά τους «θέλω».   

 Ωστόσο, η ανοχή όλων των υπολοίπων δημοκρατικών δυνάμεων θα πρέπει να έχει και τα δικά της όρια.  
Και εδώ ο λαός μας χαρακτηρίζεται από ωριμότητα, καθώς αυτούς οι οποίοι καλλιέργησαν έναν χρόνο πριν κλίμα 
μίσους, τους καθήλωσε στα ποσοστά του πάτου, παρ’ όλα τα λάθη που έχει κάμει η κυβέρνηση.  

 Οι συνωμοσιολογίες που προέλευση έχουν τις υβριδικές σας συμπεριφορές  καταλήγουν στο κενό.  
Αναφέρομαι ειδικά στο Κραν Μοντανά, όπου τέθηκε το σενάριο της αθώας Τουρκίας και της κατά απόλυτο τρόπο 
επίρριψης ευθυνών στον Ελληνοκύπριο ηγέτη.  Αναφέρομαι επίσης στην εργολαβική εκστρατεία δυσφήμησης 
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της Κύπρου προς το εξωτερικό για τις δήθεν απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων.  Δε χρειάζεται 
να τους απαντούμε, επειδή τους απαντούν τα πραγματικά γεγονότα και η τεκμηρίωσή τους.   

 Μην προσπαθείτε να μας διδάξετε με το ψέμα την αλήθεια, αλλά ούτε με την αλήθεια το ψέμα, αλλά ούτε 
να περιγράφετε τις αλήθειες σαν ψέμα και το ψέμα σαν αλήθεια.  

 Προσπαθούν να πείσουν, λέει, τον λαό ότι ευθύνεται η Κύπρος που η Τουρκία καταπατά για σαράντα 
οκτώ χρόνια στρατιωτικά το νησί μας, που επεκτείνει την εισβολή της ανοίγοντας την όμηρη περιοχή των 
Βαρωσίων προς το ψευδοκράτος, που καταπατά κάθε ανθρώπινο δικαίωμα των εγκλωβισμένων μας θέλοντας 
να καρπωθεί πολιτικό όφελος από τον πόνο για επιστροφή των Αμμοχωστιανών.  Ότι, όπως είδαμε πρόσφατα, 
ευθυνόμαστε, λέει, ως Κύπρος για την ανεξακρίβωτη τύχη των αγνοουμένων.  Παραβλέπουν την πολεμοχαρή 
νέα επίθεση της Τουρκίας κατά του ελληνισμού και αγνοούν πλήρως τη συμβολή στην αποτροπή των συμμάχων 
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Με αυτά τα μυαλά και δεδομένα, με αυτό το τείχος στο εσωτερικό μας μέτωπο 
δεν πάμε μπροστά.  

 Καλώ τον προσφυγικό κόσμο να υπομένει και να επιμένει σε αυτό τον αγώνα. Ωστόσο όμως προϋπόθεση 
αυτού του αγώνα είναι η συνοχή μεταξύ προσφύγων και μη προσφύγων.  Η συνέχιση της σημερινής ψαλίδας 
στα οφέλη της ανάπτυξης και στο κόστος της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής προϋποθέτει θυσίες και 
τίμημα και από τους μη πρόσφυγες.  Για τον λόγο αυτό επαναφέρω την πρόταση για καθολική πολεοδομική 
αμνηστία και τα έσοδα να κατανεμηθούν στο ταμείο του φορέα για σκοπούς ίσης κατανομής των βαρών.  Ου 
περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά υπηρετούμε το περί δικαίου αίσθημα του προσφυγικού κόσμου.   

 Καταθέτω για σκοπούς πρακτικών την πρότασή μου.  Διεκδικώ και εισηγούμαι προέλευση και δημιουργία 
πόρων.   

 Τα εσωτερικά μας προβλήματα αντικατοπτρίζουν την πορεία διεθνών εξελίξεων.  Η οικονομική κρίση του 
2008, το μεταναστευτικό του 2015, ο διωγμός κόσμου από περιοχές κρίσεων, όπως η Συρία και το Αφγανιστάν, 
και η πανδημία ως διεθνείς προκλήσεις μάς συναντούν στο εσωτερικό και καλούμαστε να απαντήσουμε με λύσεις 
που προϋποθέτουν συνεργασίες με διεθνείς μηχανισμούς.   

 Παράλληλα όμως δείχνει πόσο επιτακτική είναι η διεθνής συνεργασία και πόσο επιτυχημένα η κυβέρνηση 
έχει δράσει στο πλαίσιο των περιφερειακών, ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών.  Όταν ξεμείναμε από χρήμα 
το 2013, είναι η Ευρώπη που μας σήκωσε.  Και στην παρούσα περίοδο έχουμε πληθώρα εμβολίων και πάλι 
εξαιτίας της Ευρώπης.  Απαντήθηκε επίσης η επιθετικότητα της Τουρκίας και αποτράπηκαν επιδεινώσεις, που 
έφεραν στα πρόθυρα πολέμου την Ελλάδα με την Τουρκία, πάλι με παρεμβάσεις των συμμάχων. 

 Ζωντανεύει και πάλι, επιτέλους, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ενισχύοντας την Εθνική Φρουρά, 
εκσυγχρονίζοντας το στράτευμα με ανθρώπους, μέσα, πόρους και οργάνωση.  Η υποχρεωτική στρατιωτική 
θητεία είναι μια ευθύνη του πολίτη έναντι της δημοκρατίας.  Η θητεία μειώθηκε σε μια λογική διάρκεια.  Η Εθνική 
Φρουρά σήμερα δεν είναι μόνο στραμμένη στις επιθετικές διατάξεις της Τουρκίας, αλλά και στις ανάγκες που 
χρειάζεται να έχει μια πιθανή κοινή αμυντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον σίγουρο ρόλο που 
καλείται να αναλάβει ένα κυρίαρχο κράτος, στο πλαίσιο ενός πιθανού ευρωπαϊκού στρατού.  Δεν είμαστε ούτε 
πολεμοχαρείς, αλλά ούτε και αφελείς να παραδοθούμε αμαχητί στις οποιεσδήποτε επιβουλές.  Τόσο η ειρήνη 
όσο και η ελευθερία μας δεν κερδίζονται με μηδενική ταρίφα!  Τίποτα δεν είναι δεδομένο!  Ούτε η ειρήνη ούτε η 
δημοκρατία ούτε η ευημερία ούτε οι ατομικές μας ελευθερίες.  Οτιδήποτε φαίνεται σήμερα ακατόρθωτο μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να αλλάξει.  

 Οι καταστροφές από τις πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν με την πλέον δέουσα προσοχή και ταχύτητα.  Το 
κράτος στάθηκε αλληλέγγυο και δε γύρισε την πλάτη στους ανθρώπους που πλήγηκαν από το ασυνήθιστο 
καιρικό φαινόμενο, όπως χαρακτηρίζονται πλέον αυτής της κλίμακας πυρκαγιές.  Επιτόπου η ίδια η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δήλωσε στη μικρή Κύπρο ότι δεν είμαστε μόνοι μας.  Και σήμερα ακολουθεί ένας εκσυγχρονισμός των 
δομών και μηχανισμών πυρόσβεσης που ποτέ άλλοτε δε διέθετε αυτή η χώρα.  

 Η τεχνολογική επανάσταση που φέρνει η ψηφιοποίηση αλλάζει ριζικά τη ζωή μας, την κοινωνία και τη 
χώρα μας.  Τίποτα δε θα παραμείνει το ίδιο, όπως ήταν.  Η ψηφιοποίηση αποτελεί ευκαιρία.  Προσφέρει 
δυνατότητες στη ζωή μας, στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στη χώρα μας.  Αφουγκραστήκαμε την προοπτική 
και συστήσαμε το υφυπουργείο, το οποίο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει κάνει τεράστια άλματα.  
Επεκτείνονται οι υποδομές, τα δίκτυα, οι ταχύτητες, οι εφαρμογές, οι εθνικοί χώροι ηλεκτρονικής αποθήκευσης 
και η κυβερνοασφάλεια με μέτρα κατά της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο.   

 Στον τομέα της ιατρικής η ψηφιοποίηση παρέχει μια ατέλειωτη προσδοκία για αντιμετώπιση του καρκίνου, 
με αυξημένες δυνατότητες τόσο στην έγκαιρη διάγνωση και την ανάλυση, αλλά ακόμη πολύ περισσότερο στη 
θεραπεία.  

 Οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο με πολύ γρήγορους ρυθμούς.  Έχουν 
ιδιαίτερα σημαντική συνδρομή στο ΑΕΠ, ενώ στην αγορά εργασίας ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα καθοριστικός, 
αφού μάλιστα αφορά θέσεις εργασίας που είναι εξειδικευμένες και απασχολούνται κυρίως νέοι, απόφοιτοι 
πανεπιστημίων.   
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 Στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, άλλος ένας ελπιδοφόρος τομέας για τον νέο απόφοιτο 
πανεπιστημίου, έχουν τεθεί με προτεραιότητα νέα πλαίσια πολιτικής και καλούμαστε όλοι να αντιληφθούμε τη 
μεγάλη πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα μας, εάν τα πανεπιστήμιά μας μετεξελιχθούν σε 
πραγματικά ερευνητικά κέντρα.  Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν αμέτρητοι πόροι, αρκεί να υπάρχει δημιουργική 
και αξιόπιστη ερευνητική ικανότητα.  Ως πολιτεία, οφείλουμε να διασφαλίσουμε στους επιτυχόντες ερευνητές τα 
κίνητρα των πνευματικών επιτυχιών και δημιουργώντας εταιρείες τεχνοβλαστών να πάρουμε το μερίδιό μας στις 
ανακαλύψεις στον διεθνή χώρο.  Παράλληλα, η δημιουργία πανεπιστημιακού νοσοκομείου θα ενισχύσει τον 
ερευνητικό χαρακτήρα των τριών ιατρικών σχολών που διαθέτει η χώρα μας.  

 Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι μπορέσαμε μέσα στην κρίση να διαχειριστούμε τη δύσκολη οικονομική 
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.  Είναι επίσης αδιαμφισβήτητο ότι ακολουθήσαμε μια σωστή και στιβαρή 
οικονομική πολιτική καθ’ όλο το διάστημα, αλλά και μετά την κρίση.  Το ότι μπορέσαμε και κρατήσαμε τον κόσμο 
όρθιο, την πρόνοια ζωντανή και την οικονομία να λειτουργεί αυτά θα πρέπει να τα αναγνωρίσουμε ως μεγάλα 
επιτεύγματα.  Μάλιστα, θα πρέπει να λάβουμε δύο πράγματα υπόψη μας.  Πρώτον, μόλις έχουμε εξέλθει από 
την κρίση που δημιουργήσατε και, δεύτερον, από την υπερβολική εξάρτηση της οικονομίας μας από τον 
τουρισμό, ο οποίος έχει κυριολεκτικά παραλύσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας και, ας είμαστε ειλικρινείς, μέχρι 
πρότινος βρισκόταν στην κατάψυξη.  

 Το γεγονός ότι σήμερα η ανεργία στη χώρα έχει επίπεδα πρωτόγνωρα χαμηλά είναι μια άλλη ένδειξη της 
δυναμικής που έχει η κυπριακή οικονομία, όταν αυτή τυγχάνει διαχείρισης από σοβαρούς πολιτικούς και όχι από 
ακροαριστερούς ανοιχτοχέρηδες.  Δεν αναφέρομαι καθόλου στις συνεχείς αναβαθμίσεις της κυπριακής 
οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.   

 Πέραν των εθνικών προγραμμάτων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον νυν προϋπολογισμό, υπάρχει 
σήμερα η δυνατότητα που πέτυχε με αγώνες η Κύπρος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, το 
οποίο προσφέρει μια καλή ελπίδα, ώστε η Κύπρος πολύ γρήγορα να ανακάμψει και να τηρήσει τους 
μακροοικονομικούς στόχους σταθερότητας του ευρώ.  Αυτή η σωστή πολιτική θα πρέπει να κάνει περήφανη την 
κυβέρνηση, αλλά και όλους αυτούς που έχουν ψηφίσει τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.  

 Δε θα αναφερθώ στο μεγάλο ταξίδι της πράσινης μετάβασης, το οποίο θέλω να αντιμετωπίζω ως μεγάλη 
προοπτική.  Συγκεκριμένη διαδρομή με συγκεκριμένο ζητούμενο.  Η σωτηρία της ζωής του πλανήτη!  Δε θα 
αναφερθώ επισταμένα, αφού θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε στις 14 του 
Γενάρη σε διευρυμένη διάσκεψη που η επιτροπή μας διοργανώνει με την πλήρη εμπλοκή της κοινωνίας των 
πολιτών.  Προβληματίζομαι όμως και θέλω να πω ότι αυτή η μετάβαση θα πρέπει να διερευνηθεί και να αναλυθεί.  
Πώς επηρεάζει τάξεις, περιοχές και κοινωνίες;  Όλοι οι πολίτες έχουν την ίδια αξία και θα πρέπει να τους 
διασφαλίσουμε τις ίδιες προϋποθέσεις ζωής σε όλες τις περιοχές, πόλεις και ύπαιθρο και επαρχίες.  Η σημερινή 
ανισότητα που σημειώνεται θα πρέπει σταδιακά να εκλείψει και μάλιστα κατά την πράσινη μετάβαση.  

 Θα πρέπει να βλέπουμε τόσο τα προβλήματα όσο και τις προοπτικές και από την πλευρά των άλλων.  Θα 
πρέπει να εξισορροπούμε τα συμφέροντα στη βάση αρχών.  Η θεσμοθέτηση του κατώτατου μισθού είναι μια 
επιτακτική ανάγκη.  Χωρίς αυτή τη θέσπιση δεν μπορεί να εκσυγχρονιστεί η κοινωνική ελεύθερη οικονομία.  Με 
αυτή θα μειωθεί το κέρδος προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.   

 Και θέλω να συμφωνήσω με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, όπως το έθεσε χθες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αγαπητέ συνάδελφε… 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κάμε τους τζιαι μια ευχή να τελειώσουμε τωρά! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Τέλος, το κατεστημένο, που κάποιοι υποστηρίζουν και είναι αρνητές των μεταρρυθμίσεων, περιορίζει τις 
ελευθερίες ολωνών μας.  Η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων είναι επιβεβλημένη, εάν θέλουμε να υπηρετήσουμε 
την κοινωνική δικαιοσύνη.  Βλέπε το ΕΕΕ, βλέπε τη δημόσια υπηρεσία.  Ωστόσο, έχει σημασία το περιεχόμενο 
της κάθε μεταρρύθμισης να είναι δίκαιο και σωστό.   

 Καλώ άμεσα τους σημαιοφόρους του ΓΕΣΥ να ξεφύγουν από τον λαϊκισμό και να επιτρέψουν μέσα από 
τον διάλογο την πλήρη επαναξιολόγηση του συστήματος. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Κλείνοντας, καλούμαστε να σχεδιάσουμε το μέλλον αυτής της χώρας.  Θα πρέπει να το πράξουμε με 
αισιοδοξία, με γαλήνη, χωρίς δυσαρέσκεια, χωρίς μνησικακίες και απογοητεύσεις.  Θα πρέπει να δώσουμε όλοι 
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μας ψυχή!  Καλούμαστε ενωμένοι να βρούμε εκείνες τις λύσεις στις προκλήσεις που τίθενται ενώπιόν μας.  Είναι 
η χαρά, ο ενθουσιασμός και η ευτυχία που θα μας πάρουν στο μέλλον.  Γνωρίζουμε τι βρίσκεται πίσω μας, αλλά 
δε γνωρίζουμε τι θα ακολουθήσει.  Επίσης γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να παραμένει το ίδιο όπως σήμερα 
και ότι όλα θα αλλάξουν.  Ας μην κτίζουμε λοιπόν τείχος μεταξύ μας και κυρίως στο μυαλό μας, επειδή έτσι δε 
δημιουργούμε το αύριο!  Τα πάντα αλλάζουν από το κεφάλι.  Ας κάνουμε λοιπόν αυτή την έκπληξη στον κυπριακό 
λαό! 

 Καλά Χριστούγεννα! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο τον Κυριάκο Χατζηγιάννη. 

 Ο επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος ο Αντρέας Καυκαλιάς εκ Λεμεσού του ΑΚΕΛ και μετά είναι ο 
συνάδελφος ο Μαρίνος Μουσιούττας και μετά είναι ο υποφαινόμενος για όσους ενδιαφέρονται.  Έχετε τη λίστα 
μπροστά σας. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Τα όσα έχει αναφέρει ο κ. Χατζηγιάννης επιβεβαιώνουν ότι οι κυβερνώντες και ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός ζουν στη δική τους εικονική πραγματικότητα.  Σε σχέση με τα ασφαλτικά, αν δε θέλετε να μας 
ακούσετε εμάς, ακούστε τους ειδικούς, ακούστε τους εμπειρογνώμονες, ακούστε τους πανεπιστημιακούς.  
Προτείνουν λύσεις, φτάνει να μη σέρνεστε από τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος της δημόσιας υγείας. 

 Να σας πούμε, που μας προκαλέσατε, μία πρόταση για το πού θα βρεθούν τα λεφτά.  Να σας πούμε, 
κύριε Χατζηγιάννη, μεταξύ άλλων να τερματίσετε τη μειωμένη φορολογία 5% ΦΠΑ στους ζάμπλουτους επενδυτές 
που μέσω του επενδυτικού προγράμματος της ντροπής ήρθαν στον τόπο μας και να επαναφέρετε τον 
συντελεστή ΦΠΑ σε αυτές τις περιπτώσεις στο 19%.  Ξέρετε, ζητήσαμε τα στοιχεία γι’ αυτό το πρόγραμμα και γι’ 
αυτό τον μειωμένο συντελεστή.  Καταφέραμε να έχουμε τα στοιχεία του ’18:  Έχουν αποστερηθεί €165 εκατομ. 
από την οικονομία του τόπου, από τα έσοδα του κράτους. 

 Δεν καταλάβατε, είπατε, γιατί καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό.  Απευθυνθείτε εκεί στο κόμμα σας.  
Ίσως έχει μία απάντηση να δώσει γιατί, όταν ήσασταν αντιπολίτευση, σταθερά καταψηφίζατε τους 
προϋπολογισμούς!   

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, η επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων, η απορρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων, οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει η Κύπρος στην ενεργειακή φτώχια, ο μεγάλος αριθμός 
πολιτών που αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις, τα αδιέξοδα που πνίγουν τη νέα γενιά, η αξιοπρέπεια 
της τρίτης ηλικίας που δοκιμάζεται, η δυσλειτουργία του συστήματος που ταλαιπωρεί τις ευάλωτες ομάδες, τα 
κενά και οι παραλείψεις στην εφαρμογή της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες είναι οι σκληρές πραγματικότητες που δυστυχώς αποδεικνύουν ότι οι πολιτικές της 
κυβέρνησης αποτυγχάνουν να υπερασπιστούν την κοινωνία.  Προέκταση αυτών των πολιτικών είναι και οι 
προϋπολογισμοί, οι οποίοι προφανώς δε δίνουν λύσεις και δεν είναι ικανοί να ανατρέψουν τα αρνητικά δεδομένα 
και να απορροφήσουν την πίεση που δέχεται η κοινωνία.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Οι συνθήκες στην οικονομία και στην κοινωνία ασφαλώς και κουβαλούν τις επιπτώσεις από την πανδημία 
και την οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων, ωστόσο φέρουν την ίδια στιγμή τη σφραγίδα των 
νεοφιλελεύθερων κυβερνητικών πολιτικών που οδήγησαν σε μια βίαιη ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου, 
υποβαθμίζοντας το βιοτικό επίπεδο των πολλών, σε αντίθεση με τους λίγους και προνομιούχους, οι οποίοι 
αύξησαν τα κέρδη και τα εισοδήματά τους.  

 Αναφορικά με την ακρίβεια, οι δραματικές αυξήσεις που καταγράφονται έχουν μειώσει σημαντικά την 
αγοραστική αξία των μισθών.  Είναι γεγονός ότι ο πληθωρισμός επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες, 
εντούτοις στο εσωτερικό χρειάζονται αλλαγές διαρθρωτικού χαρακτήρα και άμεσα μέτρα στήριξης του 
εισοδήματος των εργαζομένων, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.  Προς αυτή την κατεύθυνση, ως 
μηχανισμός αποκατάστασης της αγοραστικής αξίας των μισθών, είναι καθοριστικής σημασίας πολιτική απόφαση 
η πλήρης επαναφορά της ΑΤΑ και η επέκτασή της, ώστε να καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι επιτακτική ανάγκη η υιοθέτηση θεσμικών και νομοθετικών μέτρων για 
στήριξη της θέσης των εργαζομένων.  Κυρίαρχη προτεραιότητα αποτελεί η εφαρμογή των συλλογικών 
συμβάσεων, οι οποίες καθορίζουν τον κατώτατο μισθό και τα υπόλοιπα ωφελήματα των εργαζομένων.  
Ζητούμενο είναι να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, η οποία να καθιστά υποχρεωτική την τήρηση των συλλογικών 
συμβάσεων από τους εργοδότες.  Ταυτόχρονα, επιβάλλεται η νομοθετική κατοχύρωση ενός ελάχιστου πλαισίου 
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εργασιακών δικαιωμάτων για εκείνους τους εργαζομένους των οποίων οι όροι εργοδότησης δεν καλύπτονται 
από συλλογική σύμβαση. 

Στο κεφαλαιώδες ζήτημα της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων ως ΑΚΕΛ έχουμε καταθέσει 
προτάσεις για νομοθετική ρύθμιση της υποχρέωσης των εργοδοτών να εφαρμόζουν τη συμφωνημένη συλλογική 
σύμβαση του κλάδου τους, καθώς και για καθορισμό των χαρακτηριστικών της μισθωτής απασχόλησης, με στόχο 
να αναχαιτιστεί η απόκρυψη της πραγματικής σχέσης εργοδότη-εργοδοτουμένου.  Η απόκρυψη της πραγματικής 
σχέσης εργοδότη-εργοδοτουμένου αποτελεί έκδηλα αντιεργατική πρακτική, η οποία αποστερεί από τους 
εργαζομένους την προστασία και τα ωφελήματα που απορρέουν από την ιδιότητα του εργοδοτουμένου.  

Αυτή η κυβέρνηση μεθοδικά και εργολαβικά αντικαθιστά τη μόνιμη και σταθερή εργασία με την αγορά 
υπηρεσιών.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μετατροπή από την ίδια την κυβέρνηση χιλιάδων εκπαιδευτικών 
εργαζομένων στα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας από μισθωτούς εργαζομένους σε 
αυτοεργοδοτουμένους. 

Και, ενώ ένα σημαντικό μέρος των διαδικασιών της δημόσιας υπηρεσίας γίνεται πλέον είτε με αγορά 
υπηρεσιών είτε με ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα, η απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία συνεχίζει να αυξάνεται, 
παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για σταδιακή μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.  Τα 
μαγειρέματα των αριθμών και τα χαλκευμένα δεδομένα που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Δημοκρατικού 
Συναγερμού έλαβαν ήδη απαντήσεις όχι μόνο από εμάς, αλλά μέσα και από τα στοιχεία της ίδιας της Στατιστικής 
Υπηρεσίας.  Να μην ξεχνάμε και την ψήφιση του νόμου για την κινητικότητα των υπαλλήλων στον δημόσιο και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα με στόχο την πιο αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας. 
Στην πράξη όμως η συγκεκριμένη νομοθεσία εξελίσσεται σε όχημα ρουσφετιού, βολέματος, ημετεροκρατίας, 
ακόμη και ως γέφυρα για πολιτικούς διορισμούς σε υπουργεία και στο Προεδρικό.  Σχετική επιστολή, για να 
ελεγχθεί η νομιμότητα αυτών των αποσπάσεων, έχουμε ήδη αποστείλει στον Γενικό Ελεγκτή. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Η πανδημία έχει κινήσει γρηγορότερα τις διαδικασίες που ήδη είχαν δρομολογηθεί για ένταξη της 
τηλεργασίας ως μιας ευέλικτης μορφής απασχόλησης.  Είναι γεγονός πως αποτελεί μια νέα πρόκληση για τις 
εργασιακές σχέσεις, εισάγοντας νέα δεδομένα και θέτοντας νέες υποχρεώσεις μεταξύ εργοδοτών-εργαζομένων.  
Εάν αφεθεί χωρίς πλαίσιο, από χρήσιμο εργαλείο με θετικό αντίκτυπο στους εργαζομένους και στις συνθήκες 
εργασίας μπορεί να εξελιχτεί σε ακόμα μια μέθοδο απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.  Ως εκ τούτου, 
καλούμε την εκτελεστική εξουσία και το αρμόδιο υπουργείο να επεξεργαστούν και να καταθέσουν νομοσχέδιο το 
οποίο να διασφαλίζει ότι η τηλεργασία δεν επηρεάζει δυσμενώς τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων.  
Μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει ρυθμίσεις οι οποίες να θεσμοθετούν το δικαίωμα των εργαζομένων να 
αποσυνδέονται από την εργασία με τη λήξη του χρόνου εργασίας, να διασφαλίζει δίκαιη αμοιβή, οριοθέτηση του 
χρόνου εργασίας, ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, σωματική και ψυχική υγεία. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Η οικονομική πολιτική που ακολουθεί εδώ και χρόνια η κυβέρνηση στρέφεται σε βάρος των εργαζομένων 
και δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  Οι κυβερνώντες 
ικανοποίησαν τις αξιώσεις της εργοδοσίας και των ασφαλιστικών εταιρειών για τα ταμεία προνοίας, αφαιρώντας 
την πρόνοια για υποχρεωτική καταβολή ταμείου προνοίας εκεί και όπου λειτουργεί.  Επέβαλαν την κατάργηση 
της αργίας της Κυριακής για χιλιάδες εργαζομένους στο λιανικό εμπόριο, γεγονός που επέφερε καίριο πλήγμα 
σε εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Η ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στο λιανικό εμπόριο συνεχίζει να είναι ένα κρίσιμο 
ζήτημα με αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα.  Αποκαλυπτική σε ό,τι αφορά στις προθέσεις της κυβέρνησης επί 
του συγκεκριμένου ζητήματος ήταν η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία κατά 
τη συζήτηση των προϋπολογισμών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε χαρακτηριστικά:  «Δεν έχω σκοπό 
να κάνω κάτι στο θέμα των ωραρίων.  Άλλαξε μεν η νομοθεσία για τα διατάγματα, δεν άλλαξε όμως η πολιτική 
θέση». 

Η κυβέρνηση επαίρεται για τη μείωση της ανεργίας.  Είναι αλήθεια ότι ο σχετικός δείκτης καταγράφει 
μείωση του ποσοστού ανεργίας.  Ωστόσο, η πραγματικότητα για την ανεργία είναι πολύ διαφορετική, γιατί στις 
στατιστικές δεν προσμετρώνται οι χιλιάδες που αναγκάζονται να εργάζονται με μερική απασχόληση, επειδή δε 
βρίσκουν πλήρη και σταθερή θέση εργασίας.  Δεν προσμετράται η ετεροαπασχόληση ούτε η απασχόληση με το 
κομμάτι ή με άλλες «ευέλικτες» μορφές απασχόλησης, δεν προσμετρώνται οι νέοι επιστήμονες της Κύπρου που 
εργάζονται στο εξωτερικό, δεν συνυπολογίζεται η τεράστια υποχώρηση των μισθών και των όρων απασχόλησης 
για όσους εργάζονται.  Είναι φανερό λοιπόν ότι την ώρα που μιλούμε για αύξηση της απασχόλησης αυτή έγινε 
με χειρότερους όρους εργασίας.  Ιδιαίτερα ανησυχητικό το ποσοστό των νέων που δε συμμετέχουν ούτε στην 
απασχόληση ούτε στην εκπαίδευση ούτε σε προγράμματα κατάρτισης. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα, το τρίτο τρίμηνο του 2021 28 000 νέοι κάτω των 29 ετών 
βρίσκονται σε πλήρη αδράνεια.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
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Με την πανδημία του κορωνοϊού εκφράζονται φόβοι για περαιτέρω υποβάθμιση των μέτρων προστασίας 
και συνακόλουθα αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Ταυτόχρονα, μελέτες ευρωπαϊκών φορέων 
επιβεβαιώνουν ότι η πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων είναι αυξημένη για τους εργαζομένους με ευέλικτες 
μορφές απασχόλησης.  

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας χρειάζεται να στελεχωθεί κατάλληλα, ώστε να μπορεί να εκτελεί τον 
εποπτικό του ρόλο.  Παράλληλα, θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα η εισαγωγή της υποχρεωτικής κατάρτισης των 
νεοεισερχομένων στην εργασία για θέματα ασφάλειας και υγείας, καθώς και για εργαζομένους που 
απασχολούνται σε τομείς υψηλού κινδύνου. 

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Ουδείς αρνείται ότι μπορεί να συμβάλει στην οικονομία ως ένα 
συμπληρωματικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση έργων ούτε να ακυρώσει την προοπτική που δημιουργείται για 
θετική επίδραση στο ΑΕΠ της χώρας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  Ωστόσο, η τελική συμβολή στην 
οικονομία δε θα κριθεί από τον σχεδιασμό, αλλά από την ικανότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει τα έργα.  Την 
ίδια ώρα υπογραμμίζουμε ότι από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας απουσιάζουν δράσεις για την 
αντιμετώπιση των εισοδηματικών ανισοτήτων και της φτώχιας, προτάσεις για τη φορολογία του πλούτου και 
πάταξη της διαφθοράς, προτάσεις για ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των 
εργασιακών σχέσεων και ιδιαίτερα προτάσεις που αφορούν στον κατώτατο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις.   

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι μια πρόκληση για την πολιτεία, μια αναγκαιότητα 
για την κοινωνία.  Επιβάλλεται μια ολοκληρωμένη σφαιρική μελέτη για τις συντάξεις και αντιμετώπιση όλων των 
ζητημάτων που προκύπτουν, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

Ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι η επέκταση του ορίου συνταξιοδότησης μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.  Σε αυτό 
το πλαίσιο, η κατάργηση του άδικου και ισοπεδωτικού πέναλτι του 12% που επιβάλλεται σε όσους 
συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους αποτελεί δικαιολογημένο αίτημα.  Η κατάργηση του 12% θα 
συμβάλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων, στην ενθάρρυνση της πρόωρης 
αφυπηρέτησης, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη μείωση της ανεργίας και της φτώχιας.  

Αναφορικά με τη σύνταξη χηρείας ανδρών, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι ο νόμος ως έχει ψηφιστεί 
συνιστά διάκριση μεταξύ των χήρων ανδρών.  Είναι γι’ αυτό που πολλοί χήροι άνδρες έχουν προσφύγει στη 
δικαιοσύνη. Πρόκληση συνιστά και η επιλογή της κυβέρνησης να μην απαντά σε αιτήσεις που αφορούν 
περιπτώσεις πριν από το 2018. 

Ακόμα ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται στην καταβολή των επιδομάτων του ταμείου, όπως ασθενείας, 
ανεργίας, μητρότητας, αναπηρίας, καθώς και των συντάξεων, θεσμοθετημένης, κοινωνικής και ανικανότητας.  

Είναι αδιανόητο οι άνεργοι, όσοι ασθενούν, οι συνταξιούχοι, οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι μισθοσυντήρητα άτομα, να αναμένουν για τόσο μεγάλο 
χρονικό διάστημα, μέχρι να τους καταβληθεί το επίδομα ή η σύνταξη που δικαιούνται. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Ο τόπος χρειάζεται μια νέα κοινωνική πολιτική, η οποία να δημιουργεί πραγματικό δίκτυ προστασίας των 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ένα πραγματικά κοινωνικό κράτος, του οποίου οι πολιτικές να μην 
περιορίζονται μόνο στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχιας. 

Έχουν παρέλθει επτά χρόνια από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος και Κοινωνικών Παροχών και τα προβλήματα διογκώνονται.  Οι τεράστιες καθυστερήσεις, η 
προβληματική διαδικασία που ακολουθείται στην εξέταση των αιτήσεων και η δυσκολία επικοινωνίας των αιτητών 
με την αρμόδια υπηρεσία είναι η «κανονικότητα» που συνοδεύει κάθε αίτηση.  Τονίζουμε για ακόμα μια φορά 
πως καμία δικαιολογία δε χωρεί οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν ανάγκη την άμεση στήριξη του κράτους να 
λαμβάνουν βοήθεια μετά από έναν χρόνο!  

Στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε, μια ξεχωριστή αναφορά για τα άτομα με αναπηρίες.  Βασική διαπίστωση 
ότι υπάρχουν σοβαρά κενά και ελλείμματα στις πολιτικές στήριξης των ΑΜΕΑ και ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση, 
η οποία πρέπει να διανυθεί, για να πλησιάσουμε τις απαιτήσεις της σύμβασης του ΟΗΕ.  Οι καταληκτικές 
παρατηρήσεις και συστάσεις της επιτροπής του ΟΗΕ για την Κύπρο, των οποίων η υλοποίηση εκκρεμεί από το 
2017, αφορούν σωρεία σημαντικών ζητημάτων, όπως η βελτίωση υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά 
με αναπηρίες, η ισότιμη πρόσβαση για όλα τα παιδιά στην εκπαίδευση, η διά βίου μάθηση, η εξασφάλιση 
δικαιώματος ανεξάρτητης διαβίωσης, η εργασιακή αποκατάσταση και απασχόληση και η πρόσβαση των ατόμων 
με αναπηρία στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.  Επιτακτική είναι και η ανάγκη για δημιουργία ξεχωριστής 
νομοθεσίας για τα ΑΜΕΑ, δέσμευση της κυβέρνησης, η οποία εκκρεμεί από το 2014. 

Κύριε Πρόεδρε, 



 

745 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Κλείνοντας την ομιλία μου, θέλω να σημειώσω το εξής:  Το μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας του τόπου 
έχει διευρύνει τις ανισότητες σε ό,τι αφορά την κατανομή του παραγόμενου εθνικού εισοδήματος.  Η αναλογία 
«κέρδος-μισθοί» έχει διευρυνθεί αρνητικά για τους μισθούς και τους εργαζομένους.  

 Είναι φανερό ότι οι συνέπειες της κρίσης φορτώνονται ανισομερώς σε βάρος των εργαζομένων και των 
ευπαθών ομάδων και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει.  Να υιοθετηθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο να 
κατανέμει τους καρπούς της παραγωγής και της ανάπτυξης δικαιότερα, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Καλές γιορτές σε όλους! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Ανδρέα. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Μαρίνος Μουσιούττας εκ μέρους της ΔΗΠΑ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Ξεκινώντας από τους περσινούς προϋπολογισμούς, θα αναφερθώ στις τοποθετήσεις κάποιων και 
συγκεκριμένα σε αυτήν του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου.  Στις 15 Δεκεμβρίου του ’20 στους προϋπολογισμούς ο 
κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων -εννοώντας εμάς που ψηφίζαμε ως Συνεργασία τους 
προϋπολογισμούς- σε δεκανίκια της κυβέρνησης και υποστηρικτές της διαπλοκής και της διαφθοράς.  Την 21η 
Ιανουαρίου του ’21 στους αναθεωρημένους προϋπολογισμούς ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων 
σε μας, λέγοντας ότι ήταν επόμενο να συμπαραταχθούμε με το διαπλεκόμενο κατεστημένο.  Μόλις του ζήτησε η 
κυβέρνηση της διαπλοκής να τη βοηθήσουν στη συγκάλυψη, η απάντηση ήταν άμεση:  «Οκέι, έγινε!». 

 Απευθύνομαι και εγώ στον κ. Παπαδόπουλο σήμερα, που απουσιάζει, που αποφάσισε να ψηφίσει τους 
προϋπολογισμούς του ’22, και ερωτώ:  Αποτελεί και αυτός δεκανίκι της κυβέρνησης και υποστηρικτής της 
διαπλοκής και της διαφθοράς ή σήμερα, μετά βεβαίως και τα μηνύματα που πήρε στις τελευταίες βουλευτικές 
εκλογές, αποφάσισε να επανέλθει στα χρόνια της μετριοπάθειας και της συναίνεσης, όπου μαζί ψηφίζαμε τους 
κρατικούς προϋπολογισμούς;  Καλωσορίσατε!  

Η συζήτηση του προϋπολογισμού για το ’22 μάς βρίσκει στο τέλος μιας χρονιάς, αλλά και στο κατώφλι 
μιας άλλης που αποδεικνύεται κρίσιμη για την κυπριακή οικονομία.  Τα τελευταία χρόνια η πορεία της οικονομίας 
μας βρισκόταν σε ρυθμούς ανάκαμψης μετά και την προηγούμενη οικονομική κρίση.  Δυστυχώς όμως, η 
πανδημική κρίση της νόσου COVID-19 έχει οδηγήσει την κυπριακή οικονομία σε ρυθμούς ύφεσης της τάξης του 
-5.1% το 2020.  Οι ουσιαστικές θυσίες και η συμβολή του λαού μας τα τελευταία χρόνια στην αναστροφή της 
κακής εικόνας της οικονομίας μας μετά και την κρίση του ’13 θα χρειαστεί να επαναληφθούν, για να ξεπεράσουμε 
και αυτή την απρόσμενη κρίση.  

 Η αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια, την έκταση, αλλά και την ένταση της υγειονομικής κρίσης του COVID-
19 είναι τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα.  Οι όποιες προβλέψεις είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε σε εθνικό 
επίπεδο θεωρούνται αβέβαιες και καθόλου ασφαλείς και τα ρίσκα θα είναι αναλόγως της πορείας που θα έχει η 
πανδημία.  Γι’ αυτό τον λόγο ο κρατικός προϋπολογισμός του ’22 έχει ετοιμαστεί με βάση κάποια δεδομένα και 
υποθέσεις αβεβαιότητας, με κίνδυνο οι προβλέψεις της κυβέρνησης να διαψευστούν.  Είναι αναγκαία  η στενή 
και τακτική παρακολούθηση των στόχων και προβλέψεων και εκεί που θα διαπιστώνεται ότι απαιτείται 
αναθεώρησή τους να ληφθούν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις, προκειμένου οι στόχοι να 
καταστούν εφικτοί. 

 Υπάρχουν όμως και άλλοι επιπρόσθετοι παράγοντες εκτός της πανδημίας που επιβαρύνουν το κλίμα 
αβεβαιότητας. Είμαστε μια χώρα με μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό και ο τουρισμός είναι άμεσα 
συνδεδεμένος με την πορεία της πανδημίας.  Ο τομέας αυτός βρίσκεται ήδη σε πολύ δύσκολη θέση και τυχόν 
νέο κύμα πανδημίας θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα του τουριστικού τομέα.  

 Η κυβέρνηση θα πρέπει να στραφεί και στον εγχώριο τουρισμό. Να συνεχιστούν οι συνθήκες που θα 
προωθούν, αλλά και θα καθιστούν προσιτό το τουριστικό προϊόν στον μέσο Κύπριο τόσο παραθαλάσσια όσο 
και στις ορεινές περιοχές.  Σημειώνω εδώ την πρότασή μας ενάντια στην αστυφιλία και την ενθάρρυνση νεαρών 
να κατοικίσουν στις περιοχές αυτές, κάτι που θα ενισχύσει και την τουριστική ανάπτυξη.  Η κυβέρνηση επίσης 
θα πρέπει εδώ και τώρα να εξεύρει τρόπους να τιθασέψει το αυξημένο κόστος από τις ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές. 
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Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, παρά τη σημαντική μείωση στο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, ενδέχεται να υπάρξει αύξηση του δείκτη στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα λόγω των επιπτώσεων 
από τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας. 

Το καταργηθέν επενδυτικό πρόγραμμα, εν μέσω και των προκλήσεων που δημιουργεί η πανδημία, είναι 
επίσης ένας παράγοντας ο οποίος συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την κυπριακή οικονομία.  Τονίζουμε ότι το 
πρόγραμμα είχε διαχρονικές αδυναμίες και έτυχε καταχρηστικής εκμετάλλευσης.  Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι 
μεγάλη, πρώτον, γιατί επέτρεψε τα κενά και τις τρύπες στη νομοθεσία και, δεύτερον, γιατί δεν προστάτευσε το 
σχέδιο, ώστε να επωφεληθεί ο Κύπριος πολίτης στο σύνολό του και όχι οι λίγοι και εκλεκτοί.  Το μεγάλο ερώτημα 
είναι τι γίνεται με τους διάφορους καταχραστές του σχεδίου, αφού μήνες μετά ακόμα δεν έχουμε δει καμία 
ανάληψη ευθυνών, καμία τιμωρία.  

 Καλώ για ακόμη μια φορά την κυβέρνηση να μας δώσει στοιχεία με τι ποσά, σε ποιους τομείς και με 
ποιο τρόπο επωφελήθηκε η πραγματική οικονομία από το σχέδιο.  Ελπίζω το νέο επενδυτικό σχέδιο που 
αναμένουμε να εξαγγελθεί να είναι καλά σχεδιασμένο, με διαφανείς όρους και διαδικασίες, μηχανισμούς ελέγχου 
και στοχοπροσηλωμένο στην ανάπτυξη της οικονομίας των πολλών και όχι των λίγων.  

Θέλουμε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού του ’22 να υλοποιηθούν και άλλες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις πέραν του ΓΕΣΥ, όπως π.χ. στη δημόσια διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο δικαστικό 
σύστημα και στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, οι οποίες μεταρρυθμίσεις θα βοηθήσουν, ώστε να τεθούν οι 
βάσεις για ανάκαμψη της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.  Άλλωστε, η ψήφιση των νομοσχεδίων 
αυτών είναι προϋπόθεση για εκταμίευση ποσών από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Δηλώνουμε ξανά ότι είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τα νομοσχέδια που προωθούνται στο πλαίσιο των 
μέτρων κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής, τα οποία αφορούν μέτρα προστασίας για άτομα τα οποία 
καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τη σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητης αρχής 
κατά της διαφθοράς και τις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων και οποιαδήποτε άλλα προς αυτή την 
κατεύθυνση.  

Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός επίσης σημαίνει ότι θα υιοθετηθεί η πρότασή μας για οριζόντια 
ψηφοφορία, η πρόταση μας μαζί με τον κ. Τορναρίτη για το ασυμβίβαστο και τον καθορισμό θητειών πολιτειακών 
αξιωματούχων, περιλαμβανομένων και των βουλευτών, καθώς και η πρόταση νόμου που καταθέσαμε, με την 
οποία θα απαγορεύεται ρητά η διασύνδεση εμπορικών επωνυμιών με ονόματα πολιτικών και αξιωματούχων.   

Όσον αφορά το ποσοστό κινδύνου φτώχιας, με την πανδημική κρίση φαίνεται να έχει αυξητική τάση.  
Αναγκαίο να ληφθούν εδώ και τώρα πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση των κοινωνικών δεικτών, έτσι ώστε να 
αντιμετωπίζονται και να αποτρέπονται οι εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες, διότι είναι φανερό ότι τα 
κυπριακά νοικοκυριά βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, η μεσαία τάξη συρρικνώνεται επικίνδυνα, οι πλούσιοι 
γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Επιτακτική επίσης η ανάγκη για βελτίωση της φοροεισπρακτικής 
ικανότητας του κράτους, ώστε να παταχθεί η φοροδιαφυγή.  

Στηρίζουμε τη διατήρηση, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των ημικρατικών οργανισμών, για να 
μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, πάντα προς όφελος του καταναλωτή. 

Κύριε Πρόεδρε,  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Γενικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή σε σχέση με την ομαλή πορεία του. Η 
κυβέρνηση έχει υποχρέωση να στηρίξει τα δημόσια νοσηλευτήρια και να πρωτοστατήσει στην προσπάθεια για 
την πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ.  Είναι καθήκον της να διαφυλάξει αυτό τον κρατικό θησαυρό ως κόρη οφθαλμού.  
Το ΓΕΣΥ έχει προσδώσει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία, αλλά χρειάζεται συνεχής εποπτεία και διορθωτικές 
κινήσεις, έτσι ώστε να μην εκτροχιαστούν οι προβλέψεις του κράτους.  Εμείς θα παρακολουθούμε και θα 
παρεμβαίνουμε με διορθωτικές εισηγήσεις, όταν διαπιστώνουμε καταχρήσεις στο σύστημα, περαιτέρω 
καθυστερήσεις και προβλήματα στη διαδικασία αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, και, όταν 
παρατηρούμε μη ορθή διαχείριση, θα είμαστε αμείλικτοι.  Θα συνεχίσουμε επίσης την προσπάθειά μας για 
διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, ξεσκεπάζοντας τους τσαρλατάνους γιατρούς που παρουσιάζουν πλαστά 
διπλώματα και εξασκούν το επάγγελμα του ιατρού και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.  

Χαιρετίζουμε την πρόσφατη ίδρυση Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και τις προσπάθειες που 
γίνονται για βελτίωση των υφιστάμενων παροχών και επιδομάτων, αλλά και την εξέταση νέων προτάσεων, που 
στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.   

Ο τομέας όμως των κοινωνικών υπηρεσιών χρήζει περαιτέρω εξορθολογισμού, παρά τις όποιες 
καλοδεχούμενες διορθωτικές πολιτικές έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.  Λαμβάνοντας υπόψη και την 
παρατεταμένη πανδημία με τα τόσα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στα κυπριακά νοικοκυριά, κρίνεται 
επιτακτική η ανάγκη για συνέχιση και επαύξηση των μέτρων για βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης κυρίως των 
αδύναμων ομάδων του πληθυσμού, γιατί για εμάς δεν πρέπει να υπάρχουν πολίτες δυο ταχυτήτων. 
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Για τα θέματα της αναδιαμόρφωσης των συντάξεων και του κατώτατου μισθού θα παρακολουθούμε στενά, 
ούτως ώστε να υλοποιηθούν το συντομότερο, με απώτερο στόχο να καταστούν δικαιότερα.  Επίσης θα 
παρακολουθούμε και θα πιέζουμε για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για έγκαιρη καταβολή 
επιδομάτων σε αυτούς που τα δικαιούνται και τα έχουν αδήριτη ανάγκη.  Τέλος, θα σταθούμε εμπόδιο για 
οποιαδήποτε προσπάθεια κατάργησης του 13ου μισθού. 

Ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων πιστεύουμε ότι το στεγαστικό πρόβλημα είναι ένα 
πρόβλημα που διογκώνεται κυρίως όσον αφορά τους νέους και τις νέες μας.  Προτείνουμε αναθεώρηση των 
στεγαστικών σχεδίων πολιτικής και ειδικά του σχεδίου κινήτρων στέγασης για τους νέους στις πόλεις, αλλά και 
στην ύπαιθρο.  Όσον αφορά δε το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών 
Περιοχών, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω διεύρυνση των κριτηρίων και να γίνει πιο γενναιόδωρο.  
Επαναλαμβάνουμε δε την εισήγησή μας για δημιουργία ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής.  

Κύριε Πρόεδρε,  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Θα ήταν πολιτικά αδόκιμο να αναφερόμαστε σε διάφορα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία και να 
μην αναφερθούμε στο μεγαλύτερο πρόβλημα, που δεν είναι άλλο από το Κυπριακό, τη συνεχιζόμενη κατοχή για 
σαράντα επτά χρόνια του 37% της πατρίδας μας, την παρατεταμένη  προσφυγιά των συμπατριωτών μας, αλλά 
και την αναμονή για το δράμα της τύχης των αγνοουμένων μας.  

Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, τα όποια διπλωματικά μέτρα λάβαμε εναντίον της Τουρκίας δεν έφεραν 
τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Δυστυχώς, η ποντιοπιλατική στάση με τις απλές δηλώσεις συμπαράστασης χωρίς 
ουσία από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και η απουσία ουσιαστικών μέτρων ή κυρώσεων κατά της Τουρκίας 
δίνουν χώρο στην Τουρκία να συνεχίσει την κατοχή και τις καθημερινές παραβιάσεις του θαλάσσιου και εναέριου 
χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και να εισβάλει εκ νέου στα Βαρώσια.  Η Τουρκία έχει ήδη θέσει τους δικούς 
της αμετακίνητους στόχους, καθιστώντας έτσι πιο δύσκολο ένα αποδεκτό για εμάς αποτέλεσμα.  Θεωρώ ότι είναι 
η ώρα της πολυπόθητης πολιτικής ενότητας και της χάραξης μιας εθνικής, διεκδικητικής πολιτικής, λαμβάνοντας 
υπόψη τα νέα δεδομένα τα οποία διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια μετά τις τελευταίες συνομιλίες στο Κραν 
Μοντανά. 

Ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ειλικρινά και 
εποικοδομητικά τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τις υπόλοιπες δυνάμεις, ούτως ώστε να αποκτήσουμε μια 
σύγχρονη, παραγωγική και ανθρώπινη δημόσια υπηρεσία το συντομότερο δυνατό.  Εμβολιάσαμε τα νομοσχέδια 
της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας με στοιχεία που την καθιστούν πιο αξιοκρατική, πιο διαφανή, πιο 
σύγχρονη και πιο παραγωγική προς όφελος τόσο του κράτους, των εργαζομένων και της κοινωνίας και είμαστε 
έτοιμοι να τα υπερψηφίσουμε άμεσα τον προσεχή μήνα.  Επίσης καταθέσαμε πρόταση νόμου για εκσυγχρονισμό 
και βελτίωση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, για να γίνει πιο 
λειτουργικός και πιο παραγωγικός.   

Εκφράζω ξανά την απαρέσκεια μου για τη συνέχιση και ενδυνάμωση του συστήματος υπαλλήλων πολλών 
ταχυτήτων που φαίνεται να προωθείται συστηματικά από την εκτελεστική εξουσία, μόνιμοι, έκτακτοι, έκτακτοι 
ορισμένου χρόνου, έκτακτοι αορίστου χρόνου, συμβασιούχοι και άλλοι.  Αναλάβαμε πρωτοβουλία μαζί με άλλους 
συναδέλφους και προωθήσαμε στην προηγούμενη σύνοδο προτάσεις νόμου, ώστε να φέρουμε την εκτελεστική 
εξουσία ενώπιον των ευθυνών της, συζητώντας το θέμα στην αρμόδια επιτροπή Οικονομικών. Η μπάλα 
βρίσκεται τώρα στο γήπεδο της εκτελεστικής εξουσίας για υποβολή εφικτών εισηγήσεων για οριστική επίλυση 
του θέματος.  Δυστυχώς όμως, δε φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ.  Θα επιμείνουμε και θα τα καταφέρουμε.   

Ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων νιώθουμε ικανοποίηση, γιατί πολλές από τις εισηγήσεις 
μας έχουν βρει απήχηση και έχουν περιληφθεί στα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  
Πιστεύω ότι οι θέσεις μας αντικατοπτρίζουν τις θέσεις της πλειοψηφίας των πολιτών, διότι γνώμονας της όλης 
προσπάθειας είναι οι πολίτες να απολαμβάνουν το επίπεδο ποιότητας ζωής που τους αξίζει σε ένα οικονομικά 
βιώσιμο μοντέλο.  

Η μείωση των δήμων στους δεκατέσσερις και οι περαιτέρω συμπλεγματοποιήσεις των υπηρεσιών τους 
και η συμπλεγματοποίηση των κοινοτήτων, η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των νέων δήμων, η μεταφορά 
εξουσιών και αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν ως στόχο να καταστήσουν 
την τοπική αυτοδιοίκηση σε πραγματικό υπηρέτη του δημότη, εφαρμόζοντας έτσι πιστά την αρχή της 
επικουρικότητας, που περικλείει τη σύγχρονη φιλοσοφία της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να είμαστε κοντά στον 
πολίτη πιο παραγωγικά και πιο οικονομικά. 

Ξοδέψαμε ώρες αμέτρητες συζητήσεων, συσκέψεων, σκέψεων όλοι μαζί, για να βρούμε κοινές 
συνιστάμενες για προώθηση και ψήφιση της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  
Αναβάλαμε ακόμα και τις εκλογές, για να μπορέσουμε απρόσκοπτα να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας και 
δεσμευτήκαμε όλοι μαζί ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ως τις 20 Δεκεμβρίου θα ψηφίζαμε την πολυσυζητημένη 
μεταρρύθμιση.  Στο παρά μισό κόμματα -ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, Κίνημα Οικολόγων- δήλωσαν ανέτοιμα να προχωρήσουν 
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στο τελικό βήμα, έριξαν στον κάλαθο των αχρήστων την υπόσχεσή μας στον κόσμο, η μεταρρύθμιση πήρε νέα 
παράταση και εύχομαι στο τέλος να μη βρεθεί στις ελληνικές καλένδες.     

Εμείς ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων θα συνεχίσουμε ασταμάτητα την προσπάθειά μας, 
έτσι ώστε η νομοθεσία για τη νέα τοπική αυτοδιοίκηση να ψηφιστεί μέσα στον επόμενο μήνα το αργότερο, γιατί 
εμείς πιστεύουμε στην τοπική  αυτοδιοίκηση, πιστεύουμε σε μια φωτεινή, δίκαιη, ορθολογιστική, ανθρώπινη, 
κομματικά αχρωμάτιστη τοπική αυτοδιοίκηση για το καλό των πολιτών της εδώ και τώρα.  Τονίζουμε δε με τον 
πιο εμφατικό τρόπο ότι, αν δεν αφήσουν οι όποιοι «καλοθελητές» να υλοποιηθεί η υπόσχεσή μας για ψήφιση 
της μεταρρύθμισης τον επόμενο μήνα, θα επαναφέρουμε δυναμικά το θέμα της διεξαγωγής άμεσα των εκλογικών 
διαδικασιών για την τοπική αυτοδιοίκηση.     

Πιστεύω ακράδαντα ως βουλευτής Λευκωσίας ότι το αναπτυξιακό μοντέλο της πρωτεύουσας πρέπει να 
αλλάξει και να καταρτιστεί ένα στρατηγικό πλάνο με ορίζοντα δεκαετίας.  Στόχος μου είναι να εμπλουτιστεί με 
ουσιαστικά κίνητρα, ώστε να σταθμιστούν οι ανισότητες μεταξύ των παραλιακών πόλεων και της πρωτεύουσας 
σε σχέση με το επίπεδο ζωής των κατοίκων, που είναι πλέον ορατές. 

Αρκετά αναπτυξιακά έργα φαίνεται να παίρνουν τον δρόμο για υλοποίησή τους μετά από τις επίμονες 
προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ κάποια άλλα είναι ακόμα στα συρτάρια των αρμόδιων 
υπουργείων. Τρανό παράδειγμα είναι η κατασκευή του δρόμου Λευκωσίας-Τροόδους, που επιτέλους 
προκηρύχθηκαν χτες οι προσφορές για την κατασκευή του έργου.  Άλλο έργο είναι ο δρόμος Παλαιχωρίου-
Λευκωσίας, ενώ είναι και το νέο αρχαιολογικό, που κινείται με ρυθμούς χελώνας.  

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι όσοι ζούμε στη Λευκωσία, αλλά και οι πολυπληθείς επισκέπτες 
της καθημερινά βιώνουμε το κυκλοφοριακό χάος σε όλες σχεδόν τις περιοχές της αστικής Λευκωσίας και όχι 
μόνο.  Οι απαντήσεις που δίδουν οι αρμόδιοι των υπουργείων για αποσυμφόρηση της κατάστασης δε μας 
πείθουν πλέον.  Χρειάζεται επανασχεδιασμός του οδικού συστήματος, δημιουργία αξιόπιστων δημόσιων μέσων 
συγκοινωνίας -γιατί όχι και τραμ;- και όραμα για χρήση λιγότερου αυτοκινήτου.  Εμείς θα σταθούμε με σύνεση 
κοντά στα νέα σχέδια και τις νέες προτάσεις για τη βελτίωση του οδικού συστήματος και του κυκλοφοριακού 
χάους σε όλους τους δρόμους.  

Να είστε σίγουροι ότι στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου θα είμαι εκεί, για να ασκήσω τις 
απαραίτητες πιέσεις για την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων των Λευκωσιατών.  Η Λευκωσία μας θα πρέπει 
επιτέλους να πάρει τη θέση που της αξίζει.  

Καταληκτικά, σε σχέση με τα κεφαλαιώδη ζητήματα που προανέφερα, όπως η μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, το ΓΕΣΥ, η μεταρρύθμιση στον δημόσιο τομέα, τα εργασιακά δικαιώματα, τα προβλήματα των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και για όλες εκείνες τις σημαντικές πτυχές που αφορούν την κοινωνία μας, 
θα συνεχίσω να δουλεύω άοκνα και να στηρίζω πολιτικές που στηρίζουν και εξυπηρετούν τα καλώς νοούμενα 
συμφέροντα του πολίτη. 

Σας ευχαριστώ. 

Να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος και σε σας και σε όλο τον κυπριακό λαό! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να ’σαι καλά, Μαρίνο μου. 

 Ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σου. 

 Κύριε Άντρο Κυπριανού, να σε παρακαλέσω να λάβεις τη θέση μου, γιατί πρέπει να αγορεύσω επί 
δεκαπενταλέπτου. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

(Στο σημείο αυτό τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης αντικαθιστά στην έδρα ο κ. Άντρος Κυπριανού.) 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Είναι αρκετά χρόνια που βρίσκομαι στο κοινοβούλιο, μάρτυράς μου ο κ. Κυπριανού.  Θα εισηγούμουν το 
εξής για το σώμα, για όλους μας, για να προβληματιστούμε:  Απ’ όλες τις πλευρές, απ’ όλους τους συναδέλφους, 
συμπολιτεύσεως και αντιπολιτεύσεως, καμιά φορά υπερβάλλουμε, ευλογούμε τα γένια μας, όμως σε τούτη τη 
συζήτηση που γίνεται για τους προϋπολογισμούς γίνονται βαρυσήμαντες δηλώσεις, οι οποίες βοηθούν επ’ 
ωφελεία του κοινού καλού.  Γι’ αυτό πρέπει να σκεφτούμε, μια φορά τον χρόνο που γίνεται αυτή η συζήτηση, να 
παρέχουμε εις τους βουλευτές τον χρόνο για τον οποίο θέλουν να μιλήσουν και για αυτά που έχουν να πουν.  
Αυτά, αν είναι σωστά, θα είναι παραγωγικά, αν είναι λανθασμένα, θα την πληρώσει ο βουλευτής, αν φλυαρεί 
άνευ λόγου και αιτίας.  Και, εντάξει, δε διέλαθε την προσοχή μου ότι από την πλευρά τουλάχιστον του 
κυβερνώντος κόμματος διέγνωσα έτσι μία έπαρση και αλαζονεία -τα πολλά χρόνια στην εξουσία φαίνεται 
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επηρεάζουν σοβαρά την υγεία- όμως έχω ακούσει και από συναδέλφους όλων των πλευρών σημαντικές 
εισηγήσεις.   

 Πριν να πάω σε τούτες τις εισηγήσεις, επειδή ο πολύ αγαπητός κατ’ εμένα συνάδελφος Μαρίνος 
Μουσιούττας έκαμε λόγο για τα δεκανίκια -και η τύχη σου, αγαπητέ Μαρίνε, που ακολουθώ- θα πάρεις την εξής 
απλή απάντηση, περιγραφικά όμως, και δε σε κατατάσσω σε αυτά που θα πω εσένα:  Ξέρετε, στο ΔΗΚΟ είχαμε 
το σύνδρομο της Τροίας.  Έχουμε τεράστια ευθύνη που όλα αυτά τα δεκαπέντε χρόνια εκυβερνήσαν τα δύο 
μεγάλα κόμματα με τα γνωστά αποτελέσματα.   

 Κύριοι συνάδελφοι, δε σας επικρίνω, αλλά οι ικανότητές σας και οι δυνατότητές σας αυτό το αποτέλεσμα 
έδωσαν και είναι επί του εδάφους.  Και μία ομάδα στο Δημοκρατικό Κόμμα, μία οργανωμένη ομάδα, βάφοντας 
κόκκινους μερικούς δούρειους ίππους καθαίρεσε τον Τάσσο και ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου ο 
Χριστόφιας.  Να μου πεις, δεν είναι δημοκρατικό;  Εντάξει, βάψαμε τους δούρειους ίππους κόκκινους και πήγαμε.  
Όταν ήρθε η επόμενη εκλογή, οι ίδιοι άνθρωποι με την ίδια ευκολία, με τους ίδιους δούρειους ίππους επήραν την 
μπογιά, εκάμαν τους ουρανιούς, επεταχτήκαν ’πού την άλλη πλευρά με το ανάλογο αντάλλαγμα.  Εσένα, Μαρίνο 
μου, δε σε κατατάσσω σε αυτή την ιπποδρομία της δουλειάς.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Αυτοί που τις επήραν θεωρώ ότι επροκάλεσαν μεγάλη ζημιά εις τον τόπο, διότι απέκλεισαν μία υπεύθυνη 
δύναμη που όσα χρόνια βρισκόταν εις την πρωτοκαθεδρία και κατεύθυνε το καράβι της Δημοκρατίας τα 
πράγματα επηγαίναν καλά.  Υπήρχε προκοπή και ευημερία.  Και με όλη την ταπεινότητα το λέω, χωρίς να 
επαίρομαι, αλλά, όποτε κυβέρνησε το κέντρο, τα αποτελέσματα ήταν ολόσωστα και ευεργετικά για τον τόπο και 
τον λαό και εις την οικονομία και εις το εθνικό θέμα και εις την παιδεία.   

 Εσυγκράτησα μιαν πολλά σπουδαία παρέμβαση από τη συνάδελφο τη Ρίτα τη Σούπερμαν.  Είπε το εξής, 
θυμίζοντάς μας ένα ρητό από έναν Ινδό φιλόσοφο:  Ότι κάποιοι κτίζουν Παρθενώνες, κάποιοι τους χαλούν και 
κάποιοι παρακολουθούν απαθείς.   

 Αγαπητή μου Ρίτα, το παράδειγμά σου ταιριάζει γάντι για τον κυπριακό λαό και γι’ αυτό τον τόπο που 
πέρασε όλα αυτά τα οδυνηρά από της δημιουργίας του.   

 Και, δίνοντάς μου την ευκαιρία, είναι καλά να περιγράψουμε τους Παρθενώνες του κυπριακού λαού.  
Πρώτος και καλύτερος Παρθενώνας, για τον οποίο πρέπει να υπερηφανευόμαστε άπαντες σε τούτον τον τόπο, 
ποιος ήταν;  Ήταν η δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, που 
συνέδραμε όλος ο κυπριακός λαός, δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί.  Αυτό ήταν το σπουδαιότερο επίτευγμα 
Παρθενώνος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Εμείς, σ’ ό,τι μας αφορά, δεν είμαστε από την πλευρά των χαλαστών.  
Είμαστε από την πλευρά που κουβαλούσαμε πηλό και κτίζαμε.   

 Και ένας άλλος Παρθενώνας -έν’ καλά να τους θυμίσω έτσι εν τάχει- ήβρα πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά 
Παρθενώνες κατάκτηση του κυπριακού λαού.  Θέλω να σας θυμίσω ότι, όταν κυβερνούσε ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός -επίτευγμα δικό σας, αγαπητοί συνάδελφοι, της δεξιάς- εκάμετε το περιβόητο χρηματιστήριο και τη 
μικρομεσαία τάξη, που αποτελούσε τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας του τόπου, την εδιαλύσετε 
μεθοδεύοντας και διατελώντας ως τραπεζοκόμοι των τραπεζών, κλέφτοντας εν μέση οδώ και δημοσίως.  Και 
θυμούμαι επιγραμματικά τους διοικητές των τραπεζών που έβγαιναν και έλεγαν «η μετοχή θα πάει πάνω και 
παραπάνω και παραπάνω».  Και οι διωκτικές αρχές αυτού του τόπου έλιαζαν μπαρούτι στην κυριολεξία.  Το λέω 
και διαμαρτύρομαι και το υπενθυμίζω προς όλους μας!  Ήταν το πρώτο μεγάλο κακό σε μια ημικατεχόμενη 
πατρίδα με διακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες, αγνοουμένους, εγκλωβισμένους, παθόντες και ταλαιπωρημένους, να 
καταδεχθεί ένα ολόκληρο κράτος να στήσει μηχανισμό κλοπής των μικρομεσαίων.   

 Ένα άλλο.  Αυτό έφερε την πινακίδα «Δημοκρατικός Συναγερμός».  «Πάμε παρακάτω», όταν εδουλέψαν 
το σύνδρομο της Τροίας.  Τι είχαμε παρακάτω;  Όταν εκατέβηκεν ο Τάσσος και αναλάβαν άλλοι.  Κλοπή των 
τραπεζών, των τραπεζικών καταθέσεων των πολιτών με τα αξιόγραφα.  Μέρα μεσημέρι!  Εβρίσκαν τον κόσμο 
και τον εκλέφταν!  Επείθαν τον, για να του κάμουν αξιόγραφα!  Παραδοχές καταγεγραμμένες με εκθέσεις, 
παραεκθέσεις.  Είδετε κανέναν να πληρώσει τη νύφη;  Οι τράπεζες μέχρι σήμερα γέρνουν πίσω!   

 Θέλω να θυμίσω επίσης -αυτό φέρει ταπέλλα «ΑΚΕΛ»- €1,8 δις της Λαϊκής.  Εγγυηθήκαμε εμείς, ο 
κυπριακός λαός, με €1,8 δις τες πατταλοδουλειές των τραπεζών που εφέραν τον Βγενόπουλο.  Επί ΑΚΕΛ.  
Ταπέλλα «ΑΚΕΛ».  Τον ELA του Δημητριάδη θυμάστε τον;  Επί ΑΚΕΛ.   

 Τζιαι πάμε παρακάτω, που ξανααναλάβετε εσείς με το σύνδρομο της Τροίας, επιάσετε δουλειά, κύριοι.  
Το κούρεμα, το κούρεμα το περιβόητο!  Ο σισταρισμένος και προκομμένος κόσμος που είχε καταθέσεις στις 
τράπεζες και αιμοδοτούσε το σύστημα της οικονομίας μας κι όλοι αυτοί που πήραν των ομματιών τους και 
ξενιτευτήκαν, πρόσφυγες και μη, εσείς εμπήκετε μέσα και κατακλέψετέ τους μέρα μεσημέρι!  Έχει κανένα 
παράδειγμα παγκοσμίως που μια κυβέρνηση κλέφτει τους πολίτες της, γιατί είχαν καταθέσεις;  Αυτό αποτελεί 
ντροπή και ρεζιλλίκκιν για όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου, για όσους εκατείχαμεν δημόσια αξιώματα!  Υπάρχει 
πιο οδυνηρό και απαράδεκτο πράγμα από το να κλαπούν οι περιουσίες των ανυποψίαστων πολιτών εν μέση 
οδώ και μέρα μεσημέρι;  Και μάλιστα, η φιλενάδα σας η Μέρκελ να μας πει τωρά «ου, αδικήσαμε τους 
ανθρώπους»!  Η κυρία Μέρκελ!   
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(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Ε, έφυεν, αλλά τη ζημιά εκάμετέ την, κοπέλια.   

 Και σε μια χώρα -σε ποια χώρα- σε μια χώρα ημικατεχόμενη, με διακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες, 
αγνοουμένους και εγκλωβισμένους.  Επέλεξαν αυτοί οι κύριοι κύριοι Ευρωπαίοι να κάμουν αυτό το μεγάλο 
οικονομικό έγκλημα.   

 Το κλείσιμο της Cyprus Airways.  Επίτευγμα!  Δημοκρατικός Συναγερμός.  Το κλείσιμο του μεγαλύτερου 
επιτεύγματος -και, κυρία Σούπερμαν, του πολλά λαμπρού Παρθενώνος που εδημιουργήσαν οι γονιοί και 
πρόγονοί μας- του συνεργατισμού.  Ποδκιάντραποι εδιαλύσαν τον εν μια νυκτί και μάλιστα είπαν «εσώσαμεν και 
τις καταθέσεις».   

 Εκαταστρέψετε τον τόπον, κύριοι συνάδελφοι, στην κυριολεξία τον εκαταστρέψετε!  Και θυμάστε που 
ελέετε «όι, πάει καλά τζιαι εβάλαμεν τζιαι τόσα και θα βγάλουμε και μετοχές» και, και, και, κι ήλθε η ώρα με 
συνταγές Μέρκελ εν μια νυκτί εδιαλύσετέ τον και προικοδοτήσατε, σας παρακαλώ, τις τράπεζες και δη την 
Ελληνική Τράπεζα, που ήταν μια μικρή βαρκούλα, αρπάξετε ένα ολόκληρο υπερωκεάνειο και το εκάμετε δώρο.  
Και περίπου βγάζετε και κάτι σολομώντειες, έτσι, τέχνες, που λέτε «εκάμαμεν και κέρδη».  Αυτά είναι τα 
επιτεύγματά σας!  Και δεν το λέω, για να σας επικρίνω, διότι τόσα ξέρετε, τόσα κάμνετε, έτσι σας αρέσκει!  Και 
καλά κάμνει ο κυπριακός λαός, που εννά ξαναπάει στες κάλπες, να μετρά καλά ποιους επιλέγει!   

 Η Επιτροπή Σιτηρών, αθεόφοβοι!  Είχαμε τα σιλό, είχαμε έναν ολόκληρο μηχανισμό, είχαμε υπαλλήλους.  
Τι ευλογία Θεού!  Τι σας έκαμαν τα σιλό και εκλείσετέ τα;  Και επήγαν οι ζωοτροφές, κύριε Χατζηγιάννη, που 
είσαι και της αγροτικής παρατάξεως.  Οι αγρότες.  Εδιπλασιαστήκαν οι τιμές στις τροφές, το σιτάρι, το αλεύρι, 
έντζιε έμεινε ζημιά που δεν εκάμετε δηλαδή, αλλά να μεν τες… 

 Αυτά ως περιγραφή.  Και θα πάμε, αγαπητοί συνάδελφοι, εις τα σημερινά.  Να πάμε στην πανδημία.  Το 
λοιπόν.  Υπάρχει πανδημία, υπάρχει πρόβλημα;  Μα, ασφαλώς!  Αλλά το κράτος νομίζω ότι επαραξήλωσέν το 
λίγο.  Έφερα ένα ψήφισμα, το οποίο καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, των συναδέλφων του Ευρωκοινοβουλίου, όπου 
λέει μέσα «τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται…» -έλα, κυρία Μαρία, πάρ’ το, να το καταθέσεις και να το 
φωτοτυπήσεις, να το κάμεις διανομή εις τους συναδέλφους- που λέει επί λέξει -έλα, κυρία Μαρία, πάρ’ το- 
υπενθυμίζει ότι ακόμα και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να υπάρχουν οι θεμελιώδεις αρχές του 
κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.   

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Να υπερισχύουν, όχι να υπάρχουν.   

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ:   

 Να υπερισχύουν, σωστά, ευχαριστώ για τη διόρθωση.   

 Και κάμνει μέσα αναφορά για τριάντα έξι συμβάσεις που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’ 
επέκταση και η Κύπρος.  Εγώ δε λέω ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, αλλά δεν πρέπει να διαχωρίζουμε 
τους πολίτες και να τους λέμε «εσείς είσαστε εμβολιασμένοι, εσείς είσαστε ανεμβολίαστοι» κ.ο.κ.  Αυτό δεν είναι 
σωστό.  Υπάρχει η πειθώ.  Πρέπει και η Βουλή να λάβει τα μέτρα της, να γίνει μία συζήτηση εδώ και να εγκρίνει 
τα μέτρα.  Τι μας πειράζει;  Ή φοβούμαστε να αναλάβουμε ευθύνες;  Πρέπει όλες να τις αφήκουμεν στις πλάτες 
του κ. Χατζηπαντέλα;  Λυπούμαι, κύριοι, αλλά και εμείς πρέπει επιτέλους να αναλάβουμε ευθύνες.  Και, αφού τη 
μετάδοση του ιού την κάμνουν και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι, γιατί δεν κάμνουμεν rapid test για 
όλους, αφού είμαστε και όλοι φορείς;  Και να είμαστε σωστοί, όπως γινόταν προηγουμένως, που είπε ο Γιώργος 
ο Πάνου ότι το rapid test βοηθά και τερματίζει τη διάδοση.  Θέλει πολλύν νουν;  Και, όταν σπρώχνεις τα πράγματα 
στα άκρα, θα έχουμε τις δυσκολίες που είχαμε προχθές, κύριε Μυλωνά, που εμαζευτήκαν εδώ έξω από τη Βουλή 
και εκάμναν φασαρία, εν τω δικαίω τους δηλαδή.   

 Το λοιπόν.  Θέλω να πάω και να πω και δύο λόγια για το ΓΕΣΥ.  Τι είναι, πού εφτάσαμεν εις το ΓΕΣΥ;  Εις 
το ΓΕΣΥ εφτάσαμεν εις τη διάλυση του συστήματος -πραγματικά εις τη διάλυση- και οι εκθέσεις του Γενικού 
Ελεγκτού το αποτυπώνουν.  Εμένα δε με ικανοποιεί να επαιρόμεθα όλοι ότι εκάμαμεν ΓΕΣΥ.  Μακάρι να 
εκάμναμεν ΓΕΣΥ.   

 Να σας πω ένα παράδειγμα προχθεσινό.  Εχάσαμεν πολλούς ανθρώπους με τα μέτρα που παίρνουν και 
με τη διάλυση των νοσοκομείων, τα οποία, αντί να τα αναβαθμίσουμε, εδιαλύσαμέν τα με την έξυπνη ιδέα να 
πιάνουμε τους γιατρούς των νοσοκομείων, που επαίρναν €5.000, να τους δίνουμε €15.000 έξω.  Εγώ δεν είμαι 
εναντίον οι γιατροί να πληρώνονται, αλλά να πληρώνονται γι’ αυτά που προσφέρουν.  Εδιαλύσαν τα νοσοκομεία.  
Πηγαίνει ένας κύριος ο οποίος ήταν μεγάλος εις την ηλικία, πρησμένα τα πόδκια του, εχαροπάλευεν. «Βάλτου 
έναν ορό.» Ρωτά πίσω από το παραπέτασμα: «Πόσων χρονών είναι τούτος;». «Εβδομήντα οκτώ.» «Έχει 
κορωνοϊό;» «Όι». «Άης τον να φύει τούτον, έν’ μεγάλος.»!  Ο άνθρωπος επέθανεν προχθές, εθάφτηκεν σήμερα.   

 Και περιστατικά ’πού τούτα πάρα πολλά.  ΄Εν’ διαλυμένα τα νοσοκομεία!  Τα έκτακτα περιστατικά, τα 
σοβαρά περιστατικά κ.ο.κ.  Το μόνο πράγμα το οποίο λειτουργεί, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η υπηρεσία της κ. 
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Γιαννάκη.  Όταν ένα περιστατικό είναι πολύ σοβαρό, έκτακτο καρδιακό, δεν το καλύπτει το ΓΕΣΥ.  Όταν 
υπάρχουν θέματα μικροχειρουργικής, δεν τα καλύπτει το ΓΕΣΥ.   

 Τα οφθαλμολογικά ζητήματα δεν τα καλύπτει το ΓΕΣΥ.  Τα κέντρα αποκατάστασης είναι στο υπουργείο.  
Υπάρχουν σοβαρά περιστατικά καρδιακά.  Δεν τα καλύπτουν και δεν έχουν τη δυνατότητα.  Δηλαδή, αν έχετε 
ένα σοβαρό καρδιακό περιστατικό ενός κοντινού σας, που πρέπει να χειρουργηθεί σε τρεις ώρες, λέει το ΓΕΣΥ 
«κύριε, δεν έχουμε τη δυνατότητα».  Άρα, πρέπει να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός -ώρα της καλή της Γιαννάκη 
που τον έχει- για να τον στείλει στον ιδιωτικό τομέα.  Έκαμεν 3 000 ασθενείς.  Επληρώσαμεν €14 εκατομ. έξω.  
Και έστειλε και στο εξωτερικό πολλαπλάσια περιστατικά που δεν μπορούν να γίνουν εδώ, αλλά εκείνα, πες, δεν 
μπορούν να γίνουν.  Αλλά αυτά που μπορούν να γίνουν στην Κύπρο, της μικροχειρουργικής, τα σοβαρά, 
καρδιοπάθειες, ανευρύσματα…  Παθαίνει ένας ανεύρυσμα, πρέπει να χειρουργηθεί -κύριε Χατζηγιάννη, είναι 
στην αδελφή σου, στο Παραλίμνι- τι θα γίνει;  Εννά τον ’φήκει να πεθάνει;  Δεν έχουν οι κύριοι του ΓΕΣΥ!   

 Και προχθές, επειδή δύο εκτελεστικοί, ο Καροτσάκης και ο Γεωργίου, -λέω τα ονόματά τους- δεν υπάκουαν 
εις το σύστημα και έστησαν πόδι να εφαρμόζεται η νομοθεσία, τους εξαπέλυσαν και τους απέλυσαν!  Ένας άλλος 
καρδιολόγος, εντατικολόγος είπε σε τούτους τους φωστήρες τους διευθυντές που έχουμε στο ΓΕΣΥ και στον 
ΟΑΥ «κύριε, μα κάθε νύκτα μπορείς να με βάλλεις on call;  Είμαι παντρεμένος, έχω και εγώ ένα μωρό.  Μη με 
βάλλεις κάθε νύκτα».  Απέλυσέν τον, κύριε!  Και ψάχνουμε εντατικολόγο!  Και παραπαίουν τα νοσοκομεία!  Είναι 
τούτο το ΓΕΣΥ που εκάμαμεν;  Και καλά κάμνετε να διαβάζετε τις εκθέσεις του ελεγκτού, να δείτε τι 
παρατράγουδα και τι ζημιές έχουμε μέσα.   

 Επειδή, συνάδελφοι, δε με παίρνει ο χρόνος, θα πω έτσι εν τάχει για τη λαθρομετανάστευση και την άμυνα.  
Τούτα είναι βίοι παράλληλοι.  Και μην επαίρεστε ότι εμειώσετε τη θητεία.  Εδιαλύσετε την Εθνική Φρουρά με 
τούτον τον τρόπο, διότι δεν εκάμετε επαγγελματικό στρατό.  Παίρνετε αυτούς που παίρνετε και τους δίνετε €1.000 
-€1.000 δεν είναι μισθός- με αποτέλεσμα, κάθε φορά που παίρνουμε χίλιους, οι πεντακόσιοι φεύγουν μας.  Και 
η γραμμή αντιπαράταξης έμεινε κενή και κάμνουν παναΰριν της Λαμπρής οι Τούρκοι, στέλλοντας τους 
τζιχαντιστές και μπαίνουν μέσα.  Και μεν μου πείτε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΑΚΕΛ, ότι δεν είμαστε γέφυρα 
ειρήνης.  Ασφαλώς είμαστε, είμαστε δημοκρατικός κόσμος, σωστός κόσμος, υπήρξαμε και εμείς πρόσφυγες, 
είμαστε πρόσφυγες, αλλά δεν πήγαμε σε καμιά χώρα να κάμνουμεν τούτα που κάμνουν τούτοι.  Και τούτους 
στέλλει μάς τους οργανωμένα και πολύ εκπαιδευμένους η Τουρκία και αύριο θα στραφούν εναντίον μας.  Εμείς 
είμαστε υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πρόβλημα.   

 Και κλείω με το θέμα του εργατικού δυναμικού.  Με το περιβόητο ΕΕΕ που εκάμαμεν, εδημιουργήσαμεν 
τεράστια προβλήματα εις τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη, από τους οποίους θα αποκόπτουμε 
και θα ζητούμε «φέρε κατάθεση της τράπεζας».  Παίρνει ένας επίδομα για έξι χρόνια.  Και ύστερα θυμούνται, 
στέλλουν του ένα γράμμα «φέρε μας τις καταθέσεις».  Μα, πού να τις εύρει;  Αφού έξι χρόνια εδίας του επίδομα, 
κύριε, και οι κύριοι του ΕΕΕ ούτε απαντούν ούτε μπορείς να τους δεις.  Δηλαδή τους ανθρώπους που έχουν 
πραγματική ανάγκη τους αποκλείουν.  Και καμπόσοι που ξέρουν το σύστημα καλά το εκμεταλλεύονται και 
στέλλουν τους να πάνε δουλειά, δεν πάσιν.  Δηλαδή ο καλύτερος προαγωγός της παράνομης εργασίας είναι το 
ίδιο το κράτος.  Όλοι αυτοί που φέρνουμε είναι ξένοι.  Πάνε σε έναν γεωργό, πάνε ως οικιακή βοηθός σε 
διάφορους που έχουν ανάγκη, έρχονται ως εργαζόμενοι και μετά κάμνουν αίτηση πολιτικού ασύλου.   

 Να μη δεχόμαστε, κύριε, ούτε αλλαγή εργοδότη ούτε αίτηση πολιτικού ασύλου!  Ένας ήρτεν φοιτητής.  
Καλά, κύριε, γιατί;  Ως φοιτητής ήρτες, τωρά θέλεις πολιτικό άσυλο;  Και εμείς το δεχόμαστε.  Αυτά πρέπει να 
τερματιστούν.  Η αλλαγή του εργοδότη να μην επιτρέπεται ούτε η αλλαγή μιας οικιακής βοηθού -αν θέλει να 
αλλάξει εργοδότη, να πάει στη χώρα της και να ξαναστραφεί- και στους φοιτητές που έρχονται να μην τους 
επιτρέπεται.  Για τούτες τις τρεις κατηγορίες το κράτος πρέπει να λάβει μέτρα και να το απαγορεύσει διά ροπάλου. 
Αυτά δεν μπορούν να γίνονται.   

 Και δεν είμαστε, αγαπητέ μου Άριστε, ούτε εναντίον των εργαζομένων ούτε των ανθρώπων που έχουν 
ανάγκη για πολιτικό άσυλο πραγματικό.  Όμως, αυτή η χώρα κινδυνεύει να ανατραπεί.  Λέει το ο Νουρής.  Είναι 
ο μόνος υπουργός που σήκωσε το ανάστημά του και αναγνώρισε εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα.  Πρέπει να 
το καταλάβουμε όλοι μας.  Και δεν είναι θέμα ιδεολογίας ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων μόνο.  Είναι θέμα υπάρξεως 
του κυπριακού ελληνισμού στη γη των πατέρων του.   

 Λυπούμαι, ετέλειωσεν ο χρόνος, κύριοι.  Άλλη φορά που θα μείνετε παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, έχουμε 
αρκετά άλλα να πούμε.   

 Ευχαριστώ, χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές, καλή ελευθερία στον τόπο μας, επιστροφή των 
διακοσίων χιλιάδων προσφύγων στη γενέθλια γη, ανεύρεση των αγνοουμένων μας και καλές αντοχές εις τους 
εγκλωβισμένους μας!   

 Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ) 

 Να είστε καλά.   
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(Στο σημείο αυτό ο προεδρεύων της συνεδρίασης επανέρχεται στην έδρα.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Δημητρίου, έχεις τον λόγο, συγγνώμη που αργήσαμε να σε καλέσουμε, αλλά λειτουργεί τόσο καλά 
η προεδρία, που έρκουνται μόνοι τους οι αγορητές!   

(Γέλια) 

 Σημαίνει ότι είναι όλα στην εντέλεια!  Και αρχίσαν οι του Δημοκρατικού Συναγερμού να είναι υπάκουοι 
κύριοι, πρώτος και καλύτερος ο Δημήτρης!   

 Κύριε Δημήτρη, έχεις τον λόγο. 

 Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Το μόνο που μπορώ να σηκώσω μετά τον κ. Κουλία είναι το μικρόφωνο! 

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Επείραξέ σε το σύνδρομο της Τροίας φαίνεται, κύριε Δημήτρη! 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Σύνδρομο ή φαινόμενο;  Είπες μας φαινόμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σύνδρομο, σύνδρομο, σύνδρομο!  Όπως το περιέγραψα έτσι είναι. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Ξέραμε ως τώρα ότι η Τροία ήταν ιστορικό γεγονός. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τούτο έν’ δικό μας στο Δημοκρατικό Κόμμα, κύριε συνάδελφε! 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Εμάθαμε ότι έν’ σύνδρομο!  Μάλλον έν’ το σύνδρομο του ΔΗΚΟ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, το είπαμε, είναι προνόμιο δικό μας, το οποίο μοιραστήκατε ένθεν και ένθεν! 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Εμάθαμε τζιαι κάτι! 

 Αν ακούαμε σήμερα…  Η πένα έν’ δική σας, κύριε Κουλία; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όι, αυτή είναι για τους αγορητές, αν θέλουν να πάρουν κάποια σημείωση.   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Αν ακούγαμε σήμερα τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΑΚΕΛ, θα έβγαζε κάποιος 
το συμπέρασμα ότι ζούμε σε μια χώρα καταχρεωμένη, τριτοκοσμική, μια χώρα που δε λειτουργεί τίποτε, μια 
χώρα που υπάρχουν βασικά προβλήματα.  Ευτυχώς που η πραγματικότητα τους διαψεύδει.   

 Είπε προηγουμένως ο κ. Καυκαλιάς, ο αγαπητός συνάδελφος, ο πρόεδρος της επιτροπής Εργασίας, ο 
οποίος επικεντρώθηκε στα θέματα της εργασίας, για το πέναλτι του 12%.  Θυμούμαι μάλιστα ότι προεκλογικά, 
τον Μάη, έγινε και πορεία με απαίτηση να σταματήσει αυτό το πέναλτι του 12%.  Μάλλον ξεχνάτε το πότε 
εφαρμόστηκε το 12% και πώς εφαρμόστηκε το 12%!  Και τι θα σημαίνει για το Ταμείο των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων -που δεν είναι ούτε δικό μας ούτε δικό σας, είναι των εργαζομένων- η κατάργηση του πέναλτι του 
12%.   

 Είπατε για την ΑΤΑ, για να επανέλθει η ΑΤΑ.  Εν μας είπατε πότε κουρεύτηκε η ΑΤΑ.  Είπατε για τα 
προβλήματα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, που όντως υπάρχουν ζητήματα, και για τα άλλα επιδόματα 
ή τις άδειες, που ευτυχώς θα μηχανογραφηθούν, μηχανογραφούνται, και θα σταματήσει η ταλαιπωρία και η 
γραφειοκρατία.  Το ξέρετε, μας το είπε η υπουργός στην επιτροπή, ήρθε με τον υφυπουργό Καινοτομίας και θα 
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γίνει ό,τι έγινε με τα επιδόματα Covid, χωρίς ταλαιπωρία, με ηλεκτρονική υποβολή, χωρίς να χάνονται φάκελοι, 
χωρίς να χάνονται αιτιολογικά, για να μην υπάρχουν αυτά τα ζητήματα.   

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είναι γεγονός πως στην κορυφαία κοινοβουλευτική πράξη, στη συζήτηση και στην ψήφιση του κρατικού 
μας προϋπολογισμού, ακούγονται κάθε χρόνο πολλά, τα περισσότερα εξ αυτών ουσιαστικά.  

 Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι η έκφραση της πολιτικής της εκτελεστικής εξουσίας, είναι το οικονομικό 
αποτύπωμα της στρατηγικής της κυβέρνησης.  Ο προϋπολογισμός του 2022 είναι ο ένατος προϋπολογισμός 
που καταθέτει η κυβέρνηση Αναστασιάδη.  Άκουσα και εδώ από αυτό εδώ το βήμα, αλλά και τις προηγούμενες 
μέρες σε δημόσιες συζητήσεις, πως, επειδή είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της παρούσας διακυβέρνησης, 
δεν έχει κάτι να προσθέσει.  Μάλλον αυτοί που το λεν δεν τον μελέτησαν.  Και αυτή είναι η διαφορά του 
φιλελευθερισμού, του Δημοκρατικού Συναγερμού.  Δεν εφαρμόζουμε πολιτικές ανάλογα σε ποιο στάδιο της 
διακυβέρνησης είμαστε, αν είμαστε στον πρώτο ή στον τελευταίο χρόνο, δε χαράζουμε στρατηγική στη βάση 
αρεσκείας κανενός και δε μεταλλάζουμε τη θέση μας μέσα σε ένα βράδυ.  Στον Δημοκρατικό Συναγερμό έχουμε 
αρχές.  Η βασικότερη στην πολιτική μας δράση είναι τούτη: Να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον 
των πολλών, των πολιτών, της κοινωνίας.  

 Η πολιτική, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλει τόλμη, να σπάσεις αυγά, για να πετύχουν οι μεταρρυθμίσεις, από 
τις μικρές μέχρι και τις μεγαλύτερες, από το ΓΕΣΥ, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στη δικαιοσύνη, στη δημόσια 
υπηρεσία.  Ο σχεδιασμός πολιτικών δεν έχει ημερομηνία λήξης.  Και σήμερα, παρά το ό,τι λέτε, και ισχύει ότι 
κυβερνάμε εννέα χρόνια, έχουμε την πιο συγκροτημένη, την πιο ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης.  Όχι 
για τον επόμενο χρόνο ούτε για τα επόμενα έξι χρόνια.  Όταν σχεδιάζουμε πολιτικές, δεν το κάνουμε τακτικιστικά 
με χρονικό ορίζοντα μερικών μηνών ή ετών, αλλά το κάνουμε στρατηγικά, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
επενδύοντας στις επόμενες γενιές.  

 Σήμερα, πέραν του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενός πλάνου εφαρμογής μέχρι το 2026 που 
καλύπτει όλες τις εκφάνσεις της ανάπτυξης της χώρας και του οποίου οι θετικές συνέπειες θα έχουν αντίκτυπο 
δεκαετιών, καθοδηγούμαστε και από το «Όραμα 2035», τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της κυπριακής οικονομίας που ετοιμάστηκε από το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας της Κύπρου.  
Ποτέ δεν ήμασταν και ποτέ δε θα γίνουμε υποστηρικτές της θεωρητικής πολιτικής.  Εμείς είμαστε λάτρεις της 
εφαρμοσμένης πολιτικής.  Της πολιτικής που έχει αποτέλεσμα, που στην πράξη βελτιώνει την ποιότητα ζωής 
των συμπολιτών μας.  Χρειάζεται συνεχώς να έχουμε στο μυαλό μας ποιες είναι οι έγνοιες, οι ανησυχίες, τα 
ζητούμενα των συμπολιτών μας.  Λέμε όλοι πως η απόσταση μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών μεγαλώνει.  
Λέμε όλοι, και μάλλον όλοι το αντιλαμβανόμαστε, πως η απαξίωση των πολιτών απέναντι σε εμάς, στους 
πολιτικούς, στα κόμματα, στην πολιτική, αυξάνεται.  Δεν αρκεί η διαπίστωση της αποχής το βράδυ των εκλογών 
στα τηλεοπτικά πάνελς, για να μειωθεί η απαξίωση, χρειάζεται προσπάθεια, συνεχής προσπάθεια από μας, για 
να μπούμε στα παπούτσια τους.  

 Οι νέοι του τόπου μας δε θέλουν ειδική μεταχείριση, σιχαίνονται να ακούν για ειδικές μεταχειρίσεις.  Αυτό 
που θέλουν, αυτό που απαιτούν είναι να μη βρίσκουν εμπόδια, να μην ταλαιπωρούνται, να έχουν ίσες ευκαιρίες.  
Ζητούν από εμάς ειλικρίνεια και διαφάνεια, να είμαστε ανθρώπινοι, να λειτουργούμε ως φωτεινά παραδείγματα.  
Να εφαρμόσουμε πρώτα εμείς τα όσα νομοθετούμε ή θέλουμε να νομοθετήσουμε για όλους τους άλλους.  

 Ως πρόεδρος της επιτροπής Θεσμών δηλώνω πως το ζήτημα του πόθεν έσχες των βουλευτών και των 
υπουργών θα ολοκληρωθεί άμεσα.  Η δήλωση θα γίνεται ηλεκτρονικά, για να είναι εύκολη η σύγκριση με τις 
προηγούμενες δηλώσεις και θα γίνεται με ομοιομορφία, θα ελέγχεται από άλλους, όχι από συναδέλφους, και θα 
υπηρετεί την ουσία:  Τη σύγκριση της περιουσίας του πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου πριν επιλέξει να ενταχθεί 
στον πολιτικό στίβο, κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής και στην έξοδο, με τη συμβολή του Τμήματος 
Φορολογίας και άλλων τμημάτων του κράτους που καταγράφουν περιουσιακά στοιχεία.   

 Η διαφάνεια βεβαίως δεν τελειώνει στο πόθεν έσχες ούτε και στο lobbying που νομοθετείται στις επόμενες 
βδομάδες.  Η καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς δε σταματά στην ψήφιση νόμων.  Όσο καλές και 
απαραίτητες και αν είναι οι νομοθεσίες και για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και για την προστασία 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος δεν αρκούν, ούτε αρκούν βεβαίως οι νόμοι που έχουμε σήμερα.  Χρειάζεται 
μια παράμετρος που χωρίς αυτή θα συνεχίσουμε να κάνουμε στροφές γύρω από τους εαυτούς μας:  Η ηθική.  Η 
ηθική όλων των πολιτών, πρωτίστως εμάς των πολιτικών, η πίστη στις αξίες, για να αναμετρηθούμε με το τέρας 
της διαφθοράς.  Μόνο όταν πιστέψουμε πως θέλουμε και μπορούμε να ζούμε σε μια χώρα που θα επικρατήσει 
η διαφάνεια και θα καταπολεμηθεί η διαφθορά, θα τα καταφέρουμε.  Θέλω να απευθυνθώ στο φιλότιμο όλων 
των έντιμων και ηθικών συμπολιτών μας, στη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, και θέλω να τους 
καλέσω να μιλήσουν, να καταγγείλουν την ανηθικότητα, τη διαφθορά και τη διαπλοκή.  Τότε θα έχει νόημα και η 
λειτουργία της Αρχής κατά της Διαφθοράς και η προστασία αυτών που θα καταγγέλλουν.  

 Βασικό όπλο σε αυτό τον πόλεμο είναι βεβαίως η επικράτηση της διαφάνειας σε όλες τις εκφάνσεις, σε 
όλες τις αλληλεπιδράσεις του πολίτη με το κράτος.  Αν όλες οι αιτήσεις προς το δημόσιο γίνονται ηλεκτρονικά, 
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κανένας φάκελος δεν πρόκειται να χάνεται, κανένας πολίτης δε θα ταλαιπωρείται στις ουρές, κανένα αιτιολογικό 
δε θα αγνοείται ανάμεσα σε στοίβες, κανένας συμπολίτης μας δε θα χάνει την αξιοπρέπειά του, αναμένοντας για 
μήνες να εγκριθεί η αίτησή του για σύνταξη ή για επίδομα ασθενείας.  

 Ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δε διαπραγματεύεται την πορεία του σε ένα σύγχρονο ψηφιακό 
περιβάλλον, είναι δεδομένη αυτή η πορεία.  Χρειάζεται ένα κοινωνικό κράτος που να καταλαβαίνει τις ανάγκες 
των πολιτών του.  Και σήμερα χρειάζεται ενσυναίσθηση.  Ενσυναίσθηση, για να πείσουμε τους πολίτες για την 
αξία της πολιτικής και για να αποδείξουμε πως οι αποφάσεις που λαμβάνουμε έχουν επίδραση θετική στις ζωές 
τους.  Για να το καταφέρουμε αυτό, οφείλουμε να είμαστε και εδώ, εντός κοινοβουλίου, λιγότερο κοκόρια και 
περισσότερο περιστέρια.  Οι διαφωνίες να είναι πολιτικές, οι αντιπαραθέσεις ουσιαστικές, μακριά από ανούσιες 
και για λόγους εντυπώσεων αντιμαχίες.  

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι,  

 Οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες.  Οι ριζικές, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν τη χώρα 
μας χρειάζεται να προχωρήσουν.  Κανένα κυβερνών κόμμα δεν είχε ποτέ πλειοψηφία στη Βουλή.  Χρειάζονται 
συμμαχίες, συνεργασίες, συνέργειες, συνεννόηση.  Κανένας δεν έχει από μόνος του όλες τις απαντήσεις.  Αυτός 
ο τόπος κατάφερε να επιβιώσει τα τελευταία εξήντα χρόνια, γιατί στις κρίσιμες ώρες οι κάτοικοι, οι πολίτες, 
συνεπώς και οι πολιτικοί, λειτουργούσαν και λειτουργούμε μετρώντας αυτά που μας ενώνουν, που είναι πολύ 
περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.  

 Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης πως δε ζούμε σε μια φυσιολογική χώρα.  Όσες αλλαγές και αν πετύχουμε, 
θα συνεχίσουμε να ζούμε σε μια μη φυσιολογική χώρα.  Η πιο ριζοσπαστική μεταρρύθμιση που οφείλουμε να 
πετύχουμε είναι η επίλυση του Κυπριακού, η απελευθέρωση της χώρας μας.  Μέχρι τότε, θα έχουμε ένα ταβάνι 
πάνω από τα κεφάλια μας που θα μας περιορίζει.  Οφείλουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας να τους 
προσφέρουμε την ευκαιρία να ζήσουν και να ευημερήσουν σε μια φυσιολογική χώρα.  Να μπορούμε ελεύθεροι 
οι νέοι αυτού του τόπου να δημιουργήσουμε χωρίς εμπόδια, απτά και νοερά οδοφράγματα.  Το «δεν ξεχνώ» δεν 
πρέπει να μένει σύνθημα, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως δε ζούμε σε συνθήκες κανονικότητας, όσο και αν τα 
φαινόμενα απατούν.  

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Θέλω να κλείσω την ομιλία μου με μια επίκληση στον ορθολογισμό που είναι απαραίτητος στην πολιτική 
μας δράση, που επιτάσσει να αντιστεκόμαστε στον λαϊκισμό, να μη λέμε σε όλους τους πολίτες ή έστω στους 
φωνασκούντες πως έχουν δίκαιο χωρίς να έχουν, να μη μετράμε συνεχώς αν θα χάσουμε ψήφους, αλλά το τι 
είναι καλύτερο να γίνει.  Τα τελευταία χρόνια, μετά και την έλευση της πανδημίας, αυτή η συζήτηση γίνεται πιο 
έντονη και πιο συχνή.  Πριν από δυο βδομάδες είχαμε επιθέσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις, σε δημοτικά σχολεία.  
Το καλοκαίρι κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές στην επίθεση στο Σίγμα.  Πριν από ένα χρόνο έκαψαν κεραίες 
τηλεφωνίας.  Η επιστήμη δίνει τη λύση και καθοδηγεί.  Τα ανυπόστατα επιχειρήματα των ανεγκέφαλων βρίσκουν 
δυστυχώς ανταπόκριση και στο φάσμα των κομμάτων και των πολιτικών.  Η δημοκρατία δεν καταλύεται μόνο με 
τα τανκς και με τα όπλα.  Η δημοκρατία κινδυνεύει δυστυχώς και από νοσηρές νοοτροπίες που έχουν ξεπεράσει 
τα όρια του λαϊκισμού και φτάνουν στην παραφροσύνη, τη διαδικτυακή παραφροσύνη.  Και όσο την υποτιμούμε 
-και εμείς εδώ στη Βουλή- και όσο κοιτάμε αυτούς τους παράφρονες με αμηχανία και ανεμελιά, αυτοί θα 
ξεσαλώνουν επικαλούμενοι θρασύτατα συνταγματικές ελευθερίες που οι ίδιοι πρώτοι δε σέβονται και καταργούν.  
H ατομική ευθύνη δεν ήταν πότε πιο συλλογική από ό,τι είναι σήμερα. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Η τριήμερη συζήτηση για τον προϋπολογισμό είναι πολύ χρήσιμη και πιστεύω ουσιαστική.  Κανένας 
βεβαίως δεν έπεισε ποτέ κανέναν σε αυτή τη συζήτηση.  Είναι χρήσιμη όμως, γιατί καταγράφονται οι απόψεις 
ενός εκάστου.  Γιατί καταγράφεται η αντίληψη και ο τρόπος που πολιτεύεται κάθε κόμμα και όλοι οι βουλευτές.  
Το επίπεδο της δημοκρατίας μας θα ανέβει, αν εφαρμόσουμε την πίστη μας στις αρχές της δημοκρατίας και όταν 
αποφασίσουμε να είμαστε όλοι λίγο περισσότερο ωφέλιμοι και λίγο λιγότερο αρεστοί.  

 Καλές γιορτές σε όλους και ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τους υπηρεσιακούς για όλη τη συνδρομή, 
κύριε Πρόεδρε, και σε αυτή την τριήμερη συνεδρίαση, αλλά και καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημητρίου, να είσαι καλά, καλά Χριστούγεννα και σε σένα. 

 Ο επόμενος συνάδελφος είναι ο Άριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ. 

 Κύριε Άριστέ μου, το βήμα είναι δικό σου και, μέχρι να πάεις στο βήμα, να πούμε ακόμα κάτι.  Όσα είπε ο 
συνάδελφος ο Κώστας ο Ευσταθίου για τις τράπεζες είναι ακριβώς τα σωστά.  Για να μη χάνουμε χρόνο από την 
ολομέλεια, να προσθέτουμε και μια…  Ναι, συνοψίζοντας… 
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ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουν οι γραμματείς για τον χρόνο μας, γι’ αυτό μην ανησυχείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, ο χρόνος ξεκινά, όταν ξεκινήσει αυτός που αγορεύει, αγαπητέ συνάδελφε.   

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Και επειδή απευθύνθηκα πρώτος σε σας, να σας πω, φίλε Ζαχαρία, ότι υπάρχουν δούρειοι ίπποι, είναι 
σύγχρονοι και είναι εκείνοι οι οποίοι φλερτάρουν με τη λύση δύο κρατών και μπορούμε να συζητήσουμε για το 
πώς μπορούμε να αποτινάξουμε τον τόπο από αυτούς τους δούρειους ίππους.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ευχάριστο τούτο. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Μία εκπληκτική ικανότητα των συναδέλφων του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι κάποιοι να μιλούν 
έχοντας τη λόγχη εφ’ όπλου και κάποιοι άλλοι να αφήνουν λευκά περιστέρια στον ουρανό της Λευκωσίας!  Αλλά, 
αν είναι κάτι που με μαθηματική ακρίβεια και θρησκευτική ευλάβεια κάμνουν όλοι ανελλιπώς, είναι να επιτίθενται 
στο ΑΚΕΛ λες και έχουν πριμ να επιτίθενται μόνο στο ΑΚΕΛ!  Αυτή κι αν είναι επικοινωνιακή διαχείριση!   

 Και να πω στον φίλο τον Δημήτρη ότι ο συμβιβασμός που έγινε τότε για την αποκοπή του 12% ήταν προ 
του κινδύνου και εξαιτίας της προσπάθειας αποτροπής της δικής σας θέσης που ήταν και η θέση της τρόικας.  
Και ως γνωστό καθημερινά μιλούσατε στα τηλέφωνα για επιμήκυνση και παράταση των ορίων αφυπηρέτησης.  
Και λήφθηκε αυτή η απόφαση, η δύσκολη, με την προϋπόθεση, εφόσον οι συνθήκες οι δημοσιονομικές το 
επέτρεπαν, να επανέλθουμε.  Σήμερα όλα τα κόμματα πλην του ΔΗΣΥ συνηγορούν, όλες οι συντεχνίες, πλην 
κάποιων φίλων σας, συνηγορούν, πλην όμως αντιστέκεστε, προφανώς προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 
συμφερόντων.   

 Δεν είναι εδώ οι Ελαμίτες, αλλά είμαι βέβαιος ότι μας παρακολουθούν και δεν ξέρω αν γνωρίζουν από μη 
χριστιανούς ορθόδοξους, αλλά ο Πλάτωνας στο Συμπόσιο είχε πει το γνωστό «όμοιος ομοίω αεί πελάζει», ο 
όμοιος δηλαδή πάντα τον όμοιο πλησιάζει: Χίτες, Γρίβας, ΕΟΚΑ Β΄, Χρυσή Αυγή, Μιχαλολιάκος, ΕΛΑΜ.  Η 
σπορά, όπως αυτοπροσδιορίζονται, των ηττημένων του 1945.  Κοντολογίς, όλοι βράζουν στο καζάνι του 
φασισμού!   

 Ο κλάδος ελαίας του κ. Δημητρίου προφανώς δεν ήταν υπόψη του κ. Νεοφύτου, όταν χθες επιτέθηκε 
ανοίκεια στο ΑΚΕΛ και στην ηγεσία του εκστομίζοντας συχνά πυκνά και αρκετά fake news και οφείλουμε να τα 
σχολιάσουμε.  Πρέπει να πω ότι θα αφιερώσω κάποιο χρόνο από την ομιλία μου να σχολιάσω κάποια 
ενδιαφέροντα που είπε ο κ. Νεοφύτου, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  Τα fake news και εκείνα που 
τεχνηέντως προσπέρασε ωσάν να ήταν ο Μέσι.  Cyta…  Μόνο το στιλ.  Cyta:  «Ευτυχώς», είπε, «που φέραμε 
νομοσχέδια στη Βουλή, για να είναι η Cyta αυτή που είναι σήμερα», αυτό είπε από αυτό το βήμα χθες ο κ. 
Νεοφύτου.  Αλήθεια τι νομοσχέδια έφεραν στη Βουλή;  Και επειδή οι Λατίνοι είπαν αυτό το περιβόητο «scripta 
manent», τα γραπτά μένουν, διαβάζω, κύριε Πρόεδρε:  «2001, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Αβέρωφ 
Νεοφύτου προσήλθε λίγο πριν τις 4.00 το απόγευμα στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής όπου και κατέθεσε 
το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας της ΑΤΗΚ και τη μετατροπή της σε 
μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.  Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο θεωρεί ότι υπάρχει στη νέα 
Βουλή ο απαραίτητος συσχετισμός δυνάμεων, ώστε να περάσει το νομοσχέδιο για μετοχοποίηση της ΑΤΗΚ, ο 
κ. Νεοφύτου είπε:  “Θα το παλέψουμε, θα το παλέψουμε, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η μετοχοποίηση θα δώσει 
ευελιξία στην ΑΤΗΚ”».  Ευτυχώς που το παλέψαμε και εμείς ως ΑΚΕΛ και άλλα κόμματα στο κοινοβούλιο και 
τότε, αλλά και το 2015, γιατί, αν περνούσε η δική σας πάλη, ήταν να κάμει φτερά και η Cyta, όπως έκαμαν οι 
Κυπριακές Αερογραμμές!  Έδινε και κατάλογο μάλιστα τότε με προτιμησιακό καθεστώς ποιους κερδοφόρους 
ημιδημόσιους ήθελε να ιδιωτικοποιήσει!   

 Δεύτερη κατηγορία fake news:  «Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων», είπε ο κ. Νεοφύτου, «είναι μόνο 
48 000».  Λυπούμαστε που η Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας λέει άλλα και διαψεύδει τον κ. 
Νεοφύτου.  Στην κυβέρνηση υπάρχουν 52 500 δημόσιοι υπάλληλοι.  Στη γενική κυβέρνηση συνολικά, με 
στατιστικά αυτής της διακυβέρνησης, έχουμε 69 757 υπαλλήλους!  Ε, με όλο τον σεβασμό, μάλλον τα μαθηματικά 
του κ. Αβέρωφ φέρνουν κάτι από Γιαννάκη!  48 000, παρένθεση, seventy thousands!   

(Γέλια) 

 Ναι!   

 «Διαχειρίστηκαν με επιτυχία», είπε, «το δημόσιο χρέος».  Άλλα fake news!  Πάλι scripta manent, πάλι τα 
γραπτά μένουν.  Διαβάζω από το ΚΥΠΕ: «2011, ο κ. Νεοφύτου είπε ακόμα ότι το δημόσιο χρέος είναι σήμερα 
δέκα δισεκατομμύρια εξακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ, χρέος που φορτώνουμε στα παιδιά μας.  Δεν 
μπορούμε εμείς σήμερα να σπαταλούμε και να χρεώνουμε τους επόμενους στέλνοντας τον λογαριασμό στα 
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παιδιά μας.»  Σήμερα τι έχουμε;  Έχουμε είκοσι πέντε δισεκατομμύρια, είκοσι πέντε δισεκατομμύρια δημόσιο 
χρέος, ποσοστό 108% επί του ΑΕΠ.  Αν κάμουμε τις αλχημείες που έκαμνε ο Αβέρωφ τότε που προσέθετε τα 
ταμεία του πλεονάζοντος προσωπικού και των κοινωνικών ασφαλίσεων, βάλτε ακόμα εννέα δισεκατομμύρια, 
τριάντα τέσσερα δισεκατομμύρια.  Έκλαιε για τα δέκα δισεκατομμύρια!  Έκλαιε για τα δέκα!  Διερωτώμαι τι θα πει 
του Περικλή για την κληρονομιά που εννά του αφήσει!  Στα τριάντα τέσσερα δισεκατομμύρια.  Και εδώ πρέπει να 
προστεθεί το εξής, για να μην ξεχνιόμαστε:  2012…  Επειδή θέλει να κάνει συγκρίσεις με το τότε!  Ελλείψει 
επιχειρημάτων μπορεί να πάνε…  Λάθος, δε θα πάνε στο 74, μπορεί να πάνε πιο πίσω, αλλά πάνε στο παρελθόν 
εν πάση περιπτώσει.  Συμβουλευτικές υπηρεσίες το 2012, πενήντα τέσσερα εκατομμύρια.  Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στον προϋπολογισμό που θα εγκριθούν, εκατό είκοσι εφτά εκατομμύρια.  Να ακούουν οι πολίτες και 
να διερωτώνται πώς αυτά τα εκατό είκοσι εφτά εκατομμύρια θα διοχετευτούν μαζί με τις εβδομήντα χιλιάδες που 
εστοτζιάσαν στο δημόσιο και κατά τ’ άλλα μιλούν για λιτότητα!  Και ήθελαν να απαντήσουν στον Στέφανο τον 
Στεφάνου χτες που τους είπε ότι υπάρχει όχι μόνο λίπος, αλλά με τα δικά τους δεδομένα, τη δική τους μεζούρα, 
έν’ κάτι άλλο που έχουν!  Οι αριθμοί είναι εκεί, μιλούν από μόνοι τους.   

 Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, και η δεύτερη κατηγορία:  Το τι προσπέρασε ο Αβέρωφ Νεοφύτου.  
Αναφερθήκαμε στη θεσμική διαπλοκή, στη σύγκρουση συμφέροντος και στη διαφθορά και στο ντοκιμαντέρ στο 
οποίο αποκάλεσαν οι Εγγλέζοι στο BBC τον κ. Αναστασιάδη ως τον «the off shore president».  Δεν ένιωσε την 
ανάγκη, πρώτον, να υπερασπιστεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον τέως ηγέτη του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, ένα το κρατούμενο, αλλά το πιο σημαντικό είναι η αντίδρασή του:  «Και τι έγινε;» μας είπε ο κ. 
Νεοφύτου απευθυνόμενος στο ΑΚΕΛ.  «Αυτά, κύριοι του ΑΚΕΛ, μας τα ελέετε τζιαι προεκλογικά και έχετε υποστεί 
εκλογική ήττα»!  Μάλιστα μίλησε για εφτά ιστορικές ήττες.  Βέβαια, ξεχάννει τα ποσοστά που χάνει.  Έτερον 
εκατέρον, εμείς βλέπουμε το σπίτι μας και προσπαθούμε να βελτιωθούμε, αφουγκραζόμενοι την κοινωνία.  Αλλά, 
ποιο ήταν το μήνυμα του κ. Νεοφύτου;  Ε, και τι έγινε εάν είμαστε η κυβέρνηση της διαφθοράς;  Μαγκιά μας, διότι 
μας ψηφίζει ο λαός!  Λοιπόν, ο λαός, οι πολίτες, οι αριστεροί, οι προοδευτικοί, οι δημοκρατικοί, σε δώδεκα μήνες 
που εννά κάμνουμε τη σούμα, να θυμηθούν τον πολιτικό κυνισμό του Αβέρωφ Νεοφύτου και να του στείλουν 
μήνυμα!  Τζιαι να τους στείλουν σπίτι τους!   

 Δεύτερη ντρίπλα του Αβέρωφ Νεοφύτου:  Τους είπαμε ότι είναι συνεργοί και συμμέτοχοι στις πολιτικές 
αποφάσεις Αναστασιάδη για το Κυπριακό.  Από τις παλινωδίες μέχρι το φλερτ για λύση δύο κρατών, μέχρι τη 
σιωπηρή αποδοχή σε πολιτικά και διπλωματικά σαλόνια των περιβόητων και πολύ επικίνδυνων διχοτομικών 
νέων ιδεών.  Δεν ένιωσε την ανάγκη ο κ. Νεοφύτου να απαντήσει ούτε σε αυτό, όπως δεν ένιωσε την ανάγκη -ο 
ίδιος αν θέλει να πει- να τοποθετηθεί ευθαρσώς σε συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου για το ζήτημα αυτό, όπως 
ποτέ και πουθενά δε θα βρείτε δήλωση της ηγεσίας του Συναγερμού που να διαχωρίζει τη θέση της από τις 
επικίνδυνες διχοτομικές νέες ιδέες που πλασάρουν κάποιοι προερχόμενοι από το εξωτερικό και οι οποίοι έχουν 
κατοικοεδρεύσει στην πατρίδα μας.  Αυτό και αν είναι ντρίπλα!  Να σε κατηγορούν για το φλερτ με τα δύο κράτη, 
για διχοτομικές νέες ιδέες και να μη νιώθεις την ανάγκη ή να μην προσπαθείς να απαντήσεις.   

 Πριν μπω στην ομιλία μου, κύριε Πρόεδρε, νιώθω την ανάγκη καθηκόντως να πω και το εξής:  Τις 
προηγούμενες μέρες αναστάλθηκε και η ποινική δίωξη των δύο αυτών κυρίων που κατηγορούνταν -ανδρών 
κυρίων, για να μην παρεξηγηθώ- για σικέ αγώνες.  Και επειδή είναι πολύ της μόδας πλέον τα nolle prosequi, οι 
αναστολές ποινικών διώξεων, θέλουμε να εκφράσουμε την πολύ έντονη απαρέσκειά μας για την πολιτική 
εργαλειοποίηση ανεξάρτητων θεσμών, περιλαμβανομένης και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  Αλλά, 
δε μας εκπλήττει καθόλου, εδώ έχετε καταπιεί ένα ολόκληρο μαύρο βαν, οι σικέ αγώνες θα σας απασχολήσουν;   

 Και βεβαίως και σε πιο σοβαρό μοτίβο, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι η ατιμωρησία είναι πλέον ο κανόνας και 
όχι η εξαίρεση.  Από την ατιμωρησία για τις γυναικοκτονίες του κατά συρροή δολοφόνου, στην ατιμωρησία του 
τραπεζικού σκανδάλου, στη διαφαινόμενη ατιμωρησία του συνεργατισμού, που μετρούν μήνες, για να τη βγάλουν 
ξανά καθαρή μέσα από τις διαδικασίες της παραγραφής αγώγιμων δικαιωμάτων ορισμένοι που ονομάζονται 
συγκεκριμένα στο πόρισμα.  Και τους προειδοποιούμε ότι τον Απρίλη που θα λήγει η παραγραφή να μη 
χαίρονται, γιατί ως ΑΚΕΛ θα αναλάβουμε πρωτοβουλία, όπως πράξαμε και με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, 
να ανανεώσουμε την παραγραφή και να σας αφαιρέσουμε άλλοθι.  Τζιαι μια επόμενη κυβέρνηση, γιατί δεν το 
περιμένουμε από εσάς, να πάρει στα δικαστήρια με αστικές και ενδεχομένως ποινικές υποθέσεις τους υπαίτιους 
και αυτού του ξεπουλήματος.   

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ξεκινώντας με τις θερμές ευχαριστίες μας προς τους λειτουργούς του κοινοβουλίου και της επιτροπής 
Οικονομικών, επιτρέψτε μου να πω πως ποτέ άλλοτε η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό δεν ήταν 
φορτισμένη με τόσα διακυβεύματα.  Ποτέ άλλοτε δεν ήμασταν ως αντιπολίτευση επιφορτισμένοι με την ευθύνη 
να αναδείξουμε τόσα ελλείμματα σε κυβερνητικές πολιτικές που ταλανίζουν τους πολίτες.  Ποτέ άλλοτε οι πολίτες 
δε βίωσαν τόσα ελλείμματα και αδιέξοδα όσα τα τελευταία εννέα σχεδόν χρόνια:  Την απουσία κοινωνικού 
οράματος και στον αντίποδα την παρουσία της διαφθοράς.  Την απουσία βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης και 
στον αντίποδα την παρουσία πολιτικών της αρπακτής.  Την απουσία σεβασμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών 
των πολιτών και στον αντίποδα την παρουσία του αυταρχισμού και της περιστολής.  Την απουσία κράτους 
δικαίου και χρηστής διοίκησης και στον αντίποδα την παρουσία δικαιοσύνης α λα καρτ και κουκουλώματος 
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σοβαρών ποινικών υποθέσεων, σκανδάλων και εγκλημάτων.  Την απουσία, τέλος, πρότασης για έξοδο από το 
σκληρό αδιέξοδο στο Κυπριακό που προκαλεί η κατοχική δύναμη και οι απαράδεκτες και επικίνδυνες θέσεις της, 
αλλά στον αντίποδα την παρουσία σκοπιμοτήτων, πειραματισμών και επικίνδυνων φλερτ με λύση δύο κρατών. 

 Επομένως, μακριά από φτιασίδια και επικοινωνιακά παιγνίδια, όπως πράττει δυστυχώς το Προεδρικό και 
η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, οφείλουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.  Για να κρίνουμε, να 
επικρίνουμε, να καυτηριάσουμε, αλλά πρωτίστως, για να προτείνουμε.  Έτσι αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως 
υπεύθυνη αντιπολίτευση, έτσι αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας εκπροσωπώντας τους πολλούς και όχι τους 
ημέτερους και τους προνομιούχους. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Αναντίλεκτα το κεντρικό έλλειμμα αυτού ή καλύτερα και αυτού του προϋπολογισμού είναι η έλλειψη 
οράματος.  Στεγνός, διαχειριστικός, χωρίς μακρόπνοο σχεδιασμό, φορτωμένος με σκοπιμότητες ενός κόμματος 
που θέλει να μείνει γαντζωμένο στην εξουσία, με πολλά «θα», αλλά και πολλές αιρέσεις.  Με δεσμεύσεις όπως 
αυτές που με Πρόεδρο τον κ. Αναστασιάδη εισπράττει σαν λόγια του αέρα, έπεα πτερόεντα, ο σκεπτόμενος 
πολίτης.  Εξάλλου, ο πραγματικός βαθμός υλοποίησης μιλά από μόνος του για το έλλειμμα αξιοπιστίας της 
παρούσας κυβέρνησης, με μια εξαίρεση:  την αξιοπιστία τους στην εξυπηρέτηση μεγάλων και ιδιοτελών 
οικονομικών συμφερόντων.  Εδώ ο βαθμός υλοποίησής σας αγγίζει το εκατό τοις εκατό.   

 Βέβαια, απέναντι από τις πολιτικές των κυβερνώντων βρίσκονται οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, της 
εργασίας, των χεριών και του μυαλού, που ζουν την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, που βιώνουν την 
ανεργία, που βρίσκονται, όπως και όλοι οι μικρομεσαίοι, στον κίνδυνο εκποίησης ή έξωσης, που κινδυνεύουν με 
κλείσιμο της οικογενειακής ή μικρής επιχείρησης με πτώχευση και εκκαθάριση, βρίσκονται τα νοικοκυριά που 
βιώνουν την ακρίβια.  Αλήθεια, θυμάστε τότε που κάνατε εκστρατείες για την ακρίβια;   

 Απέναντι λοιπόν στις πολιτικές των κυβερνώντων βρισκόμαστε και όλοι εμείς που ασφυκτιούμε και δε 
βολευόμαστε με την κατοχή, που δε φλερτάρουμε με τη λύση δύο κρατών, που διεκδικούμε απελευθέρωση και 
επανένωση με ειρηνικά μέσα, που πιστεύουμε ότι η πατρίδα μας, όπως και οι άνθρωποί της, δικαιούμαστε να 
ζούμε σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, χωρίς στρατούς, χωρίς συρματοπλέγματα και χωρίς κηδεμόνες 
δαίμονες, με αυτούς που ανέφερα προηγουμένους ότι φλερτάρετε.   

 Η παγκόσμια οικονομία, κύριε Πρόεδρε, από την εμφάνιση της πανδημίας και έπειτα, συνεχίζει να βιώνει 
την αβεβαιότητα για την έκταση και την ένταση της κρίσης.  Την ίδια ώρα, οι προκλήσεις της παγκόσμιας 
οικονομίας κατ’ αναλογία είναι και προκλήσεις της κυπριακής οικονομίας.  Όντως έχουμε καλύψει απώλειες των 
προηγούμενων χρόνων στην παραγωγή, πλην όμως το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας έχει σημαντικά 
προβλήματα βιωσιμότητας.  Χρειάζεται αναπροσανατολισμός από τη λογική της αρπακτής που επικράτησε στο 
υφιστάμενο μοντέλο προς μια βιώσιμη, ισορροπημένη και κοινωνικά προσανατολισμένη ανάπτυξη, με δικαιότερη 
κατανομή του πλούτου, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και προστασία των φυσικών πόρων και του 
περιβάλλοντος από την άναρχη ανάπτυξη που υπάρχει σήμερα.   

 Στα δημόσια οικονομικά, όπως ήδη ανέφερα, παρά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, η κυβέρνηση, όχι 
μόνο δεν κατάφερε να μειώσει το δημόσιο χρέος, αλλά αντίθετα παρουσιάζει αύξηση σε ονομαστικούς όρους, τα 
€25 δις είναι ένας πολύ επικίνδυνος αριθμός.  Εξαιρουμένης της αύξησης που καταγράφηκε το 2020 -για να μη 
μας απαντούν, προφανώς λόγω της πανδημίας και αναγνωρίζουμε ότι έπρεπε να δοθούν κονδύλια και καλώς 
δόθηκαν- όλες οι υπόλοιπες αυξήσεις αφορούν κακοδιαχείριση και αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, έναν 
υπερμεγέθη δημόσιο τομέα στον βωμό της ημετεροκρατίας.   

 Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τη βελτίωση των δεικτών και τη 
συμπερίληψη όντως αυξημένων δαπανών στον κρατικό προϋπολογισμό, η κυβέρνηση συνεχίζει να ασκεί μια 
οικονομική πολιτική που στρέφεται εις βάρος της πλειοψηφίας της κοινωνίας.  Ασκεί οικονομική πολιτική χωρίς 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό, εξυπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα και αδυνατώντας να απαντήσει στις 
σύγχρονες ανάγκες του μέσου πολίτη.  Είναι γι’ αυτό τον λόγο και για άλλους λόγους που έχουμε εξηγήσει 
ολοκληρωμένα που θα καταψηφίσουμε την κυβερνητική οικονομική πολιτική όπως εκφράζεται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για το 2022 και την ίδια ώρα με τροπολογίες προσπαθούμε μερικώς να αντιμετωπίσουμε 
αντιλαϊκές πολιτικές και να ασκήσουμε τον αναγκαίο κοινοβουλευτικό έλεγχο. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Αξιοποιώντας τις προσβάσεις της στα μέσα ενημέρωσης η κυβέρνηση συντηρεί την επίπλαστη εικόνα της 
κυβέρνησης των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων.  Ποια είναι όμως η αλήθεια;   

 Μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.  Κατέθεσαν στη Βουλή νομοσχέδιο για τον διαχωρισμό του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τη συγκατάθεση εκ των προτέρων του ίδιου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
ενώ εδώ και δύο χρόνια πιέζουν για τη σιωπηρή ανοχή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για να μην αναφερθώ στο 
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Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και σε άλλες παλινωδίες που περιλαμβάνονται στα νομοσχέδια.  Την ίδια ώρα δεν 
έχουν δοθεί πειστικές επιστημονικές απαντήσεις στην αποψίλωση των επαρχιακών δικαστηρίων που θα 
προέλθει από τη δημιουργία ουσιαστικά δύο νέων Ανωτάτων Δικαστηρίων και του νέου Εφετείου.  Δε 
μηδενίζουμε, γίνονται προσπάθειες σε επίπεδο επαρχιακών δικαστηρίων, αλλά, με βάση και τα ευρήματα της 
Επιτροπής της Βενετίας, αυτές δεν είναι αρκετές και πόρρω απέχουν από την προειδοποίηση που το ίδιο το 
Ανώτατο μας έχει δώσει, ότι το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στην Κύπρο βρίσκεται υπό κατάρρευση.   

 Μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, τουτέστιν διατμηματική προαγωγή περίξ της κλίμακας 13.  Αν 
εξαιρέσουμε την κινητικότητα που την υπερψηφίσαμε, αλλά ταλαιπωρείται στα χέρια των κυβερνώντων, αυτή 
είναι η ουσία της περιβόητης μεταρρύθμισης, τίποτε για τη διαφάνεια, τίποτε για την προσβασιμότητα στη 
δημόσια υπηρεσία, τίποτε για την αντικειμενική και δίκαιη αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων.  Αυτά είναι τα 
μεγάλα διακυβεύματα και εμείς σε αυτά επικεντρωνόμαστε.   

 Μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Στις 20 Δεκεμβρίου αυτό το σώμα θα υπερψήφιζε τη 
μεταρρύθμιση ως αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας όλων στην επιτροπή Εσωτερικών, αλλά και ευρύτερα 
πρέπει να πω.  Αλλά, όταν τα παιγνίδια εξουσίας των κυβερνώντων τίθενται πάνω από το κριτήριο μιας 
αποτελεσματικής, βιώσιμης και φιλικής τοπικής αυτοδιοίκησης, μοιραία θύμα των σχεδιασμών τους θα καταστεί 
και η ίδια η μεταρρύθμιση.   

 Χωρίς μεγάλα λόγια θα καταθέσω αυτό το κομμάτι της ομιλίας μου, εμείς θα παραμείνουμε σοβαροί και 
υπεύθυνοι, υπενθυμίζω ότι αναβάλαμε εκλογές, για να ολοκληρωθεί, όχι η όποια, αλλά η συγκεκριμένη 
μεταρρύθμιση, και αυτός ο ετσιθελισμός των κυβερνώντων «πάρτε το ή αφήστε το, αν δεν ψηφίσετε αυτό που 
εμείς φέραμε»…  Λυπούμαι να πω ότι δεν κατέχουν την απόλυτη αλήθεια.  Η Βουλή είναι μια ανεξάρτητη εξουσία, 
κυρίαρχο σώμα και εδώ θα αποφασίσουμε και εδώ θα ψηφίσουμε.  Παρά το ότι ζούμε το θέατρο του παραλόγου, 
το ΑΚΕΛ, η αντιπολίτευση, να βάζει πλάτη για τη μεταρρύθμιση και η κυβέρνηση να δημιουργεί προσκόμματα.   

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Θα καταθέσω το μέρος της ομιλίας μου που αφορά τη διαφθορά, αλλά, αν είναι κάτι που θέλω να πω είναι 
ότι αυτή η περιβόητη νομοθεσία για την Αρχή κατά της Διαφθοράς, αν δεν ήμασταν εμείς και άλλα κόμματα να 
πασκίζουμε για δυόμισι χρόνια στην επιτροπή Νομικών να εξορθολογήσουμε ένα προβληματικό νομοσχέδιο, να 
δώσουμε πραγματικές εξουσίες και αρμοδιότητες και ουσιαστική αντικειμενική ανεξαρτησία, θα παρέμενε στα 
συρτάρια του υπουργείου Δικαιοσύνης, στα οποία βρισκόταν για δύο χρόνια, αλλά ο τότε υπουργός το αγνοούσε.   

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ολοκληρώνω την ομιλία μου με ένα μέρος που αφορά το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
προάσπισή τους.  Ως γνωστό, πριν από λίγες μέρες τιμήσαμε την επέτειο της υπογραφής της Οικονομικής 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  Η προοδευτική πορεία που είχε ξεκινήσει από τους 
προηγούμενους αιώνες δυστυχώς διακόπηκε άδοξα με την άνοδο του ναζισμού, του φασισμού και τα στυγερά 
εγκλήματα που συντελέστηκαν στο όνομα της χυδαίας λεγόμενης φυλετικής ανωτερότητας.  Ένα αρρωστημένο 
ιδεολόγημα που καταγράφει δυστυχώς παρουσία πολιτική και στην πατρίδα μας και που στοχοποιεί πρόσφυγες 
και μετανάστες άκριτα και ισοπεδωτικά.  Ωστόσο, παρά την αναγνώριση, την προστασία και τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι την απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη διασφάλισή τους.  Η 
πανδημία αφ’ εαυτής έχει οδηγήσει σε έξαρση και όξυνση προϋπάρχουσες ανισότητες και σε περιστολή 
κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών και οικονομικών δικαιωμάτων.  Στο όνομα του δημόσιου συμφέροντος 
δυστυχώς ο κυβερνητικός ετσιθελισμός ανά το παγκόσμιο, η αστυνομική βία και η καταστολή παραβιάζουν 
δικαιώματα και ελευθερίες, κακομεταχειρίζονται πολίτες, καταπατούν δικαιώματα, όπως η ειρηνική συνάθροιση, 
η ελευθερία έκφρασης και η ιδιωτική ζωή, εξαφανίζουν το κριτήριο της αναλογικότητας.  Όχι μόνο δεν υπάρχουν 
επαρκείς δράσεις για προστασία, αλλά η τάση είναι για περαιτέρω περιστολή ούτε με τεκμηρίωση επιστημονική 
ούτε με τεκμηρίωση νομική.   

 Αναγνωρίζοντας λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων όλων αποτελεί έναν διαρκή 
και δύσκολο αγώνα, ως ΑΚΕΛ υπογραμμίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε για μια 
ποιοτικά ανώτερη κοινωνία στην οποία τα δικαιώματα θα κυριαρχούν, η αλληλεγγύη θα επικρατεί, όπως και η 
κοινωνική ισότητα, η δικαιοσύνη, η ατομική και συλλογική ελευθερία.  Σε αυτή την προσπάθεια για αποκατάσταση 
των βασικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, με την απαλλαγή από την 
κατοχή, με την απαλλαγή από κάθε μορφής εξωτερικής επέμβασης, με την ειρηνική απελευθέρωση και 
επανένωση της πατρίδας μας, δηλώνουμε «παρών».  Αποτελεί για μας τον πιο σημαντικό αγώνα η 
αποκατάσταση δικαιωμάτων και ελευθεριών, αποτελούν για μας η απελευθέρωση και η επανένωση με ειρηνικά 
μέσα την πυξίδα της δράσης μας. 

 Χρόνια πολλά σε όλες και όλους και εύχομαι το 2022 να είναι κατά τι τουλάχιστον καλύτερο από τον φετινό 
χρόνο!  Κάθε καλό, με υγεία!   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 



 

759 

 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Άριστε. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Πανίκος ο Λεωνίδου του Δημοκρατικού Κόμματος, εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού, από την Πάχνα.   

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι βουλευτές,  

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο προϋπολογισμός ενός κράτους αποτυπώνει την πολιτική, το όραμα 
και τις προτεραιότητες που θέτει η κάθε κυβέρνηση.  Ο προϋπολογισμός που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας, 
επιχειρεί να διαχειριστεί την οικονομία του τόπου μέσα σε ένα πολύ δύσκολο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  Οι 
παρατηρήσεις και τα σχόλια που θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε είναι πάρα πολλά.  Οφείλουμε όμως να 
αναφερθούμε σε κεφάλαια στα οποία κατά την άποψή μας η κυβέρνηση έχει αδρανήσει ή οι προτεραιότητές της 
δε συμπίπτουν με τις δικές μας και των πολιτών.  Ως Δημοκρατικό Κόμμα καταφέραμε και φέτος να ενισχύσουμε 
με συγκεκριμένα μέτρα τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως έχουν αναφερθεί χθες από τον πρόεδρο του 
Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο. 

 Ενώπιόν μας έχουμε πολλές προκλήσεις.  Η πανδημία εξακολουθεί να επηρεάζει τη ζωή μας και οι 
αρνητικές επιπτώσεις της είναι αισθητές σε όλο το φάσμα της κοινωνίας των πολιτών.  Παράλληλα, έχουμε 
ενώπιόν μας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Τουρκίας, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί αλαζονικά και 
επιθετικά, δημιουργώντας ένταση και ανασφάλεια στην ήδη ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.  Όλα 
τα πιο πάνω συνθέτουν δυστυχώς μια αρνητική και απαισιόδοξη εικόνα για την πορεία της κυπριακής οικονομίας.  
Υπό αυτές τις συνθήκες οι προοπτικές δεν είναι καθόλου ευνοϊκές.  Τα αρνητικά αποτελέσματα είναι εμφανή σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας.  Η συνεχιζόμενη και ανεξέλεγκτη αύξηση στις τιμές βασικών αγαθών πρώτης 
ανάγκης, συνεπεία εξωγενών παραγόντων, αλλά και η καθυστερημένη αντίδραση της κυβέρνησης, οδηγούν σε 
περαιτέρω αύξηση των εξόδων των καταναλωτών, με ορατό τον κίνδυνο της αποδόμησης της κοινωνικής 
συνοχής, με συνεπακόλουθες τραγικές συνέπειες για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.   

 Ο φετινός προϋπολογισμός δεν παρουσιάζει θετική προοπτική, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού.  Στις επιμέρους πτυχές του δεν έχει αναπτυξιακή κατεύθυνση και δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
που επέφερε η οικονομική κρίση, τα οποία εντάθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.  Η ανάγκη για 
παρέμβαση του κράτους είναι περισσότερο από επιτακτική είτε μέσω μείωσης φόρων είτε με την παραχώρηση 
φορολογικών κινήτρων στους εργοδότες, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις, αν είναι εφικτό, ή να 
διατηρήσουν τον αριθμό των εργοδοτουμένων χωρίς μείωση μισθών. 

 Αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά προβλήματα στην οικονομία, τα οποία υφίστανται ανεξαρτήτως της 
πανδημίας, κρούαμε εδώ και μήνες τον κώδωνα του κινδύνου και εισηγηθήκαμε ολοκληρωμένο σχέδιο για 
διαχείρισή τους.  Παράλληλα, η εκτελεστική εξουσία πρέπει να παρακολουθεί στενά το ενδεχόμενο συνύπαρξης 
της αύξησης των τιμών και του φαινομένου της αισχροκέρδειας, που ενδεχομένως να εκμεταλλευτούν κάποιοι 
εις βάρος των καταναλωτών.   

 Δυστυχώς, η κυβέρνηση αρκέστηκε σε επικοινωνιακά τεχνάσματα, αντί να λάβει ουσιαστικά μέτρα.  Τις 
συνέπειες όμως των προβληματικών σχεδιασμών της, θα κληθούν να πληρώσουν για ακόμα μια φορά οι Κύπριοι 
πολίτες και κυρίως η μεσαία τάξη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι.  Επιπρόσθετα, οι αλυσιδωτές 
αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων παγκοσμίως, οι οποίες επιφέρουν παράλληλη αύξηση στις τιμές βασικών 
αγαθών, βρίσκουν την κυβέρνηση ανέτοιμη να διαχειριστεί μια ενδεχόμενη επισιτιστική κρίση, αφού ο 
προϋπολογισμός του 2022 δεν περιέχει καμία πρόβλεψη για αναχαίτισή της.  Μας ανησυχεί ακόμα η έλλειψη 
αποτελεσματικών μέτρων για στήριξη της υπαίθρου, των ανθρώπων του πολιτισμού και άλλων ομάδων των 
μικρομεσαίων και των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων του πληθυσμού, εκφράζοντας την ίδια ώρα την 
απογοήτευσή μας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το κράτος τις κατηγορίες αυτές του πληθυσμού.  

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, με τεράστιες επιπτώσεις για το μέλλον του τόπου μας, είναι η κλιματική 
αλλαγή που ασφαλώς και επηρεάζει την πατρίδα μας.  Υπό τέτοιες συνθήκες η αδράνεια δεν μπορεί πλέον να 
αποτελεί επιλογή.  Αντιθέτως, η έγκαιρη και συνειδητή στροφή προς την πράσινη οικονομία μπορεί να αποτελέσει 
εφαλτήριο για ένα ρεαλιστικό όραμα προ καθοριζόμενου ορίζοντα.  Πρώτιστος στόχος, να μειωθούν οι εκπομπές 
ρύπων, περιορίζοντας το όποιο βραχυπρόθεσμο οικονομικό κόστος.  Ο περιορισμός αυτών των εκπομπών και 
της κάλυψης των αναπτυξιακών αναγκών θα προέλθει μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων και γενναίων πολιτικών 
σε όλους τους τομείς.  Ειδικά στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, που συμβάλλει τα μέγιστα στην κλιματική 
αλλαγή, προτείνουμε τη μετάβαση σε ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στον περιορισμό της ζήτησης, στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  
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 Ως Κύπρος, δυστυχώς, με τις άστοχες ενέργειες και την αδράνεια του κράτους έχουμε χάσει σημαντικό 
χρόνο στην προσπάθεια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.  
Αυτή η αδυναμία στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων κοστίζει στην Κυπριακή Δημοκρατία δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα οποία στο τέλος επιβαρύνεται ο πολίτης.  Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τη σχέση 
μας με το περιβάλλον, αλλιώς πανδημίες όπως αυτή που σήμερα βιώνουμε θα εξακολουθήσουν να εμφανίζονται 
και να εξαπλώνονται.  Είναι μια καλή στιγμή να σκεφτούμε τις επιδράσεις που έχουμε στον κόσμο.  Είμαστε 
άλλωστε οι φύλακες της γης ως άνθρωποι.  Δεν είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε ανεξέλεγκτα να καταναλώνουμε 
μέχρι όλα να εξαφανισθούν.  Γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται να δράσουμε άμεσα και τάχιστα. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία η νέα γενιά μεγαλώνει χωρίς όραμα και προοπτική, μα κυρίως χωρίς 
ιδιαίτερες προσδοκίες από την ίδιά της την πατρίδα.  Οι νέοι μας, από το 2011 όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση 
έως και σήμερα, δικαίως αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ακόμα και παρίες ενός συστήματος το οποίο 
πιστεύουν ότι λειτουργεί, για να εξυπηρετεί κάποιες συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.  Μ’ αυτές τις σκέψεις 
ξεκινά το άρθρο του ο αρχισυντάκτης του Πολίτη κ. Διονύσης Διονυσίου με τίτλο «Πεθαίνουμε σαν χώρα», που 
δημοσιεύτηκε στις 7 Νοεμβρίου 2021, το περιεχόμενο του οποίου στο σύνολο μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.  
Θα διερωτάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί κάνω αναφορά σε συγκεκριμένο άρθρο και σε συγκεκριμένο 
συντάκτη.  Θεωρώ ότι παρ’ όλο που μας χωρίζουν πολλές διαφορές, όμως σ’ αυτό το σημείο μάς βρίσκει 
απόλυτα σύμφωνους, γι’ αυτό κάνω ειδική αναφορά στο περιεχόμενό του. 

Είναι, κύριοι συνάδελφοι, αυτή η γενιά η οποία παρακολουθούσε ένα πολιτικό σύστημα να σώζει τράπεζες 
και μεγαλοεπιχειρηματίες και να παραμελεί παντελώς τις ανάγκες και τα όνειρά της.  Είναι γι’ αυτή τη γενιά που 
οφείλουμε όλοι να αγωνιστούμε και να αναλογιστούμε τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας.  Περιορισμένα, 
σχεδόν ανύπαρκτα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, είναι δυστυχώς τα σχέδια για ενίσχυση νεαρών 
ζευγαριών και εμφανής η απουσία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επανεγκατάστασης στην ύπαιθρο.  
Περιορισμένα και αποσπασματικά είναι και τα μέτρα για άρση της αστυφιλίας. 

 Τα δυο τελευταία χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, λόγω της πανδημίας, η πατρίδα 
μας ήταν αναγκασμένη να λάβει άμεσα και δραστικά μέτρα, με σκοπό τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.  
Δυστυχώς, η κυβέρνηση σε αρκετές περιπτώσεις λειτούργησε βεβιασμένα και αψυχολόγητα, με αποτέλεσμα τα 
μέτρα που είχαν ληφθεί να ήταν υπερβολικά και δυσβάστακτα για τη ζωή των πολιτών.  Στο πλαίσιο αυτό, 
κατάφεραν να περιορίσουν και/ή να συρρικνώσουν αρκετά από τα θεμελιώδη ατομικά συνταγματικά μας 
δικαιώματα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του επαναπατρισμού των φοιτητών και στην περίπτωση 
γενικότερα της κίνησης και της κυκλοφορίας στον ελεύθερο χώρο.  Για μας αποτελεί βασική προτεραιότητα η 
τήρηση της αρχής της νομιμότητας ως επιμέρους και βασική αρχή του κράτους δικαίου.  Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι 
πριν από τη λήψη αυστηρότερων μέτρων πρέπει να υπάρχει σύμπραξη εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής 
εξουσίας.  Παράλληλα, θα πρέπει να εξαντλείται η χρήση ηπιότερων μέτρων, προτού προχωρήσει το Υπουργείο 
Υγείας στη λήψη δραστικότερων, που θα προσβάλλουν τον πυρήνα θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων.  
Συγχρόνως, η επιστημονική επιτροπή θα πρέπει να ενισχυθεί και με άλλες ειδικότητες επιστημόνων, π.χ. 
ψυχολόγους, προτού ανακοινωθούν νέα μέτρα.  

 Είναι φανερό λοιπόν, ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δοκιμάζονται πολλές από τις αντοχές μας.  
Χρειάζεται υπομονή, ψυχραιμία, υπευθυνότητα, μα κυρίως επαγρύπνηση, τόσο σήμερα για ανακοπή της 
εξάπλωσης της πανδημίας, αλλά και στο μέλλον, για να διαφυλάξουμε τα ατομικά και συνταγματικά μας 
δικαιώματα . 

 Κυρίες και κύριοι,  

 Ο τόπος μας έχει ανάγκη από ένα νέο όραμα για την εποχή που ακολουθεί.  Βασικός πυλώνας κατάκτησης 
αυτού του οράματος πρέπει να αποτελεί η ενίσχυση των θεσμών του κράτους και η διασφάλιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών στο πλαίσιο τήρησης της αρχής του κράτους δικαίου.  Αρχή η οποία 
τα τελευταία χρόνια έχει κλυδωνιστεί ιδιαίτερα, αφού οι ίδιοι οι θεσμοί του κράτους έχουν παραβιάσει αρχές και 
αξίες που συνθέτουν ένα σύγχρονο δημοκρατικό πολίτευμα .  

 Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών, με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και την αρχή 
του δημοσίου συμφέροντος, θα πρέπει να σταθούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, 
χαράσσοντας τομές και υιοθετώντας μεταρρυθμίσεις στους τομείς της δικαστικής, νομοθετικής και εκτελεστικής 
εξουσίας.  Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι υπάρχουν τόσα πολλά που ακόμη δε χάσαμε και για τα οποία 
πρέπει να παλέψουμε.  Με αίσθημα ανανεωμένης ελπίδας, εμείς στο Δημοκρατικό Κόμμα είμαστε έτοιμοι με 
υπευθυνότητα, σύνεση και συνεργασία, με δράση και αγώνα να παλέψουμε για ένα καλύτερο μέλλον. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
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Στο σημείο αυτό να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τη γενική διευθύντρια και όλο το προσωπικό της 
Βουλής, τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών, τους συνάδελφους βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, τους 
κοινοβουλευτικούς συνεργάτες της ομάδας μας, Άριστο, Αντρέα, Χρίστο, Χαράλαμπο και Ολύμπιο και τα 
υπόλοιπα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας για τη σημαντική συμβολή τους στις διαδικασίες του 
κοινοβουλευτικού έργου.  

Θα ήταν παράλειψή μου όμως να μην ευχαριστήσω ιδιαίτερα την πρόεδρο της επιτροπής Οικονομικών 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και όλους όσοι εργάστηκαν, για να ολοκληρωθεί η χρονοβόρα και ιδιαίτερα δύσκολη 
διαδικασία εξέτασης αυτών των προϋπολογισμών. 

Σας ευχαριστώ, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλες και όλους, καλή και σύντομη ελευθερία!  
Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεωνίδου, να ’σαι καλά. 

 Τον λόγο τώρα έχει ο συνάδελφος ο Άντρος Κυπριανού από το ΑΚΕΛ. 

 Και παραμένει ο Ονούφριος Κουλλά.  Είναι εδώ ο Ονούφριος;  Είσαι εδώ Ονούφριε μου;  Είσαι ο επόμενος.  

AΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Πρέπει να παραδεχτώ ότι σε τέτοιες συζητήσεις οι του Δημοκρατικού Συναγερμού έχουν ένα πλεονέκτημα, 
έχουν την ικανότητα να μεταμορφώνονται, ανεξάρτητα με το εάν λένε ότι τηρούν αρχές, και να λένε ό,τι θέλουν. 
Διότι ξέρουν ότι κανένας δεν πρόκειται να τους κατηγορήσει για αυτά τα οποία λένε.  Δυστυχώς, με τη βοήθεια 
μέσων ενημέρωσης, όχι όλων βέβαια, επιχειρούν να διαμορφώσουν μια εικονική πραγματικότητα και να πείσουν 
τον κόσμο ότι αυτά τα οποία λένε τη συγκεκριμένη στιγμή, ανάλογα με το πώς εξυπηρετείται το ακροατήριο και 
οι ανάγκες τις οποίες έχουν, ότι έτσι έχουν τα πράγματα.  Να μου επιτρέψετε να δώσω κάποια στοιχεία και η 
παράκλησή μου είναι να μας απαντούν σ’ αυτά τα στοιχεία τα οποία λέμε εμείς, όχι σε εκείνα τα οποία θα ήθελαν 
ή θα ήθελαν να λέμε ή νομίζουν ότι λέμε.  

Είπε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού εψές ότι διπλασίασε το δημόσιο χρέος η κυβέρνηση 
Χριστόφια.  Για κακή του τύχη υπάρχει ένα tweet δικό του, τέλος του 2018, στο οποίο λέει: «Πρέπει να καταλάβετε 
όλοι, διότι τα πράματα είναι πολύ δύσκολα, το 2012 είχαμε δημόσιο χρέος 80% και αυτή την στιγμή είμαστε το 
102,5%».  Βέβαια ανεβάσαν το στο 120% με τα λεφτά τα οποία δανείστηκαν, για να αντιμετωπίσουν την κρίση 
της πανδημίας -και εγώ λέω καλά εκάμαν- αλλά δεν έδωσαν το δικαίωμα στην κυβέρνηση Χριστόφια, που είχε 
να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης, να πάρει δάνεια, για να αντιμετωπίσει τότε την κρίση και 
από 60% που ήταν το δημόσιο χρέος να το ανεβάσει στο 80%.  Και βέβαια το 80 έννεν το διπλάσιο του 60! 

 Το δεύτερο, είπε ο Άριστος για τον αριθμό των δημόσιων υπαλλήλων και φαίνεται καθαρά πόσο fake 
αριθμούς χρησιμοποίησε ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, για να περάσει το επιχείρημά του.  Βέβαια τα πράγματα 
γίνονται χειρότερα από το εξής γεγονός, ότι πολλές από τις υπηρεσίες οι οποίες θα έπρεπε κανονικά να γίνονται 
από τους δημόσιους υπαλλήλους παραχωρούνται στον ιδιωτικό τομέα με την ανάθεση αγοράς, οπόταν το 
πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι στην πραγματικότητα δείχνουν οι αριθμοί.  Μίλησε ο Άριστος για 
συμβούλους €127 εκατομ.! 

 Ο εταιρικός φόρος.  Επεδίωξε ο Δημήτρης Χριστόφιας προσωρινά για δύο χρόνια να τον ανεβάσει από το 
10% στο 11,5%... «Θα καταστραφεί η οικονομία του τόπου»!  Δεν επέτρεψαν να συμβεί κάτι τέτοιο.  Τώρα που 
από το 10% τον ανέβασαν στο 12% δεν υπήρξαν επιπτώσεις, κατά την άποψή τους, στην οικονομία και τώρα με 
τη μεγαλύτερη ευκολία μας λένε «μα δε θα προκύψει κανένα πρόβλημα από το γεγονός ότι θα πάει ο εταιρικός 
φόρος στο 15%».  Έχουν αυτή την ικανότητα, να διαστρεβλώνουν τα πράγματα και να τα παρουσιάζουν όπως 
θέλουν. 

 Κοινωνικά παντοπωλεία δεν υπάρχουν σήμερα λένε.  Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν τα δείχνουν τα μέσα 
ενημέρωσης όπως τα πρόβαλλαν τότε.  Ας ρωτήσουν τον Ανδρέα Σοφοκλέους και τον Κώστα Βήχα.  Εξακόσια 
σαράντα άτομα πάνω σε καθημερινή βάση δίνουν τρόφιμα και άλλα πράγματα στη Λεμεσό και σε όλη την Κύπρο, 
όχι μόνο στη Λεμεσό!  Ας ρωτήσουν την κ. Βονιάτη.  Είναι σε χίλια διακόσια άτομα που δίνει πακέτα η κ. Βονιάτη 
στη Λάρνακα.  Ας ρωτήσουν το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Λευκωσία που θα δώσει αυτές τις μέρες 
πάνω από χίλια πακέτα.  Η διαφορά;  Δεν τα προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης σήμερα, όπως προβάλλονταν 
τότε. 

 Διαπρύσιοι κήρυκες της λύσης, της συνεργασίας με τους Τουρκοκύπριους, για να λύσουμε το Κυπριακό.  
Όταν τολμήσαμε να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα βάλλοντας Τουρκοκύπριο στα ψηφοδέλτιά μας στις 
ευρωεκλογές, δεν έμεινε κουβέντα που δε μας την είπαν.  Δανεικές ψήφους, δούρειο ίππο που θα στείλουμε 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση… Έτσι μας έλεγαν. 
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 Και βέβαια να πω ότι, όταν κέρδισε τις προεδρικές εκλογές ο αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος, έξι-
εφτά μήνες μετά που ανέλαβε Πρόεδρος, όταν τους έλεγε «ξέρετε, μου αφήσατε καμένη γη τζιαι τα προβλήματα 
είναι πάρα πολλά, δυσκολεύκουμαι να τα αντιμετωπίσω», έλεαν «κατάλαβε ότι είσαι Πρόεδρος τζιαι πρέπει να 
κυβερνήσεις, έσιει έξι μήνες που ανέλαβες την εξουσία, μην κάμνεις αναφορά στους προηγούμενους».  Εννιά 
χρόνια κυβερνούν τζιαι λαλούν μας «ε, μα έν’ οι προηγούμενοι, έν’ οι προηγούμενοι που φταιν τζιαι χρειαζόμαστε 
χρόνο»!   

 Όταν ήταν στην αντιπολίτευση, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μας έλεγαν ότι το κάθε τι κρίνεται από 
την αποτελεσματικότητά του, από τα αποτελέσματα, τζιαι λέω ότι έν’ γενικά σωστή τούτη η προσέγγιση και, 
ακριβώς για να τους κρίνουμε, εγώ θα παραθέσω ποια έν’ τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένους τομείς.  Θέλω 
να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι εγώ δε μηδενίζω το τι έχει γίνει τα τελευταία 9 χρόνια, έγιναν τζιαι πράματα τα 
οποία οδήγησαν την κατάσταση μπροστά.  Είναι γεγονός ότι κάποιοι δείκτες βελτιώθηκαν, όχι εκείνοι οι δείκτες 
που καθορίζουν την πραγματικότητα στην κοινωνία όμως, που καθορίζουν τα προβλήματα τα οποία βιώνει μια 
μεγάλη μερίδα του κυπριακού λαού.  

 Ποια είναι λοιπόν η πραγματική εικόνα;  Χαμηλές αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι 
υποχρεώνονται να πάνε να δουλέψουν με €700-€800.  Η νέα γενιά είναι η γενιά που θα ζήσει χειρότερα από ό,τι 
έζησαν όλες οι προηγούμενες γενιές.  Υπάρχουν αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις, ο κόσμος κινδυνεύει να 
χάσει τα σπίτια του και δεν μπορεί να αποκτήσει στέγη.  Είναι κουτσουρεμένο το κοινωνικό κράτος, με 
αποτέλεσμα να είναι τεράστια τα προβλήτα που αντιμετωπίζει μεγάλη μερίδα του κυπριακού λαού.  Αυξημένες 
οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, ακρίβια στα καύσιμα, τα σιτηρά, το ψωμί, το γάλα, είδη βασικής ανάγκης 
για όλο τον κόσμο, υψηλή ανεργία, στους νέους είναι πάνω από το 20%, και αυξημένη θεσμική διαπλοκή τζιαι 
διαφθορά.  Έθθα αναφερθώ στις προτάσεις που καταθέσαμε, λόγω του περιορισμένου χρόνου, θα πω απλώς 
ότι και ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, έχουν αναπτύξει πάρα πολλές 
προτάσεις -εδώσαμε τζιαι πάρα πολλές προτάσεις μας στη δημοσιότητα- που στοχεύουν να αντιμετωπίσουν 
αυτή την κατάσταση.  Τζιαι επειδή εννά μου πουν «είντα μ’ που μας λαλείς», εγώ θα τους πω μόνο ότι δεν 
υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός, για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και οι προϋπολογισμοί των εννιά 
τελευταίων ετών κάθε άλλο παρά γεφυρώνουν την κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία τζιαι απόδειξη τούτου 
είναι το γεγονός ότι φέτος είχαμε τα υψηλότερα κέρδη -το 2020 εννοώ- από το 2003.  Το μερίδιο των μισθών στα 
χρόνια διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μειώθηκε κατά 10%, από το 56% στο 45,8% 
και κατά αναλογία αυξήθηκαν τα κέρδη και τα πρόσοδα.  

 Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής του Δημοκρατικού Συναγερμού και ξέρω ότι εννά μου πουν «μα 
αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζουμε είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε παγκόσμια κλίμακα».  Να σας πω 
τζιαι ποια έν’ η κατάσταση παγκόσμια, 1,1% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή 56 εκατομ. άνθρωποι από τα 
7 δισεκατομμύρια πληθυσμού, ελέγχουν το 46% του παγκόσμιου πλούτου.  Αυτά τα 56 εκατομ. έχουν εισοδήματα 
πάνω από €56 εκατομ. ετησίως.  65% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή 2,9 δις ενεργού παγκόσμιου 
πληθυσμού, έχει το 13,7% του παγκόσμιου πλούτου και ζει το 65% με λιγότερο από 10.000 δολάρια το χρόνο. 

 Έρχομαι τώρα στα ζητήματα διαπλοκής και διαφθοράς.  Ήταν υψηλά ο δείκτης διαφθοράς επί 
διακυβέρνησης Τάσου Παπαδόπουλου, 1,07 το 2007, επί Δημήτρη Χριστόφια βελτιώθηκε ακόμα παραπάνω, 
πήγε στο 1,25.  Πού βρέθηκε το 2020 επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη;  Στο 0,38%!  Και αυτά δεν τα λέει 
το ΑΚΕΛ, που το κατηγορείτε από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι είναι μηδενιστικό, τα λέει η Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία και, αν θέλετε να τα βάλετε με κάποιον, να τα βάλετε με τους ευρωπαίους φίλους σας, τους οποίους 
εφέρετε το 2013 στη Λεμεσό σε συνέδριο, για να στηρίξουν την υποψηφιότητα Αναστασιάδη, λέγοντας ότι «εμείς 
έχουμε φίλους και θα λύσουμε το Κυπριακό».  Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;  Σήμερα να τους κατηγορούμε ότι… 
Με διάφορα επίθετα, να μεν το χαρακτηρίσω. 

 Θα μπορούσα να πω πολλά για τα θέματα της διαφθοράς, λέχθηκαν από άλλους συναδέλφους, εγώ θέλω 
να σταθώ σε τρία συγκεκριμένα ζητήματα.  

Συνεργατισμός.  Καταπέλτης το πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής, δακτυλοδείχνει ενόχους, δεν έγινε 
τίποτε απολύτως μέχρι σήμερα!    

Κατασκοπευτικό βαν.  Νομίζω ακούσαμε κάτι που έν’ πρωτόγνωρο!  Πρόστιμο στην εταιρία, γιατί είναι 
ένοχη, απαλλαγή στα στελέχη της εταιρίας!  Δηλαδή να υποθέσουμε ότι το έγκλημα το έκαναν τα κτίρια και το 
ίδιο το αυτοκίνητο!  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τζιαι το καταστατικό. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Τζιαι το καταστατικό, λαλεί ο κ. Κουλίας. 

Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, βοούν τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα και μας 
λένε, επιμένουν να μας λένε, ότι είναι άμωμος και αμόλυντος, αντί να παραδεχτεί ότι αυτά τα πράγματα δεν 
πρέπει να γίνονται σε ένα ευνομούμενο κράτος.  Αν σε οποιοσδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος ο Πρόεδρος 
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πήγαινε δωρεάν με ιδιωτικό τζετ τζιαι ξαφνικά ο ιδιοκτήτης του τζετ βρισκόταν με σαράντα δύο διαβατήρια, εάν 
φυγαδεύονταν €37 εκατομ. του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος σε μια περίοδο που όλοι οι υπόλοιποι 
έβλεπαν τα λεφτά τους, τις καταθέσεις τους, τις οικονομίες τους να κουρεύονται, εάν η οικογενειακή επιχείρηση 
κατάθετε τόσες αιτήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο και αποκόμιζε κέρδη, σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα 
θα υπήρχε αμέσως παραίτηση! 

 Έρχομαι στο Κυπριακό.  Είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, σε τούτο συμφωνούμε όλοι.  Πώς το 
επιλύουμε;  Ποια είναι τα δεδομένα πρώτα και κύρια, για να δούμε, διότι είπαμε ότι θα κρίνουμε από τα 
αποτελέσματα την κάθε διακυβέρνηση.  Ποια είναι τα δεδομένα;  Η Τουρκία είναι πιο προκλητική από ποτέ, πιο 
επιθετική, ιδιαίτερα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Βαρώσι, 
που, αν αφεθούν να προχωρήσουν, ουσιαστικά θα αποτελούν την ταφόπλακα για την προσπάθεια λύσης στο 
Κυπριακό, και καταθέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απαράδεκτες αξιώσεις για λύση δύο κρατών.   

 Τι θα περίμενε κάποιος λογικά με τέτοιες απαράδεκτες θέσεις και πολιτική συμπεριφορά που έχει η 
Τουρκία;  Θα περίμενε ότι η διεθνής κοινότητα θα την κατακεραύνωνε, ιδιαίτερα οι φίλοι του κ. Αναστασιάδη που 
παρέλασαν στην Κύπρο, για να τον στηρίξουν να εκλεγεί και μας έλεγε «εκλέξετέ με, γιατί έχω φίλους και θα μας 
βοηθήσουν να λύσουμε το Κυπριακό».  Ε;  Τι γίνεται;  

Είπαμε ’πού το 2019 ότι θα επιβάλουμε κυρώσεις στην Τουρκία τον Αύγουστο, ότι εννά επιβάλουμε 
κυρώσεις στην Τουρκία που θα την πονέσουν.  Η τελευταία πράξη παίχτηκε προχθές.  Τίποτε απολύτως!  Βάλαμε 
πέντε άτομα σε μια λίστα τζιαι δκυο εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες της Τουρκίας, λέγαμε του κόσμου ότι πήραμε 
τέτοια μέτρα και θωρακίσαμε την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη, ότι δε θα βρει η Τουρκία γεωτρύπανα για 
να τρυπήσει στην ΑΟΖ μας.  Πόσο πέσαμε έξω σε αυτά τα ζητήματα; 

Τζιαι φτάνω βέβαια, επειδή τελειώνει τζιαι ο χρόνος, για να πω το εξής:  Δυστυχώς, επί διακυβέρνησης 
Νίκου Αναστασιάδη εκείνο που συμβαίνει σε ό,τι αφορά το Κυπριακό είναι ότι ερχόμαστε ολοένα και πιο κοντά 
στην οριστική διχοτόμηση της χώρας.  Φταίει η Τουρκία;  Σίγουρα φταίει η Τουρκία.  Γιατί διευκολύνθηκε η 
Τουρκία σε αυτή της την πορεία όμως;  Τι κάναμε εμείς, για να τη δυσκολέψουμε, έτσι ώστε να μην μπορεί να 
υλοποιήσει αυτήν την απαράδεκτή της αξίωση;  Τζιαι απαντώ τζιαι σε κάποιους άλλους λέγοντάς τους ότι 
δυστυχώς από το 2016, από τον Οκτώβρη και μετά, ο κ. Αναστασιάδης υιοθέτησε πλήρως την τακτική την οποία 
προτείνουν και είναι τα αποτελέσματα της δικής τους της τακτικής που συμβουλεύουν τον κ. Αναστασιάδη να 
ακολουθήσει που μας έφεραν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα.  

 Εμείς είμαστε κόμμα πατριωτικό και υπεύθυνο και θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση, ανεξάρτητα με το αν 
είμαστε αντιπολίτευση, ανεξάρτητα με το πώς μας συμπεριφέρθηκαν τότε, να βάλουμε το δικό μας το λιθαράκι, 
για να σωθεί ο τόπος μας, για να σωθεί η χώρα μας.  Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, είπε μας εννά μας φωνάξει να τη συζητήσουμε.  Αντί να το κάμει, μετά που 4-5 μήνες θυμήθηκε 
να βκει δημόσια τζιαι περίπου να μας πει ότι είμαστε προδότες, ότι ζητούμε να δοθούν πριν από την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων πάρα πολλά πράγματα, για να διευκολυνθεί η διαπραγμάτευση!  Ψέμα!   

 Εγώ σας προκαλώ, ο κ. Αναστασιάδης είτε δε δκιάβασε την πρότασή μας είτε οι σύμβουλοι του που του 
ετοίμασαν -διότι είπε μας εννά ζητήσω περιληπτικό έγγραφο, για ένα έγγραφο των πέντε σελίδων ήθελε 
περιληπτικό- είτε εκείνοι που του ετοίμασαν το περιληπτικό δεν κατάλαβαν τι εδκιάβαζαν!  Τίποτε απολύτως δεν 
προτείνουμε να δοθεί, πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων!  Εκείνο το οποίο απαιτούμε εμείς είναι να 
σεβαστούμε όσα συμφωνήσαμε με την τουρκοκυπριακή πλευρά όλα τα τελευταία χρόνια, να μην παλινδρομούμε, 
να μην αντιφάσκουμε.  

 Θέλω να τελειώσω, γιατί θέλω να αφήκω χρόνο στον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο, λέγοντας ότι, εάν 
θέλουμε πραγματικά να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στον τόπο μας, εάν θέλουμε να ανατείλουν καλύτερες 
μέρες, έχουμε υποχρέωση να δουλέψουμε, για να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές.  Οι πολιτικές, δεν μας 
ενδιαφέρουν τα πρόσωπα.  Απευθύνουμε έκκληση λοιπόν, σε όλους όσοι πραγματικά αγωνιούν και νοιάζονται 
για τον τόπο μας, να δούμε πώς βρίσκουμε μια κοινή συνισταμένη, για να αλλάξουν οι πολιτικές οι οποίες 
ακολουθούνται σήμερα και στο Κυπριακό και στα ζητήματα διαφθοράς και διαπλοκής και στα ζητήματα τα 
κοινωνικοοικονομικά. 

 Θέλω να καταλήξω, Πρόεδρε, ευχαριστώντας με την σειρά μου όλους τους συντελεστές της ολοκλήρωσης 
της συζήτησης για τον προϋπολογισμό -να μεν τους κατονομάσω- να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, καλή 
χρονιά και μακάρι να έχουμε απελευθέρωση και επανένωση, παρ’ όλο που πολύ δύσκολο φαίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυπριανού. 

 Τον λόγο τώρα έχει ο συνάδελφος ο Ονούφριος Κουλλά, εξ Αγίας Τριάδος Αιγιαλούσης, βουλευτής ΔΗΣΥ 
Αμμοχώστου. 

 Κύριε Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 
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 Έχουμε αρκετό χρόνο εμείς και έτσι θα μιλήσω λίγο παραπάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έντζιε εκατάλαβα, εννά σου βάλω κότα;  

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ρωτούν, κύριε συνάδελφε, πόσο παραπάνω οι συνάδελφοί σου. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Δεν ξέρω, να δούμε, το συντομότερο. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Βρισκόμαστε ξανά στη συζήτηση του προϋπολογισμού του κράτους.  Μια κορυφαία για τη Δημοκρατία 
μας πράξη.  Ποτέ δεν ήταν και δεν είναι η πρόθεσή μας να συντηρήσουμε υψηλούς τόνους.  Και αν κάποτε 
εξανιστάμεθα, είναι λόγω πολλών ισοπεδωτικών, μηδενιστικών, αφοριστικών και διαστρεβλωτικών 
τοποθετήσεων.  Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου αποφάσισε πέντε λεπτά να απαντήσει στο ΑΚΕΛ και χαρακτηρίστηκε 
ως ανοίκεια επίθεση στο ΑΚΕΛ.  Δηλαδή οι επιθέσεις οι καθημερινές του ΑΚΕΛ προς την κυβέρνηση, τον 
Δημοκρατικό Συναγερμό και προσωπικά στον Αβέρωφ και τον Αναστασιάδη είναι εκλεπτυσμένες επιθέσεις;   

 Να εκφράσω βεβαίως την ικανοποίησή μου με τα όσα έχω ακούσει, φέτος ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί 
χωρίς περιπέτειες, και την ανακούφιση ταυτόχρονα -γιατί παραμένουν πολλές προκλήσεις και δυνητικοί κίνδυνοι 
και κανονικά θα έπρεπε να ψηφιστεί λόγω αυτών των κινδύνων και από περισσότερες πολιτικές δυνάμεις- αλλά 
και για έναν ακόμη λόγο, γιατί ο προϋπολογισμός έχει όλα αυτά τα οποία θέλουμε, όλα αυτά τα οποία όλοι μας 
ζητάμε.  Δαπάνες για την ανάπτυξη, για έργα ανάπτυξης σε όλες τις επαρχίες, δαπάνες για μια διευρυμένη 
κοινωνική πολιτική, δαπάνες για το περιβάλλον και την ενέργεια, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την έρευνα 
και την καινοτομία, τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δαπάνες ρεκόρ 
για την παιδεία και την υγεία.   

 Ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να είναι για το επόμενο έτος στο 4%, μετά από ανάπτυξη που όλες οι 
ενδείξεις δείχνουν μάλλον στο 6% για φέτος, αλλά και ότι θα συνεχιστεί και για το 2023 και για το 2024.  Είχαμε 
λιγότερη ύφεση το 2020, που ήταν η δυσκολότερη χρονιά βεβαίως για όλες τις χώρες και για ολόκληρο τον 
πλανήτη, και περισσότερη ανάπτυξη το 2021 και θα είναι και περισσότερη και για το 2022 από τον μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Και είναι από τις λίγες χώρες η Κύπρος που θα έχει καλύψει το 2021 την απώλεια σε 
όρους ΑΕΠ του 2020.   

 Η ανεργία μειώνεται.  Ο φόβος μας πριν από λίγους μήνες ήταν μήπως είχαμε ντόμινο απολύσεων.  Ε, 
δεν το επιτρέψαμε!  Το αποφύγαμε και η ανεργία μειώνεται και είμαστε μάλλον κοντά σε συνθήκες πλήρους 
απασχόλησης, γι’ αυτό και οι κοινωνικοί εταίροι σήμερα που μιλάμε συζητούν τον εθνικό κατώτατο μισθό.  Μια 
νέα, θεωρώ, κατάκτηση, που θα επιτύχει και αυτή την κατάκτηση η παρούσα κυβέρνηση.   

 Το δημοσιονομικό έλλειμμα ασφαλώς αυξήθηκε, αλλά επανέρχεται.  Το 2022 στο 1,1% του ΑΕΠ, 
ισοσκελίζεται σχεδόν ο προϋπολογισμός το 2023, γιατί έχουμε και ένα τριετές δημοσιονομικό πλαίσιο μπροστά 
μας, και με το καλό, αν δεν προκύψει πάλι κάποια εξωγενής παράμετρος, θα μπορέσουμε να έχουμε πλεόνασμα 
ξανά το 2024.   

 Το δημόσιο χρέος όντως αυξήθηκε, είναι αλήθεια, για να αντιμετωπισθεί η πανδημία, αλλά μειώνεται.  Θα 
είναι φέτος, θα κλείσει, με νεότερα στοιχεία, στο 104,2% του ΑΕΠ, θα πέσει κάτω από 100% το 2022 και 
προβλέπεται να πέσουμε κάτω από το 90% το 2023.   

 Ο πληθωρισμός, που υπάρχει όντως τους τελευταίους τέσσερις μήνες, υπάρχει, κατά μέσο όρο είναι 2% 
και θα είναι 1,5% του χρόνου με προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι ουσιαστικά κάτω από τον 
στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Ο δείκτης κινδύνου φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται 
στα χαμηλότερα επίπεδα στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ίδιο καταδεικνύει και ο διεθνής δείκτης 
«Gini», που μετρά την ανισότητα εισοδήματος.   

 Αυτά θα έλεγα ότι είναι ζηλευτά αποτελέσματα να έχουν επιτευχθεί μεσούσης μιας τεράστιας πρόκλησης, 
τεράστιας ζημιάς που προκάλεσε η πανδημία.  Και πολλές χώρες θα ήθελαν να τα έχουν, αγαπητοί συνάδελφοι.   

 Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός προβλέπει 10% αύξηση στις αναπτυξιακές δαπάνες, €717 εκατομ. 
ρεκόρ για το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη, €170 εκατομ. έργα ψηφιακής μετάβασης, για πρώτη φορά.  
Και λέω και μια διευρυμένη κοινωνική πολιτική, γιατί θεσμικά έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα τα οποία στηρίζουν 
τις ασθενέστερες τάξεις του πληθυσμού.  Με όλα αυτά θα έλεγα ότι ο προϋπολογισμός και το τριετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο έχουν όραμα, διαμορφώνουν το αύριο, κτίζουν το μέλλον.  Άλλωστε, ενσωματώνει το 
Σχέδιο Ανάκαμψης, που περιλαμβάνει και πολλές από αυτές τις πολιτικές.  Παρά ταύτα, εντελώς αυθαίρετα κατά 
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την άποψή μας, ατεκμηρίωτα λέμε «δεν έχει όραμα», μάλλον ως σύνθημα, ως λέγεται κάθε χρόνο, χωρίς να 
βλέπουμε τα πραγματικά δεδομένα.  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Τα πράγματα δεν είναι ρόδινα ούτε βεβαίως ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.  Αντίθετα, 
θεωρούμε ότι υπάρχουν πληγές από την πανδημία και από πιο πριν ακόμη και θεωρώ ότι πάντα θα υπάρχουν 
προκλήσεις και κίνδυνοι μπροστά μας, ποτέ δε θα είναι ρόδινα σε όλους τους τομείς.  Και είναι εδώ που πρέπει 
να επαγρυπνούμε και να λειτουργούμε ως προμηθείς.  Και πάντα θα πρέπει να οικοδομούμε αντιστάσεις και να 
κτίζουμε την ανθεκτικότητά μας, να είμαστε προετοιμασμένοι για κινδύνους, που πάντοτε ελλοχεύουν.  Και μόνο 
με μια συνετή, προληπτική, μακροοικονομική και μικροοικονομική πολιτική θα μπορούμε να αντιστεκόμαστε σε 
διάφορους κινδύνους.   

 Και είναι αυτό που κάναμε το 2013 ως το 2019.  Που ευτυχώς δεν ακούγαμε την κριτική από την 
αντιπολίτευση!  Γιατί, παρά τις επικρίσεις και τότε, διορθώσαμε τα δημόσια οικονομικά, αποπληρώσαμε πρόωρα 
δάνεια, το ρωσικό, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διορθώθηκε ο υπερμεγέθης τραπεζικός τομέας, 
φτιάξαμε πλεονάσματα, κάναμε μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς, πήραμε απανωτές αναβαθμίσεις, μπήκαμε 
στην επενδυτική βαθμίδα.  Πραγματικά, αγαπητοί συνάδελφοι, αλήθεια, αν δεν κάναμε όσα κάναμε εκείνη την 
περίοδο, που πάλι κριτική ισοπεδωτική μάς ασκούσαν, κυρίως το ΑΚΕΛ, πώς θα αντιμετωπίζαμε την πανδημία;  
Με ποια χρήματα θα στηρίζαμε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις;  Πού θα βρισκόμασταν σήμερα;  Αλήθεια, 
αυτά τα αδυσώπητα ερωτήματα θεωρώ πρέπει να τα βάζουν όλοι στο μυαλό τους, να τα αναρωτιόνται και έτσι 
είναι και η καλύτερη απάντηση στις κριτικές που δεχόμαστε. 

 Μπήκαμε συνεπώς στην πανδημία με δημοσιονομικά πλεονάσματα από δημοσιονομικά ισχυρή θέση.  
Υπήρχε και υπάρχει έντονη κριτική και για τη διαχείριση της πανδημίας.  Είχα πει ξανά ότι θα είναι συγκρίσιμα 
τα αποτελέσματα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη φορά.  Το 2013 δεν ήταν, τώρα είναι όμως απόλυτα 
συγκρίσιμα και κρίνω, αγαπητοί συνάδελφοι, πως πρέπει να είμαστε όχι μόνο μηδενιστές σχεδόν σε όλα, για να 
μην πω όλα, για να μη μηδενίζω και εγώ τον μηδενισμό, σχεδόν σε όλα, σε ορισμένες περιπτώσεις τουλάχιστον 
πρέπει να είμαστε και περήφανοι για τα αποτελέσματα.  Και αν θέλετε, ας πούμε ότι δεν είναι μόνο της 
κυβέρνησης, ότι συνέβαλε και η Βουλή και ιδίως κόμματα που ψήφισαν νομοθεσίες, ψήφισαν μέτρα, ψήφισαν 
διάφορες μεταρρυθμίσεις, αλλαγές, αλλά, όντως, ακόμα και οι πολίτες, που συμπεριφέρθηκαν υπεύθυνα, η 
μεγάλη πλειοψηφία, η επιστημονική κοινότητα, που ευτυχώς είχαμε αναπτύξει στην Κύπρο.  

 Και τα αποτελέσματα από τη διαχείριση της πανδημίας, της υγειονομικής κρίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, 
είναι, όπως και αν το πάρεις, είτε με τις εβδομάδες σε lockdown είτε σε θανάτους είτε σε ασθενείς είτε σε κύματα 
και ούτω καθ’ εξής, όπως και να το πάρεις, είμαστε από τις καλύτερες χώρες παγκοσμίως!  Χώρες που ζηλεύαμε 
τον τομέα υγείας που είχαν -που εμείς δεν τον είχαμε πάρα πολύ υψηλά, η αλήθεια να λέγεται, τον δημόσιο τομέα 
υγείας- κατέρρευσαν τα συστήματα υγείας τους!  Σ’ εμάς άντεξαν.  Και οφείλουμε, ναι, πολλά στο δημόσιο 
σύστημα υγείας, γιατί θέλω να είμαι και ειλικρινής.   

 Την ίδια στιγμή, αυτά τα καλά αποτελέσματα στην υγειονομική κρίση δεν ήταν με κόστος στην οικονομία 
πέραν των ορίων, γιατί, αν κάναμε lockdown ολόχρονα, προφανώς δε θα είχαμε καλά αποτελέσματα.  Αντίθετα, 
είχαμε λιγότερα lockdown, είχαμε λιγότερα περιοριστικά μέτρα και την ίδια ώρα πετύχαμε ανώτερα οικονομικά 
αποτελέσματα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τον κόσμο και τον πλανήτη ολόκληρο.  
Έχουμε λιγότερη ύφεση είπαμε, περισσότερη ανάπτυξη, λιγότερη ανεργία από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, λιγότερο έλλειμμα και μεσούσης της πανδημίας οι οίκοι αξιολόγησης, οι πιο αυστηροί κριτές, αυτοί που 
μας υποβάθμιζαν σωρηδόν και αλλεπάλληλα στην προηγούμενη διακυβέρνηση, αυτοί οι αυστηροί κριτές όχι 
μόνο δε μας υποβάθμισαν στην πανδημία, ένας οίκος μάς αναβάθμισε και δύο άλλοι οίκοι αναβάθμισαν τις 
προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.   

 Επαναλαμβάνω, δε σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα, σας λέω όμως ότι πολλές άλλες χώρες έχουν 
πολλά περισσότερα προβλήματα από εμάς.  Αυτό σημαίνει συγκριτική ανάλυση.  Και σημαίνει επίσης ότι το 
μείγμα πολιτικής που πήραμε, παρά την όποια κριτική, είχε ανώτερα αποτελέσματα από τον μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δε συγκρίνεται καν με τις υπόλοιπες χώρες.   

 Θέλω να σχολιάσω και τα εξής.  Δημόσιο χρέος.  Συμφωνούμε με τις ανησυχίες ότι είναι υψηλό και ότι 
πρέπει να μειωθεί.  Κατά την άποψή μου, η καλύτερη επένδυση που έχουμε να κάνουμε για τις νέες γενιές είναι 
να μειώσουμε το δημόσιο χρέος.  Αλλά την ίδια στιγμή προτείνονται και αυξημένες δαπάνες και μειώσεις 
φορολογιών.  Συμφωνούμε με την κριτική και, αν πιάσω να αθροίσω τα όσα άκουσα σήμερα για νέες δαπάνες, 
για σχολεία, για πανεπιστήμια σε όλες τις επαρχίες, για διάφορα πράγματα εν πάση περιπτώσει, για κοινωνική 
πολιτική, θα θέλουμε άλλα €10 δις.  Θα διπλασιάσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό.  Πού θα τα βρούμε;  Και 
εμείς είμαστε υπέρ και πάρα πολλά αιτήματα είναι και δίκαια και σωστά.  Πού θα βρούμε τα χρήματα είναι το 
ερώτημα.  Θα βάλουμε φορολογίες;  Μα οι φορολογίες θα πλήξουν τελικώς την ανάπτυξη και θα μειώσουν τα 
έσοδα του κράτους.  Άρα, χρειάζεται μια κατάλληλη ισορροπία.   

 Στις συγκρίσεις με τα παλαιότερα χρόνια.  Όταν παρέλαβε το ΑΚΕΛ, το δημόσιο χρέος ήταν 48% και έγινε 
80% με 80% και κάτι, αλλά με παρενέργειες που το αύξησαν τα επόμενα ένα-δύο χρόνια.  Δε σταματά, μόλις βγει 
μια κυβέρνηση, το σταματά, βάζει φρένο και σταματά αμέσως.  Σχεδόν όντως διπλασιάστηκε, κύριε Κυπριανού, 
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και τώρα είναι υψηλότερο.  Και αν δεν ήταν η πανδημία, θα μιλούσαμε ότι θα ήταν κάτω από το 70% ενδεχομένως 
σήμερα ή στο 75%.  Αλλά είναι και μια ποιοτική τεράστια διαφορά σήμερα στο δημόσιο χρέος.  Πρέπει να βλέπεις 
ακόμα δύο παραμέτρους.  Το μέσο επιτόκιο που πληρώνεις, που παλαιότερα ήταν 5% και 5,5% και σήμερα είναι 
στο 1,7% το μέσο επιτόκιο που πληρώνουμε, γιατί εκείνο είναι το πραγματικό κόστος και την ίδια στιγμή είναι και 
πιο μακροπρόθεσμο.   

 Το 2013, τρεις μήνες μετά την εκλογή του κ. Αναστασιάδη, είχαμε νομίζω και €2-€2,5 δις ομόλογα 
παλαιότερο χρέος, που έπρεπε να αποπληρωθεί.  Σήμερα έχουμε την ικανότητα, την οποία αποκτήσαμε μόλις 
το 2018, για πρώτη φορά να εκδίδουμε δεκαπενταετή, εικοσαετή και τριακονταετή ομόλογα και, ναι, αν 
καταφέρουμε τα επόμενα χρόνια να εκδίδουμε εκεί που δεν έχει άλλες λήξεις ομολόγων, τα €25 δις, που είναι 
πραγματικός αριθμός, θα μπορούν να διασπαρθούν σε τριάντα χρόνια.  Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε λήξεις 
πάνω από €1 δις κάθε χρόνο.  Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνια και προσπάθεια, για να επιτευχθεί, και έτσι είναι 
που θα θωρακίσουμε ακόμη περισσότερο την οικονομία μας.  Άλλωστε, γι’ αυτό υπήρξαν και οι αναβαθμίσεις 
από τους οίκους αξιολόγησης, γιατί το προφίλ του χρέους είναι πολύ διαφορετικό απ’ ό,τι παλαιότερα.   

 Με τους αριθμούς των δημοσίων υπαλλήλων.  Καταρχάς, χαίρομαι που ανησυχεί το ΑΚΕΛ για τον αριθμό 
των δημοσίων υπαλλήλων!  Γιατί καθημερινά μας βομβαρδίζει ότι όλοι είναι υποστελεχωμένοι, όλους πρέπει να 
τους κάνουμε δημόσιους υπαλλήλους και αυτούς που νομικά πρέπει να είναι στην αγορά υπηρεσιών πρέπει να 
τους κάνουμε μόνιμους, πρέπει να προσλάβουμε και παντού υπαλλήλους και, αν ακούγαμε το ΑΚΕΛ, μάλλον θα 
διπλασιάζαμε και τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων.  Αλλά, ενώ από τη μια ζητά περισσότερη στελέχωση, 
από την άλλη νοιάζεται για τον αριθμό, που για πρώτη φορά είχαμε φρένο, είχαμε μηχανισμό.  Δεν μπορεί να 
προσληφθεί κανένας χωρίς την έγκριση της Βουλής, είναι νομοθεσία αυτό το πράγμα.  Και αν ακούσουμε, έτσι 
για να παραφράσω και λίγο την παρομοίωση του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ, είναι σαν να ζητάς μείωση του 
λίπους, των λιπαρών, αυστηρή δίαιτα και την ίδια ώρα να θέλεις και συνταγογράφηση για περισσότερα χάπια 
για τη χοληστερόλη.  Αλλά να πω επίσης ότι υπάρχουν και 3 100 ΣΥΟΠ που προσλήφθηκαν, άλλοι με 
συγχρηματοδοτούμενα, αγορά υπηρεσιών που σου επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άνω του 85% επιδότηση 
του μισθού, και 3 100 ΣΥΟΠ που προσλήφθηκαν, για να επιτευχθεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση, και αυτούς δεν 
πρέπει να τους συνυπολογίζουμε, γιατί προέκυψαν πολλά άλλα οφέλη και ισχυροποίηση της Εθνικής Φρουράς 
μεταξύ άλλων.   

 Με τις αναπτυξιακές δαπάνες.  Από τα φέτος υπάρχει ακόμα ένα μύθευμα, ότι ένα στα τρία έργα δε 
γίνονται, μένουν στα χαρτιά.  Υλοποιείται όντως συνήθως κατά τα 2/3 ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός για 
διάφορους λόγους, τεχνικούς, νομικούς, άλλα πρακτικά προβλήματα, αλλά δεν έχει έργο που θα μπει στον 
κρατικό προϋπολογισμό που δε θα ολοκληρωθεί.  Με καθυστέρηση μπορεί, ναι, μετακυλίεται χρονικά, ναι, αλλά 
δε μένει στα χαρτιά.  Οι αναπτυξιακές δαπάνες δε σημαίνει μόνο του κράτους, είναι και αυτές οι θεσμικές αλλαγές 
που έχουμε κάνει, για να γίνουν μαρίνες με ιδιωτικά κεφάλαια και στην Πάφο με ιδιωτικά κεφάλαια πρέπει να 
γίνει και ούτω καθεξής και πανεπιστήμια ιδιωτικά, που αλλάξαμε και φτιάξαμε ένα σωστό πλαίσιο.   

 Για τον συνεργατισμό και τις Κυπριακές Αερογραμμές θα πω μόνο τα εξής, είναι πολυσυζητημένα.  Ο 
συνεργατισμός όπως υπήρχε με μέλη κατέρρευσε το 2013, κρατικοποιήθηκε, έγινε κανονική τράπεζα και οι 
Κυπριακές Αερογραμμές ήταν πτωχευμένες και έμεναν στον αναπνευστήρα και αυτές με κρατικές παράνομες 
ενισχύσεις, που βγήκε απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει «ή να τα πάρετε πίσω ή να κλείσει».  
Αυτή είναι η αλήθεια.  Για την ενέργεια… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Κρατικοποιήθηκε, δόθηκαν κεφάλαια.  Μόνο αυτό.  Δε θέλω να πάω σε όλα τα υπόλοιπα, που για μας 
λέμε ευτυχώς που δεν μπήκαμε στην πανδημία και να κουβαλούμε άλλα τραπεζικά προβλήματα, που θα ήταν 
μια βραδυφλεγής βόμβα για την οικονομία μας.   

 Για την ενέργεια και την πράσινη μετάβαση.  Δεν πρέπει να το παρουσιάζουμε ωσάν να είναι φθηνή 
ενέργεια χωρίς κόστος.  Είπε ο κ. Θεοπέμπτου και το έχω συγκρατήσει ότι οι αφρικανικές χώρες, λέει, οι φτωχές, 
πολύ σωστά, λένε ότι οι πλούσιες χώρες πρέπει να μειώσουν του ρύπους.  «Εμάς», λέει, «θέλουμε να μας 
αφήσετε να αναπτυχθούμε».  Τι σημαίνει αυτό;  Ότι ακόμα και σήμερα είναι φθηνότερα δυστυχώς τα συμβατικά 
καύσιμα.  Δεν είναι μόνο το να βγαίνω μια προσφορά με φωτοβολταϊκά.  Πρέπει να συνυπολογίσεις για τα 
φωτοβολταϊκά ότι δεν έχει συνεχιζόμενη ενέργεια, ότι χρειάζεται να έχεις και αποθήκευση, ότι είναι διακοπτόμενη, 
δεν έχει τη νύχτα και πολλά άλλα.  Αλλά πρέπει να κάνουμε όλα όσα δεσμευόμαστε από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, 
να πετύχουμε τους στόχους του 2030.  Πετύχαμε το 2020, κύριε Λεωνίδου, και το ξεπεράσαμε και κατά τι ακόμα.  
Τώρα είναι πιο φθηνά, είναι καλύτερες οι συνθήκες, θεωρώ πιο κοντά στην ανταγωνιστικότητα που πρέπει να 
φθάσουν και πρέπει να κάνουμε τα μεγάλα άλματα εμπρός.  Τώρα έχουμε και τη χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Ανάκαμψης.   

 Με την κοινωνική πολιτική, ό,τι και να κάνουμε, είναι ωσάν να έχει κολλήσει η βελόνα που λέει «κοινωνικά 
ανάλγητη η κυβέρνηση, νεοφιλελεύθερη, οι ανισότητες αυξάνονται, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί 
φτωχότεροι».  Δε μας νοιάζουν τα στοιχεία, δε μας νοιάζουν οι πραγματικότητες.  Τα ίδια θα ακούμε, ό,τι και να 
γίνει.  Είπαμε ότι οι ανισότητες μειώνονται, αυτό δείχνουν τα επιστημονικά στοιχεία, κάποιοι θέλουν να λένε ότι 
μονίμως αυξάνονται.  Αλλά και όταν, αγαπητοί συνάδελφοι, αυξάνεται το ΑΕΠ, επεκτείνεται η απασχόληση, ο 
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δείκτης κινδύνου φτώχιας μειώνεται, πώς μπορεί…  Δεν μπορώ να δώσω πραγματικά άλλη εξήγηση εκτός του 
ότι το παραγόμενο ΑΕΠ διαμοιράζεται σε περισσότερους.  Αν με βοηθήσετε να το καταλάβω, θα ήταν καλά.  
Αλλά το κράτος, τα όσα έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση…   

 Το ΓΕΣΥ δεν είναι ένα κοινωνικό μέτρο γι’ αυτούς που δεν είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας;  Ήταν 
για τους πλούσιους;  Αφού μας λένε ότι οι πολιτικές μας είναι μόνο για τους πλούσιους!  Δηλαδή το ΓΕΣΥ είναι 
μόνο για τους πλούσιους!  Η μείωση της στρατιωτικής θητείας ήταν για τους πλούσιους!  Η αύξηση της άδειας 
μητρότητας δεν είναι γι’ αυτούς που πρέπει, είναι για τους πλούσιους!  Η άδεια πατρότητας για πρώτη φορά για 
ποιους είναι;  Η επαναφορά του επιδόματος πολύτεκνης μάνας, που εσείς αποκόψατε, για ποιους είναι;  Το 
επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων για ποιους είναι;  Το οποίο διευρύναμε!  Ήταν στα €50 εκατομ., τώρα σχεδόν έχει 
πάει €100 εκατομ.  Η στήριξη, η επιπρόσθετη στήριξη στους ανάπηρους.  Δεν ξέρω γιατί λέμε ότι δεν έχουμε 
πολιτικές για τους ανάπηρους.  Τώρα πάμε να εφαρμόσουμε τον εθνικό κατώτατο μισθό!  Ποιους θα αφορά 
δηλαδή;  Τα στεγαστικά προγράμματα για τις ορεινές περιοχές φθάνουν μέχρι €70,000 επιδότηση!  Πότε υπήρχε 
ξανά αυτό το πράγμα;  Για ποιους είναι;  Θα μπορούσα να σκεφτώ πάρα πολλά.  Το επίδομα ορεινών περιοχών 
το είχατε αποκόψει, το επαναφέραμε.  Ό,τι και να κάνουμε όμως, ακόμα και τώρα στην πανδημία που στηρίξαμε 
210 000 εργαζόμενους, η βελόνα έχει κολλήσει! 

 Δε θα πω για τη διαφθορά, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πω όμως ότι, αν είχαμε τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς που έχουμε σήμερα και τα στοιχεία να πάνε κάποιοι από το 1960 μέχρι σήμερα, δεν ξέρω πόσα θα 
έβγαιναν στην επιφάνεια και αν έμενε και υπουργός δηλαδή που δεν έπρεπε να πάει φυλακή, όταν πίστευαν ότι 
το κάθε υπουργείο είναι κράτος εν κράτει.  Έχουμε μηχανισμούς ελέγχου σήμερα, βγαίνουν πράγματα στην 
επιφάνεια.  Παλαιότερα -έχουν όλα κλειστεί στα χρονοντούλαπα της ιστορίας- μόνο ψίθυρος υπήρχε.   

 Και αν θέλουμε να κάνουμε θεσμικές αλλαγές, είναι εδώ τα νομοσχέδια, τα ανάφερε η κ. Χαραλαμπίδου.  
Αλλά την ίδια στιγμή ακούω και κάποιες ενστάσεις, που αρχίζω να φοβάμαι ότι δε θα ψηφιστεί τελικά η 
Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.  Αρχίζω να φοβάμαι ότι και στα άλλα θα υπάρξουν αιτιάσεις, για να μην 
ψηφιστούν πάλι.  Και εμείς λέμε -με τον κ. Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής μας ομάδας βάλαμε και 
για το ασυμβίβαστο, με θεσμικές αλλαγές- αλλά και όλες οι εκθέσεις των διεθνών θεσμών, της GRECO, της 
MONEYVAL, καταγράφουν πρόοδο.  Δεν τα είχαμε προηγουμένως και τώρα τα έχουμε.  Αλλά και πολλά που 
βγαίνουν στην επιφάνεια, offshore companies…  Κάνουμε ότι δεν ξέρουμε δηλαδή ότι από το 1978 μέχρι το 2018 
γράφαμε ξένες εταιρείες και μάλιστα κομπάζαμε ότι δε θα φαίνονται οι μέτοχοί τους;  Μα εμείς τωρά το 
ανακαλύψαμε αυτό το πράγμα;   

 Και η κ. Χαραλαμπίδου, επειδή πραγματικά αισθάνομαι έτσι έντονα ότι όποια πέτρα σηκώσαμε το ΑΚΕΛ 
ήταν από κάτω, πρώτα απ’ όλα να κάμει μάθημα στο ΑΚΕΛ!  Και αν δε συμφωνά με το ΑΚΕΛ, όταν βγήκαν οι 
αποφάσεις του δικαστηρίου για τη Δρομολαξιά, όταν βγήκε το βίντεο της ντροπής, για να είναι πειστικοί και 
αξιόπιστοι, θα έπρεπε μάλλον να φύγει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ με αυτά τα οποία μας λέει και 
μας κάνει μαθήματα εμάς!  Με βούλα του δικαστηρίου γράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα, όλα τα άλλα είναι 
κριτική χωρίς αποδείξεις.  Εκεί πέρα αποδείχτηκε! 

 Θα προσπεράσω, κύριε Πρόεδρε, ορισμένα πράγματα.  Θα πω βεβαίως ότι άκουσα από βουλευτές του 
ΑΚΕΛ ότι πρέπει να φύγουμε, λέει, εμείς από την εξουσία, μάλλον για να επανέλθει το ΑΚΕΛ.  Αυτό θα το 
αποφασίσουν οι πολίτες, αλλά μην τους ξύνετε πληγές, μην τους ξυπνάτε μνήμες και εφιάλτες!  Διότι είναι με τη 
σκληρή δουλειά, τη συνετή οικονομική πολιτική, με στοχευμένα θεσμικά μέτρα που βελτιώνεται το βιοτικό 
επίπεδο.  Δεν είναι με ένα σύνθημα «δίκαιη κοινωνία», το οποίο προκάλεσε τις μεγαλύτερες ανισότητες στην 
πράξη.  Υποσχεθήκατε μισθούς στους εργαζόμενους και έμειναν άνεργοι, στήριξη στους φτωχούς και έγιναν 
πάμφτωχοι!  Δεν είναι με αυτά.  Πτωχεύσατε ολόκληρη την οικονομία και θρυψαλίσατε την αξιοπρέπεια του 
κόσμου και μας κάνετε μαθήματα!  Βεβαίως, δημοκρατία υπάρχει, είναι ελεύθερο ο κάθε ένας να εκφραστεί. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ο προϋπολογισμός έχει όραμα.  Ενσωματώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, τις μεταρρυθμίσεις, είναι ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα μας πάρει στη νέα εποχή.  Για την έρευνα, την καινοτομία, τη θωράκιση του 
συστήματος υγείας, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση -που δε θα γίνει σε μια χρονιά, 
μέχρι το 2050 θα γίνει- αλλά βάζει θεμέλια για πάρα πολλά πράγματα.  Και θα έλεγα πως αυτό είναι το όραμά 
μας και ότι σε αυτό θα πρέπει να συμβαδίσουμε όλοι και είναι μια ιστορική ευκαιρία.   

 Κοιτάξτε, όπως το πολιτικό σύστημα ήρθη, κύριε Πρόεδρε, στο ύψος των περιστάσεων και στήριξε 
εκατοντάδες νομοσχέδια επί Γλαύκου Κληρίδη, για να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης ήρθη 
η μεγάλη πλειοψηφία στο ύψος των περιστάσεων επί Τάσσου Παπαδόπουλου -με τις ενστάσεις του ΑΚΕΛ- για 
να μπούμε στην Ευρωζώνη, και στήριξε, το ίδιο σημαντικό είναι για τη νέα εποχή το πολιτικό σύστημα σήμερα 
να στηρίξει το Ταμείο Ανάκαμψης και όλες τις δράσεις τις οποίες προβλέπει, για να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά 
και για να κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια.  Να κάνουμε και εκείνες τις μεταρρυθμίσεις 
της δικαιοσύνης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δημόσιας υπηρεσίας με συναίνεση.   

 Γι’ αυτό λέω ότι έχουμε όραμα, αυτός είναι ο προϋπολογισμός και αυτοί θα είναι και οι προϋπολογισμοί 
των επόμενων ετών και πιστεύουμε σε μια Κύπρο της βιώσιμης ανάπτυξης, με αυξημένα έσοδα για το κράτος, 
για να μπορεί να κάνει και κοινωνική πολιτική, με σεβασμό στο περιβάλλον, με ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
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μείωση της γραφειοκρατίας, για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία και χωρίς νέες φορολογίες.  Μην 
ακούω «πού θα βρείτε έσοδα, βάρτε φορολογίες»!  Γιατί δε σημαίνει ότι θα αυξηθούν τα έσοδα.  Και αυτή είναι 
και η διαφορετική μας προσέγγιση βεβαίως από το ΑΚΕΛ.  Εμείς λέμε στους πολίτες ότι δε θέλουμε να βάλουμε 
άλλες φορολογίες και, αν μπορούμε, να μειώσουμε, να μειώσουμε λελογισμένα και αφού φύγουμε και από 
κάποιους κινδύνους τους οποίους διατρέχουμε σήμερα.   

 Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με ευχαριστίες σε όλους τους συνεργάτες της 
επιτροπής Οικονομικών, τα μέλη, τους συναδέλφους, την πρόεδρο της επιτροπής Οικονομικών, αλλά και ευχές 
σε όλους τους συμπολίτες μας για καλές γιορτές και ευτυχές και ελεύθερο το νέο έτος! 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να ευχαριστήσω πολύ τον συνάδελφο τον Κουλλά εξ Αγίας Τριάδος για την πλήρη παρηγορητική 
θεραπεία που μας υπέβαλε και την πολωτική της αγκίστρωση.  Εντάξει, βαίνουν όλα καλώς!   

 Ευχαριστούμε, Ονούφριέ μου. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Ε, περίπου, εννά τζιοιμηθούμεν ήσυχοι ’πόψε!   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Βαίνουν καλύτερα από την πλειοψηφία των χωρών του πλανήτη.  Αυτό σας το υπογράφω!   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πάντως, τούτα τα πλανητικά που σκέφτηκες έν’ πολλά καλά! 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου) 

 Κυρία Χαραλαμπίδου, θέλετε να απαντήσετε σε τίποτε;   

 Όχι. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Κύριοι συνάδελφοι, ήρεμα.   

 Εδώ διακόπτεται η συνεδρία για την τρίτη μεταμεσημβρινή αύριο και ως εκ τούτου αύριο, 17 Δεκεμβρίου, 
την τρίτη μεταμεσημβρινή, να είστε παρόντες, για να αρχίσει η έναρξη των κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων, 
και θα γίνει ψηφοφορία μετά με τις τροπολογίες.   

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Καλό βράδυ, καλό ταξίδι και ευχαριστούμε, κύριε Κουλλά! 

(Ώρα διακοπής:  9.05 μ.μ.) 

(Ώρα επανέναρξης:  3.18 μ.μ.) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  
Επειδή είναι συνέχεια της χθεσινής, δε χρειάζεται να ελεγχθεί η απαρτία και θα συνεχιστεί η συζήτηση για τον 
κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2022. 

 Να παρακαλέσω πολύ τον αγαπητό συνάδελφο κ. Κουλία να έρθει να προεδρεύσει, για να μπορέσω να 
προχωρήσω στην ομιλία μου. 

(Στο σημείο αυτό την Πρόεδρο της Βουλής αντικαθιστά στην έδρα ο κ. Ζαχαρίας Κουλίας.) 

Κύριε υπουργέ, 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η ψήφιση του προϋπολογισμού είναι η υπέρτατη νομοθετική πράξη.  Η Βουλή, ως κορυφαίος ανεξάρτητος 
θεσμός αυτού του κράτους, έχει πληγωθεί στα μάτια και στη συνείδηση του κυπριακού λαού τα τελευταία χρόνια 
για λόγους πολύ καλά γνωστούς που δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν.  
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Στόχος και όραμα όμως είναι να αποκατασταθεί το κύρος και η αξιοπιστία του σώματος, να αναδειχθεί η 
σημασία που έχει στο κράτος δικαίου και να υπενθυμίζει καθημερινά στους πολίτες ότι η Βουλή είναι 
θεματοφύλακας των θεμελιωδών αξιών του κράτους δικαίου.  

Κυρίες και κύριοι,  

Διανύουμε το τρίτο έτος από τη συνταγματική κατοχύρωση της οικονομικής αυτονομίας της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και της σύνταξης του προϋπολογισμού του σώματος από το ίδιο το κοινοβούλιο ως απόρροιας 
της γενικότερης ανεξαρτησίας του ως διακριτής πολιτειακής εξουσίας.  Προς αυτή την κατεύθυνση υπολείπεται 
βέβαια η σύνταξη και ψήφιση του σχετικού νόμου, ο οποίος πρέπει να πω ότι βρίσκεται ήδη σε διαδικασία 
εκπόνησης και σύμφωνα με σχετική συνταγματική επιταγή θα ρυθμίζει ζητήματα εκτελέσεως του 
προϋπολογισμού, θα καθιδρύει εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα προβλέπει την κωδικοποίηση και 
λειτουργία των υπηρεσιών της Βουλής στη βάση του σχετικού νόμου. 

Το 2021 ήταν ένα δύσκολο ομολογουμένως έτος, συνεπεία της πανδημίας που επηρέασε και συνεχίζει να 
επηρεάζει όλες και όλους με διάφορους τρόπους.  Η Βουλή επέδειξε ωστόσο το αναγκαίο πνεύμα 
προσαρμοστικότητας και ευελιξίας και κατάφερε να λειτουργήσει απρόσκοπτα και παρά τις αντιξοότητες να 
παράξει σημαντικό νομοθετικό έργο.  Όπως γνωρίζετε, η Βουλή θα συνεχίσει τη λειτουργία της μέχρι τον Ιούλιο 
του 2022 στο Συνεδριακό, με την ελπίδα ότι με την έναρξη της δεύτερης συνόδου και το αργότερο μέχρι τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο θα επιστρέψει στη βάση της.  Κρίνω όμως σκόπιμο να αναδείξω, με την ευκαιρία που μου 
δίνεται, την ανάγκη να προχωρήσουμε συλλογικά στα επόμενα βήματα σε σχέση με τη στέγαση της Βουλής σ’ 
ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες της δεύτερης εξουσίας του κράτους σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και για τον σκοπό αυτό έχω ήδη αναλάβει πρωτοβουλία για επανεκτίμηση της όλης 
κατάστασης.   

Σημαντικότατο ζήτημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η εύρυθμη λειτουργία των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών, αλλά και της ολομέλειας του σώματος.  Κατά διαστήματα πολλοί και πολλές από εμάς έχουμε γίνει 
δυστυχώς μάρτυρες πρακτικών που είτε συνιστούν απόκλιση από τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό της 
Βουλής διαδικασίες είτε δε συνάδουν με τα κοινοβουλευτικά θέσμια, χωρίς αυτό βέβαια να επισκιάζει σε καμία 
περίπτωση το ομολογουμένως σημαντικότατο κοινοβουλευτικό έργο το οποίο επιτελείται επί καθημερινής 
βάσεως.  Δε σκοπεύω βεβαίως τώρα να υπεισέλθω σε επιμέρους πτυχές του θέματος, δεδομένου ότι τα σχετικά 
ζητήματα έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού τόσο στη Σύσκεψη Αρχηγών όσο και σε συνάντηση 
με τους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών, μετά και από γραπτές επισημάνσεις.  Εύχομαι και ελπίζω 
ωστόσο ότι με τη θετική βούληση όλων για σεβασμό του συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, καθώς 
και με το αναγκαίο πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης το επίπεδο λειτουργίας τόσο των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών όσο και της ολομέλειας θα προσλάβει τις σωστές του διαστάσεις, κατά τρόπο που το παραγόμενο 
νομοθετικό έργο θα αναβαθμιστεί σε όλες του τις πτυχές. 

Αναφερόμενη στον Κανονισμό της Βουλής, δράττομαι της ευκαιρίας να αναδείξω την ανάγκη όπως 
επέλθουν σε αυτόν τροποποιήσεις που, όπως διαπιστώθηκε, κρίνονται αναγκαίες, ώστε η διαδικασία και η 
πορεία εξέτασης των σχεδίων νόμου να απλοποιηθεί και να καταστεί πιο λειτουργική και αποτελεσματική.  Όπως 
διαφάνηκε από τη μέχρι σήμερα εμπειρία, οι δικονομικού τύπου τροποποιήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν τον 
Κανονισμό ύστερα κι από την τελευταία τροποποίηση του 2019, δεν παρέχουν την αναγκαία ευελιξία στις 
επιτροπές και στην ολομέλεια, ώστε να λειτουργούν ικανοποιητικά με ευέλικτες και απλοποιημένες διαδικασίες, 
χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζεται η ανάγκη αναλυτικής και λεπτομερούς μελέτης και εξέτασης των 
νομοσχεδίων, αλλά και χωρίς τις καθυστερήσεις ή την τελμάτωση του νομοθετικού έργου στη βάση διαδικαστικών 
και μόνο λόγων, γεγονός που δε συνάδει με τον δικαιοπολιτικό χαρακτήρα του σώματος.  

Οφειλόμενη θεωρώ επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια σύντομη αναφορά στον Κώδικα Αρχών και 
Κανόνων Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Ο κώδικας δεοντολογίας που πρόσφατα θεσπίστηκε 
αποτελούσε κατά γενική παραδοχή μια αδήριτη ανάγκη για το σώμα, αφού ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 
πρέπει να λειτουργεί στη βάση της αρχής της λογοδοσίας και της διαφάνειας.  Είναι επίσης γνωστό ότι ο εν λόγω 
κώδικας αποτελούσε και σύσταση της GRECO και ότι λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον Κανονισμό της 
Βουλής.  Προς την κατεύθυνση ακριβώς της διασφάλισης της λειτουργικής εφαρμογής του με συνέπεια, όπως 
πιστεύω είναι επιδίωξη όλων μας, θεωρώ επιβεβλημένες στον εν λόγω κώδικα ορισμένες βελτιώσεις και 
προσαρμογές, προκειμένου να ξεπεραστούν δυσλειτουργίες διαδικαστικές και η όλη διαδικασία να μην αποβαίνει 
τελικά σε βάρος της ουσίας και της ομαλής, άρα αποτελεσματικής, εφαρμογής του. 

Αναγκαία προβάλλει επίσης η μεταρρύθμιση της υφιστάμενης διαδικασίας εκλογής του/της Προέδρου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων και η μετάβαση από μια παρωχημένη διαδικασία που, ας μην ξεχνάμε, 
χρονολογείται από το 1985, σε μια σύγχρονη, δημοκρατική διαδικασία εκλογής Προέδρου του σώματος που θα 
αντανακλά τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν σε κοινοβούλια με ισχυρή κοινοβουλευτική παράδοση.  Η σχετική 
μελέτη είναι ήδη έτοιμη και το θέμα θα τεθεί προς συζήτηση στις αρχές του 2022.  Προσδοκώ ότι τόσο με την 
πρωτοβουλία αυτή όσο και με αρκετές άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να ακολουθήσουν θα 
ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους δημοκρατικούς πολιτειακούς μας θεσμούς και θα 
συμβάλουμε στη βελτίωση της εικόνας του κοινοβουλίου. 
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Άλλωστε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η Βουλή των 
Αντιπροσώπων αποτελεί και πρέπει να αποτελεί τον φορέα της δημοκρατικής βούλησης των Κυπρίων πολιτών 
και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αφουγκράζεται τη φωνή τους σε διαρκή βάση.  Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και 
με στόχο τη γεφύρωση της όποιας απόστασης μεταξύ των πολιτών και του κατ’ εξοχήν δημοκρατικού οργάνου 
που τους εκπροσωπεί, έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος η ίδρυση ενός νέου θεσμού, 
του Ιδρύματος Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας, που προβλέπεται ότι θα λειτουργεί με έδρα 
το κτίριο που φέρει την επωνυμία «Σπίτι του Πολίτη».  Η πρωτοβουλία αυτή συνίσταται στη δημιουργία ενός 
θεσμικού φορέα ουσιαστικής επικοινωνίας με τους πολίτες, αφού μέσα από κοινές δράσεις και έρευνες που θα 
αναπτύσσονται με επίκεντρο τους ιδίους θα παρέχεται η δυνατότητα να ενισχύεται περαιτέρω ο δημοκρατικός 
διάλογος και να καλλιεργείται η συνείδηση του ενεργού πολίτη.  Αποτελεί ειλικρινή μου πεποίθηση ότι η 
ουσιαστική εκπροσώπηση των πολιτών, ειδικότερα της νέας γενιάς, περνά απαραίτητα μέσα από την εξοικείωσή 
τους με τα δημοκρατικά και κοινοβουλευτικά θέσμια, αλλά και του εκ μέρους μας επιδεικνυόμενου σεβασμού 
προς τις θέσεις τους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Είναι για αυτό τον λόγο που ενισχυτικά της έγκυρης και άμεσης ενημέρωσης των πολιτών και των 
λειτουργών των ΜΜΕ θα λειτουργήσει το Γραφείο Τύπου στη Βουλή, αρχικά μέσα από την καθημερινή έκδοση 
δελτίων τύπου από τους γραμματείς των κοινοβουλευτικών επιτροπών, με τα οποία θα γίνεται ενημέρωση για 
τις εργασίες των επιτροπών κατά τα πρότυπα ευρωπαϊκών κοινοβουλίων. 

Στον ίδιο παρονομαστή της ανάγκης αναβάθμισης της παρουσίας της Βουλής στο σύγχρονο περιβάλλον 
είναι και η ενδυνάμωση της παρουσίας του κοινοβουλίου μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και της αποτελεσματικής 
συμμετοχής του στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα και με τα 
προβλεπόμενα στη Συνθήκη της Λισαβόνας. 

Θέτουμε έτσι ως στόχο την ενίσχυση της ουσιαστικής αυτής πτυχής, παρά το γεγονός ότι η Βουλή μας, 
όντας μικρό συγκριτικά κοινοβούλιο με άλλα κοινοβούλια της ΕΕ, διαθέτει περιορισμένους πόρους, γεγονός που 
αντικειμενικά διαφοροποιεί τις δυνατότητες.  Ωστόσο, στο μέτρο των δικών της δυνατοτήτων η Βουλή των 
Αντιπροσώπων οφείλει να αξιοποιήσει κάθε δυνατό περιθώριο προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής και 
αποτελεσματικής συμμετοχής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.  

Απαραίτητο συστατικό στοιχείο, προκειμένου να ασκηθεί αποτελεσματικά αυτός ο ρόλος, είναι βεβαίως 
και η ενημέρωση της Βουλής από την εκτελεστική εξουσία, ειδικότερα σε σχέση με τα σημαντικότερα ζητήματα 
που συζητούνται στο επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης, τηρουμένου βέβαια πάντοτε του συνταγματικού 
πλαισίου σε σχέση με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.  

Έχει ήδη δρομολογηθεί και αρχίσει, κατόπιν σχετικής συνεννόησης και διαβεβαίωσης, η ενημέρωση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα θέματα αυτά από τα αρμόδια 
υπουργεία, ώστε σε συνδυασμό με τα σημαντικότερα θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής ή τις κυριότερες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες να καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. 

Εξίσου σημαντική, αν όχι σημαντικότερη, κρίνεται και η ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού και της 
συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων με τους Κυπρίους ευρωβουλευτές αναφορικά με τα σημαντικότερα 
θέματα που συζητούνται στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε η Βουλή αφενός να ενημερώνεται 
πιο άμεσα και αφετέρου, αν το κρίνει σκόπιμο, να παρεμβαίνει στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης.  

Γίνεται με αυτό τον τρόπο εύκολα αντιληπτό, κυρίες και κύριες συνάδελφοι, ότι η ουσιαστική συμμετοχή 
της Βουλής των Αντιπροσώπων στα ευρωπαϊκά δρώμενα δεν αποτελεί αποκλειστικά και μόνο ζήτημα 
ενδυνάμωσης του κύρους της, αλλά πρωτίστως ζήτημα ουσίας. 

Σημαντικότατη επίσης είναι η παράμετρος της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και οι διπλωματικού τύπου 
σχέσεις με άλλα κοινοβούλια στο πλαίσιο της διεθνούς παρουσίας της Βουλής σε διακοινοβουλευτικούς 
οργανισμούς.  Θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό ιδιαίτερα τις επαφές της Βουλής με τα κοινοβούλια τόσο των 
γειτονικών μας κρατών όσο και με τα κοινοβούλια των κρατών της ευρύτερης περιοχής, αφού μέσα από την 
ισχυροποίηση των δεσμών μας είτε σε διμερές, τριμερές ή πολυμερές διακοινοβουλευτικό επίπεδο θα 
αναδείξουμε ακόμη περισσότερο τον ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η Βουλή στις προσπάθειες 
που καταβάλλονται, ειδικότερα για την ενίσχυση της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή. 

Θα ήθελα επίσης σύντομα να αναφερθώ στην προσπάθεια για την τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση 
της Βουλής.  Προχωρούμε ειδικότερα σε μία σειρά ενεργειών, όπως μεταξύ άλλων η ουσιαστική αναβάθμιση της 
ιστοσελίδας μας ως προς την πτυχή της διαδραστικής σχέσης και επικοινωνίας των πολιτών με τη Βουλή, καθώς 
και τον εμπλουτισμό με σύγχρονα εργαλεία εργασίας, όπως η εισαγωγή του «active directory», που θα 
εκσυγχρονίσει τον τρόπο εργασίας τόσο εντός της Βουλής όσο και εξ αποστάσεως. Χρειαζόμαστε την αμεσότερη 
και ουσιαστικότερη εμπλοκή από και προς τους πολίτες.  

Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ σε πάγιους στόχους πολιτικής 
που προσωπικά και θεσμικά έχουμε ιεραρχήσει σε υψηλή προτεραιότητα και που με συλλογικότητα πρέπει να 
προωθήσουμε και να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις.  Και τέτοιοι στόχοι δεν είναι άλλοι από την προώθηση 
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νομοθεσιών για πάταξη της έμφυλης βίας, την επίτευξης της πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
σε όλους τους τομείς, την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως και των δικαιωμάτων όλων εκείνων 
των συμπολιτών μας που υποφέρουν από κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και νομοθεσιών για πάταξη της 
διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα.  

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ειλικρινά, εύχομαι και ελπίζω ότι οι πρωτοβουλίες και οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που απαραίτητα 
χρειάζεται να μετουσιωθούν σε πράξη θα τύχουν αποδοχής από τα μέλη του σώματος, προκειμένου να 
εργαστούμε μαζί, για να ενισχύσουμε τον ρόλο, το κύρος και την αυτονομία της Βουλής των Αντιπροσώπων ως 
ενός σύγχρονου συμμετοχικού κοινοβουλίου, το οποίο αναπτύσσει δράσεις στη βάση δημοκρατικών και 
δεοντολογικά ορθών προτύπων, αλλά πάνω απ’ όλα ενός κοινοβουλίου που σέβεται τον άνθρωπο και την αξία 
του, τον πολίτη αυτού του τόπου και το οποίο με όλες του τις δυνάμεις θα συμβάλλει καθημερινά μέσα από το 
έργο του στην ανάκτηση της χαμένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τον θεσμό.  Και χρειάζεται με σύμπνοια, 
συγκερασμό απόψεων και αποφασιστικότητα να αλλάξουμε την εικόνα μας, την εικόνα του θεσμού που 
υπηρετούμε.  

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους για τη 
συνεργασία, ιδιαίτερα την πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού για το ομολογουμένως επίπονο έργο που έχουν επιτελέσει κατά την περίοδο εξέτασης του 
φετινού προϋπολογισμού, καθώς και τους λειτουργούς της γραμματείας της επιτροπής, το προσωπικό της 
Βουλής για την πολύτιμη και πολύπλευρη στήριξή του, αλλά και τη δική μου πολύτιμη ομάδα. 

Εύχομαι από καρδιάς καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλες και όλους με την ελπίδα και τον διαρκή 
και διακαή πόθο ότι θα επέλθει επιτέλους δικαίωση και ευημερία στην πατρίδα μας, ότι θα εγκαθιδρυθεί ειρήνη, 
επανένωση, ασφάλεια και ευημερία.  

Γιατί υπάρχει όραμα για αυτό τον τόπο και δε θα σταματήσουμε στιγμή να εργαζόμαστε για αυτό με 
ενότητα, ρεαλισμό και αποφασιστικότητα και ένα τέτοιο μεγάλο όραμα δε χωράει και δε θα μπορούσε ποτέ να 
χωρέσει σε μια μοιρασμένη πατρίδα.  

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Ευχαριστούμε την Πρόεδρο. 

(Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής επανέρχεται στην έδρα.) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Κουλία. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) 

 Δεν είμαστε στη διαδικασία του σχολιασμού, κύριε Κουλία, είναι κάτι που θέλετε να πείτε; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Όχι, είναι θεσμικό το θέμα, το έχετε πει στην ομιλία σας, ότι η Βουλή είναι η δευτέρα εξουσία.  Το λέω, 
διότι το έχετε εκφωνήσει και είσαστε η Πρόεδρος της Βουλής.  Η Βουλή είναι το νομοθετικό σώμα, μία εκ των 
τριών εξουσιών κατά ισότιμο και πλήρη τρόπο.  Για να μη δημιουργηθούν αμφιβολίες σε κάποιους, για να είμαστε 
εξηγημένοι, δηλαδή.  Άρα, δεν είναι θέμα γραμμής των εξουσιών, είναι μία εκ των τριών εξουσιών, το λέω για τα 
πρακτικά, για να μην πουν κάποιοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν αντιλήφθηκα να έχω πει κάτι διαφορετικό, έχω αναφερθεί στη διάκριση των εξουσιών.  Σημειώνεται η 
τοποθέτησή σας, αν και δεν είμαστε σε διαδικασία σχολιασμού, κύριε Κουλία.  Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη η ομιλία. 

 Όπως και να έχει, ακολουθεί για τη δική του τοποθέτηση, τη δική του ομιλία, ο κ. Παπαδούρης. 

 Ο κ. Σταύρος Παπαδούρης από το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών για τον δικαιούμενο χρόνο 
των δεκαπέντε λεπτών. 

 Κύριε Παπαδούρη, έχετε τον λόγο. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κύριε υπουργέ, 



 

772 

 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είχα την τιμή πριν από λίγους μήνες να εκλεγώ για πρώτη φορά μέλος του κοινοβουλίου, τιμή που 
συνοδεύεται πάντα με το βαρύτατο αίσθημα ευθύνης, έτσι ώστε να καταστώ όσο πιο ωφέλιμος μπορώ να είμαι 
τόσο για τον τόπο μου, αλλά και για τους συμπολίτες μου.  

 Ξεκάθαρο στο μυαλό μου από την πρώτη στιγμή ότι ο καθένας και η καθεμιά που έχει σκοπό να ασχοληθεί 
με την πολιτική και τα κοινά πρέπει πρώτα να πάρει κάποιες άκρως σημαντικές και συνειδητές αποφάσεις.  
Προσωπικά, κρίνω ότι η πιο σημαντική απόφαση που έχω πάρει είναι η πρόθεση μου να λειτουργώ έχοντας ως 
μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες και 
τον όποιο λαϊκισμό.  Πάντοτε λειτουργούσα και λειτουργώ με εποικοδομητική διάθεση και πνεύμα συνεργασίας.  
Ως βουλευτής έχω ως σκοπό την ανάπτυξη κοινών συγκλίσεων με απώτερο στόχο την ευημερία και την οριζόντια 
αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας τόσο σε οικονομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο, με αναπόφευκτο όμως 
δεδομένο τον καθορισμό κόκκινων γραμμών εκεί και όπου χρειάζεται χωρίς τις όποιες εκπτώσεις.  Στην τελική 
αυτό που σίγουρα μένει δεν είναι το τι έχεις πει ή τι δεσμεύσεις έχεις δώσει, αλλά τι πραγματικά έχεις πράξει. 

 Με βάση την πρόθεση αυτή και μόνον, έχω προχωρήσει στη μελέτη του κρατικού προϋπολογισμού για το 
2022.  Στη μελέτη αυτή προσπάθησα να είμαι όσο πιο δίκαιος και αντικειμενικός μπορώ, μακριά από τη 
στερεότυπη έκφραση ότι «τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως συνήθως καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό». 

 Μια πρώτη αριθμητική ανάγνωση του προϋπολογισμού έδειξε ότι κινείται σε μερικώς αποδεκτά ισοζύγια, 
δίνοντας βάση σε αναγκαίες αναπτύξεις, εναρμονιστικές κινήσεις και άκρως αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.  Φυσικά, 
έλαβα υπόψη όλες τις ιδιορρυθμίες και δυσκολίες που επέφερε και επιφέρει ακόμη η δύσκολη κατάσταση της 
πανδημίας και τον τελικό αντίκτυπο που έχει στον προϋπολογισμό.  Επίσης, καθόλου αμελητέα η θετική 
αλληλένδετη σχέση του προϋπολογισμού με τις προϋποθέσεις και τους προαπαιτούμενους όρους του Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κράτους και των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων. 

 Λαμβάνοντας όλα τα προαναφερθέντα υπόψη, αποφάσισα να δω το όλο θέμα και από μια διαφορετική 
σκοπιά, τη σκοπιά της κυβερνητικής πρόθεσης, καθώς και της πραγματικής εφαρμογής κατά τα προηγούμενα 
χρόνια.  Κάπου εκεί δυστυχώς διαφάνηκε ότι οι αριθμοί και οι πράξεις δε συνάδουν καθόλου με τα λόγια και τις 
δεσμεύσεις που ακούμε συχνά-πυκνά τα τελευταία οκτώ χρόνια από την κυβέρνηση. 

 Σε ό,τι αφορά τα ΜΕΔ, οι αριθμοί μπορεί να φαίνεται ότι ευημερούν πλασματικά, όμως η λαϊκή βάση 
υποφέρει καθημερινά.  Το γεγονός ότι δάνεια αξίας €16,4 δις έχουν πωληθεί από τις τράπεζες στις εταιρείες 
εξαγοράς πιστώσεων δε σημαίνει κατ’ ουδένα λόγο ότι έχουμε λύσει και το πρόβλημα.  Το αντίθετο, απλά 
διορθώσαμε τα λογιστικά ισοζύγια των τραπεζών, αλλά ο κόσμος εξακολουθεί να απειλείται από τις λεγόμενες 
εταιρείες διαχείρισης δανείων σε ρόλο αρπακτικού και την κυβέρνηση μάλλον σε ρόλο τσιλιαδόρου.  Και δε φτάνει 
μόνο αυτό, αφού η νομοθεσία, που δίνει το δικαίωμα στις εταιρείες διαχείρισης δανείων να ελέγχουν τα 
περιουσιακά στοιχεία των εγγυητών, παρόχων εξασφάλισης και των κατά τον δανειολήπτη συνδεδεμένων 
προσώπων, επιστρέφει για συζήτηση στην επιτροπή Οικονομικών αρχές Ιανουαρίου μετά από δύο 
προηγούμενες αναβολές.  Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού χωρίς τις όποιες 
ασφαλιστικές δικλίδες θα επιφέρει σοβαρότατα κοινωνικά προβλήματα όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ των 
χιλιάδων εγγυητών και των συνδεδεμένων με αυτούς οφειλετών. 

 Έχουμε στο πρόσφατο παρελθόν ακούσει βαρυσήμαντες δηλώσεις για το θέμα χειρισμού των ΜΕΔ και 
την προστασία τόσο της πρώτης κατοικίας, αλλά και της μικρής επαγγελματικής στέγης. 

 Η σκληρή πραγματικότητα όμως διαφαίνεται καθημερινά στους εκατοντάδες πλειστηριασμούς που 
διενεργούνται κάθε βδομάδα.  Πληθώρα περιουσιών οδηγείται στον τελάλη και δάνεια κλείνουν με 
εξαναγκαστικούς τρόπους και απειλές.  Η «νόμιμη» αναλγησία των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς 
πιστώσεων λειτουργεί ψυχρά και καθεστωτικά, γιατί η πλειοψηφία αυτού εδώ του σώματος τους έδωσε στο 
παρελθόν τα νομικά εργαλεία, για να το πράξουν, με αποκορύφωμα την περίφημη νομοθεσία του 2018.  Τη 
νομοθεσία αυτή που εμμέσως πλην σαφώς αποστερεί το δικαίωμα της έγκαιρης και αποτελεσματικής 
προσφυγής του δανειολήπτη στο δικαστήριο για καθορισμό του νόμιμου ποσού οφειλής.  Τη νομοθεσία αυτή 
που αναγκάζει τον δανειολήπτη να σπαταλήσει το λιγότερο έξι χρόνια και μερικές χιλιάδες ευρώ στα δικαστήρια, 
ενώ ο πλειστηριασμός θα του κτυπήσει την πόρτα σε περίπου εννιά με δώδεκα μήνες.  Τη νομοθεσία αυτή της 
οποίας εδώ και σχεδόν έναν χρόνο περιμένουμε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η συζήτηση αρκετών 
τροποποιητικών της προτάσεων νόμου για ορθολογιστική αλλαγή της, αλλά ακόμα περιμένουμε.  

 Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε εναγωνίως να δούμε ποια κατάληξη θα έχει αυτό το θέμα και εδώ θα 
είμαστε, για να προβούμε σε βελτιώσεις με προτάσεις νόμου.  

 Αναμένουμε επίσης την επαναφορά της συζήτησης για τα ειδικά δικαστήρια, που, όπως έχουμε 
πληροφορηθεί πρόσφατα από την τεχνοκρατική ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών για το Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, δεν πρόκειται να τα δούμε να δημιουργούνται ούτε να λειτουργούν πριν από το 2024.  

 Πιστέψτε με ότι μέχρι τότε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου και τα χρυσά διαβατήρια θα φαντάζουν πολύ 
μικρά σε σχέση με το ξεπούλημα των περιουσιών του κόσμου και την περαιτέρω φτωχοποίησή του.  Στο 
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μεσοδιάστημα ο πολίτης απλώς θα συνεχίσει να χάνει τη μηδαμινή εμπιστοσύνη του, αν φυσικά εξακολουθεί 
ακόμα να έχει την όποιαν εμπιστοσύνη, στη δικαστική εξουσία, στις διαδικασίες της και τελικά την απονομή της 
δικαιοσύνης. 

 Οι πολίτες σωστά και απόλυτα δικαιολογημένα αποστρέφονται τις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης 
στην Κύπρο, αφού φαίνεται ότι η δικαιοσύνη έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό με τη λέξη «ατιμωρησία».  

 Σε μια χώρα που το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο θα περίμενα ότι η τιμωρία θα ήταν πολύ ψηλά στις 
προτεραιότητες μας, αλλά δυστυχώς εξακολουθεί να είναι λέξη άγνωστη για μας.  Και κάπως έτσι, όπως ήταν 
άλλωστε λογικό επακόλουθο, οδηγηθήκαμε στα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής.  Εδώ έγκειται και το μεγάλο 
στοίχημα, σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια δημιουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.  Είναι 
καιρός να τελειώσουμε με τις όποιες στρεβλώσεις του παρελθόντος, αν θέλουμε πραγματικά να 
καταπολεμήσουμε ριζικά τα θέματα διαφθοράς.  Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε αποτελεί μονόδρομο 
και οδηγεί στην πραγματική ανεξαρτησία της Αρχής αυτής κατά την αρμοδιότητα και ευχέρειά της, ώστε να 
προχωρεί σε ποινική διερεύνηση σε επίπεδο ποινικών ανακριτών.  

 Υπάρχει πληθώρα προτύπων ισάξιων Αρχών και διάφορων τρόπων διορισμού σε θέσεις κλειδιά ανά το 
παγκόσμιο, φτάνει να έχουμε την πολιτική βούληση να τα υιοθετήσουμε.  Σε αντίθετη περίπτωση θα καταλήξουμε 
με μια Αρχή που θα διορίζεται και θα ελέγχεται από την εκτελεστική εξουσία με περιορισμένο ρόλο και 
αρμοδιότητες.  Στην περίπτωση αυτή απλά θα ενισχύσουμε επίσημα πλέον την προσθήκη περισσότερων 
σκανδάλων από αυτά που βιώσαμε στο παρελθόν.  Επιτρέψτε μου εδώ να αναφέρω κάτι για το οποίο 
ενημερώθηκα σήμερα το πρωί.  Αφορά την υπόθεση στο δικαστήριο για τη ΣΠΕ Στροβόλου, όπου φαίνεται ότι 
τελικά και τα δέκα πρόσωπα τα οποία ήταν αναμεμιγμένα στην υπόθεση αυτή έχουν απαλλαγεί από τις όποιες 
κατηγορίες.  Απλώς, για τεκμηρίωση αυτού που μόλις έχω αναφέρει.  

 Ειλικρινά, δεν ξέρω σε ποιο σκάνδαλο πρέπει να αναφερθώ πρώτα...  Στο χρηματιστήριο;  Στην τραπεζική 
κρίση;  Στο κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας και το κούρεμα καταθέσεων;  Στο ξεπούλημα του Συνεργατισμού;  Στα 
χρυσά διαβατήρια;  Στα «Panama» και «Pandora papers»; Όλα αποτελούν πλέον γεγονότα της «ένδοξής μας 
ιστορίας», όπως αυτά περιγράφονται σε πορίσματα, τα οποία, αν και καταδεικνύουν πιθανούς ενόχους και 
πιθανά ποινικά αδικήματα, πολύ αμφιβάλλω αν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ σε αίθουσες δικαστηρίων. 

 Επιτρέψτε μου επίσης να μοιραστώ μαζί σας μια προσωπική εμπειρία που είχα την περασμένη εβδομάδα, 
όταν δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από την κόρη μου, η οποία είναι πρωτοετής φοιτήτρια της νομικής σε 
πανεπιστήμιο της Ολλανδίας.  Ο σκοπός του τηλεφωνήματος εν μέσω της εξεταστικής της περιόδου ήταν, για να 
με πληροφορήσει ότι η χώρα μας έγινε και πάλι διάσημη, μιας και ένα από τα θέματα των εξετάσεων αφορούσε 
την Κύπρο ως μια από τις χώρες πώλησης διαβατηρίων.  Για ακόμη μια φορά φαίνεται ότι γινόμαστε διάσημοι 
για τους λάθος λόγους. 

 Προσωπικά, δηλώνω ότι κανένα πρόβλημα δε βλέπω στην ύπαρξη του δικαιώματος της όποιας χώρας 
να διατηρεί πρόγραμμα πολιτογράφησης, το πρόβλημα όμως ξεκινά και τελειώνει στην απόφαση κάποιων να 
πλουτίσουν με παράτυπα ή παράνομα μέσα, εκθέτοντας έτσι ανεπανόρθωτα μια ολόκληρη χώρα. 

 Την ίδια στιγμή πίσω από την αυλαία και κάπου χαμένες στο περιθώριο παραμένουν μέχρι σήμερα οι 
απαιτήσεις ειδικών κατηγοριών που επηρεάστηκαν άμεσα από τα γνωστά σκάνδαλα, πιστεύοντας ότι ζούμε σε 
ένα κράτος δικαίου που φροντίζει πρωτίστως να απολογηθεί για τα λάθη του και στη συνέχεια να προχωρήσει 
στην αποκατάσταση της όποιας αδικίας.  Μια κύρια κατηγορία είναι και οι κουρεμένοι καταθέτες, που είδαν τους 
κόπους και μόχθους μιας ζωής να χάνονται σε μία μέρα.  Οι αρχικές δεσμεύσεις που τους δόθηκαν μετατράπηκαν 
σε προεκλογικά πυροτεχνήματα, φτάνοντας πλέον στο σήμερα, οκτώ χρόνια μετά, να περιμένουν ακόμη 
δικαίωση.  Έχουμε από τη μια τις απαντήσεις της εκτελεστικής εξουσίας, που αναφέρουν λογιστική μεταφορά 
€85 εκατομ. και προτεινόμενη μεταφορά ακινήτων στο Ταμείο Αλληλεγγύης, όμως από την άλλη δεν έχει γίνει 
καμιά ενέργεια προς τη δημιουργία της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για να ξεκινήσει η διαδικασία 
εγγραφής και απαίτησης από τους ίδιους.  Εξ όσων έχουμε ενημερωθεί από το Υφυπουργείο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια δημιουργίας της 
ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας. 

 Θέλω όμως να είμαι δίκαιος με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ένα 
υφυπουργείο που δικαιολογημένα δεν μπορεί να καλύψει άμεσα τα αμέτρητα κενά που έχουν δημιουργηθεί 
διαχρονικά σε σχέση με τις ατέρμονες γραφειοκρατικές διαδικασίες της δημόσιας υπηρεσίας.  Όπως μας έχει 
τονιστεί κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του υφυπουργείου, οι πρώτες διαδικασίες ψηφιοποίησης θα 
αφορούν τις διαδικασίες παροχής συντάξεων και επιδομάτων, κάτι αρκετά λογικό, αφού σήμερα ο μέσος χρόνος 
αναμονής για απάντηση των αιτήσεων αυτών είναι περίπου έξι μήνες.  Η λογική ερώτηση «πώς μπορεί να 
επιβιώσει οικονομικά ο αιτητής κατά την περίοδο αυτή» παραμένει αναπάντητη από πλευράς του αρμόδιου 
υπουργείου.  Και, όταν λέω «αναπάντητη», κυριολεκτώ, αφού καθημερινά εκατοντάδες τηλεφωνήματα προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν απλά αναπάντητα. 

 Δυστυχώς, η διαχρονική καθυστέρηση που παρατηρείται από την κυβέρνηση δεν περιορίζεται μόνο σε 
θέματα γραφειοκρατικής φύσης, αλλά επεκτείνεται και σε πολύ πιο ευαίσθητα θέματα, όπως τη λήψη έγκαιρων 
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.  Μέτρα τα οποία ξέραμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι βάσει ευρωπαϊκών 
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συμβάσεων και Οδηγιών να εφαρμόσουμε εδώ και μια δεκαετία, αλλά δυστυχώς ακολουθήσαμε τον εύκολο 
δρόμο της επιβολής και πληρωμής προστίμων.  Πρόστιμα που και πάλι πληρώνει ο απλός πολίτης και θα 
συνεχίσει να πληρώνει για αρκετά χρόνια ακόμη, όπως τα σχεδόν €200 εκατομ. που αφορούν αγορά εκπομπής 
αέριων ρύπων για το 2021, λεφτά τα οποία πληρώνει ο καταναλωτής κάθε διμηνία και αγγίζουν σχεδόν το 1/3 
του συνολικού ποσού για την κατανάλωση ρεύματος, αφού καθυστερήσαμε πολύ στην υιοθέτηση και χρήση  
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε έγκαιρες κινήσεις για την έλευση φυσικού αερίου σε υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις.  

 Πραγματικά, είναι κρίμα, γιατί το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο τη χρηματική επιβάρυνση του κάθε πολίτη, 
αλλά δυστυχώς προεκτείνεται και στην επιβάρυνση της υγείας του καθενός σε σχέση με την ποιότητα του αέρα 
που αναπνέουμε.  Θετικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι έχουν προχωρήσει αρχικά επιδοτήσεις που αφορούν το 
θέμα ηλεκτροκίνησης και ελπίζω να ενισχυθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια.  

 Κλείνοντας, επιθυμώ να σχολιάσω το μείζον θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας και το τραγικό λάθος 
του διαχωρισμού των πολιτών σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.  

 Προσωπική μου άποψη παραμένει ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα είναι η λύση και η έξοδος από την 
πανδημία, αλλά αυτό δε δίνει κατ’ ουδένα λόγο το δικαίωμα επιβολής του όποιου υποχρεωτικού εμβολιασμού 
στον οποιονδήποτε. 

 Εδώ, νομίζω, εντοπίζονται και οι όποιες ευθύνες και αδυναμίες βαραίνουν την ίδια την κυβέρνηση, αφού 
έχει αποτύχει να ενημερώσει έγκαιρα, με επάρκεια, με πλήρη διαφάνεια και τεκμηρίωση τους πολίτες που 
εξακολουθούν εύλογα να έχουν τους όποιους φόβους και αμφιβολίες.  Η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη δεν 
μπορεί να επιτευχθεί με επιβολή σκληρών μέτρων, αποκλεισμό και πιθανή αποστέρηση δικαιωμάτων, γιατί θα 
οδηγήσει τελικά σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια διχασμού. 

 Η ιστορία δυστυχώς μας έχει διδάξει ότι ο κόσμος και η χώρα μας έχουν πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα 
στο παρελθόν για τον κάθε διχασμό μας, και αναφέρομαι φυσικά στα δραματικά γεγονότα του 1974, που 
οδήγησαν στον χαμό της μισής μας πατρίδας. 

 Δυστυχώς, νιώθω ότι η κατάρα που φέρει ο λαός μας εξακολουθεί να είναι η τάση που έχουμε να 
διχαζόμαστε τόσο εύκολα, βάζοντας ταμπέλες στο καθετί.  Ακόμη και στο εθνικό μας θέμα η εμμονή μας να 
χωρίζουμε τον κόσμο σε διζωνικούς, απορριπτικούς, νενέκους και διχοτομιστές μάς έχει κάνει να χάσουμε την 
ουσία του προβλήματος και το όραμα της πιθανής λύσης.  

 Ελπίζω και εύχομαι ότι σύντομα θα βρούμε τους τρόπους και το πνεύμα αυθεντικής συνεργασίας, έτσι 
ώστε να δουλέψουμε μαζί με όσα μας ενώνουν, για να μας βρουν καλύτερες μέρες σε μια ελεύθερη, ειρηνική, 
επανενωμένη πατρίδα. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Σήμερα καλούμαστε ως σώμα να δώσουμε θετική ψήφο ή να απορρίψουμε τον κρατικό προϋπολογισμό 
του 2022.  Καλούμαστε να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης των πολιτικών της κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης που 
δυστυχώς βαραίνεται με πληθώρα αναπομπών και αναφορών στο Ανώτατο Δικαστήριο σημαντικών κατά την 
πλειοψηφία της Βουλής προτάσεων νόμου και τροπολογιών σε κυβερνητικά νομοσχέδια, που σκοπό είχαν να 
στηρίξουν τους πολίτες αυτού του κράτους. 

 Ως Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, προσμετρώντας όλα όσα έχουμε συνολικά αναφέρει και 
επαναλαμβάνοντας ότι πίσω από την κάθε αριθμητική ανάλυση του προϋπολογισμού σημαντικότερη αξία έχουν 
οι κυβερνητικές προθέσεις και οι πράξεις που εφαρμόζει η εκτελεστική εξουσία, έχουμε αποφασίσει στην 
καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022. 

 Τούτων λεχθέντων, θα επαναλάβω ξανά την ανοικτή πρόσκληση προς το κυβερνητικό σχήμα για 
διαβούλευση και συνδιαμόρφωση πριν από την κατάθεση του επόμενου προϋπολογισμού.  Αυτή την πρόταση 
τη θέσαμε ξανά και πέρσι, αλλά δυστυχώς δεν έτυχε της όποιας θετικής ανταπόκρισης.  Ως τότε δυστυχώς θα 
αναγκαζόμαστε «να ρίχνουμε μαύρο», μέχρι να γίνει επιτέλους ο προϋπολογισμός πραγματικά πράσινος. 

 Εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους, εκφράζοντας επίσης τις θερμές μου ευχαριστίες στο 
γραμματειακό προσωπικό της Βουλής για την πολύτιμη βοήθεια που προσέφεραν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
φετινής συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδούρη. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Αλέκος Τρυφωνίδης της ΔΗΠΑ για δεκατέσσερα λεπτά ακριβώς. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Γιατί δεκατέσσερα λεπτά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Γιατί αυτός είναι ο χρόνος που σας υπολείπεται. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ποιος έφαε τον παραπάνω χρόνο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν ξέρω.  Να μιλήσετε με τους συναδέλφους σας. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η συζήτηση και η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού αποτελεί την κορυφαία πολιτειακή και πολιτική 
πράξη για το κοινοβούλιό μας.  Η ευθύνη που  πρέπει να έχουμε όλοι οι βουλευτές στα πλαίσια της συζήτησης 
είναι πραγματικά πολύ μεγάλη.  Και αυτό, γιατί η ψήφιση του προϋπολογισμού που έχουμε ενώπιόν μας, από 
την ψήφιση του προϋπολογισμού που έχουμε ενώπιόν μας εξαρτώνται πολλοί μη προνομιούχοι συμπολίτες μας, 
οι οποίοι περιμένουν τα επιδόματά τους, πολλοί πληγέντες από την πανδημία και φυσικές καταστροφές οι οποίοι 
περιμένουν τη στήριξη της κυβέρνησης, πολλοί χαμηλοσυνταξιούχοι, για να πάρουν τις συντάξεις τους, πολλές 
επιχειρήσεις, για να βοηθηθούν.  Πολλοί νέοι, για να βοηθηθούν για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, πολλοί 
νέοι για στεγαστικά δάνεια και τέλος το κράτος, για να αναπτύξει τον μεταρρυθμιστικό του προϋπολογισμό. 

 Είναι γεγονός ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2022 προνοεί μια σημαντική δημοσιονομική διόρθωση 
και υπερκαλύπτονται μεγάλες απώλειες του 2020. Η οικονομία θα συνεχίσει και το 2021 σε θετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης, αφήνοντας πίσω τα αρνητικά της προηγούμενης χρονιάς.  Το μεγαλύτερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουμε μετά και τη νέα μετάλλαξη «Όμικρον» είναι η αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια, 
την ένταση, αλλά και την έκταση της πανδημίας.  Αν συνυπολογίσουμε και άλλους επιπρόσθετους παράγοντες, 
οι οποίοι πιθανόν να προσθέσουν στο κλίμα αβεβαιότητας, ανησυχούμε πολύ αν όλα αυτά έχουν συνυπολογιστεί 
στη σύνταξη του προϋπολογισμού. 

 Αναφέρω ενδεικτικά κάποιους λόγους ανησυχίας που θα επηρεάσουν την οικονομία μας ενδεχομένως.  
Την πορεία που θα ακολουθήσει ο τομέας του τουρισμού, αν συνεχιστεί η πανδημία, που είναι συνδεδεμένος 
άρρηκτα και με τις ξένες χώρες.  Ένα δεύτερο θέμα είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που, παρά τη μείωση 
των τελευταίων χρόνων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ανέρχονται στο 17% ή €4,6 δις σε σύγκριση με τον 
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 2%.  Επιπρόσθετα, έχουμε ακόμα €16 δις μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια στις εταιρείες πιστώσεων και διαχείρισης δανείων. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προκαλεί τεράστια 
ανησυχία, γιατί όλα αυτά τα δισεκατομμύρια και η αδυναμία του κόσμου στην αποπληρωμή, το πρόβλημα της 
ανεργίας, η αδυναμία των τραπεζών να κάνουν αναδιαρθρώσεις βιώσιμες, κάποτε και η άρνηση των τραπεζών 
για βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, ίσως προκαλέσουν τεράστια προβλήματα στην οικονομία μας και θα αποτελέσουν 
ωρολογιακή βόμβα για το κράτος μας. 

 Θα ήθελα να πω εδώ σε αυτό το σημείο την τεράστια ευθύνη που υπάρχει σε όλους μας και περισσότερο 
σε αυτούς που έκαναν αυτή την πολιτική πράξη για το κλείσιμο του συνεργατισμού.  Το κλείσιμο του 
συνεργατισμού αυτή τη στιγμή, θα το θυμηθούμε όλοι, γιατί πάμε στις τράπεζες, φίλες και φίλοι και κύριοι 
συνάδελφοι, και είμαστε ξένοι.  Είναι ξένος ο κόσμος από τις κοινότητες, είναι ξένος ο μεσαίος εργαζόμενος, είναι 
ξένος ο μικροεπιχειρηματίας.  Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες, για να δανειοδοτηθεί ένας απλός αγρότης, ένα 
απλό νέο ζευγάρι, για να αποκτήσει την πρώτη στέγη.  Όλα αυτά με την επιδείνωση και των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων θα τα βρούμε μπροστά μας.  Επιπρόσθετα, θα σημειώσω εδώ ότι βρίσκεται ενώπιόν μας -και μπήκε σε 
πολλές αναβολές- ένα νομοσχέδιο για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, που αφορά τους εγγυητές και τα 
συνδεδεμένα αυτών πρόσωπα.  Με αυτό το νομοσχέδιο να ξέρετε ότι μπαίνει όλη η Κύπρος από κάτω, και οι 
εγγυητές και τα συνδεδεμένα αυτών πρόσωπα.   

 Γι’ αυτό θα καλέσω τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, που έχουμε κάνει διάλογο μαζί του, καθώς και 
το Υπουργείο Οικονομικών όπως φέρουν μπροστά μας, ενώπιόν μας, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με το οποίο 
να αντιμετωπίζεται αυτό το μεγάλο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να κυνηγήσουμε τους 
κακοπληρωτές, να τους διαχωρίσουμε, αλλά την ίδια ώρα να κάνουμε τις βιώσιμες αναδιαρθρώσεις στην 
πλειονότητα του κυπριακού λαού, στην πλειονότητα των δανειοληπτών.  Την ίδια ώρα όμως -και το ακούω από 
πολλούς από εσάς, που είσαστε πιο παλιοί- είναι το θέμα για τα κίνητρα στους σωστούς δανειολήπτες.  Και πότε 
θα δοθούν από τις τράπεζες, φίλοι μου;   Πότε θα δοθούν τα κίνητρα με μειωμένα επιτόκια ή και επιμήκυνση του 
χρόνου που έχει μπροστά του ο δανειολήπτης;  

 Όλα αυτά μαζί με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, την αύξηση του κόστους για το ΓΕΣΥ και την 
αβεβαιότητα που έχω αναφέρει προηγουμένως, ίσως προκαλέσουν τεράστια προβλήματα για την οικονομία μας.  
Πάγια θέση μας ήταν η μεταρρύθμιση και να τασσόμαστε υπέρ των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.  
Αντιλαμβανόμαστε ότι θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια.  Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις κουλτούρα και 
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νοοτροπία πολλών δεκαετιών.  Όμως, θα στηρίξουμε τα νομοσχέδια που προωθούνται για τη μεταρρύθμιση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, τη δημόσια υπηρεσία και τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. 

 Η Αρχή κατά της Διαφθοράς πρέπει να έχει ανακριτικές αρμοδιότητες, για να μπορεί να έχει ουσία και να 
πράξει ό,τι πρέπει και θα πρέπει να πράξει για πάταξη της διαφθοράς.  Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω 
ένα σημείο σε σχέση με τη δικαιοσύνη, που την καθιστά πιο δύσκολη και χρονοβόρα.  Οι κτιριακές εγκαταστάσεις 
των επαρχιακών δικαστηρίων Λευκωσίας, οι οποίες προκαλούν ντροπή και εξευτελισμό τόσο στους πολίτες όσο 
και στους λειτουργούς της δικαιοσύνης, την ίδια ώρα προκαλούν τεράστια καθυστέρηση στην απονομή της 
δικαιοσύνης.   

 Η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας είναι απαραίτητη για την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού, για να εμπεδωθεί ένα σύστημα αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας, ως επίσης 
και για καλύτερες και ταχύτερες υπηρεσίες τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο και το 
σύνολο της κοινωνίας.  Αναφορικά με τους ημικρατικούς οργανισμούς ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε ενάντια 
σε οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση, αλλά την ίδια ώρα υπερασπιζόμαστε και θα ενισχύσουμε την όλη προσπάθεια, 
ούτως ώστε οι ημικρατικοί οργανισμοί να ενισχυθούν, να εκσυγχρονιστούν, παραμένοντας στο δημόσιο δίκαιο, 
και να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί.  Ισχυρό παράδειγμα οι δύο μεγάλοι μας ημικρατικοί οργανισμοί, η CYTΑ 
και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που με τις κατάλληλες και σωστές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τόσο στην 
οργανωτική δομή όσο και στην όλη λειτουργία τους αποτελούν διαμάντι για τον τόπο μας και την ίδια ώρα 
προσφέρουν και στα συνολικά ταμειακά του κράτους. 

 Αναφορικά με το σύστημα υγείας, «ναι» στο μονοασφαλιστικό, αλλά την ίδια ώρα να κυνηγήσουμε τα 
λάθη, τις παραλείψεις, τις στρεβλώσεις.  Επιβάλλεται να γίνει ο έλεγχος από τον ΟΑΥ και την ίδια ώρα είναι 
άμεση ανάγκη η ένταξη τμημάτων επειγόντων περιστατικών των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓΕΣΥ.  
Επιπρόσθετα, θα αναφέρω εδώ κάτι που αναφέρθηκε τελευταίως -το γνωρίζουμε επίσημα- η αγορά δύο μεγάλων 
νοσηλευτηρίων ιδιωτικών του τόπου μας από ξένους χρηματοδοτικούς οργανισμούς.  Και τι θα γίνει, όταν τα 
αγοράσουν όλα;  Kαι τι θα γίνει, αν έρθει κάποια στιγμή αυτός ο ξένος επενδυτικός οίκος και βάλει τους όρους 
του στην Κυπριακή μας Δημοκρατία; 

 Όσον αφορά τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής τα οποία έχουν παρθεί, αρκετά μέτρα δεν είναι ικανοποιητικά, 
γιατί εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είμαστε μόνο, για να ψηφίζουμε κονδύλια.  Αυτά τα κονδύλια πάν’ στον 
κυπριακό λαό.  Αυτά τα κονδύλια για τους παθόντες, για τους ανέργους, τους ασθενείς του εγγυημένου 
εισοδήματος και όλα αυτά πότε πάνε στον κυπριακό λαό;  Χρειάζεσαι €10 σήμερα και τα παίρνεις μετά από δύο 
χρόνια;  Αυτό είναι κοινωνικό κράτος, επειδή υπάρχει ένα ποσό εκατομμυρίων στον προϋπολογισμό;  
Καταντήσαμε την κυπριακή κοινωνία να είναι γεμάτη επαίτες και καθημερινά να παίρνουμε όλοι τηλέφωνα, γιατί 
έχει εννέα μήνες, έχει δεκαπέντε μήνες πού είναι η αίτηση.  Αισιοδοξώ να γίνουν αλλαγές πολύ σύντομα σε αυτό 
το θέμα, γιατί οι πολίτες μας βρίσκονται σε τεράστιες δυσκολίες και την ίδια ώρα εξευτελίζονται. 

 Αναφορικά με την παιδεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, τον υπερπληθυσμό, τον 
κλιματισμό, τα παιδιά με τη μεταναστευτική βιογραφία, που πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός, για να γνωρίσουν 
την ελληνική γλώσσα και μετά να ενταχθούν στις τάξεις, την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας νέων τεχνικών 
σχολών και όλα αυτά και πολλά άλλα, όπως τον σχολικό εκφοβισμό…   

 Μα, κύριοι συνάδελφοι, είναι ποτέ δυνατό να έχουμε έναν εκπαιδευτικό  ψυχολόγο για κάθε δυόμιση 
χιλιάδες παιδιά;  Δρομολογούνται προσλήψεις, αλλά δε θα είναι ικανοποιητικές, γιατί ο σχολικός εκφοβισμός θα 
έρθει να μας βρει. 

 Αναφορικά με διάφορα έργα στην επαρχία Λευκωσίας έχουμε πρωτοστατήσει και θα είμαστε στην πρώτη 
γραμμή για τον δρόμο Αστρομερίτη-Σολιάς, που εδώ και σαράντα χρόνια αναμενόταν να γίνει.  Με επιτυχία 
καταφέραμε την περασμένη Πέμπτη να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.  Δουλεύουμε σκληρά και για τον δρόμο 
Λευκωσίας-Παλαιχωρίου, αλλά την ίδια ώρα πρέπει, συνάδελφοι, να εγκύψουμε και στο κυκλοφοριακό της 
Λευκωσίας, γιατί δεν είναι δυνατό, την ίδια ώρα που η πόλη της Λευκωσίας είναι σφιγμένη από αυτοκίνητα, 
κυκλοφοριακά κομφούζια κάθε πρωί και απόγευμα, οι φίλοι υπουργοί να έρχονται, για να κάνουμε πέντε και έξι 
υπουργεία στο κέντρο της Λευκωσίας. 

 Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες της Βουλής για το τεράστιο έργο που 
οικοδομούν καθημερινώς, αλλά ιδιαιτέρως τη γραμματεία της επιτροπής Οικονομικών για τη συνεχή συνεργασία 
και το άριστο έργο που επιτελεί.  Και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κοινοβουλευτικό μου συνεργάτη, αλλά 
και τους άλλους συνεργάτες της κοινοβουλευτικής μας παράταξης για τη συνεχή προσπάθεια, τη συνεργασία και 
τη βοήθεια, ώστε να παράξουμε ένα άρτιο κοινοβουλευτικό έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε.  Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά και δημιουργική για όλους με υγεία και να διαβεβαιώσω 
όλους και τον κυπριακό λαό ότι η Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων με 
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εποικοδομητικό και συναινετικό πνεύμα, με συνεχή προσπάθεια θα λειτουργεί στο κοινοβούλιο, αλλά και σε όλο 
τον κυπριακό λαό, για να παράγει, να συνθέτει, να είναι δημιουργική προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών 
για μια απελευθερωμένη πατρίδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε πάρα πολύ.  

 Θα παρακαλέσω πάρα πολύ όσοι είναι εκτός της αίθουσας της ολομέλειας, των οποίων τις συνομιλίες 
ακούμε εντόνως, να ησυχάσουν, να σεβαστούν ότι εδώ συζητείται ο προϋπολογισμός.  Υπάρχει χώρος εκτός 
του συνεδριακού, όποιοι θέλουν να βγουν έξω.   

 Και ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που παρακολουθούν προσεκτικά τις ομιλίες των υπόλοιπων 
συναδέλφων. 

 Ακολουθεί ο κ. Μυριάνθους για τη δική του ομιλία εκ μέρους της ΕΔΕΚ. 

 Κύριε Μυριάνθους, έχετε στη διάθεσή σας δεκαεπτά λεπτά.  Τα έχουμε προσθέσει, δεκαπέντε και δύο 
δεκαεπτά, κύριε Σιζόπουλε.  Δεκαεπτά έχετε. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Μέσα από τον ετήσιο προϋπολογισμό η εκάστοτε κυβέρνηση επιδιώκει να εφαρμόσει τη δική της αντίληψη 
για την ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών.  Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία δέκα χρόνια, κυρίως μετά την 
οικονομική και τραπεζική κρίση, που οδήγησαν στην εξαΰλωση των αξιογράφων, στο κούρεμα των καταθέσεων, 
την αύξηση της ανεργίας, τη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, την απορρύθμιση των εργασιακών 
σχέσεων κ.ά., οδήγησαν όμως την ίδια στιγμή ένα σημαντικό αριθμό συμπατριωτών μας σε μία τραγικά δύσκολα 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση, η οποία συνεχίζεται.  Σημαντικός αριθμός δανείων έχουν γίνει μη 
εξυπηρετούμενα και οι εκποιήσεις περιουσιών έχουν καταστεί ίσως το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα της 
τελευταίας δεκαετίας. 

 Οι παράγοντες που οδήγησαν τους πολίτες σε κατάσταση οικονομικής δυσπραγίας δεν αξιολογήθηκαν 
ορθολογικά ούτε από την κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ ούτε δυστυχώς και από άλλα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, όταν τον Σεπτέμβρη του 2014 ψήφιζαν τον νόμο για τις εκποιήσεις.  Ούτε φυσικά τον Ιούλιο του 
2018, όταν κάποια κόμματα κατήργησαν από τους δανειολήπτες το ανθρώπινο δικαίωμα να προσφεύγουν στη 
δικαιοσύνη, γιατί διαφωνούν με τις υπερχρεώσεις των τραπεζών, ώστε να αναστέλλεται η διαδικασία εκποίησης 
μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.  Και, πέραν τούτου, υιοθέτησαν στο τέλος και την ηλεκτρονική 
εκποίηση, δίνοντας στις τράπεζες ακόμα ένα όπλο. 

 Ως ΕΔΕΚ προειδοποιούσαμε για την επερχόμενη τραγωδία και καταψηφίσαμε τον νόμο για τις εκποιήσεις 
και προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο αφερεγγυότητας προς όφελος των δανειοληπτών, παρ’ όλο που 
οι προτάσεις μας ποτέ δεν ψηφίστηκαν λόγω παρεμβάσεων των τραπεζών.  Τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω 
δυστυχώς έθεσαν σε μειονεκτική θέση τους δανειολήπτες και σε πλεονεκτική θέση τους τραπεζίτες, οι οποίοι, 
αξιοποιώντας αυτά τα όπλα, προχωρούν από το 2018 σε άδικες και αυθαίρετες εκποιήσεις περιουσιών.  Σε 
πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες προχωρούν εκβιαστικά σε άρνηση αναδιάρθρωσης δανείων, σε εκποίηση 
πρώτης κατοικίας, ακόμα και όταν αναμένεται απόφαση του δικαστηρίου για ενδεχόμενες υπερχρεώσεις, σε 
άρνηση εξόφλησης του δανείου και αποδέσμευσης του ακινήτου, προβάλλοντας διάφορες αυθαίρετες 
δικαιολογίες.  Και όλα αυτά, τη στιγμή που οι πολίτες κουρεύτηκαν, για να καλύψουν τις αυθαιρεσίες των 
τραπεζιτών και τον ελλιπή έλεγχο των εποπτικών αρχών, για να τις σώσουν. 

 Αντί για ένδειξη πνεύματος κοινωνικής ευαισθησίας, οι πολίτες βιώνουν την αλαζονεία και την κοινωνική 
αναλγησία των τραπεζών με τη συγκάλυψη της κυβέρνησης.  Στην προσπάθειά μας να διορθώσουμε ως ΕΔΕΚ 
μαζί και με άλλες πολιτικές δυνάμεις αυτές τις νομοθετικές στρεβλώσεις, για να σταματήσουμε τις  αυθαιρεσίες 
των τραπεζών, οι μόνιμες δικαιολογίες που προβάλλονται είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τραπεζών 
και να μην ευνοούνται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.  Στρατηγικοί κακοπληρωτές υπάρχουν σίγουρα και κανένας 
δε θέλει να τους καλύψει και προέρχονται κυρίως απ’ αυτούς που οι τράπεζες έδιναν προνομιακά δάνεια. 

 Μεγάλος αριθμός όμως πολιτών αδυνατεί να εξυπηρετήσει τα δάνειά του, γιατί απώλεσε τα εισοδήματά 
του λόγω του σκανδάλου του χρηματιστηρίου, της απορρόφησης των αξιογράφων που οι τράπεζες τους 
προέτρεπαν να αγοράσουν, αλλά και του κουρέματος των καταθέσεων, της ανεργίας που επακολούθησε και της 
επιδείνωσης αυτής της κατάστασης με την πανδημία των τελευταίων δύο ετών. 

 Για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ευθύνονται οι πολίτες.  Ευθύνονται οι κυβερνήσεις, οι 
εποπτικές αρχές και τα κόμματα που ανέχθηκαν και σε πολλές περιπτώσεις υπέθαλψαν αυτά τα φαινόμενα, 
οδηγώντας την πατρίδα μας στην οικονομική κρίση. Αρκετοί σιωπούν μπροστά στο διατραπεζικό και 
χρηματοοικονομικό κατεστημένο και δεν τολμούν να συγκρουστούν μαζί του, δεν τολμούν να προωθήσουν 
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νόμους στη Βουλή που να εξυπηρετούν τους πολίτες και όχι τις τράπεζες.  Ως ΕΔΕΚ δε σιωπήσαμε και με 
ειλικρίνεια καταθέσαμε εισηγήσεις, αλλά και προτάσεις στη Βουλή που θα βελτιώνουν προς όφελος των πολιτών 
το νομοθετικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ 
τράπεζας και δανειολήπτη. 

 Καταθέσαμε πρόταση που αφορά τη διασφάλιση του δικαιώματος του ενυπόθηκου οφειλέτη να προσφύγει 
στο αρμόδιο δικαστήριο για έκδοση απαγορευτικού διατάγματος για την αναστολή ή παραμερισμό της 
ειδοποίησης  εκποίησης, αμφισβητώντας το ποσό της οφειλής και τη νομιμότητα της σύμβασης ή  της υποθήκης.  
Πρόταση, για να επανέλθει το δικαίωμα δανειοληπτών για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, προκειμένου να 
αμφισβητήσει το ποσό της οφειλής και να αναγνωριστεί η καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών.  Πρόταση 
νόμου, ώστε να καθοριστεί πως για σκοπούς εκποίησης μέσω πλειστηριασμού ως αξία ακινήτου θα λαμβάνεται 
υπόψη η αρχική αξία που έγινε αποδεκτή από το πιστωτικό ίδρυμα κατά τον χρόνο της σύναψης της συμφωνίας.  
Πρόταση νόμου για τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου, όπως διαμορφώθηκε στη επιτροπή Νομικών τον 
περασμένο Μάρτη το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση, για να μας δελεάσει να ψηφίσουμε τον 
προϋπολογισμό του 2021, αλλά στη συνέχεια φάνηκε ανακόλουθη στις δεσμεύσεις της. 

 Η ΕΔΕΚ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλεί όλους μέσα σε πνεύμα ειλικρίνειας, συνεννόησης και 
συνεργασίας να προχωρήσουμε άμεσα στην επίλυση αυτού του δράματος που αντιμετωπίζουν χιλιάδες 
δανειολήπτες και να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας από τις άδικες και αυθαίρετες ενέργειες των 
τραπεζών, που οδηγούν σε εκποιήσεις περιουσίων που αποκτήθηκαν με κόπο και ιδρώτα δεκαετιών.   

 Πανηγυρίζουν κάποιοι ότι κατάφεραν να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.  Δε μας λένε πώς το 
έκαναν.  Μήπως το έκαναν μέσα από την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και την ευημερία των πολιτών;  
Φυσικά και όχι.  Δυστυχώς, αυτό έγινε με το ξεπούλημα περιουσιών στα διάφορα ξένα επενδυτικά ταμεία, αξίας 
δισεκατομμυρίων που αγοράστηκαν για ευρώ, κάνοντας διάφορες λογιστικές αλχημείες στους ισολογισμούς 
τους.  Και δυστυχώς αυτό και αν είναι τραγικό στον τόπο μας, αφού ακούγεται ότι πίσω από τα ταμεία αυτά 
βρίσκονται ακόμα και πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Οι στρεβλώσεις που υπάρχουν στην οικονομία μας είναι πάρα πολλές.  Δυστυχώς όμως, δε βλέπουμε να 
γίνονται εκείνα τα βήματα που θα οδηγούσαν σε διόρθωση αυτών των στρεβλώσεων, οι οποίες λειτουργούν ως 
τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την ευημερία του λαού μας.  Η διαφθορά σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη 
στρέβλωση και το μεγαλύτερο καρκίνωμα στο σώμα της κυπριακής κοινωνίας.  Και δε φτάνουν μόνο οι 
διαπιστώσεις γι’ αυτό, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και σε πράξεις, θεσπίζοντας πολύ αυστηρές ποινές, οι 
οποίες να λειτουργούν αποτρεπτικά για τον κάθε επίδοξο καταχραστή του δημόσιου πλούτου.  Την ίδια στιγμή 
το πόθεν έσχες θα πρέπει να μπει πάνω σε μια πιο εκσυγχρονιστική και διάφανη βάση για τα δημόσια πρόσωπα, 
ώστε να μην παρατηρούνται τα τραγελαφικά των σημερινών δηλώσεων πόθεν έσχες κάποιων πολιτικών. 

 Φυσικά, συνάδελφοι, αν δεν υπάρχει το αίσθημα του πατριωτισμού στον κάθε πολίτη και στον κάθε 
πολιτικό, η διαφθορά δεν είναι εύκολο να παταχθεί.  Η διαφθορά, η διασπάθιση δημόσιου χρήματος, όπως και η 
φοροδιαφυγή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ποινικά ως πράξη εθνικής προδοσίας, αφού αποστερούν πόρους 
τόσο από την ανάπτυξη, αλλά ακόμα και για την αμυντική μας θωράκιση.  Ως εκ τούτου, εμείς, τα μέλη αυτού του 
σώματος, οφείλουμε να συνεννοηθούμε, για να αποτρέψουμε όσο το δυνατό καλύτερα τέτοια φαινόμενα. 

 Δε φέρνει λοιπόν την ευημερία ενός λαού και μιας οικονομίας μόνο ένας εύρωστος και αναπτυξιακός 
προϋπολογισμός, όπως θέλει να λέει η κάθε κυβέρνηση και να τον χαρακτηρίζει, αλλά όλες εκείνες οι πολιτικές 
ενέργειες που δημιουργούν στους πολίτες το αίσθημα ότι υπάρχει κράτος δικαίου και αξιοκρατίας, γεγονός που 
δυστυχώς οι πολίτες σήμερα δεν αισθάνονται, αλλά αντίθετα το κράτος τούς αφήνει έρμαιο στα οποιαδήποτε 
συμφέροντα. 

 Κλείνω την παρέμβασή μου, αγαπητοί συνάδελφοι, με αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
επαρχία Πάφου.  Είναι γεγονός ότι μετά από δεκαετίες μελετών, προσφορών και προσφυγών σε αναθεωρητικές 
αρχές και σε δικαστήρια, επιτέλους έχει υπογραφεί η προσφορά και η ανάθεση του έργου για την κατασκευή της 
πρώτης φάσης του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς μήκους δεκαπεντέμισι  χιλιομέτρων.  Αναμένω όμως ότι 
θα ξεκινήσουν άμεσα και οι διαδικασίες για τον σχεδιασμό και την προσφοροδότηση της δεύτερης φάσης του 
δρόμου, ώστε με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης να ξεκινά ταυτόχρονα και το υπόλοιπο κομμάτι του 
δρόμου. Σίγουρα, το έργο αυτό αναμένουμε ότι θα ολοκληρωθεί όπως ήταν οι αρχικοί σχεδιασμοί και οι πολιτικές 
αποφάσεις, για δρόμο δηλαδή τετραπλής κατεύθυνσης, ώστε να έχει πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό 
όφελος τόσο για την περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς και την Πάφο όσο και για ολόκληρη την Κύπρο. 

 Πέραν τούτου, σημαντικό ζήτημα για την επαρχία Πάφου παραμένει η ουσιαστική αναβάθμιση του γενικού 
νοσοκομείου.  Αναβάθμιση τόσο σε ό,τι αφορά τις κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε ό,τι 
αφορά την ουσιαστική στελέχωση του νοσοκομείου με νέες ειδικότητες ιατρών, αλλά και νοσηλευτικού 
προσωπικού.  Παράλληλα όμως, επιβάλλεται όπως τύχει της απαραίτητης αναβάθμισης και το νοσοκομείο της 
Πόλης Χρυσοχούς, αφού δυστυχώς υποσχέσεις και πολιτικές δεσμεύσεις από αρκετές κυβερνήσεις και 
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Υπουργούς Υγείας ακόμα παραμένουν υποσχέσεις.  Επιτέλους, θα πρέπει να αντιληφθούν κάποιοι κρατικοί 
αξιωματούχοι ότι το περιφερειακό νοσοκομείο το οποίο έχει να καλύψει είκοσι πέντε κοινότητες και τον δήμο του 
κόλπου Πόλης Χρυσοχούς πρέπει να έχει και τον δικό του απαιτούμενο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, όπως και 
την απαιτούμενη στελέχωση. 

 Είναι απαράδεκτο κάποιοι στην κυβέρνηση και στον ΟΚΥΠΥ να προσπαθούν να δικαιολογούν τις δαπάνες 
αναβάθμισης στην υγεία στην περιφέρεια και στις αγροτικές περιοχές, μόνο όταν πετυχαίνουν δείκτες απόδοσης 
που μόνο σε αστικές και πυκνοκατοικημένες περιοχές πετυχαίνουν.  Επιτέλους, πόσες φορές πρέπει να 
φωνάξουμε, πόσες φορές πρέπει να διαμαρτυρηθούμε, πόσες φορές θα χάσουμε αγαπημένα μας πρόσωπα, 
γιατί αυτή η πολιτεία δεν αντιμετωπίζει τους κατοίκους που ζουν στην περιφέρεια, που ζουν σε απομακρυσμένες 
περιοχές, με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται αυτοί που κατοικούν στα αστικά κέντρα;  Το φωνάζουμε κάθε 
χρόνο, κυρία Πρόεδρε, και ζητούμε από την πολιτεία και την κάθε κυβέρνηση, γιατί όλες οι κυβερνήσεις έχουν 
ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση, να αντιμετωπίζει επιτέλους την περιφέρεια όχι με στατιστικές και δείκτες 
απόδοσης, αλλά μετρώντας τις ψυχές των ανθρώπων, μετρώντας τον πόνο τους, αναζητώντας σωστή 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τα παιδιά τους, για την ηλικιωμένη τους μάνα και  τον πατέρα τους, μετρώντας 
την ταλαιπωρία τους στο άθλιο περιφερειακό οδικό δίκτυο, μετρώντας την αγωνία τους να κρατηθούν και να 
επιβιώσουν σε μια παραμελημένη και υποβαθμισμένη περιοχή από την πολιτεία. 

 Επαναλαμβάνω λοιπόν με αγωνία ακόμα μια χρονιά.  Επιτέλους, ας τους αντιμετωπίσει η πολιτεία τους 
πολίτες της περιφέρειας όπως τους αξίζει και ας τους δώσει τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια κοινωνικά αγαθά που 
απολαμβάνουν οι υπόλοιποι πολίτες αυτού του τόπου.  Όλοι πηγαίνουν στρατό, όλοι πληρώνουν φόρους, όλοι 
διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις τους στην πατρίδα.  Δεν μπορεί αυτό το κράτος να διαιωνίζει εδώ και δεκαετίες 
το πρόβλημα του Ακάμα και να μην μπορεί να δώσει μια δικαίωση στις κοινότητες της Λαόνας και τoυς κατοίκους 
της.  Αν θέλει το κράτος να κάνει εθνικό πάρκο και να δεσμεύσει την περιουσία των κατοίκων της περιοχής, για 
να μη γίνει καθόλου ανάπτυξη, τότε να έρθει να εκδώσει ένα κρατικό ομόλογο και να τους αποζημιώσει στις αξίες 
που ήταν πριν την κήρυξη της λευκής ζώνης.  Αν το κράτος δεν μπορεί να το κάνει, τότε να βάλει είσοδο στον 
Ακάμα όχι 50 σεντ, που λέει ο υπουργός Γεωργίας, αλλά €50 σε όποιον δεν έχει σχέση με την περιοχή, να τα 
πληρώνει και τα λεφτά να πηγαίνουν στους κατοίκους ως αποζημίωση.  Φωνάζουν κάποιοι για την προστασία 
του Ακάμα και καλά κάνουν.  Στο κάτω κάτω κανένας δε θέλει να τον καταστρέψει, αλλά την ίδια στιγμή να 
καταλάβουν κάποιοι ότι στην περιοχή εδώ και εκατοντάδες χρόνια βρίσκονται ριζωμένοι κάποιοι άνθρωποι που 
θέλουν να δημιουργήσουν και να επιβιώσουν στη γη που γεννήθηκαν. 

 Πέραν τούτου, ένα άλλο σημαντικό αίτημα στην επαρχία Πάφου, που εδώ και χρόνια η πολιτεία έχει 
κλειστά και τα αυτιά και τα μάτια της, είναι η ανέγερση νέας τεχνικής σχολής, αφού τα τελευταία χρόνια σημαντικός 
αριθμός -πέραν των εκατόν- μαθητών ανά έτος που θέλει να φοιτήσει σε τεχνική σχολή στον δήμο Πάφου δεν 
μπορεί και απορρίπτεται λόγω υπερπληθυσμού, με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται τα παιδιά να ακολουθούν 
κατευθύνσεις που δεν τους ενδιαφέρουν και ούτε μπορούν να αποδώσουν.  Την ίδια στιγμή η Τεχνική Σχολή 
Πόλης Χρυσοχούς υπολειτουργεί και υποβαθμίζεται.  Διερωτώμαι, κύριοι συνάδελφοι, για ποιο λόγο υπάρχει ο 
επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία, όταν η ίδια η πολιτεία δεν μπορεί να δώσει τα βασικά εφόδια 
εκπαίδευσης στα παιδιά, κυρίως σε θέματα τεχνικής εκπαίδευσης, ενώ η ίδια η αγορά αντιμετωπίζει σημαντικές 
ελλείψεις εργατικού δυναμικού; 

 Σίγουρα, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά. Δυστυχώς, τα 
προβλήματα όμως τα λέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε και  απαιτούν υλοποίηση το συντομότερο δυνατό.  
Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι μέσα στο 2022 θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό και την επίλυσή 
τους.  Πάνω απ’ όλα όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που προέχει είναι η συνεννόηση μεταξύ μας μέσα 
σε πνεύμα ειλικρίνειας και ευθύνης για το καλό της πατρίδας και των πολιτών μας. 

 Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, καλή και λεύτερη πατρίδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Μυριάνθους. 

 Σειρά έχει τώρα ο κ. Λίνος Παπαγιάννης εκ μέρους του ΕΛΑΜ. 

 Κύριε Παπαγιάννη, έχετε στη διάθεσή σας δεκαέξι λεπτά. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 Τις τελευταίες μέρες έχουμε ακούσει βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού να θεωρούν ότι οι 
υπόλοιποι έχουν παρουσιάσει μια μαύρη εικόνα και τους βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων να κατηγορούν 
τους αντίστοιχους του Συναγερμού ότι τα παρουσιάζουν όλα ρόδινα.  Κατά τη δική μας άποψη, ο καθένας από 
εμάς πρέπει να παρουσιάζει την εικόνα που έχει, με πρώτιστο στόχο να εισακουστεί από την εκτελεστική εξουσία, 
έτσι ώστε το κάθε πράγμα που διατυπώνεται να ειδωθεί αναλόγως.  Το αν η εικόνα είναι ρόδινη ή αν είναι μαύρη 
δυστυχώς ή ευτυχώς θα το κρίνουν οι πολίτες.  Γι’ αυτό λοιπόν τα όσα θα πω σήμερα για τα όσα οι συναγωνιστές 
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μου έχουν αναφέρει έχουν ως μοναδικό σκοπό να βελτιώσουν προβλήματα, προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι συμπατριώτες μας.  

 Ξεκινώντας, ως βουλευτής Αμμοχώστου δε θα μπορούσα να μην αναφερθώ στα τεράστια προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η επαρχία μου, όπως επίσης στις εξελίξεις στην κατεχόμενη μας πόλη.  Η ελεύθερη επαρχία 
Αμμοχώστου μετά τους χειρισμούς της κυβέρνησης έχει καταντήσει επαρχία δεύτερης κατηγορίας.  Η ανεργία, η 
οικονομική καταστροφή και η κατακόρυφη αύξηση της φτώχιας περιγράφουν την τραγική εικόνα.  Σε όλη την 
Κύπρο οι προσφυγικοί συνοικισμοί βρίσκονται σε άθλια κατάσταση.  Οι δικοί μας πρόσφυγες, είτε το θέλουμε 
είτε όχι, είναι ξεχασμένοι από την πολιτεία. 

 Όσον αφορά την κατεχόμενή μας πόλη, που όλο και βρίσκεται πιο κοντά στα χέρια της Άγκυρας, η 
αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν για μία ακόμη φορά κατώτερη των περιστάσεων.  Θα έπρεπε να 
απαιτήσουμε με κάθε τρόπο και μέσο το εμπάργκο όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία και να 
προχωρήσουμε στο άμεσο κλείσιμο των οδοφραγμάτων.  Επίσης, θα έπρεπε να ζητήσουμε την αποκοπή κάθε 
χρηματοδότησης της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Για τον φετινό κρατικό προϋπολογισμό θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη φράση ενός συναδέλφου την 
οποία συμμερίζομαι απόλυτα:  «Στον φετινό προϋπολογισμό υπάρχει όντως αρκετό λίπος».  Λίπος που 
παρουσιάζεται σε πολλές υπηρεσίες και υπουργεία, όπως, για παράδειγμα, οι δαπάνες σε λαθρομετανάστες, οι 
δαπάνες για ακόμα μια χρονιά στις πολλαπλές συντάξεις και σε ειδικά επιδόματα υψηλόβαθμων.  Δαπάνες για 
πολυτελείς διακοπές, που αφορούν τους ελάχιστους σε βάρος της πλειοψηφίας.  Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη 
περίοδο που ζούμε μεγάλη μερίδα των συμπατριωτών μας θα μείνει στο έλεος του Θεού!  

 Ξεκινώντας πιο συγκεκριμένα με τα προβλήματα του εργασιακού τομέα, θα αναφέρω πρώτο το φετινό 
παράδειγμα, που εκατοντάδες συμπατριωτών μας έχουν υποστεί και θα υποστούν στη συνέχεια.  Αυτό αφορά 
τη μέθοδο καταβολής του ανεργιακού επιδόματος.  Η μέθοδος που ακολουθείται από το αρμόδιο υπουργείο με 
την ενημέρωση του κόσμου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υπογραφή που πρέπει να βάλει, ώστε να 
αποκτήσει το ανεργιακό του επίδομα, είναι στην πλειοψηφία της προβληματική.  Κόσμος που μπορεί να μη δει 
την αλληλογραφία του για κάποιες μέρες ή ακόμα χειρότερα το mail που περιμένει να μη φτάσει ποτέ κοντά του 
ή και, αν φτάσει, να βρίσκεται στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία, τότε θα βρει τον ίδιο ως τον υπαίτιο αυτού του 
λάθους.  Άνθρωποι δηλαδή που περιμένουν για μήνες αυτό το εισόδημα να χάνουν ένα σημαντικό μέρος του και 
η απάντηση του υπουργείου να είναι ότι η ευθύνη βαραίνει τον δικαιούχο.  

 Ακόμα ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται στον τομέα της κρατικής στήριξης, των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων είναι η τεράστια αδικία με τις επιχειρήσεις που δεν έχουν επαναλειτουργήσει τα τελευταία δύο 
χρόνια και αυτές επίσης παραμένουν στο έλεος του Θεού!  Δεν έχουν λάβει για μήνες την οποιαδήποτε κρατική 
στήριξη και, παρ’ όλες τις προσπάθειες, ακόμα δε βρήκαμε ανταπόκριση. 

 Όσον αφορά γενικότερα το ανεργιακό επίδομα, η δική μας άποψη είναι ότι όσες χιλιάδες των 
συμπατριωτών μας δε συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο κρατικό νομοσχέδιο πρέπει να συμπεριληφθούν, 
καθώς δεν έχουν άλλα εισοδήματα αυτοί οι άνθρωποι. 

 Για τα όσα θεωρούμε δε ότι θα έπρεπε το κράτος να καλύψει, το ρευστό υπάρχει· αυτό που δεν υπάρχει 
είναι η πολιτική βούληση.  Να βλέπεις συμπατριώτες μας να λαμβάνουν συντάξεις των €500 και κάποιους άλλους 
να λαμβάνουν δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις συντάξεις πολλών χιλιάδων ευρώ.  Να περιμένει ο Κύπριος αιτητής 
οποιουδήποτε επιδόματος τόσους μήνες για να το πάρει, αν ποτέ το πάρει, ενώ οι αιτητές ασύλου να 
πληρώνονται τόσο γρήγορα. Την ώρα που ο Κύπριος φορολογούμενος πληρώνει για να έχει την 
ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη, ο κάθε Τουρκοκύπριος ή ο κάθε μετανάστης -ως επί το πλείστον- δικαιούται 
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  Την ώρα που ο Έλληνας Κύπριος μαθητής πληρώνει τα δίδακτρά του, 
ο Τουρκοκύπριος μαθητής έχει δωρεάν παιδεία εν τη σοφία μάλιστα, εκτός της κυβέρνησης, και της Βουλής. 

 Στον συνταξιοδοτικό τομέα υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες αδικίες.  Αναμέναμε ακόμα την εφαρμογή 
της κατώτατης σύνταξης για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους.  Αυτή ήταν μια δέσμευση που δεν έχει τηρηθεί.  
Αναμένουμε επίσης την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης για τους αξιωματούχους, έτσι ώστε να υπάρξει 
κοινωνική δικαιοσύνη.  Περιμένουμε επίσης την επανεξέταση του όλου ζητήματος με τη γήρανση του πληθυσμού, 
καθώς αυτό επηρεάζει έμμεσα και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Όταν επιτέλους γίνει αυτή η μελέτη, 
πρέπει να γίνει και μια αναδιάρθρωση του όλου σχεδιασμού.  Εκεί έξω πολλοί χαμηλοσυνταξιούχοι αναμένουν 
πότε θα αποκοπεί το πέναλτι του 12%.  Είναι μια κοινωνική ανάγκη και πρέπει επιτέλους να διορθωθεί.  Να 
θυμίσω ότι εδώ και κάποια χρόνια υπάρχει πρόταση στη Βουλή για τα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.  Η 
πρόταση του ΕΛΑΜ τονίζει την ανάγκη συνταξιοδότησης αυτών των ανθρώπων στα πενήντα οκτώ έτη.  Είναι 
κάτι που συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η χώρα μας ακόμα δεν το έχει υιοθετήσει.  

 Όσον αφορά τον κλάδο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, θα προσπαθήσω να αποτυπώσω εν τάχει την 
εικόνα όπως έχει.  Τρομερά αυξημένες τιμές στις πρώτες ύλες, δυσκολίες στην παραγωγή και ελλιπής στήριξη 
από το κράτος.  Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί ένα πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια κατάντησε μάστιγα.  
Αναφέρομαι στους ξένους εργάτες που έρχονται μόνιμα στην Κύπρο για εργασιακούς σκοπούς, στη συνέχεια 
εγκαταλείπουν την εργασία τους και μετά αιτούνται ασύλου.  Αυτοί οι άνθρωποι μετά την αίτησή τους παραμένουν 
στη Δημοκρατία, που εν πάση περιπτώσει τους έχει εκδώσει βίζα για να βρίσκονται στη χώρα και ταυτόχρονα 
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λαμβάνουν επιδόματα.  Στις πλείστες περιπτώσεις αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν παράνομα.  Κανένας έλεγχος, 
καμία αποτελεσματική πολιτική.  Όσο αυτό συμβαίνει, οι συμπατριώτες μας που έχουν δαπανήσει κάποιες 
χιλιάδες ευρώ, για να τους φέρουν, παραμένουν χωρίς εργατικά χέρια και η παραγωγή γίνεται ακόμα πιο 
δύσκολη. 

 Πέρα από αυτό όμως, υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσο οι γεωργοί όσο 
και οι κτηνοτρόφοι και γενικότερα όλος ο πρωτογενής τομέας.  Αυτό το πρόβλημα είναι η αθέμιτη πρακτική που 
εφαρμόζεται μέσω του εμπορίου των κατεχομένων.  Είναι μια πληγή στην ημικατεχόμενή μας πατρίδα, γι’ αυτό 
και πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής.  Το κράτος παραμένει θεατής και ο 
πρωτογενής τομέας παραγωγής δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα. 

 Περνώντας στον τομέα της υγείας, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες και μεγάλα προβλήματα.  Τα δημόσια 
νοσηλευτήρια έχουν αναλάβει το βάρος διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης και μαζί όλα τα επείγοντα 
περιστατικά.  Πρέπει επιτέλους να υπάρξει και η στήριξη από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.  Χρειάζεται επίσης η 
άμεση στήριξη του ιατρικού, του νοσηλευτικού και του παραϊατρικού προσωπικού.  Τα όσα έγιναν στην Πάφο, 
για παράδειγμα, είναι απαράδεκτα, όπως επίσης είναι αδιανόητο μια ολόκληρη επαρχία για σχεδόν ενάμιση 
χρόνο να μην έχει Γενικό Νοσοκομείο!  Αναφέρομαι στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, όπου για αρκετούς 
μήνες το νοσοκομείο μας υπολειτουργεί.  Αναγκάζουμε οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα παιδιά 
τους να μεταβαίνουν σε μια άλλη επαρχία καθημερινά, για να δεχτούν την οποιαδήποτε περίθαλψη.  Όσον αφορά 
γενικότερα το ΓΕΣΥ, η θέση μας είναι πάγια και είναι θέση αρχής:  Το ΓΕΣΥ πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε 
τρόπο. 

 Ένας άλλος πολύ σημαντικός τομέας, που κανονικά θα έπρεπε να είναι προμετωπίδα για όλους, είναι ο 
τομέας του δημογραφικού.  Αν θέλουμε να αποφύγουμε την τραγική εξέλιξη των πραγμάτων, τότε πρέπει να 
ενεργήσουμε συλλογικά, άμεσα.  Ο δείκτης γεννήσεων, η γήρανση του πληθυσμού και η μετανάστευση 
καθορίζουν τη δημογραφία μιας χώρας.  Στη χώρα μας λοιπόν ο δείκτης γεννήσεων βρίσκεται μόλις στο 1,3, οι 
μετανάστες και δη οι αιτητές ασύλου έχουν ξεπεράσει το 4% του πληθυσμού, χωρίς να υπολογίζεται ο αριθμός 
των παράνομων μεταναστών.  Με παραδοχή των αρμόδιων υπουργών αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα μερικές 
δεκάδες χιλιάδες.  Η δε γήρανση του πληθυσμού έχει φτάσει στο υψηλότερο σημείο που ήταν ποτέ.  

 Έχοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, έχουμε προβεί ως επιτροπή για την αντιμετώπιση του δημογραφικού 
προβλήματος σε μια σειρά συνεδριάσεων, όπου εξετάσαμε το πρόβλημα εις βάθος.  Το επόμενο διάστημα θα 
αποστείλουμε στην κυβέρνηση και το Υπουργικό Συμβούλιο ένα υπόμνημα, έτσι ώστε να πιέσουμε προς πάσα 
κατεύθυνση, για να ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα.  Αν η κυβέρνηση δεν πάρει τα κατάλληλα μέτρα, τότε με 
μαθηματική ακρίβεια οι Έλληνες της Κύπρου θα αποτελούμε τη μειοψηφία στην ίδιά μας την πατρίδα!  

 Και, επειδή η παραλογία έχει και άλλες προεκτάσεις, θα αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, στον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό.  Μετά την τρομοκρατία και την τρομολαγνία που μεταφέρεται στον κόσμο, η λύση που 
προτείνουν οι αρμόδιοι είναι ο εμβολιασμός με αντιδημοκρατικά μέτρα σε ανήλικους, νεαρούς και υγιείς 
ανθρώπους.  Επίσης, έχει γίνει υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε μωρά από έξι χρονών, για να μπορούν να 
βρίσκονται στο δημοτικό. 

 Δυστυχώς, η παραλογία δε σταματά εδώ.  Οι πολίτες βιώνουν έναν πρωτόγνωρο διαχωρισμό, που είναι 
τουλάχιστον ρατσιστικός.  Ευτυχώς, η απάντηση έρχεται από τους ίδιους τους πολίτες.  Δεκάδες επιχειρήσεις τις 
τελευταίες τρεις μέρες ανά το παγκύπριο ανακοίνωσαν ήδη την άρνησή τους για διαχωρισμό των πολιτών και 
δείχνουν έμπρακτα με αυτό τον τρόπο την αλληλεγγύη τους.  Δηλώνουμε ξανά ότι ως ΕΛΑΜ η θέση μας είναι η 
εξής:  «Όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό.  Όχι στην υποχρεωτική μάσκα στα μωρά.  Όχι γενικότερα σε κάθε 
εξαναγκασμό!».  Πρέπει λοιπόν οι κυβερνώντες να αντιληφθούν ότι είτε το θέλουν είτε όχι αυτά τα μέτρα θυμίζουν 
άλλες εποχές, που είναι τουλάχιστον σκοτεινές. 

 Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα για το ΕΛΑΜ είναι αυτό των αιτητών ασύλου.  Αναφέρω ενώπιον όλων 
σας κάποια γεγονότα που έχουν λάβει χώρα την τελευταία βδομάδα.  Ευτυχώς, υπάρχει αστυνομική 
ανταπόκριση και για τις τρεις περιπτώσεις που θα αναφέρω.  Μόλις χθες στη δυτική Λευκωσία δύο αιτητές 
ασύλου αφρικανικής καταγωγής έτρεχαν νεαρό κοριτσάκι του δημοτικού και υπήρχαν σαφείς υπόνοιες ότι θα 
ακολουθούσε απαγωγή.  Η αστυνομία έχει προβεί στη σύλληψη αυτών των ανθρώπων και αναμένουμε την 
εξέλιξη της υπόθεσης.  Πριν από δύο μέρες στη Λάρνακα άλλοι δύο αιτητές ασύλου αφρικανικής καταγωγής 
κτύπησαν και στη συνέχεια έκλεψαν ηλικιωμένο συμπατριώτη μας.  Πριν από τέσσερις μέρες στην Αγία Νάπα 
ομάδα πέντε αιτητών ασύλου από τη Συρία κτύπησε δύο άλλους αιτητές ασύλου άλλης εθνικότητας και δυστυχώς 
και οι δύο έχουν τραυματιστεί.  Άραγε αυτά είναι αφηγήματα της φαντασίας μας ή τελικά δεν είμαστε τόσο ακραίοι 
και απλώς είμαστε πραγματιστές;  

 Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να αναφερθώ στο ΑΚΕΛ.  Τις τελευταίες ημέρες το ΑΚΕΛ επιδίδεται 
για ακόμη μια φορά σε μια επίθεση προς το κίνημά μας με ανυπόστατους χαρακτηρισμούς.  Δε θα μπορούσαμε 
άλλωστε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό από το κόμμα του οποίου τα στελέχη γαλουχούνται από μωρά στις 
κομματικές κατασκηνώσεις των Περβολιών, από το κόμμα που μετέτρεψε την προπαγάνδα σε επιστήμη.  Το 
κόμμα που μέχρι και σήμερα έχει στην Εζεκία Παπαϊωάννου φωτογραφίες παρανοϊκών δικτατόρων που 
αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα.  Το κόμμα που εμπλέκεται σε όλα τα σύγχρονα σκάνδαλα.  Από τη 
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Δρομολαξιά, τη Focus μέχρι και τον συνεργατισμό, που παρεμπιπτόντως χθες και οι δέκα που βρίσκονταν 
ενώπιον δικαστηρίου αθωώθηκαν.  Το κόμμα που οι πολίτες σε κάθε εκλογική διαδικασία καταδικάζουν σε 
πολιτικό αφανισμό. 

 Προβληματιστείτε λοιπόν, σύντροφοι του ΑΚΕΛ.  Το πρόβλημά σας δε θα έπρεπε να είναι ούτε το ΕΛΑΜ 
ούτε και ο Γρίβας, γιατί, ενώ είσαστε το πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης εδώ και εννέα χρόνια, συνεχίζεται ο 
κατήφορος.  Και, είτε το θέλετε είτε όχι, η αλήθεια δεν παραγράφεται.  Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι τόσο 
εσείς όσο και όλοι εμείς οφείλουμε τις καρέκλες και τα αξιώματά μας στον ένδοξο αγώνα των παλικαριών του 
Διγενή και της θρυλικής ΕΟΚΑ.  

 Εύχομαι η γέννηση του Θεανθρώπου να φέρει καλύτερες μέρες στον τόπο μας!  

 Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά στους Έλληνες της Κύπρου και λευτεριά στις σκλάβες πατρίδες! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη. 

 Ακολουθεί η κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου από το Δημοκρατικό Κόμμα για τον χρόνο των...  Έχετε είκοσι ένα 
λεπτά στη διάθεσή σας, κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

 Κύριε υπουργέ, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το 2021 ήταν μια δύσκολη χρονιά, εφόσον ο κορωνοϊός δοκίμασε και συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές, 
αλλά και την υπομονή του κυπριακού λαού.  Και δε θα μπορούσα από αυτό εδώ το βήμα παρά να ευχαριστήσω 
από καρδιάς το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό των δημοσίων νοσηλευτηρίων μας, που για δεύτερη συνεχή 
χρονιά μέσα σε αντίξοες συνθήκες παλεύει και καταθέτει την ψυχή του καθημερινά, για να μας κρατήσει όλους 
εμάς ζωντανούς.  Τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε! 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε έναν ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό εν μέσω πανδημίας, με 
επαναλαμβανόμενους αριθμούς και ποσοστά που αποδεικνύουν τη συνέχιση της ύπαρξης των διαρθρωτικών 
προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας και την απροθυμία ή την ανικανότητα των κυβερνώντων να 
ενασχοληθούν με αυτά και να τα λύσουν.  Η κυπριακή οικονομία ταλανίζεται από τα ίδια προβλήματα, όπως και 
τα προηγούμενα χρόνια.  Εάν διαβάσετε τις εκθέσεις της επιτροπής Οικονομικών από το 2013 και μετά θα δείτε 
ακριβώς την ίδια περιγραφή.  Υψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων (ΜΕΧ), ξεπερασμένο μοντέλο οικονομίας, γραφειοκρατία και μια κρατική μηχανή που με 
πεπαλαιωμένα συστήματα και εργαλεία πασκίζει να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της 
οικονομίας. 

 Το δημόσιο χρέος βρίσκεται στο τέλος του 2021 στο 107%.  Όσο και αν κάποιοι καυχιούνται ότι μειώθηκε 
σε σχέση με πέρσι, μία είναι η αλήθεια:  Το δημόσιο χρέος εκτοξεύθηκε κατά έξι σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες το 
2018 συνεπεία της κατάρρευσης του συνεργατισμού.  Και μετά από έναν χρόνο μας βρήκε η πανδημία.  Και 
βρέθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία με πολύ μικρά περιθώρια, ακριβώς επειδή κουβαλούσε στους ώμους της τους 
λογαριασμούς των πάρτι των «χρυσών» παιδιών του συνεργατισμού που διόρισε η κυβέρνηση του 
Δημοκρατικού Συναγερμού.  Φανταστείτε μόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν η πανδημία μάς έβρισκε με 
δημόσιο χρέος 90%, αντί 100% όπως «κατόρθωσαν» οι κυβερνώντες, πόσο περισσότερο και πόσο καλύτερα 
θα μπορούσαμε να στηρίξουμε την οικονομία και τους εργαζομένους. 

 Σε αυτό το σημείο δεν μπορώ παρά να αναφερθώ στην ομιλία του Προέδρου του Δημοκρατικού 
Συναγερμού από αυτό εδώ το βήμα που επιμένει να συγκρίνει την παρούσα κυβέρνηση με την προηγούμενη.  
Γιατί μόνο έτσι φαντάζει καλύτερη.  Δεν τολμά όμως να τη συγκρίνει με τη διακυβέρνηση του ΔΗΚΟ.  Και, επειδή 
οι αριθμοί είναι αμείλικτοι, μπορεί το 104% του δημοσίου χρέους που παραλάβατε το 2013 να συγκρίνεται κάπως 
ευνοϊκά με το 100% του 2018 μετά από κουρέματα και ξεπουλήματα, αλλά με το 45% που παραδώσαμε το 2008 
επί διακυβέρνησης Δημοκρατικού Κόμματος ωχριά.  Μπορεί να συγκρίνεται ευνοϊκά η ανεργία στο 7,5% σήμερα 
από το 14% του 2013, αλλά μπροστά στο 3,7% ανεργίας το 2008 επί διακυβέρνησης Δημοκρατικού Κόμματος 
ωχριά.  Μπορεί να συγκρίνεται ευνοϊκά η επενδυτική βαθμίδα σήμερα, που είναι μόλις μία βαθμίδα πάνω από τα 
σκουπίδια, μετά από κουρέματα και ξεπουλήματα από αυτά που παραλάβατε το 2013, αλλά μπροστά στο triple-
A rating της Κύπρου που παραδώσαμε το 2008 ωχριά. 

 Η αλήθεια είναι, κύριε Νεοφύτου, ότι έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές η πολιτική πόλωση σας 
βολεύει, σας εξυπηρετεί και σας συμφέρει.  Και μπορείτε μόνο να την πετύχετε με ομιλίες όπως και η προχθεσινή.  
Δε βολεύει όμως την Κύπρο.  Δε βολεύει τη μεγάλη μερίδα του κυπριακού λαού.  Η αλήθεια είναι, αγαπητοί 
συνάδελφοι του Δημοκρατικού Συναγερμού, ότι αυτό που έχετε καταφέρει είναι να ρεζιλέψετε τον τόπο διεθνώς, 
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διαλύοντας την αξιοπιστία του και, άρα, αποτρέποντας τους σωστούς επενδυτές, εγχώριους και ντόπιους, για 
τους οποίους κατά τα άλλα κόπτεστε, από του να επενδύσουν στην Κύπρο.  Η αλήθεια είναι, αγαπητοί 
συνάδελφοι του Δημοκρατικού Συναγερμού, ότι δεν ενδιαφέρεστε ούτε για τον ιδιωτικό ούτε για τον δημόσιο 
τομέα ούτε για τους πολλούς ούτε για την πλειοψηφία ούτε για τη μεσαία τάξη ούτε για τους φτωχούς.  
Ενδιαφέρεστε μόνο για μια μικρή ομάδα εκλεκτών.  

 Είναι πρόκληση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ολόκληρο τον κυπριακό λαό να διαβάζει στον ημερήσιο 
τύπο ότι μεθοδεύονται εν μέσω πανδημίας αγορές πολυτελών και πανάκριβων κτιρίων δεκάδων εκατομμυρίων 
ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή να λέτε στον κυπριακό λαό ότι πέντε εκατομμύρια τον μήνα για τη μείωση του ΦΠΑ 
στο ρεύμα είναι δυσβάσταχτο για το κρατικό κομπόδεμα. 

 Αυτή είναι η διαφορά μας με εσάς.  Εμάς μας ενδιαφέρουν εν μέσω πανδημίας, ναι, τα €20 και τα €30 τον 
μήνα που ειρωνεύεστε, κύριοι, στους λογαριασμούς της ΑΗΚ και στην τσέπη του κόσμου.  Εσάς σας ενδιαφέρουν 
τα deals των εκατομμυρίων.  Εμάς μας ενδιαφέρει η γρήγορη, η πρακτική και η σωστή λύση των προβλημάτων 
του τόπου.   

 Εδώ και χρόνια εισηγούμαστε ότι μεγάλο μέρος των προβλημάτων της δικαιοσύνης είναι οι υποδομές.  
Δημιουργήστε αίθουσες δικαστηρίων, ακόμα και προσωρινές, εκπαιδεύσετε το προσωπικό, φέρτε 
στενοτυπίστριες, εγκαταστήστε σύγχρονα computers.  Αυτά που το Δημοκρατικό Κόμμα σάς έλεγε εδώ και 
χρόνια και τα αγνοούσατε σας τα είπε η Επιτροπή της Βενετίας με επιστολή της με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 
2021, πριν από μόλις τέσσερις μέρες.  Παράγραφος 62:  «Είναι προφανές ότι τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια 
από μόνα τους δε θα λύσουν το πρόβλημα και σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα απαιτούνται.  Για τη σωστή 
λειτουργία της δικαιοσύνης σε μια σύγχρονη κοινωνία είναι απαραίτητο να αγκαλιαστεί η χρήση της τεχνολογίας 
και να επενδυθούν πόροι σε υποστηρικτικό προσωπικό και στην εκπαίδευσή τους».  Αυτά τα έλεγε η Επιτροπή 
της Βενετίας.  Πολύ πριν βεβαίως... εδώ και χρόνια τα λέει, τα επαναλαμβάνει το Δημοκρατικό Κόμμα.  Αυτό το 
απλό, το προφανές, το αυταπόδεικτο, αυτό σας λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, σας το επαναλαμβάνει η Επιτροπή 
της Βενετίας. 

 Αυτή είναι η διαφορά μας με εσάς.  Εμείς γνωρίζουμε τα πραγματικά προβλήματα της δικαιοσύνης, γιατί 
είμαστε ανάμεσα στους λειτουργούς της δικαιοσύνης καθημερινά, βλέπουμε, ακούμε, κατανοούμε και 
εισηγούμαστε.  Εσείς αναλώνεστε σε μελέτες, θεωρίες, ξανά μελέτες εγχώριες και ξένες, συμβούλους, επιτροπές, 
παραεπιτροπές και έναν καταιγισμό δηλώσεων.  Αλλά να λύσετε κάποια μικρά και μεγάλα πρακτικά προβλήματα 
είναι αδιανόητο για εσάς. 

 Εμείς, κυρία Πρόεδρε, παραμένουμε πιστοί στη δική μας ιδεολογία, τη δική μας φιλοσοφία, βάσει της 
οποίας, όταν εφαρμόστηκε, ευημερούσαν όλες οι ομάδες του πληθυσμού.  Κάποιοι θέλουν να πείσουν την 
κοινωνία ότι δύο είναι οι επιλογές:  Είτε θα ξοδεύουμε αλόγιστα σε μια διαστρεβλωμένη έννοια του κοινωνικού 
κράτους είτε θα πηγαίνουμε από κουρέματα σε ξεπουλήματα με την επίφαση της σύγχρονης οικονομίας.  Δεν 
περνά δυστυχώς από το μυαλό των κυβερνώντων ότι είναι πιθανό και δυνατό να έχουμε μια ισοζυγισμένη, 
εξορθολογισμένη οικονομική πολιτική που να είναι κοινωνικά ευαίσθητη και ταυτόχρονα δημοσιονομικά 
υπεύθυνη.  Δεν περνά από το μυαλό των κυβερνώντων ότι οι επικρατούσες αξίες πρέπει να είναι πραγματικά 
αυτές της αριστείας και της αξιοκρατίας, ότι η πρόσβαση στις ευκαιρίες πρέπει να παρέχεται στους πολλούς και 
όχι στους λίγους.  Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία, κυρία Πρόεδρε, με την οποία, τον καιρό που εφαρμόστηκε, 
ο τόπος και ο λαός μας είδε πολλαπλάσια οφέλη. 

 Ακόμα και αυτό το ΓΕΣΥ, το οποίο είναι ευλογία για τον τόπο, για το οποίο έβαλε πλάτη ολόκληρη η 
αντιπολίτευση, γονάτισε σήμερα κάτω από το βάρος της κακοδιαχείρισης και της απραξίας, με την αυτονόμηση 
των δημοσίων νοσηλευτηρίων να έχει παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες.  Με τον ΟΑΥ να πληρώνει τα 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια χωρίς κανονισμούς, με διαφορετικές χρεώσεις για τις ίδιες υπηρεσίες, με κανέναν 
δυστυχώς να ασχολείται με την εποπτεία και τον έλεγχο των πληρωμών. 

 Η Κύπρος γονατίζει σήμερα κάτω από το βάρος του μεταναστευτικού.  Η απάθεια των τελευταίων ετών 
δημιούργησε ένα βουνό από ανθρώπινες ψυχές.  Πόσες φορές να απευθύνουμε εκκλήσεις σε διαδοχικούς 
υπουργούς ότι πρέπει να συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία συμφωνίες επανεισδοχής με τα κράτη από όπου η 
πλειοψηφία τους προέρχεται.  Σε τι εξυπηρετεί αλήθεια ακόμα και η γρηγορότερη εξέταση των αιτήσεων, εάν δεν 
υπάρχει το πλαίσιο για να επιστραφούν πίσω στις χώρες τους αυτοί που έχουν απορριφθεί; 

 Η Κύπρος, κυρία Πρόεδρε, εξακολουθεί σήμερα να αντιμετωπίζεται καχύποπτα, να βρίσκεται στα τάρταρα 
της απαξίωσης διεθνώς, με τη χώρα μας να φιγουράρει σε κάθε λογής papers. 

 Εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα θέλουμε να είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας και οι στόχοι μας -από τη 
θέση της αντιπολίτευσης- είναι να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε για τον τόπο και τον λαό μας.  Τα μέτρα που 
το ΔΗΚΟ απαίτησε τα έχει απαριθμήσει και επεξηγήσει ο πρόεδρος του κόμματος στην ομιλία του και δε θα 
επεκταθώ σε αυτά.  Θα περιοριστώ μόνο στο να πω ότι σε αυτά αντανακλώνται οι θέσεις του Δημοκρατικού 
Κόμματος, που ιεραρχεί ως προτεραιότητά του τη διευκόλυνση των νέων ζευγαριών να δημιουργήσουν δική τους 
οικογένεια, τη θέση του Δημοκρατικού Κόμματος για την ενίσχυση της στέγασης του προσφυγικού μας κόσμου, 
τη θέση του Δημοκρατικού Κόμματος για την ενίσχυση και εξάπλωση της πράσινης ενέργειας, αλλά και της 
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ισχυρής θέσης του Δημοκρατικού Κόμματος για την ελάχιστη αναγνώριση που οφείλει αυτή η πολιτεία στους 
αντιστασιακούς, στους αγώνες των οποίων οφείλουμε σήμερα την επιβίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως της Κύπρου είναι το εθνικό μας θέμα.  Σε ένα φυσιολογικό κράτος η 
συζήτηση των προϋπολογισμών περιορίζεται στις οικονομικές προοπτικές του τόπου.  Όμως, η Κυπριακή 
Δημοκρατία ακόμα δυστυχώς υποφέρει από την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, γι’ αυτό τέτοιος 
περιορισμός δε νοείται. 

 Μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά η ελληνοκυπριακή πλευρά φαίνεται να βρίσκεται 
σε μια διαρκή ψυχρολουσία.  Φαίνεται ότι τώρα ανακαλύψαμε ότι η Τουρκία είναι αδιάλλακτη.  Φαίνεται ότι τώρα 
ανακαλύψαμε ότι η Τουρκία ουδέποτε είχε διάθεση να υποχωρήσει στα θέματα της ασφάλειας, των εγγυήσεων 
και των στρατευμάτων.  Γι’ αυτό τον λόγο ακριβώς δεν ήθελε να συζητά το θέμα της ασφάλειας, των εγγυήσεων 
και των στρατευμάτων στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων.  Γι’ αυτό επέμενε στη συζήτηση των εσωτερικών 
πτυχών, γι’ αυτό είχε ριγάρει το γήπεδο, για να παιχτεί το παιχνίδι των διαπραγματεύσεων με τους δικούς της 
όρους και τη διαδικασία που εξυπηρετούσε τους στόχους της.  

 Θα ρωτήσουν κάποιοι:  «Καλά, αν συζητούσαμε το 2013 ή το 2014, θα ήταν διαφορετική η Τουρκία στις 
θέσεις της στην εξωτερική πτυχή;».  Φυσικά και όχι!  Όμως, σε μια τέτοια περίπτωση δε θα είχε προβεί και 
φορτωθεί σε υποχωρήσεις η δική μας πλευρά στην εσωτερική πτυχή.  Δε θα είχε δημιουργηθεί, όπως 
δημιουργήθηκε, η λανθασμένη εντύπωση στον διεθνή παράγοντα ότι είμαστε στο παρά πέντε της λύσης του 
Κυπριακού, με αποτέλεσμα μετά τις υποχωρήσεις μας, που είναι πλέον καταγεγραμμένες και σφραγισμένες, 
μετά που δώσαμε την εντύπωση ότι βρισκόμαστε στο παρά πέντε της λύσης και έμεναν μόνο μικρές 
λεπτομέρειες, να έρθει το κρύο ντους.  Η Τουρκία είναι αδιάλλακτη στην εξωτερική πτυχή.  Ωσάν να ανακάλυψαν 
τον τροχό!  Εν τω μεταξύ όμως, ο χρόνος παρήλθε, οι υποχωρήσεις κατεγράφησαν, η Τουρκία πήρε τα 
οικονομικά λάφυρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δική μας συναίνεση, για να μη χαλάσει το καλό κλίμα στις 
διαπραγματεύσεις, το ενεργειακό μας πρόγραμμα πάγωσε και μας φορτώθηκαν και οι ευθύνες για την 
κατάρρευση των συνομιλιών. 

 Σήμερα, κυρία Πρόεδρε, μετά από δέκα σχεδόν χρόνια διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη-Δημοκρατικού 
Συναγερμού, βρισκόμαστε πιο μακριά από όσο βρεθήκαμε ποτέ από τη λύση της διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας.  Και καταφέραμε το ακατόρθωτο:  Να έχουμε υποχωρήσει, να έχουμε συμβιβαστεί πέραν των 
κόκκινων γραμμών μας, η Τουρκία να παραμένει αδιάλλακτη και να μας φορτώνεται και η ευθύνη.  Χρειάζεται 
πραγματικά μεγάλο ταλέντο, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.  Πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να ανακτήσει το 
απολεσθέν ηθικό πλεονέκτημα στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, που δεν το έχασε ποτέ, παρά μόνο σήμερα, 
ούτε καν μετά την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν, όταν ντόπιοι και ξένοι την υπέσκαπταν και την πολεμούσαν με 
μανία.  

 Εμείς, κυρία Πρόεδρε, με σύνεση, ρεαλισμό και προνοητικότητα δηλώνουμε ότι στόχος, επιδίωξη και 
πολιτική μας είναι η υπεράσπιση, η ενίσχυση και η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η λύση του 
Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των συμφωνιών κορυφής.  Αυτά για εμάς δεν 
είναι αόριστες έννοιες, αλλά άξονες πολιτικής που περιλαμβάνουν και τη δημιουργία μιας ισχυρής, 
ανταγωνιστικής και παραγωγικής οικονομίας, αλλά και ένα σταθερό, αξιοσέβαστο, αξιόπιστο κράτος στο 
εξωτερικό με πραγματικούς στρατηγικούς συμμάχους, που επιθυμούν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το Δημοκρατικό Κόμμα παραμένει σταθερό σε αρχές και αξίες.  Έτσι κερδίζεται η αξιοπιστία τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.  Εμείς στεκόμαστε πάντοτε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κορυφαία αυτή 
νομοθετική πράξη της ψήφισης των προϋπολογισμών. 

 Το Δημοκρατικό Κόμμα υπερψηφίζει μέσω των προϋπολογισμών τη λειτουργία του κράτους.  Αυτό σε 
τίποτε δεν έχει να κάνει με την έντονη αντίθεσή μας στις πρακτικές της κυβέρνησης που οδήγησαν σε απαξίωση 
των θεσμών, καθώς και στο ήθος και στο ύφος της εξουσίας, που έχουν καταστήσει δυστυχώς την Κύπρο 
αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού σε ολόκληρο τον κόσμο.  Αλλά -ακόμα χειρότερα- έχουν προκαλέσει την 
απογοήτευση και την απαξίωση του κράτους στα μάτια των ιδίων των Κυπρίων.  

 Καλά Χριστούγεννα και εύχομαι το νέο έτος να φέρει ελευθερία για την Κύπρο μας, ευημερία και 
δικαιοσύνη!  Να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τη γραμματεία των επιτροπών Οικονομικών, 
Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όλες τις υπηρεσίες της Βουλής, η δουλειά και ο κόπος των οποίων είναι 
ανεκτίμητες, τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες του Δημοκρατικού Κόμματος και ιδιαίτερα την κ. Αθανασία 
Αμπίζα και τον κ. Ανδρέα Νικηταρά, που με ανέχονται με πολλή υπομονή και επιμονή τα τελευταία χρόνια! 
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Ακολουθεί ο κ. Γιώργος Λουκαΐδης εκ μέρους του ΑΚΕΛ για τον χρόνο των είκοσι πέντε λεπτών. 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, η κ. Ερωτοκρίτου κατεβαίνοντας από το βήμα μού πρόσφερε τα δικά της έξι λεπτά που 
της έχουν απομείνει.  Αν επιτρέπεται, να πάω στα τριάντα ένα· εννά τα χρειαστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Δεν επιτρέπεται, κύριε Λουκαΐδη μου, με όλη μου την αγάπη.  Θα μείνετε στα είκοσι πέντε λεπτά. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Εν εχρειάζετουν να μου απαντήσεις, κυρία Πρόεδρε, βεβαίως. 

 Λοιπόν, θα ξεκινήσω διαφορετικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε.  Ευχές για ό,τι καλύτερο 
στην κ. Φωτεινή Τσιρίδου, της οποίας είναι τα γενέθλια σήμερα.  Κάθε καλό σας εύχομαι εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής μας ομάδας.   

 Ευχαριστίες και συγχαρητήρια -δε θα τ’ αφήσω στο τέλος- σε όλους τους συναδέλφους, πρωτίστως στην 
πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών, αλλά και όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφους που 
τους τελευταίους δυο μήνες εργάστηκαν σκληρά, για να έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα μπροστά μας.  Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες όμως και στην υπηρεσία του κοινοβουλίου, τους λειτουργούς, χωρίς τους οποίους τίποτε από όλα 
όσα κάνουμε εδώ στο σώμα δε θα ήταν εφικτό.  Αντίστοιχα, δεδομένου του νευραλγικού ρόλου που 
διαδραματίζουν οι συνεργάτες μας, συνεργάτες όλων μας, επίσης θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια.   

 Δε θα ασχολούμουν με τη Χρυσή Αυγή της Κύπρου.  Οι τελευταίες παρεμβάσεις όμως με αναγκάζουν να 
πω ότι χίλιες φορές βεβαίως προτιμότερες, αναγκαίες, χρήσιμες οι κατασκηνώσεις της ΕΔΟΝ, για τις οποίες 
είμαστε περήφανοι, γιατί αυτό που μαθαίνουν εκεί οι νέοι μας είναι πρώτα από όλα να έχουν κριτική σκέψη, να 
αμφισβητούν τους πάντες και τα πάντα και όχι δόγματα, σε αντίθεση με τις ναζιστικές κατασκηνώσεις και τα 
ναζιστικά χαιρετίσματα του εκπροσώπου τύπου σε τέτοιες κατασκηνώσεις από τη Χρυσή Αυγή Κύπρου.  Είναι 
ντροπής πράγματα αυτοί που έχουν καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση να βάζουν στο στόμα τους το ΑΚΕΛ 
σε σχέση με φαινόμενα διαφθοράς. 

 Ως εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή τζιαι μαζί τζιαι ο πυρήνας Κύπρου, προφανώς της Χρυσής 
Αυγής, έχουν προτείνει -ο συνάδελφος ο Άντρος Καυκαλιάς επέμενε να το αναφέρω και θα το αναφέρω, διότι 
είναι ενδεικτικό με ποιους έχουμε να κάνουμε- την πλήρη αποκοπή των κονδυλιών που αφορούν τα παιδιά με 
μεταναστευτική βιογραφία.  Αυτοί συνεχίζουν στον δρόμο που χάραξε ο «μεγάλος φύρερ» και ακολουθούν και 
αυτοί. 

 Δεν είχα πρόθεση, κύριε Νεοφύτου, να ξεκινήσω και τη φετινή μου ομιλία μαζί σας, πρέπει να πω, αλλά 
δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς, δε μας αφήνετε να αγιάσουμε.  Ειδικά φέτος δεν ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία 
μου με τα όσα αναφέρατε στη δική σας ομιλία, γιατί βρίσκεστε και σε μία εσωτερική διαδικασία, για να επιλέξετε 
τον υποψήφιο που θα αναλάβει το έργο να συνεχίσει από εκεί που έμεινε ο κ. Αναστασιάδης.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Συγγνώμη;  Ναι, θα προσπαθήσω.  Να βρουν υποψήφιο είπαμε, όχι Πρόεδρο.  Τζιαι συζητάτε ποιος θα 
είναι· το δεξί ή το αριστερό χέρι του κ. Αναστασιάδη;  Όμως είμαι αναγκασμένος να αναφερθώ, γιατί σε τούτη τη 
διαδικασία συζήτησης επιλέξατε πολωτικές, αφοριστικές αναφορές, σε αντίθεση με αυτά που μας είπατε πέρσι.  
Τα σπαθιά στα θηκάρια, μας είπατε.  Τζιαι πρόπερσι να σταματήσουμε να ρίχνουμε πέτρες ο ένας στον άλλο 
τζιαι με τούτες να κτίσουμε γέφυρες.  

 Φαίνεται οι σκοπιμότητες και οι επικοινωνιακές ανάγκες της περιόδου επέβαλαν αναμόρφωση της 
επικοινωνιακής σας τακτικής και γι’ αυτό είδαμε και ακούσαμε όσα είπατε με αφοριστικό τρόπο απέναντι στο 
ΑΚΕΛ.  Εμείς βεβαίως, όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα, δεν πρόκειται να απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο, 
γιατί το κόμμα μας σε όλη την ιστορία του δεν πολιτευόταν ούτε με πέτρες ούτε με σπαθιά.  Δε χύθηκε ποτέ αίμα 
από χέρια ακελικά.  Μοναδικό μας όπλο και γνώμονας ήταν και είναι το καλώς νοούμενο συμφέρον των 
συμπατριωτών μας, της Κύπρου, του λαού μας, των εργαζομένων, της νεολαίας, των γυναικών, των 
συνταξιούχων, των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αυτών που υπηρετούμε πιστά.  

 Να πω εξ υπαρχής αυτό που λέχθηκε, απαντώντας σε διάφορα σχόλια που ακούστηκαν και εδώ σε αυτή 
την αίθουσα από συναδέλφους, αλλά και από μέσα μαζικής ενημέρωσης και αρθρογράφους, ότι «μόνο όσοι θα 
ψηφίσουν τον προϋπολογισμό θα ενεργήσουν υπεύθυνα».  Μα, καλά, όταν αναρίθμητες φορές εσείς 
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καταψηφίζατε τους προϋπολογισμούς, δρούσατε ανεύθυνα;  Όταν πριν δέκα χρόνια ο Νίκος Αναστασιάδης, στις 
13 Δεκεμβρίου 2011, έλεγε ότι είναι πράξη ευθύνης η καταψήφιση του προϋπολογισμού, τι εννοούσε άραγε;  
Θέλετε να μας αναγκάσετε, όταν διαφωνούμε κάθετα με τη φιλοσοφία των κυβερνητικών πολιτικών, αλλά και των 
πρακτικών γενικότερα αυτής της κυβέρνησης, να υπερψηφίζουμε τις πολιτικές σας και να μην καταθέτουμε την 
πολιτική μας στάση έντονης διαφωνίας για τα όσα πράττετε ή παραλείπετε να πράξετε;  Αυτονόητες οι 
απαντήσεις, αλλά κάποιοι επιμένουν. 

 Ενοχληθήκατε, κύριε Νεοφύτου, από τις αναφορές του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ για ετσιθελισμό, 
αυταρχισμό και καθεστωτικές πρακτικές της διακυβέρνησής σας και διακηρύξατε πολλές φορές στην ομιλία σας 
ότι είσαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης.  Προφανώς, θεωρείτε επίτευγμα και είσαστε 
περήφανοι και σε ό,τι αφορά την επίδειξη σεβασμού από πλευράς σας στην κοινωνία και στους θεσμούς.  Είστε 
περήφανοι για τη διάθεση διαλόγου και συναίνεσης που επιδεικνύετε.  Ποια είναι η αλήθεια;  Διότι πρέπει να 
πούμε τις αλήθειες.  Έτσι ενεργείτε;  Έτσι ενεργήσατε με την ψηφοφορία που όλα τα κόμματα στη Βουλή πριν 
λίγες μέρες εψηφίσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα;  Μας σεβαστήκατε όλους τους υπόλοιπους;   

 Δε θα πάω στα πιο παλιά, θα αναφερθώ στα τέλλεια κοντινά παραδείγματα.  Που είχαμε ομόφωνες 
αποφάσεις, και δικές σας, και ο Πρόεδρος τις ανέπεμψε ή τις ανέφερε.  Έτσι καταλαβαίνετε τον διάλογο, τη 
συναίνεση και τον αλληλοσεβασμό;  Εκλέγηκε αυτή η Βουλή· ποια ήταν η πρώτη πολιτική της πράξη;  Να 
απορρίψει την αναπομπή του Προέδρου για την αναστολή των εκποιήσεων μέχρι το τέλος του χρόνου.  Και πάλι 
όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην από εσάς.  Και πάλι δε μας ελάβατε υπόψη. 

 Πώς αντιδράσατε τώρα για την τοπική αυτοδιοίκηση;  Όταν όλα τα κόμματα, όλα, πλην εσάς ή οι 
περισσότεροι, η πλειοψηφία, για να ακριβολογώ, επιδιώκουν κάτι διαφορετικό, έτσι αντιλαμβάνονται την 
προοδευτική μεταρρύθμιση στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Ανασύρατε μια πρόταση η οποία δεν 
κατατέθηκε ποτέ στον  διάλογο, για να πάμε σε πέντε δήμους δήθεν, σε μια προσπάθεια να τουμπάρετε τη 
μεταρρύθμιση, αν δε γίνει το δικό σας, αν δεν επιβληθεί η δική σας θέση.  Ετσιθελισμός, ναι, αυταρχισμός, 
καθεστωτικές πρακτικές. 

 Αντίστοιχα, έτσι ενεργήσατε και απέναντι στους θεσμούς.  Παύσατε ή επιδιώξατε να παύσετε Αρχηγό και 
Υπαρχηγό Αστυνομίας, κεντρικούς τραπεζίτες.  Να σας τα πω να τα θυμηθείτε.  Ξεκινήσατε διαδικασία ποινικής 
διερεύνησης σε βάρος του Γενικού Εισαγγελέα, γιατί ετόλμησε να οδηγήσει στο δικαστήριο μετά από ποινική 
έρευνα τον άριστο των αρίστων, κ. Ρίκκο Ερωτοκρίτου.  Και αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο ποινική έρευνα 
σε βάρος του.  Τότε σας είπε «ντροπή».  Έτσι αντιλαμβάνεστε τους θεσμούς.  Επειδή ο Γενικός Ελεγκτής, 
αργοπορημένα έστω, ήθελε να κάνει τη δουλειά του σε σχέση με τη σαθρή βιομηχανία των χρυσών διαβατηρίων, 
επιδιώξατε να τον παύσετε επίσης, να τον πάρετε στο Ανώτατο Δικαστήριο.  Και δεν έχει αποσυρθεί η απειλή, 
μέχρι και σήμερα που μιλούμε, απέναντι στον Γενικό Ελεγκτή.  Να μη συνεχίσω για άλλους.   

 Αλλά τούτες οι νοοτροπίες μεταφράζονται σε διάφορα επίπεδα.  Φέρατε νομοσχέδιο για τις μολυσματικές 
ασθένειες.  Παρακάμπτεται πλήρως η Βουλή.  Οποιαδήποτε εκτελεστική εξουσία θα μπορεί να αποφασίζει τι 
είναι μολυσματική ασθένεια, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τoν Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το ECDC, τους 
ειδικούς.  Έτσι ήρθε το νομοσχέδιο.  Τζιαι να αναστέλλει την προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ελευθεριών.  Έτσι οδηγήσατε και σε διχασμό τζιαι σε πόλωση την κοινωνία σε σχέση με την πανδημία.  Εμείς θα 
συνεχίσουμε να λέμε ότι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά -τζιαι κάμνω την παρένθεση- είναι μέσω 
του εμβολιασμού και της λήψης των υπόλοιπων μέτρων προστασίας.  Αλλά πρέπει την ίδια ώρα να τηρούνται οι 
αρχές της αναλογικότητας.  Ο αυταρχισμός και η επιβολή δε θα λύσουν τα προβλήματά μας ούτε θα πείσουν 
τους αρνητές.  

 Αυταρχικά όμως εμάθετε να λειτουργείτε και εδώ.  Απέναντι στην κοινωνία πόσο συναινετικά 
ελειτουργήσατε τζιαι με πόσο σεβασμό;  Έντζιε έμεινε επαγγελματική ομάδα που δεν απαξιώσατε.  Ειπωθήκαν 
τζιαι τις προηγούμενες μέρες από τους συναδέλφους, όταν απαξιωτικά αναφερόσασταν στα «γιατρούθκια», σε 
αυτούς που μας έσωσαν, μας στήριξαν τώρα, που έβαλαν τις πλάτες τους με αυτοθυσία, για να αντιμετωπιστεί 
η πανδημία, γιατί τους εστείλαμε στον πόλεμο χωρίς πολεμοφόδια, γιατί οδηγήσατε σε κατάντια τα δημόσια 
νοσηλευτήρια.  Κυριολεκτικά σε κατάντια!  Αντί να τα αναβαθμίσετε, τα οδηγήσατε σε κατάντια, αλλά στάθηκαν 
μπροστά, εκεί, στην πρώτη γραμμή, και βεβαίως συνέβαλαν καθοριστικά σε ό,τι αφορά την αναχαίτιση αυτής της 
πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.  «Γιατρούθκια» ήταν, «νοσοκομούθκια» ήταν.  Τα ίδια είπατε τζιαι για τους 
οδηγούς των λεωφορείων, όταν διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους, ιδιώτες.  Τα ίδια είπατε απαξιωτικά και για τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα ίδια είπατε τζιαι για τους μαθητές τζιαι για τους φοιτητές, για τους εκπαιδευτικούς 
και γενικότερα.  

 Πώς σέβεστε την κοινωνία;  Σας λένε όλοι τωρά, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, όλα τα κόμματα πλην 
από εσάς, να αναστείλετε τις εξετάσεις των τετραμήνων.  Δε λαμβάνετε κανέναν υπόψη. Ετσιθελισμός, 
αυταρχισμός.  Αποφασίζουμε και διατάσσουμε.  

 Αλλά η αντίληψή σας και για τα δημοκρατικά δικαιώματα και για τις ελευθερίες εφάνηκεν -ελεχθήκαν τζιαι 
τούτα- όταν εν έτει 2021 επιχειρήσατε να διώξετε έναν ζωγράφο που ζωγράφιζε στον ελεύθερό του χρόνο.  
Εσχίσατε σελίδες από βιβλία εν έτει 2020-2021!  Χρησιμοποιήθηκε απαράδεκτη, καταδικαστέα βία απέναντι σε 
ειρηνικούς διαδηλωτές, εμπουκάρατε σε σπίτι για ένα parody account στο Twitter τζιαι για μια ανάρτηση που 
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έγινε.  Τραγικές καταστάσεις.  Λοιπόν, εσείς δικαιούστε να είσαστε περήφανοι γι’ αυτά τα επιτεύγματά σας 
απέναντι στο κράτος δικαίου, απέναντι στους θεσμούς.  Εμείς όμως, και νομίζω η πλειοψηφία των πολιτών και 
πιστεύω η πλειοψηφία των πολιτών και του λαού μας αισθάνονται ντροπή για το σημείο που έχετε φέρει τα 
πράγματα. 

 Να πάω τζιαι στα επιτεύγματά σας στην οικονομία.  Στα λεπτά που μου έχουν απομείνει θα προσπαθήσω 
να πω όσα περισσότερα μπορώ, γιατί οφείλουμε να σας συγχαρούμε για όλα αυτά που παρουσιάσατε ως 
επιτεύγματα, δίνοντας το μήνυμα ότι, παρά τα όποια προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν -το είπαν 
συνάδελφοι από πλευράς της κυβερνώσας παράταξης- τα πράγματα εξελίσσονται θαυμάσια, εξαιρετικά, 
περίφημα.  Συγχαρητήρια λοιπόν για το μέγα επίτευγμά σας να υλοποιήσετε τη δέσμευσή σας να κουρέψετε τις 
καταθέσεις του κόσμου, εξαιρουμένων, εννοείται, των συμπεθέρων και άλλων φίλων.  

 Συγχαρητήρια -και δικαιούστε να αισθάνεστε περήφανοι- που υλοποιήσατε και τη δέσμευσή σας να 
επιστρέψετε μέρος έστω των λεφτών των κουρεμένων καταθετών και των κατόχων αξιογράφων.  

 Συνεπακόλουθα, συγχαρητήρια που πολλαπλασιάσατε τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα οποία καμώνεστε 
ότι έπαψαν να υπάρχουν, αφού προφανώς εσταματήσετε να έχετε καλή σχέση με την αλήθεια και την 
πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.  Το 2013 τα επολλαπλασιάσατε. 

 Συγχαρητήρια τζιαι που από τσιλιαδόροι της τραπεζικής ληστείας, που αυτή ευθύνεται που εκατάστρεψε 
την οικονομία, που έφερε τις υποβαθμίσεις, που οδήγησε στο μνημόνιο -το ιδεολογικό σας μανιφέστο κατά τον 
κ. Γεωργιάδη- παραμένετε μέχρι σήμερα συνεπείς υπηρέτες του τραπεζικού κεφαλαίου, έστω κι αν από το 2014 

ο κ. Νεοφύτου έλεγε ότι κουράστηκε να ψηφίζει νόμους υπέρ των τραπεζών.  Συνεχίζετε αδιάλειπτα μέχρι και 
σήμερα.    

 Συγχαρητήρια που δέκα χρόνια και πλέον μετά την τραπεζική κρίση ο χρηματοπιστωτικός τομέας αποτελεί 
ακόμη τη μεγαλύτερη απειλή για την οικονομία μαζί βεβαίως με το δυσθεώρητο ιδιωτικό χρέος, το οποίο απλώς 
άλλαξε χέρια τζιαι μεταφέρθηκε μεγάλο μέρος του στις εταιρείες εξαγοράς.  Απόδειξη τζιαι τούτη ποιος 
εκατάστρεψεν την οικονομία.  Ακόμα δεν ξεφύγαμε.  Έχω απάντηση και του κεντρικού τραπεζίτη, την οποία, αν 
χρειαστεί, μπορεί να καταθέσω, διότι υπέβαλα ανάλογα ερωτήματα, για να δω πού στεκούμαστεν. 

 Συγχαρητήρια -τζιαι μπορείτε να είσαστε περήφανοι- που την ώρα της βαθιάς ύφεσης, από το 2013 τζιαι 
μετά, επιλέξατε να φορτώσετε τα βάρη στους πολλούς μη προνομιούχους, προστατεύοντας τους λίγους 
προνομιούχους.  Αλλά τζιαι γιατί την ώρα που, ως αναμενόταν, εξεκίνησεν το μεγάλωμα της οικονομίας, η 
ανάπτυξη, εφροντίσατε να επωφεληθούν πρώτιστα τα κέρδη των λίγων, τα οποία στα χρόνια που κυβερνάτε 
αυξήθηκαν κατά €1.700 εκατομ., ενώ το μερίδιο των μισθωτών έχει μειωθεί σημαντικά.  €1.700 εκατομ. 
αυξηθήκαν τα κέρδη.  Τα καταφέρνετε μια χαρά.  Έν’ το μόνο πράγμα που τα καταφέρνετε μαζί με την 
προπαγάνδα, πρέπει να πω.  Συγχαρητήρια -και μπορείτε να επαίρεστε- που εβάλατε λουκέτο στον 
συνεργατισμό, αυτή τη μεγάλη κοινωνική κατάκτηση, την ίδια ώρα που ελέγατε ότι ήταν σε καλύτερη θέση από 
τις εμπορικές τράπεζες.  Από την Τράπεζα Κύπρου τζιαι την Ελληνική. 

 Συγχαρητήρια που μας εφορτώσετε, τους Κύπριους πολίτες δηλαδή, με €8 δις υποχρεώσεις, το 
μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι στο δημόσιο χρέος.  Ανάφερέν τα προηγουμένως η κ. Ερωτοκρίτου, πράγμα 
που μας βρήκε ανέτοιμους να αντιμετωπίσουμε την πανδημία αποτελεσματικότερα.  Και επειδή αναφέρομαι στην 
πανδημία, και εδώ το τίμημα που πλήρωσαν οι εργαζόμενοι ήταν πολύ μεγάλο.  

 Και επειδή είχε δίκαιο ο κ. Κουλλά σε αυτά που έλεγε χτες, ότι πρέπει να κάμνουμε τις συγκρίσεις, να 
ξαναδώσω τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.  Είχαμε την τρίτη μεγαλύτερη μείωση 
εισοδημάτων στα χρόνια της πανδημίας, την περίοδο των λουκέτων, και τη δεύτερη μεγαλύτερη μετά την κρατική 
στήριξη.  Μείωση εισοδημάτων των εργαζομένων τζιαι αυτά τα λένε τρίτοι, δεν τα λέμε εμείς μεταξύ μας.  Αυτό 
εσυνέβη.  Πρέπει να τερματιστεί δηλαδή η εξιδανίκευση της κατάστασης και η ωραιοποίηση. 

 Συγχαρητήρια τζιαι που βάλατε λουκέτο στη Cyprus Airways, που μας αφήσατε χωρίς εθνικό 
αερομεταφορέα, που ξεπουλήσατε το κύριο εμπορικό λιμάνι της χώρας.  Τζιαι από όσα μας λένε όλοι οι 
εμπορευόμενοι επιχειρηματίες, κύριε Αβέρωφ Νεοφύτου -οι εμπορευόμενοι- έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 10% 
τα τέλη και έχει χειροτερεύσει η ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρεται.  Αυτή είναι πραγματικότητα. Δεν την 
ανακαλύπτουμε εμείς, την καταγγέλλουν αυτοί που επηρεάζονται και εννοείται ότι το τελικό κόστος το πληρώνει 
ο κόσμος, οι καταναλωτές. 

 Έχω πάρα πολλά άλλα να πω.  Ξέρετε όμως, όσα και να λέμε εμείς, επειδή αναφερόμαστε στην οικονομία, 
ο κόσμος έχει αλάνθαστο κριτήριο.  Και το κριτήριό του καλώς ή κακώς είναι η τσέπη του.  Ξέρει αν περνά καλά.  
Ξέρει αν όλα εξελίσσονται θαυμάσια και περίφημα στο νοικοκυριό του.  Δε χρειάζεται να πει ο Λουκαΐδης και το 
ΑΚΕΛ ότι οι μισοί των εργαζομένων -αφήνω έξω τις ευάλωτες ομάδες, τους συνταξιούχους, τους 
χαμηλοσυνταξιούχους, τους λήπτες βοηθημάτων κ.τ.λ.- έχουν εισοδήματα μικτά κάτω των €1.500.  Τζιαι από 
εκείνους οι μισοί κάτω των €1.000.  Υπάρχουν νέοι όχι των €800, αλλά των €500, των €600, των €700, οι οποίοι 
όμως…  Εν θα αναφερθώ στη Μαρικκού ’πού την Τραχυπέδουλα…  Παλιές ομιλίες στους προϋπολογισμούς, 
συνάδελφοι.  Οι νεότεροι του κ. Νεοφύτου έχουν να πκιερώσουν ρεύμα, έχουν να πληρώσουν τηλέφωνα, έχουν 
να πληρώσουν άδειες και ασφάλειες αυτοκινήτων, έχουν να πληρώσουν νερά, έχουν να πληρώσουν 
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αποχετεύσεις, σταθερές δαπάνες.  Έχουν να ντύσουν, να ταΐσουν κοπελλούδκια, έχουν να πληρώσουν 
φροντιστήρια.  Πολλοί από αυτούς έχουν να πληρώσουν δάνεια ή ενοίκια τα οποία έχουν εκτοξευτεί στα ύψη.  
Με την ακρίβεια να έχει εκτοξευθεί στα ύψη, βκάλλουν τα πέρα;  Έντζιε χρειάζεται να τους το πει κανένας ’πού 
μας.  Ούτε στα μισά του μήνα δε φτάνουν τζιαι λείφκουν τα ριάλλια.  Τόσο απλά έν’ τα πράγματα. 

 Λοιπόν, τα επιτεύγματά σας αφορούν τζιαι τους ανθρώπους του πολιτισμού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
οι οποίοι παραμένουν φτωχοί συγγενείς.  Και τα πράγματα έγιναν χειρότερα για αυτούς, γιατί τους αφήσετε στο 
έλεος του Θεού την περίοδο της πανδημίας.  Αυτά λένε οι ίδιοι.  Αφορούν και την υγεία.  Θέλω να πω, παρ’ όλο 
που τρώω ’πού τον χρόνο μου, δκυο πράματα τζιαι δαμαί. 

 Κύριε Νικόλα Παπαδόπουλε, 

 Πρέπει να προβληματιστείτε, όταν για αυτό το θέμα ειδικά συμφώνησε πλήρως μαζί σας ο κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου.  Γίνεται συνεχώς το ίδιο λάθος.  Η δαπάνη για το ΓΕΣΥ εκτιμάται στο €1,27 δις, όπως 
προϋπολογίστηκε.  Εσείς αναφέρεστε στις εθνικές δαπάνες υγείας στο €1,8 δις.  Έχει πλεόνασμα €300 εκατομ. 
περίπου ταμειακό υπόλοιπο ο ΟΑΥ.  Είναι σφαιρικός ο προϋπολογισμός τζιαι υπολογίστε ότι απώλεσε €240 
εκατομ., που αφορούν €120 εκατομ. από την τρίμηνη αναστολή της εφαρμογής των ποσοστών εισφοράς, αν 
θυμάστε, τζιαι €120 εκατομ., επειδή εμειωθήκαν συνολικότερα τα εισοδήματα λόγω της πανδημίας.  Σε τούτα 
βάλτε τζιαι €30 εκατομ. τα οποία πληρώνει το ΓΕΣΥ, για να καλύψει τις δαπάνες για τους ασθενείς COVID.  Έντζιε 
καλύφκει τα το Υπουργείο Υγείας.  Έν’ ’πού το Ταμείο του ΟΑΥ που βκαίνουν.  Εκεί που υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα τζιαι καταγγέλλουμε όλοι -εκατάγγειλε και ο κ. Σαββίδης τζιαι ούλλα τα κόμματα που ασκήσαν κριτική, 
αλλά μόνο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ εδεχτήκαμε ’πού τους συναδέλφους- είναι η κατάσταση στον δημόσιο τομέα 
υγείας, που είναι τραγική, επαναλαμβάνω, τζιαι ήταν δική σας ευθύνη εκείνη.  Απόλυτα δική σας ευθύνη.   

 Λοιπόν, έσιει πολλά που μπορούμε να πούμε.  Υπολογίστε ότι έχουμε τες μισές δαπάνες περίπου κατά 
κεφαλήν, ακόμα και με το €1,8 τες μισές δαπάνες συγκριτικά με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος.  Τις 
μισές δαπάνες έχουμε.  Ακόμα και σήμερα, που, ναι, αυξηθήκαν, τζιαι πρέπει να το πιστώσουμε αυτό.  Οι 
δαπάνες υγείας στην κυβέρνηση λόγω ΓΕΣΥ αυξηθήκαν.  Ο δημόσιος τομέας υγείας έν’ τζιαμαί ακόμα.   

 Η προπαγάνδα σας, από τις βουλευτικές εκλογές μέχρι και σήμερα…  Τζιαι στην ομιλία του ο κ. Νεοφύτου 
αναλώθηκε ακριβώς στα θέματα της πράσινης μετάβασης ψηφιακού μετασχηματισμού.  Σχέδιο «Νέα Κύπρος».  
Είσαστε καλοί στην προπαγάνδα, πρέπει να το παραδεχτούμε.  Αλλά είσαστε οι λιγότερο κατάλληλοι, για να 
υλοποιήσετε αυτό το σχέδιο, αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Αυτό αποδεικνύουν τα στοιχεία, 
που είναι τα χειρότερα όλων των τελευταίων χρόνων σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του αναπτυξιακού 
προϋπολογισμού.  Ένα στα τρία έργα που συμπεριλαμβάνεται δεν υλοποιείται.  Αυτό αποδεικνύουν και μια σειρά 
από άλλα δεδομένα.  Οι συνολικές δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία στο δημόσιο μειώθηκαν δραστικά.  
Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε είναι από 0,53% στο 0,3%.  Έχουμε δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία 
στο 0,3%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση -διότι έν’ σημαντικό, κύριε Κουλλά, να βάλλουμε τα 
στοιχεία- είναι στο 0,8%.  Εθθυμηθήκατε την πράσινη μετάβαση μετά από εννιά χρόνια που κυβερνάτε ή οχτώ, 
πριν τες προηγούμενες εκλογές, όταν η χώρα μας βρίσκεται σε διαδικασία για παράβαση σε ό,τι αφορά την 
ελλιπή προστασία των περιοχών Natura και τη διαχείριση των αποβλήτων.  Ούτε το ένα τρίτο των πράσινων 
σημείων που έπρεπε να κάμετε δεν τα εκάμετε.  Που πληρώνουμε €150 εκατομ. για εκπομπές ρύπων.  Eν θέλω 
να συνεχίσω.  Που εκατεβάσατε τον κόσμο για την προστασία του Ακάμα στους δρόμους, γιατί θα τον οδηγήσετε 
σε καταστροφή.  Και, ναι, υπάρχει τρόπος να στηριχτούν ουσιαστικά οι κάτοικοι της περιοχής, χωρίς να 
καταστρέψουμε αυτό το διαμάντι που έχουμε, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τζιαι πηγή εσόδων, άμα το 
προστατεύσουμε, σημαντικό έσοδο, ναι, για τις κοινότητες της γύρω περιοχής.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως πάντα, η ώρα έν’ λλίη.  Επειδή πολλολοούμε εμείς οι πολιτικοί 
δηλαδή, αλλά και επειδή σε τέτοια συζήτηση ανοίγονται όλα τα θέματα, θα συμφωνήσω σ’ ένα πράγμα μαζί σας, 
κύριε Νεοφύτου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  Η πιο σημαντική μεταρρύθμιση θα είναι η λύση του Κυπριακού.  
Όχι χωρίς κινδύνους, όχι δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά με πολύ λιγότερους κινδύνους από αυτούς 
που αντιμετωπίζουμε σήμερα και είναι θανάσιμοι.  Αλλά και γιατί πρέπει να ελευθερώσουμε τον τόπο μας.  
Πρέπει να επανενώσουμε την πατρίδα και τον λαό μας.  Να τερματιστεί η κατοχή.  

 Θέλετε να πείτε ότι είστε περήφανοι για τα επιτεύγματά σας τζιαι στο Κυπριακό, που το έχετε φέρει στο 
χειρότερο σημείο που βρέθηκε ποτέ;  Που εφλερτάρατε με τη λύση δύο κρατών;  Αν είναι ποτέ δυνατόν!  Που 
εδώσετε τη δυνατότητα στην Τουρκία να παρουσιάζεται αθωωμένη;  Δεν είναι το ΑΚΕΛ που αθώωσε την Τουρκία 
σε οποιαδήποτε περίπτωση.  Με την πολιτική, τους τυχοδιωκτικούς χειρισμούς σας οδηγήσατε τη διεθνή 
κοινότητα όχι απλώς να αθωώσει και να απενοχοποιήσει την Τουρκία, αλλά να την εγκωμιάζει για τη στάση που 
τήρησε, την ώρα που χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία για λύση του Κυπριακού, που θα μας απάλλασσε από 
εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα και κατοχικά στρατεύματα.  

 Δικαιούστε να αισθάνεστε περήφανοι για τον διεθνή διασυρμό της χώρας μας σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 
διαφθορά.  Η κοινή γνώμη έχει κατασταλάξει ότι έχουμε να κάνουμε με μία κυβέρνηση της διαφθοράς και της 
διαπλοκής.  Εσείς μπορείτε να περηφανεύεστε.  Εμείς θέλουμε μια άλλη Κύπρο, που θα κάμνει πραγματικά 
περήφανο τον λαό μας, τους εργαζομένους, τις γυναίκες, τη νεολαία, την κοινωνία ολόκληρη.  Και ασφαλώς αυτή 
την Κύπρο που θα μας κάνει όλους περήφανους δεν μπορούν να τη φέρουν είτε το δεξί είτε το αριστερό χέρι του 
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Νίκου Αναστασιάδη, που μας έφεραν σε τούτη την κατάσταση.  Χρειάζεται προοδευτική αλλαγή και εμείς θα 
εργαστούμε σκληρά με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν μας το επιτρέψουν, για να πετύχουμε αυτό τον 
στόχο.  Γιατί αυτό είναι που επέτρεψε δύο φορές ο Νίκος Αναστασιάδης να είναι στην εξουσία.   

 Εύχομαι και ελπίζω -και κανένας μας δε θα δικαιολογείται- ότι δε θα του δοθεί η δυνατότητα του 
Δημοκρατικού Συναγερμού και τρίτη φορά να εκμεταλλευτεί λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης.  Η δουλειά έν’ στο χέρι μας.  Αυτό απαιτεί η ήδη υπαρκτή κοινωνική πλειοψηφία που θέλει και 
επιζητεί την προοδευτική αλλαγή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστούμε, κύριε Λουκαΐδη.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρόνια πολλά και από ’μένα, καλές γιορτές, κάθε καλό στον καθένα και στην 
καθεμιά από ’σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε πολύ. 

 Παράλειψή μου που δεν έχω καλωσορίσει τον Υπουργό Οικονομικών στην αίθουσα.  Είναι από την αρχή 
εδώ μαζί μας. 

 Και χρόνια πολλά στην κ. Τσιρίδου. 

 Τελευταίος ομιλητής για τον προϋπολογισμό είναι ο κ. Νίκος Τορναρίτης εκ μέρους του Δημοκρατικού 
Συναγερμού. 

 Αν και ο διαθέσιμος χρόνος που έχετε είναι αρκετός, κύριε Τορναρίτη, έχετε στη διάθεσή σας σαράντα 
λεπτά. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Πραγματικά, έγραψα ένα κείμενο, δεν είχα καμία -πιστέψετέ με- διάθεση, μέρα που είναι, λίγες μέρες πριν 
από τα Χριστούγεννα να μπω σε αντιδικία, σε παρελθοντολογία, σε ισοπέδωση και άλλως πως, έτσι, για να 
αντιμετωπίσω τις τοποθετήσεις, την πραγματική, την εφαρμοσμένη προπαγάνδα του κοινοβουλευτικού 
εκπροσώπου του ΑΚΕΛ.  Εμείς βεβαίως, κύριε Λουκαΐδη, δεν πρόκειται να σας πούμε συγχαρητήρια, γιατί 
ανατινάξατε και στην πραγματικότητα, αλλά και μεταφορικά την Κυπριακή Δημοκρατία.  Δεν πρόκειται να σας 
πούμε συγχαρητήρια, γιατί τα απότοκα της διακυβέρνησής σας τα ζει στο πετσί του ο Κύπριος πολίτης και 
σήμερα και, όποτε γυρίσει το βλέμμα πίσω και σκεφτεί και θυμηθεί τα χρόνια και τις ημέρες σας, πραγματικά 
ανατριχιάζει.  Τι να πρωτοθυμηθούμε τζιαι τι πραγματικά να αφήσουμε, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι 
συνάδελφοι.  Τους συμπολίτες μας στους δρόμους στη σειρά στα μηχανήματα άντλησης χρημάτων, στα 
κοινωνικά παντοπωλεία που εστήσατε σε πόλεις και χωριά… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Τούτα έν’ μετά που κυβερνούσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Μετά που εκυβερνούσαμεν, αγαπητέ κύριε Λουκαΐδη, αλλά ήταν τα απότοκα, η σφραγίδα και τα 
αποτελέσματα των δικών σας πολιτικών.  Και αραδιάσετε καμπόσων ειδών αριθμούς.  Φαίνεται, αγαπητές κυρίες 
και αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Λουκαΐδης χρησιμοποιεί -προσέξτε- μαθηματικά σοβιετικού τύπου που 
καταλήγουν στα αποτελέσματα, τα προκατασκευασμένα αποτελέσματα που οι ίδιοι θέλουν.  Πάντα τα ίδια!  
Υπόσχονται δισεκατομμύρια παραδείσους, αλλά και ευρώ εις τους πολίτες, αλλά στο ερώτημα «πού θα βρούμε 
τούτα τα λεφτά;» καμία απολύτως απάντηση.  Ή μάλλον έχετε την απάντηση καλά κρυμμένη στην Εζεκία 
Παπαϊωάννου και να το ακούσουν οι πολίτες, που τους υπόσχονται, λέει, προοδευτική διακυβέρνηση.  
Υπερφορολόγηση των πολιτών θέλουν οι φίλοι του ΑΚΕΛ, για να προχωρήσουν σε αστόχευτα φακελάκια, τα 
οποία έζησε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πετσί της.  Θυμάμαι -έθθα πω το όνομά του- έναν πλούσιο, ευυπόληπτο 
πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας που τον είδα σε μια δεξίωση τζιαι μου είπε το εξής: «Μόλις επαρέλαβα ένα 
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φακελάκι από τον κ. Χριστόφια».  Ε, δε λειτουργούμε έτσι εμείς.  Μόνο στοχευμένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
εφαρμόζουμε στην πράξη το κοινωνικό κράτος και το εφαρμόσαμε σε συνθήκες οριζόντιας οικονομικής κρίσης.  
Πότε γεννήθηκε άραγε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα;  Επί των δικών σας ημερών;  Προφανέστατα και όχι.   

 Ακούστηκαν τόσα πολλά, που πραγματικά έχω την εντύπωση ότι προκαλούν και τη συνείδηση… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θέμα τάξης… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Συγγνώμη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, δε δικαιούστε μια τέτοια διαδικασία, κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ:  

 Με τον κανονισμό δικαιούμαι να εγείρω θέμα τάξης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι…   

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Δυνάμει του Κανονισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν έχετε τον λόγο, σας παρακαλώ!  Όπως με σεβασμό ακούσαμε το κάθε επιχείρημα… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ενοχλούν αυτά που λέω, αλλά θα τα πω! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 …κύριε Δαμιανού, να ολοκληρώσει και μετά. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Δυνάμει του Κανονισμού δικαιούμαι να εγείρω θέμα τάξης και αποφασίζετε αν υπάρχει ή όχι. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Να εγείρετε όσα θέματα θέλετε. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Αυτό λέει ο Κανονισμός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όταν ολοκληρώσει, να εγείρετε ό,τι θέλετε. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Όχι, αυτό λέει ο Κανονισμός.  Τώρα, αν αποφανθείτε ότι δεν υπάρχει θέμα τάξης, δικαιούστε να μη μου 
δώσετε τον λόγο, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει θέμα τάξης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Συνεχίστε, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Πέστε μας το θέμα τάξης.  Εγώ του επιτρέπω να το πει.  Πέστε το θέμα τάξης. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Εν τη ρύμη του λόγου… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Μάλιστα. 
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ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 …για να μην αδικεί και τον εαυτό του, η λέξη «φακελάκι» είναι απαξιωμένη.  Εννοούσε ότι κάποιος 
ευυπόληπτος επήρεν από την κυβέρνηση Χριστόφια επίδομα.  Επομένως, να ανακαλέσει, διότι…  

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ένα «τσιεκκούδιν»! 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ:  

 …διότι δημιουργούμε παραστάσεις… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ένα «τσιεκκούδιν». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 …διότι τίθεται και θέμα προσβολής μνήμης τεθνεώτος, για όσους καταλαβαίνουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού. 

 Κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Όχι, δεν έχω την όποια πρόθεση, κυρία Πρόεδρε, να προσβάλω την οποιαδήποτε μνήμη ή την 
οποιαδήποτε παρουσία.  Πολιτικά προσπαθώ να μιλήσω τζιαι, επειδή ο κ. Λουκαΐδης εμίλησεν τζιαι για τη 
δικαιοσύνη και για το γεγονός ότι τούτη η κυβέρνηση επροσπάθησεν -ακούστε- να ακουμπήσει τους θεσμούς, 
έχω την εντύπωση ότι εσείς τα κάνατε όλα.  Μετά το σκάνδαλο της Δρομολαξιάς εβρέθηκεν ολόκληρη η ηγεσία 
του ΑΚΕΛ -προσέξτε- έξω από τα δικαστήρια, για να διαμαρτυρηθεί, για να διαδηλώσει, την ώρα που η κυπριακή 
δικαιοσύνη εδίκαζεν και αμέσως μετά την απόφαση της κυπριακής δικαιοσύνης.  Και θέλουν αυτοί οι άνθρωποι 
να κυβερνήσουν, λένε.  Μα, με ποιο τρόπο άραγε θα στήσετε, θα δυναμώσετε, θα ενισχύσετε τους θεσμούς;  Με 
τον συγκεκριμένο;   

 Έχω την εντύπωση ότι η απάντηση του λαού θα είναι η ίδια που σας εδόθηκεν σε εφτά συνεχόμενες 
εκλογικές αναμετρήσεις και, αν συνεχίσετε με την ίδια έπαρση, με την ίδια αλαζονεία και με την ίδια ισοπέδωση 
της πραγματικότητας, έχω την εντύπωση ότι αυτή η κατάσταση πραγμάτων θα συνεχίσει έτσι να σας μειώνει σε 
ποσοστά.  Αυτή βεβαίως την ώρα δεν πρέπει να μιλούμε για ποσοστά, δεν πρέπει να μιλούμε ούτε για τα κόμματά 
μας.  Πρέπει να μιλούμε για τον Κύπριο πολίτη, πρέπει να μιλούμε για τις δύο οικονομικές κρίσεις που είχε να 
διαχειριστεί τούτη η κυβέρνηση.  Μα, μπορείτε να φανταστείτε…  Άκουα και την κ. Ερωτοκρίτου, η οποία 
εμιλούσεν για κάποιους αριθμούς και έλεγε «δεν ενδιαφερόμαστε εμείς» λέει «για τους Κύπριους πολίτες».  Της 
εδιέφυγεν βεβαίως της κ. Ερωτοκρίτου ότι ανάμεσα στη διακυβέρνηση του ΔΗΚΟ και σήμερα εμεσολάβησαν δύο 
παγκόσμιες οικονομικές πρωτόγνωρες κρίσεις, τις οποίες ανέλαβε να διαχειριστεί η παρούσα διακυβέρνηση και, 
ταπεινά το λέω, επέτυχε, επέτυχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τα αποτελέσματα είναι εκείνα που πρέπει 
να έχουμε όλοι ως γνώμονα όλων των ενεργειών μας. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κύριοι υπουργοί, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Έρχομαι στο κείμενό μου.  O κρατικός προϋπολογισμός για το 2022 ετοιμάστηκε κάτω από ιδιόμορφες 
συνθήκες πανδημίας, αλλά και ελπίδας.  Μας περιβάλλει σίγουρα σήμερα, ελπίζω, λιγότερη αβεβαιότητα, γιατί 
έχουμε αποκτήσει πλέον αρκετή συσσωρευμένη εμπειρία για την αντιμετώπιση της απειλής του COVID-19 σε 
σχέση με τα πρώτα στάδια της πανδημίας κατά την περσινή χρονιά.   

 Το 2020 είναι μια δύσκολη χρονιά για όλους μας, ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας, τόσο σε 
οικονομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό.  Όταν ψηφίζαμε τον περσινό προϋπολογισμό, ο οποίος, ειρήσθω εν 
παρόδω, ήταν ο μεγαλύτερος σε κοινωνικές παροχές προϋπολογισμός στην ιστορία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, μετρούσαμε πολλούς αστάθμητους παράγοντες και προκλήσεις.  Κανένας δεν μπορούσε να 
προβλέψει με ασφάλεια την εξέλιξη της πανδημίας.  Κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει ότι φέτος, δώδεκα 
μήνες μετά, θα βρισκόμασταν εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο, για να ψηφίσουμε έναν αναπτυξιακό προϋπολογισμό.  

 Έναν προϋπολογισμό ο οποίος με αιχμή του δόρατος το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης βάζει στέρεες βάσεις 
για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής «Η Κύπρος-το αύριο».  Ένα στρατηγικό σχέδιο που στόχο έχει την 
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περαιτέρω ενίσχυση του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας μας, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε νέες 
απρόβλεπτες κρίσεις και τις προκλήσεις της νέας εποχής.  

 Στα δύο αυτά χρόνια υπήρξε μια άνευ προηγουμένου οικονομική στήριξη από την κυβέρνηση, για να 
αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της πανδημίας.  Με τις θυσίες των συμπολιτών μας καταφέραμε να 
συγκρατήσουμε και τελικά να αναχαιτίσουμε την ύφεση.  Πετύχαμε μάλιστα ανάκαμψη καταγράφοντας έναν από 
τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.  Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2021 προβλέπεται να είναι 
της τάξης του 5,5%.  Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, εκτιμάται ότι θα μειωθεί περίπου στο 107% το 2021, στο 
100% το 2022 και θα υποχωρήσει σημαντικά το 2023.  Οι εκτιμήσεις φέρουν το στίγμα της συνεχούς 
προσπάθειας επιστροφής της οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης, αφήνοντας πίσω το μεγαλύτερο μέρος των 
αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας.   

 Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο οι αναπτυξιακές δαπάνες είναι αυξημένες κατά 10%.  Συμπεριλαμβάνουν 
μεγάλα αναπτυξιακά έργα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος μας, αλλά η πανδημία δεν επέτρεψε την προώθησή 
τους.  Μεταξύ άλλων, εντός του 2022 προωθούνται έργα όπως το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου, οι 
αυτοκινητόδρομοι Αστρομερίτη-Ευρύχου και Παλαιχωρίου-Λευκωσίας και η πρώτη φάση του πολυπόθητου 
δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς.  Επίσης, έργα υδρευτικών υποδομών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
ενίσχυσης της πράσινης οικονομίας με σχέδιο παροχής χορηγιών ύψους €130 εκατομ., αλλά και έργα έρευνας 
και καινοτομίας.   

 Οι καιροί όμως δεν επιτρέπουν τον εφησυχασμό, η πανδημία είναι ακόμη εδώ!  Μόνο με σύνεση και 
ορθολογισμό θα ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση.  Με σύνεση και ορθολογισμό καταφέραμε να μειώσουμε τον 
κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας στο μέτρο του δυνατού, αλλά και να επαναφέρουμε όλους 
τους τομείς της οικονομίας σε πλήρη λειτουργία.  Ως αποτέλεσμα, η ανεργία έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο 
σημείο των τελευταίων είκοσι χρόνων.  Αυτός ο δείκτης είναι ο πλέον σημαντικός για τους συμπολίτες μας.  
Προσεγγίζουμε συνθήκες πλήρους απασχόλησης.  Οι πολίτες έχουν δουλειά, δε μένουν στο περιθώριο. 

 Η εξέλιξη της πανδημίας, αλλά και των δημόσιων οικονομικών δικαιώνει την πολιτική που ακολουθήσαμε, 
αλλά και τους χειρισμούς που κάναμε ως Κύπρος μέχρι και σήμερα.  Η συνετή δημοσιονομική πολιτική των 
τελευταίων χρόνων έδωσε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεσες και αποφασιστικές 
πολιτικές στήριξης του κοινωνικού ιστού και αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.  Διότι, 
αν μας δίδαξε κάτι η πανδημία, είναι ότι πρέπει να φροντίζεις να έχεις πάντα το σπίτι σου νοικοκυρεμένο για τη 
δύσκολη ώρα, η οποία δεν ξέρεις πότε θα έρθει.  Και χωρίς, έτσι, την οποιαδήποτε μομφή στη διακυβέρνηση του 
ΑΚΕΛ θυμίζω ότι το 2013, όταν μας εκτύπησεν η παγκόσμια κρίση που εσείς λέτε, δυστυχώς τα ταμεία ήταν 
άδεια.  Τα αποθεματικά του κράτους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρκούσαν για δυο-τρεις μήνες.  Ευτυχώς, 
είχαμε μια συνετή οικονομική διαχείριση η οποία επροστάτευσεν τους πολίτες τζιαι όλοι πρέπει να αισθανόμαστε 
περήφανοι, γιατί ο καθένας μας προσέθεσε το δικό του λιθαράκι και φτάσαμε σε τούτα τα σημαντικά 
αποτελέσματα.   

 Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας η οικονομία της Κύπρου παρουσίαζε διαρκή 
ανάπτυξη με μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας και αντιστοίχως υψηλά ποσοστά απασχόλησης, καθώς και θετικές 
δημοσιονομικές επιδόσεις.  Έχοντας αυτό το στέρεο υπόβαθρο, καταφέραμε να στηρίξουμε ευάλωτες ομάδες, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργαζομένους, αυτοεργοδοτουμένους και δανειολήπτες, ενώ την ίδια ώρα η 
κυβέρνηση προχώρησε σε δανεισμό με μηδενικά σχεδόν επιτόκια από τις διεθνείς αγορές, για να εξασφαλίσει 
την απαραίτητη ρευστότητα, σε στιγμές που επικρατούσε έντονη αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας.  
Σας θυμίζω ότι τις ίδιες ώρες πριν ακριβώς έναν χρόνο όλοι αγωνιούσαμε για τους ανθρώπους μας που θα 
μείνουν άνεργοι.  

 Το πακέτο στήριξης της οικονομίας, που ανήλθε συνολικά στα €3,7 δις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι 
το μεγαλύτερο ίσως σε ευρωπαϊκό επίπεδο -συγκριτικά πάντα με το μέγεθος της οικονομίας και του πληθυσμού- 
και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων που παρείχε δίχτυ κοινωνικής προστασίας, δίνοντας εφόδια 
στις επιχειρήσεις να αντέξουν και αυτή την πρωτόγνωρη κρίση. 

 Είμαστε ωστόσο πεπεισμένοι ότι οι οικονομικές συνέπειες θα ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερες, αν η 
κυβέρνηση δεν είχε ενεργήσει με προνοητικότητα και με αποφασιστικότητα υιοθετώντας τα συγκεκριμένα 
στοχευμένα μέτρα στήριξης.  Ο προϋπολογισμός για το 2022 παρουσιάζει αυξημένα έσοδα της τάξης των €258 
εκατομ. και μειωμένες δαπάνες €72 εκατομ. σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2021.  Αυτό οφείλεται στην 
προσπάθεια περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος, συνεπεία των πρωτοφανών οικονομικών μέτρων 
ενίσχυσης για την πανδημία.  

 Με την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2022 δεν αντιμετωπίζουμε μόνο τις τρέχουσες οικονομικές 
προκλήσεις, αλλά θέτουμε και τα θεμέλια για μια ακόμη πιο βιώσιμη οικονομία μέσω και του σχεδίου του Ταμείου 
Ανάκαμψης.  Ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση να επικεντρωθούμε: προσαρμογή του τουρισμού στις νέες 
ανάγκες, έρευνα και καινοτομία, μετάβαση στην πράσινη οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός, 
εκσυγχρονισμός και μεταρρύθμιση του συστήματος δικαιοσύνης.  Με τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζουμε και 
υλοποιούμε σήμερα αλλάζουμε το αύριο, διαμορφώνουμε το μέλλον των επόμενων γενεών.  Τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μπορούν να συμβάλουν προς αυτή την 
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κατεύθυνση.  Στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε σε σχέση με τον καταρτισμό του νέου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εξασφαλισθεί η κατανομή πόρων ύψους €4,5 δις για 
την Κύπρο, εκ των οποίων πέραν του €1 δις αφορούν τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο στην επόμενη πενταετία θα έχει βαρύνουσα σημασία στην προσπάθεια 
ανάκαμψης, με υπέρμετρο βάρος όσον αφορά τα πρώτα τρία χρόνια, αποτελεί σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση 
για όλους μας.  Μια πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε με την ίδια σοβαρότητα, την ίδια 
υπευθυνότητα, όπως κάναμε μέχρι σήμερα και αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι οι μεταρρυθμίσεις τις 
οποίες πετύχαμε και αριθμούν μεταξύ άλλων τα εξής: 

• Το Γενικό Σχέδιο Υγείας, με τα προβλήματά του τα οποία είναι υπαρκτά, τα οποία καταθέσαμε, είναι μία 
από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις η οποία, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, σας 
υπενθυμίζω, το γνωρίζετε πολύ καλά, συζητείται από τη γένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας λίγο μετά το 
1960.  Πολλοί το υποσχέθηκαν, μία κυβέρνηση το έκανε πράξη.  Ταπεινά το λέω. 

• Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. 

• Μείωση της στρατιωτικής θητείας.  Μα πόσα χρόνια…  Θυμάμαι από τότε που εβρέθηκα στον στρατό -και 
δε θα σας πω την ημερομηνία- συζητείται η μείωση της στρατιωτικής θητείας.  Όλοι το υποσχεθήκαμε.  
Μία κυβέρνηση το έκανε πράξη.  Η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού.  

• Ίδρυση υφυπουργείων Τουρισμού, Καινοτομίας, Ναυτιλίας και Πολιτισμού.  

• Μητρώο Αγροτών. 

• Δημιουργία Μητρώου Κοινωνικών Παροχών. 

• Εισαγωγή του θεσμού της πολιτικής συμβίωσης. 

• Ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή Ασφαλειών και Ταμείων Προνοίας. 

• Θεσμοθέτηση και εφαρμογή υπηρεσιών εμπιστοσύνης (ηλεκτρονική υπογραφή). 

• Νέο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

• Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Κτηματολογίου. 

• Η δημοσιονομική εξυγίανση με την επαναφορά της αξιοπιστίας του κράτους και του τραπεζικού 
συστήματος, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας μέσα από φορολογικά και 
άλλα κίνητρα, όπως αυτά που πρόσφατα παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών για προσέλκυση 
επενδύσεων.   

 Πέραν ωστόσο των εντατικών προετοιμασιών που χρειάζεται να γίνουν από την κυβέρνηση, ο ρόλος της 
Βουλής είναι καθοριστικός, δεδομένου ότι η απορρόφηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι άμεσα 
συνυφασμένη με τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν, με έμφαση στην πράσινη οικονομία και στην 
ψηφιακή μετάβαση. 

 Συνεπώς, οφείλουμε ως Βουλή να προχωρήσουμε τάχιστα στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα καταστήσουν το κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη.  
Μπροστά μας βρίσκονται ριζικές μεταρρυθμίσεις που επείγουν και έχουν ήδη καθυστερήσει, όπως είναι η 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, η μεταρρύθμιση της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και η διασφάλιση της σωστής αξιολόγησης και ανέλιξης στη δημόσια 
υπηρεσία.  Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και στις προσδοκίες 
των συμπολιτών μας, που επιζητούν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. 

 Ακόμη, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει βεβαίως να ενταχθεί και η στήριξη του 
προσφυγικού κόσμου, που μέσα σε μια μέρα το 1974 είδε την περιουσία του να χάνεται.  Όπως έχω 
επανειλημμένα τονίσει, έφτασε η ώρα για απονομή έστω και μερικής δικαιοσύνης στους πρόσφυγές μας.  Μετά 
από 47 χρόνια είναι επιβεβλημένη η αποζημίωση για τη στέρηση χρήσης της περιουσίας.  Θεωρώ δε ότι αυτό το 
θέμα πρέπει να είναι στα προγράμματα όλων τα κομμάτων που θα διεκδικήσουν τις προεδρικές εκλογές και οι 
Κύπριοι πολίτες βλέποντας τις υποψηφιότητες αυτό το θέμα να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη.  Τέρμα ο 
εμπαιγμός στους πρόσφυγες!  Τα βλέμματα είναι στραμμένα σε εμάς και δεν μπορούμε να αποτύχουμε.  Τώρα 
είναι η ώρα, για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε όμηροι των μικροκομματικών μας συμφερόντων, αλλά 
λειτουργούμε με βάση πρώτιστα το καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Όσον αφορά την επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, από την πρώτη μέρα που 
αναλάβαμε, θέσαμε ως πρωταρχικό στόχο την ψήφιση των νομοσχεδίων που συνδέονται με το Ταμείο 
Ανάκαμψης και καταπολεμούν τη διαφθορά, καθώς και τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και τη μεταρρύθμιση 
του Οικογενειακού Δικαίου.  
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 Η επιτροπή Νομικών είναι μια επιτροπή με έναν μεγάλο όγκο σημαντικών νομοθετημάτων τα οποία 
χρονίζουν και καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια, για να τα φέρουμε εις πέρας και να φέρουμε γενικότερα εις 
πέρας το δύσκολό μας έργο.  

 Σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς, κινηθήκαμε τάχιστα, για να προωθήσουμε στην ολομέλεια του σώματος 
μεταρρυθμίσεις που καταπολεμούν τη διαφθορά, όπως είναι το νομοσχέδιο για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της 
Διαφθοράς, αλλά και το νομοσχέδιο για την προστασία προσώπων που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς.  Ένα 
νομοσχέδιο που, πρέπει να το παραδεχτώ, βρίσκεται ενώπιον της Βουλής από το 2016, ημερομηνία κατά την 
οποία η κ. Χαραλαμπίδου το έχει καταθέσει.  Από τότε κατατέθηκε και ένα νομοσχέδιο εκ πλευράς κυβερνήσεως 
και μια ευρωπαϊκή Οδηγία.  Το συζητήσαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεκαεφτά φορές, δεκαεφτά συνεδρίες.  
Η νέα επιτροπή Νομικών εφτά φορές.  Ανταλλάξαμε απόψεις εφ’ όλης της ύλης σε όλα τα επίπεδα με όλους και 
καταλήξαμε στην τελευταία συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής.  Δυστυχώς, έχει ζητηθεί, δικαιωματικά το 
δικαιούνται, αναβολή.  Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής:  Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και τις εξουσίες της και τις αρμοδιότητές της και 
την ανεξαρτησία της, πάντα βεβαίως μέσα στο σύνταγμα.  Δεν μπορούμε δηλαδή να υπερβούμε το σύνταγμα, 
για να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο αμέσως μετά θα κηρυχθεί αντισυνταγματικό.  Την ίδια ώρα, επειδή ακούω 
κάποιους -και ακούγεται πολλά καλά, οφείλω να το ομολογήσω- ότι πρέπει, λέει, να έχει ανακριτικές αρμοδιότητες 
η αρχή.  Μα, βεβαίως να έχει.  Να έχει τα πάντα.   

 Μα, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Κυπριακή Δημοκρατία, φίλες και φίλοι, είναι τα ναρκωτικά, το 
πρόβλημα των ναρκωτικών.  Να δημιουργήσουμε τζιαι μια ειδική, ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα για τα ναρκωτικά 
και το οργανωμένο έγκλημα επίσης.  Είναι ένα σοβαρότατο θέμα.  Να δημιουργήσουμε ακόμα μία ανακριτική 
ομάδα για το οργανωμένο έγκλημα;  Να σπάσουμε όλα τα εγκλήματα, να διαλύσουμε τους θεσμούς της 
Δημοκρατίας, τον Γενικό Εισαγγελέα, την αστυνομία τζιαι να οργανώσουμε διαφόρων ειδών ανακριτικές ομάδες, 
εκατοντάδων εκατομμυρίων βεβαίως, που θα πληρώνει ο Κύπριος φορολογούμενος πολίτης, ανακριτικές ομάδες 
που θα χρειάζονται εξειδικευμένα εργαστήρια, εξειδικευμένους ανακριτές τζιαι άλλως πως;  Ερωτήματα τα οποία 
πρέπει να απαντηθούν με νηφαλιότητα από όλους μας.  Εμείς το δηλώνουμε!  Θέλουμε την ισχυρότερη ομάδα!  
Από εκεί και πέρα θα πω ότι υπάρχει το θέμα με τους μάρτυρες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, σας τα είπα.   

 Μεγάλης σημασίας είναι το άλλο νομοσχέδιο που εκκρεμεί στην επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως για το lobbying.  Θα πω επίσης ότι η δικαστηριακή μεταρρύθμιση πρέπει να προχωρήσει.  
Αναμένουμε αποφάσεις άλλων εξουσιών.  Η Βουλή είναι έτοιμη να το ψηφίσει.  Το backlog στα δικαστήρια οδηγεί 
τη δικαιοσύνη στην κατάρρευση.  Αυτό το είπαν όλοι.  Δεν αρκεί να το λεν, πρέπει να προχωρήσουν σε πράξεις 
και, για να προχωρήσουμε εμείς βεβαίως σε πράξεις, πρέπει να υπάρξουν, επαναλαμβάνω, τελεσίδικες 
αποφάσεις από άλλες εξουσίες.   

 Επιπρόσθετα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση και στην 
τροποποίηση του υφιστάμενου μηχανισμού παρακολούθησης των δηλώσεων των περιουσιακών στοιχείων των 
βουλευτών.  Το είπαμε πάρα πολλές φορές.  Τι σημαίνει «πόθεν έσχες»;  Σημαίνει πόσα λεφτά είχες το 
δευτερόλεπτο που εμπήκες στην πολιτική, πόσα λεφτά έσιεις κάθε τρία χρόνια και πόσα χρήματα και περιουσία 
θα έχεις, όταν βγεις.  Αυτό είναι το πόθεν έσχες.  Το πόθεν έσχες δεν είναι κουτσομπολιό.  Είναι μία διαδικασία 
η οποία πρέπει να εφαρμόζεται με τον πιο σωστό τρόπο, για να αποδεικνύει και στην πράξη το ρητό «η γυναίκα 
του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται και τίμια».  Σε τούτο ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται τζιαι 
η πρόταση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού για τη θεσμοθέτηση του 
επαγγελματικού ασυμβίβαστου των βουλευτών.  Χαίρομαι πραγματικά, γιατί βλέπω να υιοθετείται και από 
συναδέλφους προερχόμενους από άλλα κόμματα.  Καλωσορίσατε, εύχομαι να γίνουμε πλειοψηφία και να το 
περάσουμε, γιατί ακριβώς από διακηρύξεις έχει μπουχτίσει ο κόσμος, πλέον θέλει πράξεις, θέλει αποτελέσματα.  
Μόνο έτσι θα εδραιώσουμε συνθήκες διαφάνειας, κοινωνικής προόδου, ευημερίας.  Η προσπάθεια για ανάπτυξη, 
δημιουργία και πρόοδο δεν έχει προφανώς, και δεν πρέπει να έχει, κομματικό χρώμα.   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η επίλυση του Κυπριακού -τζιαι να μου επιτρέψετε, έτσι, να μιλήσω άλλο λλία λεπτά για τούντο θέμα που 
με αφορά περισσότερο από όλα τα άλλα- η επίλυση του Κυπριακού, του εθνικού μας προβλήματος, ήταν και 
είναι ύψιστη προτεραιότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού.  Αγωνιούμε και ανησυχούμε, γιατί δεν μπορούμε να 
πορευτούμε ως μια φυσιολογική χώρα και να αναπτύξουμε τις προοπτικές μας, όσο παραμένουμε αλυσοδεμένοι 
από την τουρκική κατοχή.  Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα πραγματικά οριακό σημείο, σε ένα σημείο χωρίς 
επιστροφή, λένε πολλοί.  Το στάτους κβο για σαράντα εφτά χρόνια δημιούργησε μια επίπλαστη ασφάλεια.  Έκανε 
ορισμένους να νομίζουν ότι είναι βολικό και άλλοι βεβαίως βολεύτηκαν.  Σίγουρα ήταν και είναι βολικό για τη 
διατήρηση της τουρκικής κατοχής και έτσι βολικό είναι μόνο για την Τουρκία.  Τα πράγματα όμως χειροτερεύουν, 
κυρίες και κύριοι, επικίνδυνα.  Είναι ολοφάνερο πλέον ότι το στάτους κβο δεν είναι βιώσιμο.  Η παρατεταμένη 
στασιμότητα στο Κυπριακό τρέφει την αυθαιρεσία της Τουρκίας για επιβολή κανόνων ισχύος αντί του Διεθνούς 
Δικαίου. 
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 Η μη ύπαρξη βάσιμης προοπτικής για λύση επιτρέπει στην Τουρκία να δημιουργεί νέα τετελεσμένα και να 
μας φέρνει πιο κοντά σε οδυνηρά διλήμματα.  Οι έκνομες και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας τόσο εντός των 
θαλασσίων ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου αποδεικνύουν 
ότι τίποτα δε μένει στατικό.  Ο χρόνος δε λειτουργεί υπέρ της δικής μας πλευράς, λειτουργεί σαρωτικά εναντίον 
μας. 

 Η απόφαση της Τουρκίας να ανοίξει την περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσίων κατά παράβαση των 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως του 550 (1984) και του 789 (1992), μας 
προκαλεί θυμό και αγανάκτηση, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να μας πεισμώσει και να μας ενώσει όλους σε έναν 
κοινό στόχο: την άμεση επίλυση του Κυπριακού και τον τερματισμό της κατοχής.  Τούτη η γη δεν ανήκει στον 
Ερντογάν και την παρέα του!  Δε θα επιτρέψουμε να γίνει καρφί στο φέρετρο της διχοτόμησης!  Η ειλικρινής μας 
βούληση για επιστροφή στις συνομιλίες να γίνει ανάχωμα στις τουρκικές επιδιώξεις.  Γι’ αυτό και υποστηρίζουμε 
με κάθε τρόπο τις προσπάθειες του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη ουσιαστικού 
διαλόγου που θα οδηγεί στην απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου μας στη βάση της διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας.  Υπάρχουν έξι σημεία και πάνω σε αυτά τα σημεία εμείς πρώτοι και ξεκάθαρα θα 
πρέπει να τονίζουμε τη δέσμευσή μας. 

 Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική από αυτό.  Για εμάς η διχοτόμηση, και το λέω ξεκάθαρα, δεν αποτελεί 
επιλογή.  Με αυτή τη θέση συμφωνεί και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι έτοιμη να διαδραματίσει 
ενεργό ρόλο στη στήριξη των σχετικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.  Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
έχει κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις της δικής μας πλευράς προς όλες τις κατευθύνσεις και είμαστε έτοιμοι να 
ανταποκριθούμε, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στη βάση όσων έχουν ήδη 
συμφωνηθεί. 

 Οι διχοτομικές θέσεις του νέου ηγέτη του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ μάς απογοητεύουν, αλλά δε μας 
αποπροσανατολίζουν.  Στόχος μας παραμένει μια συνολική λύση στη συμφωνημένη βάση της διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας.  Όσοι θεωρούν ότι υπάρχουν άλλες ρεαλιστικές λύσεις παραμυθιάζουν τον κόσμο.  
Δεν υπάρχουν ούτε μπορούν να επιτευχθούν με άλλο έναν δήθεν μακροχρόνιο αγώνα. 

 Το έχουμε πει πολλές φορές: το δίλημμα που έχουμε μπροστά μας δεν είναι ομοσπονδία ή κάτι καλύτερο.  
Το πραγματικό δίλημμα είναι ομοσπονδία ή διχοτόμηση.  Δυστυχώς, οι τελευταίες εξελίξεις μάς επιβεβαιώνουν.  
Όσο απομακρύνεται η προοπτική της ομοσπονδίας τόσο εδραιώνεται η διχοτόμηση.   

 Η ομοσπονδιακή λύση αποτελεί τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα βιώσιμο και λειτουργικό 
ομοσπονδιακό κράτος, απαλλαγμένο από ξένες εξαρτήσεις, ξένα στρατεύματα και δικαιώματα επέμβασης από 
τρίτες χώρες.  Αυτή τη λύση επιδιώκουμε. Μια λύση η οποία δε θα αποκλίνει από τα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία είμαστε και θα 
παραμείνουμε ως χώρα πλήρες κράτος μέλος. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Αυτή την κρίσιμη περίοδο οφείλουμε να απευθυνθούμε στους συμπολίτες μας με καθαρές θέσεις και με 
γλώσσα αλήθειας, χωρίς να βάζουμε μπροστά το πρόσκαιρο πολιτικό κόστος.  Έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
πάρα πάρα πολλές προκλήσεις μπροστά μας.  

 Θα πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι, επειδή ο χρόνος φεύγει και επειδή δε θέλω να φτάσω στα 40 
λεπτά που είπε ο κ. Κυπριανού, αγαπημένες και αγαπημένοι συνάδελφοι, κλείνοντας εύχομαι στον καθένα και 
στην καθεμιά από εσάς καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος.  Τα ίδια ακριβώς εύχομαι και στον 
συνάδελφό μας Ευθύμιο Δίπλαρο που μαζί με τη σύζυγό του Αργυρώ και χιλιάδες άλλους συμπολίτες μας δίνουν 
τη δική τους μάχη κατά του καρκίνου.  Και ως Βουλή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι τούτη την ώρα 
οφείλουμε όλοι μαζί να απευθύνουμε και ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο νοσηλευτικό μας 
προσωπικό, στους γιατρούς και στους νοσοκόμους, που τα τελευταία δυο χρόνια δίνουν μεγάλες μάχες ζωής, 
για να σώσουν ζωές των συνανθρώπων μας. 

 Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Τορναρίτη. 

 Καλωσορίζουμε επίσης τον Υπουργό Άμυνας στην αίθουσα. 

 Και τώρα θα ακολουθήσει μετά από διαβούλευση ένα δεκάλεπτο διάλειμμα.  Όταν λέμε δέκα λεπτά, 
εννοούμε δέκα λεπτά ακριβώς.  Θα ξεκινήσει η συζήτηση, η ψήφιση του προϋπολογισμού. 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
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 Μια σημαντική παράλειψη εκ μέρους μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Επειδή κάθε χρόνο έκαμνα κριτική εκ μέρους του κόμματός μας για τη μη παρουσία υπουργών, 
αντιλαμβάνομαι ότι και τις τρεις μέρες είχαμε παρουσία υπουργών και θέλω να το χαιρετίσω εκ μέρους του ΑΚΕΛ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Λουκαΐδη. 

 Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Είχαμε ζητήσει δεκαπέντε λεπτά, κυρία Πρόεδρε.  Είναι δυνατό να το κάνουμε δεκαπέντε λεπτά, επειδή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως.  Δεκαπέντε λεπτά.  Άρα, σε δεκαπέντε λεπτά ακριβώς από τώρα, δηλαδή θα είμαστε ακριβώς 
πίσω στις 6.15 μ.μ., θα ξεκινήσει η ψήφιση, για να διαβουλευθούμε, να είμαστε πανέτοιμοι να ολοκληρώσουμε 
το συντομότερο δυνατό την ψηφοφορία. 

(Ώρα διακοπής:  6.00 μ.μ.) 

(Ώρα επανέναρξης:  6.40 μ.μ.) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ να ειδοποιηθούν όλοι ότι σε τρία λεπτά ακριβώς ξεκινά η ψήφιση.  Επιτρέψαμε την 
καθυστέρηση, ακριβώς για να ευκολύνουμε τις διαδικασίες της ψήφισης, γι’ αυτό υπήρξε μια συνεννόηση και 
επιτρέψαμε να υπάρξει επιπρόσθετη καθυστέρηση.  Είμαστε έτοιμοι όμως και νομίζω και εκτιμώ ότι με την 
προεργασία που έχει γίνει θα κυλήσει πιο γρήγορα η διαδικασία, οπόταν να παρακαλέσω να πάρετε όλοι και 
όλες τις θέσεις σας.   

 Να καλωσορίσουμε ξανά τους υπουργούς μας.  Βλέπω και παλιούς συναδέλφους στην αίθουσα, καθώς 
και τους γενικούς διευθυντές των υπουργείων. 

 Λοιπόν, το σώμα έχει ενώπιόν του τον προϋπολογισμό του 2022, όπως αυτός κατατέθηκε στη Βουλή από 
την εκτελεστική εξουσία.  Στον προϋπολογισμό έχουν επίσης ενσωματωθεί μετά από συζήτηση στην αρμόδια 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, η οποία, πρέπει να πω, έχει κάνει εξαιρετική 
δουλειά, τριάντα μία τροποποιήσεις, τις οποίες κατέθεσε η κυβέρνηση μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού.  
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια είχε κατατεθεί επίσης σειρά τροπολογιών από όλα τα κόμματα, 
οι οποίες τροπολογίες έχουν ομαδοποιηθεί και ως τέτοιες θα τεθούν προς ψήφιση.   

 Θα προχωρήσουμε τώρα θέτοντας πρώτα σε ψηφοφορία τις τροπολογίες των κομμάτων.  Να πω ότι 
υπάρχουν κοινές τροπολογίες και τροπολογίες από μεμονωμένα κόμματα.  Οι τροπολογίες θα τεθούν σε 
ψηφοφορία σύμφωνα με τη σειρά που περιλαμβάνονται στο έγγραφο που σας έχει διανεμηθεί, ομαδοποιημένες 
σε σχέση με τα κόμματα που τις υποβάλλουν.   

 Επίσης, θα παρακαλούσα, αν κάποια κόμματα ή μεμονωμένοι βουλευτές επιθυμούν να υποστηρίξουν 
συγκεκριμένες τροπολογίες, να το αναφέρουν, όταν αυτές θα τίθενται σε ψηφοφορία.  

 Περαιτέρω, σας ενημερώνω ότι ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης στο κείμενο του προϋπολογισμού των 
τροπολογιών που θα εγκριθούν θα γίνουν στη συνέχεια στο κείμενο και άλλες συνακόλουθες νομοτεχνικές 
διορθώσεις.  

 Είμαι σίγουρη ότι έχετε όλοι ενώπιόν σας τον κατάλογο των τροπολογιών και θα προχωρήσουμε αμέσως 
στην ψήφιση. 

 Κύριε Χρίστου, θέλετε τον λόγο; 

 Ναι, παρακαλώ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, έχουμε ένα αίτημα προς εσάς.  Επειδή έφτασε στα χέρια μας μια επιστολή που έχει να 
κάμει με μία σχετική τροπολογία η οποία κατατέθηκε και, επειδή η επιστολή αποστέλλεται από τον πρόεδρο του 
Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης της ΕΟΚΑ, από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ, από τον 
πρόεδρο του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ, από τον πρόεδρο του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ 
και από τον πρόεδρο του ιδρύματος Διγενή, θεωρούμε πως πρέπει και επιβάλλεται να αναγνωστεί, πριν 
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προχωρήσουμε σε ψήφιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Χρίστου, ευχαριστώ. 

 Συνάδελφοι, δεν προβλέπεται μια τέτοια διαδικασία.  Η συγκεκριμένη επιστολή εξάλλου μου έχει 
κοινοποιηθεί προσωπικά.  Η συγκεκριμένη επιστολή αποστέλλεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, 
ενδιαφερόμενες και έχω τύχει διαβεβαίωσης ότι αυτή έχει ληφθεί υπόψη και έχει αναγνωσθεί. 

 Κύριε Νεοφύτου, βεβαίως. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, για διευκόλυνση της διαδικασίας ψήφισης ή καταψήφισης των τροπολογιών θέλουμε να 
αναφέρουμε ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα θα καταψηφίσει στο σύνολό τους όλες ανεξαιρέτως τις 
τροπολογίες.  Άρα, για κάθε ψήφιση να θεωρείτε δεκαέξι ψήφους εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε.  Είμαι σίγουρη ότι οι γραμματείς θα το λάβουν υπόψη στην καταμέτρηση 
των ψήφων. 

 Κύριε Λουκαΐδη.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Μια διαδικαστική παρατήρηση. 

 Έχετε αναφέρει ότι για κάθε τροπολογία θα μπορούσε δυνητικά να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης.  
Συνηθίζουμε να το αποφεύγουμε, δεδομένου ότι και οι τροπολογίες έχουν συζητηθεί, έχουν υποστηριχθεί κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες.  Οπόταν, εκεί και όπου απαιτείται 
κάποια διευκρίνιση, ενδεχομένως ναι, αλλά να μην ξεκινήσουμε συζήτηση τώρα με κάθε τροπολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, δε θα υπάρξει συζήτηση, έχετε απόλυτο δίκαιο.  Ίσως να μην ήταν ξεκάθαρο αυτό το οποίο είπα, 
απλώς έχω ενώπιόν μου ότι ίσως κάποιοι βουλευτές κάπου θα διαφοροποιηθούν από τα κόμματά τους και 
βεβαίως έχουν το δικαίωμα να το πράξουν. 

 Έχουμε κάποιο άλλο σχόλιο ή να προχωρήσουμε στην ψήφιση; 

 Όχι, ωραία. 

 Οπόταν, ξεκινάμε με την πρώτη ομάδα τροπολογιών, επτά κοινές τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, 
ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγων.   

 Ξεκινάμε με την πρώτη τροπολογία.   

Προτεινόμενες τροπολογίες των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, της 

Δημοκρατικής Παράταξης και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα 

1. Όλα Όλες 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή οποιωνδήποτε δαπανών σε σχέση με αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση 
δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών:  

 Νοείται ότι από την αποκοπή εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού 
και της μαρίνας Λάρνακας, η ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς και 
οποιαδήποτε πράξη αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης. 

 Νοείται περαιτέρω ότι σε σχέση με τα κονδύλια που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, το 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που αφορά αποξένωση κρατικών 
περιουσιακών στοιχείων ουδεμία δαπάνη διενεργείται, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η τροπολογία με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, δεκαέξι ψήφους εναντίον και καμία αποχή, εγκρίνεται. 

 Δεύτερη τροπολογία. 

Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα 

2. Όλα Όλες 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι οποιωνδήποτε δαπανών, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά στο Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και στη 
Διαχείριση Δάσους Ακάμα, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και 
να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Έχω ενημερωθεί -και διορθώστε με, κύριε Παπαδόπουλε και κύριε Σιζόπουλε, αν κάνω λάθος- ότι το 
Δημοκρατικό Κόμμα και η ΕΔΕΚ αποσύρονται. 

 Ισχύει; 

 Ωραία.  Οπόταν, με τους υπόλοιπους, δηλαδή ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ και Οικολόγους, συνεχίζουμε με την 
ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους εναντίον, είκοσι πέντε ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία 
απορρίπτεται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

3. 321 

 
361 

 
 
 
485 

03.24 Υφυπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας 

12.01 Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

14.01 Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και 

04450 

 
04200/04260 

 

 

04300/04450 

Παροχές κοινωνικής 
πρόνοιας 

Άλλες επιχορηγήσεις 

 

 

Παροχές κοινωνικής 

€15.000 

 
€260.000 

 

 

€15.000 



 

799 

 

 

522 

 
 
579 

 
791 

 
 
897 

Βιομηχανίας 

15.01 Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

16.01 Υπουργείο 
Εσωτερικών 

20.01 Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας  

21.01 Υπουργείο 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων 

 

04300/04450 
 

 
08950/08951 

 
08950/08951 

 
 
08950/08951 

πρόνοιας 

Παροχές κοινωνικής 
πρόνοιας 

 
Άλλα έργα 
 

Άλλα έργα 
 
 

Άλλα έργα 

 

€320.050 

 
 
€2.900.000 
 

€80.000 

 
 
€500.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι των πιο πάνω ομάδων/υποομάδων, ώστε η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις 
γενόμενες δαπάνες. 

Σημείωση:  

 Αφορά πιστώσεις οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση των υπουργών για διάφορους σκοπούς και έργα. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, δεκαεπτά ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Τέταρτη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

4. 640 16.11 Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών 

03700 Εκστρατείες διαφώτισης €1.000.000  

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την προβολή των πολιτικών της κυβέρνησης ύψους €500.000, να 
ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της.    

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, δεκαεπτά ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Πέμπτη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

5. 714 18.01 Υπουργείο 
Οικονομικών 

04450 Παροχές κοινωνικής πρόνοιας €39.000.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες 
σε σχέση με τα ακόλουθα: 

1. Κατά χάριν χορηγίες έπειτα από αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (€4.000.000). 

2. Χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (€25.000.000). 

3. Σχέδιο «Εστία»/«Οικία» (€10.000.000).  

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, δεκαεπτά ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Έκτη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

6. 778 19.02 Γενικό Λογιστήριο 04120 Άλλες μεταβιβάσεις εσωτερικού €1.200.010 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά 
τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με άλλες συνεισφορές ύψους €591.760. 

Σημείωση:   

 Η δέσμευση αφορά πιστώσεις που βρίσκονται στη διάθεση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για 
σκοπούς παραχώρησης χορηγιών και συνεισφορών οι οποίες δεν καθορίζονται.  Για ποσά πέραν των €10.000 
είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.  

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, δεκαεπτά ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Έβδομη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

7. 779 19.02 Γενικό Λογιστήριο 06220 Τραπεζικές επιβαρύνσεις €7.880.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, αφότου δαπανηθεί το 
25% του συνολικού προβλεπόμενου ποσού για το μέρος που αφορά δαπάνες που προορίζονται να καλύψουν 
την προμήθεια για εισπράξεις οφειλόμενων ποσών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ύψους €6.000.000, 
ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν 75%, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, δεκαεπτά ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ομάδα τροπολογιών, κοινές τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ. 

 Ξεκινάμε με την πρώτη τροπολογία. 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και 

της Δημοκρατικής Παράταξης  

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά στον δρόμο πρωταρχικής σημασίας από το δάσος Αθαλάσσας 
(ΑΤΙ) μέχρι τον κυκλικό κόμβο παρά τω ΣΟΠΑΖ ύψους €300.000, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

1. 616 16.08 Υπουργείο 
Εσωτερικών  

Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως 

08380 Πρωταρχικοί δρόμοι δήμων €5.400.120 
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Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Σημείωση:   

 Αφορά πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής του έργου για τη νότια 
επέκταση της λεωφόρου Ακαδημίας στην Αγλαντζιά, τμήμα από τη λεωφόρο ΡΙΚ μέχρι την οδό Φυτωρίου στην 
Αγλαντζιά.  

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, δεκαέξι ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Δεύτερη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

2. 778 19.02 Γενικό Λογιστήριο 04260 Άλλες επιχορηγήσεις €30.000.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες 
σε σχέση με την επιδότηση επιτοκίου. 

Σημείωση:   

 Αφορούν πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν την επιδότηση επιτοκίων μέχρι 1,5% για στεγαστικά 
δάνεια και μέχρι 3,5% για επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία θα συναφθούν με βάση ειδικά σχέδια που έχουν 
εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, δεκαέξι ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 
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 Η επόμενη ομάδα αφορά κοινές τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ, Οικολόγων. 

 Πρώτη τροπολογία. 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, της Δημοκρατικής Παράταξης και του 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

1. 521 15.01 Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

03580 Σύμβαση 
υπηρεσιών 

€1.236.010 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, αφού δαπανηθεί το 50% 
του συνολικού προβλεπόμενου ποσού ύψους €852.000 που αφορά τη λειτουργία Κέντρου Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 
Πρόνοιας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν 50%, 
χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, είκοσι μία ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Δεύτερη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

2. 577 

 

16.01 Υπουργείο 
Εσωτερικών 

04400 

04450 

Παροχές στέγασης 

Παροχές κοινωνικής 
πρόνοιας 

€29.570.000 

€7.500.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι των πιο πάνω υποομάδων, ώστε η  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες 
που αφορούν: 

1. στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Μειονεκτικών και Ακριτικών Περιοχών, 

2. στην οικονομική βοήθεια προς κατοίκους κοινοτήτων ορεινών περιοχών (€4.500.000) και 

3. στην υλοποίηση στεγαστικών σχεδίων κυρίως για εκτοπισθέντες (€14.300.000). 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Είκοσι ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, είκοσι μία ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Τρίτη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

3. 615 16.08 Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως 

08160 Άλλα οικοδομικά έργα €4.500.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες.   

Σημείωση:   

 Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.500.000 που προορίζονται να 
καλύψουν την υλοποίηση διάφορων κυβερνητικών στεγαστικών σχεδίων και την κάλυψη υφιστάμενων 
υποχρεώσεων ως εξής: 

1. Εργασίες για την αναδόμηση οικιών και πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς οικισμούς. 

2. Εργασίες για την επιδιόρθωση οικιών και πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς οικισμούς. 

3. Εργασίες για την ανέγερση νέων οικιστικών μονάδων (οικιών και πολυκατοικιών) σε κενούς χώρους των 
κυβερνητικών οικισμών. 

4. Εργασίες για κατασκευή φρεατίων και τοποθέτηση ανελκυστήρα σε υφιστάμενες πολυκατοικίες σε 
κυβερνητικούς οικισμούς. 

5. Κατασκευή διάφορων έργων υποδομής (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, υδατοπρομήθεια, οδικά δίκτυα, χώροι πρασίνου). 

6. Κατεδαφίσεις και μετακινήσεις. 

7. Υπηρεσίες συμβούλων (αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, τεχνικών κ.λπ.) για τη μελέτη και επίβλεψη 
των κατασκευαστικών εργασιών. 

Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, είκοσι μία ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Τέταρτη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

4. 741 18.04 Τμήμα 
Φορολογίας 

04120 Άλλες μεταβιβάσεις εσωτερικού €3.900.000 
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 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά χορηγίες έναντι διαγραφών φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων 
ύψους €400.000, να ενημερώνεται η  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, δεκαεπτά ψήφους εναντίον και τέσσερις αποχές, η τροπολογία 
εγκρίνεται. 

 Πέμπτη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση 

5. 1232 18.03 Τελωνεία 02100 Κρατικοί υπάλληλοι 

παράρτημα  

μισθολογικές θέσεις  

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε διαδικασία πλήρωσης για τις τρεις νέες θέσεις Τελωνειακού Λειτουργού A΄ [κλ. A11(ii)], είκοσι δύο 
νέες θέσεις Τελωνειακού  Λειτουργού (κλ. Α8, Α10 και Α11) και για τις είκοσι οκτώ νέες θέσεις Βοηθού Τελωνείων 
[κλ. A2, A5 και A7(ii)], να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, είκοσι μία ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η επόμενη ομάδα αφορά κοινές τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγων. 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, της Δημοκρατικής Παράταξης και 

του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 
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Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση 

1. Όλα  03025 

03055 

Ενοίκια  

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε, προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από τα σχετικά κονδύλια, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν τους μήνες 
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της: 

 Νοείται ότι από την πιο πάνω δέσμευση εξαιρούνται ενοίκια που καταβάλλονται από το Υπουργείο 
Εξωτερικών για πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές, αλλά δεν εξαιρούνται οποιεσδήποτε νέες συμβάσεις 
ενοικίασης συνάπτονται για τον ίδιο σκοπό. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, δεκαεπτά εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται.  

 Προχωράμε στην επόμενη τροπολογία. 

Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση 

2.  Όλα 07100 Αγορά γης και κτιρίων  

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για αγορά ακίνητης περιουσίας, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.   

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

 Ξανά!  Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

 Να πιστώσουμε λίγο τους γραμματείς, δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία, πραγματικά! 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 



 

807 

 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, είκοσι εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται.  

 Η επόμενη τροπολογία αφορά ενημέρωση.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

3. 436 12.13 Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

03300 

03400 

Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις 

Συντήρηση εξωτερικών χώρων 

€2.604.200 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά 
τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων και 
Ζωικών Υποπροϊόντων στην περιοχή Ορούντας, ύψους €1.559.200. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, δεκαέξι εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται.  

 Η επόμενη τροπολογία αφορά ενημέρωση. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

4. 580 16.01 Υπουργείο 
Εσωτερικών - Ταμεία 
Εσωτερικών 
Υποθέσεων 

05000 

 
 
05500 

 

Έργα και σχέδια 
συγχρηματοδοτούμενα 
από κοινοτικούς πόρους 

Δράσεις ταμείων 
αλληλεγγύης και 
εσωτερικών υποθέσεων 

€30.440.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε η  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά 
τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία εσωτερικών υποθέσεων. 

Σημείωση: 

 Αφορούν δαπάνες που συμβάλλουν στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, δεκαεπτά εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται.  

 Προχωράμε στην επόμενη τροπολογία, που αφορά δέσμευση.   

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

5. 713 18.01 Υπουργείο 
Οικονομικών 

03700 Εκστρατείες διαφώτισης €245.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την προώθηση και προβολή της Κύπρου ως «Διεθνούς 
Επιχειρηματικού Κέντρου» από το ΚΕΒΕ (€50.000) και την ίδρυση γραφείου στις Βρυξέλλες από το ΚΕΒΕ και 
την ΟΕΒ (€45.000), να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.   

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, δεκαέξι εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται.  

 Η επόμενη τροπολογία αφορά δέσμευση. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

6. 714 18.01 Υπουργείο Οικονομικών 04260 Άλλες επιχορηγήσεις  €40.900.010 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά δαπάνες που προορίζονται να καλύψουν το Σχέδιο Προώθησης 
Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας, ύψους €10.000.000, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Σημείωση: 

 Σκοπός του σχεδίου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η ενθάρρυνση νέων τομέων οικονομικής 
δραστηριότητας μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα των κινηματογραφικών παραγωγών. 



 

809 

 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, δεκαεννέα εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται.  

 Η επόμενη τροπολογία αφορά: 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

7. 810 20.02 Ανώτερη 
εκπαίδευση 

04300 

04301 

Κοινωνικές παροχές 

Παροχές παιδείας 

€50.800.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας ως ακολούθως: 

 «Από το Κεφάλαιο 20.02-04301-Παροχές παιδείας οποιοδήποτε μη δαπανηθέν ποσό αντιστοιχεί στις 
πιστώσεις ύψους €50.800.000 μετά την καταβολή της φοιτητικής χορηγίας διατίθεται για την παραχώρηση 
φοιτητικών επιδομάτων μέχρι εξαντλήσεως του ποσού με βάση κριτήρια και διαδικασίες που καθορίζονται από 
το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού: 

 Νοείται ότι στο πλαίσιο της διάθεσης των σύμφωνα με τα πιο πάνω μη δαπανηθέντων κονδυλίων δύναται 
να είναι δικαιούχοι και αλλοδαποί φοιτητές υπήκοοι χωρών οι οποίες έχουν διακρατικές συμφωνίες με τη 
Δημοκρατία, στο πλαίσιο των οποίων τυγχάνουν αντίστοιχης στήριξης Κύπριοι φοιτητές στις χώρες αυτές.». 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, δεκαέξι εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται.  

 Η επόμενη υποομάδα αφορά κοινές τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγων. 

Προτεινόμενες τροπολογίες της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, της Δημοκρατικής Παράταξης και του 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 
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Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

1. 434 12.13 Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

03550 

03580 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Σύμβαση υπηρεσιών 

€200.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε, προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την εποπτεία για περιοχές που θα εγκριθούν για 
μετακίνηση των εργοστασίων ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την αγορά υπηρεσιών νομικού συμβούλου, 
να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 

Σημείωση: 

 Δαπάνες που αφορούν την εποπτεία για περιοχές που θα εγκριθούν για μετακίνηση των εργοστασίων 
ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την αγορά υπηρεσιών νομικού συμβούλου, ο οποίος θα βοηθήσει στη 
μεταφορά στην εθνική νομοθεσία του κοινοτικού περιβαλλοντικού κεκτημένου, στην ετοιμασία 
διαταγμάτων/κανονισμών, απάντηση/διαχείριση επιστολογραφίας από δικηγόρους που εκπροσωπούν είτε 
απλούς πολίτες ή/και οργανωμένα σύνολα, φορείς εκμετάλλευσης, κ.λπ. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Μα, έντζιεν ανάγκη να σχολιάζετε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, είκοσι έξι εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται.  

 Προχωράμε στην επόμενη ομάδα, που αφορά κοινή τροπολογία ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, Οικολόγων. 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

1. 380 12.04 Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες 

04000 

04080 

Μεταβιβάσεις εσωτερικού 

Συμβούλια/επιτροπές/ 
οργανώσεις 

€725.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά 
τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη χορηγία για στήριξη των τοπικών αρχών για ίδρυση πέντε επαρχιακών 
καταφυγίων ζώων, ύψους €500.000.  

Σημείωση: 

 Πιστώσεις ύψους €500.000 που αφορούν χορηγία για στήριξη των τοπικών αρχών για ίδρυση πέντε 
επαρχιακών καταφυγίων ζώων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, την Ένωση Δήμων, την Ένωση 
Κοινοτήτων Κύπρου και τις επαρχιακές διοικήσεις (συνολική τριετής δαπάνη 2021-2023, που αφορά το μερίδιο 
κόστους του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ύψους €750.000). 
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(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Πανίκο Λεωνίδου) 

 Όχι!  Είναι ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, Οικολόγοι, κύριε Λεωνίδου, και αφορά «ενημέρωση γραπτώς ανά 
εξάμηνο για το μέρος των δαπανών σε σχέση με τη χορηγία για στήριξη των τοπικών αρχών για ίδρυση πέντε 
επαρχιακών καταφυγίων ζώων, ύψους €500.000».  

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, είκοσι εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται.  

 Η επόμενη υποομάδα αφορά κοινές τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, Οικολόγων.   

 Έχει ζητηθεί στη σύσκεψη που είχαμε να αφαιρεθεί η ΕΔΕΚ, σωστά, κύριε Σιζόπουλε;   

 Ωραία.  Από τη συγκεκριμένη βεβαίως. 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της σημείωσης 33 (σελ. 161) του Πρώτου Πίνακα Δελτία Δαπανών 
2022 με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτής των ακόλουθων επιφυλάξεων: 

 «Νοείται ότι σύμβουλοι/συνεργάτες που λόγω της απασχόλησής τους αυτής έχουν για οποιονδήποτε λόγο 
μετατραπεί σε εργοδοτουμένους αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Νόμου Ν. 
70(I)/2016 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, η απασχόλησή τους τερματίζεται το αργότερο με τη λήξη της θητείας 
της κυβέρνησης ή την αποχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, των υπουργών, των υφυπουργών, του 
Κυβερνητικού Εκπροσώπου ή την αποχώρηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανάλογα με την 
περίπτωση: 

 Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που σε θέση συμβούλου/συνεργάτη διοριστεί δημόσιος υπάλληλος 
ή υπάλληλος οργανισμού δημόσιου δικαίου ή εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου που απασχολείται στη δημόσια 
υπηρεσία ή σε οργανισμό δημόσιου δικαίου, τότε ο διορισμός αυτός διέπεται από τις διατάξεις του νόμου Ν. 
47(I)/2017 ή Ν. 99(I)/2019, ανάλογα με την περίπτωση, και το πρόσωπο αυτό θα συνεχίσει να λαμβάνει τις ίδιες 
απολαβές και να υπόκειται στις ίδιες αποκοπές, μειώσεις ή/και συνεισφορές, όπως στην οργανική αυτού θέση, 
χωρίς να του παραχωρείται οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή επίδομα λόγω του διορισμού στη θέση 
συμβούλου/συνεργάτη, για τις δε απολαβές του χρεώνεται η ίδια υποομάδα 02001 (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί 
διορισμοί») και το ποσό καταβάλλεται από την υπηρεσία στην οποία έχει αποσπαστεί στη δημόσια υπηρεσία ή 
στον οργανισμό δημόσιου δικαίου, όπου ανήκει η οργανική αυτού θέση.». 

 Είναι καθαρή τροποποίηση του άρθρου. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τρεις. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, είκοσι τρεις εναντίον και μία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται.  

 Η επόμενη ομάδα αφορά κοινές τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, Οικολόγων. 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, της Δημοκρατικής Παράταξης και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών 

Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση 

1. Όλα 03000 Λειτουργικές δαπάνες 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή ποσοστού ύψους 7% από την πιο πάνω ομάδα, εξαιρουμένων των 
δαπανών που αφορούν αγορά ύδατος, φαρμάκων και άλλων ιατρικών προμηθειών, καταβολή ενοικίων, 
φωτισμού, θέρμανσης και καύσιμα μη γραφειακών χώρων, τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της 
Γυναίκας και το πλαίσιο προώθησης και εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, είκοσι δύο εναντίον και μία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται.  

 Η επόμενη τροπολογία αφορά: 

Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση 

2. Όλα 03500 Εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια και άλλα 
γεγονότα  

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή ποσοστού ύψους 10% από την πιο πάνω ομάδα από όλα τα υπουργεία, 
ανεξάρτητες υπηρεσίες και γραφεία. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, δεκαεννέα εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται.  

 Στην επόμενη τροπολογία υπάρχει αίτημα από τον κ. Μυλωνά για κατάθεση προφορικής τροπολογίας. 

 Κύριε Μυλωνά. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Και κατόπιν συνεννόησης με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και αφορά την εξαίρεση στη διαδικασία για 
την εκμάθηση της αρμενικής γλώσσας και της αγοράς υπηρεσιών, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και γίνεται αποδεκτό το αίτημά σας μετά και από συνεννόηση. 

 Απλά, να πω ότι η συγκεκριμένη αποκοπή, προτού βάλουμε πρώτα την ψήφιση της υποτροπολογίας και 
μετά, αφορά: 

Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση 

3. Όλα 03550 Συμβουλευτικές υπηρεσίες/Έρευνες 

 Γίνεται εισήγηση για: 

α. Αποκοπή από την πιο πάνω ομάδα ποσοστού ύψους 10%, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν:  

i. το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

ii. το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, 

iii. τη ΔΕΑ, τις Τεχνικές Επιτροπές, το Τμήμα Εξωτερικής Πολιτικής και Κυπριακού, το έργο της 
ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, την αγορά υπηρεσιών παροχής επιστημονικής 
εξέτασης αστυνομικών τεκμηρίων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, την αγορά 
υπηρεσιών για την επίδοση κλήσεων ποινικών υποθέσεων, τη διενέργεια ελέγχων δέουσας 
επιμέλειας για τους αιτούντες απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας, 

iv. την κατ’ οίκον εκπαίδευση μαθητών, τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας σε Τουρκοκυπρίους 
μαθητές στο Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού, την αμοιβή διαμεσολαβητών για τα σχολεία στα 
οποία φοιτούν μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία, την αγορά υπηρεσιών για επιμόρφωση 
λειτουργών στην Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες (εσπερινά σχολεία), αγορά 
υπηρεσιών διερμηνέα, αγορά υπηρεσιών ψυχολόγων και νηπιαγωγών (εσπερινά σχολεία) και άλλα 
έκτακτα περιστατικά, τα μουσικά και αθλητικά λύκεια και γυμνάσια, την Οικονομική-Εμπορική Σχολή 
Ειδικού Ενδιαφέροντος, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, την ενισχυτική και υποστηρικτική 
διδασκαλία, το Πρόγραμμα Μαθητών Μεταναστευτικής Βιογραφίας, τον αλφαβητισμό, τις αμοιβές 
εκπαιδευτών για το μάθημα κομμωτικής (εννέα μήνες), αισθητικής, οινοπαραγωγής και 
γαλακτοκομίας, τα βραδινά μαθήματα της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, την αμοιβή του Τουρκοκυπρίου εκπαιδευτικού για εκτέλεση διδακτικών και 
άλλων  καθηκόντων στο ΙΗ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, καθώς και το επίδομα οδοιπορικών ή 
ενοικίου αυτού, την αμοιβή διερμηνέων κυπριακής νοηματικής γλώσσας και διερμηνέων για τις 
ανάγκες αξιολόγησης παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης, την αμοιβή των εικαστικών καλλιτεχνών 
κατά τη συνεργασία τους με δημοτικά σχολεία, τις ανάγκες για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 
επιμορφωτών, καθώς και την επιμόρφωση των επιμορφωτών στο εξωτερικό, την παρουσίαση και 
έκθεση έργων τέχνης μαθητών/τριών στο εξωτερικό, την αγορά μέσων και υλικών για το μάθημα 
των εικαστικών τεχνών, την αμοιβή των εκπαιδευτικών που εργάζονται με το καθεστώς της αγοράς 
υπηρεσιών στα ενιαία ολοήμερα σχολεία, στα θερινά δημόσια σχολεία, στα προαιρετικά ολοήμερα 
σχολεία και στα προαιρετικά σχολεία STEM, την αμοιβή των εκπαιδευτών στα επιμορφωτικά 
κέντρα και την αμοιβή των τοπικών υπευθύνων που εργάζονται με το καθεστώς της αγοράς 
υπηρεσιών, το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, το Μεταλυκειακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τη φρούρηση σχολικών μονάδων μέσης εκπαίδευσης, δημοτικής 
εκπαίδευσης και των κεντρικών κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας και την επιχορήγηση της φρούρησης σχολικών μονάδων, καθώς και σχολικούς 
βοηθούς/συνοδούς παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

β. Ένθεση σημείωσης, ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για όλες τις εναπομείνασες δαπάνες, 
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εκτός αυτών που εξαιρούνται σύμφωνα με το πρώτο σημείο πιο πάνω, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική  
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  

 Οπότε, τώρα θα ψηφίσουμε την υποτροπολογία του κ. Μυλωνά και αφορά την εξαίρεση της εκμάθησης 
της αρμενικής γλώσσας. 

 Είμαστε σύμφωνοι; 

 Οπότε, πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της προφορικής υποτροπολογίας του κ. Μυλωνά; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με βοηθάνε οι εξαιρετικοί μας λειτουργοί εδώ και μου λένε, απλά να ξεκαθαρίσουμε, ότι θα είναι εξαίρεση 
και από τα δύο, και από την αποκοπή και από την ένθεση σημείωσης, να το ξεκαθαρίσουμε. 

 Άρα, πόσοι, πόσες υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πείτε δυνατά, κύριε Γεωργίου! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα τρεις! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου. 

 Πενήντα τρεις ψήφοι υπέρ… 

 Μάλιστα, κύριε Νεοφύτου. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, αν επιτρέπετε, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, εμείς ψηφίσαμε την προφορική 
τροπολογία του συναδέλφου κ. Μυλωνά, συνεπέστατοι στη θέση μας ότι καταψηφίζουμε όλες τις τροπολογίες.  
Η διευκρίνιση ήταν, για να είναι ακόμα μία τροπολογία λιγότερη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Έγινε ανεκτό, κόμματα να υποστηρίζουν τροπολογίες, να τις ψηφίζουν, να περνούν και να καταψηφίζουν 
στη συνέχεια τον προϋπολογισμό.  Αυτό που μόλις τώρα έγινε, που είπε ο κ. Αβέρωφ… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θέμα διαδικασίας.  Τι είναι τούτο το πράγμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Απολογούμαι.  Μιλούσα με τον… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Είναι θέμα διαδικασίας, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Ε, τούτη έν’ κριτική άποψη, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ποιο είναι το ζήτημα, κύριε Θεμιστοκλέους; 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Αν δεν το αντιλαμβάνεστε, άλλο θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, το αίτημά σας ποιο είναι;  Βοηθήστε με να καταλάβω. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Λέω ότι δεν μπορεί ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου να λέει ότι ψηφίζω την υποτροπολογία, δεδομένου ότι 
καταψηφίζει την τροπολογία.  Δε γίνεται! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, δεν είναι έτσι που είπε, ξεκαθάρισε… 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, καθίστε, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, απλά… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Όχι, δεν το καταλάβατε, αλλά δεν πειράζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, κατάλαβα πάρα πολύ καλά και έχει δικαίωμα να ξεκαθαρίσει, νοουμένου ότι έλαβε μία θέση, μια 
κατάθεση θέσης στην αρχή και ήθελε να το ξεκαθαρίσει, για να είμαστε σωστοί με την ψήφιση και τις ψήφους οι 
οποίες έχουν καταμετρηθεί.  Αυτό έγινε, δε χρειάζεται και δεν υπάρχει λόγος τώρα να δημιουργηθεί θέμα.  Έληξε. 

 Οπότε, υπέρ πενήντα τρεις ψήφοι. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η προφορική υποτροπολογία του κ. 
Μυλωνά εγκρίνεται. 

 Τώρα, σας παρακαλώ, προχωράμε στην εισήγηση για αποκοπή του ποσοστού ύψους 10%, όπως το 
ανέγνωσα προηγουμένως. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, είκοσι τρεις εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωράμε τώρα στην ένθεση σημείωσης, παραμένουμε στην ίδια τροπολογία, όσον αφορά δέσμευση 
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για τις εναπομείνασες δαπάνες, για να ενημερώνεται η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, είκοσι τρεις εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Τέταρτη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

4. 483 14.01 Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας  

03520 Συνέδρια, σεμινάρια 
και άλλα γεγονότα 

€3.360.030 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε, προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την Εκπαίδευση σε Θέματα Υδρογονανθράκων, να 
ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 

Σημείωση: 

 Από την εν λόγω ομάδα ποσό ύψους €3.360.000 αφορά την εκπαίδευση και βελτίωση των δεξιοτήτων 
των δημόσιων υπαλλήλων της Δημοκρατίας ή άλλων προσώπων που ορίζει η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, περιλαμβανομένης και της αγοράς τυχόν απαραίτητου εξοπλισμού.  Η ισόποση δαπάνη 
καταβάλλεται από τους αδειούχους έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, είκοσι ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Για την πέμπτη τροπολογία υπάρχει εισήγηση -διορθώστε με, κύριε Καρογιάν- για να αποσυρθεί η 
Δημοκρατική Παράταξη.  Σωστά; 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ: 
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 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Οπότε, παραμένουν οι υπόλοιποι.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση 

5. 1214 16.14 Υπηρεσία 
Ασύλου 

02100 Κρατικοί υπάλληλοι  

Παράρτημα  

Μισθολογικές θέσεις  

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί η 
μετονομασία και μεταφορά από την Υπηρεσία Ασύλου στη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, των θέσεων 
Διευθυντή [Κλ. Α15(Ι)], τριών Ανώτερων Λειτουργών Ασύλου [Κλ. Α13(ΙΙ)], εννέα Λειτουργών Ασύλου Α΄ [Κλ. 
Α11(ΙΙ)] και είκοσι Λειτουργών Ασύλου (Κλ. Α8, Α10 και Α11), να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι επτά ψήφους εναντίον, είκοσι έξι υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Η επόμενη ομάδα αφορά κοινή τροπολογία ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών. 

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, της Δημοκρατικής Παράταξης και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών 

Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

778 19.02 Γενικό 
Λογιστήριο 

04300 Κοινωνικές παροχές  €7.000.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες. 

Σημείωση: 

 Πιστώσεις που αφορούν το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών 
Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά εναντίον. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, δεκαεπτά εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η επόμενη ομάδα αφορά κοινή τροπολογία ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ. 

Προτεινόμενη τροπολογία των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης 

Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

878 20.08 Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες 

04300 

04540 

Κοινωνικές παροχές 

Ειδικά ταμεία 

€4.350.000 

Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από την πιο πάνω ομάδα/υποομάδα του μέρους που αφορά χορηγία προς 
το Ίδρυμα Μνημείου Στρατηγού Γ. Γρίβα Διγενή για ξενάγηση στο Αρχηγείο της ΕΟΚΑ, καθώς και τη δεύτερη 
δόση για την αγορά της οικίας Αζίνα στην Πάφο και τη μετατροπή της οικίας σε Μουσείο Διγενή. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, είκοσι ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η επόμενη ομάδα αφορά κοινές τροπολογίες ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΔΗΚΟ και Οικολόγων- 
Συνεργασία Πολιτών. 

 Η πρώτη τροπολογία. 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση 

1. Όλα 02000 

02001 

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας 

Μισθοδοσία αξιωματούχων  

(Άρθρο 02007 - Πολιτικοί διορισμοί) 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε, προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την αμοιβή ειδικών συμβούλων-συνεργατών του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Υφυπουργών, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του 
Κυβερνητικού Εκπροσώπου, με εξαίρεση, αναφορικά με υφιστάμενους συνεργάτες, τις δαπάνες που αφορούν 
τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
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 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, είκοσι πέντε εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η δεύτερη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

2. 494 14.01 Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας - 
Έργα συγχρηματοδοτούμενα 
από κοινοτικούς πόρους 

8830 

8920 

Κατασκευαστικά έργα  

Άλλα κατασκευαστικά 
έργα  

€21.800.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε, προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από το σχετικό κονδύλι, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Σημείωση: 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν 
τις δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για έλευση Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο.  

 Τα κυριότερα έργα υποδομής που θα υλοποιηθούν αφορούν τα πιο κάτω: 

α.  Πλωτή μονάδα εισαγωγής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του ΥΦΑ (FSRU).  

β.  Προβλήτα (jetty) πάνω στην οποία θα είναι μόνιμα προσδεδεμένη η πλωτή μονάδα, καθώς και οι 
εγκαταστάσεις πρόσδεσης. 

γ.   Αγωγός επί της προβλήτας και βραχίονες φόρτωσης.  

δ.    Χερσαίος αγωγός μέχρι το σύνορο του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού. 

ε.    Σύστημα αποθήκευσης φυσικού αερίου (ΦΑ) για αύξηση της αδράνειας για ασφάλεια εφοδιασμού (buffer). 

στ.   Επίγειες εγκαταστάσεις ΦΑ (ρυθμιστικός και μετρητικός σταθμός ΦΑ) παρά του σημείου παράδοσης του 
ΦΑ. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, είκοσι μία ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η τρίτη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

3.  714 18.01 Υπουργείο 
Οικονομικών 

04260 Άλλες επιχορηγήσεις  €7.500.010 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, αφού δαπανηθεί το 50% 
του συνολικού προβλεπόμενου ποσού ύψους €7.500.000 που αφορά τη λειτουργία Επενδυτικού Ταμείου για την 
παροχή χρηματοδότησης Κεφαλαίου, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν 50%, χωρίς 
προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Σημείωση: 

 Στόχος του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό την κάλυψη του 
χρηματοδοτικού κενού που υπάρχει στη χρηματοδότηση των κυπριακών επιχειρήσεων σε σχέση με 
χρηματοδοτικά προϊόντα μετοχικού χαρακτήρα.  Το κράτος θα συμμετάσχει στο Ταμείο με συνολική 
χρηματοδότηση ύψους €30.000.000 και συνεπένδυση από ιδιώτες.  Η συνεισφορά του κράτους θα παραχωρείται 
ανάλογα με την πρόοδο παροχής κεφαλαίου συμμετοχής από το Ταμείο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, δεκαεννέα ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η επόμενη ομάδα αφορά κοινές τροπολογίες ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

 Η πρώτη τροπολογία. 

Προτεινόμενες τροπολογίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του ΕΛΑΜ και 
του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

1. 295 03.22 Υφυπουργείο 
Τουρισμού  

04200 

04260 

Επιχορηγήσεις 

Άλλες επιχορηγήσεις 

€11.617.010 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά 
τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με το Σχέδιο Χορηγιών Επενδύσεων Εμπλουτισμού και Εκσυγχρονισμού του 
τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, είκοσι τρεις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η δεύτερη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

2. 905 21.01 Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων/Διεύθυνση Δημόσιων 
Επιβατικών Μεταφορών  

04260 Άλλες επιχορηγήσεις €74.000.000 

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες 
δαπάνες. 

Σημείωση: 

Οι πιστώσεις προορίζονται να καλύψουν τις υποχρεώσεις του κράτους που απορρέουν από τις Συμβάσεις 
Παραχώρησης Δημόσιας Υπηρεσίας Τακτικών Επιβατικών Γραμμών, τις συμβάσεις για τη μεταφορά μαθητών 
δημόσιων σχολείων με έκτακτες γραμμές, την εγκατάσταση συστημάτων έκδοσης/ακύρωσης εισιτηρίων και 
διαχείρισης στόλου, συστημάτων τηλεματικής/διαχείρισης στόλου, αγορά/τοποθέτηση στάσεων λεωφορείων, 
καθώς και δαπάνες για προώθηση/δημοσιότητα των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, είκοσι ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η επόμενη ομάδα αφορά κοινή τροπολογία ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, της 
Δημοκρατικής Παράταξης και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 
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980 22.01 Υπουργείο Υγείας 04120 Άλλες μεταβιβάσεις εσωτερικού  €3.200.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες.  

Σημείωση: 

 Αφορά πιστώσεις που θα καλύψουν συνεισφορές του Υπουργείου Υγείας με βάση κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο προς συνδέσμους που επιτελούν εθελοντική εργασία και προς άλλους 
φορείς που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας.  

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, είκοσι ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η επόμενη ομάδα αφορά κοινή τροπολογία ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

Προτεινόμενη τροπολογία του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, της Δημοκρατικής Παράταξης και 
του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση 

Όλα Όλα Αγορά νέων οχημάτων 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε, προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για αγορά νέων οχημάτων για αξιωματούχους του κράτους, καθώς και αγορά 
οχημάτων για κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, είκοσι πέντε ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 
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 Η επόμενη ομάδα αφορά κοινή τροπολογία ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και ΔΗΚΟ. 

Προτεινόμενη τροπολογία των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος 

Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

616 16.08 Τμήμα Πολεοδομίας 
και Οικήσεως 

08380 Πρωταρχικοί δρόμοι δήμων €5.400.120 

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες 
που αφορούν στα ακόλουθα:  

α.  Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωμη. 

β.  Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στον Νέο 
Δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, είκοσι ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η επόμενη ομάδα αφορά κοινή τροπολογία ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και ΔΗΠΑ. 

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και της 
Δημοκρατικής Παράταξης 

Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

377 12.03 Γενική Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος 

02100 Κρατικοί υπάλληλοι €138.425 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Σημείωση: 

 Μισθοδοσία και επιδόματα υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η οποία 
θα δημιουργηθεί (θέση Γενικού Διευθυντή). 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους εναντίον, δεκαεννέα ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία 
απορρίπτεται. 

 Η επόμενη ομάδα αφορά κοινή τροπολογία ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών. 

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

456 13.03 Αστυνομία 07650 Αγορά εξοπλισμού €6.834.570 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε, προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά αγορά αντιοχλαγωγικού εξοπλισμού και οπλισμού, 
να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της.  

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι επτά ψήφους εναντίον, είκοσι επτά ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Η επόμενη ομάδα αφορά κοινές τροπολογίες ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ. 

 Η πρώτη τροπολογία. 

Προτεινόμενες τροπολογίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση 

1. Όλα 03000 

03020 

Λειτουργικές δαπάνες 

Λειτουργικά έξοδα γραφείου  

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε, προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα, να 
ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, είκοσι τέσσερις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η δεύτερη τροπολογία. 

Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση 

2. Όλα 04000 

04080 

Μεταβιβάσεις εσωτερικού 

Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανισμοί 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά Χορηγία Στήριξης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, να 
ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, είκοσι τέσσερις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η τρίτη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

3. 724 18.02 Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ 03700 Εκστρατείες €355.600 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες 
που αφορούν την ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής αναφορικά με το Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) στην Κύπρο. 

Σημείωση: 

 Η στρατηγική στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων για τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τον αντίκτυπό τους. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, δεκαεπτά ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η επόμενη ομάδα αφορά κοινή τροπολογία ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ. 

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και της 
Δημοκρατικής Παράταξης 

Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

488 14.01 Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας/Υπηρεσία Εμπορίου 

03650 

03730 

Εκδόσεις και δημοσιότητα 

Συμμετοχή σε εκθέσεις  

€2.965.010 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά 
τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη διοργάνωση εμπορικών αποστολών σε συνεργασία με ΚΕΒΕ και ΟΕΒ για 
την προβολή και διείσδυση των κυπριακών προϊόντων σε αγορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημαντικές 
προοπτικές. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, δεκαέξι εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η επόμενη τροπολογία είναι κοινή μεταξύ ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ. 

Προτεινόμενη τροπολογία του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ  

και της Δημοκρατικής Παράταξης 

Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

816 20.03 Μέση εκπαίδευση 04300 

04301 

Κοινωνικές παροχές 

Παροχές παιδείας 

€6.725.760 
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 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε, προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την ετήσια χορηγία προς την Αγγλική Σχολή 
Λευκωσίας, ύψους €341.720, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ναι, προτού διενεργηθεί, είναι θέση σημείωσης, δέσμευση.  Δέσμευση είναι. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Όχι, τα έχουμε συζητήσει. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα μία ψήφους εναντίον, δεκατέσσερις υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται.  
Απορρίπτεται. 

 Η επόμενη ομάδα κοινών τροπολογιών είναι μεταξύ ΕΔΕΚ και Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

Προτεινόμενες τροπολογίες του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

1. 579 16.01 Υπουργείο 
Εσωτερικών 

08920 Άλλα κατασκευαστικά 
έργα 

€32.450.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά 
τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με το έργο σταθεροποίησης εδάφους στην περιοχή «Λίμνες» στο Πισσούρι, 
ύψους €15.000.000. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, είκοσι μία εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στην επόμενη τροπολογία. 

Προτεινόμενη τροπολογία του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

2. 659 17.01 Υπουργείο 
Εξωτερικών 

04080 Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις €2.000.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες. 

Σημείωση: 

 Αφορά πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τις διάφορες δαπάνες του Κυπριακού Οργανισμού 
Προώθησης Επενδύσεων, περιλαμβανομένης της αντιμισθίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τους 
μισθούς του προσωπικού, τα λειτουργικά έξοδα, την αγορά εξοπλισμού, και των εξόδων προώθησης 
επενδύσεων. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οχτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οχτώ ψήφους υπέρ, δεκαέξι εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Οι επόμενες τροπολογίες είναι από την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
αποκλειστικά. 

Προτεινόμενες τροπολογίες της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

1. 326 03.24 Υφυπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας 

03550 

 
03580 

Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες/Έρευνες 

Σύμβαση υπηρεσιών 

€51.300 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε, προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.   

 Νοείται ότι από την πιο πάνω δέσμευση εξαιρούνται ποσό ύψους €7.300 που προορίζεται να καλύψει την 
αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) και ποσό ύψους €2.000 που προορίζεται να καλύψει περιπτώσεις στο 
πλαίσιο της συνεργασίας των ΥΚΕ με τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία. 

Σημείωση:  

 Η δέσμευση αφορά ποσό ύψους €42.000 για το οποίο δεν υπάρχει οποιαδήποτε επεξήγηση. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Δεκαοκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα έξι ψήφους εναντίον, δεκαοκτώ υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται.  
Απορρίπτεται. 

 Η επόμενη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

2. 347 11.01 Υπουργείο 
Άμυνας  

03520 Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα 
γεγονότα 

€70.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή του πιο πάνω κονδυλίου, ύψους €70.000, που προορίζεται να καλύψει τις 
δαπάνες για τη συμμετοχή του Υπουργείου Άμυνας σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

Σημείωση:  

 Δαπάνες που αφορούν μεταξύ άλλων τη συμμετοχή στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO), στη 
Βάση Δεδομένων Συνεργασίας (CODAPA) κ.α. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οχτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οχτώ ψήφους εναντίον, δεκαπέντε υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Η επόμενη τροπολογία αφορά δέσμευση. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

3. 421 12.10 Μεταλλεία 08830 

08920 

Κατασκευαστικά έργα 

Άλλα κατασκευαστικά έργα 

€160.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε, προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά πιστώσεις ύψους €110.000 που παραχωρούνται στην 
Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και 
να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
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Σημείωση:  

 Πιστώσεις ύψους €110.000, οι οποίες παραχωρούνται στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου για οχλήσεις που υφίσταται από τις δραστηριότητες των παρακείμενων λατομείων στα 
Πυργά της επαρχίας Λάρνακας. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα έξι ψήφους εναντίον, δεκαέξι υπέρ και δύο αποχές, η τροπολογία δεν εγκρίνεται.  
Απορρίπτεται. 

 Η επόμενη τροπολογία αφορά δέσμευση. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

4. 531 15.02 Τμήμα Εργασίας 05100 Δράσεις διαρθρωτικών ταμείων €379.160 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά το Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις, 
να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 

Σημείωση: 

 Αφορά στην παροχή χορηγίας σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα (εγγεγραμμένα στη 
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) που επιθυμούν να εργασθούν βάσει ευέλικτης μορφής απασχόλησης.  Η 
χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη 
για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτουμένου για δύο μήνες χωρίς επιχορήγηση. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους εναντίον, δεκαοκτώ υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται.  
Απορρίπτεται. 
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 Η επόμενη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

5. 619 16.08 Τμήμα Πολεοδομίας 
και Οικήσεως 

03301 Συντηρήσεις κτιρίων 
και γραφείων  

€3.300.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες. 

Σημείωση:  

 Πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη επιδιόρθωσης και συντήρησης των οικιστικών 
μονάδων και καταστημάτων στους κυβερνητικούς οικισμούς. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, είκοσι τρεις εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η επόμενη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

6. 715 18.01 Υπουργείο 
Οικονομικών 

07100 Αγορά γης και κτιρίων €25.000.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Σημείωση: 

 Αφορά πιστώσεις για τις οποίες δεν παρέχεται οποιαδήποτε επεξήγηση. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, είκοσι τέσσερις εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η επόμενη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

7. 816 20.03 Μέση εκπαίδευση 04300 

04301 

Κοινωνικές παροχές 

Παροχές παιδείας 

€6.725.760 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε, αφού δαπανηθεί 
το 50% του συνολικού προβλεπόμενου ποσού για το μέρος που αφορά την ετήσια χορηγία προς την Αγγλική 
Σχολή Λευκωσίας, ύψους €341.720, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν 50%, χωρίς 
προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού και να εξασφαλίζεται η 
γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Έσιει που δεν εψήφισαν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κάποιοι δεν ψηφίζουν˙ μετρούμε όσους ψηφίζουν, κύριε Κώστα. 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, είκοσι τρεις εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η επόμενη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

8. 936 21.08 Τμήμα Αρχαιοτήτων 08900 Αρχαιολογικοί χώροι και 
μνημεία 

€2.897.010 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την αναστήλωση και αποκατάσταση αρχαίων μνημείων (Β´ 
Πίνακας - Μη κυβερνητικές περιουσίες), να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους εναντίον, είκοσι υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται.  
Απορρίπτεται. 

 Οι επόμενες τροπολογίες είναι από την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος. 

Προτεινόμενες τροπολογίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 

Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση 

1. Όλα 03700 Εκστρατείες διαφώτισης 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για εκστρατείες διαφώτισης, με εξαίρεση τις πιστώσεις που αφορούν το Υφυπουργείο 
Τουρισμού και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είμαστε σίγουροι;  Επειδή είναι οριακό. 

 Εναντίον ξανά; 

 Κανονικά έντζιε πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία αλλά… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οχτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Γιατί; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Αν μπορώ να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ξέρω ότι κάποιοι δε σηκώνουν το χέρι τους τζιαι μετά που επαναλαμβάνω τη διαδικασία το σηκώνουν.   

 Ναι, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Επί της διαδικασίας τώρα, εμείναν μας περίπου τριάντα σελίδες με τροπολογίες, τις οποίες εισηγούνται 
ξεχωριστά κόμματα.  Αν μπορούμε, να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που ακολουθούσαμε τις άλλες χρονιές, να 
αναφέρεται ο αριθμός, η επικεφαλίδα της τροπολογίας που έχουμε όλοι μπροστά μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, το έχουμε συζητήσει, κύριε Τορναρίτη μου, στη σύσκεψη αρχηγών.  Όχι, θα ακολουθήσουμε και θα 
ολοκληρώσουμε τη διαδικασία όπως την ξεκινήσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι οχτώ ψήφους εναντίον, είκοσι επτά υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται.  
Απορρίπτεται. 

 Προχωρούμε στην επόμενη τροπολογία. 

 Τι άλλο αίτημα υπάρχει; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Κουλία. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Με όλο το σεβασμό, για να μη γίνεται παρεξήγηση, όταν είναι οριακή η ψηφοφορία, δεν πρέπει να 
επαναλαμβάνεται.  Εκάμαμέν το, εντάξει, ανεχτήκαμέν το, αλλά είναι λάθος διαδικασία και δημιουργείται κάτι σαν 
προηγούμενο.  Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία των συναδέλφων που μετρούν -να έχουμε όλοι έννοια να κρατούμε 
τα χέρια μας- αλλά δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, κατ’ ουδένα λόγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 …διότι αλλάζει το αποτέλεσμα μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η πραγματικότητα είναι ότι ήταν είκοσι επτά.  Συγκεκριμένο άτομο δε σήκωσε το χέρι του.  Νομίζω το 
σωστό είναι να απορριφθεί η τροπολογία. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ναι, απορρίπτεται πάλι, δεν εγκρίνεται.  Απλώς, να σημειωθεί η πρώτη καταμέτρηση. 

 Με είκοσι επτά ψήφους εναντίον, είκοσι επτά υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στην επόμενη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

2. 484 14.01 Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας/Υπηρεσία 
Εμπορίου 

04120 Άλλες μεταβιβάσεις 
εσωτερικού 

€5.497.024 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά Χορηγία στην Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ (ΕΥΚ) 
ύψους €3.497.024, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Σημείωση:  

 Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: 

α.  €2.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τη χρηματοδότηση για τη συνέχιση των εργασιών της ΔΕΦΑ 
ΛΤΔ.  

β.  €3.497.024 που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία προς την Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου 
Λτδ. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οχτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι οχτώ ψήφους εναντίον, είκοσι επτά υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Οι επόμενες τροπολογίες είναι από το ΕΛΑΜ. 

Προτεινόμενες τροπολογίες του ΕΛΑΜ 

Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα 

1. Όλα Όλα 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από το σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022 όλων των 
κονδυλίων που αφορούν στη συντήρηση ή στη δημιουργία νέων κέντρων φιλοξενίας, στη διαχείριση των 
παράνομων μεταναστών, καθώς και των αιτητών πολιτικού ασύλου. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τρεις. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα δύο ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

 Πάμε στην υπ’ αριθμόν 2 τροπολογία. 

Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα 

2. Όλα Όλα 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από το σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022 όλων των 
κονδυλίων που αφορούν στη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων, καθώς και στη συντήρηση υφιστάμενων.  

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα δύο ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

 Η επόμενη τροπολογία. 

Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα 

3. Όλα Όλα 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από το σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022 όλων των 
κονδυλίων που αφορούν το δικοινοτικό πρόγραμμα «Imagine». 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα δύο ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

4. 327 03.24 Υφυπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας 

04300 
04450 

Κοινωνικές παροχές €40.000.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή του σχετικού κονδυλίου. 

Σημείωση:  

 Πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν το κόστος των Υλικών Συνθηκών Υποδοχής των Αιτητών 
Διεθνούς Προστασίας που διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα δύο ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

5. 531 15.02 Τμήμα Εργασίας 05100 Δράσεις διαρθρωτικών 
ταμείων 

€379.160 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από την πιο πάνω υποομάδα δαπανών του μέρους που αφορά στο σχέδιο 
παροχής κινήτρων για πρόσληψη αιτητών πολιτικού ασύλου που αναμένεται να προκηρυχθεί το 2022.  

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα δύο ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

6. 538 03.24 
Υφυπουργείο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

05890 
05891 

Προγράμματα 
χρηματοδοτούμενα από 
ξένους οργανισμούς ή/και 
άλλες πηγές 

€200.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή του πιο πάνω κονδυλίου.  

Σημείωση:   

 Αφορά πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου «Κέντρο 
Υποδοχής για Ασυνόδευτους Ανηλίκους», ολικού κόστους €500.000, που θα χρηματοδοτηθεί από τον 
Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2014-2021 (με υλοποίηση μέχρι την 30ή Απριλίου 2024), με διάρκεια 
υλοποίησης 3 χρόνια. Η πιο πάνω πρόνοια θα ανακτάται κατά 85% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 
2014-2021. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα δύο ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

7. 576 16.01 Υπουργείο 
Εσωτερικών  

04040 Αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης 

€95.335.010 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την κάλυψη του κόστους υπηρεσιών που παρείχε κατά το 2020 
το κοινοτικό συμβούλιο Πύλας στους Τουρκοκυπρίους κατοίκους της κοινότητας, ύψους €105.000, να 
ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα ψήφους εναντίον, πέντε ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

8. 578 16.01 Υπουργείο 
Εσωτερικών 

04540 Ειδικά ταμεία €13.999.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από το σύνολο της πιο πάνω υποομάδας δαπανών ποσού ύψους €94.120, 
που αφορά τη συντήρηση του Μουσουλμανικού Τεμένους Κεπήρ στη Λεμεσό. 

Σημείωση:   

 Άρθρο 04550.2 «Χορηγία στον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



 

839 

 

 Με πενήντα μία ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

9. 579 16.01 Υπουργείο 
Εσωτερικών 

08920 Άλλα κατασκευαστικά έργα €32.450.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από το σύνολο της πιο πάνω υποομάδας δαπανών ποσού ύψους 
€15.000.000, που αφορά στην κατασκευή των έργων στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας 
«Λίμνες» στη Μενόγεια, καθώς και διάφορα μικρά κατασκευαστικά έργα που απαιτούνται για υλοποίηση της 
μεταναστευτικής πολιτικής. 

 Είναι για αποκοπή εδώ.  Το είχαμε προηγουμένως για δέσμευση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είναι μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μετά, ωραία. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα δύο ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

10. 580 16.01 Υπουργείο 
Εσωτερικών  

05500 Δράσεις ταμείων αλληλεγγύης και 
εσωτερικών υποθέσεων 

€30.440.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από την πιο πάνω υποομάδα δαπανών του μέρους που αφορά έργα που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με εξαίρεση τις δαπάνες που 
αφορούν στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.  

Σημείωση:   

 Το εν λόγω ταμείο έχει ως γενικό στόχο να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως στοιχείο του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 
σύμφωνα με την κοινή πολιτική ασύλου, επικουρικής προστασίας και προσωρινής προστασίας και με την κοινή 
μεταναστευτική πολιτική. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Είχαμε ψηφίσει στη Δ4.  Εκτιμώ ότι εκπίπτει, με την άδειά σας, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι.  Ήταν δέσμευση αυτό που ψηφίσαμε.  Τώρα είναι για αποκοπή.  Ήταν ενημέρωση.  Πρέπει να το 
ξαναβάλουμε. 

 Λοιπόν, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα δύο ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

11. 651 16.14 Υπηρεσία 
Ασύλου 

03050 Λειτουργικά έξοδα μη γραφειακών 
χώρων 

€12.451.400 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή του πιο πάνω κονδυλίου. 

Σημείωση:   

 Αφορά πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν μεταξύ άλλων έξοδα λειτουργίας του Κέντρου 
Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου, του Κέντρου Φιλοξενίας 
Αιτητών Διεθνούς Προστασίας «Λίμνες» στη Μενόγεια και του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) «Πουρνάρα». 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα μία ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

12. 784 20.03 Μέση 
εκπαίδευση 

Κρατικά Ινστιτούτα 
Επιμόρφωσης 

03580 Σύμβαση υπηρεσιών €5.593.124 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από το σύνολο της πιο πάνω υποομάδας δαπανών του μέρους που αφορά 
την αγορά υπηρεσιών για το Πρόγραμμα Μαθητών Μεταναστευτικής Ιδιότητας. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα μία ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

13. 784 20.01 Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

04301 Παροχές παιδείας €400.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από το σύνολο της πιο πάνω υποομάδας δαπανών του μέρους που αφορά 
την εκπαίδευση μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία, στο πλαίσιο της πιλοτικής εισαγωγής 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα μία ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

14. 802 20.01 Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας 

05100 Δράσεις διαρθρωτικών ταμείων  €120 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από το σύνολο της πιο πάνω υποομάδας του μέρους που αφορά το «Νέο 
Έργο για Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης Μαθητών/τριών με Μεταναστευτική Βιογραφία στο Κυπριακό 
Εκπαιδευτικό Σύστημα - ΔΡΑΣΕ+». 

Σημείωση:   

 Αφορά έργα/σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους, για τα οποία περιλήφθηκαν 
πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης 
ΕΠΣΑ και θα μεταφέρονται σε σχετικά άρθρα ανάλογα με την πρόοδο των έργων. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα μία ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

15. 809 20.02 Ανώτερη 
εκπαίδευση 
Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 

04000 

04001 

Μεταβιβάσεις εσωτερικού 

Ημικρατικοί οργανισμοί 

€40.000.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε, προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά «Ενοίκια του ΤΕΠΑΚ», να ενημερώνεται η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα μία ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

16. 816 20.03 Μέση 
εκπαίδευση 

04300 

04301 

Κοινωνικές παροχές 

Παροχές παιδείας 

€6.725.760 

 Γίνεται εισήγηση, ώστε: 

1. από το μέρος που αφορά χορηγίες προς ξενόγλωσσα ιδιωτικά σχολεία ύψους €1.450.000 να αποκοπούν 
τα κονδύλια που αφορούν δίδακτρα και υποτροφίες Τουρκοκυπρίων μαθητών που διαμένουν στα 
κατεχόμενα και φοιτούν στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, καθώς και έξοδα φοίτησης (δίδακτρα και έξοδα 
εγγραφής) Τουρκοκυπρίων μαθητών που διαμένουν στις ελεγχόμενες από το κράτος περιοχές και φοιτούν 
σε ιδιωτικά σχολεία προδημοτικής, δημοτικής, μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης και 

2. να δημιουργηθεί νέο άρθρο στο οποίο να μεταφερθούν οι πιο πάνω πιστώσεις (€1.450.000) για σκοπούς 
οικονομικής στήριξης των μαθητών της ακριτικής εγκλωβισμένης περιοχής Τηλλυρίας.  

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα μία ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

 Περνάμε τώρα στις τροπολογίες της ΕΔΕΚ. 

 Κύριε Σιζόπουλε, η πρώτη αποσύρεται, έτσι; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ναι, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

Προτεινόμενες τροπολογίες του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

2. 579 16.01 Υπουργείο 
Εσωτερικών 

08920 Άλλα κατασκευαστικά έργα €32.450.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά στην κατασκευή των έργων στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών 
Διεθνούς Προστασίας «Λίμνες» στη Μενόγεια, καθώς και διάφορα μικρά κατασκευαστικά έργα που απαιτούνται 
για υλοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, ύψους €15.000.000, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα εφτά ψήφους εναντίον, πέντε ψήφους υπέρ και δύο αποχές, η τροπολογία απορρίπτεται. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

3. 579 16.01 Υπουργείο Εσωτερικών 10100 Έκδοση δανείων €20.000.000 
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10101 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες. 

Σημείωση:  

 Αφορά πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων των 
δήμων από το δάνειο που συνομολογήθηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Είκοσι δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, είκοσι δύο εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

4. 648 16.13 Πολιτική Άμυνα 07651 Μηχανολογικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

€780.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του 
Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πληθυσμού μέσω SMS, ύψους €500.000, να ενημερώνεται η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Σημείωση: 

 Αφορά πιστώσεις για την προκαταβολή και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προκήρυξη προσφοράς για 
την προμήθεια του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πληθυσμού. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα εννέα ψήφους εναντίον, τέσσερις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  
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Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

5. 741 18.04 Τμήμα 
Φορολογίας 

03930 Ρυθμίσεις οφειλών και επιστροφές 
τελών και άλλων προσόδων 

€20.350.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την κάλυψη των «Ειδικών Πιστώσεων Φόρου», ύψους 
€20.000.000, να ενημερώνεται η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της.    

Σημείωση: 

 Οι Ειδικές Πιστώσεις Φόρου δύναται να χρησιμοποιούνται από το πιστωτικό ίδρυμα για εξόφληση των 
φορολογικών υποχρεώσεων της τράπεζας ή και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας μέλους του ίδιου συγκροτήματος. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.  Είμαστε προς το τέλος. 

 Υπέρ; 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία, παρακαλώ! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, είκοσι πέντε ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

6. 989 22.02 Ιατρικές Υπηρεσίες 03580 Σύμβαση υπηρεσιών €7.843.010 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά αγορά υπηρεσιών που απαιτούνται για την έναρξη και 
διεκπεραίωση του έργου «Cyprus Innovative Public Health ICT System», ύψους €2.344.300, να ενημερώνεται η 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.    

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους εναντίον, επτά ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

7. 989 22.02 Ιατρικές Υπηρεσίες 04120 Άλλες μεταβιβάσεις 
εσωτερικού 

€1.547.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω 
αντικατάστασης ή/και αγοράς ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιδότησης των Ιδιωτικών 
Νοσηλευτηρίων, ύψους €1.190.000, να ενημερώνεται η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.    

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους εναντίον, επτά ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

8. 1020 22.05 Φαρμακευτικές 
Υπηρεσίες 

08001 Κυβερνητικά γραφεία €500.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά συμβατική υποχρέωση προς τον εργολάβο του έργου 
διαμόρφωσης του φαρμακευτικού εργαστηρίου σε κεντρικά γραφεία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ύψους 
€80.000, να ενημερώνεται η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της.    

Σημείωση: 

 Οι πιστώσεις αφορούν προκαταβολή προς τον εργολάβο για τη διαμόρφωση του φαρμακευτικού 
εργαστηρίου, συνολικής δαπάνης ύψους €2.836.000 +ΦΠΑ. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα δύο ψήφους εναντίον, είκοσι δύο ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

 Φτάνουμε στο τέλος. 

Προτεινόμενη τροπολογία της Δημοκρατικής Παράταξης 

Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

713 18.01 Υπουργείο 
Οικονομικών 

04080 Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις  €5.412.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, αφού δαπανηθεί το 25% 
του συνολικού προβλεπόμενου ποσού ύψους €3.000.000 που αφορά τη Χορηγία στη Συμφωνική Ορχήστρα 
Κύπρου, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν 75%, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της: 

 Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των πιο πάνω, ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί για πιστώσεις που 
αφορούν τις απολαβές του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, καθώς και τις συναυλίες στο εξωτερικό, χωρίς 
προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έντεκα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους εναντίον, έντεκα ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

 Οι επόμενες τροπολογίες είναι των Οικολόγων.   

 Ξεκινάμε με την πρώτη.  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

1.  184 01.01 Προεδρία και 
Προεδρικό Μέγαρο 

03580 Σύμβαση υπηρεσιών €568.347 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Σημείωση: 

 Πιστώσεις που αφορούν την καταβολή αντιμισθίας υπαλλήλων με απόσπαση από την ΑΤΗΚ και το 
ΤΕΠΑΚ, τη μίσθωση συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών της Προεδρίας για τη Διερευνητική Επιτροπή για 
τους Αγνοουμένους, τις τεχνικές επιτροπές και το Τμήμα Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής και Κυπριακού, την 
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αγορά υπηρεσιών από το Γραφείο του Επίτροπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο της 
Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων για εκπόνηση διαφόρων μελετών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
για την εφαρμογή και πιστοποίηση του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με επτά ψήφους υπέρ, σαράντα επτά εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Πάμε στη δεύτερη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

2.  185 01.01 Προεδρία και 
Προεδρικό Μέγαρο 

08001 Κυβερνητικά γραφεία €1.190.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  

Σημείωση: 

 Αφορά πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν την ανέγερση νέου κτιρίου/γραφείων διοίκησης 
Προεδρίας. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τρεις ψήφους υπέρ, πενήντα μία εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Πάμε στην επόμενη τροπολογία. 

Α/Α Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

3.  01.05 Δικαστική Υπηρεσία 02200 Επιδόματα θέσεως κρατικών 
υπαλλήλων  

€396.000 
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 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή ποσοστού ύψους 50% του επιδόματος παραστάσεως που βρίσκεται στη 
διάθεση των είκοσι δύο προέδρων επαρχιακών δικαστηρίων (€18.000 έκαστος). 

 Νοείται ότι από την εν λόγω αποκοπή εξαιρούνται οι διοικητικοί πρόεδροι των επαρχιακών δικαστηρίων. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τρεις ψήφους υπέρ, πενήντα μία εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Επόμενη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

4.  222 02.01 Νομική Υπηρεσία 04600 Αποζημιώσεις και έξοδα 
αγωγών 

€5.500.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες. 

Σημείωση: 

 Αφορά πιστώσεις οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση της Νομικής Υπηρεσίας και που αφορούν έξοδα 
κλήτευσης μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό σε ποινικές υποθέσεις, καταβλητέα χρηματικά 
ποσά για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κατά της Δημοκρατίας από οποιοδήποτε δικαστήριο, καταβολή 
αποζημιώσεων, εξώδικων συμβιβασμών, δικηγορικών εξόδων, καθώς και άλλων εξόδων αγωγών που 
επωμίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία (εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από δικηγορικούς οίκους του 
εξωτερικού). 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι δύο ψήφους υπέρ, τριάντα δύο εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Πάμε στην επόμενη τροπολογία. 



 

850 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

5.  294 03.22 
Υφυπουργείο 
Τουρισμού 

03550 

03551 

Υπηρεσίες 
εμπειρογνωμόνων/συμβούλων 

€537.520 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από την πιο πάνω υποομάδα του μέρους που αφορά τη μελέτη 
βιωσιμότητας από εξειδικευμένους συμβούλους-μελετητές για συνδυαστική ανάπτυξη μαρίνας και υποδομής για 
υποδοχή κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Κισσόνεργας-Πάφου. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τρεις ψήφους υπέρ, πενήντα μία εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Επόμενη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

6.  294 03.22 Υφυπουργείο Τουρισμού 03580 Σύμβαση υπηρεσιών €377.500 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από την πιο πάνω υποομάδα του μέρους που αφορά υπηρεσίες για την 
ανάπτυξη μαρίνας στην περιοχή Κισσόνεργας στην Πάφο. 

Σημείωση: 

 Οι πιστώσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ετοιμασία όρων ανοικτού διαγωνισμού και την παροχή 
υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τρεις ψήφους υπέρ, πενήντα μία εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Η επόμενη τροπολογία. 
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Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

7.  400 12.06 Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων 

08920 Άλλα κατασκευαστικά  
έργα 

€10.026.400 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά τη συνέχιση των εργασιών κατασκευής νέου κυττάρου στον Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πάφου, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι δύο ψήφους υπέρ, τριάντα εναντίον και δύο αποχές, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Η επόμενη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

8. 575 16.01 Υπουργείο 
Εσωτερικών 

03050 Λειτουργικά έξοδα μη 
γραφειακών χώρων  

€9.500.010 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά στην κάλυψη των εξόδων για τη διεξαγωγή των 
δημοτικών/κοινοτικών εκλογών και εκλογών σχολικών εφοριών του Δεκεμβρίου 2021 ύψους €4.500.000, να 
ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Αποσύρθηκε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, αποσύρθηκε πριν, οπόταν αυτή μπαίνει. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Ήταν αποκοπή και αποσύρθηκε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ήταν αποκοπή και αποσύρθηκε.  Αυτή είναι για δέσμευση.  Οπόταν, τώρα ψηφίζουμε για δέσμευση.  
Είναι των Οικολόγων εξάλλου, η απόσυρση ήταν από την ΕΔΕΚ. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με επτά ψήφους υπέρ, σαράντα επτά εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Η επόμενη τροπολογία αφορά: 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

9. 616 16.08 Τμήμα Πολεοδομίας  
και Οικήσεως 

08380 Πρωταρχικοί 
δρόμοι δήμων  

€5.400.120 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από την πιο πάνω υποομάδα των πιστώσεων που αφορούν στα ακόλουθα: 

1. Κατασκευή δρόμου πρωταρχικής σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωµη. 

2. α. Νότια επέκταση της λεωφόρου Ακαδημίας στην Αγλαντζιά, τμήμα από τη λεωφόρο ΡΙΚ μέχρι την 
οδό Φυτωρίου στην Αγλαντζιά. 

β. Δρόμος πρωταρχικής σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσας (ΑΤΙ) μέχρι τον κυκλικό κόμβο παρά τω 
ΣΟΠΑΖ (τέμνει τις λεωφόρους Κερύνειας, Αγλαντζιάς και Λάρνακας). 

3. α. Κατασκευή τμήματος του δρόμου πρωταρχικής σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό 
Κέντρο και καταλήγει στον νέο δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, 
Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού. 

β. Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στον 
νέο δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και 
Σταυρού. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τρεις ψήφους υπέρ, πενήντα δύο εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Η επόμενη τροπολογία αφορά: 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

10. 659 17.01 Υπουργείο 
Εξωτερικών 

03580 Σύμβαση υπηρεσιών €622.010 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά τον καθορισμό εθνικής ταυτότητας για την Κύπρο (nation 
branding) και για τον σχεδιασμό προώθησής της στο εξωτερικό ύψους €100.000, να ενημερώνεται η 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι επτά ψήφους υπέρ, είκοσι επτά εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Για την επόμενη τροπολογία έχουμε αίτημα για προφορική τροπολογία, κύριε Δαμιανού; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Ναι, κυρία Πρόεδρε, όπως έχουμε ενημερώσει, έχουμε συμφωνήσει με το Κίνημα Οικολόγων, αντί της 
υφιστάμενης εισήγησης, να διαφοροποιηθεί ως εξής:  Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο 
πάνω υποομάδας, ώστε, αφού δαπανηθεί το 50% του συνολικού προβλεπόμενου ποσού, ουδεμία δαπάνη να 
διενεργείται για το εναπομείναν 50% κτλ.  Είναι διαφοροποίηση στο 50%, εφόσον δαπανηθεί το πρώτο 50%, αντί 
του όλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, ωραία! 

 Γίνεται αποδεκτό το αίτημά σας, οπόταν ψηφίζουμε. 

 Είναι προφορική τροπολογία, για να συμπεριληφθεί στην ίδια ακριβώς, για να συμπεριληφθεί το ΑΚΕΛ. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

11. 665 17.02 Εξωτερικές 
Υπηρεσίες 

03700 Εκστρατείες 
διαφώτισης 

€400.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, αφού δαπανηθεί το 50% 
του συνολικού προβλεπόμενου ποσού, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν 50%, χωρίς 
προηγουμένως να ενημερώνεται η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 

Σημείωση: 

 Αφορά πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διαφώτισης, προβολής των δράσεων και 
του έργου του Υπουργείου Εξωτερικών και εν γένει των συμφερόντων της Κύπρου, όπως και προώθησης των 
στόχων της επικοινωνιακής πολιτικής του υπουργείου. Καλύπτονται επίσης δαπάνες για δράσεις πολιτιστικής 
και οικονομικής διπλωματίας, καθώς και δράσεις και εκδηλώσεις που αποσκοπούν στη διαφώτιση/προβολή της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι επτά ψήφους υπέρ, είκοσι οκτώ εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Η επόμενη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

12. 713 18.01 Υπουργείο 
Οικονομικών 

04120 Άλλες μεταβιβάσεις 
εσωτερικού 

€1.380.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά ωφελήματα ύψους €180.000 τα οποία παραχωρούνται στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όταν αυτοί παύσουν να ασκούν 
το λειτούργημά τους, και αφορούν επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως και υπηρεσιακό 
αυτοκίνητο, περιλαμβανομένου του κόστους συντήρησης και των καυσίμων, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τέσσερις ψήφους υπέρ, πενήντα μία εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Πάμε στην επόμενη τροπολογία. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

13. 616 
 

913 

16.08 Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως 

21.02 Τμήμα Δημοσίων Έργων 

08200 Δρόμοι €22.894.186 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά: 

1. κατασκευή δρόμου πρωταρχικής σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωμη, 

2. τον δρόμο πρωταρχικής σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσας (ΑΤΙ) μέχρι τον κυκλικό κόμβο παρά τω 
ΣΟΠΑΖ (τέμνει τις λεωφόρους Κερύνειας, Αγλαντζιάς και Λάρνακας), 

3. τη διαμόρφωση μεγάλων κυκλοφοριακών κόμβων στη Λευκωσία, 

4. τη μελέτη για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Σταυρού στην είσοδο της Λευκωσίας και 

5. τον νέο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, 

να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 
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 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τρεις υπέρ, πενήντα δύο εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Έχει τώρα ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας των τροπολογιών. 

 Προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου, του νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «Ο περί 
Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 2021». 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο ποσού €7.034.098.176 για τη χρήση του έτους που λήγει την 
31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Μεταφορές πιστώσεων.  Άρθρο 4. 

 Μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο.  Άρθρο 5. 

 Μισθολογικές θέσεις.  Άρθρο 6. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα έσοδα και στις δαπάνες. Άρθρο 7. 

 Όροι και άλλη ορολογία.  Άρθρο 8. 

 Διάθεση ειδικώς εισπραττόμενων/εμβαζομένων ποσών για υλοποίηση συγκεκριμένων 
προγραμμάτων/σκοπών.  Άρθρο 9. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 10. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 11. 

 Αμυντική θωράκιση.  Άρθρο 12. 

 Επίλυση προβλημάτων και άρση ανωμαλιών.  Άρθρο 13. 

 Ειδικές μισθοδοτικές ρυθμίσεις 42(ΙΙ) του 2002.  Άρθρο 14. 

 Ειδικές μισθοδοτικές ρυθμίσεις 62(ΙΙ) του 2003.  Άρθρο 15. 

 Απαγόρευση προσλήψεων εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού 
και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 16. 

 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και 
προαγωγής.  Άρθρο 17. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 18. 

 Ειδικές ανεξάρτητες υπηρεσίες.  Άρθρο 19. 

 Εφαρμογή προνοιών για μείωση απολαβών και μη παραχώρηση προσαυξήσεων σε υπηρετούντες σε 
νομικά πρόσωπα κ.λπ. που λαμβάνουν κρατική χορηγία.  Άρθρο 20. 

 Εφαρμογή των προνοιών των Σημειώσεων 16 και 29 του Δελτίου Δαπανών του Πρώτου Πίνακα.  Άρθρο 
21. 
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 Απασχόληση συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 22. 

 Συντάξιμες απολαβές.  Άρθρο 23. 

 Επιβάρυνση υποομάδων.  Άρθρο 24. 

 Καταγραφή φορολογικών δαπανών.  Άρθρο 25. 

 Ειδική διάταξη.  Άρθρο 26. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 26; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, είκοσι πέντε ψήφους εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 26 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου και ψήφιση του προϋπολογισμού στο σύνολό του. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, είκοσι πέντε ψήφους εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο για τον 
προϋπολογισμό του 2022 ψηφίζεται σε νόμο. 

 Αιτιολόγηση ψήφου. 

 Σύντομα σας παρακαλώ, κύριε Σιζόπουλε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Πολύ σύντομα, στο πλαίσιο του ενός λεπτού που δικαιούμαι.   
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 Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα ήθελα να δηλώσω ότι στο πλαίσιο της πολιτικής για στήριξη των πολιτών 
που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από την οικονομική κρίση τόσο του 2012 όσο και του 2013, αλλά 
και της σημερινής λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, υποβάλαμε στην κυβέρνηση προτάσεις που θα 
προσέδιδαν στον προϋπολογισμό μεγαλύτερο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.  Αυτό πράξαμε και πέρσι, 
κεφαλαιοποιώντας σειρά μέτρων προς όφελος των πολιτών, ψηφίζοντας τον προϋπολογισμό, παρά τη διαφωνία 
μας όσον αφορά τη φιλοσοφία του. 

 Οι προτάσεις μας αφορούσαν, πρώτον, κατοχύρωση των €100.000 στους κατόχους αξιογράφων, τα 
οποία να παραχωρηθούν σε ισόποσες ετήσιες δόσεις.  Να υπενθυμίσω ότι αυτό είναι μνημονιακός όρος, αλλά 
και ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Δεύτερον, στήριξη για τη σύσταση του ειδικού τμήματος 
δικαστηρίου, για να καταστεί έτσι δυνατή η πρόσβαση των δανειοληπτών στη δικαιοσύνη.  Τρίτον, αναβάθμιση 
της μισθολογικής κλίμακας των μόνιμων υπαξιωματικών των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών της Ελλάδας 
από την κλίμακα Α5 στην Α6.  Τέταρτον, οικονομική στήριξη συγγενή που θα συνοδεύει ασθενή στο εξωτερικό 
για σκοπούς θεραπείας που η μετάβασή του εγκρίνεται από το κράτος λόγω ακριβώς τεράστιων οικονομικών 
προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα.  Πέμπτον, αφορούσε την εξαγγελία για την ίδρυση του ινστιτούτου 
καρκίνου και, έκτον, κάτι το οποίο ήδη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επίσημα, την αύξηση κατά 
€100.000 της κρατικής χορηγίας στο Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμέρικος Αργυρίου». 

 Δεδομένου ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από την πλευρά της κυβέρνησης στις συγκεκριμένες προτάσεις 
μας, η ΕΔΕΚ ψηφίζει, έστω και αν έγινε καταψήφιση στο σύνολό του ο προϋπολογισμός, τους προϋπολογισμούς 
των Υπουργείων Άμυνας, Εργασίας, Εξωτερικών και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 Παρ’ όλα αυτά, εμείς κάνουμε μία έκκληση προς την κυβέρνηση να επανεξετάσει τις προτάσεις μας, να τις 
επαναξιολογήσει και να προχωρήσει στην υλοποίησή τους, εάν θέλει να έχει μια πιο ανθρωποκεντρική μορφή ο 
υφιστάμενος προϋπολογισμός. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε, και για το σύντομο του χρόνου. 

 Επιθυμεί κάποιος άλλος να αιτιολογήσει την ψήφο του; 

 Ωραία! 

 Εδώ τελειώνει η νομοθετική εργασία. 

 Κεφάλαιο Δεύτερο: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Δεν υπάρχει. 

 Κεφάλαιο Τρίτο:  Ερωτήσεις και απαντήσεις.  Δεν υπάρχει. 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δεν υπάρχει. 

 Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την άψογη συνεργασία στο πλαίσιο της συζήτησης του φετινού 
προϋπολογισμού και το προσωπικό της Βουλής για τη συμβολή του στην όλη προσπάθεια. 

 Για την επόμενη συνεδρία της ολομέλειας θα ενημερωθείτε σχετικά. 

 Να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, ευτυχισμένο το νέο έτος 2022! 

 [Στις 17 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της εντέκατης συνεδρίασης της Πρώτης Συνόδου 
της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου: 

 Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2021, στις 11.00 π.μ., έχει ως 
ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 
2021. 
(Αναπομπή). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.199-2021).] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κηρύσσω τη λήξη της συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης: 8.16 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 
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ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα Νεοφύτου Αβέρωφ 

(Πρόεδρος Βουλής) Ορφανίδου Σάβια 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργιάδης Χάρης  Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Γεωργίου Νίκος Σύκας Νίκος 

Δημητρίου Δημήτρης Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κουλλά Ονούφριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Μαυρίδης Μάριος  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Αντρέας  

Καυκαλιάς Αντρέας  Στεφάνου Στέφανος 

Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  

Κώστα Κώστας  Χριστοφίδης Χρίστος  

Λουκαΐδης Γιώργος  

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα  Παντελίδης Χρύσης  

Κουλίας Ζαχαρίας  Παπαδόπουλος Νικόλας  

Λεωνίδου Πανίκος  Σαββίδης Χρύσανθος  

Μυλωνάς Παύλος  Σενέκης Χρίστος 

Ορφανίδης Χρίστος   

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας  Μυριάνθους Ηλίας  

Ευσταθίου Κωστής  Σιζόπουλος Μαρίνος  

ΔΗΠΑ 

Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 

Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα  Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι 

Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών) 
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Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021», 
συζήτηση (Κωστής Ευσταθίου, Πανίκος Λεωνίδου, Άριστος Δαμιανού, Φωτεινή Τσιρίδου) και ψήφισή της 
σε νόμο (με αρ. 5). 

2. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 2021», αγορεύσεις και 
συζήτηση (Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Μάριος Καρογιάν, Μαρίνος Σιζόπουλος, Χρίστος Χρίστου, Νικόλας 
Παπαδόπουλος, Στέφανος Στεφάνου, Αβέρωφ Νεοφύτου, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, Βαλεντίνος 
Φακοντής, Ανδρέας Αποστόλου, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Μαρίνα Νικολάου, Μιχάλης Γιακουμή, Χρίστος 
Σενέκης, Χαράλαμπος Πάζαρος, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Ανδρέας 
Θεμιστοκλέους, Χρύσανθος Σαββίδης, Γιώργος Κουκουμάς, Νίκος Γεωργίου, Χρίστος Χριστόφιας, 
Χρύσης Παντελίδης, Φωτεινή Τσιρίδου, Νίκος Κέττηρος, Σάβια Ορφανίδου, Γιαννάκης Γαβριήλ, Σωτήρης 
Ιωάννου, Χρίστος Ορφανίδης, Κώστας Κώστα, Νίκος Σύκας, Κωστής Ευσταθίου, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, 
Γιώργος Κάρουλλας, Χρίστος Χριστοφίδης, Παύλος Μυλωνάς, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Αντρέας 
Καυκαλιάς, Μαρίνος Μουσιούττας, Ζαχαρίας Κουλίας, Δημήτρης Δημητρίου, Άριστος Δαμιανού, Πανίκος 
Λεωνίδου, Άντρος Κυπριανού, Ονούφριος Κουλλά, Πρόεδρος, Σταύρος Παπαδούρης, Αλέκος 
Τρυφωνίδης, Ηλίας Μυριάνθους, Λίνος Παπαγιάννης, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Γιώργος Λουκαΐδης, Νίκος 
Τορναρίτης), δικαιολόγηση της αρνητικής ψήφου από τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και ψήφισή του σε νόμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 



861 

 

 

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 4ης Ιανουαρίου 2022 

Ώρα έναρξης: 11.21 π.μ. 

Αρ. 11 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλημέρα σας! 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλώ να διαπιστωθεί αν υπάρχει 
απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα. 

 Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Προτού αρχίσουμε, να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή χρονιά, με ιδιαίτερες ευχές στην καθεμία και στον 
καθένα ξεχωριστά! 

 H νέα χρονιά μάς βρήκε δυστυχώς με την πανδημία σε έξαρση και τις αντοχές όλων να δοκιμάζονται για 
ακόμη μία φορά.  Η σκέψη μας είναι με όλους όσοι νοσούν και με τους οικείους τους που δοκιμάζονται σκληρά, 
αλλά και με τους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής, οι οποίοι τις γιορτινές αυτές μέρες βρέθηκαν μακριά από 
τα σπίτια και τις οικογένειές τους, παλεύοντας να σώσουν ζωές, να δώσουν ελπίδα, θάρρος και δύναμη σε 
όσους έχουν ανάγκη.  Τους αξίζει θαυμασμός και έπαινος για τον επαγγελματισμό και τις υπηρεσίες που 
πρoσέφεραν και προσφέρουν ακούραστα για δύο σχεδόν χρόνια.  Τους ευχαριστούμε και εκφράζουμε τον 
σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας. 

 Εύχομαι και ελπίζω η νέα αυτή δοκιμασία να ξεπεραστεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να επανέλθουμε 
όλοι σύντομα στην κανονικότητά μας και να πάρουμε πίσω τη ζωή μας. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Προχωρούμε τώρα με αναφορά στον θάνατο του δόκτορος Βάσου Καραγιώργη, του κορυφαίου 
αρχαιολόγου καθηγητή και ιδρυτή της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο 
οποίος άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στον χώρο της αρχαιολογίας.  Ο Βάσος Καραγιώργης έφυγε από τη 
ζωή την 21η Δεκεμβρίου 2021 πλήρης ημερών.  Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε, δημοσία δαπάνη, στις 27 
Δεκεμβρίου 2021. 
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 Ο εκλιπών γεννήθηκε στο Τρίκωμο της επαρχίας Αμμοχώστου και σπούδασε, με υποτροφία της 
κυπριακής κυβέρνησης, κλασική και πρακτική αρχαιολογία στο Λονδίνο, όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα.  Το 
1952 διορίστηκε Βοηθός Έφορος του Κυπριακού Μουσείου, ενώ από το 1963 μέχρι και τη συνταξιοδότησή του 
το 1989 διετέλεσε διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων.  Επί διεύθυνσής του το τμήμα γνώρισε μεγάλη 
άνθιση και δημιουργικότητα και ο ίδιος ταύτισε το όνομά του με τη μεγάλη ανασκαφή της Σαλαμίνας, όπου επί 
22 χρόνια ανέσκαπτε, για να φέρει στο φως ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της Ανατολικής Μεσογείου, στο 
οποίο έμελλε να ζωντανέψουν σημαντικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και όχι μόνο.  Η μεγάλη 
αυτή ανασκαφή κατέδειξε την ελληνικότητα της Σαλαμίνας, η οποία έκτοτε αποτελεί εθνικό σύμβολο.  Εν 
συνεχεία, με τις ανασκαφές στη Σαλαμίνα, ήρθαν στο φως ακόμη πιο εντυπωσιακές αρχαιότητες, όπως η 
βασιλική νεκρόπολη και ομηρικοί τάφοι του 8ου και 7ου αιώνα π.Χ. ιδιαίτερης σημασίας για την αρχαιολογία.  Το 
όνομα του σπουδαίου αυτού αρχαιολόγου συνδέθηκε επίσης με τις ανασκαφές στο αρχαίο Κίτιο και τους 
μεγαλοπρεπείς ναούς του, στην Πύλα και τους οικισμούς της Ύστερης Χαλκοκρατίας, στην Πεντάγυια, στον 
Κοκκινόκρεμμο και αλλού. 

 Ο άνθρωπος με τη βαθιά γνώση περί την αρχαιολογία συνέβαλε στην ίδρυση αρχαιολογικών μουσείων 
σε όλες τις επαρχίες, καθώς και στη διοργάνωση αρχαιολογικών συνεδρίων, στο πλαίσιο των οποίων δόθηκε η 
ευκαιρία σε διαπρεπείς ξένους αρχαιολόγους να διεξάγουν ανασκαφές στην Κύπρο προβάλλοντας τη χώρα 
στο εξωτερικό και θέτοντάς τη στο επίκεντρο διεθνών ακαδημαϊκών συζητήσεων. 

 Ο Βάσος Καραγιώργης διετέλεσε επίσης Διευθυντής του Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», 
συνεργαζόμενος καθηγητής στο Ινστιτούτο Κύπρου, καθώς και μέλος της τετραμελούς Ιδρυτικής Επιτροπής 
της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, όντας από το 2019 ένα από τα τέσσερα 
μεταβατικά τακτικά μέλη της Ακαδημίας. 

 Υπήρξε πολυγραφότατος, αφού εξέδωσε δεκάδες βιβλία και εκατοντάδες άρθρα για την κυπριακή 
αρχαιολογία, λαμβάνοντας πληθώρα διακρίσεων για το ακαδημαϊκό αυτό έργο.  Τον Μάιο του 2008 ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας τού απένειμε τον τίτλο του Ταξιάρχη του Τάγματος 
της Τιμής για την προσφορά του στην αρχαιολογία. 

 Άνθρωπος με άριστη επιστημονική κατάρτιση, πνευματική καλλιέργεια, βαθιά γνώση των αρχαίων 
πηγών, μα και άνθρωπος χαρισματικός, ευρηματικός, με όραμα και μεγάλες ηγετικές ικανότητες, κληροδοτεί 
στην κυπριακή, αλλά και στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα τεράστιο έργο, κτήμα ες αεί.  Ταυτόχρονα, 
αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ακαδημαϊκή κοινότητα στην Κύπρο και διεθνώς. 

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

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία του η μνήμη! 

 Το μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας, που 
τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021».  Η έκθεση 
θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον αναπεμφθέντα 
νόμο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021» 

 Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Σάβια Ορφανίδου Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής: 
 Αντρέας Καυκαλιάς Μαρίνος Μουσιούττας 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2022, επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων στις 3 Δεκεμβρίου 2021 και αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ 
επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Στη συνεδρία της επιτροπής 
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παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και 
εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Υπενθυμίζεται ότι ο αναπεμφθείς νόμος κατατέθηκε στη Βουλή υπό τη μορφή πρότασης νόμου από 
τους κ. Στέφανο Στεφάνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Νικόλα 
Παπαδόπουλο και Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Χαράλαμπο Θεοπέμπτου 
εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και προβλέπει για την επιβολή μειωμένου 
συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ύψους 9% στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απότομης 
αύξησης των τιμών και ειδικότερα αποσκοπεί στη στήριξη των καταναλωτών, των νοικοκυριών και των 
επαγγελματιών, προκειμένου να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο 
προστίθεται στις ήδη βεβαρυμμένες και οικονομικά δυσχερείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν λόγω των 
επιπτώσεων της πανδημίας. 

 Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς 
την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2021, παρατίθενται αυτούσιοι πιο 
κάτω: 

«Α) Παραβίαση του δικαίου της ΕΕ και παράλληλα της αρχής της διάκρισης των εξουσιών 
1. Με βάση το άρθρο 169(3) του συντάγματος, συνθήκες, συμβάσεις και συμφωνίες που συνομολογούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, έχουν από την ημέρα δημοσίευσής τους στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας αυξημένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε ημεδαπού νόμου, υπό τον όρο ότι 
αυτές οι συνθήκες, οι συμβάσεις και οι συμφωνίες εφαρμόζονται αντίστοιχα και από το 
αντισυμβαλλόμενο μέρος.  Επιπρόσθετα, δυνάμει του άρθρου 179(2) του συντάγματος, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων υποχρεούται να μην ψηφίζει νόμο ή απόφαση που είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
ασύμφωνος ή αντίθετος με τις συνταγματικές πρόνοιες ή με οποιαδήποτε υποχρέωση επιβάλλεται στη 
Δημοκρατία, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της ως κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

2. Ο αναπεμπόμενος νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 
3 Δεκεμβρίου 2021 και ο οποίος τροποποιεί τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 
έως (Αρ. 5) του 2021, Ν.95(Ι)/2000 [στο εξής «Ν.95(Ι)/2000»], καταστρατηγεί συγκεκριμένες διατάξεις 
του ενωσιακού δικαίου οι οποίες θα αναλυθούν πιο κάτω και, ως εκ τούτου, συγκρούεται με το άρθρο 
179(2) του συντάγματος.  Πέραν της διαπίστωσης της παραβίασης του ενωσιακού δικαίου, ο 
αναπεμπόμενος Νόμος παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αφού οι αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας οι οποίες ασκούν εκτελεστική εξουσία με βάση το 
ενωσιακό δίκαιο είναι τέτοιας μορφής που δεν είναι δυνατόν να αναληφθούν από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και να μπορεί να αξιολογήσει την επίπτωση που θα έχει η εν λόγω τροποποίηση στις 
ευρύτερες υποχρεώσεις που έχει η Δημοκρατία με βάση το ενωσιακό δίκαιο. 3.  Η Κυπριακή Δημοκρατία 
υπόκειται σε δεσμεύσεις που επηρεάζουν την άσκηση της εθνικής οικονομικής και δημοσιονομικής 
πολιτικής, βάσει των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην ΕΕ και ειδικότερα 
από τη συμμετοχή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.  Στα πλαίσια της οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την ορθή στόχευση των προσπαθειών που 
αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, η ΕΕ υιοθέτησε μια σειρά μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αναδεικνύουν 
τη σταθερότητα που πρέπει να διέπει το δημοσιονομικό σχεδιασμό.  Στα τέλη του 2011 τέθηκε σε ισχύ η 
μεταρρύθμιση (μέρος του αποκαλούμενου Εξάπτυχου ή «Six Pack») του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης (ΣΣΑ), προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης με την αποφυγή, κατά το δυνατόν, μη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών.  Ακόμα μία 
μεταρρύθμιση σε αυτό τον τομέα πολιτικής αποτελεί η διακυβερνητική Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον 
Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ), 
συμπεριλαμβανομένου του «Δημοσιονομικού Συμφώνου», η οποία τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2013.  
Επιπλέον, τον Μάιο του 2013, τέθηκε σε ισχύ κανονισμός σχετικά με την αξιολόγηση των εθνικών 
σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων (μέρος του Δίπτυχου ή «Two Pack»). 

3. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι η σημαντικότερη διαδικασία συντονισμού και ελέγχου των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ.  Η εν λόγω διαδικασία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 
2010 και τέθηκε επίσημα σε ισχύ το πρώτο εξάμηνο του 2011.  Νομικά στηρίζεται στα άρθρα 121, 126, 
136 και 148 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ και στη δέσμη των έξι μέτρων.  Στηρίζεται κυρίως σε 
μη δεσμευτικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες αποκτούν όμως δεσμευτικό 
χαρακτήρα, όταν ένα κράτος μέλος τίθεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ή υπερβολικών 
ανισορροπιών και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της, επιβάλλονται κυρώσεις.  Στα πλαίσια αυτά η 
Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να υποβάλλει κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα 
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Σταθερότητας και Ανάπτυξης, βάσει των προνοιών του ΣΣΑ.  Στη βάση αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μπορεί να εκδίδει συστάσεις για λήψη μέτρων από την Κυπριακή Δημοκρατία.  Επίσης, γίνεται έλεγχος 
για τυχόν ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών.  Μέσω της διαδικασίας αυτής συντονίζονται οι 
δημοσιονομικές, μακροοικονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές των κρατών μελών, έτσι ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας 
κατάρτισης των εθνικών προϋπολογισμών και λήψης αποφάσεων για διάφορα θέματα οικονομικής 
πολιτικής.  Αυτό συνεπάγεται ότι η εκτελεστική εξουσία κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της 
εθνικής δημοσιονομικής πολιτικής συνυπολογίζει τυχόν συστάσεις και νέα δεδομένα που 
προκύπτουν υπό την ιδιότητα της Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της ΕΕ. 

4. Περαιτέρω και σύμφωνα με τον Κανονισμό 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, η δεύτερη αξιολόγηση πραγματοποιείται το φθινόπωρο έκαστου έτους στη βάση των 
Σχεδίων Δημοσιονομικών Προγραμμάτων (Draft Budgetary Plan) που υποβάλλουν τα κράτη μέλη μέχρι 
τις 15 Οκτωβρίου έκαστου έτους.  Η αξιολόγηση βασίζεται σε τυχόν αναθεωρημένα δεδομένα τα οποία 
προκύπτουν από το προσχέδιο του προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το ερχόμενο έτος.  Σε 
περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι το υπό εξέταση κράτος μέλος καταστρατηγεί σε 
σημαντικό βαθμό τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από το ΣΣΑ, δύναται να προβεί σε δημόσια, 
αιτιολογημένη Σύσταση για ετοιμασία επικαιροποιημένου Σχεδίου Δημοσιονομικού Προγράμματος, 
γεγονός που εξυπακούει και τη διαφοροποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής μέσω του ετήσιου 
προϋπολογισμού του κράτους. 

5. Η νομική υποχρέωση κάθε κράτους μέλους για επίτευξη τουλάχιστον ισοσκελισμένου προϋπολογισμού 
σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα απορρέει από το Δημοσιονομικό Σύμφωνο.  Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο 
είναι το σκέλος της διακυβερνητικής Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση 
(ΣΣΣΔ) που αφορά τις δημοσιονομικές και τις χρηματοοικονομικές πολιτικές.  Η ΣΣΣΔ υπογράφτηκε στη 
Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 2 Μαρτίου 2012 και τέθηκε σε ισχύ το 2013.  Η κύρια 
καινοτομία του Δημοσιονομικού Συμφώνου είναι ότι προβλέπει την υποχρέωση νομικής κατοχύρωσης 
σε συνταγματικό, κατά προτίμηση, ή ισότιμο αυτού επίπεδο, του λεγόμενου «χρυσού κανόνα» ή 
«κανόνα ισοσκελισμένων προϋπολογισμών» ή αλλιώς «χρεόφρενου».  Πρόκειται για τη νομική 
υποχρέωση της κυβέρνησης να διαμορφώνει και να εκτελεί ισοσκελισμένους, αν όχι 
πλεονασματικούς, προϋπολογισμούς, προκειμένου να αποφευχθεί η παραγωγή ελλειμμάτων 
και συνακόλουθα δημιουργία νέου χρέους.  Η ενσωμάτωση του κανόνα αυτού στο κυπριακό δίκαιο 
συντελέστηκε μέσω της εκ της Δημοκρατίας συνομολόγησης του Δημοσιονομικού Συμφώνου και με τη 
θέσπιση του Νόμου περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου [Ν.20(Ι)2014], ο 
οποίος μεταφέρει τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες πηγάζουν από την Οδηγία 
2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά 
πλαίσια των κρατών μελών (στο εξής «Οδηγία 2011/85/ΕΕ»).  Όταν ο «χρυσός κανόνας» δεν 
εφαρμόζεται, παρέχεται το δικαίωμα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος να προσφύγει στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σε περίπτωση που μία χώρα τίθεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, 
ενεργοποιείται αυτόματα ο διορθωτικός μηχανισμός, καθώς και η επιβολή κυρώσεων εναντίον της.  Η εκ 
του αναπεμπόμενου νόμου συνεπαγόμενη παράβαση του χρυσού κανόνα συνεπάγεται και παράβαση 
του Δημοσιονομικού Συμφώνου και συνεπώς και του άρθρου 169(3) του συντάγματος, το οποίο 
αποδίδει στο συνομολογηθέν Δημοσιονομικό Σύμφωνο αυξημένη ισχύ έναντι του αναπεμπόμενου 
νόμου. 

6. Η Οδηγία 2011/85/ΕΕ καθορίζει τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών, ώστε 
να διασφαλίζεται η σταθερότητα στη Ζώνη του Ευρώ μέσα από τη διατήρηση ενός βιώσιμου οικονομικού 
πλαισίου σε εθνικό επίπεδο.  Βασικό αντικείμενο της εν λόγω Οδηγίας 2011/85/ΕΕ είναι η διαμόρφωση 
από τα κράτη μέλη ρεαλιστικών μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων. 

7. Σύμφωνα με την Οδηγία 2011/85/ΕΕ:  «Προκειμένου να ενσωματωθεί η πολυετής δημοσιονομική 
προοπτική του πλαισίου δημοσιονομικής εποπτείας της Ένωσης, η κατάρτιση του ετήσιου νόμου περί 
προϋπολογισμού θα πρέπει να βασίζεται σε πολυετή δημοσιονομικό σχεδιασμό, που να απορρέει από 
το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο» και «Αυτό το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει 
να περιέχει, μεταξύ άλλων, προβλέψεις για κάθε σημαντικό στοιχείο δαπανών και εσόδων για το 
δημοσιονομικό έτος και πέραν αυτού σε βάση αμετάβλητης πολιτικής.  Κάθε κράτος μέλος πρέπει 
να είναι σε θέση να ορίζει καταλλήλως τις αμετάβλητες πολιτικές και ο ορισμός πρέπει να 
δημοσιοποιείται μαζί με τις συναφείς παραδοχές, μεθοδολογίες και σχετικές παραμέτρους». 

8. Περαιτέρω, το άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ προβλέπει ότι, «τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
δημοσιονομικός σχεδιασμός να βασίζεται σε ρεαλιστικές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές 
προβλέψεις, χρησιμοποιώντας τις πλέον επίκαιρες πληροφορίες...». 

9. Το άρθρο 9(1) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ αναδεικνύει την έννοια του πολυετούς δημοσιονομικού 
σχεδιασμού και την υποχρέωση για διαμόρφωση ενός «...αξιόπιστου, αποτελεσματικού μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο προβλέπει την υιοθέτηση δημοσιονομικού σχεδιασμού με χρονικό 
ορίζοντα τουλάχιστον τριών ετών...». 
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10. Το άρθρο 9(2)(β) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ αναφέρει ότι, «τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια 
περιλαμβάνουν διαδικασίες προκειμένου να καθορίζονται «προβλέψεις για κάθε σημαντικό στοιχείο 
δαπανών και εσόδων της γενικής κυβέρνησης...». 

11. Το άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ προνοεί ότι ο ετήσιος περί προϋπολογισμού νόμος συνάδει με τις 
διατάξεις που απορρέουν από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο.  Ειδικότερα, οι προβλέψεις 
εσόδων και δαπανών και οι προτεραιότητες που καθορίζονται στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό 
πλαίσιο, όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 9(2), αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του ετήσιου 
προϋπολογισμού. 

12. Όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες αναφορές στο ενωσιακό δίκαιο: 
• είναι σαφής η έμφαση που δίδεται στην υποχρέωση των κρατών μελών για ρεαλιστικό 

δημοσιονομικό σχεδιασμό στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων, 
• διαφαίνεται επίσης από τα προαναφερθέντα άρθρα της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ ότι τα έσοδα του 

κράτους και οι προβλέψεις σχετικά με αυτά αποτελούν βασική παράμετρο της διαδικασίας που 
απαιτείται από το ενωσιακό δίκαιο για δημοσιονομικό σχεδιασμό, ο οποίος υπόκειται σε 
καθορισμένες διαδικασίες ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

• αναδεικνύεται επίσης η έννοια του πολυετούς δημοσιονομικού σχεδιασμού, ο οποίος απορρέει από 
το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο. 

13. Η συνδυασμένη προσέγγιση των πιο πάνω δεδομένων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα έσοδα αποτελούν 
βασική μεταβλητή στη διαδικασία αυτή, η οποία δεν μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς και απρόβλεπτα, 
χωρίς να επηρεάσει τις πιο πάνω υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για ετήσιο, αλλά και 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό.  Ως εκ τούτου, η δυνατότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων 
για μείωση των προϋπολογιζόμενων εσόδων ανά πάσα στιγμή μέσα από την υποβολή προτάσεων 
νόμου, όπως ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, θα οδηγήσει σε εκτροχιασμό/απόκλιση από τον 
δημοσιονομικό σχεδιασμό, ο οποίος θα έχει αντίκτυπο τόσο στη δημοσιονομική θέση της Δημοκρατίας 
όσο και στην υλοποίηση των σχετικών της υποχρεώσεων, όπως προσδιορίζονται από το ενωσιακό 
δίκαιο. 

14. Ο Ν.20(Ι)/2014 προβλέπει στο άρθρο 5 αυτού ότι «Η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι η διαμόρφωση, η 
εκτέλεση και η παρουσίαση της δημοσιονομικής πολιτικής, περιλαμβανομένου και του προϋπολογισμού, 
της πολιτικής των μισθών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνάδει με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις νομοθεσίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπου εφαρμόζεται, ή/και άλλων διεθνών συμφωνιών.».  
Περαιτέρω, το άρθρο 10(α) του Ν.20(Ι)/2014 προβλέπει ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο διαμορφώνει 
τη δημοσιονομική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου και του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο.».  Εκ τούτου συνάγεται ότι η 
αρμοδιότητα για τη διαμόρφωση και υλοποίηση των θεμάτων δημοσιονομικής πολιτικής, στην οποία 
σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) βασίζεται μεταξύ άλλων και στον έλεγχο των εσόδων και δαπανών, ανήκει 
αποκλειστικά στην εκτελεστική εξουσία, η οποία έχει την αρμοδιότητα και ικανότητα να συνυπολογίσει 
όλα τα δημοσιονομικά δεδομένα/υποχρεώσεις και τα μακροοικονομικά μεγέθη, ώστε η καθορισθείσα και 
εφαρμοσθείσα πολιτική να συνάδει με τις πρόνοιες του Μέρους IV του Ν.20(Ι)/2014 που αφορά τους 
Δημοσιονομικούς Κανόνες και Πολιτική. 

15. Οι αρμοδιότητες που αποδίδονται στον Υπουργό Οικονομικών, δυνάμει του άρθρου 167 του 
συντάγματος και του άρθρου 11 του Ν.20(Ι)/2014, δεικνύουν τις πολλές παραμέτρους που πρέπει να 
συνυπολογιστούν από την εκτελεστική εξουσία τόσο για τη διαμόρφωση βιώσιμης δημοσιονομικής 
πολιτικής όσο και για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών κινδύνων.  Τα έσοδα που περιλαμβάνονται 
στον προϋπολογισμό έκαστου έτους αποτελούν μια βασική συνιστώσα στη διαδικασία που προβλέπεται 
στον Ν.20(1)/2014, η οποία δεν πρέπει να μεταβάλλεται κατά το δοκούν μέσα από την υποβολή 
προτάσεων νόμου για τις οποίες δε θα μπορούσε να υπάρξει καμία πρόβλεψη από την εκτελεστική 
εξουσία, χωρίς να συνυπολογίζονται οι οικονομικές και άλλες επιπτώσεις. 

16. Τόσο η διαδικασία αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αποτυπώνεται πιο πάνω, όσο και 
οι Οδηγίες που εκδίδονται για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου απαιτήσεων αναφορικά με τους 
κανόνες και τις διαδικασίες που διαμορφώνουν τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών 
αποτυπώνουν την πρόθεση για διασφάλιση, στο βαθμό του δυνατού, της σταθερότητας στη Ζώνη του 
Ευρώ σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο από αστάθμητους παράγοντες οικονομικό περιβάλλον.  Ως 
αστάθμητος παράγοντας στην προσπάθεια για δημοσιονομικό σχεδιασμό θεωρείται και η δυνατότητα 
της Βουλής των Αντιπροσώπων για μείωση των εσόδων.  Οι συνταγματικές και άλλες νομοθετικές 
πρόνοιες διαμορφώθηκαν, ώστε να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της Δημοκρατίας.  Μείωση 
των εσόδων μειώνει τη δυνατότητα του κράτους να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, 
γεγονός που θα οδηγήσει σε στενότερη εποπτεία από την ΕΕ και λήψη δημοσιονομικών μέτρων 
τα οποία θα έχουν αντίκτυπο στη δημοσιονομική πολιτική της Δημοκρατίας επηρεάζοντας την 
εύρυθμη λειτουργία της. 

17. Η πιο πάνω ανάλυση καταδεικνύει ότι ο αναπεμπόμενος νόμος με την επέμβαση που επιφέρει στα 
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έσοδα του κράτους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους επί της ουσίας καταστρατηγεί ή/και αναιρεί 
οποιαδήποτε διαδικασία ακολουθείται από την εκτελεστική εξουσία για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του 
Ν.20(Ι)/2014 και την ετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού στη βάση συγκεκριμένων προβλέψεων 
αναφορικά με τα έσοδα και τα έξοδα.  Ως εκ τούτου, επηρεάζει τις οικονομικές δυνατότητες του 
κράτους.  Η οποιαδήποτε ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας του κρατικού 
προϋπολογισμού επηρεάζει τις υποχρεώσεις της εκτελεστικής εξουσίας, όπως απορρέουν από 
τον Ν.20(Ι)/2014 καθώς και τις διεθνώς ειλημμένες υποχρεώσεις της.  Τέτοια επέμβαση 
επεμβαίνει σε αρμοδιότητες που το δίκαιο της ΕΕ και ο Ν.20(Ι)/2014 εναπόθεσαν στο κράτος 
μέσω αρμόδιας αρχής που είναι σε θέση να προβεί στην στάθμιση όλων των παραγόντων που 
έχουν αναλυθεί πιο πάνω.  Αυτή η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, 
αφού δεν μπορεί να ασκήσει εκτελεστικής μορφής αρμοδιότητες όπως απαιτεί ο Ν.20(Ι)/2014.  Κατ’ αυτό 
τον τρόπο υπάρχει παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, η οποία είναι όχι μόνο διάχυτη 
στο συνταγματικό στερέωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά έχει πλειστάκις αναγνωρισθεί και 
επιβεβαιωθεί ως η αναγκαία υποστύλωση της πολιτειακής λειτουργίας [Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. 
Βουλή των Αντιπροσώπων (Αρ. 1) (2009) 3 Α.Α.Δ. 23 και Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλή 
των Αντιπροσώπων, Αναφορά Αρ. 3/2014, ημερ. 31.10.2014].  Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών 
απαγορεύει και αποκλείει την άσκηση ή την ανάληψη εξουσίας εκτός της σφαίρας της αντίστοιχης 
αρμοδιότητας εκάστης εκ των τριών πολιτειακών εξουσιών [Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλή των 
Αντιπροσώπων (Αρ. 3) (1994) 3 Α.Α.Δ. 93].  Το πεδίο λειτουργίας των τριών πολιτειακών εξουσιών 
διαχωρίζεται αυστηρά και αποκλείεται η ανάληψη ή η άσκηση οποιοσδήποτε αρμοδιότητας από 
οποιαδήποτε από τις τρεις εξουσίες που δεν αποδίδεται σ' αυτήν από το σύνταγμα ή δεν εμπίπτει στο 
πεδίο της λειτουργίας της λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών της.  Το κριτήριο για την ταξινόμηση των 
κρατικών λειτουργιών, όπου αυτές δεν κατανέμονται ρητά από το σύνταγμα, είναι ουσιαστικό και 
συναρτάται με τα εγγενή χαρακτηριστικά και την εσώτερη φύση τους [Diagoras Development Ltd ν. 
National Bank of Greece S.A. (1985) 1 CLR 581].  Ο αναπεμπόμενος νόμος καταστρατηγεί την αρχή 
της διάκρισης των εξουσιών, την οποία ο νομοθέτης οφείλει να σέβεται, όταν νομοθετεί, και συνεπώς να 
μην υπερβαίνει το πεδίο της αρμοδιότητάς του, όπως αυτό χορηγείται από το άρθρο 61 του 
συντάγματος.  Η διαμόρφωση δημοσιονομικής πολιτικής και η ευθύνη για την υλοποίησή της με βάση τις 
αυξημένες στην παρούσα φάση απαιτήσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία έχει και συνολική εικόνα επί όλων των 
παραμέτρων που απαιτούνται για αυτή τη σύνθετη διαδικασία.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα από 
την ψήφιση τέτοιων νόμων όπως ο αναπεμπόμενος, οι οποίοι επηρεάζουν τον σχεδιασμό της 
δημοσιονομικής πολιτικής, παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας. 

18. Πέρα από τις βασικές αρχές και διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της ΕΕ στο σύνολό της, οι οποίες 
καταστρατηγούνται από τον αναπεμπόμενο νόμο, προκύπτει παραβίαση του ενωσιακού δικαίου 
αναφορικά με την ψήφιση αυτής καθαυτής της οριζόντιας, χωρίς στόχευση και εις το διηνεκές μείωσης 
του συντελεστή ΦΠΑ για την «παροχή ηλεκτρικού ρεύματος» όπως την αναφέρει η σχετική 
τροποποίηση του Δωδέκατου Παραρτήματος του Ν.95(Ι)/2000. 

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 102 της κοινοτικής Οδηγίας για τον ΦΠΑ (Οδηγία 
2006/112/ΕΚ), για την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 
απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση με την Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ.  Η διαβούλευση με την Επιτροπή 
ΦΠΑ, που γίνεται μόνο κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής ΦΠΑ στην οποία λαμβάνει μέρος η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι των κρατών μελών, έχει ολοκληρωθεί στις 22 Νοεμβρίου 2021 
και η εν λόγω Επιτροπή έχει αποδεχτεί τις προτάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την επιβολή 
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- 5% για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτει στην Οικιακή Διατίμηση με κώδικα 08 της 
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για ευάλωτους καταναλωτές για περίοδο 6 μηνών, 

- 9% στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτει στη Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Μονής 
Εγγραφής με κώδικα 01 και στη Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Διπλής Εγγραφής 02. 

19. Προς τον σκοπό αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο άσκησε την αρμοδιότητα που του παρέχεται από το 
άρθρο 18Α(2) του Ν.95(Ι)/2000 το οποίο προβλέπει τα εξής:  «Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με 
διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί το Δωδέκατο 
Παράρτημα προσθέτοντας ή διαγράφοντας από αυτό οποιαδήποτε περιγραφή ή τροποποιώντας 
οποιαδήποτε περιγραφή που εκάστοτε προσδιορίζεται σε αυτό.» και εξέδωσε το περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Πέμπτου και Δωδέκατου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2021, 
ΚΔΠ 525/2021.  Αντίγραφο του εν λόγω Διατάγματος επισυνάπτεται ως Συνημμένο στην παρούσα 
αναπομπή. 

20. Η πιο πάνω ρύθμιση συνάδει με την εργαλειοθήκη της ΕΕ για αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές 
ενέργειας, στοχευμένα και με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (δείτε Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου, 2021).  Ως εκ τούτου, η επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 
9% στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, διαμέσου του αναπεμπόμενου νόμου η οποία έχει καθολική 
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εφαρμογή χωρίς χρονικό περιορισμό αντίκειται στο άρθρο 102 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, εφόσον δεν 
έχει προηγηθεί η επιτακτικά θεσμοθετημένη διαδικασία διαβούλευσης με την Επιτροπή ΦΠΑ. 

21. Περαιτέρω, η εν λόγω τροποποίηση που επιφέρει ο αναπεμπόμενος νόμος στον Ν.95(Ι)/2000 δεν 
επιτυγχάνει τροποποίηση κατά τρόπο που να συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ που αφορά την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας.  Συγκεκριμένα, το άρθρο 102 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ προβλέπει ότι «Τα κράτη 
μέλη, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή ΦΠΑ, μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή 
στην προμήθεια φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας ή αστική θέρμανσης.».  Ο ορισμός του όρου 
«προμήθεια» προκύπτει από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, ο οποίος προβλέπει ότι προμήθεια είναι «η 
πώληση, συμπεριλαμβανομένης της μεταπώλησης, ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες.».  Ο 
αναπεμπόμενος νόμος δεν αναφέρεται σε προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας αλλά σε παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, κάτι το οποίο δεν συνάδει με τη επιβαλλόμενη ορολογία που πηγάζει από το δίκαιο της ΕΕ, με 
αποτέλεσμα να προκύπτει και ως προς το ζήτημα αυτό παραβίαση του δικαίου της ΕΕ, αφού ο 
μειωμένος συντελεστής θα εφαρμόζεται σε περίπτωση διαφορετική από αυτή που ο νομοθέτης του 
δικαίου της ΕΕ είχε πρόθεση να επιτρέψει να εφαρμοστεί. 

22. Ανεξαρτήτως του πιο πάνω, η εν λόγω τροποποίηση παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών 
και με ακόμη έναν κατάφωρο τρόπο.  Υφαρπάζει την νομοθετικά κατοχυρωμένη αρμοδιότητα του 
Υπουργικού Συμβουλίου με βάση το άρθρο 18Α του Ν.95(Ι)/2000 να ρυθμίζει με Διατάγματα τις 
περιπτώσεις για τις οποίες θα επιβάλλεται ο μειωμένος συντελεστής, μέσα στα πλαίσια που επιτρέπει το 
Τμήμα 2 του Κεφαλαίου 2 του Τίτλου VIII της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.  Η επιχειρούμενη τροποποίηση του 
Δωδέκατου Παραρτήματος με τον αναπεμπόμενο νόμο δεν μπορεί να παραγκωνίσει τη βασική 
νομοθετική πρόνοια του άρθρου 18Α, η οποία προβλέπει ότι μόνο με Διάταγμα του Υπουργικού 
Συμβουλίου μπορούν να προβλεφθούν οι περιπτώσεις που μπορούν να εισαχθούν στο 
Δωδέκατο Παράρτημα του Ν.95(Ι)/2000.  Αυτή η νομοθετικά λανθασμένη παρέμβαση από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων αποτελεί παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. 

23. Επιπρόσθετα και για σκοπούς ολιστικής παρουσίασης του δεσμευτικού πλαισίου που απορρέει από το 
ενωσιακό δίκαιο, επισημαίνεται ότι η Δημοκρατία τέθηκε αυτόματα κάτω από τη λεγόμενη 
«μεταπρογραμματική εποπτεία» («Post Programme Surveillance»), μέχρι να αποπληρωθεί τουλάχιστον 
το 75% του δανείου που έλαβε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.  Η εποπτεία διεξάγεται 
σε εξαμηνιαία βάση και αξιολογεί τη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική πολιτική της χώρας, τυχόν 
ανάκληση μέτρων που έχουν εισαχθεί στα πλαίσια του προγράμματος και τη δυνατότητα για 
αποπληρωμή της χρηματοδότησης.  Είναι εύληπτο το γεγονός ότι τυχόν δραστική μείωση των 
εσόδων της Δημοκρατίας θα οδηγήσει σε δυσκολία ή και αδυναμία αποπληρωμής της 
χρηματοδότησης. 

Β) Οικονομικοί και δημοσιονομικοί λόγοι 
24. Η ψήφιση του υπό αναφορά νόμου θα επιφέρει μεγάλο αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά και θα 

εκτροχιάσει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και στόχους του κράτους, καθότι πρόκειται για ένα 
μέτρο με οριζόντια εφαρμογή για το οποίο δεν έχει καθοριστεί χρονικό πλαίσιο εφαρμογής.  
Συγκεκριμένα, η απώλεια αναμένεται να ανέλθει στα €75 εκ. περίπου για περίοδο ενός έτους, με 
βάση τις εισπράξεις της ΑΗΚ σε ΦΠΑ.  Τα δημόσια οικονομικά επιβαρύνονται δυσανάλογα με την 
ψήφιση -διά του αναπεμπόμενου νόμου- μη στοχευμένων μέτρων, τα οποία δε συνυπολογίζουν 
την οικονομική δυνατότητα των καταναλωτών και έχουν οριζόντια εφαρμογή. 

25.  Ο καθορισμός των εσόδων αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας του δημοσιονομικού 
σχεδιασμού, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 167 του συντάγματος καθορίζεται από τον Υπουργό 
Οικονομικών.  Όπως προκύπτει και από την ερμηνεία της λέξης σύμφωνα με το «Λεξικό της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας» του Γ. Μπαμπινιώτη, «προϋπολογισμός» είναι «ο εκ των προτέρων υπολογισμός 
των εσόδων και των εξόδων για ορισμένη χρονική περίοδο».  Ως εκ τούτου, τα έσοδα πρέπει να 
θεωρούνται παράμετρος της δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία καλείται να πληροί τις γενικές 
μεν, δεσμευτικές δε υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο.  Αντιστοίχως, ο 
καθορισμός του συντελεστή ΦΠΑ εμπίπτει στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία 
αποφασίζει, ως αποτέλεσμα δέουσας και εμπεριστατωμένης μελέτης, συνυπολογίζοντας πάντοτε και τον 
δημοσιονομικό αντίκτυπο. 

26. Σημειώνεται ότι του καταρτισμού του προϋπολογισμού προηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 48 του 
Ν.20(1)/2014, ο καθορισμός στα πλαίσια του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 
ανώτατων οροφών δαπανών.  Οι οροφές αυτές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη σημαντικοί 
οικονομικοί παράμετροι, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων εσόδων.  Της κατάθεσης του 
προϋπολογισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων ακολουθεί η υποβολή στην ΕΕ του Σχεδίου 
Δημοσιονομικού Προγράμματος (Draft Budgetary Plan) [σχετική αναφορά στην παρ. 2(ΙΙΙ)]. 

27. Τα προϋπολογιζόμενα στον περί Προϋπολογισμού Νόμο έσοδα δεν ψηφίζονται από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.  Συνακόλουθα, η όποια ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας του προϋπολογισμού, 
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του οποίου τα έσοδα δεν ψηφίζονται, επηρεάζει το αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόγραμμα της 
κυβέρνησης και τις ήδη ειλημμένες διεθνείς υποχρεώσεις της και δεσμεύσεις της έναντι της ΕΕ, όπως 
αυτές παρουσιάζονται στις πιο πάνω παραγράφους.  Επί της ουσίας, ο αναπεμπόμενος νόμος 
παρεμβαίνει και τροποποιεί τη δημοσιονομική πολιτική, η οποία υπόκειται στις δεσμεύσεις του 
ενωσιακού δικαίου και αντίκειται στις σχετικές διατάξεις του συντάγματος, ήτοι του άρθρου 167. 

28. Ως εκ τούτου, ο αναπεμπόμενος νόμος καταστρατηγεί την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, την οποία 
ο νομοθέτης οφείλει να σέβεται, όταν νομοθετεί, και συνεπώς να μην υπερβαίνει το πεδίο της 
αρμοδιότητάς του, όπως αυτό χορηγείται από το άρθρο 61 του συντάγματος.  Η διαμόρφωση 
δημοσιονομικής πολιτικής και η ευθύνη για την υλοποίησή της με βάση τις αυξημένες στην παρούσα 
φάση απαιτήσεις που απορρέουν από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της 
εκτελεστικής εξουσίας, η οποία έχει και συνολική εικόνα επί όλων των παραμέτρων που απαιτούνται για 
αυτή τη σύνθετη διαδικασία.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσα από την ψήφιση νόμων που 
επηρεάζουν ουσιαστικά τον σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής, παρεμβαίνει στην 
προσπάθεια της εκτελεστικής εξουσίας να εκπληρώσει τις δημοσιονομικές της υποχρεώσεις, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.  Συγκεκριμένα, με την ψήφιση του αναπεμπόμενου νόμου 
μειώνονται τα έσοδα του κράτους κατά €75 εκ. ή ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά μισή ποσοστιαία 
μονάδα, επηρεάζοντας τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και δεσμεύσεις της Δημοκρατίας 
έναντι της ΕΕ.». 

 Συναφώς, με βάση τα προαναφερόμενα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εισηγείται όπως η Βουλή των 
Αντιπροσώπων μην εμμείνει στην απόφασή της, αποδεχόμενη την αναπομπή. 
 Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του αναπεμφθέντος νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι, όσον 
αφορά την ουσία του θέματος, η κυβέρνηση είχε ήδη προχωρήσει σε οριζόντια αποκοπή στους λογαριασμούς 
των οικιακών καταναλωτών μέσω της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).  Περαιτέρω, προχώρησε στη 
στήριξη ευάλωτων ομάδων μέσω μείωσης του ΦΠΑ με την προτροπή των δικαιούχων να ενταχθούν στο 
σχετικό πρόγραμμα, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη κοστολόγησης των προτάσεων νόμου που 
κατατίθενται από μέρους της Βουλής, ώστε να μην εκτροχιάζεται η λογική της οικονομικής διαχείρισης, όπως 
αυτή ασκείται από την εκτελεστική εξουσία στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν 
από τη συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ και ειδικότερα από τη συμμετοχή της στην Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση και στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). 
 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέλυσε ενώπιον της επιτροπής τα δύο σκέλη 
επί των οποίων βασίστηκε η ασκηθείσα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναπομπή, τα οποία εστιάζονται 
αφενός στην παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών από τη νομοθετική εξουσία και αφετέρου στην 
από την ψηφισθείσα νομοθεσία παραβίαση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας έναντι της ΕΕ.  Περαιτέρω, 
τόνισε την ανάγκη διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την όποια μείωση υφιστάμενου συντελεστή 
ΦΠΑ, η οποία, εφόσον δεν απαντήσει αρνητικά σε σχετική πρόταση που υποβάλλεται ενώπιόν της, παρέχει με 
τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στα κράτη να προχωρούν με σχετικές εθνικές ρυθμίσεις. 
 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του αναπεμφθέντος νόμου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια 
του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  

 Ήδη η συμφωνία την οποία έχουμε κάνει είναι ένας ομιλητής, ομιλήτρια από κάθε κόμμα, ξεκινώντας 
από τα μικρά κόμματα, οπόταν ποιοι θέλουν, νοουμένου ότι κάποιος επιθυμεί να μιλήσει; 

 Κύριε Θεοπέμπτου, να ξεκινήσουμε από εσάς; 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Χρόνια πολλά! 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Πρέπει να πω ότι είναι με μεγάλη απογοήτευση που έχουμε δει την αναπομπή, γιατί είναι πλέον 
αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι ο ηλεκτρισμός τζιαι το κόστος της ενέργειας γενικότερα είναι ακριβό.  Ξέρουμε 
πάρα πολλά καλά από τες προειδοποιήσεις και τα μέτρα που προγραμματίζει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ότι το κόστος της ενέργειας για όσες χώρες δεν προλάβουν να οργανωθούν σωστά θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο 
και όμως, αντί να δούμε εξαγγελίες για μέτρα ή οτιδήποτε άλλο το οποίο θα ήταν βοηθητικό τζιαι να μας κάμει 



869 

 

τουλάχιστον να μεν ανησυχούμε τόσο πολλά για τον φτωχό τον κόσμο, είδαμε απλά μιαν αναπομπή. 

 Εγώ επερίμενα, να σας πω την αλήθκεια, ότι μια κυβέρνηση η οποία έσιει μιαν ευαισθησία εννά κάμει 
ορισμένα πράματα.  Για παράδειγμα, ένα πράγμα το οποίο έν’ πάρα πολλά άδικο, πάρα πολλά άδικο, οι 
τταρίφες, επαναλαμβάνω πάρα πολλές φορές, αλλάξαμε τες τταρίφες, αφαιρέσαμε το μη χαμηλό κόστος των 
πρώτων κιλοβατώρων κατανάλωσης ενέργειας το οποίο εβοηθούσε τον φτωχόν τον κόσμο τζιαι μετά τζιείνους 
που εκαταναλώνναν πολλήν ενέργεια να τους τη βάλλεις ακριβή, γιατί εσπαταλούσαν ενέργεια ή 
εχρησιμοποιούσαν παραπάνω ενέργεια από ό,τι ήταν λογικό.  Τούτο το κομμάτι το αφήκαμε πίσω.  Έχουμε 
τζιαι μεγάλο κόστος όσον αφορά τους θερμοσυσσωρευτές, κάτι το οποίο ξέρω ότι είχαν σκοπό μάλιστα να το 
μεγαλώσουν πιο πολλά το κόστος των θερμοσσυσσωρευτών, παρ’ όλο που έσιει τόσο πολλύν κόσμο που 
μεινίσκει στα διαμερίσματα τζιαι ζιει τζιαι ζεσταίνει το σπίτι του ’πού τούτο το κομμάτι. 

 Επεριμέναμεν την εξαγγελία των μέτρων τζιαι μέτρα όπως για παράδειγμα το να βοηθήσεις τες φτωχές 
οικογένειες, τες ΑΠΕ, τούτα ούλλα τα μέτρα τα οποία κάμνουν όλες οι χώρες, μέτρα τα οποία έπρεπε να 
κάμνουμε τζιαι εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια.  Τούτον τουλάχιστον τον προγραμματισμό να μας 
καθησυχάσει δεν τον έχουμε δει.  Είναι για τούτον τον λόγο που εμείς δε θα υποστηρίξουμε την αναπομπή, 
γιατί επεριμέναμε, επαναλαμβάνω, πάρα πολλά.  Ξέρω τες συζητήσεις τζιαι τα σχόλια γιατί η Βουλή να μειώσει 
τον ΦΠΑ κτλ.  Ε, όταν δεν κάμνει κάτι η κυβέρνηση, τι άλλο έχει μείνει στη Βουλή να κάμει ’πού το να πάρει 
τούτο το μέτρο;  Γι’ αυτό και εμείς επιμένουμε. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Από τη ΔΗΠΑ ο κ. Τρυφωνίδης; 

 Για τρία λεπτά μάξιμουμ, κύριε Τρυφωνίδη μου. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Καλημέρα σας, 

 Εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων εύχομαι σε όλους χρόνια 
πολλά με υγεία και κάθε καλό και απελευθέρωση της πατρίδας μας να φέρει η νέα χρονιά! 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Εμείς, λειτουργώντας έγκαιρα και διαπιστώνοντας τη σοβαρή κατάσταση της ακρίβιας που καλπάζει 
τόσο στον τόπο μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, είχαμε προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική 
ενέργεια στο 5%, καθώς και επιπρόσθετα τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και φάρμακα από το 5% στο 0% για 
περίοδο έξι μηνών, τρεις διμηνίες.  Γιατί τα προτείναμε αυτά;  Γιατί διαπιστώναμε τον καλπασμό της ακρίβιας 
και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα κυπριακά νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυτή την περίοδο. 

 Η πλειοψηφία της Βουλής είχε την άποψη να τεθεί ποσοστό 9% για τον ΦΠΑ και ψηφίσαμε και εμείς 
αυτή την πρόταση.  Η αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας δε μας βρίσκει σύμφωνους, παρ’ όλο που 
μελετήσαμε τους λόγους που είναι στην αναπομπή είτε για εκτροχιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής είτε και 
άλλους νομικούς λόγους, που εξήγησε η εισαγγελία. 

 Θα επαναλάβουμε όπως και στην επιτροπή Οικονομικών κάποια σχόλια τα οποία θέλω να λάβουν 
σοβαρά υπόψη η κυβέρνηση και η Γενική Εισαγγελία, οι εκπρόσωποί της.  Όταν είναι παραβίαση του δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξουσίες… παρεμβαίνει η νομοθετική εξουσία στην εκτελεστική εξουσία και όλα 
αυτά που μας εξήγησε.  Δεν αμφιβάλλω για τους τυπικούς συνταγματικούς λόγους, όμως εδώ, επειδή πολλές 
φορές η Βουλή των Αντιπροσώπων έβαλε πλάτη για να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία και τα οικονομικά, 
όταν είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να βοηθηθεί ο κυπριακός λαός, ευρίσκονται όλοι αυτοί οι αυστηρά τυπικά 
συνταγματικοί λόγοι, ε, θέλαμε τη Γενική Εισαγγελία να είναι αυστηρά σκεπτόμενη και σε όλα τα υπόλοιπα, 
όταν έρχεται εδώ και μας λέει την αυστηρή διάκριση των εξουσιών. 

 Ο εκτροχιασμός της δημοσιονομικής πολιτικής, και θα απευθυνθώ και στον κ. Αβέρωφ, τον πρόεδρο του 
κυβερνώντος κόμματος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε, παρακαλώ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 



870 

 

 Ολοκληρώνω. 

 Μα, ποιος εκτροχιασμός, αγαπητοί φίλοι;  Έχομεν πάρα πολλά κονδύλια στον προϋπολογισμό -
περικόψαμε €30 εκατομ.- έχομεν πολλά άλλα περιττά ή ,αν θέλετε, μη πρωτίστως αναγκαία, άμα θέλαμε να 
κάνομεν αυτή τη βοήθεια στα νοικοκυριά και στες επιχειρήσεις, είτε λέγονται «κτίρια» είτε λέγονται άλλως πως 
«λειτουργικές δαπάνες» και ο προϋπολογισμός να μην εκτροχιαστεί.  Δε θέλομεν να εκτροχιαστεί και να έχει 
πρόβλημα η πατρίδα μας, ο τόπος μας.  Όμως, όταν θέλομεν να κάνομεν κάτι, το βρίσκομεν.  Οι περικοπές 
που έχουν γίνει είναι πέριξ των €30 εκατομ. και άλλα τόσα με τα δημόσια κτίρια, αγορές, μνημεία, λειτουργικές 
δαπάνες, πολλά εκατομμύρια.  Άρα, άμαν ηθέλαμεν, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούσαμε να βρεθούν τα 
κονδύλια, για να δώσομεν αυτή την ανάσα στα κυπριακά νοικοκυριά και στες επιχειρήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Τελειώνοντας, η Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων θα απορρίψει την 
αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας και σας καλώ να το ξανασκεφτείτε, και την κυβέρνηση και το 
κυβερνών κόμμα, γιατί επιβάλλεται να δώσομεν αυτή την ανάσα στα νοικοκυριά και στες επιχειρήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Χρόνια πολλά και καλή χρονιά, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Χρόνια πολλά, καλή χρονιά! 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ειλικρινά, πολλές φορές διερωτόμαστε κατά πόσον οι προτάσεις οι οποίες γίνονται από πλευράς του 
επιτελείου του υπουργείου Οικονομικών γύρω από τα ζητήματα τα οποία σήμερα εξετάζουμε πραγματικά 
έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

 Είναι γεγονός ότι στην αναπομπή που έχει σταλεί σήμερα αναφέρεται ότι υπάρχει μια απώλεια εσόδων, 
περίπου €75 εκατομ., ενώ με την πρόταση της κυβέρνησης, όπως είχε πάει στις Βρυξέλλες μέσα στον 
προηγούμενο Νιόβρη, αναφερόταν για μείωση των εσόδων από τον ΦΠΑ γύρω στα €7 εκατομ., λόγω της 
μείωσης του ρεύματος, της οικιακής διατίμησης της κατηγορίας 8 στο 5% και της κατηγορίας 1 και 2 στο 9%.  
Και διερωτώμαστε, όταν ο πληθωρισμός από πέρσι μέχρι φέτος έχει ξεπεράσει το 17% και κατά κύριο λόγο, 
λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, της ενέργειας, αυτό το ζήτημα έχει σταθμιστεί στην απώλεια 
εσόδων, στην αύξηση των εξόδων μάλλον που θα έχει το δημόσιο από την αύξηση αυτή του πληθωρισμού;  
Δηλαδή έχει γίνει στάθμιση ότι με τη μείωση του ΦΠΑ, όπως ήταν η πρόταση της Βουλής, θα εμειώνετουν σε 
κάποιο ποσοστό και ο πληθωρισμός, ώστε να αντισταθμίσει περισσότερο από €7 εκατομ. αυτή την απώλεια 
που θα έχουν τα δημόσια ταμεία;  Λόγω αύξησης του τιμαρίθμου και συνεπακόλουθα αύξηση των μισθών του 
δημοσίου τομέα και των άλλων υπόλοιπων εξόδων. 

 Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι αυτά δεν έγιναν στον βαθμό που θα έπρεπε να ήταν, όταν βλέπουμε ότι 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν λάβει αυτά τα μέτρα με τη μείωση ακριβώς του ΦΠΑ στο 
ηλεκτρικό, στα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν είτε φυσικό αέριο είτε άλλα καύσιμα.  Θεωρούμε ότι είναι 
λανθασμένη η προσέγγιση από πλευράς της κυβέρνησης για αναπομπή.  Περιμέναμε ότι όχι μόνο θα 
υιοθετούσε αυτή την πρόταση, αλλά την ίδια στιγμή, για να πιέσει τις τιμές καταναλωτή προς τα κάτω, θα 
έπρεπε να είχε αναλάβει πρωτοβουλίες και προς άλλες κατευθύνσεις. 

 Εμείς ως ΕΔΕΚ, κυρία Πρόεδρε, θα καταψηφίσουμε την πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μυριάνθους. 
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 Από το ΕΛΑΜ; 

 Ναι, κύριε Ιωάννου. 

 Μετά εσείς, κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Καταρχάς, καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Χρόνια πολλά! 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Ως ΕΛΑΜ είχαμε στηρίξει την πρόταση νόμου όπως είχε κατατεθεί και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο θα 
καταψηφίσουμε τη σημερινή αναπομπή.   

 Σημαντική διαφορά μας με την κυβερνητική πρόταση είναι η εξαίρεση των επιχειρήσεων.  Η Κύπρος 
αυτή τη στιγμή βρίσκεται σ’ ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο.  Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, λόγω των 
μέτρων που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, αντιμετωπίζει μείωση του κύκλου εργασιών του, 
που ξεπερνά το 50%.  Να μην αναφερθούμε στους χώρους εστίασης, που η μείωση του κύκλου εργασιών 
ξεπερνά το 80% και 90% σε κάποιες περιπτώσεις. 

 Ακούμε το επιχείρημα πως οι εταιρείες έτσι κι αλλιώς θα λάβουν τον ΦΠΑ τους πίσω.  Το πρόβλημα 
όμως οι συγκεκριμένες εταιρείες το αντιμετωπίζουν σήμερα και είναι σήμερα που χρειάζονται τη στήριξη από το 
κράτος.  Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις το μόνο που εισπράττουν είναι λογαριασμοί και, αν αυτό συνεχίσει και 
για την επόμενη περίοδο, πολλές θα οδηγηθούν στο κλείσιμο.  Μιλούμε για την οικονομική σταθερότητα του 
κράτους.  Τι σημαίνει όμως κλείσιμο των επιχειρήσεων;  Χιλιάδες εργαζόμενοι στην ανεργία, χιλιάδες καινούρια 
επιδόματα ανεργιακού, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τον μήνα, απώλεια εσόδων του κράτους τα οποία θα 
εισέπραττε απ’ αυτούς τους εργαζομένους.  Εκεί οδηγούνται τα πράγματα και η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι η 
ολική λύση στο πρόβλημα, είναι όμως ένα μικρό λιθαράκι στην αντιμετώπισή του. 

 Μαζί με την υγειονομική κρίση που ζούμε σήμερα, η ακρίβια του ηλεκτρικού ρεύματος είναι μία από τις 
μεγαλύτερες πραγματικές ανάγκες που βιώνουν οι Κύπριοι πολίτες.  Οι παραγωγικές επιχειρήσεις δεν 
μπορούν να περιμένουν ένα μαγικό ραβδί.  Η πολιτεία πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε απαραίτητο μέσο, για 
να μειώσει τόσο σήμερα όσο και μελλοντικά το κόστος των λογαριασμών.  Η ανάκαμψη της χώρας δεν περνά 
μόνο από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για επενδύσεις, αλλά κυρίως από τις λύσεις σε υφιστάμενα ζητήματα.  Σε 
αντίθετη περίπτωση οι επιχειρήσεις δεν πρόκειται να κάνουν Χριστούγεννα -όπως λέμε- αλλά Πάσχα, όχι όμως 
μέχρι την Ανάσταση, αλλά μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή!   

 Και, επειδή στην αναπομπή γίνεται αναφορά ότι η πρόταση νόμου παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εμείς θέλουμε να ξέρουμε ποιο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει οι νόμιμοι πολίτες της 
Κύπρου να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.  Ποιο δίκαιο της Ευρώπης δίνει το δικαίωμα 
στους Τουρκοκυπρίους να μην πληρώνουν ρεύμα σε περιοχές που οι Ελληνοκύπριοι το πληρώνουν;  Ποιο 
άρθρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται στην υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να παρέχει 
ηλεκτρισμό στους κατακτητές του, μετακυλίοντας το κόστος στους πολίτες της;  Όταν σταματήσουμε αυτές τις 
σπατάλες και αρχίσουμε να εισπράττουμε όσα μας χρωστούν, να είσαστε βέβαιοι πως οι προϋπολογισμοί όχι 
ισοσκελισμένοι, αλλά πλεονασματικοί θα είναι! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου.   

 Η κ. Ερωτοκρίτου εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Δε θα επιχειρηματολογήσω παραθέτοντας οικονομικά δεδομένα ή νομικές αναλύσεις.  Αυτά είναι 
χιλιοειπωμένα!  Ουδείς αμφισβητεί την οικονομική ορθότητα της πρότασης νόμου, που αρχικά κατατέθηκε από 
τον κ. Στεφάνου του ΑΚΕΛ και ακολούθως υιοθετήθηκε και από το Δημοκρατικό Κόμμα και από την ΕΔΕΚ και 
από τους Οικολόγους.  Θα σχολιάσω την πολιτική υποκρισία που ζούμε τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας!  
Αυτός ο λαός κλήθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταβάλει κόστος μεγάλο.  Γιατί;  Επειδή 
δεν είχαμε επιλογή, επειδή ήταν επιταγή που ερχόταν από τις Βρυξέλλες και το πλήρωσε ο λαός μας.  Κάποιοι 
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το 2018, όταν φόρτωναν δισεκατομμύρια χρέους σε αυτό τον λαό, όταν έκλεισαν τον συνεργατισμό, είχαν 
δημοσιονομικά περιθώρια και εκτόξευαν το χρέος το δημόσιο κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες.  Τότε ήταν 
δημοσιονομικά υπεύθυνοι.  Σήμερα, για να ελαφρύνουμε με πέντε, με δέκα, με είκοσι ευρώ τις τσέπες όχι των 
εκατομμυριούχων, αλλά των φτωχών και των μεσαίων, είμαστε δημοσιονομικά ανεύθυνοι και πολιτικά 
ανάλγητοι κατά την κυβέρνηση.   

 Πραγματικά, διερωτώμαι, κυρία Πρόεδρε, πώς είναι δυνατό να ακούμε από την πλευρά της κυβέρνησης 
ότι άλλες χώρες δεν έχουν πάρει αυτό το μέτρο, δεν έχουν υιοθετήσει αυτό το μέτρο, όταν, εάν οι ίδιοι 
αποταθούν στα υπόλοιπα κράτη μέλη, θα δουν ότι άλλες χώρες ακριβώς αυτά τα μέτρα υιοθέτησαν.  Στην 
Ισπανία μειώθηκε ο ΦΠΑ από 21% σε 10% οριζόντια για όλο τον κόσμο.  Αλλά κατά τ’ άλλα, η Κύπρος που 
ευημερεί, η Κύπρος των πλουσίων, η Κύπρος των μεγαλοεπιχειρηματιών θα είναι δημοσιονομικά ανεύθυνη και 
θα είναι οικονομικά αδύνατο να αντεπεξέλθει σε αυτή τη μείωση κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες για όσο χρόνο 
η τιμή των καυσίμων παραμένει στα ύψη διεθνώς.   

 Η αντιπολίτευση υιοθετεί και επιμένει σε ένα δημοσιονομικά υπεύθυνο και κοινωνικά ευαίσθητο μέτρο.  
Αυτός είναι ο φάρος και η πυξίδα η δική μας και δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε είτε πολιτικές εντυπωσιασμού 
είτε ανάλγητες κοινωνικά πρακτικές.   

 Είναι σωστή η πρόταση νόμου, μπορεί να βοηθήσει μία κυβέρνηση να βοηθήσει τον κόσμο και τον λαό, 
εάν υπάρχει πολιτική βούληση.  Η πολιτική βούληση, κυρία Πρόεδρε, που υπάρχει σήμερα δεν είναι για να 
βοηθήσουμε τον τόπο μας, είναι για να δημιουργήσουμε άλλου είδους εντυπώσεις. 

 Εμείς, αλλά και τα άλλα κόμματα με ειλικρίνεια, με διαφάνεια, βλέποντας τον κόσμο στα μάτια, 
επιμένουμε στην πρότασή μας.  Επαναλαμβάνω ότι έτσι θα πολιτευόμαστε και στο μέλλον, με δημοσιονομική 
υπευθυνότητα, αλλά και με κοινωνική ευαισθησία.   

 Το Δημοκρατικό Κόμμα θα καταψηφίσει την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Από το ΑΚΕΛ ο κ. Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καλημέρα, χρόνια πολλά! 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Και προπαντός υγεία στην εποχή που διερχόμαστε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πράγματι! 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Αντισυνταγματικότητα δεν υπάρχει.  Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου την 1η του Δεκέμβρη του 
2009 αποφάνθηκε για παρόμοιο θέμα.  Και διερωτώμαι γιατί η κυβέρνηση επανέρχεται. Άλλωστε, οι σημερινοί 
κυβερνώντες είχαν πρωταγωνιστήσει τότε, για να πάμε στο Ανώτατο Δικαστήριο. 

 Δεύτερον, η μείωση συντελεστή ΦΠΑ για σκοπούς ενέργειας συστήνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
για να αντιμετωπιστεί αυτό το ράλι αύξησης των τιμών στην ενέργεια, πόσω μάλλον για την Κύπρο, που είναι 
πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα ενεργειακής φτώχιας. 

 Τρίτον, είναι πολιτική δέσμευση των κομμάτων -λέχθηκε από το βήμα της Βουλής, όταν κάναμε τη 
συζήτηση- ότι θα επανέλθουμε στον συντελεστή ΦΠΑ, όταν τελειώσει αυτή η κατάσταση με τη μεγάλη αύξηση 
των τιμών στον ηλεκτρισμό.  Άρα, δεν μπορεί να κατηγορηθεί η αντιπολίτευση ότι είναι αδιάφορη και ανεύθυνη 
ως προς τα δημόσια οικονομικά.  Αλλά θα πρέπει να πω ότι η κυβέρνηση του Συναγερμού, όταν έχουμε να 
κάνουμε με στήριξη τραπεζών, με στήριξη μεγάλων κεφαλαίων και μεγάλων συμφερόντων, δεν ασχολείται με 
τα δημόσια οικονομικά∙ τρέχει απλώς με τη μορφή του κατεπείγοντος, για να το κάνει.  Τώρα που είναι για την 
κοινωνία και την οικονομία, για τον απλό τον κόσμο, εφευρίσκει διάφορες σοφιστείες, για να δικαιολογήσει τη 
δική της την αναλγησία, την αναισθησία για το τι βιώνει πραγματικά ο κόσμος!   

 Εάν ήμασταν ανεύθυνοι, θα συμφωνούσαμε με περαιτέρω μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, που ξέρετε ότι 
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υπήρχε μια τέτοια πρόταση και δεν την ψηφίσαμε, γιατί είμαστε υπεύθυνοι.  Θεωρούμε ότι με βάση τα 
δεδομένα που υπάρχουν σήμερα η μείωση μπορεί να απορροφηθεί από το κράτος.  Εάν υπάρχει η αναγκαία 
πολιτική βούληση από την κυβέρνηση να το κάνει, αυτή η απώλεια εσόδων που θα έχει, που εν πάση 
περιπτώσει τα νούμερα που δίνει η κυβέρνηση είναι μεγαλύτερα απ’ αυτά που πραγματικά είναι...  Η 
κυβέρνηση λοιπόν θα έπρεπε να αξιοποιήσει την προθυμία της Βουλής να βοηθήσει τον κόσμο και να 
συστρατευτεί μαζί με τη Βουλή, αντί για ακόμα ένα θέμα, για μια ακόμη φορά, για πολλοστή φορά να βρίσκεται 
απέναντι. 

 Στη δική μας την αντίληψη η αναπομπή έχει να κάνει με την έκφραση μιας αδιαφορίας και αναισθησίας, 
όπως έχω πει, της κυβέρνησης σε σχέση με την κοινωνία και μάλιστα για ένα θέμα που η μεγαλύτερη ευθύνη 
για την αύξηση της τιμής του ηλεκτρισμού βρίσκεται στην ίδια την κυβέρνηση και την ανικανότητά της. 

Θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων το πληρώνουμε εξαιτίας των ρύπων 
που είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε, γιατί η κυβέρνηση δεν έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει χρόνια 
τώρα, να φέρει και φυσικό αέριο για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και να πετύχει μεγαλύτερη διείσδυση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.   

Άρα, αγαπητοί φίλοι του Συναγερμού και της κυβέρνησής σας, πρέπει να φροντίσετε να οχυρώσουμε 
μαζί τον κόσμο, για να καλύψουμε τη δική σας ευθύνη για ό,τι πληρώνει ο κόσμος σήμερα!  Και δυστυχώς, δεν 
το κάνετε!  Έρχεστε τώρα, έρχεται η κυβέρνησή σας να αναπέμψει τον νόμο. 

 Το ΑΚΕΛ θα καταψηφίσει την αναπομπή και θα καλέσει την κυβέρνηση του Συναγερμού επιτέλους να 
σκεφτεί τον κόσμο, να μη μείνουμε μόνο στη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τον ηλεκτρισμό, αλλά και με άλλα 
μέτρα να βοηθήσουμε τον κόσμο, τα νοικοκυριά και την οικονομία να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Στεφάνου. 

 Και από τον Δημοκρατικό Συναγερμό ο κ. Γεωργιάδης. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, 

 Να ευχηθώ καλή χρονιά, κάθε καλό σε όλους και να πω ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα διατηρούμε τις 
απόψεις μας.  Δε συμφωνούμε με μειώσεις στη φορολογία του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς ημερομηνία λήξης, 
επ’ αόριστον, και για όλους.  Δε μας βρίσκουν σύμφωνους τέτοιες πολιτικές που δεν είναι στοχευμένες, τη 
στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση -σωστά πράττοντας- έχει ήδη προχωρήσει στη μείωση του συντελεστή στο 
5% για τα ευάλωτα νοικοκυριά, στο 9% για όλα τα υπόλοιπα.  Μειώσεις στοχευμένες και προσωρινές!  Και είναι 
πρωτοφανές για ένα κόμμα -οι Οικολόγοι για παράδειγμα, ένα πράσινο κόμμα στην Ευρώπη- να εισηγείται, να 
φωνάζει για μείωση στη φορολογία του ρεύματος που παράγεται με μαζούτ!  Συνεπώς, δε συμφωνούμε με τα 
πλείστα επιχειρήματα που έχουν ακουστεί.   

 Παρ’ όλ’ αυτά, δεν μπορούμε να στηρίξουμε την κυβερνητική αναπομπή.  Δε μας βρίσκει σύμφωνους.  
Και δε μας βρίσκει σύμφωνους για δύο λόγους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  Πρώτ’ απ’ όλα, είναι μια 
αναπομπή αχρείαστη, όπως έχει υποδειχθεί στην επιτροπή, όταν συζητείτο η πρόταση των κομμάτων, όπως 
αναφέρεται στο κείμενο της αναπομπής, όπως ακούστηκε προ ολίγου από την εκπρόσωπο της Νομικής 
Υπηρεσίας.  Η εκτελεστική εξουσία δικαιούται με βάση τον νόμο να επαναφέρει αμέσως τον συντελεστή από το 
9% στο 19%.  Νόμιμα και αμέσως!  Συνεπώς, καμία δημοσιονομική επίπτωση δε χρειάζεται να προκύψει, εάν η 
κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία ενασκήσει το δικαίωμά της -που ο νόμος της παρέχει- να επαναφέρει με 
διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο τον συντελεστή από το 9% στο 19%.  Και γι’ αυτό κατ’ ακρίβεια 
πρόκειται -η πρωτοβουλία της πλειοψηφίας της Βουλής- για ένα πυροτέχνημα, μια πράξη που δεν έχει 
αντίκρισμα, να μειώνει τον συντελεστή και την ίδια ώρα να διατηρείται το δικαίωμα στην εκτελεστική εξουσία να 
το επαναφέρει στο 19%.  Μηδενική λοιπόν δημοσιονομική επίπτωση!   

 Αλλά υπάρχει ένας σοβαρότερος λόγος που μας αναγκάζει αυτή τη φορά να έχουμε διαφωνία με την 
κυβέρνηση και να μην αποδεχόμαστε την κυβερνητική αναπομπή.  Και αυτό αφορά τον ισχυρισμό ότι το 
νομοθετικό σώμα δε δικαιούται να μειώνει φορολογίες.   

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

Μπορεί να έχουμε διαφωνίες όσον αφορά την ενάσκηση της οικονομικής πολιτικής, μπορεί να αποτελεί 
θέση μας ότι πρέπει όλοι, είτε βρισκόμαστε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, πολύ υπεύθυνα να 
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λαμβάνουμε αποφάσεις για τη φορολογική και την οικονομική πολιτική.  Ε, δεν επιτρέπεται να θέλουμε τους 
φόρους να μειώνονται και την ίδια ώρα να θέλουμε τις δαπάνες να αυξάνονται!  Δεν είναι υπεύθυνες 
συμπεριφορές αυτές!  Αλλά αυτή τη συζήτηση με πολιτικά επιχειρήματα πρέπει να τη διεξαγάγουμε και όχι με 
ισχυρισμούς περί δήθεν αντισυνταγματικότητας, που ουσιαστικά αναιρούν τη βασική αρμοδιότητα κάθε 
κοινοβουλίου και να ανεβάζει και να μειώνει φόρους.   

 Διάβασα στο κείμενο της αναπομπής που η Νομική Υπηρεσία ετοίμασε ότι παραβιάζονται οι ευρωπαϊκοί 
κανόνες περί δημοσιονομικής διαχείρισης.  Υπάρχει μήπως άλλο κοινοβούλιο στον ευρωπαϊκό χώρο ή αλλού 
που δεν έχει το δικαίωμα είτε να αυξάνει είτε να μειώνει τη φορολογία;  Ή μήπως σε συστήματα διάκρισης 
εξουσιών, όπως είναι το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών;  Δεν έχει η Βουλή στις Ηνωμένες Πολιτείες το ίδιο 
δικαίωμα είτε να αυξάνει είτε να μειώνει τη φορολογία;  Αν σωστά αντιλήφθηκα από τα όσα ο γενικός 
γραμματέας του ΑΚΕΛ ανέφερε για περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία, εμείς είμαστε έτοιμοι να το 
συζητήσουμε, είμαστε υπέρ των χαμηλών φορολογιών, με την απαραίτητη, με την αυτονόητη προϋπόθεση 
βέβαια ότι εξίσου συγκρατημένες πρέπει να παραμένουν και οι δημόσιες δαπάνες.  Αυτή λοιπόν τη συζήτηση 
είμαστε έτοιμοι να την πραγματοποιήσουμε, είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε σε μια υπεύθυνη κοινοβουλευτική 
διεργασία σε σχέση με τη φορολογική πολιτική.   

Και όσα έλεγε ο Δημοκρατικός Συναγερμός το 2009, όταν πράγματι με δική μας πρωτοβουλία, του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, είχε μειωθεί η φορολογία, τα λέμε και σήμερα.  Και όσα έλεγε η τότε κυβέρνηση, 
κύριε Στεφάνου, και όσα εσείς, ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τότε, λέγατε περί αντισυνταγματικότητας, 
νομίζω ότι δε θα τα επαναλάβετε και σήμερα, εάν αυτό το ζήτημα οδηγηθεί εκ νέου στο Ανώτατο Δικαστήριο. 

 Γι’ αυτούς τους λόγους λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς να αλλάζουμε 
καθόλου τη θέση μας επί της ουσίας του ζητήματος, αλλά για λόγους τάξης, για λόγους συνταγματικής 
ορθότητας και σεβασμού στο κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κοινοβουλίου να καθορίζει τη φορολογική πολιτική του 
κράτους, δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε την κυβερνητική αναπομπή. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. 

 Προχωράμε στην ψήφιση. 

 Ναι, κύριε Καρογιάν. 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι επί της ουσίας.  Απλώς, αν μου επιτρέπετε, εσείς και οι συνάδελφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Διαδικαστικό εννοείτε; 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ: 

 Ναι, ουσιαστικά είναι μία επισήμανση σε αυτά που έχει πει ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, διότι 
προφανώς αγγίζει τη δική μας παράταξη.  Απλώς, ήθελα να υπενθυμίσω ότι εμείς δε λειτουργούμε με έναν 
ανεύθυνο τρόπο.  Όταν είχαμε υποβάλει την πρότασή μας τότε, μετά από κάποιες μέρες το ECOFIN είχε 
αποφασίσει ότι είναι ελεύθερες οι κυβερνήσεις, έχουν τη διακριτική ευχέρεια να κινούνται, ακόμη και να 
επιβάλουν μηδενικούς συντελεστές και σε τρόφιμα και σε προϊόντα πρώτης ανάγκης.  Απλώς, είναι μια 
επισήμανση, διότι έχει να κάνει με την υπευθυνότητα της παράταξής μας και όχι με την ανευθυνότητα και τον 
λαϊκισμό.  Αυτό, μια μικρή διόρθωση, τίποτα περισσότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, ευχαριστώ, κύριε Καρογιάν. 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ: 

 Επί της ουσίας δεν αλλάζει η θέση μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αλλά ανοίγετε τη συζήτηση.  Άρα, καθηκόντως θα δώσω βεβαίως τον λόγο και…   

Θέλετε, κύριε Νεοφύτου, εσείς; 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 
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 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι. 

 Ναι, κύριε Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Εγώ δεν υπονόησα τη ΔΗΠΑ και κακώς η ΔΗΠΑ σηκώθηκε να θέσει το θέμα.  Απλώς, μπροστά στο 
ζήτημα που προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει, ότι, ξέρετε, θα ανατρέψουμε τα δημόσια οικονομικά και ότι λίγο 
πολύ αφήνει το υπονοούμενο ότι δεν ενδιαφέρεται η αντιπολίτευση για τα δημόσια οικονομικά, υπέδειξα το 
αυτονόητο.  Είχαμε μπροστά μας πρόταση για μείωση στο 5%.  Και θα ήθελα να υπενθυμίσω -για να μην 
κάνουμε ξανά τη συζήτηση που κάναμε, όταν συζητούσαμε το θέμα- ότι με τη λογική που πήγαμε στο 9% θα 
μπορούσαμε να πηγαίναμε και στον μηδενικό συντελεστή, αλλά μετρήσαμε και τα κουκιά και είπαμε ότι είμαστε 
υπεύθυνα άτομα, είμαστε υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις έναντι της χώρας και κρίναμε ότι υπό τις παρούσες 
συνθήκες η μείωση στο 9% μπορεί να γίνει και να απορροφήσει το κράτος την απώλεια των εσόδων.  Αυτό 
είχα πει.  Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, αγαπητέ μου Μάριε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφάνου. 

 Έληξε η συζήτηση, οπόταν πάμε στην ψηφοφορία.   

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της αποδοχής της αναπομπής; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, σαράντα τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομόφωνα, σαράντα τρεις.  

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τρεις ψήφους εναντίον, καμία ψήφο υπέρ και καμία αποχή, η αναπομπή απορρίπτεται. 

 Εδώ τελειώσαμε με τις εργασίες της σημερινής συνεδρίας.   

 Η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται για την Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022, με ημερήσια διάταξη που 
θα σας αποσταλεί. 

[Στις 10 Ιανουαρίου κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της δωδέκατης συνεδρίας της Πρώτης Συνόδου 

 
 Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου:   

 Η Προέδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της 
συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022, στις 4.00 μ.μ., έχει ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 

2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.190-2019). 

 2.  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική 
Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.191-2019). 

 3.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 
2020. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.096-2019). 

 4.  Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.195-2021). 

 5.  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.133-2021). 

Αποσύρονται 6.  Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.067-2020). 

Αποσύρονται και  

Επανακατατίθενται 

7.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική 
Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.061-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτών 
στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του  
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επιτυχής 
αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών 
προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, 
καθώς και η αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας για ακόμη μία φορά. 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης: 12.00 μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
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Δημητρίου Αννίτα  Μαυρίδης Μάριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Νεοφύτου Αβέρωφ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα  

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Δαμιανού Άριστος  Νικολάου Μαρίνα 

Καυκαλιάς Αντρέας Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Κέττηρος Νίκος Στεφάνου Στέφανος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  

Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

ΔΗΚΟ 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Ορφανίδης Χρίστος 

Κουλίας Ζαχαρίας Παντελίδης Χρύσης  

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 
Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής   

ΔΗΠΑ 
Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 

Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 
Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στον θάνατο του αρχαιολόγου καθηγητή και ιδρυτή της Ερευνητικής 

Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Βάσου Καραγιώργη και τήρηση μονόλεπτης σιγής 
στη μνήμη του. 

2. Έκθεση για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 
Νόμος του 2021», αγορεύσεις και συζήτηση (Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Αλέκος Τρυφωνίδης, Ηλίας 
Μυριάνθους, Σωτήρης Ιωάννου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Στέφανος Στεφάνου, Χάρης Γεωργιάδης, 
Μάριος Καρογιάν) και απόρριψη της αναπομπής. 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 13ης Ιανουαρίου 2022 

Ώρα έναρξης: 4.05 μ.μ. 

Αρ. 12 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής, παρακαλώ να διαπιστωθεί εάν υπάρχει 
απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ.  

 Απεβίωσε στα εξήντα πέντε του χρόνια ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Maria Sassoli.  
Ο David Maria Sassoli διετέλεσε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2009 και Πρόεδρός του από το 
2019, σε μια περίοδο με ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως η ολοκλήρωση της εξόδου της Βρετανίας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαμόρφωση στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή και η 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.  Εν μέσω μάλιστα των ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών που 
δημιούργησε η πανδημία, με τη δική του καθοδήγηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέχισε τις εργασίες του, 
για να μη σιγήσει η φωνή των πολιτών.   

 Ο David Maria Sassoli υπήρξε ένθερμος υπερασπιστής των ευρωπαϊκών ιδεωδών, της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.  Ένας προοδευτικός 
ηγέτης με όραμα, το οποίο υπηρέτησε ακούραστα και με ανιδιοτέλεια.  Πίστευε βαθιά στον άνθρωπο, θέτοντάς 
τον στο επίκεντρο των προσπαθειών του για μια Ένωση της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, για ένα πιο 
ελπιδοφόρο μέλλον για τους Ευρωπαίους πολίτες, ιδιαίτερα τους νέους.    

 Με παρρησία καταδίκασε τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην περίκλειστη περιοχή της 
Αμμοχώστου, αλλά και στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, υπερασπίζοντας τις ευρωπαϊκές αρχές 
και αξίες.  Δυστυχώς, η πανδημία του κορωνοϊού δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση επίσκεψής του στην 
Κύπρο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης την οποία είχε αποδεχθεί. 

 Το έργο που αφήνει αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη.  Ως πολιτικοί αντλούμε έμπνευση και δύναμη 
από το όραμά του, για να κτίσουμε την Ευρώπη του μέλλοντος, μια Ευρώπη αντάξια των προσδοκιών των 
πολιτών της.     

 Προχθές, 11 Ιανουαρίου, απέστειλα συλλυπητήρια επιστολή εκ μέρους όλων των μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων στην Πρώτη Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την κ. Metsola και σήμερα το πρωί 
υπέγραψα το βιβλίο συλλυπητηρίων που ανοίχθηκε στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.  
Εξέφρασα εκ μέρους όλων των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην 
οικογένειά του, στους συναδέλφους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στον φίλο ιταλικό λαό.  

 Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.   

 Αρχίζουμε βεβαίως, τη σημερινή συνεδρία με αναφορά και στον θάνατο του πρώην μέλους της Βουλής 
των Αντιπροσώπων Ντίνου Χατζηνικόλα, του οποίου η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε χθες στη γενέτειρά του 
στο Κελλάκι Λεμεσού. 
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 Ο Ντίνος Χατζηνικόλας άρχισε από νωρίς την ενεργό του δράση με την ανάμιξή του στο φοιτητικό κίνημα 
στην Ιταλία, όπου έκανε τις σπουδές του. 

 Με την επιστροφή του στην Κύπρο, ο εκλιπών ανέπτυξε πολυσχιδή δράση με την ανάληψη ποικίλων 
επαγγελματικών καθηκόντων και αξιωμάτων, ενώ ταυτόχρονα αρθρογραφούσε στον ημερήσιο τύπο.  Αρχικά 
εργάστηκε στην Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λεμεσού, της οποίας υπήρξε μέλος, διετέλεσε επαρχιακός 
γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών Λεμεσού και μέλος των διοικητικών συμβουλίων του Συμβουλίου 
Εξαγωγών Κυπριακών Επιτραπέζιων Σταφυλιών και του Συμβουλίου Αμπελουργικών Προϊόντων. 

 Την περίοδο 1994 με 2001 διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Γερμασόγειας, όπου τιμήθηκε από τον δήμο 
για την εν γένει προσφορά του στα κοινά.  Υπήρξε επίσης μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. 

 Από το 2003 έως το 2011 υπηρέτησε ως βουλευτής του ΑΚΕΛ Λεμεσού.  Κατά τη θητεία του στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων υπήρξε αναπληρωτής πρόεδρος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Γεωργίας και 
Περιβάλλοντος, καθώς και μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εμπορίου και Βιομηχανίας και Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.     

 Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένειά του και τους οικείους του. 

 Σας καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των δύο πολιτικών. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία τους η μνήμη! 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 17 Δεκεμβρίου, η κ. Μαρίνα Νικολάου, μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στη Διάσκεψη για το 
Μέλλον της Ευρώπης, συμμετείχε διαδικτυακά σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Ισχυρότερη 
Οικονομία, την Κοινωνική Δικαιοσύνη και τις Θέσεις Εργασίας.  

 Σε παρέμβασή της η κ. Νικολάου επισήμανε ότι η πανδημία οδήγησε σε περαιτέρω απορρύθμιση της 
αγοράς εργασίας, διεύρυνε τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και επηρέασε αρνητικά τις πιο ευάλωτες 
ομάδες.  Η κ. Νικολάου υπογράμμισε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη είναι απαραίτητες για μια 
δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη και την προώθηση ενός ανθρωποκεντρικού μοντέλου ανάπτυξης.  
Ειδικότερα, σημείωσε ότι η θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού, που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 
κάθε κράτους μέλους, τα επιδόματα και τις συντάξεις, πρέπει να αντικατοπτρίζει ένα αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο για όλους τους πολίτες. 

 Στις 17 Δεκεμβρίου, ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, Ειδικός Αντιπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη για θέματα Συμμετοχής της 
Κοινωνίας των Πολιτών, συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη που συνδιοργάνωσαν το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με θέμα την 
καταπολέμηση της μη ανεκτικότητας έναντι των προσφύγων και των μεταναστών.  Σε παρέμβασή του ο κ. 
Χατζηγιάννης ανέφερε ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στις κοινωνίες 
των χωρών υποδοχής, αν τους δοθεί η ευκαιρία.  Ο κ. Χατζηγιάννης υπογράμμισε την ανάγκη καλλιέργειας 
θετικών αντιλήψεων στις τοπικές κοινωνίες και ουσιαστικής συμβολής των διεθνών και τοπικών ΜΚΟ στην 
προσπάθεια αυτή.  Επισήμανε, ωστόσο, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν χώρες υποδοχής δυσανάλογα 
μεγάλου αριθμού μεταναστών, τονίζοντας ότι επείγει η επίτευξη συμφωνίας για μια στρατηγική για τη 
μετανάστευση, ώστε να μπορούμε να αποκομίσουμε τα σημαντικά οφέλη της. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούμε τώρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Τα θέματα με 
τους αριθμούς 1, 2 και 3, τα οποία είναι εξ αναβολής, έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019», «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, 
Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019» και «Οι 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020».  Παρακαλώ τον γραμματέα να 
διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 1 νομοσχεδίου:  Τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε η 
ευθύνη της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων 
να ανατεθεί στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).  Περαιτέρω, σκοπείται η εισαγωγή εσωτερικών 
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ασφαλιστικών δικλίδων σε όλες τις διαδικασίες της ΕΔΥ προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, 
το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή υποψηφίων. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 2 νομοσχεδίου:  Θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης και 
επιλογής υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της 
δημόσιας υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της 
αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. 

 Σκοπός των υπ’ αριθμόν 3 κανονισμών:  Θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση της διαδικασίας 
αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων στη βάση νέου συστήματος αξιολόγησης, σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν μεταξύ άλλων τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την εργασιακή 
συμπεριφορά για τη διαπίστωση της καταλληλότητάς τους για προαγωγή ή διατμηματική προαγωγή. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια και 
τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος 

Παρόντες: 

  Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

  Χρύσης Παντελίδης Ηλίας Μυριάνθους 

  Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής: 

 Σάβια Ορφανίδου Mαρίνος Μουσιούττας 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια και τους 
κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 24 
Φεβρουαρίου 2020, στις 26 Νοεμβρίου 2021 και στις 3 και 6 Δεκεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι στη συνεδρία 
της επιτροπής, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021, παρέστη η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, ο γενικός 
διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, η διευθύντρια του 
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, του Γενικού Λογιστηρίου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων 
Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), Παγκύπρια Συντεχνία 
Ισότητα, ΣΕΚ και ΠΕΟ. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόμου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής κ. 
Σωτήρης Ιωάννου. 

 Όπως είναι γνωστό, η επιτροπή με προηγούμενες συνθέσεις της είχε την ευκαιρία να εξετάσει δέσμη 
σχεδίων νόμου που κατατέθηκαν αρχικά στη Βουλή τον Σεπτέμβριο του 2015 και αφορούσαν τη μεταρρύθμιση 
της δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων βάσει των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονταν στο 
μνημόνιο συναντίληψης που υπογράφτηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας για τα οριζόντια 
θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια υπηρεσία. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης επί της αρχικής δέσμης σχεδίων νόμου για τη μεταρρύθμιση 
της δημόσιας υπηρεσίας ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο οποίος κλήθηκε στην επιτροπή, για να 
καταθέσει τις θέσεις του, τοποθετούμενος επί συγκεκριμένων προνοιών αυτών και ειδικότερα επί των 
προνοιών που αφορούσαν στην αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων βάσει ποσόστωσης, δήλωσε ότι 
υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας. 

 Συναφώς, η επιτροπή με την τότε σύνθεσή της κάλεσε την εκτελεστική εξουσία να επανεξετάσει τα υπό 
αναφορά σχέδια νόμου, με εξαίρεση το νομοσχέδιο που αφορά στην απόσπαση των υπαλλήλων της δημόσιας 
υπηρεσίας και των οργανισμών δημόσιου δικαίου, το οποίο κρίθηκε ότι δεν περιείχε εκ πρώτης όψεως 
οποιεσδήποτε αντισυνταγματικές πρόνοιες, και να επανέλθει στη Βουλή με νέα σχέδια νόμου. 

 Σημειώνεται ότι με την κατάθεση της νέας δέσμης σχεδίων νόμου στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 η εκτελεστική 
εξουσία ζήτησε την απόσυρση νομοσχεδίου που αφορούσε στην αστική ευθύνη των δημόσιων υπαλλήλων, 
καθότι διαπιστώθηκαν και σε αυτό σοβαρά συνταγματικά κενά. 

 Η νέα δέσμη νομοσχεδίων καταψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την τότε σύνθεση της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κατά τη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος στις 9 Δεκεμβρίου 2016. 
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 Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο που αφορούσε την ενίσχυση της κινητικότητας (αποσπάσεις) μεταξύ της 
δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου, καθώς και την κινητικότητα υπαλλήλων μεταξύ 
των οργανισμών δημοσίου δικαίου ψηφίστηκε σε νόμο στις 12 Μαΐου 2017.  Σε νόμο ψηφίστηκε επίσης στις 6 
Ιουλίου 2018 νομοσχέδιο που αφορούσε την κατάργηση της προφορικής εξέτασης για υπαλλήλους με κλίμακα 
χαμηλότερη από την Α7. 

 Μετά την καταψήφιση των πιο πάνω νομοσχεδίων, ακολούθησε νέος κύκλος διαβουλεύσεων μεταξύ 
Υπουργείου Οικονομικών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων  με σκοπό την αναπροσαρμογή των 
προτάσεων και τον καταρτισμό νέων νομοθετημάτων. 

 Συναφώς, στις 11 Οκτωβρίου 2019 η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε τη νέα δέσμη σχεδίων νόμου, η 
οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προς εξέταση και ψήφιση. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί η ανάθεση στην ΕΔΥ της ευθύνης παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος 
αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και η εφαρμογή εσωτερικών ασφαλιστικών δικλίδων σε όλες 
τις διαδικασίες της ΕΔΥ προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές 
που διέπουν την επιλογή υποψηφίων. 

 Με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται μεταξύ άλλων η εισαγωγή των πιο κάτω νομοθετικών ρυθμίσεων: 

1. Δημιουργία νέας κατηγορίας θέσεων «διατμηματικής προαγωγής», που περιλαμβάνει τις 
επιστημονικές/επαγγελματικές θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας στην κλίμακα Α13(ii) του κυβερνητικού 
μισθολογίου και αποσκοπεί στην ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων.  Τις θέσεις της 
κατηγορίας αυτής θα μπορούν να διεκδικούν δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη 
δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο, νοουμένου ότι κατέχουν τα 
απαιτούμενα από τα οικεία σχέδια υπηρεσίας ακαδημαϊκά/επαγγελματικά προσόντα και σχετική πείρα, 
όπως αυτά θα καταρτιστούν αμέσως μετά τη δημιουργία της νέας αυτής κατηγορίας. 

 Σημειώνεται ότι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία οι επηρεαζόμενες θέσεις εντάσσονται στην 
κατηγορία των θέσεων «προαγωγής» και μπορούν να τις διεκδικήσουν μόνο υπάλληλοι που υπηρετούν 
στην αμέσως κατώτερη θέση της ίδιας δομής θέσεων στο ίδιο υπουργείο/υφυπουργείο/τμήμα/υπηρεσία. 

2. Ανάθεση στην ΕΔΥ της αρμοδιότητας παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος 
αξιολόγησης της απόδοσης των δημόσιων υπαλλήλων. 

3. Εφαρμογή από την ΕΔΥ εσωτερικών ασφαλιστικών δικλίδων σε όλες τις διαδικασίες της προς 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή 
των υποψηφίων.  Ειδικότερα, προβλέπεται η συμπλήρωση δομημένων εντύπων και η καταγραφή των 
αποτελεσμάτων της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων από την ΕΔΥ, όπως και η δυνατότητα κάθε 
υποψηφίου να έχει πρόσβαση σε αυτά, χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει γι’ αυτό άδεια του δικαστηρίου. 

4. Τροποποίηση του πειθαρχικού κώδικα με την εισαγωγή των πιο κάτω νέων ρυθμίσεων αναφορικά με 
τον διορισμό ερευνώντων λειτουργών για διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων δημόσιων 
υπαλλήλων: 

 α. Καταρτισμός καταλόγου ερευνώντων λειτουργών σε κάθε υπουργείο/υφυπουργείο/ανεξάρτητη 
υπηρεσία, αποτελούμενου από υπαλλήλους διαφόρων επιπέδων που υπηρετούν σε θέση με 
μισθολογική κλίμακα Α8 και άνω του κυβερνητικού μισθολογίου, που θα μπορούν να οριστούν ως 
ερευνώντες λειτουργοί για διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίοι θα τύχουν 
κατάλληλης εκπαίδευσης. 

 β. Για τη διερεύνηση των πειθαρχικών αδικημάτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση μέχρι την 
κλίμακα Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου ορίζεται ερευνών λειτουργός από τον εν λόγω 
κατάλογο της οικείας αρμόδιας αρχής, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει ανώτερη θέση από τον υπό 
διερεύνηση υπάλληλο, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρακτικό η εφαρμόσιμο, οπότε θα 
τυγχάνουν εφαρμογής οι ρυθμίσεις που προβλέπονται για υπαλλήλους που κατέχουν θέση 
ψηλότερη από την κλίμακα Α13(ii). 

 γ. Για τη διερεύνηση των πειθαρχικών αδικημάτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση ψηλότερη από 
τη κλίμακα Α13(ii) ορίζεται ερευνών λειτουργός από τον κατάλογο άλλης αρμόδιας αρχής με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.  Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ότι ο ερευνών 
λειτουργός δεν πρέπει να κατέχει κατώτερη θέση από τον υπό διερεύνηση υπάλληλο, εκτός αν 
πρόκειται για ερευνώντα λειτουργό που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ή στη 
Νομική Υπηρεσία. 

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης και 
επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΥ για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, με 
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απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής 
εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. 

 Οι κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου αφορούν τα πιο κάτω: 

1. Εισαγωγή συστήματος μοριοδότησης με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και βαρύτητα για καθεμία από 
τις τρεις κατηγορίες των ανελικτικών θέσεων. 

2. Διεξαγωγή δομημένων προφορικών συνεντεύξεων. 

3. Διασύνδεση συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης με το σύστημα προαγωγών με καθορισμένη 
βαρύτητα. 

4. Κατάργηση του κριτηρίου της αρχαιότητας ως το κυριότερο κριτήριο για προαγωγή. 

 Συγκεκριμένα, για τις τρεις κατηγορίες των ανελικτικών θέσεων (προαγωγής, διατμηματικής προαγωγής, 
πρώτου διορισμού και προαγωγής) καθορίζονται ειδικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων, καθώς και η 
βαρύτητα που αποτιμάται σε μονάδες για το καθένα από αυτά. 

 Τα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνουν: 

1. Πρόσθετα προσόντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης. 

2. Πρόσθετη πείρα απαιτούμενη από το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας. 

3. Σχετική με το αντικείμενο πείρα. 

4. Αξιολόγηση απόδοσης με βάση τις ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις. 

5. Σύσταση οικείου προϊσταμένου τμήματος. 

6. Aποτελέσματα εξεταστικού κέντρου (ΕΚ). 

7. Προφορική εξέταση από την ΕΔΥ. 

 Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω κριτήρια, καθώς και η βαρύτητα αυτών για την κάθε κατηγορία θέσεων 
διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με το αρχικά κατατεθέν νομοσχέδιο, έπειτα από εκ νέου διαβούλευση μεταξύ 
Υπουργείου Οικονομικών και ΠΑΣΥΔΥ στο πλαίσιο των προσπαθειών του υπουργείου για την εξασφάλιση της 
μέγιστης δυνατής συναίνεσης. 

 Όσον αφορά τον καταρτισμό του καταλόγου υποψηφίων που θα κληθούν ενώπιον της ΕΔΥ για 
προφορική εξέταση προνοείται όπως ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία: 

1. O κατάλογος των υποψηφίων/αιτητών με τη σειρά κατάταξής του από το ΕΚ και τη βαθμολογία τους θα 
υποβάλλεται στην ΕΔΥ. 

2. Η ΕΔΥ θα εξετάζει την από μέρους των επιτυχόντων κατοχή των απαιτούμενων από το σχέδιο 
υπηρεσίας προσόντων. 

3. Η ΕΔΥ, αφού συνυπολογίσει στον βαθμό που οι υποψήφιοι έχουν συγκεντρώσει στο ΕΚ τις μονάδες 
που τυχόν να τους αναλογούν, λόγω της πείρας τους στο υπουργείο/υφυπουργείο/τμήμα/υπηρεσία 
όπου υπάγεται η υπό πλήρωση θέση, θα καταρτίζει τον τελικό κατάλογο υποψηφίων με βάση τη 
βαθμολογία των δύο πιο πάνω κριτηρίων. 

4. Στη συνέχεια θα προωθούνται για προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ οι πρώτοι τρεις υποψήφιοι ανά 
υπό πλήρωση θέση. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 87 του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των 
δημόσιων υπαλλήλων στη βάση νέου συστήματος αξιολόγησης, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια 
αξιολόγησης που αφορούν μεταξύ άλλων τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την εργασιακή συμπεριφορά. 

 Περαιτέρω, προτείνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις που αφορούν τη διαπίστωση της καταλληλότητας του 
υπαλλήλου για προαγωγή ή διατμηματική προαγωγή, τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της 
ετήσιας αξιολόγησης, τις κατηγορίες υπηρεσιακών εκθέσεων, την περίπτωση σύνταξης δυσμενούς 
υπηρεσιακής έκθεσης, τις ευθύνες των λειτουργών αξιολόγησης και των προϊσταμένων τμημάτων και την 
εποπτεία της εφαρμογής του προτεινόμενου συστήματος. 

 Ειδικότερα, με τους κανονισμούς προτείνεται η εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης των δημόσιων 
υπαλλήλων και περιλαμβάνονται οι πιο κάτω ρυθμίσεις: 

1. Αξιολόγηση των υπαλλήλων με βάση κριτήρια και αναλυτικό πλαίσιο ικανοτήτων/δεξιοτήτων ανάλογα με 
το ιεραρχικό τους επίπεδο, 

2. Κατάταξη των υπαλλήλων για σκοπούς αξιολόγησης στα εξής δύο ιεραρχικά επίπεδα: 
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 α.  Ιεραρχικό επίπεδο 1:  Αφορά το διευθυντικό και μεσο-διευθυντικό προσωπικό, στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι θέσεις με μισθολογικές κλίμακες Α13(ii) και άνω, για το οποίο η βαθμολόγηση 
θα είναι περιγραφική και η αξιολόγηση θα γίνεται μόνο για σκοπούς ανάπτυξης των υπαλλήλων 
και δε θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς προαγωγής. 

 β. Ιεραρχικό επίπεδο 2:  Αφορά το προσωπικό σε θέσεις εισδοχής και το προσωπικό με εποπτικά 
καθήκοντα σε θέσεις με μισθολογική κλίμακα κάτω από την κλίμακα Α13(ii), για το οποίο η 
βαθμολόγηση θα είναι αριθμητική και η αξιολόγηση θα λαμβάνεται υπόψη τόσο για σκοπούς 
ανάπτυξης όσο και για σκοπούς προαγωγής. 

3. Ρυθμίσεις για εξέταση της ένστασης των υπαλλήλων επί της αξιολόγησής τους από επιτροπή 
ενστάσεων, η οποία θα είναι διαφορετική από την ομάδα αξιολόγησης του υπαλλήλου. 

4. Εισαγωγή ρύθμισης για ανώνυμη, πάνω σε εθελοντική βάση, αξιολόγηση των προϊσταμένων τμημάτων 
(γενικών διευθυντών, διευθυντών τμημάτων/υπηρεσιών και προϊσταμένων ανεξάρτητων υπηρεσιών) 
από τους υπαλλήλους τους. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη στις 26 Νοεμβρίου 2021, κατά την πρώτη συνεδρία της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού υπό τη νέα της σύνθεση έπειτα από τις 
τελευταίες βουλευτικές εκλογές, ο Υπουργός Οικονομικών, καταθέτοντας παράλληλα σχετικό σημείωμα, 
δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Τα εν λόγω σχέδια νόμου αφορούν μόνο θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας και αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της προσπάθειας 
για εκσυγχρονισμό, αλλά δε σχετίζονται με άλλες πολιτικές που αφορούν, για παράδειγμα, τη 
γραφειοκρατία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή άλλες παθογένειες της δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίες 
εμπίπτουν σε διαφορετικά πεδία.   

2. Η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας συμπεριλαμβανόταν και στο μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και των διεθνών δανειστών, το οποίο η Δημοκρατία δε θα μπορούσε να 
ολοκληρώσει, εάν δεν έπειθε ότι προχωρά αποφασιστικά και αποτελεσματικά προς αυτή την 
κατεύθυνση.   

 Τόσο η τρόικα όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτησαν διεξοδικά τα σχέδια νόμου, επικροτώντας τα 
για την αποτελεσματικότητά τους και παραχωρώντας συνεπώς την τελευταία δόση μετά την έγκρισή 
τους από το Υπουργικό Συμβούλιο (αυτός ήταν ο μνημονιακός όρος) τον Αύγουστο του 2015.  Έκτοτε, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις και εκθέσεις της για την Κύπρο περιλαμβάνει ειδικές αναφορές 
και παροτρύνσεις προς υλοποίηση της μεταρρύθμισης, ενώ οι διεθνείς οίκοι θεωρούν ως πολύ 
σημαντική την ολοκλήρωσή της για περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της 
Δημοκρατίας.  

 Λόγω της μη υλοποίησης έξι χρόνια μετά τη δέσμευση για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιλάβει την εν λόγω υποχρέωση ως όρο για την εκταμίευση ποσών μέσω του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προθεσμία ψήφισης των νομοσχεδίων και έγκριση των 
Κανονισμών μέχρι το τέλος του έτους.  

3. Η σύνταξη των σχεδίων νόμου έγινε έπειτα από εμπεριστατωμένη μελέτη εμπειρογνωμόνων, στην 
οποία περιλαμβανόταν μια σειρά από διαπιστώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων αναξιοκρατικές 
διαδικασίες, ισοπεδωτικό σύστημα αξιολόγησης, κλειστές δομές και περιορισμένη κινητικότητα 
υπαλλήλων για καλύτερη αξιοποίηση και ανακατανομή του προσωπικού.   

4. Λόγω της πολυπλοκότητας του νομικού πλαισίου το οποίο διέπει τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, 
μελετήθηκαν εις βάθος όλα τα σχέδια νόμου, ώστε αυτά να συνάδουν με το σύνταγμα, τη νομολογία του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά και με τις γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.   

5. Λόγω της σημαντικότητας των θεμάτων, τα οποία σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας 
υπηρεσίας, επιδιώχθηκε η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων και 
των πολιτικών κομμάτων, σε πνεύμα ενότητας και διαφάνειας με στόχο την πραγμάτωση μιας 
μεταρρύθμισης με πολύ σημαντικές προεκτάσεις.   

 Τα σχέδια νόμου, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, εδράζονται μεταξύ άλλων στους 
ακόλουθους άξονες: 

1. Αξιοκρατία μέσω της εφαρμογής δοκιμασμένων διεθνών πρακτικών που βασίζονται στη γραπτή εξέταση 
και στα κέντρα αξιολόγησης, καθώς και μέσω της διεξαγωγής προσωπικής συνέντευξης με την 
εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων και δομημένων συνεντεύξεων.  

2. Εισαγωγή διατάξεων με τις οποίες διασφαλίζεται η μη ισοπεδωτική αξιολόγηση των υποψηφίων και 
καθιδρύονται πραγματικοί μηχανισμοί ελέγχου.   
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3. Άνοιγμα της δημόσιας υπηρεσίας με τρόπο που να διευρύνονται οι ευκαιρίες ανέλιξης των ικανών 
στελεχών, αλλά και να ενισχύεται η κινητικότητα εντός της δημόσιας υπηρεσίας, δίνοντας παράλληλα 
την ευκαιρία σε αξιόλογους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα να διεκδικήσουν θέσεις στο δημόσιο υπό 
ίσους όρους. 

4. Εκσυγχρονισμός του ρόλου της ΕΔΥ από εκτελεστικό σε εποπτικό, με καθήκοντα να επιτηρεί το 
σύστημα αξιολόγησης και εξετάσεων. 

 Ο πρόεδρος της ΕΔΥ κατά την ίδια συνεδρία της επιτροπής, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2021, δήλωσε 
ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και 
δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας.  

 Οι μηχανισμοί που εισάγονται, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, προάγουν την αντικειμενικότητα και 
συναφώς οι υποψήφιοι γνωρίζουν εξαρχής τις δυνατότητες και προοπτικές τους, εν αντιθέσει με το υφιστάμενο 
σύστημα, το οποίο παράγει αντικίνητρα.   

 Όπως ο ίδιος δήλωσε, η Δημοκρατία δεν προχωρά στη μεταρρύθμιση αυτή, επειδή επιβάλλεται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  Αντιθέτως, αυτή είναι μία αέναη διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες και η 
οποία δε θα τελειώσει εδώ με την ψήφιση των υπό εξέταση σχεδίων νόμου, αλλά θα συνεχίζεται στο διηνεκές 
με στόχο τη συνεχή βελτίωση.  Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος τη ΕΔΥ χαιρέτισε την προσπάθεια που γίνεται και 
έκανε έκκληση στη Βουλή όπως τα εν λόγω νομοθετήματα ψηφιστούν και εγκριθούν το συντομότερο δυνατό.  

 Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις, εντούτοις ζήτησε όπως η εν λόγω υπηρεσία, για λόγους που αφορούν κυρίως τον 
Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο η Ελεγκτική Υπηρεσία οφείλει να εφαρμόζει, καθώς και για πρακτικούς λόγους 
που αφορούν τη σχέση «ελεγκτή-ελεγχόμενου» εξαιρεθεί από τις ρυθμίσεις που αφορούν τη διατμηματική 
προαγωγή.   

 Σημειώνεται ότι το εν λόγω αίτημα έγινε τελικά αποδεκτό από το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο 
προχώρησε σε σχετική τροποποίηση των σχεδίων νόμου. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι τα σχέδια νόμου έχουν τύχει του 
απαραίτητου νομοτεχνικού ελέγχου και επεξεργασίας.   

 Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Υγείας και του Γενικού 
Λογιστηρίου εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.   

 Ο γενικός γραμματέας τη ΠΑΣΥΔΥ, σύμφωνα και με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2021, 
προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε ότι υπήρξαν συγκλίσεις έπειτα από τις 
τελευταίες διαβουλεύσεις με το αρμόδιο υπουργείο, κατά τις οποίες οι θέσεις της συντεχνίας έγιναν κατανοητές 
και έχουν επιτευχθεί ορισμένες αλλαγές.  Συναφώς, όπως ο ίδιος δήλωσε, η ΠΑΣΥΔΥ τάσσεται υπέρ των 
σχεδίων νόμου όπως διαμορφώθηκαν και υποστηρίζει την αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης και της 
μεταρρύθμισης γενικότερα.   

 Ο πρόεδρος της ΑΣΔΥΚ δήλωσε ότι με τη συνδικαλιστική οργάνωση που εκπροσωπεί δεν έχει γίνει 
οποιαδήποτε διαβούλευση, εντούτοις τα σχέδια νόμου είναι αισθητά βελτιωμένα σε σχέση με τα προηγούμενα 
που είχαν εξετάσει, καταθέτοντας παράλληλα επιστολή, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2021, με την οποία η 
ΑΣΔΥΚ προβαίνει σε αριθμό εισηγήσεων για τροποποιήσεις.   

 Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, καθώς και άλλοι παρόντες κατά τη συνεδρία βουλευτές 
χαιρέτισαν το γεγονός ότι έχουν επιτευχθεί συγκλίσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και έχει επιτευχθεί σε 
μεγάλο βαθμό συναίνεση για την προτεινόμενη μεταρρύθμιση.   

 Εντούτοις, η πρόεδρος και άλλοι βουλευτές έψεξαν το γεγονός ότι η επιτροπή δεν είχε ενώπιόν της κατά 
τη συνεδρία αναθεωρημένα κείμενα σχεδίων νόμου εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας, στα οποία να 
διατυπώνονται οι εν λόγω συγκλίσεις και τροποποιήσεις.  Συναφώς, η επιτροπή απαίτησε την κατάθεση των 
κειμένων αυτών, ώστε να ολοκληρωθεί η συζήτηση.  

 Περαιτέρω, οι παρόντες βουλευτές έθεσαν σωρεία ερωτημάτων για ειδικότερες πρόνοιες των σχεδίων 
νόμου, που αφορούσαν μεταξύ άλλων τη λειτουργία των εξεταστικών κέντρων, τη διαβλητότητα των εργασιών, 
την αποτελεσματικότητα του θεσμού της κινητικότητας και κατά πόσο αυτή οδηγεί τελικά σε νέες μορφές 
αναξιοκρατίας, καθώς και την ανησυχία μετατροπής των δημόσιων υπαλλήλων σε διά βίου μαθητές.   

 Επιπρόσθετα, κατά τη συζήτηση τέθηκε το θέμα της εξαίρεσης από τη διατμηματική προαγωγή 
νευραλγικών υπηρεσιών, όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων, η Ελεγκτική Υπηρεσία, καθώς και οι Εξωτερικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών.  Σχετικές είναι οι επιστολές της Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2021, καθώς και του γενικού 
διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών προς την πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής, ημερομηνίας 25 
Νοεμβρίου 2021. 
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 Υπό το φως των πιο πάνω και σύμφωνα με τα διαμειφθέντα κατά τη συνεδρία που διεξήχθη την 26η 
Νοεμβρίου 2021, το αρμόδιο υπουργείο, με επιστολή του γενικού διευθυντή, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2021, 
διαβίβασε στην επιτροπή αναθεωρημένα κείμενα με βάση τη νέα συμφωνία με την ΠΑΣΥΔΥ, καθώς και 
ορισμένες άλλες αναγκαίες αλλαγές που είχαν προκύψει. 

 Σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, οι τροποποιήσεις αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Στο πρώτο νομοσχέδιο του επισυνημμένου παραρτήματος: 

(α) Διόρθωση/αναπροσαρμογή της ερμηνείας των όρων «επαγγελματική δομή θέσεων» και 
«επιστημονική δομή θέσεων» και τροποποίηση του άρθρου του νομοσχεδίου που αφορά στην 
προσθήκη της νέας κατηγορίας θέσεων διατμηματικής προαγωγής, με βάση το αίτημα της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας για εξαίρεση των θέσεών της από την εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων.   

(β) Διαγραφή του άρθρου 6 του νομοσχεδίου, λόγω πρακτικών προβλημάτων που θα προκαλούνταν. 
Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού και εφαρμογής των νέων διαδικασιών πλήρωσης 
θέσεων που προωθούνται, θα ήταν πρακτικότερο όλες οι προτάσεις για πλήρωση κενών θέσεων 
να υποβάλλονται στην ΕΔΥ σε συγκεκριμένη προθεσμία, κάτι που προς το παρόν δεν μπορεί να 
ισχύσει, λόγω της νομοθεσίας που είναι σε ισχύ για αναστολή πλήρωσης θέσεων.  Για το 
συγκεκριμένο θέμα ενδεχομένως να προωθηθεί σχετική τροποποίηση εν ευθέτω χρόνο.  

(γ) Προσθήκη νέας διάταξης, ώστε κατά την επανεξέταση διαδικασιών, μετά από ακυρωτική 
απόφαση του δικαστηρίου για θέσεις που πληρώθηκαν με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις, να 
τυγχάνει εφαρμογής το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο λήψης της ακυρωθείσας 
απόφασης και όχι το νέο νομικό καθεστώς, προκειμένου να αποφευχθούν πολυπλοκότητες στη 
διαδικασία επανεξέτασης.  

(δ) Διαφοροποίηση της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των άρθρων που αφορούν στη δημιουργία 
της νέας κατηγορίας θέσεων διατμηματικής προαγωγής, ώστε να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 
2024, για να συνάδει με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των νέων διαδικασιών πλήρωσης των 
θέσεων που καθορίζεται στο δεύτερο νομοσχέδιο του επισυνημμένου παραρτήματος.  

2. Στο δεύτερο νομοσχέδιο του επισυνημμένου παραρτήματος: 

(α) Διόρθωση/αναπροσαρμογή της ερμηνείας των όρων «επαγγελματική δομή θέσεων», 
«επιστημονική δομή θέσεων» και «θέση διατμηματικής προαγωγής», ώστε να συνάδει με το 
πρώτο νομοσχέδιο του επισυνημμένου παραρτήματος. 

(β) Αναπροσαρμογή της ερμηνείας του όρου «θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής», ώστε να 
περιληφθούν στον όρο και θέσεις που με βάση τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας χαρακτηρίζονται 
ως πρώτου διορισμού και προαγωγής, αλλά είναι σε κατώτερες μισθοδοτικές κλίμακες από την 
Α14(ii) (κυρίως θέσεις σε νέες δομές θέσεων), αλλά και για να εξαιρεθούν οι θέσεις των γιατρών 
που έχουν περιληφθεί σε παράρτημα του νομοσχεδίου, οι οποίες σήμερα είναι θέσεις 
προαγωγής. 

(γ) Διαγραφή από το κριτήριο των πρόσθετων προσόντων και στις τρεις κατηγορίες θέσεων της 
γνώσης ξένης γλώσσας (άρθρα 4, 5 και 6), ώστε στο συγκεκριμένο κριτήριο να μοριοδοτούνται τα 
επιπρόσθετα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, και προσθήκη σχετικής επιφύλαξης, 
ώστε η κατοχή πρόσθετης ξένης γλώσσας, να μοριοδοτείται όταν προβλέπεται ως 
πλεονέκτημα/πρόσθετο προσόν στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας.  

(δ) Προσθήκη και για τις τρεις κατηγορίες θέσεων (άρθρα 4, 5 και 6) διευκρινιστικής πρόνοιας ότι για 
την απονομή των μονάδων στα κριτήρια «πρόσθετα προσόντα», «πρόσθετη πείρα» και «πείρα 
στην αμέσως κατώτερη θέση της υπό πλήρωση θέσης» θα λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και 
η πείρα των υποψηφίων κατά τον χρόνο που λαμβάνεται από την επιτροπή η πρόταση της 
αρμόδιας αρχής για πλήρωση της θέσης για την περίπτωση θέσεων προαγωγής και κατά τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τις θέσεις διατμηματικής προαγωγής και πρώτου 
διορισμού και προαγωγής. 

(ε) Αναπροσαρμογές στα κριτήρια και τη μοριοδότησή τους για την πλήρωση των θέσεων 
διατμηματικής προαγωγής (άρθρο 5) με βάση τη συμφωνία με την ΠΑΣΥΔΥ.  Με βάση την εν 
λόγω συμφωνία, προστέθηκε νέο άρθρο (8) για τον καταρτισμό του καταλόγου προσοντούχων 
υποψηφίων, ώστε, στην περίπτωση των θέσεων διατμηματικής προαγωγής, μαζί με το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης στο εξεταστικό κέντρο να λαμβάνεται υπόψη και η σχετική πείρα 
των υποψηφίων με τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης στο 
υπουργείο/υφυπουργείο/τμήμα/υπηρεσία που υπάγεται η θέση (εδάφιο 2), για σκοπούς 
καθορισμού των υποψηφίων που θα προχωρούν σε αξιολόγηση από την ΕΔΥ.  
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(στ) Διαγραφή των ειδικών διατάξεων του άρθρου 9 και του παραρτήματος που προβλέπουν τη 
διενέργεια γραπτής εξέτασης για την πλήρωση θέσεων διατμηματικής προαγωγής και πρώτου 
διορισμού και προαγωγής το πρώτο έτος εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων, αντί αξιολόγησης στο 
εξεταστικό κέντρο, που είχαν περιληφθεί, για να δοθεί χρόνος προετοιμασίας για την εφαρμογή 
της αξιολόγησης σε εξεταστικά κέντρα.  Ενόψει του χρονικού διαστήματος που παρήλθε από την 
κατάθεση των νομοσχεδίων στη Βουλή και της διαφοροποίησης των χρονοδιαγραμμάτων 
εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων, η συγκεκριμένη ειδική διάταξη κρίνεται αχρείαστη.   

 (ζ)Διαφοροποίηση των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων για την πλήρωση 
των κενών θέσεων με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024 και εντεύθεν. 

3. Στους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος: 

(α) Τροποποίηση του Κανονισμού 4, ώστε οι θέσεις του ιατρικού προσωπικού που περιλήφθηκαν σε 
παράρτημα των κανονισμών (Τέταρτο Παράρτημα) να ενταχθούν για σκοπούς αξιολόγησης στο 
Ιεραρχικό Επίπεδο 2 και όχι στο Ιεραρχικό Επίπεδο 1, με σκοπό η αξιολόγηση του εν λόγω 
προσωπικού να μετρά για σκοπούς προαγωγής για την πλήρωση των θέσεων αυτών με βάση το 
άρθρο 4 του δεύτερου νομοσχεδίου. 

(β) Διαγραφή της παραγράφου (10) από τον Κανονισμό 10, δεδομένου ότι οι ειδικές ρυθμίσεις για τη 
σύσταση των ομάδων αξιολόγησης για το ιατρικό προσωπικό δεν κρίνονται πλέον αναγκαίες. 

(γ) Διαφοροποίηση της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των νέων κανονισμών, ώστε να 
προβλέπεται ότι θα ισχύσουν για την αξιολόγηση των υπαλλήλων για το έτος 2023. 

 Kατά τη συνεδρία της επιτροπής ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της κατ’ άρθρον 
συζήτησης των σχεδίων νόμου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών στη βάση της πιο πάνω 
επιστολής, που κατατέθηκε εκ μέρους του μαζί με τα αναθεωρημένα κείμενα, έκανε αναφορά στις 
τροποποιήσεις που επήλθαν επ’ αυτών, έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη με την ΠΑΣΥΔΥ, καθώς και 
σύμφωνα με τα διαμειφθέντα κατά την προηγούμενη συνεδρία της επιτροπής για το εν λόγω θέμα. 

 Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία υποστήριξε την 
ανάγκη πλήρους εξαίρεσης της Βουλής από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
επιβάλλεται από τη συνταγματικά προβλεπόμενη οικονομική αυτονομία και τη δυνατότητά της να καθορίζει η 
ίδια τις ανάγκες της σε προσωπικό. 

 Η Πρόεδρος της Βουλής κατέθεσε προς υποστήριξη της πιο πάνω θέσης  σημείωμα, στο οποίο 
αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. H Boυλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της ισχύουσας αρχής της διάκρισης των εξουσιών αποτελεί 
ανεξάρτητη συνταγματική εξουσία, η οποία επιπλέον, με την ενδέκατη τροποποίηση του συντάγματος, 
απολαύει οικονομικής αυτονομίας [Αρ. Νόμου 100(Ι) του 2019]. 

2. Η συνταγματική καθορισθείσα οικονομική αυτονομία της Βουλής ως έννοια εμπεριέχει και τη λειτουργική 
αυτονομία της Βουλής, ήτοι τη δυνατότητα της Βουλής να καθορίζει η ίδια τις ανάγκες της σε 
προσωπικό.  Τούτο αντικατοπτρίζεται στη δεύτερη παράγραφο του προοιμίου της σχετικής νομοθετικής 
ρύθμισης, στην οποία ορίζεται ότι:  «Η αρχή της διακρίσεως των εξουσιών θεσμικά, αλλά και στην 
πράξη πρέπει να εκφράζεται τόσο με τη λειτουργική όσο και με την οργανική διάκριση των 
συντεταγμένων εξουσιών, συνακόλουθα δε να απολήγει στην πλήρη διασφάλιση της ανεξαρτησίας 
αυτών ως προς τη συγκρότηση και άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκάστης και ως προς την 
επιτέλεση της λειτουργίας τους, χωρίς τον κίνδυνο επικάλυψης και/ή επέμβασης στον πυρήνα των 
εσωτερικών θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας η μία της άλλης.». 

3. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών βρίσκει ειδικότερα την έκφρασή της στον περί των Υπηρεσιών της 
Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο (Νόμος υπ’ αριθμόν 24 του 1961), ο οποίος ισχύει από καταβολής 
της Δημοκρατίας και ο οποίος στον Πρώτο Πίνακα αυτού καθορίζει τις θέσεις και την ιεραρχία του 
προσωπικού της Βουλής κατά το πρότυπο ξένων κοινοβουλίων, όπου ισχύουν κώδικες προσωπικού 
διακριτοί από την υπόλοιπη υπαλληλική δομή των κυβερνήσεων, ακριβώς ως έκφραση της αρχής της 
διάκρισης των εξουσιών. 

4. Η Βουλή ως ανεξάρτητη εξουσία πρέπει να εξαιρεθεί εντελώς από τη διατμηματική προαγωγή.  Σε 
αντίθετη περίπτωση, θα προκληθεί αχρείαστη αναστάτωση στις μεσοδιευθυντικές θέσεις των 
υπηρεσιών, με αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθότι λειτουργοί της εκτελεστικής 
εξουσίας με παντελώς διαφορετική εκπαίδευση, επιμόρφωση και προσέγγιση, εφόσον καταλάβουν 
τέτοιες θέσεις θα κληθούν να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από το περιβάλλον 
της εκτελεστικής εξουσίας. 

5. Οι λειτουργοί της Βουλής, στο πλαίσιο του επιτελούμενου νομοθετικού έργου και ασκούμενου 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, με τον διορισμό τους επωμίζονται ιδιαίτερα καθήκοντα και ευθύνες και βάσει 
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αυτών επιμορφώνονται και εξελικτικά αποκτούν τέτοια πείρα και εμπειρίες, στα οποία πολύ δύσκολα θα 
μπορούσε να υποκατασταθεί οποιοσδήποτε λειτουργός της εκτελεστικής εξουσίας και να αποδώσει 
τάχιστα.  Τέτοιες εμπειρίες εστιάζονται σε νομοτεχνικά και νομοπαρασκευαστικά ζητήματα, σύνταξης 
προτάσεων νόμου, ενσωμάτωσης τροπολογιών, ετοιμασίας νομικής φύσεως σημειωμάτων, πρακτικών 
και παρακολούθησης επιτροπών και γενικά σε ζητήματα προώθησης του νομοθετικού έργου και 
εξισορρόπησης των πολλαπλών συμφερόντων και πιέσεων από ομάδες πίεσης.  Εστιάζονται επίσης σε 
θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου, εκδοτικής δραστηριότητας της Βουλής, όπως και σε εναρμονιστικής 
φύσεως θέματα, επικουρικότητας και πολιτικού διαλόγου και θέματα κοινοβουλευτικής διπλωματίας σε 
διμερές, πολυμερές και διεθνές επίπεδο. 

6. Το πλέον σημαντικό και πέραν των πιο πάνω είναι ότι σε όλες τις δομές των υπηρεσιών της Βουλής 
υφίσταται οργανική θέση προαγωγής στην κλίμακα Α14, η οποία επ’ ουδενί δύναται να καταστεί 
«πρώτου διορισμού και προαγωγής», ως συμβαίνει στην εκτελεστική εξουσία.  Ως εκ τούτου, η 
προτεινόμενη διατμηματική προαγωγή στη Βουλή θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα και 
στρεβλώσεις και εν τέλει θα καταστεί άνευ αντικειμένου, καθότι, εφόσον λειτουργός της εκτελεστικής 
εξουσίας καταλάβει διά διατμηματικής προαγωγής θέση στην κλίμακα Α13, ακολούθως θα προάγεται και 
στην αντίστοιχη υψηλότερη θέση της κλίμακας Α14, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
διατμηματικής προαγωγής.  

 Στο ίδιο πλαίσιο και στη βάση επιστολής που απέστειλε στην επιτροπή, με ημερομηνία 25 Νοεμβρίου 
2021, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι εξαίρεση πρέπει να παραχωρηθεί και 
για τις θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας του υπουργείου, οι οποίες αποτελούν εξειδικευμένες θέσεις και 
διαφοροποιούνται βάσει νόμου από τις υπόλοιπες επιστημονικές θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας.  

 Οι θέσεις αυτές, που περιλαμβάνουν τη θέση Πληρεξούσιου Υπουργού (Αρχηγός Διπλωματικής 
Αποστολής), και θέσεις Πρέσβη, συνεπάγονται υψηλές ευθύνες, καθήκοντα και αρμοδιότητες, καθώς και 
εμπειρία που αποκτάται μέσα από τις βαθμίδες ανέλιξης της εξωτερικής υπηρεσίας και δε συναντάται σε 
αντίστοιχες βαθμίδες της δημόσιας υπηρεσίας, συναφώς, όπως υποστήριξε, πρέπει να εξαιρεθούν. 

 Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, σχολιάζοντας τα αιτήματα για εξαίρεση από τη 
διατμηματική προαγωγή, δήλωσε ότι το υπουργείο ως θέση αρχής αντιτίθεται με στην εξαίρεση οποιωνδήποτε 
θέσεων και δε συμμερίζεται τα επιχειρήματα που έχουν αναπτυχθεί, καθότι μεταξύ άλλων αφορούν δημόσιους 
υπαλλήλους οι οποίοι διορίζονται από την ΕΔΥ, καθώς και θέσεις που μπορούν να διεκδικηθούν από 
υποψήφιους που βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός της δημόσιας υπηρεσίας.  Η αποδοχή τέτοιων αιτημάτων, 
συμπλήρωσε, διατηρεί την ύπαρξη κλειστών δομών, κάτι στο οποίο το αρμόδιο υπουργείο αντιτίθεται. 

 Αναφερόμενος σε παρόμοιο αίτημα, που τέθηκε στο υπουργείο από πλευράς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, 
δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι το αίτημα αυτό έχει ικανοποιηθεί, εντούτοις διατηρούνται οι αμφιβολίες ως 
προς τη συνταγματική ορθότητα αυτού. 

 Η πρόεδρος της επιτροπής, καθώς και άλλοι παρόντες βουλευτές, λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα των σχεδίων νόμου, καθώς και των διάφορων θεμάτων που έχουν προκύψει και πρέπει να 
εξεταστούν εντός πολύ στενών χρονικών περιθωρίων, ζήτησαν από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών διευκρινίσεις ως προς την τελική προθεσμία ψήφισης των σχεδίων νόμου, στη βάση της 
συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. 

 Απαντώντας επ’ αυτού, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι το ορόσημο για 
ψήφιση και έγκριση των σχεδίων νόμου καθορίζεται για το τέλος του έτους, ήτοι την 31η Δεκεμβρίου 2021, και 
το υπουργείο δεν επιθυμεί κατ’ ουδένα τρόπο τη μετάθεσή του χρονοδιαγράμματος αυτού.  Όπως ο ίδιος 
δήλωσε, στην περίπτωση που το ορόσημο αυτό δεν επιτευχθεί, το υπουργείο δεν μπορεί να παρέχει 
οποιαδήποτε διαβεβαίωση για τις επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει ως προς την προσδοκούμενη 
εκταμίευση ποσών από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, στο στάδιο της τοποθέτησης επί των σχεδίων νόμου αποφάσισε κατά πλειοψηφία των μελών της 
όπως προχωρήσει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις επ’ αυτών, ώστε, πέρα από την Ελεγκτική Υπηρεσία, από 
τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εξαιρεθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών για τους λόγους που αναλύονται πιο πάνω, επιφυλάσσοντας παράλληλα το δικαίωμα για 
κατάθεση περαιτέρω τροπολογιών επί των σχεδίων νόμου. 

 Συναφώς, στη βάση των κειμένων, όπως αυτά έχουν τελικά αναθεωρηθεί τόσο από πλευράς 
εκτελεστικής όσο και νομοθετικής εξουσίας, η πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του συνόλου των σχεδίων νόμου που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019. 
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 (Αρ. Φακ.:  23.01.060.190-2019) 

2. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και 
Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019. 

 (Αρ. Φακ.:  23.01.060.191-2019) 

3. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020. 
 (Αρ. Φακ.:  23.03.056.096-2019) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν.  Έχουμε τροπολογία εκ μέρους του κ. Μουσιούττα εκ μέρους της ΔΗΠΑ στο τρίτο θέμα και έχω 
δώσει ήδη έγκριση για κατάθεση δύο προφορικών τροπολογιών, η μία είναι εκ μέρους της ΕΔΕΚ από τον κ. 
Μαρίνο Σιζόπουλο, την οποία θα έχετε την ευκαιρία βεβαίως να επεξηγήσετε, κύριε Σιζόπουλε, και η άλλη είναι 
εκ μέρους του κ. Θεοπέμπτου από το Κίνημα Οικολόγων.   

 Κάτι θέλετε, κύριε Τρυφωνίδη; 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ναι, στην προηγούμενη Σύσκεψη Αρχηγών είχαμε ζητήσει και εμείς έγκριση για μία προφορική 
τροπολογία που θα ήταν αυτή που θα πει ο κ. Σιζόπουλος, όμως υπάρχει και κάποια άλλη και θα θέλαμε να 
την υποβάλουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα τελευταία στιγμή, κύριε Τρυφωνίδη μου; 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Το ζητήσαμε από... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αντιλαμβάνεστε... 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 ...από την προηγούμενη φορά, επειδή δε θα ερχόταν στην επιτροπή Οικονομικών.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μπορούσατε να επικοινωνήσετε όλο αυτό το διάστημα είτε μαζί μου είτε με τις υπηρεσίες.  Τουλάχιστον 
να διευκρινιστεί, να έχουμε υπόψη μας τι θα τεθεί σήμερα ενώπιον της ολομέλειας.   

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Το είπαμε στην... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αλλά όπως και να έχει... 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 ...αρμόδια επιτροπή, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Ερωτοκρίτου, έχετε ενημέρωση; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, όσο η μνήμη μου με βοηθά, αγαπητέ συνάδελφε, δεν τέθηκε στην επιτροπή 
Οικονομικών δικό σας αίτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε σας ακούμε και παρακαλώ να δυναμώσουν τα μικρόφωνα!  Ναι; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κοίταζε προς το μεγάφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, είναι και χαμηλωμένα, ναι. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 
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 Ίσως η μνήμη μου να μη με βοηθά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Στο προεδρείο απευθύνεστε, κυρία Ερωτοκρίτου, ναι. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 ...βέβαια, αλλά δε συζητήσαμε κάτι τέτοιο στην επιτροπή Οικονομικών, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, 
κυρία Πρόεδρε, διότι η άδεια είναι από εσάς που πρέπει να δοθεί, προφανώς, και όχι από... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν.  Ναι, και θα ήθελα επί της... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Να μας πει!  Θα μας πει!  Βεβαίως, νοουμένου ότι έδωσα άδεια για δύο άλλες προφορικές 
τροπολογίες…  Να μας επεξηγήσετε.  Αν επί της ουσίας είναι η ίδια με του κ. Μουσιούττα, δεν υπάρχει λόγος 
να υποβληθεί. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Όχι, όχι, όχι!  Καμία σχέση! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω για ακόμα μια φορά ότι, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής -και 
έχω μπροστά μου τον Κανονισμό της Βουλής- η υποβολή προφορικής τροπολογίας γίνεται σε εξαιρετικές 
απρόβλεπτες και/ή ιδιάζουσες περιστάσεις που να δικαιολογούν την υποβολή τοιαύτης τροπολογίας και μόνο 
κατόπιν άδειας του Προέδρου/της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Οπόταν, το λέω, για να μην γίνεται θέσφατο ότι κάθε φορά ενώπιον της ολομέλειας θα είμαστε ενώπιον 
προφορικών τροπολογιών.  Θέλω να ενημερώσω ότι ο κ. Σιζόπουλος έχει επικοινωνήσει και μαζί μου και με 
την πρόεδρο της επιτροπής Οικονομικών, όπως επίσης και ο κ. Θεοπέμπτου.  Δε σημαίνει όμως ότι μια 
προφορική τροπολογία κυκλοφορεί γραπτώς και θεωρείται κανονική τροπολογία.  Έτσι;  Γνωρίζετε πολύ 
καλύτερα από εμένα τη διαδικασία και αυτή θα τηρείται κάθε φορά, ως προνοείται στους κανονισμούς. 

 Κύριε Τρυφωνίδη, την τροπολογία σας.  

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, να σας θυμίσω ότι στην προηγούμενη Σύσκεψη Αρχηγών... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πείτε μας, άστε την Σύσκεψη Αρχηγών, και πείτε μας την τροπολογία σας.  Την ουσία.  

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Η τροπολογία που εισηγούμαι είναι στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων από την κλίμακα Α7 και 
κάτω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 ...είναι 20% η πείρα και 20% τα προσόντα.  Λόγω του ότι είναι χαμηλόμισθο προσωπικό η πλειοψηφία 
της κλίμακας Α7 και κάτω, η εισήγηση η οποία έρχεται κατά επιθυμία της γενικής γραμματείας της ΠΑΣΥΔΥ 
είναι να πάει στο 15% για τα επιπρόσθετα προσόντα, για τα πτυχία, και στο 25% η πείρα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αντιλαμβάνεστε τώρα, κύριε Τρυφωνίδη μου, ότι μας λέτε κάτι γενικό και αόριστο... 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Όχι, δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, και κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 
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 ...για να επανέλθω, όταν ήταν η Σύσκεψη Αρχηγών και αναβλήθηκε το θέμα, που ζητήθηκε από τον 
φίλτατο πρόεδρο του ΔΗΚΟ στην προηγούμενη συνεδρία, εγώ είχα θέσει τότε το θέμα για προφορική 
τροπολογία.  Την τότε ημερομηνία είχα υπόψη μου την τροπολογία που θα βάλει ο έντιμος πρόεδρος της 
επιτροπής Άμυνας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά αυτό που λέτε, κύριε Τρυφωνίδη μου, για να ετοιμαστεί...  Σας παρακαλώ, επιτρέψετε μου!  
Για να ετοιμαστεί μια προφορική τροπολογία, πρέπει να μας δώσετε συγκεκριμένο εδάφιο που… 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Έχω, να σας δώσω απ’ όλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 ...θέλετε να μπει κ.λπ., κ.λπ.  Αντιλαμβάνεστε αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα.  Είναι τελευταίας στιγμής 
προειδοποίηση και νομίζω δυσκολεύει πάρα πολύ τους συναδέλφους, για να μπορέσουν να προχωρήσουν και 
είτε να υπερψηφίσουν είτε να καταψηφίσουν. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, έχουμε συγκεκριμένο εδάφιο και όρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ποιο είναι το εδάφιο; 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Στο δεύτερο νομοσχέδιο για την «Αξιολόγηση Υποψηφίων Προαγωγή, για Διατμηματική Προαγωγή», 
στο Μέρος ΙΙ «Κριτήρια Επιλογής», στο άρθρο 4, το (α) που λέει «Έως είκοσι μονάδες για πρόσθετα 
προσόντα», να γίνει «από μηδέν έως δεκαπέντε» και το (β) που λέει «μηδέν έως είκοσι μονάδες για την πείρα 
υποψηφίων», να γίνει «μηδέν έως είκοσι πέντε».  Η πείρα.  Πολύ απλό. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Είναι εντάξει, κυρία Πρόεδρε, είναι εντάξει.  Εντάξει, αφού αναφέρθηκε στο άρθρο ο κ. Τρυφωνίδης, 
προχωρούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, εντάξει.  Επειδή δε θέλω να αδικήσω κάποιον και νοουμένου ότι έδωσα άδεια για δύο άλλες 
προφορικές τροπολογίες, ωσότου εξελιχθεί η συζήτηση, στην οποία αντιλαμβάνομαι θα υπάρχουν και αρκετοί 
ομιλητές/ομιλήτριες, θα... 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Με την άδειά σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  Νομίζω, παρ’ όλο του ότι μπορεί κάποιος να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με 
την ουσία της τοποθέτησης του συναδέλφου, επειδή εγείρεται ένα θέμα, ότι μεταφέρεται μία εισήγηση μιας 
μεγάλης συντεχνίας των δημοσίων υπαλλήλων και το γνωρίζει μόνο ο κ. Αλέκος…  Έγινε συζήτηση στην 
επιτροπή;  Μεταφέρθηκε προς την επιτροπή αυτό το αίτημα να συζητηθεί σε βάθος;  Γιατί δε μιλάμε για ένα 
απλό θέμα.  Είναι ένα πάρα πολύ ουσιαστικό θέμα κατά την άποψή μας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 ...και θεωρώ ότι δεν ξέρω αν ενδείκνυται στο στάδιο αυτό και με τη διαδικασία που προτείνεται... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 ...να συζητήσουμε αυτό το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Ευχαριστώ. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Με όλο τον σεβασμό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Μουσιούττα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Με όλο το σέβας, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Ζητήσαμε την άδειά σας για μια προφορική τροπολογία.  Εάν μας δίδεται το δικαίωμα για την 
προφορική τροπολογία, η τροπολογία είναι όπως αναφέρθηκε από τον συνάδελφο τον Αλέκο Τρυφωνίδη.  Το 
αν του λέχθηκε από τον άλφα ή τον βήτα ή το σκέφτηκε ο ίδιος, δεν έχει καμία, μα καμία, σημασία.  Άλλωστε, 
πολλοί συνάδελφοι στο παρελθόν, καλώς ή κακώς, την τελευταία στιγμή έβαλαν προφορικές τροπολογίες.  
Εμείς ζητούμε αυτό το θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, κύριε Μουσιούττα, αυτό το έχουμε περάσει.  Ήδη έχω πει ότι δε θέλω να αδικήσω κάποιον, αφού 
έδωσα άδεια για άλλες προφορικές τροπολογίες, θα μπει και αυτή.  Ο συνάδελφος, αντιλαμβάνομαι, 
αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη συνδικαλιστική οργάνωση, γιατί το έχει πει ο συνάδελφός σας, ο κ. Τρυφωνίδης.   

 Όπως και να ’χει, έληξε, έχουμε τρεις προφορικές τροπολογίες και ως τέτοιες θα μπουν για ψήφιση.  
Οπόταν τώρα προχωράμε στην...  Θα θέλατε να επεξηγήσετε στη συζήτηση μαζί για όλα τα ζητήματα, και για 
τα τρία θέματα, μία μία τις τροπολογίες;  Πολύ σύντομα θα επεξηγήσει ο κάθε συνάδελφος, ξεκινώντας από 
τον κ. Σιζόπουλο για τη δική του προφορική τροπολογία και αν θέλει επί της ουσίας.  Ναι. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Να εξηγήσω πρώτα την τροπολογία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως και μετά θα καταρτίσουμε κατάλογο, έχετε δίκαιο, για να μην συγχυστούμε.  Ναι.   

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Λοιπόν.  Η τροπολογία αυτή, κυρία Πρόεδρε, αφορά εις τις εξαιρέσεις όσον αφορά τη διατμηματική 
προαγωγή... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προσπαθώ να σας ακούσω.  Πραγματικά προσπαθώ, ναι. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Όσον αφορά τα θέματα της διατμηματικής προαγωγής, να εξαιρεθεί, όπως και το κοινοβούλιο και το 
Υπουργείο Εξωτερικών, και το Υπουργείο Άμυνας, δεδομένου ότι το πολιτικό προσωπικό σε αυτές τις θέσεις 
του Υπουργείου Άμυνας είναι εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο ασχολείται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μιλάτε για όλο το προσωπικό, κύριε Σιζόπουλε; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 Το πολιτικό προσωπικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το πολιτικό προσωπικό; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ναι.  Στις συγκεκριμένες κατηγορίες, γιατί ακριβώς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ποιες κατηγορίες;  Παρακαλώ να μας τις πείτε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Είναι στην κλίμακα Α13 που υπάρχει η διατμηματική.  Είναι προσωπικό το οποίο κυρίως ασχολείται με 
εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Άμυνας, κυρίως θέματα συντήρησης και επισκευής 
οπλικών συστημάτων και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την οργάνωση, που αντιλαμβάνεστε 
ότι θα ήταν λάθος αυτή η εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί απ’ αυτά τα άτομα να χάνεται και να χρειαζόμαστε 
χρόνο μέχρι που να μπορέσουν κάποιοι άλλοι να αποκτήσουν την εμπειρία.  Γι’ αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι 
θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα θέματα της διατμηματικής προαγωγής το πολιτικό προσωπικό αυτών των 
θέσεων του Υπουργείου Άμυνας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.  Όταν λέτε «πολιτικό προσωπικό» είναι:  Εξαιρούνται -και διορθώστε μας- από τη 
διατμηματική προαγωγή στην κλίμακα Α13...  Για να βοηθήσω και τους συναδέλφους... 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ναι, είναι οι τεχνικές υπηρεσίες στην ουσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 ...οι θέσεις Ανώτερου Μηχανικού, οι θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Άμυνας του Υπουργείου Αμύνης, 
καθώς και οι μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας του ΥΠΑΜ.  Έτσι; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αυτά; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιζόπουλε.  

 Ο κ. Θεοπέμπτου για τη δική του προφορική τροπολογία, παρακαλώ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Πρώτα πρέπει να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, για την ευκαιρία, τζιαι δεύτερο να απολογηθώ στο σώμα, 
γιατί λανθασμένα νομίζαμε ότι θα πήγαινε πίσω στην επιτροπή τζιαι θα είχαμε την ευκαιρία να υποβάλουμε την 
τροπολογία.  Νομίζω έν’ τζιαι ο κύριος λόγος γιατί εμφανίστηκαν τζιαι τόσες προφορικές. 

 Η πρώτη τροπολογία που έχω υποβάλει αφορά την αφαίρεση εντελώς της διατμηματικής προαγωγής.  
Έχουμε δει το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, τη Βουλή και το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή.  
Όλοι αυτοί, και πολλοί άλλοι πρέπει να σας πω, φέρνουν σοβαρές ενστάσεις όσον αφορά τούτο το κομμάτι του 
νομοσχεδίου τζιαι η τροπολογία βασικά αφαιρεί εξ ολοκλήρου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τη διατμηματική. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 …τη διατμηματική προαγωγή.   

 Η δεύτερη τροπολογία που έχουμε καταθέσει προφορικά είναι κατά τη διάρκεια της προφορικής 
συνέντευξης να γίνεται ηχογράφηση της συνέντευξης.  Να σας πω ότι τούτο γίνεται συχνά σε πολλές 
καταστάσεις και περιπτώσεις, ακόμα και σε πανεπιστήμια με τα interviews τα οποία γίνονται.  Είναι μία 
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πρακτική κατά την οποία βασικά ζητάς του ανθρώπου που κάμνει το interview ότι είναι εντάξει να ηχογραφείται, 
υπογράφει το χαρτί τζιαι ξεκινά η συνεδρίαση και ηχογραφείται και μετά η τροπολογία η οποία έχουμε υποβάλει 
λέει ότι τούτα τα πρακτικά μεταφέρονται στο χαρτί με τούτο τον τρόπο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ... 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Τζιαι θα υποστηρίξουμε τζιαι την προσθήκη, όπως έχει υποστηρίξει και ο κ. Σιζόπουλος, του 
Υπουργείου Άμυνας εις τες εξαιρέσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα το πείτε μετά... 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 ...αν δεν περάσει η τροπολογία μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 ...αντιλαμβάνομαι, στη συζήτηση.  Ναι, κύριε Τρυφωνίδη, τη δική σας προφορική τροπολογία, θέλετε να 
την επαναλάβετε πολύ σύντομα;  Την έχετε πει.  Θέλετε να διευκρινίσετε κάτι άλλο;     

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Όχι, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι.  Ωραία.  Λοιπόν.  Οπόταν προχωράμε τώρα επί θέματος αρχής.  Επί θέματος αρχής, κύριε 
Μουσιούττα;  Ή θέλετε κάτι άλλο; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Αναφερθήκατε στες προφορικές τροπολογίες.  Οι μη προφορικές τροπολογίες πότε θα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα πρέπει να εγερθείτε να σας βλέπω.  Πείτε μου;  Πότε να τες βάλουμε;  Τώρα.  Πρώτες. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Αυτό είπατε προηγουμένως, γι’ αυτό λέω, επειδή είπατε να προχωρήσετε, πρέπει να πούμε τζιαι τες 
τροπολογίες οι οποίες είχαν κατατεθεί κανονικά. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Την κανονική οδό, εννοεί ο κ. Μουσιούττας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, αφού τώρα θα πάμε στη συζήτηση επί της ουσίας και κάθε συνάδελφος, όπως γίνεται εδώ και 
κάθε φορά, θα έχει την ευκαιρία να τοποθετηθεί και επί της ουσίας και επί της τροπολογίας που έχει συζητηθεί 
ήδη στην επιτροπή.  Και οφείλω να πω ότι στην επιτροπή έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, τουλάχιστον από τη 
δική μου ενημέρωση την οποία είχα, και θέλω επίσης επ’ ευκαιρίας να διευκρινίσω, προς άρση κάθε 
αμφιβολίας, ότι η Βουλή αποτελεί συνταγματικά ανεξάρτητη αρχή και εξουσία, η οποία λειτουργεί πάντοτε στο 
πλαίσιο της Αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών και που ως τέτοια απολαύει, μετά την ενδεκάτη τροποποίηση 
του Συντάγματος, οικονομικής αυτονομίας και της εξουσίας να αποφασίζει για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της και για θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της. 

 Ως εκ τούτου -και αυτή είναι η θέση την οποία απέστειλα και ευχαριστώ και την πρόεδρο και τα μέλη της 
επιτροπής που αμέσως το έθεσαν, το συζήτησαν και ενσωματώθηκε μέσα στο νομοσχέδιο- ως τέτοια δε θα 
μπορούσε, για λόγους αρχής, να υπάγεται στην προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία θεσπίζεται η διατμηματική 
προαγωγή, καθότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε συνταγματικά ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην εσωτερική 
λειτουργία των υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Καλωσορίζουμε επίσης τον πρόεδρο της ΕΔΥ και την κ. Αναστασιάδου που βρίσκονται μαζί μας και 
προχωράμε στην ετοιμασία του καταλόγου για τη συζήτηση.  Επί θέματος αρχής.  Ομιλητές, ομιλήτριες;   

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εννοείτε για τις τροπολογίες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Και για τα τρία, ναι.   

 Ο κ. Σαββίδης έχει τον λόγο και σημειώνω τους υπόλοιπους.   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

Να τηρηθεί η διαδικασία που ακολουθούμε πάντα σε παρόμοια θέματα, να αρχίσουμε από το πιο μικρό στο πιο 
μεγάλο κόμμα, ένας από κάθε κόμμα. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

Μα, τι εννοείτε;  Γιατί ένας από κάθε κόμμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Επιτρέψετέ μου, κύριε Σαββίδη.   

Αυτό θα ήταν το θεμιτό, κύριε Τορναρίτη, και ευχαριστώ.  Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, δε θέλω να 
στερήσω τον λόγο από κάποιον ή κάποια.  Είμαι σίγουρη ότι έχουν προηγηθεί οι κοινοβουλευτικές συνεδρίες 
σε όλες τις κοινοβουλευτικές πολιτικές ομάδες και ήδη το κάθε κόμμα, ως θα πρέπει, θα έχει ορίσει τον δικό του 
εκπρόσωπο, για να μιλήσει.  Ή, αν θέλει κάποιος άλλος, θα προσπαθήσω να μη στερήσω τον λόγο από 
κανέναν και είμαι σίγουρη ότι όλοι, επειδή το έχουμε συζητήσει ξανά, είναι εξ αναβολής, και επειδή είναι πολύ 
σημαντικό, θα είμαστε ουσιαστικοί και σύντομοι.   

Οπόταν ποιοι, ποιες θέλουν τον λόγο;   

 Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, θα ξεκινήσω με τον κ. Σαββίδη.  Βλέπω τον κ. Μουσιούττα… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

Ναι, έχετε τον λόγο. 

Ο κ. Ιωάννου… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

Κυρία Πρόεδρε, να τηρηθεί κατάλογος με ομιλητές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, τον ετοιμάζει τώρα ο κ. Γεωργίου. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

Ναι, γι’ αυτό ρωτώ ποιοι, ποιες θέλουν τον λόγο. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μάλιστα, κύριε Λεωνίδου. 

Παρακαλώ, επί της διαδικασίας.  

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Νομίζω, επειδή τέθηκαν και προφορικές τροπολογίες που δεν περιήλθαν εις γνώσιν του σώματος, 
θεωρώ ότι είναι σωστό, θεμιτό να ακουστούν, πέραν του ενός προσώπου, συνάδελφοι που θέλουν να 
μιλήσουν.  Επομένως, ας ξεκινήσουμε με τον κανόνα του ενός, αλλά, αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που 
θέλουν να τοποθετηθούν επιπρόσθετα, να δοθεί ο λόγος, για να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Λεωνίδου μου, αυτό είπα.  Νομίζω τα ελληνικά μου είναι πολύ καλά!   

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Όι, κατάλαβα τι είπατε πάρα πολύ καλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Είπα, επειδή είναι πολύ σημαντική η μεταρρύθμιση και επειδή βλέπω ότι μπορεί να θέλουν και κάποιοι 
άλλοι συνάδελφοι… 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

Πέραν του ότι είναι σημαντική, επειδή στο παρελθόν έχει τηρηθεί μια διαδικασία… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε απόλυτο δίκαιο. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Επειδή γίνεται παρέκκλιση σήμερα, να εξηγήσουμε και για ποιους λόγους θεωρούμε ότι μπορούν να 
μιλήσουν περισσότεροι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Βεβαίως.  Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεωνίδου, για τη βοήθεια. 

 Οπόταν, να ξεκινήσουμε.   

 Κύριε Γεωργίου, φαντάζομαι ότι γράφετε τον κατάλογο.  Αν θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος, άλλη 
συνάδελφος τον λόγο, σηκώνει το χέρι και καταγράφεται από τον κ. Γεωργίου. 

 Να ξεκινήσουμε με τον κ. Σαββίδη, ο οποίος είναι ήδη όρθιος και αναμένει.   

Παρακαλώ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

Κυρία Πρόεδρε,  

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,  

 Σχετικά με την τροπολογία του αγαπητού συναδέλφου κ. Τρυφωνίδη, στο παρελθόν τις θέσεις εργασίας 
σε χαμηλή μισθοδοτική κλίμακα, ναι, τις διεκδικούσαν και τις έπαιρναν άνθρωποι που δεν είχαν ακαδημαϊκά 
προσόντα.  Τα τελευταία χρόνια μετά το 2013, με το ύψος της ανεργίας να ανεβαίνει εν σχέσει με τους νέους 
ανθρώπους, πάρα πολλοί μορφωμένοι άνθρωποι με ακαδημαϊκά προσόντα έχουν πάρει τις θέσεις αυτές σε 
χαμηλές μισθοδοτικές κλίμακες. 

 Θεωρώ αδιανόητο εν έτει 2022 να ερχόμαστε να δίδουμε περισσότερη βαρύτητα στην παράμετρο που 
λέγεται «εργασιακή εμπειρία» από ό,τι στα ακαδημαϊκά προσόντα.  Θα μου πει κάποιος:  «Καλά, υπάρχει 
εμπειρία».  Ναι, υπάρχει όμως και η δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς μέσω της διά βίου εκπαίδευσης να 
αποκτήσουν ακαδημαϊκά προσόντα.  Άρα, θεωρώ εντελώς άδικο να δίδεται περισσότερη βαρύτητα στην 
παράμετρο που λέγεται «εργασιακή εμπειρία». 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη. 

 Προχωρούμε τώρα με τον κ. Ιωάννου, του ΕΛΑΜ. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Έχουμε σήμερα μπροστά μας μία δέσμη νομοσχεδίων που έχουν ονομαστεί σε συντομία 
«μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας».  Πρόκειται για νομοσχέδια τα οποία συζητούνται εδώ και αρκετά 
χρόνια και θέλουμε σήμερα να τα ψηφίσουμε με τρόπο ίσως και βιαστικό, γιατί εντάσσονται στο Ταμείο 
Ανάκαμψης.  Και τι αποδεικνύουμε με αυτή μας την πρακτική;  Αυτό ακριβώς το οποίο φωνάζουν οι πολίτες.  
Ο πολιτικός κόσμος δεν μπορεί να προχωρήσει με τις μεταρρυθμίσεις, υπάρχουν συνεχείς διαφωνίες και 
προσκόμματα και, όταν έμμεσα ή άμεσα έρχεται κάποιος να μας το επιβάλει, ξαφνικά βρίσκουμε τη λύση.  

 Το δεύτερο το οποίο θέλουμε να τονίσουμε -και μας προβληματίζει αρκετά- είναι ο στενός κύκλος στον 
οποίο περιορίζεται πλέον η δημόσια υπηρεσία.  Αντί να διευρύνουμε δηλαδή τον κύκλο, τον μικραίνουμε.  
Λέμε ότι με αυτά τα νομοσχέδια θα καταπολεμηθεί το ρουσφέτι.  Το ρουσφέτι και το βόλεμα -από όσα μας έχει 
δείξει η δική μας εμπειρία- είναι βαθιά ριζωμένα στην κυπριακή νοοτροπία και δεν πρόκειται να κτυπηθούν 
ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο αλλά μόνο με την πάταξη της κομματοκρατίας.   

Κλείνοντας, οφείλουμε όλοι μας να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες.  Τα νομοσχέδια που 
έχουμε σήμερα ενώπιόν μας δεν μπορούν από μόνα τους να σταθούν ως μεταρρύθμιση της δημόσιας 
υπηρεσίας.  Γι’ αυτό οφείλουμε να πούμε από τώρα και να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι από αύριο δε θα δει 
καμιά κοσμοϊστορική αλλαγή στη δημόσια υπηρεσία.  Δηλαδή δε θα αρχίσουν να απαντούν τα τηλέφωνα, δε 
θα τελειώσει η γραφειοκρατία ή θα σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών.  Καμιά θεαματική αλλαγή λοιπόν 
δεν πρόκειται να δούμε με αυτά τα νομοσχέδια και αναμένουμε, αν πραγματικά θέλουμε να επιστρέψει η 
εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δημόσια υπηρεσία, θα το αποδείξουμε έμπρακτα και ουσιαστικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Μάλιστα. 

 Κύριε Παπαδούρη, θέλετε τον λόγο; 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Απλώς, θα ήθελα να προστεθώ στον κατάλογο των ομιλητών.  Το ξέρω ότι έχω καθυστερήσει, αλλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Ευχαριστώ.  Δύο λεπτά μόνο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και βεβαίως θα μου επιτρέψετε και εμένα ένα σχόλιο, κύριε Παπαδούρη, γιατί οφείλω να υπερασπιστώ 
τη δουλειά η οποία έχει γίνει στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ότι είναι εξ αναβολής το θέμα, έχει 
συζητηθεί εκτενώς και ελπίζω στη μάχη του ιδεατού να μη χάσουμε και το εφικτό. 

 Έχετε τον λόγο, κύριε Παπαδούρη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Μια μεγάλη συζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, νομίζω να είμαστε ειλικρινείς και με τον κόσμο και με 
τους εαυτούς μας.  Θέλουμε μεταρρυθμίσεις, εντάξει, οι μεταρρυθμίσεις από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν.  
Τώρα να πιστέψω ότι είμαστε 100% ικανοποιημένοι με αυτό που θα ψηφίσουμε;  Νομίζω πως όχι.  Βλέπουμε 
τελευταίας στιγμής προφορικές τροπολογίες.  Εγώ νομίζω ότι γίνεται ένα πρώτο βήμα σήμερα, αλλά ελπίζω 
ότι το σώμα, όπως θα ψηφίσει, αν τελικά υπερψηφίσει σήμερα τη μεταρρύθμιση αυτή, πρέπει να παρακολουθεί 
πολύ στενά, γιατί να θυμίσω ότι πίσω υπάρχει κόσμος δύο ταχυτήτων.   

Υπάρχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι -παραδεκτό από όλους- επωφελούνται από ένα ιδιαίτερο καθεστώς 
και υπάρχουν και οι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι είναι πολύ πιο ευάλωτοι, συνεχώς 
παραπονιούνται και ειλικρινά εύχομαι και ελπίζω ότι κάποτε θα βρούμε τη φόρμουλα.  Δε λέω να μειώσουμε 
τα ωφελήματα ή τα εισοδήματα των δημοσίων, αλλά να φροντίσουμε μέσω της επιχειρηματικότητας να 
βοηθήσουμε τον ιδιωτικό τομέα, να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, γιατί είναι άδικο, αλλά από κάπου πρέπει να 
ξεκινήσουμε.  Ας γίνει σήμερα το ξεκίνημα και εδώ είμαστε να διορθώσουμε οτιδήποτε χρειαστεί να 
διορθώσουμε στο μέλλον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδούρη. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Μουσιούττας.   

 Κύριε Μουσιούττα, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε μια προτεινόμενη τροπολογία, την οποία είμαι βέβαιη ότι θα 
επεξηγήσετε και βεβαίως θα αναφερθείτε και επί της ουσίας.  Από το βήμα, βεβαίως. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Μετά από μια οδύσσεια πέντε και πλέον ετών είμαστε σήμερα ενώπιον της ολομέλειας, για να 
ψηφίσουμε -ελπίζω- τη πολυδιαφημισμένη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.   

 Μια μικρή ιστορική αναδρομή:  Τον Δεκέμβριο του 2016 η προηγούμενη Βουλή απέρριψε τα 
νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση, θεωρώντας ότι δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες της.  Στη συνέχεια 
όντως η εκτελεστική εξουσία, μετά από εντατικές διαβουλεύσεις με τα κόμματα, κατάφερε το 2017 και το 2018 
να ψηφιστούν δύο από τα νομοθετήματα που αφορούσαν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.  Το ένα, 
που αφορούσε την κινητικότητα, το 2017, και το δεύτερο, το 2018, που αφορούσε την κατάργηση της 
προφορικής εξέτασης ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για τις θέσεις των οποίων η αρχική 
κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7.  Το 2019 ξεκίνησε ένας νέος κύκλος διαβουλεύσεων για τα υπόλοιπα 
νομοθετήματα, αφού ένα εκ των νομοθετημάτων αποσύρθηκε ως αντισυνταγματικό και αφορούσε τον περί 
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Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο -που έχουμε ενώπιόν μας- τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, 
Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο και τους 
αντίστοιχους κανονισμούς.  Αυτά που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας.   

 Με δυο λόγια, τι μας λένε αυτά τα νομοθετήματα;  Μας λένε ότι υπάρχουν προβλήματα, διαρθρωτικά 
προβλήματα, στον τρόπο διοίκησης της δημόσιας υπηρεσίας και προσπαθούν με αυτά τα νομοθετήματα να 
βοηθήσουν, έτσι ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν ή τουλάχιστον να καλυτερέψει 
αυτό που έχουμε σήμερα.  Και, ναι, πετυχαίνει να καλυτερέψει αυτό που έχουμε σήμερα.  Δεν είναι το τέλειο, 
δε φτάνουμε το τέλειο.  Χρειάζεται και είμαι σίγουρος ότι και η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, που μέσα 
στους σκοπούς και τους ρόλους της είναι να βοηθά, έτσι ώστε να καλυτερεύουν οι συνθήκες διοίκησης και 
διεύθυνσης στη δημόσια υπηρεσία με διάφορες εισηγήσεις που κατά καιρούς κάνει -και έχει κάνει και σε αυτά 
εισηγήσεις- θα συνεργαστεί, ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη, πιο παραγωγική, πιο ανθρώπινη δημόσια 
υπηρεσία.   

 Διότι, κακά τα ψέματα, μπορεί οι δημόσιοι υπάλληλοι να λέμε ότι είναι οι ευνοούμενοι των υπαλλήλων, 
διότι έχουν καλούς όρους υπηρεσίας, όμως να μην ξεχνούμε ότι είναι πάνω στη δημόσια υπηρεσία που 
βασίστηκε το κράτος μας και το 1974, μετά την τουρκική εισβολή, και ότι βοήθησε η δημόσια υπηρεσία, όταν 
είχαμε την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήρξε μια σειρά πολλών νομοθετημάτων, 
τα οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι διεξήλθαν, ούτως ώστε να μπορούμε και να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να προχωρούμε με τους νόμους που έρχονται ενώπιόν μας.   

 Προβλήματα υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν.  Η προσπάθεια είναι να μπορέσουμε να λιγοστέψουμε τα 
προβλήματα και να καλυτερεύουμε μέρα με τη μέρα.  Αυτές οι νομοθεσίες προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται.  
Και έτσι, για να αναφερθώ και στην ουσία του θέματος, πρώτον, εισάγεται ο θεσμός της διατμηματικής 
προαγωγής, ένας νέος θεσμός στη δημόσια υπηρεσία.  Κάποιοι συνηγορούν, κάποιοι δε συνηγορούν.  Εμείς 
συνηγορούμε υπέρ του να μπει αυτή η κατηγορία θέσεων διατμηματικής προαγωγής.  Είναι η παρακολούθηση 
του συστήματος αξιολόγησης από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, που θα βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρχει 
διαφάνεια στο σύστημα.  Ακόμη, η διασφάλιση των διαδικασιών που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων και 
η τροποποίηση του πειθαρχικού κώδικα που υπάρχει στη νομοθεσία του 1990 και ο εκσυγχρονισμός του. 

 Δεύτερον, όσον αφορά τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή,  Διατμηματική Προαγωγή και 
Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο, θεσμοθετούνται κριτήρια επιλογής.  Υπήρχε μια 
«φόρμα» -να την ονομάσουμε- στη δημόσια υπηρεσία με οκτώ κριτήρια, όπως «Καλός», «Πολύ Καλός», 
«Εξαίρετος».  Καταρχάς η μεγάλη καινοτομία είναι ότι διαχωρίζονται αυτές οι φόρμες, αναλόγως της κλίμακας 
του υπαλλήλου.  Δηλαδή δεν είναι ίδια η φόρμα ή τα στοιχεία που θα αξιολογηθούν για έναν διευθυντή και για 
έναν γραφέα, χωρίς να υποτιμώ την οποιαδήποτε θέση.  Με άλλα κριτήρια πρέπει να αξιολογήσεις έναν 
διευθυντή και με άλλα έναν μεσαίου ή χαμηλού επιπέδου από πλευράς κλίμακας υπάλληλο.   

 Τέλος, γίνονται πιο σωστές οι διαδικασίες, όσον αφορά τα πειθαρχικά ζητήματα.  Και όσον αφορά τους 
κανονισμούς, αλλάζει, όπως ανέφερα, ο τρόπος αξιολόγησης -αριθμητική πλέον- και τα έντυπα.  Αν βάλω όλα 
αυτά μαζί κοντά σε αυτά που είχαμε ψηφίσει το 2016 και τα συγκρίνω με το 2022, έγινε αρκετή βελτίωση και θα 
γίνει αρκετή βελτίωση, φτάνει να παρακολουθούμε το σύστημα, να δούμε αν υπάρχουν τρωτά σημεία και να τα 
διορθώσουμε, ακόμα και μετά, αφού τα ψηφίσουμε, ούτως ώστε, ναι, να κάνουμε μια ακόμα πιο παραγωγική ή 
ακόμα καλύτερη δημόσια υπηρεσία. 

 Εμείς, ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, θα ψηφίσουμε τα νομοθετήματα.  Η 
τροπολογία που έχουμε καταθέσει γραπτώς αφορά ένα στοιχείο, που εμείς είχαμε θέσει, όταν συζητούσαμε το 
θέμα:  Κατά πόσο θα ωφελούσε το σύστημα, εάν ο αξιολογούμενος υπάλληλος είχε την ευχέρεια, έστω 
ανωνύμως, να αξιολογήσει τους προϊσταμένους του όχι με σκοπό εκδικητικό, αλλά με σκοπό, αξιολογώντας 
ένας υφιστάμενος τον προϊστάμενό του -και ανώνυμα, για να μην υπάρχει ο κίνδυνος ρεβανσισμού, αν δεν 
είναι καλή η αξιολόγηση- ένας προϊστάμενος βλέποντας την αξιολόγηση των υφισταμένων του, να μπορεί να 
πάρει στοιχεία ως feedback, για να διορθωθεί και να είναι καλύτερος προϊστάμενος στο μέλλον.  

 Η διαφορά που έχουμε με το νομοσχέδιο -και γι’ αυτό βάζουμε την αξιολόγηση- είναι ότι εμείς λέμε πως 
αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και ανώνυμη για τους αξιολογούμενους, σε αντίθεση με το 
«εθελοντική και ανώνυμη» που αναφέρεται στο νομοσχέδιο.  Θεωρούμε ότι είναι ένα καλό μέτρο και είναι ένα 
στοιχείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τη σχέση υφισταμένου-προϊσταμένου να καλυτερέψει χωρίς κανένα 
πρόσθετο κόστος.  Απλώς, ο κάθε υφιστάμενος θα συμπληρώνει με την αίτηση αξιολόγησής του και την 
αίτηση αξιολόγησης του προϊσταμένου του. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Σιζόπουλος, από την ΕΔΕΚ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Με την ευκαιρία της πρώτης ολομέλειας για τον καινούριο χρόνο εύχομαι σε όλους Καλή Χρονιά και 
εύχομαι και ελπίζω ότι αυτή η χρονιά θα είναι ακόμα πιο παραγωγική για την ολομέλεια του κοινοβουλίου μας.   

 Όσον αφορά τα επίμαχα νομοσχέδια τα οποία σήμερα συζητούμε και τους κανονισμούς, θα υπενθυμίσω 
ότι σταθερά, διαχρονικά, θέση της ΕΔΕΚ ήταν η βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της δημόσιας 
υπηρεσίας μέσα από μία ουσιαστική μεταρρύθμιση.  Αυτή η μεταρρύθμιση ουσιαστικά θα πρέπει να 
εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους, όπως είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η αύξηση της παραγωγικότητας 
της δημόσιας υπηρεσίας -είναι αδιανόητο σήμερα η παραγωγικότητα της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας να 
βρίσκεται στο 72% του μέσου όρου της παραγωγικότητας των χωρών της Ευρωζώνης,  ένα επίπεδο πάρα 
πολύ χαμηλό- να κατοχυρώσει την αξιοκρατία όσον αφορά την ανέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων σε όλους 
τους τομείς, να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις προαγωγές και τις προσλήψεις, να εμπεδώσει κλίμα 
εμπιστοσύνης του κοινού προς τη δημόσια υπηρεσία -που βρίσκεται σε μεγάλη αμφισβήτηση σήμερα αυτό το 
κλίμα, λόγω του ότι υπάρχει μία αχρείαστη σε πάρα πολλές περιπτώσεις ταλαιπωρία του κοινού- και κυρίως 
μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση να υπάρχει μία πραγματική και σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας 
της δημόσιας υπηρεσίας, που είναι πάρα πολύ υψηλό σε σχέση με την παραγωγικότητά της, αλλά και την ίδια 
στιγμή να συμβάλλει η μεταρρύθμιση ουσιαστικά στην οικονομική ενίσχυση και στην οικονομική δραστηριότητα.  
Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η γραφειοκρατία της δημόσιας υπηρεσίας, η 
καθυστέρηση στη διεκπεραίωση συγκεκριμένων στόχων, οδηγεί ουσιαστικά σε απώλεια επενδύσεων, αλλά και 
σε διάφορα προβλήματα όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τη δραστηριότητα.   

 Μέσα από μία πάρα πολύ προσεκτική μελέτη των νομοσχεδίων έχουμε να διαπιστώσουμε ότι, παρά τα 
θετικά βήματα τα οποία γίνονται, δεν μπορούν να καλύψουν σε ικανοποιητικό βαθμό τους στόχους και τις 
προσδοκίες μας, όπως τους ανέφερα πιο πάνω.  Αντίθετα, διαπιστώνουμε ότι ενισχύεται σημαντικά ο 
υποκειμενικός παράγοντας όσον αφορά τις αξιολογήσεις και όσον αφορά την αναβάθμιση των δημοσίων 
υπαλλήλων.  Αυξάνεται η γραφειοκρατία σε πάρα πολλές περιπτώσεις και κυρίως πάρα πολλές ώρες θα 
δαπανώνται από στελέχη της δημόσιας υπηρεσίας, για να αξιολογούν τους υφισταμένους τους, με 
αξιολογήσεις κάθε έξι μήνες, με αξιολογήσεις κάθε χρόνο, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πια θα δημιουργήσει 
άλλες συνθήκες και άλλες προϋποθέσεις.  Εκτιμούμε ότι αυξάνεται ή ενισχύεται η εξάρτηση των δημοσίων 
υπαλλήλων από τους προϊσταμένους τους.  Αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Μαρίνος Μουσιούττας είναι μεν 
θετικό, αλλά, από τη στιγμή που θα είναι ανώνυμο, θα έχει ένα πρόβλημα.  Δεύτερον, εάν  υιοθετηθεί, θα 
πρέπει την ίδια στιγμή να βρεθεί φόρμουλα για το πώς θα αξιοποιείται πρακτικά, όσον αφορά τις κρίσεις, που 
απλώς και μόνο η αποδοχή δεν το καλύπτει και δεν μπορεί να προσφέρει αυτή την εξυπηρέτηση.  Ως εκ 
τούτου, θεωρούμε ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ δεν μπορούμε να στηρίξουμε και να ψηφίσουμε αυτά τα 
νομοσχέδια.   

Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι απουσιάζει για εμάς κάτι πάρα πολύ σημαντικό -είναι κάτι που η ΕΔΕΚ 
το προτείνει συστηματικά από το 1996- ότι θα πρέπει και οι μισθολογικές αυξήσεις και οι προαγωγές των 
δημοσίων υπαλλήλων να έχουν ως ένα κριτήριο και την απόδοση και την παραγωγικότητα του δημοσίου 
υπαλλήλου, και του τμήματος του δημοσίου υπαλλήλου συγκεκριμένα.  Δεν είναι όλα τα τμήματα τα ίδια και 
δεν μπορούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να μπαίνουν στην ίδια μοίρα -και αυτοί οι οποίοι εργάζονται και 
αποδίδουν και αυτοί ενδεχομένως που απλώς διεκπεραιώνουν μηχανικά κάποιες εργασίες- θα πρέπει 
επιτέλους να γίνει διαχωρισμός.  Θα πρέπει οι καλοί να αμείβονται σε μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό με 
συγκεκριμένο τρόπο και οι υπόλοιποι φυσικά να υφίστανται τις συνέπειες της προσφοράς και της εργασίας 
τους.   

 Εν πάση περιπτώσει, για να μην καταχρώμαι τον χρόνο, εγώ θεωρώ ότι όλοι θα κριθούμε από το 
αποτέλεσμα των επιλογών μας και το αν και κατά πόσο αυτή η μεταρρύθμιση θα αποβεί όντως μεταρρύθμιση ή 
ενδεχομένως απορρύθμιση θα διαφανεί στην πορεία του χρόνου από τα αποτελέσματα τα οποία θα υπάρχουν.  
Εμείς εν πάση περιπτώσει είμαστε εδώ με εποικοδομητική συνέργεια, να συμβάλουμε και να βοηθήσουμε με 
τις προτάσεις μας εις την όσο το δυνατόν βελτίωση αυτής της κατάστασης, αλλά πραγματικά αυτό το οποίο 
φοβόμαστε είναι ότι η γραφειοκρατία δε θα παταχθεί.  Αντίθετα, υπάρχει κίνδυνος να μεγιστοποιηθεί.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σιζόπουλε.   

 Τον λόγο έχει ο κ. Παντελίδης. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.   

 Υπερψηφίζουμε σήμερα τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και, παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις 
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ή τον βαθμό ικανοποίησης των προσδοκιών μας, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ενδεχομένως 
να χρειαστεί και στο μέλλον να γίνουν και άλλα τέτοιου είδους βήματα.  Όμως, επειδή ανήκω σε αυτούς που 
πιστεύουν ότι η πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων της Κύπρου είναι και άξιοι και εργατικοί και καλύτεροι 
από πολλούς και πολλές του αντίστοιχου ιδιωτικού τομέα, θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία να 
απευθυνθώ στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων της Κύπρου και να πω πως η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση 
δεν είναι η μεταρρύθμιση που νομοθετείται.  Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση θα επιτευχθεί από τους ίδιους, αρκεί 
να συνειδητοποιήσουν όλες και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαιρέτως ότι εργοδότης τους δεν είναι το κράτος, 
εργοδότης τους είναι ο κάθε Κύπριος και η κάθε Κύπρια και αυτούς οφείλουν να υπηρετούν με τον ζήλο, την 
ευσυνειδησία και την εργατικότητα που, επαναλαμβάνω, διακρίνει την πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων 
της Κύπρου.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παντελίδη.   

 Τον λόγο έχει ο κ. Χριστοφίδης, από το ΑΚΕΛ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Αγαπητές συναδέλφισσες, 

 Το πρώτο το οποίο πρέπει να πούμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι ότι έχουμε νομοσχέδια 
μπροστά μας τα οποία δεν αποτελούν μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.  Έχουμε νομοσχέδια που 
ρυθμίζουν την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και τις διατμηματικές προαγωγές.  Αντιλαμβάνομαι ότι 
είναι εύκολο να βάζουμε τίτλους βαρύγδουπους σε ό,τι νομοσχέδιο έρχεται στη Βουλή, αλλά για εμάς η 
μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας είναι κάτι πολύ ευρύτερο.  Είναι οι αλλαγές στη δομή της δημόσιας 
υπηρεσίας, είναι ο περιορισμός ή και η εξάλειψη της γραφειοκρατίας, είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στη λήψη 
αποφάσεων, η γεωγραφική αποκέντρωση της δημόσιας υπηρεσίας, η προώθηση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα της δημόσιας υπηρεσίας.  Αυτή είναι η 
μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.  Και, για να είμαι ειλικρινής, προς τιμήν του Υπουργού Οικονομικών, 
ήταν αρκούντως ειλικρινής στην επιτροπή.  Επιτρέψετέ μου να διαβάσω τι ακριβώς ανέφερε: «Τα εν λόγω 
σχέδια νόμου αφορούν μόνο θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρωπίνου 
δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας, αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό, 
αλλά δε σχετίζονται με πολιτικές που αφορούν για παράδειγμα τη γραφειοκρατία, την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση ή άλλες παθογένειες της δημόσιας υπηρεσίας».   

 Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής:  όταν δώσεις ένα μαχαίρι σε έναν άνθρωπο, με αυτό 
μπορεί να κόψει το ψωμί ή μπορεί να σκοτώσει έναν άλλο άνθρωπο.  Θα εγκρίνουμε σήμερα κάποια 
νομοσχέδια τα οποία δίδουν όπλα.  Το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα εξαρτάται και από την πολιτική 
βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης.  Θέλω για παράδειγμα να θυμίσω ότι το 2017 αυτή η Βουλή ψήφισε τη 
νομοθεσία για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.  Δυστυχώς, είμαστε μάρτυρες αξιοποίησης αυτής 
της νομοθεσίας, για να εδραιωθούν το ρουσφέτι και η αναξιοκρατία.  Θέλω με την ευκαιρία αυτή να επισημάνω 
ότι ως ΑΚΕΛ έχουμε ζητήσει από τον Γενικό Ελεγκτή να διεξάγει έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση.   

 Θα στηρίξουμε επίσης τις εξαιρέσεις των τριών υπηρεσιών που έχουν περιληφθεί, του Υπουργείου 
Εξωτερικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Βουλής, σημειώνοντας για ακόμη μια φορά την έκπληξή μας για 
την έλλειψη οποιασδήποτε συνεννόησης μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών, με 
αποτέλεσμα να αναλάβει η Βουλή να επιλύσει το όλο ζήτημα.  Μια έλλειψη επικοινωνίας η οποία φαίνεται ότι 
είναι εδραιωμένη, αν κρίνει κανένας και από τις απεργίες των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.   

 Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, θα ψηφίσουμε την τροπολογία της ΔΗΠΑ για την 
υποχρεωτική αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους.  Είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται 
και αλλού και θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει.  Δε θα ψηφίσουμε την πρόταση των Οικολόγων για την 
κατάργηση των διατμηματικών προαγωγών για λόγους που αφορούν την ουσία των νομοσχεδίων, δε θα 
ψηφίσουμε και την τροπολογία των Οικολόγων για την ηχογράφηση και την αξιοποίηση προς αυτή την 
κατεύθυνση των συνεντεύξεων για έναν πολύ απλό λόγο: καταλαβαίνουμε την αφετηρία αυτής της πρότασης, 
καταλογίζουμε το μέγιστο των καλών προθέσεων, αλλά νομίζουμε ότι πρακτικά και νομικά δεν μπορεί να 
σταθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 
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 Θα καταψηφίσουμε την πρόταση της ΔΗΠΑ για την αλλαγή των κριτηρίων... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …αξιολογήσεων... 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 …στις προαγωγές, διότι η ΠΑΣΥΔΥ είχε την ευκαιρία, ήρθε στην επιτροπή, δεν ανέφεραν τίποτε, τώρα 
έρχεται ένας συνάδελφος, λέει εδώ ότι είναι παράκληση της ΠΑΣΥΔΥ.  Νομίζω ότι δεν μπορούμε έτσι -«στο 
πόδι», αν θέλετε- να παίρνουμε τέτοιου είδους αποφάσεις.  Θα καταψηφίσουμε και την τροπολογία της ΕΔΕΚ 
για το Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχουν πάρα πολλά εξειδικευμένα τμήματα στη δημόσια υπηρεσία.  Είμαι 
σίγουρος ότι, αν ξεκινήσουμε μ’ αυτό τον τρόπο, να εξαιρούμε τμήματα, δε θα υπάρχει σταματημός. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Χριστοφίδη.   

 Τον λόγο έχει τώρα η κ. Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Θα είμαι σύντομη, γιατί εν πολλοίς με έχουν καλύψει διάφοροι συνάδελφοι.  Θα πω μόνο ότι η 
μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, όπως εμείς τουλάχιστον την οραματιζόμαστε, σίγουρα δεν 
αντανακλάται σε αυτά τα νομοσχέδια που έχουμε ενώπιόν μας.  Επίσης, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η 
πραγματική μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας ήταν υποχρέωση μνημονιακή αυτής της κυβέρνησης από 
το 2013.  Σήμερα έχουμε 2022 και μέσα από μία μεγάλη, θυελλώδη, κυματώδη πορεία την οποία 
ακολούθησαν τα νομοσχέδια της κυβέρνησης καταλήγουμε -πλην των νομοσχεδίων που αφορούν την 
κινητικότητα, που υπερψηφίστηκαν το 2017- να λέμε στον Κύπριο πολίτη ότι από τα χίλια πράγματα που 
έπρεπε να γίνουν, για να έχουμε μία δημόσια υπηρεσία που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 
κοινωνίας, έχουμε σήμερα κάνει ή θα κάνουμε σήμερα το ένα.   

 Η μεταρρύθμιση, κυρία Πρόεδρε, της δημόσιας υπηρεσίας, όπως εμείς ως Δημοκρατικό Kόμμα την 
οραματιζόμαστε, αφορά την καλύτερη, γρηγορότερη, απλούστερη, πιο διαφανή και πιο φτηνή εξυπηρέτηση 
των αναγκών της κοινωνίας από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Η διατμηματική προαγωγή 
είναι ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι του μεγάλου, του τεράστιου έργου που έπρεπε να είχε γίνει μέχρι σήμερα.  
Αλλά, για να γινόταν, κυρία Πρόεδρε, το έργο μέχρι σήμερα, θα έπρεπε κάποιοι να επενδύσουν χρόνο και 
κόπο, για να εκμοντερνίσουν, να εκσυγχρονίσουν…  Θα έπρεπε να επενδύσουν τον χρόνο τους και τη σκέψη 
τους στην εκπαίδευση της δημόσιας υπηρεσίας σε σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, να κατανοήσουν ότι η 
παραγωγικότητα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και εκεί έπρεπε να εγκύψουν πρώτα και καλύτερα.  Να 
επενδύσουν σε νέες μεθόδους, σε σύγχρονες μεθόδους, σε διαδικασίες σύγχρονες, που να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες τις σημερινές της κοινωνίας και όχι σε διαδικασίες που ακολουθούνται σήμερα στη δημόσια 
υπηρεσία και παραπέμπουν στο 1950.  Όταν οι υπόλοιπες χώρες, οι ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και οι μη 
ευρωπαϊκές χώρες, κινούνται με ταχύτητες φωτός, τα εργαλεία που δίνουμε σήμερα στη δημόσια υπηρεσία 
είναι η χειρόγραφη σφραγίδα και η λαδόκολλα, μέθοδοι του 1950, επειδή προφανώς ο χρόνος των 
κυβερνώντων επενδύεται κάπου αλλού και όχι στην πραγματική διαχείριση και αναβάθμιση της δημόσιας 
υπηρεσίας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο της. 

 Έχοντας πει αυτά, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι η επιτροπή Οικονομικών συνεδρίασε έξι φορές, σε 
έξι συνεδρίες εξέτασε αυτά τα νομοσχέδια, από τον Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα, για να μπορέσουμε να 
καταλήξουμε σε αυτό το σημείο που είμαστε. 

 Χαίρομαι για το γεγονός ότι τουλάχιστον οι τροπολογίες τις οποίες το Δημοκρατικό Κόμμα συνυπέγραψε 
μαζί με άλλα κόμματα εγκρίθηκαν από την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής.  Κάποιες υιοθετήθηκαν και 
από την ίδια την κυβέρνηση και είναι ενσωματωμένες ήδη στο νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται ενώπιόν σας και 
δε χρειάζεται να περάσουμε τη βάσανο της υποβολής και έγκρισης ή όχι από την ολομέλεια.  Αυτά αφορούν 
την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, την Ελεγκτική Υπηρεσία, καθώς και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

 Θα υπερψηφίσουμε, κυρία Πρόεδρε, το νομοσχέδιο αυτό, αλλά διαβεβαιώνουμε τους κυβερνώντες ότι 
για εμάς η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας δε σταματά εδώ.  Δεν πρέπει αύριο κάποιοι να θεωρήσουν 
ότι έχουμε τελειώσει με το έργο το οποίο χρειάστηκε να κάμουμε…  Ξανά παρένθεση:  Μνημονιακή 
υποχρέωση από το ’13 επανεντάσσεται σήμερα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Έχουμε 
καθυστερήσει εννέα ολόκληρα χρόνια.  Από αύριο γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη να καλύψουν οι 
κυβερνώντες το κενό των εννέα χρόνων που έχουν αφήσει να παρέλθει, χωρίς ουσιαστικά να αναβαθμίσουν 
πραγματικά τη δημόσια υπηρεσία, για να μπορεί να υποστηρίζει την κοινωνία, τους μικρομεσαίους, τους 
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μεσαίους, ακόμα και τους μεγάλους, τους οποίους κάποιοι ισχυρίζονται ότι θέλουν βοηθήσουν να αναπτύξουν 
τις εργασίες τους. 

 Όσον αφορά, κυρία Πρόεδρε, τις υπόλοιπες τροπολογίες, θα υπερψηφίσουμε την τροπολογία των 
συναδέλφων της Δημοκρατικής Παράταξης που αφορά την υποχρεωτική αξιολόγηση των προϊσταμένων από 
τους υφισταμένους τους.  Δε θα υποστηρίξουμε όμως την τροπολογία για την αλλαγή των πρόσθετων 
προσόντων και της πείρας, καθότι έχει έρθει σε πολύ καθυστερημένο στάδιο, ίσως να υπάρχουν και 
επιχειρήματα εναντίον αυτής της τροπολογίας που εμείς να μην τα έχουμε ακούσει ακόμα και να μην μπορούμε 
να τα λάβουμε υπόψη μας.  Και, εν πάση περιπτώσει, δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο σε καμία από τις έξι 
συνεδρίες, όταν συζητήσαμε αυτά τα νομοσχέδια στην παρουσία και της ΠΑΣΥΔΥ.   

 Όσον αφορά την τροπολογία της ΕΔΕΚ, θα την υποστηρίξουμε, κυρία Πρόεδρε, ως Δημοκρατικό 
Κόμμα.  Οπωσδήποτε υπάρχουν πολλές υπηρεσίες και πολλά τμήματα τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να 
εξαιρεθούν από τη διατμηματική προαγωγή, όπως το Υπουργείο Άμυνας, που νομίζω ότι είναι τοις πάσι 
γνωστό ότι χειρίζεται θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και τίποτε δεν είναι υπεράνω της ασφάλειας 
αυτού του τόπου. 

 Και, βεβαίως, δε θα ψηφίσουμε την τροπολογία του αγαπητού συναδέλφου, του κ. Παπαδούρη, γιατί 
στην ουσία είναι αντίθετη με την απόφαση του Δημοκρατικού Κόμματος να υποστηρίξει το νομοσχέδιο αυτό.   

 Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι από αύριο εμείς θα απαιτούμε από τους κυβερνώντες κάθε μέρα 
που περνά -όχι για την διατμηματική προαγωγή, που μπορεί να επηρεάζει εκατό, διακόσιους ή χίλια μέλη του 
προσωπικού της δημόσιας υπηρεσίας που στοχεύουν στη θέση Α13- ο Κύπριος πολίτης να εξυπηρετείται 
γρήγορα και με διαφάνεια από όλες τις υπηρεσίες του κράτους, γιατί αυτό πληρώνει και αυτό δικαιούται να 
πάρει. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Κι εγώ ευχαριστώ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Ο κ. Λουκαΐδης. 

 Δε θέλετε να μιλήσετε, σας κάλυψε ο κ. Χριστοφίδης. 

 Και τελευταίος ομιλητής ο κ. Γεωργιάδης.  

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Θέλετε τον λόγο, κύριε Θεμιστοκλέους;   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Ε, μα σας βλέπω ότι με κοιτάζετε εδώ και ώρα, αλλά δε ζητήσατε από την αρχή τον λόγο.  Έχετε τον 
λόγο, όπως δόθηκε και στους υπόλοιπους συναδέλφους σας.  Σας ακούμε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Πραγματική μεταρρύθμιση θα ήταν, εάν για παράδειγμα από αύριο το πρωί και προϊόντος του χρόνου 
κάθε μέρα προς το μέλλον απαντούσε η δημόσια υπηρεσία, η δημόσια μηχανή, τα τηλεφωνήματα των 
πολιτών, εάν ανταποκρινόταν κατά καλύτερο τρόπο.   

 Θα ήταν πραγματική μεταρρύθμιση, εάν πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπεριφέρονται 
ως «μικροί βασανιστές» και ταλαιπωρούν αδύνατους ανθρώπους πάρα πολλούς άλλαζαν τη νοοτροπία τους 
και κατανοούσαν το αυτονόητο, ότι δεν είναι οι πολίτες που χρωστούν στους δημόσιους υπαλλήλους, είναι οι 
δημόσιοι υπάλληλοι που χρωστούν στους πολίτες. 

 Τρίτον, επειδή γίνεται συζήτηση για τη διαφθορά -και μάλιστα στην επιτροπή Θεσμών γίνεται συζήτηση 
για το σχετικό νομοσχέδιο για το λόμπινγκ κτλ.- πραγματική μεταρρύθμιση θα ήταν, εάν εκείνο το περιθώριο 
που έχουν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι και λαμβάνουν αποφάσεις που υπέχουν οικονομικά κέρδη, οικονομική 
ωφέλεια μειωνόταν, εκμηδενιζόταν και μηδενιζόταν.   

 Πραγματική μεταρρύθμιση θα ήταν, εάν από κάποια κλίμακα της δημόσιας υπηρεσίας και πάνω οι 
κάτοχοι αυτών των θέσεων είχαν αστική ευθύνη για συνέπειες αποφάσεων δικών τους που έβλαπταν το 
κράτος ή που έβλαπταν την κοινωνία. 

 Πραγματική μεταρρύθμιση θα ήταν…  Όχι αυτό που γίνεται σήμερα, που περίπου είναι ποιος θα 
προάγει ποιον. Μάλιστα, άκουσα από το ΔΗΚΟ διάφορα περίεργα, χαριτωμένα, θα έλεγα, που με παρέπεμψαν 
αυτομάτως στην εποχή που κυβερνούσε το ΔΗΚΟ και διόριζε σωρηδόν στη δημόσια υπηρεσία κατά το δοκούν 
όποιους ήθελε, όποτε ήθελε, με όποια κριτήρια ήθελε.   
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 Θα ψηφίσω το νομοσχέδιο.  Απορρίπτω όλες τις τροπολογίες, εκτός από την τροπολογία του κ. 
Μουσιούττα, την οποία θα την ψηφίσω με βαριά καρδιά, διότι ο κ. Σιζόπουλος έχει ένα σοβαρό σημείο στα όσα 
έχει πει.  Θα γίνεται «δούναι και λαβείν», θα γίνεται ανταλλαγή προνομίων και ευνοϊκής μεταχείρισης.  Αλλά, 
επειδή αυτή η νοοτροπία της αξιολόγησης από υφισταμένους είναι πράγματι… τα καλά της είναι περισσότερα 
από τα κακά της, θα την ψηφίσω. 

 Ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ’στε καλά. 

 Δευτερολογία. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επί προσωπικού. 

 Θα σας δώσω τον λόγο, κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Σέβομαι τις απόψεις όλων των συναδέλφων, ανεξαρτήτως της ιδεολογίας που ο καθένας πρεσβεύει.  
Το μόνο που θα περιοριστώ να πω, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι είναι τοις πάσι γνωστό ποιοι είναι οι 
«χαριτωμένοι» σε αυτή την αίθουσα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Ο κ. Γεωργιάδης. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού, την ικανοποίησή 
μας, γιατί φαίνεται να διαμορφώνεται πλειοψηφία και να μπορούμε σήμερα να πραγματοποιήσουμε ένα πολύ 
σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού, να εγκρίνουμε μια σημαντική αλλαγή, να πραγματοποιήσουμε ένα βήμα 
προς την κατεύθυνση της αξιοκρατίας, πρώτα και κύρια, αλλά και της αποτελεσματικότητας στη δημόσια 
υπηρεσία.  Και οφείλω να ευχαριστήσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που, παρά τις διαφορές που έχουμε, 
παρά τα όσα έχουν αναφερθεί, προσφέρουν τη στήριξή τους σ’ αυτή τη μεταρρύθμιση.  Και είναι μια 
μεταρρύθμιση που έρχεται σε συνέχεια άλλων πολύ σημαντικών που προωθήθηκαν τα τελευταία χρόνια και 
αυτό το σώμα ενέκρινε.  Το ΕΕΕ, το ΓΕΣΥ, η σταδιακή κατάργηση του καταλόγου διοριστέων στην 
εκπαίδευση, η μετατροπή της Εθνικής Φρουράς σε ημιεπαγγελματική δύναμη, η συνένωση των φορολογικών 
τμημάτων, η κινητικότητα στη δημόσια υπηρεσία, η κατάργηση οργανισμών ζημιογόνων που είχαν εξαντλήσει 
τον ρόλο και την αποστολή τους, μεταρρυθμίσεις που δε θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, εάν σε αυτό το σώμα 
δε διαμορφωνόταν πλειοψηφία.  Και γι’ αυτό είναι που μπορούμε σήμερα να εκφράσουμε την ικανοποίησή 
μας. 

 Έγιναν κάποιες αναφορές ότι δεν είναι αρκετά, ότι στερείται φιλοδοξίας το βήμα που επιχειρούμε 
σήμερα.  Φυσικά, την ίδια ώρα που λέγονται αυτά και αυτά τα βήματα επιχειρούνται, όπως για παράδειγμα με 
τη διατμηματική προαγωγή, κάποιοι επιχειρούν να αφαιρέσουν…  

 Εμείς, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ισχυριζόμαστε, ούτε η κυβέρνηση ούτε ο 
Δημοκρατικός Συναγερμός, ότι με αυτά τα νομοσχέδια επιλύονται όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
δημόσια υπηρεσία.  Γίνεται ένα βήμα όμως.  Και έτσι είναι που θεωρούμε πως θα πάμε μπροστά, βήμα βήμα, 
ειδικά στη δημόσια υπηρεσία, εάν λάβουμε υπόψη ότι γίνεται αυτό το βήμα παράλληλα με την εξαιρετικά 
σημαντική προσπάθεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη.  Είναι μια προσπάθεια που δεν έγινε ποτέ και τώρα έχει πάρει μπρος.  Έγιναν αναφορές ότι 
καθυστερήσαμε.  Δε θέλω να σχολιάσω πως, την ίδια ώρα που ακούστηκαν αναφορές για καθυστέρηση, 
ακούσαμε και προ ολίγου ότι κάναμε αυτό το βήμα βιαστικά.  Εμείς λέμε πως, έστω και τώρα, καλώς 
πραγματοποιούμε αυτό το βήμα. 

 Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δε θα στηρίξουμε τις τροπολογίες.  Πρέπει να αναφέρω 
και ενώπιον της ολομέλειας αυτά που είπαμε στην επιτροπή, ότι ακόμη και οι εξαιρέσεις που με την πλειοψηφία 
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στην επιτροπή έχουν περιληφθεί στο κυβερνητικό νομοσχέδιο δε μας βρίσκουν σύμφωνους, έχουμε 
επιφυλάξεις, δεν είμαστε καν βέβαιοι αν θα σταθούν συνταγματικά, αν αύριο δηλαδή ένας λειτουργός εδώ της 
Βουλής δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει μια θέση σ’ ένα υπουργείο.  Παρ’ όλα αυτά, επειδή η σημερινή 
μέρα είναι μια μέρα συναίνεσης, αποδεχόμαστε το νομοσχέδιο ως έχει διαμορφωθεί από την πλειοψηφία της 
επιτροπής και ασφαλώς θα το στηρίξουμε.  Δεν μπορούμε όμως, κυρία Πρόεδρε, να εγκρίνουμε περαιτέρω 
αλλαγές, περαιτέρω εξαιρέσεις, που ουσιαστικά θα αποδυναμώσουν αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση.   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Συμφωνούμε ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής.  Θέλουμε και εμείς να γίνουν 
και άλλα βήματα και στο χέρι μας είναι, της Βουλής δηλαδή.  Πολύ, πολύ σύντομα να ακολουθήσει η 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι ενώπιον μας, θα ακολουθήσει η μεταρρύθμιση των 
δικαστηρίων που είναι ενώπιον μας.  Στο χέρι μας είναι και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όσους επιθυμούν 
πράγματι να σπρώξουν τα πράγματα προς μία ακόμη πιο ριζική, φιλόδοξη μεταρρύθμιση.  Το Σχέδιο 
Ανάκαμψης αυτό ακριβώς προβλέπει.  Και να υπογραμμίσω και εγώ το γεγονός ότι τα σημερινά νομοσχέδια 
σχετίζονται με το Σχέδιο Ανάκαμψης και θα απελευθερώσουν χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων, δεκάδων 
εκατομμυρίων, τις οποίες ο τόπος μας έχει ανάγκη.   

 Με την υλοποίηση λοιπόν αυτού του σημαντικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος του Σχεδίου 
Ανάκαμψης χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς επιφυλάξεις, είναι που θα δημιουργήσουμε αυτό που άκουσα από 
συναδέλφους να λέγεται και το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους, ένα καλύτερο κράτος εις την υπηρεσία των 
συμπολιτών μας. 

 Σας ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εγώ ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη.   

 Οπόταν προχωράμε… 

 Κύριε Κουλία; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ένα δευτερόλεπτο, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ένα δευτερόλεπτο. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Με την ευκαιρία που είναι εδώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και το μέλος της, η κ. 
Βασιλική Αναστασιάδου, θέλω να πω το εξής, επειδή έν’ περί των δημοσίων υπαλλήλων ο λόγος.  Πρέπει να 
ξέρουμε όλοι ότι πολύς κόσμος σήμερα ταλαιπωρείται, όταν τηλεφωνά στη δημόσια υπηρεσία.  Ουδείς απαντά 
και επί μέρες κάποιοι προσπαθούν.  Να κυκλοφορήσεις μια εγκύκλιο, κύριε Παπαγεωργίου, όταν κτυπούν τα 
τηλέφωνα, να τα απαντούν οι κύριοι, διότι πράγματι ταλαιπωρείται ο κόσμος, ιδιαίτερα μέσα από τις συνθήκες 
της πανδημίας που δεν μπορεί να μετακινείται εύκολα ο κόσμος.  Είναι κρίμα από τον Θεό, δηλαδή.   

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Κυρία Πρόεδρε, ετέλειωσα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το έχω διαπιστώσει.  Ευχαριστώ, κύριε Κουλία.   

 Και ευχαριστώ πολύ τους λειτουργούς, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι, για να προλάβω κιόλας αντιδράσεις, 
πρέπει να δούμε πού εμπίπτει η κάθε προφορική τροπολογία, για να μπορέσουμε να τις θέσουμε με τη σειρά 
την οποία πρέπει, οπόταν ευχαριστώ τους λειτουργούς που για ακόμα μια φορά με βοηθούν πολύ στο να 
μπορέσουμε να είμαστε πανέτοιμοι για την ψήφιση.   

 Αφού έχει ολοκληρωθεί λοιπόν η συζήτηση, προχωράμε στην ψήφιση και την πρώτη τροπολογία.  
Βρισκόμαστε στον Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) Αρ. 4) Νόμο του 2019.   

 Η πρώτη προφορική τροπολογία που τίθεται προς ψήφιση είναι της ΕΔΕΚ, του κ. Σιζόπουλου, για 
εξαίρεση από τη διατμηματική προαγωγή θέσεων του Υπουργείου Αμύνης, όπως ακριβώς έχουν επεξηγηθεί 
από τον ίδιο τον ομιλητή.   
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 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της προφορικής τροπολογίας του κ. Σιζόπουλου, της ΕΔΕΚ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι υπέρ.   

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι ψήφους υπέρ, είκοσι εννέα εναντίον και μία αποχή, η προφορική τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Η δεύτερη προφορική τροπολογία είναι των Οικολόγων, του κ. Θεοπέμπτου, και αφορά τη διαγραφή της 
διαδικασίας διατμηματικής προαγωγής.   

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της προφορικής τροπολογίας του κ. Θεοπέμπτου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τρεις ψήφοι υπέρ.   

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τρεις ψήφους υπέρ, σαράντα επτά εναντίον και καμία αποχή, η προφορική τροπολογία δεν 
εγκρίνεται. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’  αριθμόν 1 νομοσχεδίου.   

 Κύριε Γεωργίου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Αντικατάσταση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 5Α.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 34Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 35 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 35Α.  Άρθρο 8. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 81 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του Μέρους Ι του δεύτερου πίνακα του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 12. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων;  

 Είναι το νομοσχέδιο, έτσι;   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Μετά, μετά είναι στο δεύτερο.  Ανάλογα, όπως είπα πριν με το άρθρο και πού βρίσκονται.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα επτά ψήφοι υπέρ.   

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τρεις εναντίον.   

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται.   

 Τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου;  

 Η ίδια αναλογία; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στην αντίστοιχη τροπολογία της ΕΔΕΚ για εξαίρεση των θέσεων του Υπουργείου Αμύνης 
και στο δεύτερο νομοσχέδιο, τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και 
Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2019. 

 Είναι αντίστοιχα που πρέπει να μπει και εδώ η προφορική τροπολογία του κ. Σιζόπουλου.   

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της προφορικής τροπολογίας;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, μία αποχή του κ. Θεμιστοκλέους, σωστά.   

 Με είκοσι ψήφους υπέρ, είκοσι εννέα εναντίον και μία αποχή, η προφορική τροπολογία δεν εγκρίνεται. 

 Μετά έχουμε την προφορική τροπολογία των Οικολόγων, που είναι η διαγραφή της διαδικασίας της 
διατμηματικής προαγωγής.   

 Αντιλαμβάνομαι, κύριε Θεοπέμπτου, είναι με το ίδιο αποτέλεσμα.   

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της προφορικής τροπολογίας του κ. Θεοπέμπτου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τρεις ψήφους υπέρ, σαράντα επτά εναντίον και καμία αποχή, η προφορική τροπολογία δεν 
εγκρίνεται. 

 Και εδώ έχουμε επίσης την προφορική τροπολογία των Οικολόγων για ρυθμίσεις για κανόνες 
ηχογράφησης της προφορικής εξέτασης.   

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ αυτής της προφορικής τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 
 Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 

στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.  
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 Τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τρεις ψήφους υπέρ, σαράντα επτά εναντίον και καμία αποχή, η προφορική τροπολογία δεν 
εγκρίνεται. 

 Και εδώ έχουμε την προφορική τροπολογία από τη Δημοκρατική Παράταξη, όσον αφορά την 
τροποποίηση της μοριοδότησης για τις θέσεις Α7 και κάτω, όπως επεξηγήθηκε από τον κ. Τρυφωνίδη.   

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ αυτής της προφορικής τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τρεις ψήφους υπέρ, σαράντα επτά εναντίον και καμία αποχή, η προφορική τροπολογία δεν 
εγκρίνεται. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 2 νομοσχεδίου.   

 Κύριε Γεωργίου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Κριτήρια επιλογής για προαγωγή σε θέση προαγωγής.  Άρθρο 4. 

 Κριτήρια επιλογής για προαγωγή σε θέση διατμηματικής προαγωγής.  Άρθρο 5. 

 Κριτήρια επιλογής για διορισμό ή προαγωγή σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.  Άρθρο 6. 

 Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων σε εξεταστικά κέντρα.  Άρθρο 7. 

 Καταρτισμός καταλόγου προσοντούχων υποψηφίων.  Άρθρο 8. 

 Προφορική εξέταση.  Άρθρο 9. 

 Καταρτισμός πίνακα υποψηφίων.  Άρθρο 10. 

 Πλήρωση κενών θέσεων από την επιτροπή.  Άρθρο 11. 
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 Καταρτισμός νέου πίνακα.  Άρθρο 12. 

 Αδικήματα και ποινές.  Άρθρο 13. 

 Μεταβατική διάταξη.  Άρθρο 14. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 15. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα έξι ψήφοι υπέρ.   

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τρεις εναντίον.   

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται.   

 Τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική 
Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου;  

 Με την ίδια αναλογία; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και προχωράμε τώρα στους κανονισμούς.   

 Εδώ έχουμε την τροπολογία, τη γραπτή τροπολογία, όπως έχει προετοιμαστεί εκ μέρους του κ. 
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Μουσιούττα για τη Δημοκρατική Παράταξη, και αφορά την ανώνυμη αξιολόγηση των προϊσταμένων τμημάτων 
από τους υφισταμένους τους, περιλαμβανομένων και των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, ούτως ώστε να 
καταστεί υποχρεωτική αντί δυνητική, όπως σχετικά προβλέπεται στους προτεινόμενους κανονισμούς.   

(Η σχετική τροπολογία) 

Τροπολογία του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για τους κανονισμούς 
«Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση των πιο πάνω κανονισμών, ώστε η παράγραφος (1) του Κανονισμού 
18 αυτών να αντικατασταθεί από την ακόλουθη παράγραφο: 

 «18.-(1) Οι προϊστάμενοι τμήματος αξιολογούνται ανώνυμα από τους υφισταμένους τους, 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που υπηρετούν στην υπηρεσία τους: 

 Νοείται ότι οι γενικοί διευθυντές υπουργείων αξιολογούνται από τους υπαλλήλους και τους 
εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου που υπηρετούν στη διοίκηση των υπουργείων τους και τους διευθυντές 
τμημάτων/υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτά. 

Σημειώσεις:  

1. Η ανώνυμη αξιολόγηση των προϊσταμένων τμημάτων από τους υφισταμένους τους, περιλαμβανομένων 
και των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, να καταστεί υποχρεωτική αντί δυνητική, όπως σχετικά 
προβλέπεται στους προτεινόμενους κανονισμούς.   

2. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας του κ. Μουσιούττα;   

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ:   

 Της γραπτής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Της γραπτής και προετοιμασθείσας!   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, δεκαοκτώ εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Πόσοι, πόσες τώρα ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 3 κανονισμών;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 3 κανονισμοί 
εγκρίνονται. 

 Το υπ’  αριθμόν 4 θέμα δεν είναι έτοιμο.   

 Το υπ’ αριθμόν 5 θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών 
Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν στην αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας ατόμων 
με αναπηρία τα οποία είναι δικαιούχα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.   

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τo 
νομοσχέδιο «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021» 

Παρόντες:  

 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Χρίστος Σενέκης 

 Ονούφριος Κουλλά Σωτήρης Ιωάννου 

 Δημήτρης Δημητρίου Ανδρέας Αποστόλου  

 Φωτεινή Τσιρίδου Μαρίνος Μουσιούττας  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την  31η Αυγούστου, στις 28 Σεπτεμβρίου, στις 5 
και 26 Οκτωβρίου, καθώς και στις 16 και 30 Νοεμβρίου 2021.  Στο πλαίσιο της εξέτασης του εν λόγω 
νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 
(ΤΚΕΑΑ) του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων 
Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Συνδρόμου Down και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ).  Η συνδικαλιστική οργάνωση 
ΣΕΚ και η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων (ΠΟΑΑ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής, ωστόσο η ΠΟΑΑ απέστειλε γραπτό υπόμνημα με το οποίο 
παραθέτει τις θέσεις της αναφορικά με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Σημειώνεται ότι στη 
συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης και εκπρόσωποι της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού της 
ΠΟΑΑ. 

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Χρίστος Χριστόφιας, Γιώργος Κουκουμάς και Πανίκος Λεωνίδου. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και 
Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα σε σχέση με την αξιολόγηση και 
πιστοποίηση της αναπηρίας ατόμων με αναπηρία τα οποία είναι δικαιούχα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.   

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

1. Σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία που κατά την πρώτη αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
της Αναπηρίας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας, έχει 
πιστοποιηθεί με μόνιμη ή μη αναστρέψιμη αναπηρία χωρίς τη δυνατότητα αποκατάστασης ή βελτίωσης, 
να μην καλείται σε μεταγενέστερο χρόνο από την εν λόγω επιτροπή για επαναξιολόγηση της αναπηρίας 
του, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες:  

α.  άτομο με αναπηρία υποβάλλει νέα αίτηση για πρόσθετη παροχή ή υπηρεσία ή 
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β.  περιέλθουν στην αντίληψη του ΤKEAA νεότερα και επαρκώς τεκμηριωμένα στοιχεία μέσω 
επώνυμης καταγγελίας ή άλλως πως και η επαναξιολόγηση απαιτείται για σκοπούς πιστοποίησης 
ότι το εν λόγω άτομο εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια και προϋποθέσεις ως δικαιούχο.  

2. Σε περίπτωση ατόμου με εκ γενετής αναπηρία του οποίου η αναπηρία πιστοποιείται από εξειδικευμένο 
ιατρικό κέντρο ή από ειδικό ιατρό ως αναπηρία μόνιμη ή μη αναστρέψιμη χωρίς τη δυνατότητα 
αποκατάστασης, η αξιολόγηση και πιστοποίησή του από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναπηρίας να 
γίνεται μόνο με την προσκόμιση των ιατρικών πιστοποιητικών και η φυσική παρουσία του ατόμου αυτού 
ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης της Αναπηρίας να απαιτείται μόνο για τεκμηριωμένους και 
εξειδικευμένους λόγους, για τους οποίους το άτομο αυτό πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων. 

3. Τα πρόσωπα που απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναπηρίας να έχουν την υποχρέωση να 
ενημερώνουν τον αιτητή για το όνομα και το επώνυμό τους, όπως και για την ειδικότητα και το 
επάγγελμά τους πριν από κάθε αξιολόγηση.   

4. Ο εκάστοτε αιτητής πριν από κάθε αξιολόγηση να ενημερώνεται ότι η χρήση των στοιχείων 
ταυτοποίησης των προσώπων που αποτελούν την Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναπηρίας με σκοπό τον 
επηρεασμό του πορίσματος της εν λόγω επιτροπής θα αποτελεί ποινικό αδίκημα, το οποίο θα τιμωρείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

 Σημειώνεται ότι πρόταση νόμου με τον ίδιο σκοπό ψηφίστηκε σε νόμο από την ολομέλεια της Βουλής 
στην προηγούμενη βουλευτική περίοδο και συγκεκριμένα στις 22 Απριλίου 2021 με τίτλο «Ο περί Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 
Ακολούθως η εν λόγω πρόταση νόμου αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 11 Μαΐου 2021, 
αναπομπή η οποία απορρίφθηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 20 Μαΐου 2021.  Στη συνέχεια ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενάσκησε το εκ του συντάγματος δικαίωμά του και υπέβαλε σχετική Αναφορά του 
ψηφισθέντος νόμου στο Ανώτατο Δικαστήριο, προκειμένου αυτό να αποφανθεί αναφορικά με τη 
συνταγματικότητα των προνοιών του.  

 Συμφώνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και τα οποία συνοδεύουν το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τη συζήτηση της 
προαναφερθείσας πρότασης νόμου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπέβαλε εισηγήσεις για τροποποιήσεις στο κείμενο αυτής, με σκοπό να 
διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των προνοιών της προς όφελος του πολίτη και του δημόσιου 
συμφέροντος.  Ωστόσο, στο κείμενο της πρότασης νόμου το οποίο τελικά ψηφίστηκε σε νόμο από την 
ολομέλεια της Βουλής περιλήφθηκαν μόνο κάποιες από τις εισηγήσεις του υπουργείου και για τον λόγο 
αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναπομπή της εν λόγω πρότασης νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
και ακολούθως η Αναφορά του ψηφισθέντος νόμου στο Ανώτατο Δικαστήριο.  

2. Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει αυτούσιες τις πρόνοιες της προαναφερθείσας πρότασης 
νόμου, καθώς και νέες πρόνοιες που παρέχουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή Αξιολόγησης της 
Αναπηρίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να διενεργεί επαναξιολόγηση αναπηρίας με γνώμονα τα 
δικαιώματα του αιτητή και το δημόσιο συμφέρον.  Συναφώς επισημαίνονται τα πιο κάτω: 

α. Η αξιολόγηση αναπηρίας διενεργείται για συγκεκριμένο σκοπό, ανάλογα με την αίτηση του 
ενδιαφερομένου.  Ο στόχος είναι να εκδίδεται πόρισμα για όσο το δυνατόν περισσότερα 
δικαιώματα του πολίτη, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του και τις διαθέσιμες από το 
κράτος παροχές και υπηρεσίες, κατά την περίοδο της αξιολόγησης αναπηρίας.  Σε περίπτωση 
που η αναπηρία πιστοποιείται ως μόνιμη, εκδίδεται πόρισμα με μόνιμη ισχύ, ώστε να μην 
απαιτείται επαναξιολόγηση.  Ωστόσο, η επαναξιολόγηση αναπηρίας απαιτείται σε πολλές 
περιπτώσεις προς όφελος του δικαιούχου, αφού πολύ συχνά ο δικαιούχος αιτείται πρόσθετες 
παροχές ή υπηρεσίες, για τις οποίες δεν είχε αξιολογηθεί προηγουμένως. 

β. Σε λίγες αλλά υπαρκτές περιπτώσεις περιέρχονται στην αντίληψη του ΤΚΕΑΑ νεότερα και 
τεκμηριωμένα δεδομένα, μέσω επώνυμης καταγγελίας ή άλλως πως, τα οποία το ΤΚΕΑΑ οφείλει 
να διερευνήσει με επαναξιολόγηση αναπηρίας, για να πιστοποιήσει κατά πόσο το άτομο με 
αναπηρία εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια και προϋποθέσεις ως δικαιούχο. 

γ. Η αναπηρία είναι πολυσύνθετη έννοια που εξαρτάται τόσο από τα ιατρικά όσο και από τα 
κοινωνικά δεδομένα και οι περιστάσεις και τα δεδομένα κάθε περίπτωσης είναι εξατομικευμένα, 
γεγονός που σε κάποιες περιπτώσεις καθιστά αδύνατη τη διενέργεια μίας μόνο αξιολόγησης, το 
πόρισμα της οποίας να ισχύει απόλυτα για πάντα, έστω κι αν η αναπηρία ενός αιτητή έχει 
χαρακτηριστεί ως μόνιμη. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στην επιτροπή η εκπρόσωπος του ΤΚΕΑΑ 
ανέφερε ότι η εκτελεστική εξουσία, κρίνοντας ως επιβεβλημένες τις υπό αναφορά τροποποιήσεις όσον αφορά 
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την αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας ατόμων με αναπηρία τα οποία είναι δικαιούχα ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος, αποφάσισε να προχωρήσει στην κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου, παρά το 
γεγονός ότι εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο Αναφορά του νόμου που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων 
για το ίδιο θέμα. 

 Ο εκπρόσωπος της ΚΥΣΟΑ εξέφρασε την έντονη διαφωνία του σε σχέση με το υπό αναφορά 
νομοσχέδιο, καθώς η προτεινόμενη δυνατότητα διενέργειας επαναξιολόγησης ατόμων με αναπηρία η οποία 
πιστοποιείται ως μόνιμη αντιβαίνει τις πρόνοιες της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Συναφώς, ο ίδιος υποστήριξε ότι άτομο με αναπηρία το οποίο κατά την 
πρώτη αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναπηρίας έχει πιστοποιηθεί με μόνιμη ή μη 
αναστρέψιμη αναπηρία χωρίς τη δυνατότητα αποκατάστασης ή βελτίωσης δεν πρέπει κατ’ ουδένα λόγο να 
καλείται από την εν λόγω επιτροπή για επαναξιολόγηση της αναπηρίας. Περαιτέρω, ο ίδιος εξέφρασε τη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι πριν από τη σύνταξη του νομοσχέδιου δε διεξήχθη καμία διαβούλευση με 
το κίνημα των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα με την ΚΥΣΟΑ, κατά παράβαση του περί της Διαδικασίας 
Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμου.  

 Οι εκπρόσωποι της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού της ΠΟΑΑ και του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Συνδρόμου Down δήλωσαν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι προς την ορθή κατεύθυνση, ωστόσο 
υποστήριξαν ότι οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα διεξάγονται επαναξιολογήσεις ατόμων με μόνιμη 
αναπηρία πρέπει να είναι σαφείς. Συναφώς, ο ίδιοι δήλωσαν ότι πρέπει να διασαφηνιστεί ότι επαναξιολόγηση 
ατόμου με μόνιμη αναπηρία θα διενεργείται, μόνο στην περίπτωση που το άτομο αυτό αιτηθεί για πρόσθετες 
παροχές λόγω επιδείνωσης της κατάστασής του ή λόγω άλλων επιπρόσθετων αναγκών του.  

 Ο εκπρόσωπος της ΟΠΑΚ συμφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, καθώς συμβάλλουν στη 
διόρθωση στρεβλώσεων στο υφιστάμενο Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας αναφορικά με την εξασφάλιση 
επιπρόσθετων παροχών σε άτομο με αναπηρία σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασής του.  

 Ο εκπρόσωπος του ΠΙΣ, αφού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δε διεξήχθη η 
ενδεδειγμένη διαβούλευση με τον ΠΙΣ πριν από τη σύνταξη του νομοσχεδίου, υποστήριξε ότι η προτεινόμενη 
υποχρέωση των αξιολογητών που απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναπηρίας να ενημερώνουν τον 
αιτητή για το όνομα και το επώνυμό τους, όπως και για την ειδικότητα και επάγγελμά τους πριν από κάθε 
αξιολόγηση, ενδεχομένως να οδηγήσει σε δημόσια διαπόμπευση των ιατρών που διεξάγουν τις εν λόγω 
αξιολογήσεις. Συναφώς, ο ίδιος υποστήριξε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο θα 
προστατεύει εξίσου τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τα δικαιώματα των ιατρών που απαρτίζουν την 
Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναπηρίας. 

 Η εκπρόσωπος της ΠΕΟ αναγνώρισε την ανάγκη βελτίωσης του υφιστάμενου Συστήματος Αξιολόγησης 
της Αναπηρίας αναφορικά με την εξασφάλιση επιπρόσθετων παροχών σε άτομο με αναπηρία σε περίπτωση 
επιδείνωσης της κατάστασής του, ωστόσο υποστήριξε ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου χρήζουν περαιτέρω 
διασαφήνισης προς επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Περαιτέρω, η ίδια επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης 
του δημόσιου διαλόγου που πρέπει να διεξαγάγει η εκτελεστική εξουσία με τα θεσμοθετημένα όργανα και 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και την ανάγκη αξιολόγησης 
της λειτουργίας του Σύστηματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας στο σύνολό του.  

 Στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, επιπροσθέτως των πιο πάνω ζητημάτων που 
τέθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς, την επιτροπή απασχόλησε το ενδεχόμενο να τίθενται ταυτόχρονα σε 
ισχύ δύο σχεδόν ταυτόσημοι νόμοι, σε περίπτωση που η ψηφισθείσα σε νόμο πρόταση νόμου, η οποία 
περιλαμβάνει τροποποιήσεις που άπτονται ταυτόσημων ζητημάτων με τις διατάξεις του υπό αναφορά 
νομοσχεδίου και η οποία βρίσκεται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατόπιν άσκησης του δικαιώματος 
Αναφοράς από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για γνωμάτευση, κριθεί συνταγματική.  Σε τέτοια περίπτωση θα 
τεθούν σε ισχύ δύο ταυτόσημοι σχεδόν νόμοι, με αντινομίες μάλιστα σε ορισμένες διατάξεις τους, με 
αποτέλεσμα να πληγεί η ασφάλεια δικαίου και να δημιουργηθούν αχρείαστες διοικητικού και/ή θεσμικού τύπου 
στρεβλώσεις. 

 Σχολιάζοντας τους πιο πάνω προβληματισμούς και θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων και μελών της 
επιτροπής, οι εκπρόσωποι του ΤΚΕΑΑ και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας μεταξύ άλλων ανέφεραν 
τα ακόλουθα: 

1. Το ενδεχόμενο ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο πιθανόν να επηρεάσει την έκβαση της σχετικής 
Αναφοράς η οποία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Συναφώς, 
η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου 
έχουν ουσιαστικές διαφορές από αυτές που αποτελούν αντικείμενο της προαναφερθείσας Αναφοράς. Ως 
εκ τούτου, η εκτελεστική εξουσία δεν προτίθεται στο παρόν στάδιο να προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη 
ενέργεια σε σχέση με την προαναφερθείσα Αναφορά, ωστόσο σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχέδιου, 
ενδέχεται να αναθεωρήσει τη θέση της αυτή. 

2. Η διεξαγωγή της ενδεδειγμένης διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς πριν από τη σύνταξη του 
νομοσχεδίου δεν κρίθηκε αναγκαία, καθώς υιοθετήθηκε το αποτέλεσμα της διαβούλευσης που διεξήχθη 
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κατά το στάδιο της εξέτασης της προαναφερθείσας ψηφισθείσας πρότασης νόμου από την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου όλες οι πρόνοιες 
του υπό εξέταση νομοσχέδιου είχαν τεθεί ενώπιόν της. 

3. Η προτεινόμενη πρόνοια η οποία προβλέπει ότι ο εκάστοτε αιτητής πριν από κάθε αξιολόγηση 
ενημερώνεται ότι η χρησιμοποίηση των στοιχείων ταυτοποίησης των προσώπων που αποτελούν την 
Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναπηρίας, με σκοπό τον επηρεασμό του πορίσματος της εν λόγω 
επιτροπής, αποτελεί ποινικό αδίκημα, το οποίο θα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, διασφαλίζει ότι οι αξιολογούντες ιατροί θα προστατεύονται επαρκώς από το ενδεχόμενο 
δημόσιας διαπόμπευσής τους.  

 Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο όπως επανεξετάσει 
τις πρόνοιες του νομοσχεδίου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στη βάση των απόψεων που 
διατυπώθηκαν, και ακολούθως να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων.  Ως εκ τούτου, το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετώντας την εισήγηση της επιτροπής και σε 
συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας επανεξέτασε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και προέβη 
σε αναθεώρηση αυτού, το οποίο έθεσε ενώπιον της επιτροπής για ολοκλήρωση της συζήτησης. Το 
αναθεωρημένο νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Διασαφηνίζεται ότι, σε περίπτωση που άτομο με αναπηρία υποβάλει νέα αίτηση για πρόσθετη παροχή ή 
υπηρεσία λόγω επιδείνωσης της κατάστασής του ή λόγω άλλων επιπρόσθετων αναγκών του και για την 
οποία παροχή ή υπηρεσία απαιτείται πιστοποίηση των πρόσθετων δικαιωμάτων του, το ΤΚΕΑΑ 
διενεργεί επαναξιολόγηση της αναπηρίας του εν λόγω ατόμου.  

2. Διευκρινίζεται ότι το ΤΚΕΑΑ διενεργεί επαναξιολόγηση της αναπηρίας, για να πιστοποιήσει ότι το άτομο 
με αναπηρία εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια και προϋποθέσεις ως δικαιούχο, αποκλειστικά στη 
περίπτωση που περιέλθουν στην αντίληψη του τμήματος νεότερα και επαρκώς τεκμηριωμένα στοιχεία 
μέσω επώνυμης καταγγελίας η οποία υποβάλλεται γραπτώς. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης του αναθεωρημένου κείμενου του νομοσχέδιου η εκπρόσωπος του ΤΚΕΑΑ 
ανέφερε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου είναι αποτέλεσμα 
διαβούλευσης που διεξήγαγε το τμήμα με τους εμπλεκόμενους φορείς που κλήθηκαν να συμμετάσχουν κατά το 
πρώτο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου στη βάση σχετικών εισηγήσεων και παρατηρήσεών τους.  

 Οι εκπρόσωποι της ΟΠΑΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Συνδρόμου Down, της ΟΣΑΚ και της 
Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού της ΠΟΑΑ συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του αναθεωρημένου 
νομοσχεδίου.  

 Ο εκπρόσωπος της ΚΥΣΟΑ ενέμεινε στην αρχική του θέση εκφράζοντας τη διαφωνία του αναφορικά με 
τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, για τους λόγους όπως ο ίδιος τους παρέθεσε κατά 
το πρώτο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου.  

 Σημειώνεται ότι η ΠΟΑΑ με γραπτό υπόμνημά της, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2021, διαχώρισε τη 
θέση της από τις απόψεις που εκφράστηκαν ενώπιον της επιτροπής από την Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού 
της ΠΟΑΑ, σημειώνοντας ότι η επίσημη θέση της ταυτίζεται με τις θέσεις της ΚΥΣΟΑ, της οποίας αποτελεί 
ιδρυτικό μέλος.  

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο νομικός σύμβουλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος εκπροσωπεί 
τη Βουλή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στην εν εξελίξει διαδικασία εξέτασης της προαναφερθείσας 
Αναφοράς, με αριθμό 9/21, σε επιστολή του, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2021, τοποθετούμενος σχετικά με το 
ενδεχόμενο νομικών επιπλοκών σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν 
υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα στη συνέχιση της εξέτασης του νομοσχέδιου από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε περίπτωση που αυτό ψηφιστεί σε νόμο από 
την ολομέλεια του σώματος, η εν λόγω Αναφορά θα καταστεί άνευ αντικειμένου.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού προέβη στις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις, κατέληξε στις ακόλουθες 
θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το 
μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της 
βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν επί του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια 
του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο ως αυτό αναθεωρήθηκε σύμφωνα με τα πιο 
πάνω.  
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 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί του 
υπό αναφορά νομοσχεδίου στο στάδιο της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος.  

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε 
να αναφέρεται ως «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου, και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ακούν με προσοχή.  

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες;   

 Κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο και να σημειώσουμε και τους υπόλοιπους.   

 Ο κ. Ιωάννου, ο κ. Σενέκης, η κ. Ατταλίδου, ο κ. Μουσιούττας.  Μάλιστα. 

 Κύριε Αποστόλου.   

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ:   

 Και λίγο αριστερά, κοιτάξετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Και λίγο αριστερά τον κ. Καυκαλιά και τον κ. Κουλλά λίγο δεξιά. 

 Ναι, κύριε Αποστόλου.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ:   

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Ουσιαστικά, το νομοσχέδιο αυτό είναι για την επαναξιολόγηση των συνανθρώπων μας με αναπηρίες, οι 
οποίοι αιτούνται διάφορα επιδόματα μέσα από το ΕΕΕ.  Να θυμίσω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη 
Βουλή και την κοινωνία εδώ και μήνες.  Η προηγούμενη σύνοδος είχε ψηφίσει μια πρόταση νόμου η οποία είχε 
αναπεμφθεί και έχει επανέλθει με νομοσχέδιο η κ. υπουργός, αλλά, από τότε που έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο, 
υπήρχε έντονη διαφωνία του αναπηρικού κινήματος για το εν λόγω νομοσχέδιο.  Το νομοσχέδιο θα ήταν προς 
συζήτηση και προς ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων.  Kαι είχα 
ζητήσει αναβολή, γιατί πίστευα ότι, αν εξαντλούσαμε τον διάλογο μεταξύ του υπουργείου και του αναπηρικού 
κινήματος, ίσως να βρίσκαμε συναίνεση και αυτό το νομοσχέδιο να ψηφιζόταν σήμερα ενδεχομένως ομόφωνα 
και με τη σύμφωνη γνώμη του αναπηρικού κινήματος.  

Θέλω να πω ότι είναι με μεγάλη μας χαρά και μετά από διαβουλεύσεις με τα αρμόδια τμήματα που έχει 
γίνει αποδεκτή μια ουσιαστικά μικρή αλλαγή σε μια παράγραφο του νομοσχεδίου και έτσι το νομοσχέδιο 
στηρίζεται, θεωρώ, από όλους τους συναδέλφους, αλλά έχει και τη στήριξη του αναπηρικού κινήματος.  
Θεωρώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία εγώ βγάζω δύο συμπεράσματα:  Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο 
διάλογος, η συναίνεση μπορούν να οδηγήσουν σε κοινά αποδεκτές αποφάσεις και με αυτό τον τρόπο να 
γλιτώνουμε είτε συγκρούσεις είτε διαφωνίες είτε όλα αυτά τα οποία ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες όσον 
αφορά αυτό το νομοσχέδιο.  Εύχομαι να εφαρμοστεί με σωστό τρόπο και με τρόπο που να γίνονται σεβαστές 
οι ανησυχίες και οι ευαισθησίες αυτών των συνανθρώπων μας.   

Το δεύτερο πολύ σημαντικό συμπέρασμα το οποίο εξάγω είναι ότι, ξέρετε, εκτός από φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις, αναφορές στις παγκόσμιες ημέρες, εκδηλώσεις για τις παγκόσμιες ημέρες, είναι πολύ σημαντικό 
εμείς οι πολιτικοί να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτούς τους ανθρώπους τους στηρίζουμε με τις πολιτικές μας και οι 
πολιτικές μας πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη και τη συναίνεσή τους.  Επειδή θεωρώ ότι έχουμε πολλά 
ακόμα να πράξουμε, μέχρις ότου εφαρμόσουμε τον Οδικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα αυτών των συνανθρώπων μας, νομίζω ότι, αν δώσουμε χώρο και τόπο στον διάλογο 
και στη συναίνεση, θα βρίσκουμε -όχι πάντα αλλά τις περισσότερες φορές- λύσεις στα προβλήματα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστόλου. 

 Τον λόγο έχει η κ. Ατταλίδου από τους Οικολόγους. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  
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 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Όταν ένα κράτος έχει μια κοινωνική πολιτική, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες, πέρα από την οικονομική 
στήριξη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να σέβεται την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων.  
Έχουμε δεχθεί πάμπολλα παράπονα και παρεμβάσεις για ανθρώπους που περιμένουν να απαντηθεί ένα 
τηλέφωνο, για να μάθουν τι έγινε η αίτησή τους, για ανθρώπους που περιμένουν μήνες και για ανθρώπους που 
πραγματικά πλήττεται η αξιοπρέπειά τους, πολλές φορές από τον τρόπο που ανταποκρίνεται η δημόσια 
υπηρεσία και οι άλλες υπηρεσίες.  Γι’ αυτό θεωρώ ότι είναι ένα βήμα το να κατοχυρώσουμε την αξιοπρέπεια.  
Να μην τους παίρνουμε δηλαδή και να τους ξαναπαίρνουμε τους ανθρώπους που αποδεδειγμένα δε θα 
αλλάξει τίποτε στην κατάστασή τους, αλλά θεωρώ ότι πρέπει αυτό το κράτος πραγματικά να εκπαιδεύσει όλους 
όσους ασχολούνται με τον τομέα αυτό της κοινωνικής πολιτικής.  Γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να 
σκεφτόμαστε είναι την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Ατταλίδου. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννου από το ΕΛΑΜ. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Σαφώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζουμε σήμερα.  Βεβαίως, η Βουλή με 
την προηγούμενή της σύνθεση είχε ψηφίσει έναν ακόμη πιο βελτιωμένο νόμο για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά 
λόγω της αναπομπής, που όλοι γνωρίζουμε, οι πρόνοιές του δεν είχαν καταστεί δυνατές.  Πρόκειται για μια 
στρέβλωση του νόμου για τα άτομα με αναπηρίες, προσβλητική γι’ αυτά τα άτομα, που για χρόνια βίωναν 
εξευτελιστικές διαδικασίες.  Η θέση μας είναι ότι η όλη ρύθμιση δε βελτιώνει στην ολότητά του το ζήτημα, 
καλύπτει όμως βεβαίως ένα ποσοστό των ατόμων με αναπηρίες που καλούνται συνεχώς για αξιολογήσεις για 
αναπηρίες μη αναστρέψιμες, λες και υπήρχε οποιαδήποτε πιθανότητα βελτίωσης της κατάστασής τους. 

 Σίγουρα λοιπόν, είναι ένα θετικό βήμα.  Πρέπει όμως όλοι να ενσκήψουμε, έτσι ώστε να ρυθμιστούν και 
να λυθούν όλες οι στρεβλώσεις οι οποίες υπάρχουν.  Είναι οι καθυστερήσεις αρκετών μηνών στην εξέταση και 
στην απάντηση μιας αίτησης.  Είναι το πολύ σοβαρό ζήτημα της αναφοράς σε μέτρια και βαριά αναπηρία, κάτι 
για το οποίο -να είμαστε ειλικρινείς- ισχύει από το 2011.  Άτομα με πραγματικά προβλήματα δηλαδή που 
έχασαν τη δυνατότητα να εργαστούν απορρίπτονται από το ιατροσυμβούλιο, γιατί, λέει, η αναπηρία τους είναι 
μέτριας μορφής.  Και είμαι βέβαιος ότι όσοι έχουν ζήσει με μέτριας μορφής αναπηρία γνωρίζουν και 
αναγνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι ανάγκες και τα θέλω τους.   

 Θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο, κυρία Πρόεδρε, για να μη στερήσουμε σε όσους εμπίπτουν σε αυτές τις 
κατηγορίες τα δικαιώματά τους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου.  

 Τον λόγο έχει ο κ. Μουσιούττας από τη ΔΗΠΑ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Να θυμίσω ότι η συζήτηση αυτού του θέματος ξεκίνησε από την προηγούμενη σύνοδο με αυτεπάγγελτο 
θέμα που είχαμε εγγράψει γι’ αυτό το στοιχείο.  Ακολούθως, ο κ. Μυλωνάς μαζί με άλλους συναδέλφους είχε 
υποβάλει πρόταση νόμου στην αντίστοιχη επιτροπή, το θέμα όμως είχε αναπεμφθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο 
από το κράτος.  Σήμερα έχουμε το κυβερνητικό νομοσχέδιο, που προσομοιάζει με την πρόταση νόμου που 
είναι στο Ανώτατο Δικαστήριο και έχει δύο χαρακτηριστικά, και το νομοσχέδιο και η πρόταση νόμου που 
εκκρεμούν.  Το πρώτο είναι ότι άρεται η ανωνυμία των ιατρικών συμβουλίων που εξετάζουν τα άτομα με 
αναπηρίες, διότι μέχρι τώρα τα άτομα εξετάζονταν από ιατρούς, αλλά δε γνώριζαν το όνομα του γιατρού που 
τους εξετάζει και με αυτό το νομοσχέδιο άρεται αυτή η λανθασμένη διαδικασία.  Το δεύτερο είναι αυτό που 
ανέφεραν οι συνάδελφοι, ότι τα άτομα τα οποία έχουν μη αναστρέψιμες αναπηρίες να μη χρειάζεται κάθε χρόνο 
ή σε τακτά χρονικά διαστήματα να επαναλαμβάνουν την ψυχοφθόρα εξέταση από ιατροσυμβούλια.  
Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο αυτό και προτιθέμεθα ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία 
Πολιτών να το ψηφίσουμε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουσιούττα. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σενέκης από το Δημοκρατικό Κόμμα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Ασφαλώς, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που η νομοθετική πρωτοβουλία ξεκίνησε από το Δημοκρατικό 
Κόμμα και από τον συνάδελφο τον κ. Μυλωνά.  Ως προς το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, κυρία Πρόεδρε, για 
μας, το Δημοκρατικό Κόμμα, ήταν εξαιρετικής σημασίας το να υπάρξει αποδοχή από το οργανωμένο 
αναπηρικό κίνημα.  Εφόσον αυτό έχει επιτευχθεί όπως διαμορφώθηκε τελικώς το νομοσχέδιο και το κείμενο 
του νομοσχεδίου, ως Δημοκρατικό Κόμμα θα στηρίξουμε το νομοσχέδιο το οποίο τερματίζει οριστικά την 
απάνθρωπη επαναξιολόγηση μόνιμης ή μη αναστρέψιμης αναπηρίας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ πολύ. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Καυκαλιάς από το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Ομολογουμένως, έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια στην επιτροπή, για να καταλήξουμε σε μια 
αποδεκτή ρύθμιση από όλους που θα έσπαζε το αδιέξοδο στο οποίο είχαμε περιέλθει μετά την απόφαση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας να κάνει Αναφορά για τον νόμο που ψήφισε η Βουλή τον περασμένο Απρίλη.  
Έναν νόμο που επίλυε το πρόβλημα των αχρείαστων επαναξιολογήσεων των ατόμων με αναπηρία.  Ως 
αποτέλεσμα της Αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, μέχρι και σήμερα που 
συζητούμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, άτομα με αναπηρίες συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται 
με αχρείαστες επαναξιολογήσεις στα ιατροσυμβούλια.  Η κατάληξη, η οποία δεν ήταν εύκολη υπόθεση 
-γνωρίζετε και εσείς, κυρία Πρόεδρε, είχατε και εσείς προσωπική ανάμειξη στο να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις, 
διότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε, ενώ υπάρχει και Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο- η 
κατάληξη πρέπει να χαρακτηριστεί και πρέπει να πούμε ότι είναι θετική.  

 Γι’ αυτό και εμείς ως ΑΚΕΛ θα υπερψηφίσουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δηλώνοντας την ίδια 
στιγμή ότι δεν τελειώνουμε εδώ.  Θα παρακολουθούμε και ως επιτροπή την εφαρμογή του συγκεκριμένο 
νόμου πλέον στην πράξη.  Και σίγουρα να δηλώσουμε και εμείς ότι και με αυτό το νομοσχέδιο δεν ξοφλήσαμε 
αυτά που οφείλουμε στα άτομα με αναπηρία. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Καυκαλιά, και για την αναφορά. 

 Τον λόγο έχει ο τελευταίος ομιλητής ο κ. Κουλλά από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Δε θα ήθελα να επεκταθώ ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το γενικότερο ζήτημα των αναπήρων, που όλοι 
είμαστε ευαίσθητοι, όλοι θέλουμε περισσότερα και θεωρούμε -και με αναγνώριση των ίδιων των συνδέσμων- 
ότι έχουν γίνει αρκετά και σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια για τις διάφορες κατηγορίες αναπήρων.  
Σήμερα απλώς επιλύεται ένα πρόβλημα, ένα λεπτό ζήτημα για το οποίο θεωρώ ότι με τον άλφα ή βήτα τρόπο 
όλοι συμφωνούσαμε, αλλά είχαμε όλα αυτά τα διαδικαστικά που μας καθυστέρησαν, έτσι ώστε οι ανάπηροι 
συμπολίτες μας που διαπιστώνονται όμως με μόνιμη αναπηρία να μη χρειάζεται να επανελέγχονται και να 
επανεξετάζονται από τα ιατροσυμβούλια.  Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα θα λήξει αυτό το ζήτημα, το 
οποίο όντως είχε εντοπιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν είχαμε καταφέρει με όλες αυτές τις διαδικασίες να 
το επιλύσουμε.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουλλά. 

 Οπότε, προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 31 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 3; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Σαράντα τέσσερις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 6 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021», αποσύρεται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Το υπ’ αριθμόν 7 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και 
Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021», αποσύρεται και επανακατατίθεται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετική εργασίας.   
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 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα νομοσχέδια και οι 
προτάσεις νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον 
σχετικό κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, 
αποφάσεις, έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ.23.01.063.001-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

2.  Ο περί Μεταβιβάσεως και 
Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.002-2022). 

Υπουργό 
Εσωτερικών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

3.  Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.003-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

4.  Ο περί Προϋπολογισμού της 
Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων 
του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.004-2022). 

Υπουργό 
Εσωτερικών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Πα
θόντων 

5.  Ο περί Μετονομασίας του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.005-2022). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

6.  Ο περί Προϋπολογισμού του 
Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού του 2022 Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.006-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

7.  Ο περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.007-2022). 

Υπουργό 
Οικονομικών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

8.  Ο περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.008-2022). 

Υπουργό 
Οικονομικών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

9.  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.009-2022). 

Υπουργό 
Οικονομικών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

10.  Ο περί της Πρόσβασης στο 
Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.010-2022). 

Υπουργό 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

11.  Ο περί Προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως 
Στέγης του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.011-2022). 

Υπουργό 
Οικονομικών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

12.  Ο περί Προϋπολογισμού του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 
του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.012-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

13.  Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Υπουργό Εργασίας, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας 
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Κοινωνικής Πρόνοιας και περί 
Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.013-2022). 

Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

14.  Οι περί Υφυπουργείου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής - Θέσεις Διευθυντή, 
Ανώτερου Λειτουργού Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής και Λειτουργού Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.001-2022). 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

15.  Οι περί Εγγραφής των 
Εκμεταλλεύσεων όπου Κρατούνται 
ή Εκτρέφονται Πουλερικά 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.002-2022). 

Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

16.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας 
των Ζώων (Προστασία 
Ωοπαραγωγών Ορνίθων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.003-2022). 

Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

17.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Διοικητικό Προσωπικό) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.004-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

18.  Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών 
Ιατρείων, Κλινικών και 
Νοσοκομείων (Εγγραφή, 
Λειτουργία και Έλεγχος) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.005-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

19.  Οι περί Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Ακαδημαϊκό Προσωπικό) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.006-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

Επανακατάθεση 

20.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική 
Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.061-2021). 

Υπουργό 
Οικονομικών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

21.  Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας για το 2020. 
(Αρ. Φακ. 05.14.007.001). 

Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί Στοιχημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.001-2022). 

Γιώργο Λουκαΐδη εκ 
μέρους της 
κοινοβουλευτικής 
ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 
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2. Ο περί της Πρώτης Τροποποίησης 
του Συντάγματος Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.002-2022). 

Πανίκο Λεωνίδου, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τρίτο:  Ερωτήσεις και απαντήσεις.  Έχουν δοθεί γραπτώς. 

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.138, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού κατά τη συνεδρίασή της, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2021, από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. 
Νίκο Νουρή, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο 390 αιτήσεις για πολιτογράφηση μετά τον τερματισμό 
του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος την 1η Νοεμβρίου 2020, ενώ απορρίφθηκαν 1 023 αιτήσεις από τις 
συνολικά 1 413 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

 Ο κ. Νουρής σημείωσε ότι η 31η Οκτωβρίου 2020 ήταν η τελευταία ημερομηνία παραλαβής των 
αιτήσεων και εκκρεμούσαν ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών 691 αιτήσεις επενδυτών και 722 αιτήσεις 
μελών οικογενειών επενδυτών. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το άρθρο 11 ΙΑ του Περί Αρχείου Πληθυσμού 
Νόμου “Τιμητική πολιτογράφηση αλλοδαπού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος” μπορεί να παραχωρηθεί από 
το Υπουργικό Συμβούλιο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις παροχής ύψιστου επιπέδου υπηρεσιών προς τη 
Δημοκρατία. 

 Οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες αναφέρονται στη σχετική απόφαση, μπορούν να επιτρέψουν στο 
Υπουργικό Συμβούλιο για λόγους δημόσιου συμφέροντος να πολιτογραφήσει αλλοδαπούς χωρίς να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους (1)(α), (1)(β) και (1)(δ) του τρίτου πίνακα. 
Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει την πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και 
επενδυτών ή/και των μελών της οικογένειάς τους χωρίς να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται 
στις παραγράφους (1)(α), (1)(β) και (1)(δ) του τρίτου πίνακα.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια 
(1) και (2) του άρθρου 11 ΙΑ του νόμου απαιτείται όπως ενημερώνεται εκ των προτέρων η Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχει παραβιάσει τις 
πρόνοιες του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και δεν έχει αποστείλει ενημέρωση προς τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για τα άτομα που είχε πρόθεση να θέσει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για 
παραχώρηση κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης, όπως έπρατταν οι προκάτοχοί του. 

 Παρακαλώ επίσης όπως ενημερωθώ από τον αρμόδιο υπουργό εάν υπάρχει πρόθεση να ασκηθεί 
πειθαρχική δίωξη εναντίον των δημόσιων υπαλλήλων που παραβίασαν τον νόμο και δεν προώθησαν τις 
πληροφορίες αυτές προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ως όφειλαν βάση της κείμενης νομοθεσίας και ως 
όφειλαν να πράξουν και οι ίδιοι, παρά τις όποιες ίσως περί του αντιθέτου οδηγίες του πολιτικού ή διοικητικού 
τους προϊσταμένου, όπως προνοείται ρητά στον περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμο.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.139, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Ο δρόμος από τα φώτα τροχαίας του Αστυνομικού Σταθμού Βορόκληνης μέχρι την είσοδο της 
κοινότητας Βορόκληνης εμπίπτει στη αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων και είναι ένας δρόμος που 
έχει μεγάλη κίνηση και χρήζει συντήρησης, καθώς και δημιουργίας καλύτερων συνθηκών προσβασιμότητας, 
χρήσης και φωτισμού. 

 Η συγκεκριμένη οδική αρτηρία έχω ενημερωθεί ότι δε συμπεριλαμβάνεται από το Τμήμα Δημοσίων 
Έργων στο πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης της Επαρχίας Λάρνακας για το 2021-2022. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει την Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι ενέργειες 
προτίθεται να προβεί, ούτως ώστε το δίκαιο αίτημα της κοινότητας να συμπεριληφθεί στο επόμενο πρόγραμμα 
2022-2023.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.140, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Μετά από επιτόπια επίσκεψή μου στην κοινότητα Βορόκληνης διαπίστωσα ότι η οδός Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ΄, κεντρική οδός της κοινότητας, δεν έχει σωστή πεζοδρόμηση και προσβάσεις για ΑΜΕΑ. Θεωρώ 
ότι αυτό δεν είναι σωστό και δυσχεραίνει την κυκλοφορία της κατηγορίας αυτής των συνανθρώπων μας. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν 
γίνει οποιεσδήποτε μελέτες για την αναγκαιότητα κατασκευής προσβάσεων ΑΜΕΑ επί της συγκεκριμένης οδού 
και σε τι ενέργειες προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προβεί για επίλυση του προβλήματος.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.141, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Σύμφωνα με τον περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων 
με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμο του 2009, στα πλαίσια της ανέγερσης κτιρίων από 
φορείς του δημοσίου πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το ένα τοις εκατόν 
(1%) του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτιρίου να διατίθεται για τον εμπλουτισμό του με έργα τέχνης. Η 
πρόνοια αυτή έχει ουσιαστική σημασία αφενός για τον εξωραϊσμό των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης και 
αφετέρου για την ενθάρρυνση και στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας στον τόπο μας. Ωστόσο, σύμφωνα με 
τα στοιχεία των σχετικών μητρώων που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας σε απάντηση κοινοβουλευτικής ερώτησης, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2020, μόνο 24 δημόσια 
κτίρια εμπλουτίζονται με έργα τέχνης από σύνολο 91 κτιρίων. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νόμου, υπουργός να ενημερώσει 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο, για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση όλων των φορέων με την 
υποχρέωσή τους για τον υποχρεωτικό εμπλουτισμό των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης; 

2. Ο υπουργός έκρινε σκόπιμο να απευθυνθεί οποτεδήποτε μέχρι σήμερα σε φορείς και πολεοδομικές 
αρχές και να ζητήσει ενημέρωση για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, πέρα από την πληροφόρηση 
που πρέπει να λαμβάνει από τους υπόχρεους φορείς, σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχει στον 
υπουργό το άρθρο 11 του σχετικού νόμου; 

3. Προτίθεται να καταθέσει εκ νέου στη Βουλή το Μητρώο Έργων Τέχνης και το Μητρώο Δημόσιων 
Κτιρίων που τηρούνται από το υπουργείο με επικαιροποιήσεις, εάν υπάρχουν;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.142, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως απαντήσει στα πιο κάτω όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων 
του Κέντρου Υγείας Πύργου Τυλληρίας: 

1. Πώς γίνεται η διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων; 

2. Πώς τυγχάνουν επεξεργασίας τα υγρά λύματα (μπάνια, αποχωρητήρια κ.λπ.) και πού καταλήγουν;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.143, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι σε περιστατικό γυναικολογικής επέμβασης και συγκεκριμένα σε διαδικασία 
διακοπής κύησης (άμβλωση) σε αλλοδαπή γυναίκα, που εργάζεται ως οικιακή βοηθός, ενημερώθηκε ο/η 
εργοδότης με email από το ΓΕΣΥ. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Η νομοθεσία ή οι κανονισμοί λειτουργίας του ΓΕΣΥ προβλέπουν κάτι τέτοιο; 

2. Πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα ιατρικού χαρακτήρα ατόμων που  

 ενδεχομένως να έχουν εγγραφεί στο ΓΕΣΥ μέσω του εργοδότη τους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.144, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι οι πρακτικές που ακολουθούνται στα σημεία διέλευσης της Πράσινης Γραμμής 
είναι καταχρηστικές στη βάση της κείμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 
866/2004, με βάση το οποίο επιτρέπεται να εισέλθουν διά της γραμμής και από τα προκαθορισμένα σημεία 
διέλευσης εμπορεύματα που έχουν υποστεί την τελευταία ουσιαστική, οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση ή 
επεξεργασία σε επιχείρηση σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού 
ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Ειδικότερα, έχω πληροφορηθεί ότι επιδεικνύεται υπέρμετρος ζήλος ως προς την κατάσχεση προϊόντων 
από τα άτομα που καθήκοντι διενεργούν τους τελωνειακούς ελέγχους, ακόμα και απέναντι σε πολίτες ή 
τουρίστες που αγνοούν την ύπαρξη της νομοθεσίας και, αφότου ενημερωθούν, επιθυμούν να επιστρέψουν τα 
προϊόντα στα σημεία πώλησης, προκειμένου να αποζημιωθούν. 

 Παρακαλώ όπως θεωρηθεί απαρέγκλιτη η προσήλωση της παρούσας ερώτησης στην αυστηρή 
εφαρμογή της νομοθεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν αναζητείται παράκαμψη ή υποβάθμισή της. Το αίτημα 
ενημέρωσης έγκειται στο αν υπάρχει κατηγοριοποίηση των διάφορων περιπτώσεων διέλευσης και αν τελικώς, 
εφόσον ισχύουν οι συγκεκριμένες πρακτικές, εξυπηρετούν τη φιλοσοφία της νομοθεσίας, που είναι μεταξύ 
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άλλων και ο περιορισμός εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες, ακόμα και στις περιοχές της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα 
ακόλουθα: 

1. Υπάρχει πρωτόκολλο αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου που ακολουθείται στα σημεία διέλευσης της 
Πράσινης Γραμμής; 

Αν ναι, σε αυτό προνοείται η δυνατότητα σε άτομα που αγνοούσαν την ύπαρξη της σχετικής νομοθεσίας 
να επιστρέψουν τα προϊόντα τους στα σημεία απ’ όπου τα προμηθεύτηκαν, για να αποζημιωθούν; 

2. Σε περίπτωση που δε δίνεται αυτή η δυνατότητα και δεδομένου ότι θα ήταν πιο ορθολογικό να 
μετακυλίεται μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης μη πώλησης προϊόντων από τρίτες χώρες σε άτομα που 
πρόκειται να διέλθουν την Πράσινη Γραμμή στους πωλητές των κατεχόμενων περιοχών, θεωρείται ότι 
τελικώς εξυπηρετούν τη φιλοσοφία της νομοθεσίας, που είναι μεταξύ άλλων και ο περιορισμός 
εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες στις περιοχές που είναι εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της 
κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας; 

3. Τα προϊόντα που κατάσχονται πού καταλήγουν; Υπάρχει σχετικό πρωτόκολλο; Αν ναι, παρακολουθείται 
ή έστω αξιολογείται η εφαρμογή του;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.145, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σύνολο 
των κονδυλίων τα οποία έχουν προϋπολογιστεί και δαπανηθεί κατά τα τελευταία πέντε έτη ως χορηγίες προς 
το Ίδρυμα Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα-Διγενή για διάφορους σκοπούς, καθώς και για το σύνολο των κονδυλίων 
που έχουν προϋπολογιστεί και δαπανηθεί για την αγορά, συντήρηση και μετατροπή της οικίας Αζίνα σε 
Μουσείο Διγενή.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.146, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Παναγιάς της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα 
των κατοίκων της περιοχής, πρώτον, για στελέχωση του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Παναγιάς με 
νοσηλευτικό προσωπικό επί εικοσιτετραώρου βάσεως και, δεύτερον, για δημιουργία και λειτουργία σταθμού 
ασθενοφόρων είτε στην κοινότητα Παναγιάς είτε σε γειτονική περιοχή, ώστε να εξυπηρετεί σε συντομότερο 
χρόνο τις κοινότητες της ευρύτερης περιοχής. 

 Αναλυτικότερα, το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Παναγιάς εξυπηρετεί δώδεκα κοινότητες της περιοχής 
και εκεί απασχολούνται ένας ιατρός και ένας νοσηλευτής μέχρι τις 3:00 μ.μ. Λόγω της μεγάλης απόστασης της 
κοινότητας Παναγιάς από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, καθώς και του αυξημένου αριθμού κοινοτήτων που 
εξυπηρετεί το κέντρο, κρίνεται αναγκαίο όπως το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Παναγιάς στελεχωθεί με 
νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Επίσης, η δημιουργία και λειτουργία 
σταθμού ασθενοφόρων, ως υπήρχε και στο παρελθόν, κρίνεται αναγκαία λόγω της μεγάλης απόστασης μέχρι 
το νοσοκομείο Πάφου, καθώς και της σοβαρής καθυστέρησης  που μπορεί να παρουσιαστεί στο οδικό δίκτυο 
που συνδέει την εν λόγω περιοχή με την πόλη της Πάφου (ένεκα της αυξημένης κίνησης και των πολλών 
στροφών).  

 Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Μελετάται το ενδεχόμενο περαιτέρω στελέχωσης του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Παναγιάς με 
νοσηλευτικό προσωπικό σε εικοσιτετράωρη βάση, ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των 
κατοίκων/ασθενών της περιοχής; 

2. Μελετάται το ενδεχόμενο ενίσχυσης των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών με τη συνεχή παρουσία 
ασθενοφόρου στην περιοχή;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.147, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Είναι εις γνώση μου ότι κάθε χρόνο διδόταν από το Υπουργείο Μεταφορών Συγκοινωνιών και Έργων 
χορηγία προς το Μεσογειακό Ίδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων FSF-MED και γνωρίζω ότι το ποσό αυτό δεν 
προερχόταν από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά ζητούσε το υπουργείο να συμπεριληφθεί η χορηγία στα 
τέλη διαδρομής των αεροπορικών εταιρειών προς την Κυπριακή Δημοκρατία για χρήση του FIR Λευκωσίας και 
ότι τα τελευταία δύο χρόνια αυτό δεν έχει γίνει. 

 Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για το κατά πόσο ζητείται από το αρμόδιο υπουργείο το ποσό που αφορά τη χορηγία για το Μεσογειακό 
Ίδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων FSF-MED και, εάν ζητείται, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια δε δίδεται σ’ αυτό.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.148, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των Διαγωνισμών Συγγραφής 
Ραδιοφωνικού Θεατρικού Έργου και Κυπριώτικου Σκετς που προκηρύσσει κάθε χρόνο το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου (PΙΚ) ενδεχομένως να τίθενται εν αμφιβόλω οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. 

 Μελετώντας τα αποτελέσματα κατά τα έτη 2018-2021, διαπιστώνεται ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο 
εναλλαγής ατόμων σε ό,τι αφορά τους νικητές και τους κριτές των διαγωνισμών (βλ. παράρτημα). 

 Όπως έχω πληροφορηθεί, στην εκάστοτε τετραμελή κριτική επιτροπή που διορίζεται για να αξιολογήσει 
τα υποβληθέντα έργα συμμετέχει πάντοτε ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Θεατρικών 
Συγγραφέων Κύπρου (ΕΘΣΚ). Ταυτόχρονα, στους εν λόγω διαγωνισμούς λαμβάνουν μέρος ως διαγωνιζόμενοι 
άλλα ενεργά μέλη του ίδιου διοικητικού συμβουλίου της ΕΘΣΚ. 

 Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι κατά το έτος 2020 το πρώτο και το δεύτερο βραβείο στον Διαγωνισμό 
Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού Έργου απέσπασαν η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και ο πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου της ΕΘΣΚ, αντίστοιχα, ενώ το τρίτο βραβείο στον αντίστοιχο Διαγωνισμό Συγγραφής 
Κυπριώτικου Σκετς απέσπασε και πάλι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΘΣΚ. 

 Από το 2018 μέχρι το 2021 το όνομα του νυν προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΕΘΣΚ 
εναλλάσσεται μεταξύ νικητών και κριτών, ενώ το ίδιο ισχύει από το 2019 μέχρι το 2021 και για τη νυν ταμία της 
ΕΘΣΚ. Οι ανησυχίες για αναξιοκρατική διαδικασία εντείνονται, εάν ληφθεί υπόψη και ο αριθμός συμμετοχών 
στους Διαγωνισμούς κάθε χρόνο. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:  

1. εάν τα εν λόγω περιστατικά είναι εις γνώσιν του και 

2. πώς διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας.» 

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

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.149, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Στα πλαίσια της ευρύτερης μεταρρύθμισης της δικαστικής υπηρεσίας επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός 
της λειτουργίας της όχι μόνο όσον αφορά τη θεσμική της πτυχή, αλλά και σε θέματα που άπτονται τεχνικών 
ζητημάτων, όπως είναι και η εισαγωγή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.  Τα τελευταία χρόνια ωστόσο έχουν 
αναδειχθεί οι αδυναμίες της λειτουργίας των δικαστηρίων σε ζητήματα όπως είναι η φύλαξη τεκμηρίων, θέματα 
ασφάλειας και υγείας λειτουργών της δικαιοσύνης κ.ά.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει 
οποιεσδήποτε ενέργειες για εισαγωγή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων λειτουργίας στη δικαστική 
υπηρεσία και, εάν ναι, ποια είναι αυτά και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.150, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Κερύνειας κ. Χρίστου Χριστόφια 

 «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει αναλυτικά για τα ακόλουθα: 

1. Πόσοι αλλοδαποί φοιτητές και από ποιες χώρες φοιτούν στα ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια της 
Κύπρου; 

2. Έχει γίνει οποιοσδήποτε έλεγχος για εικονικούς φοιτητές τα τελευταία χρόνια;  Εάν ναι, παρακαλώ 
όπως μας κοινοποιηθούν τα ευρήματα κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα και κατά χώρα προέλευσής τους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.151, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με 
τους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τα σχολεία της 
Λάρνακας τα τελευταία πέντε χρόνια τα εξής: 

1. Τα έργα και τα ποσά που εγκρίθηκαν στους προϋπολογισμούς. 

2. Κατά πόσο τα έργα τα οποία είχαν περιληφθεί ολοκληρώθηκαν και τι κόστος είχαν. 

3. Τα εκκρεμούντα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά ξεκίνησε η διαδικασία. 

4. Τα έργα τα οποία είναι στο στάδιο της μελέτης και τον χρόνο έναρξης των εργασιών, το κόστος και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. 
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5. Το ποσοστό υλοποίησης των προϋπολογισμών ανά έτος για τη Λάρνακα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.152, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που 
δίνεται κάθε χρόνο ως χορηγία από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προς την 
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και πώς κατανέμεται αυτό.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.153, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) είχε ανακοινώσει το πρόγραμμα “Υιοθετήστε έναν Αθλητή 
στον Δρόμο για το Τόκιο”, το οποίο αγκαλιάστηκε από την κοινωνία με απόλυτη επιτυχία και μέσα από το 
πρόγραμμα εξασφαλίστηκαν χορηγίες για αθλητές που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και 
ανακοινωθήκαν οι χορηγοί και οι αθλητές/τριες που έλαβαν χορηγίες. 

 Παράλληλα, κάποιοι χορηγοί έδωσαν χρηματικά ποσά στη ΚΟΕ για την αξιοποίηση και ενίσχυση της 
προετοιμασίας και οπουδήποτε αλλού αυτό θα ήταν ωφέλιμο προς όφελος της αποστολής. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Ποιες χορηγίες εισέπραξε η ΚΟΕ εκτός των υιοθετηθέντων αθλητών; 

2. Πώς διανεμηθήκαν και αξιοποιηθήκαν επακριβώς οι χορηγίες που έλαβε;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.154, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Σύμφωνα με το άρθρο 74(3)(β) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019, ποσοστό ένα τοις εκατόν (1%) 
επί των καθαρών αποδοχών από το στοίχημα διατίθεται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για σκοπούς 
ενίσχυσης των μηχανισμών και προγραμμάτων προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παιχτών. 

 Στη βάση της πιο πάνω πρόνοιας καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο κάτω: 

1. Το ποσό των καθαρών αποδοχών από το στοίχημα ανά έτος για τις χρονιές 2016 μέχρι 2021. 

2. Τον κατάλογο για το σύνολο των δράσεων πρόληψης, προγραμμάτων προστασίας νεαρών ατόμων και 
παθολογικών παιχτών που εκπόνησε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για τα έτη 2016 μέχρι 2021 και τις 
πραγματικές δαπάνες ανά δράση. 

 Καλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο κάτω: 

1. Τον κατάλογο των δράσεων της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου που σχετίζονται με τα 
τυχερά παιχνίδια και την αντίστοιχη χρηματοδότηση από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, εκεί και όπου 
υπάρχει. 

2. Τον κατάλογο των προτεινόμενων δράσεων, σχεδίων της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, 
σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια για τα οποία απευθύνθηκε προς την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για 
χρηματοδότηση, αλλά δεν υπήρξε ακόμη ανταπόκριση.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.155, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

Σημείωση:  Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική. 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.113, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Πάφου  

κ. Ηλία Μυριάνθους 

«Η απάντηση στο ερώτημα που εγείρετε στην επιστολή ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020 από τον αρμόδιο 
Οργανισμό, δηλαδή τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας είναι η ακόλουθη: 

2. Το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου επισκέπτεται μία φορά την εβδομάδα Ιατρός Ογκολόγος, ο οποίος 
σύμφωνα με τον αριθμό των ασθενών καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

3. Το ίδιο ισχύει και για τον Ιατρό Ενδοκρινολόγο, ο οποίος επισκέπτεται το Νοσοκομείο μία φορά την 
εβδομάδα. 
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4. Σχετικά με τον ιατρικό εξοπλισμό σε όλες τις Κλινικές του Νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένης και της 
Καρδιολογικής Κλινικής, έχουν υποβληθεί τα αιτήματα, έγινε η ιεράρχηση αναγκών και προωθούνται για αγορά. 

5. Για τη Μονάδα Αιμοκάθαρσης, οι εργασίες άρχισαν και η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται σε 15 μήνες. 

Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν 
περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.001, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

«Η απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα, από τον αρμόδιο Οργανισμό, δηλαδή τον Οργανισμό Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας, είναι η ακόλουθη: 

2. Το Κέντρο Υγείας Αθηένου είναι ένα από τα 4 Κέντρα Υγείας της Επαρχίας Λάρνακας (38 στο σύνολο 
Παγκύπρια).  Στελεχώνεται με Προσωπικό Ιατρό (ΠΙ) 3 μέρες την εβδομάδα και η πρόθεση της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) είναι να επεκταθεί η κάλυψη από ΠΙ σε 4 φορές την εβδομάδα για 
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. 

3. Η εισήγηση της ΠΦΥ είναι τα Κέντρα Υγείας, όπου διαπιστώνεται η ανάγκη ύπαρξης Ειδικών Ιατρών (ΕΙ) 
και νοουμένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα ΕΙ ΟΚΥπΥ, να στελεχώνονται ανά 15ήμερο -τουλάχιστον μισή μέρα 
με ΕΙ.  Θα πρέπει να γίνει μια σφαιρική μελέτη αναγκών με δεδομένη την προσφορά και την ζήτηση ανά 
Κέντρο Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως γεωγραφική θέση, αριθμός δικαιούχων και 
προσφορά στην κοινότητα. 

4. Σε πρόσφατη επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Αθηένου συζητήθηκε και το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός 
Πολυδύναμου Κέντρου με Ιατρούς Ειδικοτήτων σαν εξωτερικά ιατρεία, για παράδειγμα Καρδιολογίας, Γενικής 
Χειρουργικής, Δερματολογίας, Παιδιατρικής κ.ά. 

5. Αυτό εναπόκειται σε ένα ολοκληρωμένο, καλά μελετημένο και σχεδιασμένο πλάνο.  Το πλάνο αυτό θα 
μπορέσει να οδηγήσει στην αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών/δικαιούχων της περιοχής μέσω της 
βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, καθώς και μέσω της παροχής ποιοτικής 
φροντίδας υγείας για επίτευξη βέλτιστων θεραπευτικών παρεμβάσεων στους ασθενείς και στον γενικό 
πληθυσμό της περιοχής υπό το πρίσμα του νέου περιβάλλοντος αυτονόμησης με τη λειτουργία του Γενικού 
Συστήματος Υγείας.  Στόχος του Οργανισμού είναι η αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

6. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν 
περαιτέρω διευκρινήσεων παραμένω στη διάθεσή σας.» 

 Απάντηση ημερομηνίας  20 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.012, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των 
αιτήσεων για παραχώρηση τ/κ ιδιοκτησίας κατοικιών στη Λάρνακα, καθώς και γενικότερα της στελέχωσης του 
Κλάδου Διαχείρισης Τ/κ Περιουσίων και κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών, σας πληροφορώ τα 
ακολούθα: 

2. Σήμερα ο Κλάδος Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών Λάρνακας, είναι στελεχωμένος με δώδεκα μόνιμους 
υπαλλήλους, δύο εκ των οποίων εργάζονται μόνο δύο μέρες της εβδομάδας, αφού τις υπόλοιπες είναι 
τοποθετημένοι σε άλλα Τμήματα της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας.  Σημειώνεται, ότι μέχρι το 
έτος 2013 η Υπηρεσία ήταν στελεχωμένη με δεκαεπτά μόνιμους υπαλλήλους σε πλήρη βάση. 

3 Η σταδιακή μείωση του προσωπικού, σε συνάρτηση με τον αυξανόμενο όγκο εργασίας, (αύξηση 
αιτημάτων ιδιοκτητών Τ/κ περιουσιών για απόδοση της περιουσίας τους, αύξηση αιτήσεων για 
παραχώρηση τ/κ κατοικιών μετά και την απόφαση για δημοσίευσή τους κ.ά.), έχουν ως αποτέλεσμα τη 
συσσώρευση και καθυστέρηση στη διεκπεραίωση εργασιών.  Ειδικότερα με την αφυπηρέτηση της Β.Λ. 
Διαχείρισης, η οποία είχε την ευθύνη της παραλαβής, διερεύνησης και παρουσίασης αιτημάτων για την 
παραχώρηση τ/κ κατοικιών ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, χωρίς να γίνει αντικατάστασή της από το 
Υπουργείο Οικονομικών, έχει ως επακόλουθο την καθυστέρηση της διενέργειας συνεδριάσεων για το 
σκοπό αυτό. 

4.  Καταληκτικά σας πληροφορώ, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την 
πρόσληψη τριών θέσεων μόνιμων Λειτουργών Διαχείρισης, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν 
εντός του έτους 2022, ενώ παράλληλα και εντός του 1ου εξαμήνου του 2022, θα προχωρήσει στην 
πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας.  Το προσωπικό 
αυτό θα τοποθετηθεί στους Κλάδους Διαχείρισης Τ/κ Περιουσίων, με σκοπό την αντιμετώπιση του 
συσσωρευμένου όγκου εργασίας που υπάρχει σήμερα στις Επαρχίες.  Οι προσλήψεις αυτές θα 
βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Κλάδου 
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συμπεριλαμβανομένου και του θέματος που δημιουργήθηκε με την καθυστέρηση στην εξέταση των 
αιτήσεων για παραχώρηση τ/κ κατοικιών.» 

Απάντηση ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2021 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.022, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

2. Σύμφωνα με το μηχανογραφημένο σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τα έτη 
2018, 2019, 2020 και 2021 (μέχρι 31.8.2021) υποβλήθηκαν 250, 275, 293 και 142 αιτήσεις για γονική άδεια, 
αντίστοιχα.  Σημειώνεται ότι η εξαγωγή των στοιχείων από το μηχανογραφημένο σύστημα για τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν δεν παρέχεται ανά φύλο και ανά τομέα εργοδότησης. 

3. Όσον αφορά στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για επίδομα μητρότητας και πατρότητας, ανά μήνα, για την 
περίοδο Ιανουαρίου 2018 - Αυγούστου 2021, επισυνάπτονται οι Πίνακες I-IV.  Σημειώνεται ότι οι Πίνακες 
περιλαμβάνουν στοιχεία για τις παραληφθείσες αιτήσεις, με βάση την ημερομηνία παραλαβής, και τις 
εγκριθείσες αιτήσεις, με βάση την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας παραλαβής 
αυτής ή του δικαιώματος σε πληρωμή. 

4. Ως Παράρτημα V, επισυνάπτεται Πίνακας V, στον οποίο παρουσιάζεται ο αριθμός των γυναικών που 
εγκρίθηκαν για επίδομα μητρότητας για περίοδο μικρότερη των 18 εβδομάδων, για την περίοδο Ιανουαρίου 
2018 - Αυγούστου 2021, κατά αριθμό εβδομάδων πληρωμής.  Σημειώνεται ότι, προ της πολύ πρόσφατης 
τροποποίησης των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 2010-2021, η περίοδος των 18 εβδομάδων ήταν 
η μέγιστη περίοδος καταβολής του επιδόματος μητρότητας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων πολλαπλής 
κύησης ή παραμονής του νεογνού σε θερμοκοιτίδα, οπότε και η περίοδος αυξάνεται ανάλογα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσίας. 

5. Με την ψήφιση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2021 
(Ν.168(Ι)/2021), η περίοδος της καταβολής του επιδόματος μητρότητας επεκτάθηκε κατά 4 βδομάδες στις 
περιπτώσεις δεύτερου τοκετού ή απόκτησης δεύτερου παιδιού με υιοθεσία ή παρένθετη μητρότητα και κατά 8 
εβδομάδες στην περίπτωση τρίτου ή μετέπειτα τοκετού ή απόκτησης τρίτου ή μετέπειτα παιδιού με υιοθεσία ή 
παρένθετη μητρότητα. 

6. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα V και αφορούν στο έτος 2021 δεν είναι 
τα τελικά, εφόσον η εξέταση αριθμού αιτήσεων της φετινής χρονιάς δεν έχει ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι δεν 
έχει παρέλθει ακόμη η περίοδος δικαιώματος σε επίδομα. 

7. Όσον αφορά στους αυξημένους αριθμούς που παρουσιάζονται στον Πίνακα V και αφορούν στην 
πληρωμή επιδόματος μέχρι 3 εβδομάδες, οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν σε αιτήσεις για τις οποίες έχει 
καταβληθεί επίδομα μητρότητας μόνο για μέχρι 2 εβδομάδες πριν τον αναμενόμενο τοκετό και την εβδομάδα 
του αναμενόμενου τοκετού, ως έχει δηλωθεί στην αίτηση της αιτήτριας και έχει πιστοποιηθεί από τον 
θεράποντα ιατρό της.  Η καταβολή του επιδόματος για τις υπόλοιπες εβδομάδες πραγματοποιείται 
μεταγενέστερα και αφότου η αιτήτρια ανταποκριθεί σε αίτημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
προσκόμιση δήλωσης για την πραγματική ημερομηνία τοκετού.  Κατά το 2021, οι 682 αιτήσεις για τις οποίες 
έχει καταβληθεί επίδομα μόνο για 3 εβδομάδες, αφορούν κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία αιτήσεις για τις 
οποίες οι αιτήτριες δεν έχουν προσκομίσει μέχρι σήμερα τη δήλωση για την ημερομηνία του πραγματικού τους 
τοκετού.  Το ίδιο ισχύει και για τους αντίστοιχους αριθμούς που αφορούν στα έτη 2018, 2019 και 2020. 

8. Άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν αξιοποιείται η συνολική περίοδος του επιδόματος μητρότητας από τις 
αιτήτριες είναι, είτε η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης είτε η επιλογή των μητέρων να επιστρέψουν στην εργασία 
τους ενωρίτερα. 

9. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένει στη διάθεσή σας για τυχόν 
διευκρινίσεις.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.024, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

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

(α) Η διαμόρφωση του παραλιακού δρόμου μήκους 10 χλμ., ο οποίος εκτείνεται από τα όρια της Κοινότητας 
Μαζωτού, μέχρι τα όρια της Κοινότητας Ζυγίου, αποτελεί διαχρονικό αίτημα των Κοινοτικών Συμβουλίων 
Ζυγίου, Μαρωνίου, Ψεματισμένου, Αγίου Θεοδώρου και Μαζωτού.  Είναι δρόμος αρμοδιότητας του 
Τμήματος Δημοσίων Έργων και στο σχέδιο διατομής του υπό αναφορά δρόμου, που ετοιμάστηκε από 
το Τμήμα Δημοσίων Έργων, περιλαμβάνεται λωρίδα πρασίνου, ποδηλατόδρομος και πεζόδρομος. 
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(β) Το αίτημα τέθηκε ενώπιόν μου σε Περιφερειακή Σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στις 5.7.2017, κατά 
την οποία έδωσα οδηγίες όπως τα εμπλεκόμενα Κοινοτικά Συμβούλια προβούν στην εξασφάλιση των 
αναγκαίων συγκαταθέσεων από τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
απαιτούμενη λωρίδα γης για υλοποίηση του έργου. 

(γ) Τα εμπλεκόμενα Κοινοτικά Συμβούλια ενημέρωσαν το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι παρ’ όλες τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν δεν κατέστη εφικτό να εξασφαλιστούν οι συγκαταθέσεις των 
επηρεαζόμενων ιδιοκτητών και ζήτησαν, όπως προωθηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετική 
διαδικασία απαλλοτρίωσης των τεμαχίων, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που θα απαιτηθούν δεν είναι 
σημαντικά λόγω του ότι πλείστα εξ αυτών εμπίπτουν σε γεωργική ζώνη. 

2. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και ότι το προτεινόμενο έργο είναι αρμοδιότητας του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων, το αίτημα των Κοινοτικών Συμβουλίων για προώθηση διαδικασίας απαλλοτρίωσης 
τέθηκε ενώπιον του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για εξέταση και λήψη σχετικής 
απόφασης.» 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.026, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω λάβει 
από το αρμόδιο Τμήμα, να σας πληροφορήσω ότι η υφιστάμενη σήμερα διαδικασία παραχώρησης άδειας 
οδήγησης, προϋποθέτει επιτυχία σε προφορική εξέταση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχει ως 
αποτέλεσμα την απόκτηση μαθητικής άδειας οδήγησης.  Στη συνέχεια ο μαθητευόμενος, παρακάθεται σε 
εξέταση, βάσει των προνοιών της Νομοθεσίας και αφού επιτύχει στην πρακτική δοκιμασία, γίνεται κάτοχος 
κανονικής άδειας οδήγησης.  Η ελάχιστη ηλικία για απόκτηση κανονικής άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, είναι 
τα 18 έτη.  Σημειώνεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για ψηφιοποίηση των εξετάσεων για απόκτηση 
μαθητικής άδειας οδήγησης. 

2. Αναφορικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, αυτή δεν είναι νομοθετικά ρυθμισμένη επί του 
παρόντος.  Σημειώνεται όμως ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο, στο οποίο 
προβλέπεται μεταξύ άλλων και ο θεσμός της Σχολής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Οδηγών, καθώς και η 
υποχρέωσή τους για διά βίου μάθηση.  Το νομοσχέδιο θα τεθεί σύντομα σε διαβούλευση με τους 
εμπλεκόμενους. 

3. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις απαιτηθούν.» 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.032, ημερομηνίας 23 

Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλέκου Τρυφωνίδη  

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα σε σχέση με τις ενέργειες 
στις οποίες προέβη το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για δημιουργία Αγροτικής 
Τεχνικής Σχολής στην περιοχή Σολέας: 

2. Στις 25 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Λύκειο Σολέας στην Ευρύχου, κατά την 
οποία αποφασίστηκε μία σειρά δράσεων για ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Τάξης των 
Γυμνασίων της περιοχής για την εισαγωγή του κλάδου Γεωπονίας, και πιο συγκεκριμένα της ειδικότητας 
“Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων”, στο Λύκειο Σολέας. 

3. Αναλυτικότερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2020 έγινε διά ζώσης ενημέρωση των μαθητών/-ριών του Γυμνασίου 
Σολέας για τον κλάδο Γεωπονίας, ενώ στις 27 Ιανουαρίου, 28 Ιανουαρίου και 8 Φεβρουαρίου 2021 
πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως ενημέρωση των μαθητών/-ριών του Περιφερειακού Γυμνασίου 
Κοκκινοτριμιθιάς, του Περιφερειακού Γυμνασίου Ακακίου και του Β΄ Περιφερειακού Γυμνασίου 
Λευκωσίας-Μαλούντας αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, στα Γυμνάσια Αγρού και Λεμύθου στάλθηκε σχετικό 
ενημερωτικό υλικό, το οποίο προωθήθηκε στους/τους μαθητές/μαθήτριες από τους Σύμβουλους 
Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ). 

4. Παρ’ όλες τις προσπάθειες που αναφέρονται πιο πάνω για ενημέρωση των μαθητών/-ριών της 
ευρύτερης περιοχής, ο τελικός αριθμός των ενδιαφερόμενων μαθητών/-ριών για τον κλάδο Γεωπονίας στο 
Λύκειο Σολέας ήταν μόνο τρεις (3). 

 Ως εκ τούτου, στο παρόν στάδιο, ο βαθμός βιωσιμότητας του εν λόγω κλάδου στην περιοχή κρίνεται ως 
μη ικανοποιητικός. 

5. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.049, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 

2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 
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 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι οι απαντήσεις 
στα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος περιλαμβάνονται στην προς εσάς επιστολή του Γενικού Διευθυντή 
του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. φακ. 19.01.005.001.031 και ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 2021, σχετικά με το 
ίδιο θέμα, η οποία έχει ως ακολούθως:  

“(α) Σύμφωνα με πληροφόρηση που εξασφαλίστηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στην περιοχή 
όπου έχουν ανεγερθεί κατοικίες από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) στην Κοινότητα 
Ανάγυιας, υπάρχει αποχετευτικό πρόβλημα. Ενόψει τούτου και για την αντιμετώπιση του προβλήματος, 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις 7.2.2020 στα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας 
(ΣΑΛ), στην παρουσία εκπροσώπων του ΣΑΛ και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), καθώς και 
του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανάγυιας. 

(β) Στο πλαίσιο της σύσκεψης, αποφασίστηκε όπως το ΣΑΛ προχωρήσει σε λεπτομερή μελέτη και 
κατασκευή δικτύου συλλογής λυμάτων για τη σύνδεση της εν λόγω περιοχής με το αποχετευτικό δίκτυο 
του ΣΑΛ, που καταλήγει στο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛ στην Ανθούπολη, καθότι μέρος της 
Κοινότητας Ανάγυιας, που στο παρόν στάδιο βρίσκεται συνδεδεμένο με το δίκτυο του ΣΑΛ, δεν μπορεί 
να εξυπηρετήσει και την περιοχή ενδιαφέροντος.  Επιπλέον, δεν υπάρχει άλλο ανεπτυγμένο δίκτυο 
λυμάτων του ΣΑΛ πέριξ της περιοχής μελέτης ή/και σε κοντινή απόσταση, που να δύναται να παράσχει 
σύνδεση. 

(γ)  Συνεπεία των πιο πάνω, όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή του το ΣΑΛ, η ανάπτυξη του ΚΟΑΓ στην 
Κοινότητα Αναγυιών, θα πρέπει να εξυπηρετηθεί από νέο δίκτυο το οποίο θα είναι ανεξάρτητο και θα 
καταλήγει κατευθείαν στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο λυμάτων της περιοχής.  Ως εκ τούτου, πέραν της 
τοπογραφίας του εν λόγω οικισμού, απαιτείται λεπτομερής τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής, μέσω 
της οποίας θα συνδεθεί η ανάπτυξη, κάτι που απαιτεί και την εμπλοκή όλων των Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφελείας, που διαθέτουν εγκατεστημένα δίκτυα στην περιοχή. 

(δ) Στο παρόν στάδιο, το ΣΑΛ ετοιμάζει τη μελέτη σχεδιασμού, καθώς και τα έγγραφα διαγωνισμού για την 
κατασκευή του έργου και αναμένεται ότι θα προχωρήσει με την προκήρυξη διαγωνισμού, περί τα τέλη 
του 2021. 

(ε) Τέλος επισημαίνεται, ότι για την υλοποίηση του έργου έχουν περιληφθεί στον Προϋπολογισμό του ΤΑΥ 
για το 2021, σχετικές πιστώσεις, δεδομένου ότι βάσει της κυβερνητικής πολιτικής, τα έργα σε κοινότητες 
χρηματοδοτούνται από το κράτος κατά 80% της συνολικής δαπάνης και το υπόλοιπο 20% καταβάλλεται 
από την Κοινότητα. Σημειώνεται δε ότι, δεν έχουν περιληφθεί οποιεσδήποτε πιστώσεις στον 
Προϋπολογισμό του εν λόγω Τμήματος για το 2022, καθότι θεωρήθηκε ότι το έργο θα μπορούσε να 
ολοκληρωθεί εντός του 2021. Παρ' όλα αυτά όμως, η κατασκευή του θα χρηματοδοτηθεί και από 
εξοικονομήσεις του εν λόγω Τμήματος κατά το 2022, καθώς και από πιστώσεις στον Προϋπολογισμό 
του ΣΑΛ για το 2022.” 

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.» 

Απάντηση ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.050, ημερομηνίας 16 

Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

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

2. Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας με τον 
Εκδοτικό Οίκο “Oxford University Press”, το βιβλίο Workbook 3 Futures που αποσύρθηκε 
αναθεωρήθηκε από τον Εκδοτικό Οίκο. 

3. Ο Εκδοτικός Οίκος έχει ήδη ολοκληρώσει τη δημιουργία του νέου βιβλίου και έχει δώσει έγκριση για 
χρήση και εκτύπωση του ηλεκτρονικού βιβλίου χωρίς κανένα κόστος.  Επιπλέον, με επιστολή του 
ημερομηνίας 6/12/2021, επιβεβαίωσε ότι το αναθεωρημένο βιβλίο σε έντυπη μορφή θα αποσταλεί 
άμεσα στην Κύπρο, χωρίς πρόσθετο κόστος, αφού το σύνολο των εξόδων δημιουργίας, παραγωγής και 
αποστολής των αντιτύπων θα αναληφθεί από τους ίδιους.» 

Απάντηση ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.054, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

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

(α)  Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος είναι αρμόδιο για την τριτοβάθμια επεξεργασία και διαχείριση των αστικών λυμάτων που 
παράγονται από τα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού - Αμαθούντας, Λάρνακας, 
Πάφου και Παραλιμνίου - Αγίας Νάπας (ανακτημένο νερό). 
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(β)  Η ετήσια ποσότητα του ανακτημένου νερού από τους Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων των εν λόγω 
Αστικών Συμβουλίων Αποχετεύσεων ανήλθε το 2019, στα 28,0 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και το 
2020, στα 25,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.  Σημειώνεται ότι το έτος 2020, δεν θεωρείται 
αντιπροσωπευτικό σε ό,τι αφορά τις παραγόμενες ποσότητες, λόγω της μειωμένης εισροής αστικών 
λυμάτων (μειωμένη προσέλευση τουριστών και μειωμένη κατανάλωση νερού), ως συνέπεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού.  Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η παραγόμενη ποσότητα από τον δικοινοτικό 
Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων της Μιας Μηλιάς, ο οποίος δεν είναι κάτω από τον έλεγχο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, ανήλθε το 2019, στα 13,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και το 2020, στα 
12,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. 

(γ)  Το ανακτημένο νερό διανέμεται μέσω των κυβερνητικών αρδευτικών δικτύων για την άρδευση 
γεωργικών και κτηνοτροφικών καλλιεργειών, καθώς και χώρων πρασίνου, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.  Το ανακτημένο νερό που παράγεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Πάφου διοχετεύεται στον υδροφορέα Έζουσας, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.  Από εκεί, 
αντλείται και διανέμεται για χρήση μέσω του Κυβερνητικού δικτύου, για αρδευτικούς σκοπούς μόνο.  
Επίσης, σημαντικές ποσότητες ανακτημένου νερού που παράγεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Λεμεσού - Αμαθούντας διοχετεύονται στον υδροφορέα Ακρωτηρίου, ο οποίος χρησιμοποιείται για 
αρδευτικούς σκοπούς μόνο. 

(δ)  Οι ποσότητες ανακτημένου νερού που διατέθηκαν ή/και απορρίφθηκαν από τον κάθε Σταθμό 
Επεξεργασίας Λυμάτων για τα έτη 2019 και 2020 παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1 και Παράρτημα 2, 
αντίστοιχα.  Επιπλέον, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 (i) Για το 2019, έχουν παραχωρηθεί: 

 -   2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού, για άρδευση χώρων πρασίνου, γηπέδων, 
ξενοδοχείων και οικιών, 

 -  1,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού, για άρδευση χώρων πρασίνου των 
Τοπικών Αρχών, 

 -   0,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού σε βιομηχανίες. 

 (ii) Για το 2020, έχουν παραχωρηθεί: 

 -   1,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού, για άρδευση χώρων πρασίνου, γηπέδων, 
ξενοδοχείων και οικιών, 

 -   1,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού, για άρδευση χώρων  πρασίνου των 
Τοπικών Αρχών, 

 -   0,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού σε βιομηχανίες. 

2. Σημειώνεται ότι, το ΤΑΥ προγραμματίζει την κατασκευή έργων υποδομής για τη μέγιστη δυνατή 
αξιοποίηση του ανακτημένου νερού.  Στο παρόν στάδιο, είναι υπό εκτέλεση σχετική σύμβαση για την 
κατασκευή του Φράγματος Τερσεφάνου, χωρητικότητας 4,3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, με σκοπό 
την αποθήκευση του ανακτημένου νερού που παράγεται από τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων της 
Λάρνακας.  Παράλληλα, προγραμματίζεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή δεξαμενής 
αποθήκευσης του ανακτημένου νερού της Ανατολικής Λευκωσίας, χωρητικότητας 1,5 εκατομμυρίων κυβικών 
μέτρων νερού. 

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.059, ημερομηνίας 21ης 

Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη  

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

2. Οι εργασίες ανέγερσης του Νέου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τρούλλων ολοκληρώθηκαν το 
2018, με δαπάνη €2.063.987,14. 

3. Η ανέγερση της αίθουσας πολλαπλής χρήσης αναστάλθηκε και δεν περιλήφθηκε στην 
προσφοροδότηση του Έργου, αφού ο υποδεικνυόμενος χώρος ανέγερσης αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία η 
οποία δεν είχε απαλλοτριωθεί κατά τον χρόνο προσφοροδότησης.  Στην παρούσα φάση, το 
πρόγραμμα ανέγερσης αιθουσών πολλαπλής χρήσης στα Δημοτικά Σχολεία έχει ανασταλεί προσωρινά.  
Το αίτημα για ανέγερση της αίθουσας θα επανεξεταστεί μέσα στα πλαίσια των οικονομικών πόρων που 
έχει το ΥΠΠΑΝ στη διάθεσή του. 
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4.  Όσον αφορά το αίτημα για δημιουργία στεγάστρου σε μέρος της αυλής του Δημοτικού Σχολείου, θα 
καταβληθεί προσπάθεια όπως προωθηθεί μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2021 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. 
Στέφης Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.060, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 Σημείωση:  Η απάντηση της υπουργού είναι εμπιστευτική. 

Απάντηση ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.068, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω Κοινοβουλευτική Ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα 
ακόλουθα: 

2. Αναφορικά με τον αριθμό των περιστατικών παράνομης εργοδότησης που εντοπίστηκαν από την 
Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, τα τελευταία πέντε χρόνια, επισυνάπτεται σχετικός Πίνακας, στον οποίο 
καταγράφονται τα αποτελέσματα, ανά έτος και ανά επαρχία. 

3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, μετά τον εντοπισμό από την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων 
περιστατικών παράνομης εργοδότησης η Υπηρεσία ενημερώνει το Τμήμα Εργασίας, ούτως ώστε να 
γίνει περαιτέρω έλεγχος σε περίπτωση που εκκρεμεί ενώπιον του Τμήματος ενδεχόμενο αίτημα για 
έγκριση συμβολαίου εργοδότησης του εν λόγω προσώπου. Επίσης, η Υπηρεσία ενημερώνει το Τμήμα 
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 
Αστυνομίας στις περιπτώσεις παράνομα διαμενόντων όσο και παράνομα εργοδοτουμένων για 
ενδεχόμενες ποινικές διώξεις. 

4. Σημειώνεται ότι σε καμιά από τις περιπτώσεις που καταγράφονται στον συνημμένο Πίνακα δεν 
χρειάστηκε να εμπλακεί η Υπηρεσία Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων. Από το 2017 μέχρι σήμερα 
η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων 
διενήργησαν επιθεωρήσεις, από κοινού, σε επτά εργοδότες που απασχολούσαν αλλοδαπό προσωπικό 
στους τομείς της κτηνοτροφίας, γεωργίας, της επισιτιστικής βιομηχανίας (εστιατόρια), σε αρτοποιεία και 
σε συσκευαστήρια πατατών, χωρίς να εντοπιστεί οποιαδήποτε περίπτωση που να χρήζει εμπλοκής της 
εν λόγω Υπηρεσίας.  

5. Όσον αφορά στα ερωτήματά σας σε σχέση με τις περιπτώσεις των εργοδοτών που οδηγήθηκαν 
ενώπιον της δικαιοσύνης και κατά πόσον αυτοί καταδικάστηκαν και τι ποινές τους επιβλήθηκαν, όπως 
αναφέρεται και στην παράγραφο (3) πιο πάνω, τα θέματα που άπτονται ενδεχόμενων ποινικών διώξεων 
εργοδοτών σε περίπτωση παράνομης εργοδότησης προσωπικού δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 
Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και κατ’ επέκταση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

6. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι στη διάθεσή σας για τυχόν 
διευκρινίσεις.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.069, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση από τον αρμόδιο Οργανισμό, 
δηλαδή τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), είναι η ακόλουθη: 

2. Οι υπηρεσίες λογοπαθολογίας, μετά και την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαβουλεύσεων του ΟΑΥ με 
τους εμπλεκόμενους φορείς, έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ από τον Δεκέμβριο 2020.  Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν 
δικαιούχους οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα τα οποία εντάσσονται σε αυτά για τα οποία το ΓεΣΥ 
αποζημιώνει υπηρεσίες λογοπαθολογίας.  Παιδιά κάτω των 12 ετών δύναται να λάβουν μέχρι και 18 
επισκέψεις ανά έτος σε λογοπαθολόγο, ενώ άτομα άνω των 12 ετών μέχρι και 9 επισκέψεις ανά έτος. 

3. Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχοι χρήζουν περισσότερες θεραπείες λογοπαθολογίας από τις 
προβλεπόμενες, τότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος στον ΟΑΥ για λήψη επιπρόσθετων συνεδριών 
κατ' εξαίρεση.  Το αίτημα υποβάλλεται από κοινού από τον επαγγελματία υγείας και τον θεράποντα ιατρό και 
τυγχάνει αξιολόγησης από τον ΟΑΥ στη βάση των χαρακτηριστικών και των αναγκών του συγκεκριμένου 
περιστατικού. 
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4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2021 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. 
Στέφης Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.087, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά  

 «Αναφέρομαι στην πιο ερώτηση σας και σας παραθέτω τα πιο κάτω στοιχεία/πληροφορίες σε σχέση με 
τα ερωτήματα που εγείρονται: 

Ερώτηση 1: Έχει καθοριστεί Λειτουργός Ισότητας στο Υπουργείο; 

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει οριστεί Λειτουργός Ισότητας κατόπιν απόφασης του 
Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, ο οποίος υπάγεται στην Μονάδα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

Ερώτηση 2: Ποιες συγκεκριμένα αρμοδιότητες και τι όρους εντολής έχει ο Λειτουργός Ισότητας στο 
Υπουργείο; 

Ο Λειτουργός Ισότητας του Υπουργείου, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε ανήκει στην Μονάδα Ισότητας του 
Υπουργείου, ασχολείται αποκλειστικά με την προώθηση των θεμάτων ισότητας και διεκπεραιώνει όλα τα 
θέματα που αναφέρονται με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 40.609 και ημερ. 16.2.1994. 

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι λειτουργοί για τα Δικαιώματα της Γυναίκας έχουν την ευθύνη της: 

• Προώθησης της ένταξης των δικαιωμάτων των γυναικών μέσα στα προγράμματα ανάπτυξης/πολιτικής 
του Υπουργείου/Τμήματός τους. 

• Ανάλυσης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής προγραμμάτων/πολιτικής σε 
σχέση με τις γυναίκες. 

• Υποβολής εισηγήσεων για αναγκαία διορθωτικά μέτρα/αλλαγές ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
συμφέροντα/δικαιώματα της γυναίκας λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση/υλοποίηση κυβερνητικών 
αποφάσεων. 

• Ενημέρωσης άλλων Κυβερνητικών Τμημάτων/Κοινού/Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τα θέματα που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. 

Επίσης, συμμετέχει στην Διυπουργική Επιτροπή του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας 
(ΕΜΔΓ). 

Ερώτηση 3: Υπάρχει αξιολόγηση για το έργο των Λειτουργών Ισότητας; 

Τόσο το έργο του Λειτουργού Ισότητας όσο και ολόκληρης της Μονάδας Ισότητας αξιολογείται σε τακτική βάση 
από τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου, δεδομένου ότι, η Μονάδα αυτή είναι αρμόδια, όχι μόνο για την 
προώθηση εσωτερικά των θεμάτων ισότητας, αλλά και την προώθηση της εθνικής πολιτικής για τα θέματα 
ισότητας φύλου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.087, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:  

1. Τόσο στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, όσο και στα Τμήματά του έχουν οριστεί 
Λειτουργοί Ισότητας.  Αυτοί αποτελούν την Επιτροπή Ισότητας του Υπουργείου η οποία έχει 
αρμοδιότητα να συνέρχεται, όταν και εφόσον προκύψει θέμα διάκρισης/ανισότητας στην εργασία, είτε 
μετά την υποβολή σχετικής καταγγελίας είτε αυτεπάγγελτα.     

2. Οι Λειτουργοί Ισότητας συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια που διοργάνωσε το Γραφείο 
Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, που σκοπό είχαν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας για το θέμα της έμφυλης ισότητας.   

3. Προς το παρόν δεν έγινε αξιολόγηση του έργου των Λειτουργών Ισότητας, επειδή δεν προέκυψαν 
θέματα διακρίσεων/ανισοτήτων στην εργασία, ώστε να επιτελέσουν έργο.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2021 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.087, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην επιστολή σας και να σας πληροφορήσω ότι το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ορίσει Λειτουργό Ισότητας, η οποία έχει τύχει σχετικής εκπαίδευσης από το 
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. 
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2. Οι όροι εντολής που έχει η Λειτουργός Ισότητας είναι να ενημερώνει τους εργαζόμενους για την 
προστασία που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία για τα δικαιώματα τους και να προάγει την εκπαίδευση και 
επιμόρφωση των εργαζομένων αναφορικά με την σημασία της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

3. Όπως έχω σημειώσει η εκπαίδευση της Λειτουργού Ισότητας έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα και το έργο 
της θα τυγχάνει αξιολόγησης προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των σκοπών και στόχων για 
τους οποίους έχει οριστεί.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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

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

Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022, στις 4.00 το 
απόγευμα, με ημερήσια διάταξη η οποία θα σας αποσταλεί. 

[Στις 14 Ιανουαρίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της δέκατης τρίτης συνεδρίας της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου:  

Η Προέδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της 
συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022, στις 4.00 μ.μ., έχει ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1. Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2022 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.171-2021). 

 2. Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.184-2021). 

 3. Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.205-2021). 

 4. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης 
Νόμος του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.199-2021). 

 5. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021. 
 (Αρ. Φακ. 23.01.062.229-2021). 

 6. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.230-2021). 

 7. Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.094-2021). 

 8. Ο περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.115-2021). 

 9. Ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου 
Συμφέροντος Νόμος του 2016.  
(Πρόταση νόμου της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).  
(Αρ. Φακ. 23.02.057.069-2016). 

 10. Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς (Συμπληρωματικά Μέτρα 
Προστασίας και Επιείκειας) Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.092-2017). 

 11. Ο περί της Καθίδρυσης Αποτελεσματικού Πλαισίου Παροχής Ειδικής 
Έννομης Προστασίας στους Πληροφοριοδότες Δημοσίου Συμφέροντος 
(Όροι και Προϋποθέσεις) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και της κ. 
Ειρήνης Χαραλαμπίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 



934 
 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)  
(Αρ. Φακ. 23.02.062.054-2021). 

 12. Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις 
του Δικαίου της Ένωσης Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.100-2021). 

Αποσύρονται και  
επανακατατίθενται 

13. Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.085-2021). 

 14. Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι 
Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.086-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτών 
στην οικονομία και την κοινωνία». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επιτυχής 
αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών 
προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, 
καθώς και η αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021).] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κηρύσσω τη λήξη των εργασιών της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης:  5.35 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα  Μαυρίδης Μάριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Ορφανίδου Σάβια 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργιάδης Χάρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Γεωργίου Νίκος Σύκας Νίκος 

Δημητρίου Δημήτρης Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κουλλά Ονούφριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Λουκαΐδης Γιώργος 

Δαμιανού Άριστος Νικολάου Μαρίνα 

Καυκαλιάς Αντρέας Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Κέττηρος Νίκος Στεφάνου Στέφανος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 
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Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  

Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Ορφανίδης Χρίστος 

Κουλίας Ζαχαρίας Παντελίδης Χρύσης 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

Ευσταθίου Κωστής  

ΔΗΠΑ 

Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 

Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι  

Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών) 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στον θάνατο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David 
Maria Sassoli και του πρώην μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων Ντίνου Χατζηνικόλα και τήρηση 
μονόλεπτης σιγής στη μνήμη των δύο πολιτικών.  

2. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

α. Συμμετοχή διαδικτυακά της κ. Μαρίνας Νικολάου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την 
Ισχυρότερη Οικονομία, την Κοινωνική Δικαιοσύνη και τις Θέσεις Εργασίας.  

β. Συμμετοχή του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη σε τηλεδιάσκεψη που συνδιοργάνωσαν το Γραφείο 
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ και η Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με θέμα την καταπολέμηση της μη ανεκτικότητας έναντι των 
προσφύγων και των μεταναστών.  

3. Έκθεση για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς:  

α. «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019»,  

β. «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό 
και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019» και  

γ. «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020», συζήτηση και 
αγορεύσεις (Αλέκος Τρυφωνίδης, Πρόεδρος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Πανίκος Λεωνίδου, 
Μαρίνος Μουσιούττας, Μαρίνος Σιζόπουλος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Χρύσανθος Σαββίδης, 
Σωτήρης Ιωάννου, Σταύρος Παπαδούρης, Χρύσης Παντελίδης, Χρίστος Χριστοφίδης, Ανδρέας 
Θεμιστοκλέους, Χάρης Γεωργιάδης, Ζαχαρίας Κουλίας) ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, του 
πρώτου με τον τίτλο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», και 
έγκριση των κανονισμών.  
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4. Έκθεση για το νομοσχέδιο ««Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021», συζήτηση (Ανδρέας Αποστόλου, 
Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Σωτήρης Ιωάννου, Μαρίνος Μουσιούττας, Χρίστος Σενέκης, Ανδρέας Καυκαλιάς, 
Ονούφριος Κουλλά) και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

5. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

6. Ερωτήσεις βουλευτών: 

 Ενημέρωση της Βουλής για την παραχώρηση πολιτογραφήσεων κατ’ εξαίρεση - Συμπερίληψη οδικής 
αρτηρίας της Βορόκληνης στο πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης για το 2022-2023 του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων - Κατασκευή προσβάσεων για ΑΜΕΑ επί κεντρικής οδού στη Βορόκληνη - Έλεγχος 
εφαρμογής του περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με 
Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμου του 2009 - Διαχείριση αποβλήτων Κέντρου Υγείας 
Πύργου Τυλληρίας - Ερωτήματα για περιστατικό γυναικολογικής επέμβασης στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ - 
Διαδικασία ελέγχου προϊόντων στα σημεία διέλευσης της Πράσινης Γραμμής - Τα κονδύλια για το 
Ίδρυμα Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα - Διγενή και για την αγορά της οικίας Αζίνα και τη μετατροπή της σε 
Μουσείο Διγενή - Στελέχωση του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Παναγιάς με νοσηλευτικό προσωπικό 
και δημιουργία σταθμού ασθενοφόρων - Ερωτήματα σχετικά με χορηγία προς το Μεσογειακό Ίδρυμα 
Ασφάλειας Πτήσεων - Ενδεχόμενο παρατυπιών στους Διαγωνισμούς Συγγραφής Ραδιοφωνικού 
Θεατρικού Έργου και Κυπριώτικου Σκετς του ΡΙΚ - Εισαγωγή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων 
λειτουργίας στη δικαστική υπηρεσία - Αλλοδαποί φοιτητές στα ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια και 
εικονικοί φοιτητές - Οι προϋπολογισμοί για τα σχολεία της Λάρνακας τα τελευταία πέντε χρόνια - Ετήσια 
χορηγία προς την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή - Χορηγίες προς την ΚΟΕ για τους αθλητές που 
συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο - Διάθεση ποσοστού αποδοχών από την Εθνική 
Αρχή Στοιχημάτων για προστασία παιχτών - Το σύστημα αποχετεύσεων στον Καλοπαναγιώτη 
(εμπιστευτική ερώτηση) - Παράπονα πολιτών για προβλήματα στη διενέργεια rapid tests σε 
συνεργαζόμενα με το Υπουργείο Υγείας κέντρα δειγματοληψίας - Η επιθεώρηση της εργασίας 
διανομέων σε επιχειρήσεις εστίασης και ψηφιακές πλατφόρμες τα τελευταία τρία χρόνια - Το ενδεχόμενο 
ελέγχου της εφαρμογής της εγκυκλίου για τις ειδικά διαμορφωμένες εξετάσεις παιδιών ΑμεΑ στα 
σχολεία. 

7. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

 Προβλήματα στελέχωσης και κτιριακής υποδομής του νοσοκομείου Πάφου - Η λειτουργία του Κέντρου 
Υγείας στην Αθηένου - Η ελλιπής στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
στη Λάρνακα - Γονική άδεια, επιδόματα μητρότητας/πατρότητας, άδεια μητρότητας/πατρότητας - 
Διαμόρφωση του παραλιακού δρόμου Ζυγίου-Μαρωνίου-Ψεματισμένου-Αγίου Θεοδώρου - Διαδικασία 
παραχώρησης αδειών οδήγησης και εκπαίδευση των εκπαιδευτών - Υλοποίηση απόφασης Υπουργικού 
Συμβουλίου για ίδρυση Αγροτικής Τεχνικής Σχολής Τροόδους στη Σολιά - Αποχέτευση στην Ανάγυια - 
Σκίσιμο σελίδας βιβλίου αγγλικών της Β΄ Λυκείου και πειθαρχική έρευνα - Οι ποσότητες 
επεξεργασμένων λυμάτων που παράγονται και η διάθεσή τους - Το στάδιο ολοκλήρωσης της αίθουσας 
πολλαπλής χρήσης και του στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων – Ασφάλεια των κατοίκων της 
κοινότητας Τρούλλων(εμπιστευτική απάντηση) - Στοιχεία για παράνομη εργοδότηση - Αριθμός 
επισκέψεων παιδιών σε λογοπαθολόγους εγγεγραμμένους στο ΓΕΣΥ - Διορισμός Επιτροπής 
Παρακολούθησης Προγραμμάτων Αποδικαστικοποίησης - Ο καθορισμός, οι αρμοδιότητες και η 
αξιολόγηση Λειτουργών Ισότητας στα υπουργεία (τρεις απαντήσεις) - Η δημιουργία γαλακτοκομικής 
σχολής στον δήμο Αθηένου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 20ής Ιανουαρίου 2022 
Ώρα έναρξης: 4.05 μ.μ. 

Αρ. 13 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλό απόγευμα! 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν 
αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Παρακαλώ τον κ. Κώστα, ωσότου να έλθει ο γραμματέας, ο κ. Γεωργίου, να ενημερώσει το σώμα για τις 
διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής.   

 Ελάτε, κύριε Κώστα, το έχω εδώ.  Ορίστε και επιστρέψετέ μου το. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 14 Ιανουαρίου η Πρόεδρος της Βουλής μετέβη στη Ρώμη, για να παραστεί στην κηδεία του Προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Maria Sassoli.  Με την ευκαιρία αυτή, είχε σύντομη συνάντηση με τoν 
Πρόεδρο της ιταλικής Βουλής κ. Roberto Fico. 

 Επίσης, στις 17 Ιανουαρίου παρέστη σε τελετή εις μνήμην του David Maria Sassoli, η οποία 
πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη της Συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο, και υπέγραψε το βιβλίο συλλυπητηρίων. 

 Με την ευκαιρία της παραμονής της στο Στρασβούργο, η Πρόεδρος της Βουλής είχε σύντομη συνάντηση 
με την πρώτη Αντιπρόεδρο και ασκούσα χρέη Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι τις εκλογές της 
18ης Ιανουαρίου κ. Roberta Metsola, την οποία συνεχάρη στη συνέχεια και με σχετική επιστολή της.   

 Στις 14 Ιανουαρίου ο κ. Χάρης Γεωργιάδης συμμετείχε μέσω διαδικτύου στη Συνάντηση των Προέδρων 
των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(COSAC), η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Γαλλικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση των 
προτεραιοτήτων της Γαλλικής Προεδρίας ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι, για να είναι εφικτός ο στόχος της 
οικοδόμησης μίας ισχυρής και κυρίαρχης Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να μιλά με ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή και οι δράσεις της να είναι συγκεκριμένες και αξιόπιστες.  Ο κ. 
Γεωργιάδης επέκρινε την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης και τόνισε ότι είναι επάναγκες τα κράτη μέλη να 
καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο πρέπει να 
προάγει την ενότητα, την αλληλεγγύη και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα. 

 Προχωρούμε τώρα στο Πρώτο Κεφάλαιο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
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οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το πρώτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2022 Νόμος 
του 2021». 

 Παρακαλώ πολύ τον κ. Κώστα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση του προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2022 Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Μη μέλη της επιτροπής: 
 Ονούφριος Κουλλά Μάριος Μαυρίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Σταύρος Παπαδούρης 
 Αντρέας Καυκαλιάς  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου.  

 Ο προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2022 θεωρείται ισοσκελισμένος και 
προβλέπει δαπάνες ύψους €316.487 και έσοδα ύψους €316.497, τα οποία προέρχονται από κρατική χορηγία.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το έτος 
2022 αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:  

1. Μισθοδοσία αξιωματούχων (€77.015). 

2. Αποδοχές προσωπικού (€98.830). 

3. Λειτουργικές δαπάνες (€127.032).  

4. Αγορά εξοπλισμού (€2.000). 

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€10.304). 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δήλωσε μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η στρατηγική και το πλάνο εργασίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου βρίσκονται στο παρόν στάδιο σε 
διαδικασία αναθεώρησης, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων του νέου προέδρου 
του διοικητικού συμβουλίου. 

2. Ο προϋπολογισμός του συμβουλίου για το έτος 2022 διατηρείται στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα έτη 
και δεν εμπεριέχει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2021.   

3. Κυριότερος στόχος του συμβουλίου είναι η ενεργότερη εμπλοκή του στην έγκαιρη και αποτελεσματική 
παρέμβαση με στόχο την αποφυγή δημοσιονομικών κινδύνων, καθώς και η διασφάλιση της 
δημοσιονομικής σταθερότητας.  Περαιτέρω, στόχο αποτελεί και η εξοικονόμηση δαπανών μέσω της 
ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού.  Ειδικότερα, η εξοικονόμηση 
αναμένεται να επιτευχθεί κυρίως μέσω της μείωσης της δαπάνης για ενοίκια, καθότι με ενέργειες του 
συμβουλίου έχει συμφωνηθεί η συστέγασή του με το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη.  

 Στο στάδιο της εξέτασης του προτεινόμενου προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησαν επιμέρους 
ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του έργου του Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου, την πορεία της κυπριακής οικονομίας, καθώς και την προβλεπόμενη στον προτεινόμενο 
προϋπολογισμό πρόνοια για την αγορά υπηρεσιών.   

 Συναφώς, σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα, ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δήλωσε 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
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1. Οι αρμοδιότητες και ο ρόλος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία και 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υποβολή απόψεων επί του εκάστοτε κρατικού προϋπολογισμού. 

2. Η ενίσχυση και επιμέτρηση της αποτελεσματικότητας του έργου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι 
θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει τη Δημοκρατία και αποτελεί γενικότερο ζήτημα το οποίο συζητείται 
αυτή τη στιγμή μεταξύ των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

3. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αντιμετωπίζει σημαντικά οργανωτικά προβλήματα λόγω της απουσίας 
οργανωτικής δομής, υποστελέχωσης και έλλειψης πόρων. Συναφώς, προτεραιότητα του διοικητικού 
συμβουλίου αποτελεί η ολοκλήρωση του οργανογράμματος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, η έγκριση 
του στρατηγικού πλάνου για το έτος 2022, η ενίσχυση των υποδομών του, καθώς και η προκήρυξη εντός 
του έτους κενών θέσεων, η πλήρωση των οποίων αναμένεται να συμβάλει θετικά στην εκτέλεση των 
αρμοδιοτήτων του συμβουλίου.   

4. Η προβλεπόμενη στον προτεινόμενο προϋπολογισμό πρόνοια για την αγορά υπηρεσιών, ύψους €65.000, 
προορίζεται να καλύψει κυρίως τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων, που αφορούν μεταξύ άλλων στην 
αξιολόγηση των μακροοικονομικών προβλέψεων για την κυπριακή οικονομία, τις οποίες το Δημοσιονομικό 
Συμβούλιο στο παρόν στάδιο δεν είναι σε θέση να διενεργήσει αποτελεσματικά λόγω της υποστελέχωσής 
του.  

5. Οι κρατούσες κοινωνικές συνθήκες και οι δυνητικοί κίνδυνοι που αυτές επιφέρουν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη στο πλαίσιο των μακροοικονομικών προβλέψεων και του μακροοικονομικού σχεδιασμού. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς 
και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη 
συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν 
υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2022. 

 Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο για λήψη τελικής απόφασης κατά τη 
συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;   

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Κώστα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ποσού ύψους €316.487 για τη χρήση 
του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 6. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 8. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 9. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια και λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των 
εσόδων.  Άρθρο 10. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι έξι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεκαπέντε εναντίον. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, δεκαπέντε εναντίον και τρεις αποχές, τα άρθρα 1 έως 10 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2022 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, δεκαπέντε εναντίον και τρεις αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο*. 
 Το δεύτερο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 
του 2022 Νόμος του 2021». 

 Κύριε Κώστα, τον σκοπό παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το έτος 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

 
*Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων στα 
πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 



941 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Μη μέλη της επιτροπής: 
 Ονούφριος Κουλλά Μάριος Μαυρίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς  
 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, καθώς και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
Κύπρου (ΙΚΥΚ).   

 Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το 2022 θεωρείται ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες 
ύψους €8.800.000 και συνολικά έσοδα ύψους €8.806.010, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι δαπάνες του ΙΚΥΚ για το 2022 αναλύονται ως ακολούθως: 

1. Κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας (€8.363.869). 

2. Λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία, αγορά εξοπλισμού και άλλα έξοδα (€411.131). 

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€25.000).  

 Ειδικότερα, οι δαπάνες για υποτροφίες ανέρχονται στα €8.363.869 και προορίζονται να καλύψουν κυρίως 
τα ακόλουθα: 

1. Την παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για πτυχιακές (€3.000 ανά έτος), μεταπτυχιακές (€4.000 
συνολικά) και διδακτορικές (€4.000 ανά έτος) σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

2. Την καταβολή του ποσού της υποτροφίας προς υφιστάμενους υποτρόφους του ιδρύματος που εγκρίθηκαν 
τα προηγούμενα έτη σπουδών και οι οποίοι συνεχίζουν τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

3. Την παραχώρηση αριθμού υποτροφιών που προσφέρονται από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του 
εθνικού γαλλικού οργανισμού “Campus France” στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας σε υφιστάμενους και 
νέους υποτρόφους για πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. 

4. Εξαιρετικές περιπτώσεις και απρόβλεπτες δαπάνες που δεν προβλέπονται σε συγκεκριμένο κεφάλαιο του 
προϋπολογισμού (π.χ. ενστάσεις υποψηφίων στους οποίους δε χορηγήθηκε υποτροφία). 

5. Ειδικές υποτροφίες (€100.000). 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΙΚΥΚ δήλωσε 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Αναφορικά με το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, παραχωρήθηκαν 572 υποτροφίες για προπτυχιακές 
σπουδές, 161 για μεταπτυχιακές σπουδές και 32 για διδακτορικές σπουδές.  Περαιτέρω, παραχωρήθηκαν 
11 υποτροφίες μέσω του οργανισμού “Campus France” και διάφορα κατά χάριν οικονομικά βοηθήματα.     

2. Αιτήσεις για υποτροφίες σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μπορεί να υποβληθούν από τον 
Μάρτιο του τρέχοντος έτους.  Στόχος του ιδρύματος είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση του μηχανογραφικού 
συστήματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή των αιτήσεων με ηλεκτρονικά μέσα.         

3. Το διοικητικό συμβούλιο του ΙΚΥΚ έχει προβεί σε εισηγήσεις για τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει 
τη λειτουργία του ιδρύματος, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σε σχετικά σχέδια νόμου και αποσκοπούν 
μεταξύ άλλων στον εκσυγχρονισμό του θεσμού της παραχώρησης υποτροφιών στη βάση των νέων 
κοινωνικών δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί. 

 Στο στάδιο της εξέτασης του προτεινόμενου προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησαν σωρεία 
ζητημάτων, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων στην παραχώρηση υποτροφιών με σκοπό την επιβράβευση της 
αριστείας, στην πλήρη αξιοποίηση των κονδυλίων που προβλέπονται για την παραχώρηση υποτροφιών, στη 
δυνατότητα εισαγωγής νέων προγραμμάτων παραχώρησης υποτροφιών για την απόκτηση επαγγελματικών 
τίτλων σπουδών, στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του ΙΚΥΚ, καθώς και στην παραχώρηση υποτροφιών 
χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια σε άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. 
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 Συναφώς, σε σχέση με τα τεθέντα ζητήματα, ο αντιπρόεδρος του ΙΚΥΚ δήλωσε μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Το ΙΚΥΚ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη επιβράβευσης της αριστείας, εφαρμόζει για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά το πρόγραμμα υποτροφιών «Αριστεία» με σκοπό την παραχώρηση 100 υποτροφιών για πτυχιακές 
σπουδές στη βάση αποκλειστικά ακαδημαϊκών κριτηρίων.  Παράλληλα, συνεχίζει να παρέχει 
προγράμματα υποτροφιών στη βάση ακαδημαϊκών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, η βαρύτητα των 
οποίων διαφέρει για κάθε πρόγραμμα.  Στα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 
υποτροφίες για αποφοίτους τεχνικών σχολών, καθώς και υποτροφίες για σπουδές στον τομέα της 
μουσικής και των καλών τεχνών.    

2. Οι πιστώσεις για παραχώρηση υποτροφιών είναι αυξημένες κατά τα τελευταία έτη και ως εκ τούτου 
παρουσιάζεται αύξηση στον αριθμό των παρεχόμενων υποτροφιών.  Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η πλήρης 
αξιοποίησή τους λόγω της μη επαρκούς ακαδημαϊκής επίδοσης ορισμένων υποτρόφων, με αποτέλεσμα 
να διακόπτεται η καταβολή των υποτροφιών.  

3. Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε υποτροφίες για την απόκτηση επαγγελματικών τίτλων σπουδών, καθότι δε 
γίνεται οποιαδήποτε πρόβλεψη στη σχετική νομοθεσία.  Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
πρόθεση στο παρόν στάδιο τροποποίησης της νομοθεσίας με σκοπό την παραχώρηση τέτοιων 
υποτροφιών. 

4. Στο διοικητικό συμβούλιο του ΙΚΥΚ εκπροσωπούνται όλοι οι σχετικοί φορείς, περιλαμβανομένων 
εκπρόσωπων των ιδιωτικών και δημόσιων πανεπιστημίων, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών 
Ενώσεων, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και της εκτελεστικής εξουσίας.  

5. Η στήριξη φοιτητών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, αλλά δεν πληρούν τα ακαδημαϊκά 
κριτήρια που τίθενται από το ΙΚΥΚ καλύπτεται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας με την παραχώρηση φοιτητικού πακέτου μέσω της φοιτητικής μέριμνας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς 
και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη 
συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν 
υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμον έγκριση του προϋπολογισμού του ΙΚΥΚ 
για το έτος 2022. 

 Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης κατά τη 
συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κύριε Σαββίδη, παρακαλώ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για πολλές δεκαετίες βοήθησε πάρα πολλά παιδιά στο να μορφωθούν 
και ιδιαίτερα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που έχουν οικονομικά προβλήματα.  Ελπίζω το νέο 
νομοσχέδιο που αφορά το ΙΚΥΚ να εμπλουτίζει τα κριτήρια όσον αφορά τους δικαιούχους, να μπουν μέσα και 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.  Από την άλλη, θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε και το θέμα της 
δημιουργίας ενός φορέα διαχείρισης υποτροφιών, γιατί, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, σήμερα διάφοροι φορείς 
προσφέρουν υποτροφίες, πολλά παιδιά δε γνωρίζουν ποιοι προσφέρουν υποτροφίες και κάποιοι φορείς εξ 
αυτών δίνουν τις υποτροφίες σε αυτούς που θέλουν. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ.   



943 

 Κάποιος άλλος, κάποια άλλη; 

 Κύριε Καυκαλιά, παρακαλώ.  

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Υπάρχει μια καλή ισορροπία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.  Από τη μια επιβραβεύει την 
καλή επίδοση και από την άλλη λαμβάνει υπόψιν σοβαρά τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.  Αν πήρα τον λόγο, 
κυρία Πρόεδρε, είναι για να τονίσω ακριβώς τούτο, να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία.   

 Την ίδια στιγμή θέλω να καταθέσω την απογοήτευσή μας, γιατί τούτο το ίδρυμα κάνει εξοικονομήσεις.  
Εξοικονομήσεις το 2021 δύο εκατομμυρίων ευρώ.  Εξοικονομήσεις εις βάρος των φοιτητών των οποίων το 
μέλλον και οι σπουδές κρέμονται από μια κλωστή όσον αφορά το αν θα μπορέσουν να τελειώσουν τις σπουδές 
τους… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) 

 …γι’ αυτό και καλούμε την κυβέρνηση, το ίδιο το ίδρυμα να βρουν τρόπους, ούτως ώστε το σύνολο του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού να πηγαίνει για τον σκοπό ο οποίος υπάρχει.  Είναι κρίμα και άδικο…   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εγώ ευχαριστώ. 

 Ο κ. Λεωνίδου και μετά ο κ. Χατζηγιάννης. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Ασφαλέστατα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προσφέρει για πάρα πολλά χρόνια τεράστια υπηρεσία 
προς τους νέους, από τους οποίους σήμερα οι πλείστοι είναι επιστήμονες.  Όμως τα κριτήρια τα οποία είναι εκεί 
θα πρέπει κατά την άποψή μας να διευρυνθούν και να τεθούν και κριτήρια αριστείας.  Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι 
συζητείται το θέμα στην αρμόδια επιτροπή, αλλά θα πρέπει να εξειδικευτούν αυτά τα κριτήρια, για να δώσουμε 
τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν το κίνητρο της μάθησης, της επιμέλειας, ούτως ώστε και άτομα, ανεξάρτητα 
από τις οικονομικές ή κοινωνικές τους συνθήκες, να έχουν ξεχωριστό αυτό το κριτήριο, για να ενθαρρύνουμε, 
όπως έχω πει, όλα αυτά τα παιδιά που πραγματικά κοπιάζουν και θέλουν να δουν το αποτέλεσμα του κόπου 
τους να ευεργετείται και να ικανοποιείται από την κοινωνία. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εγώ ευχαριστώ.   

 Ο κύριος Χατζηγιάννης. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θεωρώ ότι οι υπερβολές είναι πάντοτε αχρείαστες και ζημιογόνες.  Δόθηκαν ή έγιναν δύο αναφορές ότι 
δεν προσφέρουμε την καλύτερη υπηρεσία στον λαό, ότι όποιος τα καταφέρνει πιάνει υποτροφία και ότι γίνονται 
εξοικονομήσεις.  Να είμαστε λίγο πιο σοβαροί νομίζω, με όλο τον σεβασμό.   

 Πολύ εύστοχη ήταν η τοποθέτηση του αγαπητού συναδέλφου, του κ. Λεωνίδου.  Αν και εφόσον υπάρχουν 
περιθώρια περαιτέρω συζήτησης για βελτίωση του συστήματος, να το πράξουμε, να το συζητήσουμε, να 
αλλάξουμε τη νομοθεσία, προκειμένου και να επαινέσουμε την αριστεία περαιτέρω, αλλά και ενδεχομένως, αν 
και εφόσον υπάρχει άποψη ότι πρέπει να υπάρξει ένα balance προς όφελος των κοινωνικοοικονομικών 
κριτηρίων… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ισορροπία, εννοείς. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 …ή ισορροπία… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Α, ναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Κουλία, σας παρακαλώ!  Δε χρειάζεται… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) 

 Όχι. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 …στα πλαίσια διαλόγου, να το πράξουμε. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Μάλιστα. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Αλλά όχι να ερχόμαστε εδώ και να στέλνουμε ένα μήνυμα προς την κοινωνία, «ξέρετε, όποιος τα 
καταφέρνει πιάνει υποτροφία» κ.λπ. κ.λπ.  Η ισοπέδωση, νομίζω, μόνο ζημιά προκαλεί.  Άρα λοιπόν, επικροτώ 
τη θέση του αγαπητού κ. Λεωνίδου.  Ναι, να συζητήσουμε να ενισχύσουμε την αριστεία, γιατί υπάρχουν παιδιά 
τα οποία πραγματικά μέσα από τη δική τους προσωπική επιτυχία πετυχαίνουν πράγματα και θαύματα.  Δεν 
πρέπει να παίρνω και τον αντίστοιχο έπαινο μέσα από μια πολιτική;  Αυτό να το πράξουμε. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εγώ ευχαριστώ. 

 Ο κ. Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε. 

 Αναμφίβολα τασσόμαστε υπέρ της ψήφισης του προϋπολογισμού των κρατικών υποτροφιών, την ίδια 
στιγμή όμως έχουμε να επισημάνουμε το εξής, ότι εν καιρώ πανδημίας και πολλαπλών οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες ίσως θα έπρεπε να ήταν πιο γενναιόδωρες αυτή την περίοδο οι 
χορηγίες.   

 Την ίδια στιγμή όμως θα πω και το εξής, ότι, ναι, επιβραβεύουμε την αριστεία και έτσι πρέπει να γίνεται, 
όμως την ίδια στιγμή ένα από τα κριτήρια τα οποία πρέπει να μπαίνουν αφορά το ότι δεν είναι ισοπεδωτικά τα 
πράγματα για οποιοδήποτε ζήτημα σπουδής.  Αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα προσπαθούμε να κατευθύνουμε 
την οικονομία σε επαγγέλματα και σε ανάπτυξη συγκεκριμένη.  Ως εκ τούτου, επαγγέλματα ή σπουδές τα οποία 
θεωρούνται πλέον κορεσμένα, χωρίς οποιοδήποτε μέλλον, δε θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται το ίδιο όπως άλλα, 
τέτοιου είδους επαγγέλματα και σπουδές όπως αυτά που ανέφερα προηγουμένως, ακριβώς αν είναι αυτό το 
μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε, ότι πρέπει επιτέλους και η ίδια η πολιτεία να δώσει κατεύθυνση μέσα από 
αυτές τες χορηγίες σε φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν πραγματικά καινοτόμες πλέον επιστήμες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Κουλίας. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Εντιμοτάτη κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Εγώ, που είμαι εκ των παλαιών συναδέλφων, όταν ήρθα εδώ στο κοινοβούλιο, το ΙΚΥΚ επιβράβευε, έδινε 
υποτροφίες εις τους άριστους, ανεξάρτητα από το αν ήταν γιος του Ωνάση ή γιος του ρεσπέρη.  Όλα τα παιδιά 
της αριστείας τα τιμούσαν με το να τους πληρώνουν τα δίδακτρα.  Και νομίζω…  Φυσικά, εγώ έντζιε εκατάλαβα, 
κύριε Χατζηγιάννη, αν κάποιοι συνάδελφοι είπαν διαφορετικά ᾿πού τούτα που λέμεν όλοι. 

 Στην πορεία, μπήκαν κριτήρια οικονομικά και κοινωνικά και τούτο είναι σωστό, αν με ρωτάτε, αλλά στο 
ΙΚΥΚ ας διαχωρίσουμε ένα κομμάτι για τους άριστους, όπως ήταν παλαιά.  Και αν πάλι έχει άριστα παιδιά αλλά 
λίγο πιο κάτω από το άριστα, τούτη η πολιτεία να τους δίνει υποτροφία και εκεί, συμφωνούμε.  Και είναι το μόνο 
κομμάτι του προϋπολογισμού που καταβάλλει τούντο κράτος και ανταμείβεται πίσω από τα αποτελέσματα αυτών 
των παιδιών.   

 Άρα λοιπόν, το θέμα των καλύτερων μυαλών που έχει τούτος ο τόπος…  Πρέπει να τους δίνει πλήρη 
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υποτροφία, ανεξάρτητα από το ποιου γιος ή ποιανού κόρη είναι ή από πού είναι.   

 Άρα λοιπόν, έν’ καλά το κράτος να επανέλθει τζιαι ελπίζω ο Υπουργός Παιδείας -τον οποίο θεωρώ τον 
προοδευτικόν κύριο, έν’ ᾿πού τους καλούς υπουργούς που έκαμεν ο κ. Αναστασιάδης- να το επαναφέρει και να 
βάλει έτσι μια τάξη, όπως ήταν και παλαιότερα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουλία, και εγώ. 

 Ο κ. Παντελίδης και τελευταίος ομιλητής ο κ. Θεοπέμπτου στη συνέχεια. 

 Παρακαλώ!  Ησυχία! 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. 

 Είναι όντως πολύ ενδιαφέρουσα και γόνιμη η συζήτηση, με δεδομένο μάλιστα ότι ο προϋπολογισμός του 
ιδρύματος θα υπερψηφιστεί.  Να μου επιτραπεί όμως να θέσω μια ακόμα διάσταση.  Δεν είναι δυνατόν να 
αποσυνδέεται η αριστεία από τα κοινωνικά κριτήρια.  Διαφορετικές πιθανότητες έχει ένας πλούσιος μαθητής να 
πετύχει την αριστεία, λιγότερες πιθανότητες έχει ένας φτωχός μαθητής να πετύχει την αριστεία.  Ο ένας μπορεί 
να χρειάζεται να διαβάζει δέκα ώρες χωρίς οικονομικά προβλήματα, ο άλλος μπορεί να χρειάζεται να δουλεύει 
και έτσι να διαβάζει πέντε ώρες.  Ο ένας μπορεί να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει λάπ-τοπ και όλο τον 
τεχνολογικό εξοπλισμό, ο άλλος να μην έχει τη δυνατότητα.  Επομένως, πιστεύω είναι λίγο απόλυτη και 
λανθασμένη η θέση ότι η αριστεία είναι κάτι που δεν μπορεί να διασυνδεθεί είτε με το οικονομικό εκτόπισμα μιας 
οικογένειας είτε με το κοινωνικό εκτόπισμα μιας οικογένειας είτε με το αν είναι παιδί διαζευγμένης οικογένειας 
κ.ο.κ.  Επομένως, είναι σημαντικό και χρήσιμο να αναγνωρίζουμε ότι δυστυχώς η αριστεία, ναι, συνδέεται με την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση ενός παιδιού.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παντελίδη. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Θεοπέμπτου.  Θα δευτερολογήσετε, κύριε Καυκαλιά.  

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) 

 Σας παρακαλώ πολύ, ησυχία!  Μιλούν οι συνάδελφοι, δε χρειάζεται να σχολιάζουμε ό,τι λέει ο κάθε 
συνάδελφος. 

 Ναι, κύριε Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Έσιει ορισμένα πράγματα τα οποία τα λέμε συχνά όσον αφορά το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών τζιαι 
θέλω να τα επαναλάβω.   

 Πρώτον, δεν έπρεπε μόνο να δίνουμε υποτροφίες σε πανεπιστήμια.  Έσιει τζιαι άλλου είδους σπουδές 
που συμβαίνουν στην Κύπρο, έσιει τζιαι φτωχά πλάσματα που μπορούν να πάνε σε ένα κολλέγιο να 
προσπαθήσουν να πετύχουν κάτι.  Επομένως, έπρεπε να επεκτείνουμε τους κλάδους και το επίπεδο σπουδών 
για τα οποία δίνουμε υποτροφίες. 

 Δεύτερον, έχουμε πολλούς φοιτητές οι οποίοι μπορεί να πιάνουν υποτροφία μεν, αλλά έχουμε τζιαι πάρα 
πολλούς φοιτητές οι οποίοι μπορεί να μην είναι άριστοι φοιτητές εις το πανεπιστήμιο, αλλά να είναι εξαιρετικοί 
σε έναν τομέα.  Τούτο το πράγμα το επιβραβεύεις με βραβεία.  Για παράδειγμα, μπορεί να του δώκεις ένα βραβείο 
για την καλύτερη διατριβή όσον αφορά συγκεκριμένο θέμα, πράγμα το οποίο δεν κάμνουμε.   

 Τζιαι το άλλο το οποίο πρέπει να πω -τζιαι έχω ψυχολογικά τραύματα με τούτο, Πρόεδρε- έν᾿ πάρα πολλά 
δύσκολο να κάμνεις μάθημα αργά το απόγευμα, σχεδόν να βραδιάζει τζιαι ναν’ μες στην τάξη σου φοιτητές 
ντυμένοι με τη στολή της δουλειάς, που εννά βκουν να παν να δουλέψουν εις τα κέντρα, γιατί εν τα βκάλλουν 
πέρα.  Και είναι δύσκολο να είσαι φοιτητής, να έσιεις δκιάβασμα τζιαι να πρέπει τες νύχτες να πάεις να δουλέψεις, 
για να τα βκάλεις προς το ζην.  Και είναι ακόμα πιο δύσκολο να βλέπεις τέσσερις-πέντε φοιτητές σου να αρκούν 
να έρτουν μες στην τάξη τζιαι να μαθαίνεις ότι συμβαίνει αυτό, επειδή τρων εις το συσσίτιο, αρκούν να έρτουν, 
για να προλάβουν να φαν.  Για τούτον τον λόγον, άμα θέλουμε να βοηθήσουμε τους φοιτητές, έσιει πάρα πολλούς 
τρόπους. 

 Ευχαριστώ πολλά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εγώ ευχαριστώ. 

 Δευτερολογία από τον κ. Καυκαλιά. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Πάρα πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. 

 Είμαι βέβαιος ότι μας αναγνωρίζετε και μας αποδίδετε και σοβαρότητα και υπευθυνότητα.  Προσθέστε σε 
αυτά τα χαρακτηριστικά μας το ότι διαβάζουμε και μελετούμε και το αντικείμενο για το οποίο συζητούμε.  Και 
καλώ και κάποιους που τοποθετούνται ελαφρά τη καρδία να μπουν στον κόπο να διαβάσουν τους 
προϋπολογισμούς του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, όπου ξεκάθαρα -και υπάρχουν και άλλα μέλη 
εδώ της επιτροπής Οικονομικών- γίνεται αναφορά για δύο εκατομμύρια, ποσό το οποίο δε δαπανήθηκε για τις 
υποτροφίες των φοιτητών.  Αυτό έχουμε πει. 

 Το δεύτερο που θέλω να πω, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι, αφού δεν μπαίνουν κάποιοι συνάδελφοι στον κόπο 
να διαβάζουν, ας μας ακούν τουλάχιστον!  Δε μας ακούν!  Έχουμε μιλήσει για μια καλή ισορροπία στο ίδρυμα 
ανάμεσα στην αριστεία, στην επίδοση και τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.   

 Αυτό έχουμε πει, κυρία Πρόεδρε.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ποσού ύψους 
€8.800.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 6.   

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες και πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 7; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα τρεις ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 7 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

  Πενήντα τρεις ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προτού προχωρήσουμε με τους υπόλοιπους προϋπολογισμούς των ημικρατικών οργανισμών, να μου 
επιτρέψετε ένα σύντομο σχόλιο, γιατί, μετά και από επανειλημμένες επιστολές που και εγώ προσωπικά έχω 
στείλει, αλλά και η πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών, φαίνεται ότι ακόμα κάποιοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει 
ότι βρισκόμαστε περί τα τέλη Ιανουαρίου και δεν έχουν καταθέσει τους προϋπολογισμούς τους στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.  Το θεωρώ παντελώς απαράδεκτο και θέλω να τονίσω και από αυτό το βήμα για τελευταία φορά 
ότι αυτή η Βουλή θα εξαντλήσει τον κοινοβουλευτικό της ρόλο και δεν πρόκειται με τη μορφή του κατεπείγοντος 
να δεχτεί την κατάθεση οποιουδήποτε προϋπολογισμού εις βάρος του κοινοβουλευτικού ελέγχου που πρέπει να 
γίνεται.   

 Το υπ’ αριθμόν 3 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση του προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το έτος 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Μη μέλη της επιτροπής: 
 Ονούφριος Κουλλά Μάριος Μαυρίδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και στις 17 Ιανουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρίαση της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 
Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ). 
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 Ο προϋπολογισμός του ΘΟΚ για το 2022 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 
€6.979.115 και έσοδα του ίδιου ύψους.  Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα του ΘΟΚ θα προέλθουν 
από χορηγίες και συνεισφορές (€6.140.000), παραστάσεις και περιοδείες (€642.449), ενοίκια (€78.000) και 
διάφορες εισπράξεις (€118.666). Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία οι συνολικές δαπάνες του ΘΟΚ αφορούν τα 
ακόλουθα: 

1. Διαχειριστικά έξοδα (€1.115.489). 

2. Λειτουργία σκηνών (€4.024.109). 

3. Θεατρική ανάπτυξη (€1.617.275). 

4. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€222.242). 

 Βασικότερη πηγή εσόδων του οργανισμού συνεχίζει να αποτελεί η κρατική χορηγία, η οποία ανέρχεται 
στα €5.800.000, ενώ, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, ποσό ύψους €1.617.275 προβλέπεται να διατεθεί για τη 
θεατρική ανάπτυξη. 

 Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΘΟΚ, ο προϋπολογισμός του 
οργανισμού έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υπουργείου Οικονομικών.  

 Όπως η ίδια αξιωματούχος δήλωσε, παρ’ όλες τις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν λόγω της 
πανδημίας COVID-19, ο ΘΟΚ συνεχίζει να στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του θεάτρου μέσω της διεύρυνσης 
των δράσεών του, της εφαρμογής νέας στρατηγικής για εκσυγχρονισμό της υφιστάμενής του δομής, καθώς και 
της υλοποίησης της πολιτιστικής πολιτικής. Από τον Μάρτιο του 2020 ο ΘΟΚ, στο πλαίσιο της ορθολογιστικής 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, στηρίζει τον καλλιτεχνικό κόσμο και τη θεατρική δημιουργία. Παρά τις 
αρνητικές συνέπειες στις εργασίες του θεάτρου λόγω της πανδημίας COVID-19, ο ΘΟΚ κατά το 2021 υλοποίησε 
το σύνολο του προγραμματισμού του χωρίς άλλη πρόσθετη οικονομική αρωγή, ενώ εντός του έτους 2022 θα 
γίνει προσπάθεια, για να ξεπεραστούν τα όποια θεσμικά ή άλλα εμπόδια, ώστε να επιτραπεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία του οργανισμού. 

 Αναφορικά με το οργανόγραμμα του ΘΟΚ, η πρόεδρος του οργανισμού ανέφερε έχει ολοκληρωθεί η 
κατάρτισή του και εντός του 2022 αναμένεται να υποβληθεί στην τελική του μορφή μαζί με τα σχέδια υπηρεσίας 
και τη σχετική κοστολόγηση. Μέσω της υλοποίησης του νέου οργανογράμματος αναμένεται να επιτευχθεί 
εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός σε επίπεδο προσόντων και ικανοτήτων του μόνιμου προσωπικού. 

 Ως προς το θέμα της ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού, η πρόεδρος του ΘΟΚ ανέφερε ότι ο οργανισμός, 
αμέσως μετά τη ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων που αφορούν στη σύσταση του υφυπουργείου, αναμένεται 
να εξελιχθεί σε κρατικό θέατρο με τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα να αφορά στις δραστηριότητες των σκηνών 
του. 

 Τέλος, σε σχέση με το Σχέδιο Επιχορήγησης ΘΥΜΕΛΗ η ίδια αξιωματούχος δήλωσε ότι αποτελεί το 
μοναδικό σχέδιο που επιχορηγεί τη θεατρική δημιουργία κατά τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η κατανομή των 
κονδυλίων με μετρήσιμα κριτήρια, καθώς και η διασφάλιση των ωφελημάτων των ηθοποιών. Η ευελιξία που 
επέδειξε ο ΘΟΚ κατά τη εφαρμογή του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ σε συνδυασμό με την πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 
μέσω του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ ΣΥΝ επέτρεψαν την επαναδραστηριοποίηση των θεατρικών φορέων. Ως εκ τούτου, 
ο ΘΟΚ θα υποβάλει αίτημα προς του Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για 
ενεργοποίηση του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ ΣΥΝ και για το έτος 2022.       

 Στο πλαίσιο της συζήτησης επί των προνοιών του προϋπολογισμού, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ 
άλλων ζητήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Σχεδίου Επιχορηγήσεων ΘΥΜΕΛΗ, τη δυνατότητα 
αύξησης του κονδυλίου που παραχωρείται στον ΘΟΚ για το εν λόγω σχέδιο, τα μέτρα στήριξης του ερασιτεχνικού 
θεάτρου, καθώς και την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και κονδυλίων μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για σκοπούς στήριξης του θεάτρου.  

 Τοποθετούμενη επί των πιο πάνω θεμάτων, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ΘΟΚ δήλωσε ότι ο 
οργανισμός, αντιλαμβανόμενος τις δύσκολες συνθήκες που επέφερε η πανδημία COVID-19 κατά το 2021 
στήριξε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, τη θεατρική παραγωγή μέσω της επιδότησης κάθε παράστασης 
ξεχωριστά. Αποτελεί επιδίωξη η συνέχιση της οικονομικής αυτής στήριξης, μέσω του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ ΣΥΝ και 
εντός του 2022.  

 Σε σχέση με το θέμα του κονδυλίου που παραχωρείται στον ΘΟΚ για το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ, η ίδια 
αξιωματούχος ανέφερε ότι ζητήθηκε κατ’ επανάληψη από τα  αρμόδια υπουργεία όπως αυτό αυξηθεί, χωρίς 
ωστόσο κάτι τέτοιο να καταστεί εφικτό. Επιπροσθέτως, οι θεατρικοί φορείς καλούνται να αναπτύξουν παράλληλα, 
στον βαθμό που μπορούν, επιχειρηματική δραστηριότητα για την εξεύρεση μέρους των πόρων που απαιτούνται 
για την υλοποίηση των θεατρικών τους παραγωγών.    

 Τέλος, η πρόεδρος του ΘΟΚ ανέφερε ότι ο οργανισμός σε συνεννόηση με το διεθνές θεατρικό κέντρο 
συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσω των οποίων έχουν απορροφηθεί σημαντικά κονδύλια από 
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ευρωπαϊκούς φορείς. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήλωσε ότι η συμμετοχή 
οποιουδήποτε οργανισμού σε ευρωπαϊκά προγράμματα πραγματοποιείται μέσω του αρμόδιου υπουργείου σε 
συντονισμό με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ανάπτυξης. Ο ΘΟΚ συμμετέχει σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα και δεν αναμένεται να απορροφήσει πρόσθετα κονδύλια από το Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς 
και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη 
συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν 
υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΘΟΚ 
για το έτος 2022. 

 Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη 
τελικής απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ποσού ύψους €6.979.115 για τη 
χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Εμβάσματα και εισπράξεις κονδυλίων.  Άρθρο 5. 

 Υπερωριακή απασχόληση.  Άρθρο 6.   

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 8. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 9. 

 Προκαταβολή για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος.  Άρθρο 10. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 11. 

 Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.   Άρθρο 12. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 13. 

 Απαγόρευση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.  Άρθρο 14. 

 Απαγόρευση συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 15. 

 Υπηρεσιακά οχήματα.  Άρθρο 16. 

 Απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού.  Άρθρο 17. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 18. 

 Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών.  Άρθρο 19. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 19; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 



950 

 Σαράντα εννέα ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις ψήφοι εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα εννέα ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 19 
εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 19; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις ψήφοι εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα εννέα ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Καλωσορίζουμε και την Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία βρίσκεται στην ολομέλεια, αντιλαμβάνομαι, για τα 
επόμενα θέματα.   

 Κυρία υπουργέ, καλώς ορίσατε. 

 Το υπ’ αριθμόν 4 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως 
Γης του 2022 Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το έτος 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2022 Νόμος του 2021» 
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Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Αλέκος Τρυφωνίδης  

 Χάρης Γεωργιάδης  Μη μέλη της επιτροπής: 
 Ονούφριος Κουλλά Mάριος Μαυρίδης 
 Σάβια Ορφανίδου  Σταύρος Παπαδούρης  

 Αντρέας Καυκαλιάς  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιανουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και 
η γενική διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). 

 Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ για το έτος 2022 προβλέπει δαπάνες ύψους €23.405.582 και έσοδα ύψους 
€22.165.600. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του οργανισμού για το 
2022 αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Αποπληρωμές δανείων/οφειλών και επιστροφές ποσών του Σχεδίου Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων 
(ΣΣΧΑ) (€8.071.800). 

2. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€11.550.000). 

3. Αποδοχές προσωπικού (€2.042.682). 

4. Λοιπές διοικητικές δαπάνες (€838.600). 

5. Αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€802.500). 

6. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€100.000). 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα κυριότερα έσοδα του οργανισμού αναμένεται να προέλθουν από 
εισπράξεις από την πώληση κατοικιών, διαμερισμάτων και οικοπέδων (€6.276.000), από τόκους εισπρακτέους 
(€470.600), από τις πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών και πρόσθετο συντελεστή δόμησης (€200.000) και από 
αναλήψεις από δάνεια (€15.000.000). 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, η γενική διευθύντρια του ΚΟΑΓ αναφέρθηκε στη νέα στρατηγική 
πολιτική του οργανισμού, η οποία προσανατολίζεται περισσότερο στη διασφάλιση κατοικίας για οικογένειες με 
μεσαία και χαμηλά εισοδήματα μέσω του σχεδίου παροχής στέγης με προσιτό ενοίκιο. 

 Όπως η ίδια ανέφερε, διαχρονικά ο ΚΟΑΓ προέβαινε στην ανέγερση και πώληση/διάθεση κατοικιών μέσω 
των διαφόρων σχεδίων που εφάρμοζε.  Υπό τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, 
όλο και περισσότερος κόσμος δεν έχει πλέον την οικονομική ευχέρεια να προβεί στην αγορά ιδιόκτητης κατοικίας 
και ως εκ τούτου αναγκάζεται να καταφύγει στην ενοικίαση στέγης, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική 
αύξηση των ενοικίων. 

 Συναφώς, ο ΚΟΑΓ ανταποκρινόμενος στις νέες συνθήκες θα εφαρμόσει το Σχέδιο Προσιτού Ενοικίου, 
σύμφωνα με το οποίο θα ανεγείρονται κατοικίες και θα διατίθενται στους δικαιούχους με χαμηλό ενοίκιο.  Οι εν 
λόγω κατοικίες θα συντηρούνται και θα διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση, με στόχο να βοηθηθεί διαχρονικά 
όσο το δυνατό μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού. 

 Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό ο ΚΟΑΓ θα προβεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη τριών τεμαχίων στη Λεμεσό 
με τη συμμετοχή του δήμου Λεμεσού με στόχο την ανέγερση και διάθεση με προσιτό ενοίκιο εξακόσιων οικιστικών 
μονάδων.  Προς τον σκοπό αυτό ο δήμος Λεμεσού θα διαθέσει τρία μεγάλα ιδιόκτητα τεμάχια με τη μέθοδο της 
αντιπαροχής στον ΚΟΑΓ.  Το έργο θα προχωρήσει σε φάσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε πέντε χρόνια 
και στην εν λόγω ανάπτυξη θα ενσωματωθούν διάφορες κοινωφελείς υπηρεσίες για σκοπούς εξυπηρέτησης της 
ανάπτυξης. 

 Παρόμοιο έργο θα εκτελεστεί και στη Λάρνακα σε γη που αγοράστηκε από τον ΚΟΑΓ για τον σκοπό αυτό, 
καθώς και στη Λευκωσία στην περιοχή Καϊμακλίου, όπου ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έργο που περιλαμβάνει 
δεκαέξι κατοικίες. 

 Σημειώνεται ότι η γενική διευθύντρια του ΚΟΑΓ κατέθεσε στην επιτροπή σχετικό σημείωμα στο οποίο 
περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για τα προαναφερόμενα έργα. 

 Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής, η γενική διευθύντρια του ΚΟΑΓ 
αναφέρθηκε επίσης σε προϋπολογιζόμενο ποσό ύψους €8.000.000, το οποίο αφορά επιστροφή στην κυβέρνηση 
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ποσού που είχε παραχωρηθεί στον οργανισμό για σκοπούς υλοποίησης του ΣΣΧΑ. 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι αγοραστές με την έκδοση 
τίτλου ιδιοκτησίας στο συγκρότημα «Δάφνη» στον Στρόβολο, κυρίως λόγω παράνομων επεκτάσεων, βρίσκεται 
σε πορεία διευθέτησης, αξιοποιώντας κυρίως τη σχετική νομοθεσία, η οποία επιτρέπει την έκδοση τίτλου 
ιδιοκτησίας με σημειώσεις. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα 
μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της 
βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος 
στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού 
του ΚΟΑΓ για το έτος 2022. 

 Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για τη λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Σιζόπουλος, ο κ. Τρυφωνίδης. 

 Να ετοιμάσουμε κατάλογο, παρακαλώ. 

 Ναι, κύριε Σιζόπουλε, έχετε τον λόγο. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Αρχικά, θα ήθελα να τονίσω ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 
Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, αλλά και την ίδια στιγμή θα θέλαμε ακριβώς να εκφράσουμε την 
ευαρέσκειά μας για το γεγονός ότι μία σειρά από προτάσεις που εδώ και χρόνια είχαμε καταθέσει στα συμβούλια 
του οργανισμού άρχισαν να υλοποιούνται.  Συγκεκριμένα, η περίπτωση που έχει ήδη εξαγγελθεί αναφορικά με 
την κατασκευή κατοικιών και την παραχώρηση σε ευάλωτες οικογένειες είτε με χαμηλό ενοίκιο είτε με χαμηλό 
κόστος αγοράς.   

 Την ίδια στιγμή ελπίζω και εύχομαι ότι και άλλες προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν από την πλευρά της 
ΕΔΕΚ, όπως για παράδειγμα η παραχώρηση ενδεχομένως γης από πλευράς του κράτους για την ανέγερση 
κατοικιών με χαμηλό κόστος που να μπορούν να παραχωρηθούν κυρίως σε οικογένειες οι οποίες κυρίως έχουν 
πληγεί από την οικονομική κρίση του 2012-2013, αλλά και τη σύγχρονη κρίση της πανδημίας, ώστε να 
μπορέσουν να έχουν μια ανακούφιση όσον αφορά αυτό το σημαντικό ζήτημα.  

 Ως εκ τούτου, εμείς θα συνεχίσουμε από την πλευρά μας να είμαστε εποικοδομητικά συνεργοί με 
προτάσεις και με παρεμβάσεις, ώστε το στεγαστικό πρόγραμμα ακριβώς να μπορέσει να υλοποιηθεί στον 
μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό προς όφελος των ομάδων του πληθυσμού που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. 

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σιζόπουλε. 

 Ο κ. Τρυφωνίδης. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, ειδικά στην εποχή που διανύουμε, αποτελεί έναν σημαντικό 
και απαραίτητο φορέα για την αντιμετώπιση του τεράστιου κοινωνικού προβλήματος απόκτησης και διασφάλισης 
κατοικίας.  Η απόκτηση κατοικίας ή ακόμη και η ενοικίασή της αποτελούν σήμερα ένα άπιαστο όνειρο για τη 
συντριπτική πλειοψηφία των νέων μας.  Οι τιμές τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση κατοικίας είναι 
εξωπραγματικές, σε σχέση με τους μισθούς που πληρώνονται οι νέοι μας.   
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 Συμφωνούμε και χαιρετίζουμε τη νέα στρατηγική πολιτική του οργανισμού, η οποία στοχεύει στη 
διασφάλιση κατοικίας για οικογένειες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα μέσω του σχεδίου παροχής στέγης με 
προσιτό ενοίκιο.  Με το Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας θα ανεγείρονται κατοικίες οι οποίες θα διατίθενται σε 
δικαιούχους με χαμηλό ενοίκιο, με στόχο την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος που ανέφερα πιο πάνω.   

 Η πρωτοβουλία και συνεργασία του ΚΟΑΓ με τον δήμο Λεμεσού, με στόχο την ανέγερση και διάθεση με 
προσιτό ενοίκιο εξακοσίων οικιστικών μονάδων, και ο προγραμματισμός παρόμοιων έργων στη Λάρνακα και στη 
Λευκωσία είναι πολύ σωστά βήματα προς την ορθή κατεύθυνση και τα χαιρετίζουμε.   

 Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επαναφέρω την εισήγησή μας που έχουμε υποβάλει στον Υπουργό 
Εσωτερικών και συζητήσει -και την επαναφέραμε και πολύ προσφάτως- για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα 
στεγαστικής πολιτικής.  Πρέπει επιτέλους οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με το θέμα στέγασης 
να οργανωθούν και να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας που να συντονίζει τη λειτουργία τους.  Πρέπει να 
ενοποιηθούν όλα τα σχέδια για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες, η εισαγωγή 
ευέλικτων χρηματοδοτικών μεθόδων, καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται. 

 Τέλος, αναμένουμε μέσα στον επόμενο μήνα την εξαγγελία του κράτους για το 2022 για τα 
επικαιροποιημένα σχέδια στεγαστικής πολιτικής με ιδιαίτερη αναφορά στη βελτίωση των κινήτρων στις ορεινές, 
ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές, μια εισήγηση που είχαμε κάμει από πέρυσι και υλοποιήθηκε.  Όμως, 
διαπιστώσαμε σοβαρές αδυναμίες, που, αν τις διορθώσουμε, θα δώσουμε την ώθηση και τα κίνητρα στους νέους 
να κατοικήσουν στις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές. 

 Τέλος, να αναφέρουμε ότι θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του οργανισμού. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Όταν λέτε «πέρυσι», αντιλαμβάνομαι, πριν να μπείτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων; 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Μα, ήμουν ενεργός και πριν να μπω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Ο κ. Παπαδούρης, παρακαλώ. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Kυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Να αναφέρω ότι με χαρά θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Oργανισμού 
Αναπτύξεως Γης.  Χαίρομαι, γιατί η δουλειά μας δεν είναι μόνο να είμαστε επικριτικοί και αυτό απευθύνεται προς 
την εκτελεστική εξουσία.  Έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια ο ρόλος του Κυπριακού Οργανισμού 
Αναπτύξεως Γης και βλέπουμε νέες βελτιωμένες πρακτικές τόσο στην παροχή στέγασης όσο και στο θέμα της 
ποιότητας.  Γιατί να θυμίσω ότι για αρκετά έργα προ δεκαετίας, δεκαπενταετίας από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αναπτύξεως Γης είχαμε σημειώσει σοβαρά προβλήματα στα θέματα κατασκευής. 

 Όπως έχω πει, με χαρά θα υπερψηφίσουμε.  Όμως ταυτόχρονα, οι απαιτήσεις μας είναι πολύ υψηλές, 
έχοντας υπόψη ότι μετά τα δραματικά γεγονότα του 2013 έχουμε βιώσει παγιοποιημένη στεγαστική πολιτική για 
ένα διάστημα, ακολούθησε η περίοδος του 2016 με το πρόγραμμα διαβατηρίων, όπου αυξήθηκαν οι τιμές 
κατασκευής και καταντήσαμε τον κόσμο να ονειρεύεται είτε ένα προσιτό ενοίκιο είτε μια προσιτή κατοικία.  Γι’ 
αυτό λέω ότι με χαρά θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό αυτό, γιατί φαίνεται ότι δίνει μια διέξοδο σε 
ευάλωτα νοικοκυριά και ταυτόχρονα μια πρόσκληση προς άτομα τα οποία σπουδάζουν στο εξωτερικό να έχουν 
την ευχέρεια να επιστρέψουν στη χώρα τους, αυτά τα λαμπρά μυαλά να τα χρησιμοποιήσουμε, δίνοντάς τους 
όμως την ευχέρεια να δημιουργήσουν οικογένεια και βάσεις, για να στεγάσουν τις οικογένειές τους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδούρη. 

 Ο κ. Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 
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 Είναι γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συστήσει δύο σημαντικούς οργανισμούς, που έχουν στόχο 
την εξυπηρέτηση, συμβολή και ενίσχυση ουσιαστικά των ευάλωτων ομάδων και των χαμηλά αμειβόμενων 
συμπολιτών μας.  Αυτοί οι δύο οργανισμοί ήταν ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης και ο Οργανισμός 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης.   

 Δυστυχώς, σε κάποιο βαθμό αυτοί οι οργανισμοί έχουν δημιουργήσει κάποιες συνθήκες λειτουργίας ως 
να είναι ιδιώτες, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία του ανταγωνισμού και της εμπλοκής 
τους μέσα στο σύστημα γενικότερα της αγοράς όπως λειτουργεί στον ιδιωτικό τομέα.  Έχουν δηλαδή ξεφύγει 
από τον συγκεκριμένο ρόλο που τους ανέθεσε η πολιτεία.  Και αυτό φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις. 

 Το γεγονός ότι σήμερα έρχεται να ανανεώσει αυτή την εντολή που είχε από την κοινωνία, δημιουργώντας 
προοπτικές λειτουργίας πάνω στους στόχους τους βασικούς για τους οποίους έχουν ιδρυθεί -και αναφέρομαι 
κυρίως σε αυτό τον οργανισμό του οποίου τον προϋπολογισμό συζητούμε σήμερα- διαπιστώνουμε αφενός τα 
θετικά, ένα από τα οποία είναι και αυτή η εξαγγελία του κοινού έργου, αν θέλετε, στέγασης εξακοσίων συμπολιτών 
μας, εξακοσίων οικογενειών στην πόλη της Λεμεσού με τη συμβολή και του δήμου Λεμεσού, με περιουσία του 
δήμου Λεμεσού, που πρέπει να το υπομνήσουμε και να τους συγχαρούμε.  Ευχόμαστε και ελπίζουμε να 
ξεκινήσουν γρήγορα, γιατί θα αντιμετωπιστούν τεράστια στεγαστικά προβλήματα και στεγαστικές ανάγκες για τη 
Λεμεσό, αλλά ενδεχομένως και για άλλους συμπολίτες μας. 

 Πέραν τούτου, οφείλω να επισημάνω το γεγονός ότι όλη αυτή την περίοδο μέχρι σήμερα σε πολλές 
περιπτώσεις ο οργανισμός έχει επιδείξει κωλυσιεργία και αδράνεια στο να δοθούν, ενώ υπήρχαν, συγκεκριμένα 
οικόπεδα που έχουν διαχωριστεί εδώ και χρόνια και παραμένουν στην κατοχή του οργανισμού.  Και ο λόγος για 
τον οποίο δεν έχουν διατεθεί, πέρα από την κωλυσιεργία, πέρα από την αδράνεια, είναι και το γεγονός ότι έχουν 
θέσει τέτοιους όρους, οι οποίοι αποτρέπουν τους νέους κυρίως από το να ενδιαφερθούν να αγοράσουν τέτοια 
οικόπεδα.  Και συγκεκριμένα θέλω να αναφερθώ σε έναν από όρους που έχουν θέσει, κυρία Πρόεδρε, κύριοι 
συνάδελφοι, ιδιαίτερα στην Πάχνα.  Και αναφέρομαι στην Πάχνα, γιατί γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι ένας ο οποίος 
ενδιαφέρεται να αγοράσει μισό οικόπεδο, για να κτίσει την κατοικία του, πρέπει ο ίδιος να βρει και τον άλλο 
συνιδιοκτήτη, για να μπορέσει να αγοράσει το οικόπεδο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Έβαλαν δηλαδή τέτοιους δυσμενείς όρους και ανέφικτους, οι οποίοι τελικά αποτρέπουν όλους εκείνους 
τους νέους οι οποίοι θα ήθελαν να προχωρήσουν στην αγορά οικοπέδου.   Από τη μια δηλαδή είναι το δώρο και 
από την άλλη να το ξεχάσει ο νέος! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε, παρακαλώ. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Γι’ αυτό, κυρία Πρόεδρε, νομίζω πρέπει να επανεξετάσει ξανά ο οργανισμός τους όρους.  Βεβαίως, είμαστε 
υπέρ της ψήφισης του προϋπολογισμού, γιατί πρέπει να γίνουν και τα έργα, πρέπει να γίνουν και διαχωρισμοί, 
πρέπει να δοθούν και οικόπεδα και στεγαστικά προγράμματα, πρέπει να προχωρήσουν.  Αλλά πρέπει να 
προσέξει ιδιαίτερα το νέο πρόσωπο που θέλει να δημιουργήσει αυτός ο οργανισμός. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Ο κ. Χριστοφίδης από το ΑΚΕΛ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Όντως, ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, ο οποίος 
αναγράφεται και στον ιδρυτικό νόμο για τον συγκεκριμένο οργανισμό.  Ο ρόλος αυτός ενισχύεται λόγω των 
σημερινών συνθηκών, όπου έχουμε τα ενοίκια να καλπάζουν, οι τιμές των ακινήτων για αγορά οικίας είναι σχεδόν 
άπιαστες και επιδεινώνεται η όλη εικόνα με την αύξηση της τιμής των πρώτων υλών στην οικοδομική βιομηχανία.  

 Για να διαδραματίσει τον ρόλο του, ο οργανισμός χρειάζεται να αναπτύξει προγράμματα, αλλά και 
σημαντικές επενδύσεις.  Το γεγονός ότι η συνεισφορά του κράτους είναι ουσιαστικά μηδενική στον συγκεκριμένο 
οργανισμό δε βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση.  Η δική μας φιλοσοφία, η δική μας αντίληψη είναι ότι το κράτος 
ακριβώς με τις παρεμβάσεις του μπορεί να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο και σε σχέση με τον έλεγχο των τιμών 
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τόσο στα ενοίκια όσο και στην αγορά ακινήτων.   

 Θέλω να κλείσω τη σύντομή μου παρέμβαση με δύο παρατηρήσεις:  Πρώτον,  υπάρχει ένα πολύ 
συγκεκριμένο θέμα που αφορά το συγκρότημα «Δάφνη» στον Στρόβολο, όπου αγοραστές κατοικιών από τον 
οργανισμό μέχρι σήμερα δεν έχουν εξασφαλίσει τίτλο ιδιοκτησίας και θεωρούμε ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα. και, 
δεύτερον, ότι έχουμε ζητήσει χρονοδιάγραμμα για το πρόγραμμα των εργατικών κατοικιών στη Λεμεσό και θα 
είμαστε πάρα πολύ πιεστικοί, ούτως ώστε αυτό το χρονοδιάγραμμα να τηρηθεί.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Κύριε Κουλία, θέλετε τον λόγο; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, έχετε τον λόγο, σας είδα. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

 Αν ρωτήσω πόσοι ξέρουν πότε δημιουργήθηκαν αυτοί οι οργανισμοί γης και στέγης, νομίζω λίγοι θα το 
θυμούνται ή κανένας.   

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Επί ΔΗΚΟ. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Όχι, δεν ήταν επί ΔΗΚΟ.  Ήταν όταν υπήρχε συνεργασία Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ, που έγιναν 
αυτοί οι δύο σπουδαίοι οργανισμοί, γης και στέγης.   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Ήταν το μίνιμουμ. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Λέει ο κ. Δημητρίου «το μίνιμουμ».   

 Ήταν το μάξιμουμ, κύριε, αν σου αρέσκει έτσι! 

 Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι δύο οργανισμοί είναι από τους λίγους που γλίτωσαν από τη λαίλαπα της 
διάλυσης.  Ευτυχώς δηλαδή!  Αυτά που επισήμανε ο συνάδελφος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του 
Δημοκρατικού Κόμματος και άλλοι συνάδελφοι που μίλησαν, είναι γεγονός, αλλά τουλάχιστον έμειναν εν ενεργεία 
και είναι ζώσα πραγματικότητα οι δύο οργανισμοί. 

 Στο κράτος σήμερα, που έχει δημογραφική πτώχευση και αντιμετωπίζουμε σοβαρό εθνικό πρόβλημα 
ασφάλειας με τη δημογραφική μας κατάπτωση, αυτοί οι δύο οργανισμοί αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις, 
για να στηριχθούν οι νέοι μας και να αποκτήσουν κατοικία με το σύστημα της ενοικιαγοράς.  Αν ο οργανισμός 
στέγης, γης χτίσει κατοικίες και τις δίνει υπό τη μορφή ενοικιαγοράς, τότε μπορεί κάποιοι να διαμένουν, να 
αποκτήσουν οικογένεια και στο μέλλον να αποκτήσουν και την ιδιοκτησία.  Άρα, είναι αδήριτη ανάγκη σε αυτούς 
τους δύο οργανισμούς να δώσει το κράτος περισσότερη σημασία, το Υπουργείο Οικονομικών να τους ενισχύσει 
και ο οργανισμός στέγης, που λειτουργεί και ως τραπεζικό σύστημα αλλά υπό περιορισμένους όρους, δηλαδή 
δεν μπορεί να έχει ηλεκτρονικό σύστημα, να έχει κάρτες κ.ο.κ., είναι καλό σήμερα -που οι τράπεζες, όταν 
περάσεις απ’ έξω να τους πεις «καλημέρα» ή αν περνάς, βάλλουν διόδια και χρεώνουν νυχθημερόν- τούτος ο 
οργανισμός στέγης, που εκτελεί τραπεζικές εργασίες, να ενισχυθεί και να του επιτραπεί και το ηλεκτρονικό 
σύστημα, για να μπορούν οι πολίτες πράγματι να εξυπηρετούνται με τον σωστό τρόπο και τα χαμηλά κόστη.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 
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 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Ο ένας οργανισμός λειτουργούσε και λειτουργεί σε πολλές των περιπτώσεων ως να ήταν τράπεζα.  Ο δε 
άλλος οργανισμός, ο Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, λειτουργούσε και λειτουργεί ως να ήταν ένας απλός 
developer.   

 Αυτό που έχει πει ο κ. Λεωνίδου για την περιοχή Πάχνας, ενώ το κόστος των οικοπέδων ήταν περίπου 
€20.000-€25.000, το 2007, 2008, 2009 ήθελαν €70.000-€75.000.  Αιτήσεις δεν έγιναν.  Έμειναν εκεί.  Μετά, αφού 
έφυγαν τα νεαρά ζευγάρια από την περιοχή, θυμήθηκαν ότι έπρεπε να χαμηλώσουν τις τιμές.  Κατέβηκαν στα 
€60.000-€62.000.  Πουλήθηκε μόνο ένα.  Τώρα κατέβηκαν στα €37.000.  Το ενδιαφέρον είναι πάλι πενιχρό.  Με 
άλλα λόγια, όπου προσπάθησε το κράτος να κάνει επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις αυτές έβαλαν στο μυαλό τους 
το κέρδος, ωσάν να ήταν ιδιώτες, είχαμε ταλαιπωρία του κόσμου προς τον οποίο απευθύνονταν τα 
προγράμματα.  Αυτό είναι το ένα. 

 Το δεύτερο:  Εάν δεν ανακοπεί η λαίλαπα των πλειστηριασμών, αργά ή γρήγορα και εκείνοι που έχουν 
σπίτια, που έχουν κατοικίες θα τις χάσουν.  Και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ούτε ο ένας οργανισμός ούτε ο 
άλλος να αναπληρώσουν… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ, παρακαλώ! 

 Στη θέση σας, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Συνεχίστε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Έλεγα ότι σε καμία περίπτωση ούτε ο ένας οργανισμός ούτε ο άλλος θα μπορούν να αναπληρώσουν την 
απώλεια ιδιοκατοίκησης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Στη θέση σας, κύριε Τρυφωνίδη, ή μπορείτε να πάτε έξω με τον συνάδελφο. 

 Ναι, συνεχίστε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Να τελέψει ο συνάδερφος το τουρνέ του, για να… 

 Για τρίτη φορά επαναλαμβάνω ότι ο ρυθμός με τον οποίο θα χτίζονται νέες κατοικίες για νέα ζευγάρια θα 
είναι πολύ πιο αργός από τον ρυθμό με τον οποίο προκύπτει απώλεια ιδιοκατοίκησης.  Ιδιοκατοίκηση για την 
οποία επί δεκαετίες ήμασταν περήφανοι για το υψηλό ποσοστό της.  Κάποτε σε αυτό τον τόπο το 97% των 
κατοίκων είχε το δικό του σπίτι.  Αυτό είναι που καίει όλους εμάς.  Κάποτε ο κάθε νοικοκυραίος, ο κάθε αγρότης, 
ο κάθε αστός, ο κάθε γραφέας, αστυνομικός, όποιος κι αν ήταν, είχε τη δυνατότητα να χτίσει ένα σπίτι για τα 
παιδιά του.  Αυτή η δυνατότητα εδώ και χρόνια χάνεται μέρα με τη μέρα ολοένα και περισσότερο.  Και στο μέλλον, 
εάν δεν ανακοπούν οι πλειστηριασμοί των κατοικιών και των ακινήτων των πολλών, των φτωχών, εκείνων που 
δεν έχουν, εκείνων που δεν αντέχουν, τότε είμαι βέβαιος ότι θα ζήσουμε το θλιβερό φαινόμενο να επανέλθουμε 
πίσω στους γαιοκτήμονες του Μεσαίωνα.  Ολοένα και περισσότερο ένα ποσοστό μικρό θα κατέχει το μεγαλύτερο 
ποσοστό της γης και των κατοικιών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

  Άρα, αυτά τα οποία ψηφίζουμε σήμερα είναι ημίμετρα.  Δε θα λύσουν το πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Κουλλά είναι ο τελευταίος ομιλητής. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να πω ότι χαίρομαι που αναγνωρίζεται αυτός ο αναδιαμορφωμένος ρόλος του 
Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, που, αν ενθυμούμαι καλά, βρίσκονται στα σκαριά περίπου χίλιες 
κατοικίες ανά το παγκύπριο.  Όντως, ήταν και από τις εισηγήσεις της ΕΔΕΚ, όπως είπε ο κ. Σιζόπουλος, αλλά 
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και άλλοι συνάδελφοι.  Για παράδειγμα, για τις ορεινές περιοχές άνω των 600 μέτρων υπήρχε παλαιότερα ένα 
σχέδιο, συνεργαστήκαμε, ήταν εισήγηση και του Δημοκρατικού Κόμματος, οφείλω να ομολογήσω, να κατέβει το 
υψόμετρο, να καλύψουμε και άλλες υποβαθμισμένες περιοχές ή περιοχές οι οποίες είναι απομακρυσμένες από 
τις πόλεις.  Τις υποβαθμισμένες περιοχές, πολύ σωστά είπε και ο κ. Τρυφωνίδης, είχαν εισηγήσεις, είχαμε κι 
εμείς και όλα τα κόμματα και θέλω να σας πω ότι χαίρομαι που αναγνωρίζεται ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που 
ακούει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.  Και εμείς χαιρόμαστε που το κάνει αυτό, γιατί είναι μόνο με τη 
συνεργασία που μπορούμε να πάμε μπροστά, είναι μόνο με τη συνεργασία που μπορούμε να λύσουμε 
προβλήματα και να δώσουμε μια καλύτερη προοπτική.  Πράγματι, μετά που είχαμε βγει από το μνημόνιο το 
2016, που αποκτήσαμε μια δημοσιονομική δυνατότητα, πολλές εισηγήσεις ήταν προς την κατεύθυνση της 
στέγασης των νέων με διάφορες εισηγήσεις και σχέδια και υλοποιούνται.  Δεν είναι τέλεια, μπορούν να υπάρξουν 
βελτιώσεις για το μέλλον χωρίς καμιά αμφιβολία και με τη συνεργασία μας πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε 
αυτή την καλύτερη προοπτική για τους νέους.   

 Να προσθέσω, κυρία Πρόεδρε, ότι και στο σχέδιο για τα προσφυγικά ζευγάρια πάλι υπήρξαν εισηγήσεις 
και ομόφωνες εισηγήσεις από την επιτροπή Προσφύγων της Βουλής και υπήρξε και εκεί μια μεγάλη βελτίωση 
και απλοποίηση των διαδικασιών και ένα νέο σχέδιο που λειτουργεί, που απορροφά χρήματα και πολλά 
εκατομμύρια που δεν μπορούσε να απορροφήσει το προηγούμενο σχέδιο, από τις 2 Ιουλίου του 2019. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης ποσού ύψους 
€23.405.582 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 5. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 7. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 8. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 9. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχου προσωπικού.  Άρθρο 10. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 11. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 12. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Την κ. Ατταλίδου την έχετε συμπεριλάβει; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Άρα, είναι ομόφωνο. 

 Με πενήντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 12 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης 
του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα υπ’ αριθμόν 5 και 6 είναι εξ αναβολής, έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Δήμων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 5 νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να εισαχθούν 
ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαδικασία πλήρωσης θέσης δημάρχου ή/και μέλους δημοτικού συμβουλίου η οποία 
κενούται πριν από τη διενέργεια των επερχόμενων εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης το έτος 2024. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 6 νομοσχεδίου είναι τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να 
εισαχθούν ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαδικασία πλήρωσης θέσης κοινοτάρχη ή/και μέλους κοινοτικού 
συμβουλίου, η οποία κενούται πριν από τη διενέργεια των επερχόμενων εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης το έτος 
2024. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια «Ο περί Δήμων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος 

του 2021» 
Παρόντες:  
 Άριστος Δαμιανού, πρόεδρος  Νίκος Γεωργίου 

 Μαρίνα Νικολάου Χρίστος Σενέκης 



959 

 Νίκος Σύκας  Κωστής Ευσταθίου 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης Μαρίνος Μουσιούττας 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2021. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός 
διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και εκπρόσωποι της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του ίδιου 
υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  

 Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, 
ώστε να εισαχθούν σε αυτούς ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαδικασία πλήρωσης θέσεως δημάρχου ή/και μέλους 
δημοτικού συμβουλίου, καθώς και κοινοτάρχη ή/και μέλους κοινοτικού συμβουλίου, αντίστοιχα, η οποία κενούται 
πριν από τη διενέργεια των επερχόμενων εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης το έτος 2024.  

 Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η θέση δημάρχου ή κοινοτάρχη κενώθηκε ή κενούται εντός του χρονικού 
διαστήματος που αρχίζει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων της υπό τροποποίηση 
βασικής νομοθεσίας, βάσει των οποίων επεκτάθηκε κατά δυόμισι χρόνια η θητεία των αιρετών 
αξιωματούχων των τοπικών αρχών, η οποία θα έληγε τον μήνα Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, και 
τερματίζεται κατά την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι επερχόμενες εκλογές 
τοπικής αυτοδιοίκησης, δε θα διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή και καθήκοντα δημάρχου ή κοινοτάρχη 
θα αναλαμβάνει o αντιδήμαρχος ή ο αναπληρωτής κοινοτάρχης, ανάλογα με την περίπτωση, για τον 
εναπομείναντα χρόνο της θητείας του συμβουλίου. 

2. Πρόσωπα τα οποία ασκούσαν καθήκοντα δημάρχου ή κοινοτάρχη κατά την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος των πιο πάνω αναφερόμενων διατάξεων, βάσει των οποίων επεκτάθηκε η θητεία των εν λόγω 
αιρετών αξιωματούχων, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 και 
εν πάση περιπτώσει μέχρι και την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι επόμενες 
εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. 

3. Σε περίπτωση που η θέση δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου κενώθηκε εντός του τελευταίου χρόνου της 
θητείας του οικείου συμβουλίου, που θα έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2021, ή κεvoύται εντός της περιόδου 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των πιο πάνω αναφερόμενων διατάξεων, βάσει των οποίων 
επεκτάθηκε η θητεία των εν λόγω αιρετών αξιωματούχων, μέχρι και την τελευταία ημέρα του μηνός κατά 
τον οποίο θα διενεργηθούν οι επερχόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, δε θα διεξάγεται 
αναπληρωματική εκλογή, εκτός εάν ο αριθμός των συμβούλων περιοριστεί κάτω από τον απαιτούμενο 
για απαρτία αριθμό των μελών. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να παρασχεθεί στα υφιστάμενα συμβούλια ο αναγκαίος 
χρόνος, για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή του νέου 
πλαισίου δράσης και λειτουργίας των τοπικών αρχών το έτος 2024, χωρίς να υφίσταται η υποχρέωση διεξαγωγής 
αναπληρωματικών εκλογών, σε περίπτωση κένωσης θέσεως δημάρχου, κοινοτάρχη ή συμβούλου. 

 Στο πλαίσιο της μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίων από την επιτροπή αντικείμενο ιδιαίτερης 
συζήτησης αποτέλεσαν επιμέρους νομικά ζητήματα που έχουν ανακύψει ή ενδέχεται να ανακύψουν στην 
εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας αναφορικά με τη διαδικασία 
πλήρωσης κενών θέσεων, καθώς και η πιθανή ύπαρξη προβλημάτων συνταγματικής και νομικής φύσεως σε 
σχέση με τις προταθείσες με τα νομοσχέδια ρυθμίσεις. 

 Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε μεταξύ άλλων στην επιτροπή ότι, σε 
περίπτωση που δεν υιοθετηθούν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, θα εφαρμοσθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, 
σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η διενέργεια αναπληρωματικών εκλογών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
κένωσης θέσεως δημάρχου, κοινοτάρχη ή συμβούλου. 

 Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το 
μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της 
βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του 
Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων, κατά πλειοψηφία 
εισηγείται στη Βουλή την καταψήφιση των υπό αναφορά νομοσχεδίων.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 
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 Έχουμε και τροπολογίες του κ. Μαρίνου Μουσιούττα,  εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης και θα 
ζητήσω από τον κ. Μουσιούττα πρώτα να αναλύσει την τροπολογία του, για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι, και 
στη συνέχεια επί θέματος αρχής να καταρτιστεί λίστα, παρακαλώ, για όσους και όσες θέλουν τον λόγο. 

 Κύριε Μουσιούττα, έχετε τον λόγο. 

 Και να ετοιμάζεται η λίστα.  Παρακαλώ να σηκώσετε τα χέρια όσοι, όσες θέλετε να μιλήσετε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, αν θα μιλήσω για τις τροπολογίες και επί θέματος αρχής ταυτόχρονα, να έρθω στο βήμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ναι, βεβαίως, αλλά θεωρώ ότι, επειδή έχετε την τροπολογία, αν θέλετε να ξεκινήσετε, θα μας 
ευκολύνετε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Έχουμε ενώπιόν μας τα νομοσχέδια για τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων 
Νόμου, έτσι ώστε, όπως λένε τα νομοσχέδια που έχουμε ενώπιόν μας, εάν και εφόσον -και έχει προκύψει- 
κενωθεί θέση δημάρχου ή κοινοτάρχη, από την ημέρα της κένωσης της θέσεώς του και μέχρι τον Μάιο του 2024 
να διορίζεται ως δήμαρχος ή ως κοινοτάρχης ο αναπληρωτής κοινοτάρχης και ο αντιδήμαρχος, αντίστοιχα. 

 Με την τροπολογία μας επαναφέρουμε κάτι που για μας μέσα στον νόμο, τον υφιστάμενο νόμο, όπως τον 
έχουμε τροποποιήσει τον Σεπτέμβριο του 2021, είναι ξεκάθαρο.  Και τι λέει ο νόμος;  Ψηφίσαμε έναν νόμο 
λέγοντας στον κόσμο ότι τον Δεκέμβρη θα ψηφίζαμε τη μεταρρύθμιση και του είπαμε του κόσμου «Ξέρεις, επειδή 
εννά ψηφίσουμε τον Δεκέμβρη τη μεταρρύθμιση, σε παρακαλούμε, ψηφίζουμε να μεν κάμουμε εκλογές τον 
Δεκέμβρη, ούτως ώστε να μεν επηρεαστεί το θέμα της μεταρρύθμισης και να μείνουν οι εκλογές τον Μάη του ’24».  
Και έτσι παρατείναμε τη θητεία των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των κοινοταρχών, των κοινοτικών 
μελών μέχρι τον Μάη του ’24.  Ως εδώ καλά.  Ε, ήρτεν ο Δεκέμβρης, εν εκάμαμεν τη μεταρρύθμιση!  Έρχεται 
νομοσχέδιο ’πού την κυβέρνηση, το οποίο ανέφερα προηγουμένως.  Άρον άρον έρχεται το νομοσχέδιο, εκάμαμεν 
έκτακτη συνεδρία, αν θυμούμαι καλά, κύριε πρόεδρε της επιτροπής Εσωτερικών, στην επιτροπή Εσωτερικών, 
για να το δούμε, τζιαι ’πού την ώρα της συνεδρίας το πρωί ώς το απόγευμα, που είχαμεν ολομέλεια, 
αποφασίστηκε στη Σύσκεψη Αρχηγών να μεν μπει στην ολομέλεια.  Τούτα πριν τα Χριστούγεννα.   

 Ερχόμαστε τον Γενάρη.  Την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν στην ατζέντα.  Ενώ δεν είχε μπει στην 
ολομέλεια, ενώ δεν ήταν στην επιτροπή, εν πάση περιπτώσει μπήκε σήμερα.  Τζιαι τι λέμε;  «Δώστε παράταση, 
άμα κενωθεί η θέση, σε έναν αντιδήμαρχο που εν εκλέχθηκε αντιδήμαρχος -εκλέχθηκε δημοτικός 
σύμβουλος ’πού τον κόσμο και εκτελεί χρέη αντιδημάρχου, διότι εξέλεξέν τον το δημοτικό του συμβούλιο ή το 
αντίστοιχο στις κοινότητες- να εκτελεί χρέη ώς τον Μάη του ’24, αν προκύψει, δημάρχου ή κοινοτάρχη».  Δηλαδή 
εφαρμόζουμε το διοριστικό σύστημα εδώ και τώρα, διότι εν θέλουμεν να πάμε στον κόσμο, άμα προκύψει.  Τζιαι, 
ναι, δυστυχώς προέκυψε μια περίπτωση, τουλάχιστον γνωρίζω μια, με τον θάνατο του δημάρχου Γεροσκήπου 
τον περασμένο Νιόβρη.  Και τώρα που μιλούμε, κύριοι, παραβιάζουμε τους νόμους, διότι ο νόμος που έχουμε 
ενώπιόν μας, και εξού έρχεται το υπουργείο να τον αλλάξει, λέει...  Τι λέει ο νόμος;  Όταν κενωθεί θέση δημάρχου, 
μέσα σε σαράντα πέντε μέρες προκηρύσσονται και γίνονται εκλογές.  Ο πρώην δήμαρχος Γεροσκήπου 
παραιτήθηκε στις 26 του Νιόβρη, πρέπει να επεράσαν πενήντα πέντε μέρες μέχρι σήμερα.  Κανένας εν λέει 
τίποτε, εν έγιναν εκλογές τζιαι εννά ’ρτουμεν τωρά να ψηφίσουμεν, να περάσει το κυβερνητικό νομοσχέδιο, τζιαι 
να πούμε «Ξέρεις, ο αντιδήμαρχος μεινίσκει δήμαρχος ώς τον Μάη του ’24!»  Τζιαι, άμα το προσβάλουν αύριο 
στο δικαστήριο, είντα μ’ πού να γινεί;  Ενώ, άμα ψηφίσουμε την τροπολογία όπως τη βάλλουμεν... 

 Που τι λέει η τροπολογία, έτσι με δκυο λόγια;  Τζιείνα που λαλεί ο νόμος και θεωρούν ότι έσιει ασάφεια, 
ξεκαθαρίζουμέν το -κουτσιά καθαρισμένα, να το πω κυπριακά- για να μεν υπάρχει αμφιβολία!  Η τροπολογία λέει 
το εξής:  ’Πού την ημέρα που εψηφίστηκεν ο νόμος -δηλαδή ’πού τον Σεπτέμβρη του 2021- μέχρι τον Μάη του ’24, 
όταν κενωθεί η θέση δημάρχου ή, αντίστοιχα, κοινοτάρχη, για σαράντα πέντε μέρες αναλαμβάνει ο αντιδήμαρχος 
-όπως προνοείται μέσα στον νόμο που έχουμε- και προκηρύσσονται μες τούντο χρονικό διάστημα εκλογές, για 
να εκλεγεί κάποιος για το υπόλοιπο της θητείας.  Αν όμως, λέει, η κένωση είναι έναν χρόνο πριν τη λήξη της 
θητείας -τζιαι ο νόμος λέει ότι η λήξη της θητείας έν’ τον Μάη του ’24, έτσι ψηφίσαμε τον Σεπτέμβρη, έν’ τον Μάη 
του ’24- αν η θέση κενωθεί τον Ιούνιο του ’23, τότε, ναι, ισχύει πάλε το άρθρο του υφιστάμενου νόμου, που λέει 
ότι εν κάμνεις εκλογές, αλλά αναλαμβάνει ο αντιδήμαρχος ή ο αναπληρωτής κοινοτάρχης.  Ε, η τροπολογία μας 
εμάς, οι τροπολογίες μας -διότι μιλούμε για δύο νομοθεσίες, κυρία Πρόεδρε- αυτό το νόημα έχουν, να κάμουν 
πιο ξεκάθαρο αυτό που λέει η υφιστάμενη νομοθεσία, την οποία σήμερα παραβιάζουμε, τζιαι πάμε να ψηφίσουμε 
κάτι το οποίο ήδη παραβιάζουμε, τη νομοθεσία, για να το νομιμοποιήσουμε! 

 Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εγώ ευχαριστώ. 

 Ο πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικών ο κ. Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Επειδή γνωρίζω τις απόψεις του κ. Μουσιούττα, να διευκρινίσω ότι ο πληθυντικός ευγενείας που 
χρησιμοποίησε, το «παραβιάζουμε», δεν εννοούσε εμάς, αλλά εννοούσε την κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα 
το Υπουργείο Εσωτερικών, διότι όντως το Υπουργείο Εσωτερικών αυτή τη στιγμή παραβιάζει την κείμενη, τη 
σχετική, την ισχύουσα νομοθεσία.  Διότι ο περί Δήμων Νόμος στα άρθρα 11 και 37 αναφέρει ρητά ότι με εξαίρεση 
τους τελευταίους δώδεκα μήνες της θητείας δημάρχου, όποτε κενωθεί η θέση δημάρχου, αναπληρούται με 
εκλογική διαδικασία.  Και όντως, σε μία τουλάχιστον περίπτωση έχουν παρέλθει οι σαράντα πέντε μέρες, δεν 
έχουν προκηρύξει εκλογές και αυτό ονομάζεται «παραβίαση νομοθεσίας».   

 Όταν είχαμε λάβει αυτή τη δύσκολη απόφαση για αναβολή των εκλογών σε μια προσπάθεια να 
ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση -και σχεδόν όλοι στην επιτροπή Εσωτερικών ήμασταν συνεπείς, ούτως ώστε να 
ψηφιζόταν τον Δεκέμβρη, αλλά δεν έγινε κατορθωτό, θα ψηφιστεί τον Φεβρουάριο- προέκυψε το ερώτημα κατά 
πόσο χρειαζόταν νομοθετική ρύθμιση σε περίπτωση κένωσης θέσης δημάρχου ή προέδρου κοινοτικού 
συμβουλίου.  Και η σύντομη απάντηση, που ήταν η κοινή θέση σχεδόν όλων, ήταν ότι η υφιστάμενη νομοθεσία, 
ο περί Δήμων Νόμος, που μόλις ανέφερα προηγουμένως, λέει ότι, εάν κενωθεί τους τελευταίους δώδεκα μήνες, 
τότε δε χρειάζεται εκλογική διαδικασία.  Τα συγκεκριμένα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια με νομοθετική 
ρύθμιση έχουν λάβει επιμήκυνση της θητείας τους για άλλα δυόμισι χρόνια.  Ο τελευταίος χρόνος της θητείας 
τους είναι από τον Μάιο του ’23 μέχρι τον Μάιο του ’24.  Οποτεδήποτε άλλοτε ο νόμος λέει ότι γίνονται εκλογές.   

 Και θεωρούμε εκ του περισσού ότι το Υπουργείο Εσωτερικών με αυτό το νομοσχέδιο θέλει να ρυθμίσει το 
ζήτημα.  Ασφαλώς, είναι αντίθετη η πρόθεσή του, θέλει να το ρυθμίσουμε κατά τρόπο που να διορίζονται με νόμο 
ο αντιδήμαρχος και ο αναπληρωτής του κοινοτάρχη ως δήμαρχος και ως κοινοτάρχης.  Και, αν ήταν έτσι δύσκολη 
η απόφαση για αναβολή εκλογών, διερωτώμαι πόσο πιο δύσκολο είναι ένας άνθρωπος που δεν εκλέχθηκε καν 
ως αντιδήμαρχος από την κοινότητα, από τον δήμο, αλλά μέσα από μια διαδικασία ενός δημοτικού συμβουλίου 
έλαβε τη θέση αντιδημάρχου, με νομοθετική ρύθμιση για δυόμισι χρόνια να γίνει δήμαρχος.  Αυτό είναι έλλειμμα 
δημοκρατίας, γι’ αυτό εμείς διαφωνούμε. 

 Θα υπερψηφίσουμε τις τροπολογίες του κ. Μουσιούττα που υπογραμμίζουν το αυτονόητο, ότι πλην εντός 
του τελευταίου έτους θα πρέπει να διεξάγονται εκλογές -που το λέει ούτως ή άλλως ο νόμος- και κάποιες άλλες 
δευτερεύουσας σημασίας ρυθμίσεις που αποσαφηνίζουν επίσης κάποια πράγματα, διευκρινίζοντας ότι 
υπερψηφίζουμε, διότι ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο ακυρώνουμε το νομοσχέδιο και διατηρούμε τον νόμο ως 
έχει σήμερα. 

 Και με αυτή την ευκαιρία θέλω να επαναλάβω την έκκλησή μας προς τον Υπουργό Εσωτερικών να 
σεβαστεί τη νομοθεσία και τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις να προκηρυχθούν εκλογές: και σε δήμο και σε 
κοινότητα, που υπάρχει κένωση θέσης και δημάρχου και προέδρου. 

 Θέλω να πω και το εξής εδώ, γιατί από κάποια πράγματα φαίνεται η σκοπιμότητα:   Επειδή είχαμε διαβάσει 
τις προθέσεις του αρμόδιου υπουργείου σε ανύποπτο χρόνο, στη συνεδρία που είχαμε στις 13 Δεκεμβρίου, με 
έναν τρόπο έντονο -και πρέπει να πω ότι απολογήθηκα για το ύφος και την ένταση με την οποία έθετα τα 
ερωτήματα- είχαμε ζητήσει από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, σε περίπτωση που δεν 
ψηφιζόταν άλλη νομοθεσία.  Και η ρητή απάντηση του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
περιλαμβάνεται και στην έκθεση που έχετε ενώπιόν σας στη σελίδα 3, ήταν ότι «σε περίπτωση που δεν 
υιοθετηθούν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, θα εφαρμοστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με το 
οποίο προβλέπεται η διενέργεια αναπληρωματικών εκλογών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κένωσης θέσεων 
δημάρχου, κοινοτάρχη ή συμβούλου».  Αυτό τα λέει όλα και είναι η επιβεβαίωση της παραβίασης της νομοθεσίας 
από το Υπουργείο Εσωτερικών.  Για μια ακόμα φορά εκφράζουμε την απαρέσκειά μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ:  

 Θα ήμουν ασυνεπής, εάν δεν υποστήριζα την τροπολογία του συνάδελφου κ. Μουσιούττα.   

 Πρώτον, δεν κατανοώ -ούτε κατανόησα ούτε κατανοώ και ούτε θέλω να κατανοήσω- γιατί κάποιοι 
φοβούνται τις εκλογές.  Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το καταλάβω!   
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 Δεύτερον, εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι, κάποιος από αυτούς εκλέγεται στη συνέχεια αντιδήμαρχος.  
Ουδέποτε κρίθηκε από τους συνδημότες του ως αντιδήμαρχος, διότι ένας που κρίνεται ως αντιδήμαρχος 
δυνητικά πρέπει να έχει τα στοιχειώδη προσόντα κάποτε να γίνει και δήμαρχος.   

 Τρίτον.  Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να παραιτηθεί ή κάποιος, ο μη γένοιτο, όπως έχουμε το παράδειγμα 
στην Πάφο, έχει αποβιώσει, πρέπει σώνει και καλά να φορτώσουμε στο σβέρκο των δημοτών αυτόν που είναι 
σήμερα αντιδήμαρχος;  Με ποια λογική;  Τι μας εμποδίζει να αφήσουμε στους συνδημότες του να τον κρίνουν;  
Αν θέλει να βάλει υποψηφιότητα, να βάλει, διότι η θητεία, το υπόλοιπο, δεν είναι ένας μήνας, δύο μήνες, ήταν 
δυόμισι χρόνια, όταν δώσαμε την παράταση της θητείας.  Και τι θα κερδίσει η πολιτεία με το να αναλαμβάνουν 
οι αντιδήμαρχοι ή οι αντιπροέδροι των κοινοτικών συμβουλίων ή των δημοτικών συμβουλίων;  Ποιο είναι το 
όφελος της τοπικής κοινωνίας;  Να σας πω εγώ ποιο θα είναι το όφελος.  Μόνο ζημιά!  Κουρασμένο μετά από 
πέντε, έξι, ίσως και επτά χρόνια θητείας, πάμε εμείς να τον κάμουμε σώνει και καλά δήμαρχο!  Πάρα πολύ απλά 
τα πράγματα, να δώσουμε το δικαίωμα των εκλογών.  Και να μη φοβάσαι τις εκλογές!  Όποιος φοβάται τις 
εκλογές, κανονικά, αυστηρά ομιλούντες, δεν πρέπει να έχει θέση μέσα σε αυτή την αίθουσα. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τον λόγο έχει ο κ. Ευσταθίου, από την ΕΔΕΚ. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Τα νομοσχέδια αυτά αποδεικνύουν και καταδεικνύουν μία εκπτωτική τάση, η οποία υπάρχει πλέον στην 
κοινωνία μας, με καθρέφτη την κυβερνητική πολιτική, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να αποφεύγονται 
εκλογές, γιατί κοστίζουν, θα πρέπει να αποφεύγεται συζήτηση, γιατί είναι χρονοβόρα, θα πρέπει να αποφεύγεται 
η εφαρμογή της αρχής της δημοκρατίας και η προσήλωση στη δημοκρατική αρχή, γιατί δεν είναι παραγωγική.  
Κυριολεκτικώς, αυτά τα νομοσχέδια προσβάλλουν τον πυρήνα της δημοκρατίας!  Και, αν συνεχίσουμε αυτή την 
προσέγγιση των θεμάτων δημοκρατίας μέσω της Βουλής, τότε δεν ξέρω πού μπορούμε να σταματήσουμε.  Να 
φέρω ένα παράδειγμα το οποίο αφορά μια κατάσταση πραγμάτων απαράδεκτη σε ένα χωριό της Πάφου, μεγάλο 
χωριό της Πάφου, όπου ο κοινοτάρχης, ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου έχει παυθεί, παρακαλώ, με 
απόφαση του υπουργού υπό τη μορφή αναστολής άσκησης καθηκόντων, διότι διαφωνούσαν μαζί του μέλη του 
κοινοτικού συμβουλίου!  Και έκτοτε, παρακαλώ, ποιος ασκεί τα καθήκοντα;  Η έπαρχος! 

 Με την ίδια λογική, επομένως, που καταθρυμματίζεται η δημοκρατική αρχή στο χωριό της Πάφου, με την 
ίδια προσέγγιση συνεχίζουμε και με τα νομοσχέδια, τα οποία τι λένε;  Θα πρέπει να παραβιάσουμε τη νομοθεσία, 
η οποία υπάρχει από το 1986, τουλάχιστον στους δήμους και στις κοινότητες, γι’ αυτό και θα πρέπει να την 
καταψηφίσουμε!  Και βεβαίως πολύ ορθές είναι οι τροπολογίες του κ. Μουσιούττα, τις οποίες θα υπερψηφίσουμε.  
Εάν δε παρ’ ελπίδα δεν περάσουν οι τροπολογίες, δεν μπορεί αυτό το νομοσχέδιο, αυτά τα νομοσχέδια να 
ψηφιστούν.  Παραβιάζουν τα αυτονόητα!  Η δημοκρατική αρχή...  Η δημοκρατία κοστίζει, είναι το πιο ακριβό, λέει, 
σύστημα.  Όντως, αλλά πρέπει να κοστίζει, γιατί πρέπει να ακούεται και ο τελευταίος άνθρωπος σ’ αυτό τον 
τόπο! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και το πιο πολύτιμο. 

 Κύριε Ευσταθίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κύριοι συνάδελφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Μαυρίδης να επιστρέψει στη θέση του.  Να ακούσουμε με προσοχή τον συνάδελφο.   

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κατανοώ πλήρως τις απόψεις που έχουν εκφραστεί από τους συναδέλφους.  Αντιλαμβάνομαι πλήρως τα 
νομικά ζητήματα που τίθενται.  Όμως οφείλουμε να κάμουμε πρώτα απ’ όλα μία παραδοχή:  Ότι πριν από λίγες 
μέρες αυτό το κοινοβούλιο, εμείς, η ίδια σύνθεση, αποφάσισε τη μετάθεση των εκλογών για άλλα δυόμισι χρόνια,  
έχοντας υπόψη ότι σ’ αυτό το κράτος υπάρχει και ένα σύνταγμα.  Όμως καλώς ή κακώς, συνταγματικά ή όχι, 
πήραμε αυτή την απόφαση.  Ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της απόφασης;  Γιατί αποδεχτήκαμε αυτή τη μετάθεση;  
Γιατί είπαμε όλοι ότι συμφωνούμε με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και ότι ο στόχος μας είναι να 
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δουλέψουμε όλοι με υπευθυνότητα, για να ικανοποιήσουμε αυτή τη λαϊκή απαίτηση.  Και αυτό κάμνουμε όλες 
αυτές τις μέρες, μετά από αυτή την απόφαση με κοπιώδεις και με πολλή υπευθυνότητα, με κοπιώδεις εργασίες, 
αλλά και με πολλή υπευθυνότητα από όλους τους συναδέλφους.   

 Τώρα προέκυψε αυτό το θέμα, γιατί όντως είναι ένα κενό.  Στη νομική επιστήμη υπάρχουν τρόποι κάλυψης 
των κενών.  Δεν είναι πάντοτε απαραίτητο η ψήφιση νέων νόμων.  Εδώ υπάρχει μια γενική αρχή του δικαίου, 
σύμφωνα με την οποία, όταν με μια διάταξη καλύπτεις το όλο, όταν θα έχεις να κάνεις ρύθμιση για το μέρος, 
αυτό καλύπτεται από το όλο.  Θα πω ένα παράδειγμα, για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε.  Ας υποθέσουμε 
ότι μία διάταξη προβλέπει ότι απαγορεύεται σε συγκεκριμένο σημείο να σταθμεύουν φορτηγά αυτοκίνητα.  Και 
έρχεται η Βουλή να νομοθετήσει για τη στάθμευση ποδηλάτων.  Και εισηγείται.  Τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση;  
Θα επιτρέπεται η στάθμευση ποδηλάτων εις τους χώρους που θα σταθμεύουν φορτηγά;  Και προφανώς θα 
μπορούν.  Γιατί τα φορτηγά είναι το όλο και το ποδήλατο είναι το μέρος.   

 Πού θέλω να καταλήξω;  Εδώ η Βουλή αποφάσισε το όλο, μετάθεση των εκλογών για όλους και για όλες.  
Για όλα τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Και τώρα ευαισθητοποιηθήκαμε ότι θα πρέπει, σε περίπτωση 
κενωθείσας θέσης, να πάμε να κάνουμε εκλογές, λες και είναι ο φόβος των εκλογών.  Και δεν αντιλαμβανόμαστε 
τις περιπέτειες που ενδεχομένως να προκληθούν, έστω από μία ή δύο μεμονωμένες εκλογές.  Γιατί ποιος είναι 
ο στόχος;  Ο στόχος είναι να περάσει η τοπική αυτοδιοίκηση.  Η μεταρρύθμιση.  Και εμείς, πιστοί σε αυτό που 
αποφάσισε αυτό το σώμα πριν από λίγες μέρες, θα τοποθετηθούμε υπέρ του νομοσχεδίου της κυβέρνησης, γιατί 
υπάρχει μία ταυτότητα στην τοποθέτηση.   

 Τα οποιαδήποτε άλλα κατανοητά ασφαλώς, αλλά να μην κοροϊδευόμαστε και να μην προσπαθούμε να 
βρούμε άλλες αιτίες και άλλους λόγους.  Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και πολύ απλά.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Σύκας. 

ΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

 Με κάλυψε στο μέγιστο ο κ. Λεωνίδου, δε θα προσθέσω περισσότερα από το να πω και να θυμίσω ότι 
σίγουρα εμείς είμαστε υπέρ των «αι βουλαί του κόσμου» και των εκλογών, αλλά θα πρέπει να δούμε κάτω από 
ποιες δεδομένες συνθήκες αναγκαστήκαμε να συζητούμε αυτό το νομοσχέδιο.  Να υπενθυμίσω ότι τον Οκτώβρη, 
όταν συζητούσαμε την αναβολή των εκλογών, ήταν ενσωματωμένο το θέμα αναβολής και των εκλογών στα 
επόμενα δυόμισι χρόνια.  Αυτό το υπενθυμίζω, γιατί ίσως να ξεχάσαν κάποιοι.  Και επίσης να θυμίσω ότι είναι οι 
δοσμένες συνθήκες που μας υποχρέωσαν να σκεφτούμε την αναβολή των εκλογών, αφού, ως πριν από την 
ψήφιση του νομοσχεδίου, να θυμίσω ότι όσοι είχαν αναπληρώσει η θητεία τους τελειώνει σε είκοσι τέσσερις 
μήνες.  Άρα, χάνουμε και το κομμάτι της ισονομίας. 

 Και επίσης να θυμίσω ότι ουσιαστικά, όταν μιλούμε για είκοσι έξι μήνες, είναι, κυρία Πρόεδρε, εφόσον για 
τους δώδεκα τελευταίους μήνες ουσιαστικά ισχύει η προηγούμενη νομοθεσία, ωσάν να συζητούμε για εκλογές 
δεκατεσσάρων μηνών.   

 Και τελειώνω συμφωνώντας με τον φίλο τον Πανίκο, τουλάχιστον μιλώντας στον κόσμο, κ.λπ., ότι ίσως 
να υπάρχει και σκόπιμη παραίτηση, γιατί, εφόσον εμείς έχουμε προτεραιοποιήσει τη μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης όλοι μας ανεξαιρέτως ως αδήριτη και κοινωνική ανάγκη, θεωρώ ότι είναι ορατός ο κίνδυνος να 
μπορούν να ανατραπούν αυτές οι ισορροπίες με το να προκαλέσουμε και σκοπίμως εκλογές. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σύκα.  Δευτερολογία, κύριε Μουσιούττα;  Βεβαίως. 

Σύντομα σας παρακαλώ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Με λυπούν αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Πανίκος ο Λεωνίδου, για το ότι μπορεί να υπάρχουν 
σκοπιμότητες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, τι έχετε πάθει;  Προσπαθώ να ακούσω τον συνάδελφο! 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 
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 Μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες, κ.λπ.  Να θυμίσω ότι η απόφαση της επιτροπής Εσωτερικών, η οποία 
είναι καταγραμμένη και στο πρακτικό της και στο πρακτικό της ολομέλειας στις 17 του Σεπτέμβρη, είναι ότι 
ψηφίζουμε την αναβολή των εκλογών με την προϋπόθεση ότι ως τον Δεκέμβρη θα ψηφίζαμε τη μεταρρύθμιση.  
Και δυστυχώς κάποιοι το ξέχασαν αυτό και ζήτησαν αναβολές των αναβολών και είμαστε στο «ακόμα 
περιμένουμε».   

 Δεν έχουμε καμία σκοπιμότητα που ζητούμε με αυτή την τροπολογία…  Αυτό που είναι ξεκάθαρο, διότι 
και το Υπουργείο Εσωτερικών -ανέφερε ο συνάδελφος ο Δαμιανού προηγουμένως- στην επιστολή που μας 
έστειλε είπε: «Θα πρέπει να κάμετε κάποια…  Αν δε θα υιοθετήσετε αυτό το θέμα που σας στέλνω, θα πρέπει 
να κάμετε κάποια ρύθμιση».  Και ακριβώς αυτή τη ρύθμιση θέλουμε να κάμουμε, για να είναι ξεκάθαρο αυτό που 
είναι το αυτονόητο.  Ότι, εφόσον κενώνεται θέση και εφόσον παρατάθηκε η θητεία με απόφαση της Βουλής, θα 
πρέπει να ακολουθηθεί το τι λέει ο νόμος.  Δε βάλαμε κάτι περισσότερο, απλώς διευκρινίσαμε αυτά που λέει ο 
νόμος, που και το υπουργείο αντιλήφθηκε ότι αυτό λέει, γι’ αυτό ήρθε και έφερε τροπολογία να το αλλάξει, να 
‘ρτει να πει: «Να μεν κάμνετε εκλογές… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 …να διορίζετε τους δημάρχους».   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουσιούττα. 

 Λοιπόν.  Ξεκινάμε με την ψήφιση της τροπολογίας εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης και του κ. 
Μουσιούττα για το υπ’ αριθμόν 5 θέμα.   

 Να διαβαστεί η τροπολογία παρακαλώ και να προχωρήσουμε στην ψήφιση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 2 του πιο πάνω νομοσχεδίου, με το οποίο προστίθενται 
στο άρθρο 139Δ του βασικού νόμου οι νέες επιφυλάξεις αυτού, ώστε αυτές να αντικατασταθούν με τις ακόλουθες 
επιφυλάξεις: 

 
 

121(Ι) του 2021. 

 «Νoείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση πoυ η θέση δημάρχoυ κενώθηκε ή 
κεvoύται εντός της χρονικής περιόδου που εκτείνεται από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του περί Δήμων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2021 μέχρι και την 
τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι επόμενες γενικές 
δημοτικές εκλογές, αυτή πληρούται με αναπληρωματική εκλογή και ο δήμαρχος που 
εκλέγεται κατέχει το αξίωμα αυτό για τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας του 
συμβουλίου, η εν λόγω δε αναπληρωματική εκλογή διενεργείται μέσα σε χρονικό 
διάστημα σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία που κενούται η θέση και σε 
ημερομηνία που ορίζεται από τον Υπουργό: 

  Νoείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η θέση δημάρχoυ κεvoύται εvτός 
τoυ τελευταίoυ χρόvoυ της θητείας τoυ απερχόμεvoυ δημάρχoυ, καθήκovτα δημάρχoυ 
αvαλαμβάvει o αvτιδήμαρχoς για τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας του 
συμβουλίου: 

  Νoείται έτι έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) του 
άρθρου 38, σε περίπτωση που η θέση συμβούλου κεvoύται εvτός του τελευταίου 
χρόνου της θητείας του απερχόμενου συμβουλίου, δε διεξάγεται αναπληρωματική 
εκλογή δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 38, 
εκτός εάν ο αριθμός των συμβούλων έχει περιοριστεί κάτω από τον απαιτούμενο για 
απαρτία αριθμό των συμβούλων.». 

Επεξήγηση: 
 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται όπως πληρούται με αναπληρωματική εκλογή η θέση 
δημάρχου που κενώνεται εντός του χρονικού διαστήματος που αρχίζει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
των νομοθετικών διατάξεων βάσει των οποίων έχει επεκταθεί κατά δυόμισι χρόνια η θητεία των υφιστάμενων 
δημοτικών συμβουλίων και τερματίζεται κατά την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι 
επερχόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, διασαφηνίζεται ότι, σε περίπτωση που καθίσταται 
αναγκαία η πλήρωση κενωθείσας θέσης συμβούλου διά αναπληρωματικής εκλογής, κατά τον τελευταίο χρόνο 
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της θητείας του απερχόμενου δημοτικού συμβουλίου, αυτή θα πληρούται μόνο, εάν ο αριθμός των συμβούλων 
έχει περιοριστεί κάτω από τον απαιτούμενο για απαρτία αριθμό των μελών αυτού.  

Σημείωση: 
 Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι έξι. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καμία.  Με είκοσι οκτώ ψήφους εναντίον, είκοσι έξι υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 5 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 139Δ του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι έξι. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καμία.   

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, είκοσι έξι εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 
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 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι έξι. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, είκοσι έξι εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο.   

 Προχωράμε τώρα…   

 Θέλετε τον λόγο.  Βεβαίως, κύριε Σιζόπουλε, αιτιολόγηση ψήφου;   

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Αιτιολόγηση ψήφου, ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ο λόγος για τον οποίο εμείς έχουμε καταψηφίσει το νομοσχέδιο είναι γιατί αυτό το οποίο στην ουσία 
ψηφίσαμε προηγουμένως ήταν για μετάθεση της ημερομηνίας εκλογών και όχι οποιαδήποτε αλλαγή διαδικασιών 
που αφορά τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.   

 Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή αυτό που ψηφίζουμε παραβιάζει τη βασική νομοθεσία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Και εμείς δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε παραβίαση της νομοθεσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Δεν έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία…   

 Κύριε Κουλία μου, πάτε έξω αλλά…  Δικαίωμά σας φυσικά! 

 Λοιπόν.  Προχωράμε, έχουμε ακόμα μια τροπολογία του κ. Μουσιούττα και θα πρέπει να ξανατεθεί, αφού 
αφορά τον «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021».  Πώς;   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 



967 

 Δεν είναι το ίδιο, όχι.  Είναι περί Κοινοτήτων.  Βεβαίως, ψηφίζουμε.  Η επεξήγηση είναι ακριβώς η ίδια και 
αφορά τον περί Κοινοτήτων.   

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 2 του πιο πάνω νομοσχεδίου, με το οποίο προστίθενται 
στο άρθρο 116Δ του βασικού νόμου οι νέες επιφυλάξεις αυτού, ώστε αυτές να αντικατασταθούν με τις ακόλουθες 
επιφυλάξεις: 

 
 

123(Ι) του 2021. 

 «Νoείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση πoυ η θέση κοινοτάρχη κενώθηκε ή 
κεvoύται εντός της χρονικής περιόδου που εκτείνεται από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2021 μέχρι και την 
τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι επόμενες γενικές 
κοινοτικές εκλογές, αυτή πληρούται με αναπληρωματική εκλογή και ο κοινοτάρχης που 
εκλέγεται κατέχει το αξίωμα αυτό για τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας του 
Συμβουλίου, η εν λόγω δε αναπληρωματική εκλογή διενεργείται μέσα σε χρονικό 
διάστημα σαράντα πέντε  ημερών από την ημερομηνία που κενούται η θέση και σε 
ημερομηνία που ορίζεται από τον Υπουργό: 

  Νoείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η θέση κοινοτάρχη κεvoύται εvτός 
τoυ τελευταίoυ χρόvoυ της θητείας τoυ απερχόμεvoυ κοινοτάρχη, καθήκovτα κοινοτάρχη 
αvαλαμβάvει o αναπληρωτής κοινοτάρχης για τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας του 
Συμβουλίου: 

  Νoείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η θέση μέλους του Συμβουλίου 
κεvoύται εvτός τoυ τελευταίoυ χρόvoυ της θητείας τoυ απερχόμεvoυ Συμβουλίου, δε 
διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ε) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 36, εκτός εάν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου έχει 
περιοριστεί κάτω από τον απαιτούμενο για απαρτία αριθμό των μελών.». 

Επεξήγηση: 
 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται όπως πληρούται με αναπληρωματική εκλογή η θέση 
κοινοτάρχη που κενώνεται εντός του χρονικού διαστήματος που αρχίζει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
των νομοθετικών διατάξεων βάσει των οποίων έχει επεκταθεί κατά δυόμισι χρόνια η θητεία των υφιστάμενων 
κοινοτικών συμβουλίων και τερματίζεται κατά την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι 
επερχόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, διασαφηνίζεται ότι, σε περίπτωση που καθίσταται 
αναγκαία η πλήρωση κενωθείσας θέσης μέλους του κοινοτικού συμβουλίου διά αναπληρωματικής εκλογή, κατά 
τον τελευταίο χρόνο της θητείας του απερχόμενου κοινοτικού συμβουλίου, αυτή θα πληρούται μόνο, εάν ο 
αριθμός των μελών αυτού έχει περιοριστεί κάτω από τον απαιτούμενο για απαρτία αριθμό των μελών.  

Σημείωση: 
 Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι έξι. 

(Μη ευκρινές σχόλιο από τον κ. Πανίκο Λεωνίδου) 

 Τι δε γίνεται;  Ε, αφού έχετε μπροστά σας την ατζέντα, κύριε Λεωνίδου μου!  Αφού είναι άλλος νόμος. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Διαδικαστικά.  Διαδικαστικά.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Μα, έννεν σωστό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Εντάξει, δε χρειάζεται…  Συνάδελφοι, παρακαλώ! 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Είναι ανευθυνότητα, κυρία Πρόεδρε, λυπούμαι που το λέω, είναι ανευθυνότητα και δε γίνεται να 
τοποθετείται η Βουλή με αυτόν τον τρόπο!  Να περιμένουμε πότε εννά να τους φωνάξουν, να έρτουν μέσα, για 
να πάμε σε ψηφοφορία!  Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα για ένα σώμα το οποίο σέβεται τον εαυτό του!  
Τζιαι να κάμνουμεν καθυστέρηση απλά τζιαι μόνον, για να έρτουν οι συνάδελφοι μας ’πού έξω!  Απαράδεκτα 
πράγματα, προσβάλλουμε τον θεσμό της Βουλής!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, επειδή ερωτούσαν με, εστείλαν μου μήνυμα τζιαι συναδέλφοι, δεν έχουν κατανοήσει και έπρεπε 
να παρακολουθείτε την ατζέντα, ότι είναι… 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Μα, τωρά σοβαρομιλούμε, κυρία Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο, κύριε Κυπριανού… 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο και αυτό θα έλεγα… 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Εάν δεν εκαταλάβαν οι βουλευτές τι ψηφίζουμε εις τη Βουλή, διερωτούμαι τι περιμένουμε να καταλάβει ο 
κόσμος! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, μη δώσουμε αυτή την εντύπωση, έχετε δίκαιο, γι’ αυτό το κατανόησα, όταν είδα κάποιους 
βουλευτές να βγαίνουν προς τα έξω, που δικαιούνται να πάνε, πολλοί συνάδελφοι το κάμνουν, προς τα έξω, γι’ 
αυτό θέλησα να κάμω την συγκεκριμένη επισήμανση.   

 Όπως και να έχει, επειδή είμαστε...  Πραγματικά, είναι απαράδεκτο να διακόπτουμε τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας, έχει απόλυτο δίκαιο ο κ. Κυπριανού, οπόταν συνεχίζουμε με την ψηφοφορία για την τροπολογία.  

 Δε θυμάμαι πού έχουμε μείνει, για να είμαι ειλικρινής.  Να με βοηθήσει ο Κώστας; 

 Μάλιστα.  Εναντίον; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Της τροπολογίας του κ. Μουσιούττα που αφορά τον περί Κοινοτήτων Νόμο.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, είκοσι οκτώ εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 6 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 116Δ του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, είκοσι έξι εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ένα λεπτό να τελειώσουμε, Άριστε μου.  Ναι;  Συγγνώμη, κύριε Δαμιανού. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, είκοσι έξι εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Ναι, κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, επειδή η πρόθεση του νομοθέτη καταγράφεται στα πρακτικά για σκοπούς 
χρησιμοποίησης σε οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία, θέλω να πω ότι αυτό που έκαμε αυτή τη στιγμή η 
πλειοψηφία του κοινοβουλίου ήταν αναδρομικά να καλύψει μια υφιστάμενη παρανομία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού. 

 Προχωράμε στο έβδομο θέμα, που τιτλοφορείται «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021». 

 Εδώ υπάρχει αίτημα για αναβολή, αντιλαμβάνομαι, από τη ΔΗΠΑ; 

 Κύριε Τρυφωνίδη; 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Είχαμε την πρόθεση, κυρία Πρόεδρε, και σας ενημερώσαμε, για να ζητήσουμε αναβολή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως! 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κατόπιν συνεννόησης και με τον πρόεδρο της επιτροπής Οικονομικών, καθώς και με τον Υπουργό 
Άμυνας, επειδή εκκρεμούν την άλλη βδομάδα… 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 Της επιτροπής Άμυνας. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Της Άμυνας, συγγνώμη, Μαρίνο μου, τον πρόεδρο της επιτροπής Άμυνας, καθώς και με τον Υπουργό 
Άμυνας, θα αποσύρουμε το αίτημα για αναβολή, να ψηφιστούν τα δύο νομοθετήματα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άρα, προχωράμε κανονικά. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 …με την υπόσχεση ότι την άλλη βδομάδα θα συζητηθούν οι άλλοι κανονισμοί που αφορούν την άλλη 
ακυρωτική απόφαση.  Να σημειώσομεν ότι όλοι αυτοί οι κανονισμοί είναι ένα μέρος των όλων κανονισμών για 
την αναδιάρθρωση των γενικών κανονισμών… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μην μπείτε στην ουσία.  Έχετε δίκαιο. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άρα, δεν ισχύει το αίτημά σας για αναβολή, άρα προχωράμε κανονικά στον σκοπό των κανονισμών.  

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 
Αξιωματικών) Κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Στρατού της 
Δημοκρατίας Νόμου που προβλέπουν την ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των αξιωματικών που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθώς και προς συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση διοικητικού 
δικαστηρίου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) 

(Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021» 
Παρόντες: 
 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Γιώργος Κάρουλλας  Παύλος Μυλωνάς 

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Κώστας Κώστα  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 13 Ιανουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας 
και ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Ζαχαρίας Κουλίας και Χρίστος Χρίστου.  

 Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή εξέτασε τους εν λόγω κανονισμούς κατά προτεραιότητα σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για λόγους που προκύπτουν 
από τη σημασία και τους σκοπούς των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού 
της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου 
που διέπει τα μέλη του στρατού. 
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 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, οι κανονισμοί 
διαλαμβάνουν τις ακόλουθες πρόνοιες: 

1. Οι αξιωματικοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα χαρακτηρίζονται ως «αξιωματικοί γραφείου» 
και θα έχουν ως ανώτατο βαθμό ανέλιξης τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη. 

2. Η απόφαση του υπουργού για χαρακτηρισμό ή μη αξιωματικού ως «αξιωματικού γραφείου» πρέπει να 
λαμβάνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή, 
σε περίπτωση που ο αξιωματικός βρίσκεται υπό κρίση, πριν από τη σύνοδο του αρμόδιου συμβουλίου 
κρίσεων. 

3. Σε περίπτωση που η υπηρεσία του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς παύσει για οποιονδήποτε λόγο, τυχόν 
αξιολογήσεις αξιωματικών που εκκρεμούν για τις οποίες αυτός ήταν αρμόδιος θα διενεργούνται από τον 
αντικαταστάτη του. 

4. Ως ανώτατος βαθμός ανέλιξης των αξιωματικών των σωμάτων του ναυτικού και της αεροπορίας, των 
ιατρών και των κοινών σωμάτων του στρατολογικού, οικονομικού και δικαστικού καθορίζεται ο βαθμός 
του Συνταγματάρχη αντί του Ταξιάρχου. 

5. Η συμπλήρωση χρόνου διοίκησης από τους μηχανικούς του ναυτικού και της αεροπορίας βαθμού 
Πλοιάρχου/Σμηνάρχου, προκειμένου να κριθούν, πλέον δε θα απαιτείται. 

6. Καθήκοντα διοίκησης σε αξιωματικό ο οποίος έχει παραπεμφθεί σε ιατροσυμβούλιο ή λόγω χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών βρίσκεται σε άδεια ασθενείας ή νοσηλεύεται δε θα ανατίθενται. 

7. Ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής, ώστε να δικαιούται κρίση αξιωματικός στον βαθμό του Υπολοχαγού, 
μειώνεται από τέσσερα (4) σε τρία (3) έτη. 

8. Αξιωματικός που είναι χαρακτηρισμένος ως «αξιωματικός γραφείου» δύναται οποτεδήποτε να επανέλθει 
στην προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση, εφόσον αποκατασταθούν τα προβλήματα υγείας του.  

 Σε περίπτωση επανόδου του, η αρχαιότητά του καθορίζεται όπως και πριν από τον χαρακτηρισμό του, 
ήτοι με βάση την ημερομηνία απόκτησης του κατεχόμενου βαθμού και όχι με βάση την ημερομηνία 
αποχαρακτηρισμού, όπως ισχύει σήμερα. 

 Περαιτέρω, σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού, ο χρόνος διοίκησης που απαιτείται να έχει, ώστε να 
κριθεί στον κατεχόμενο βαθμό, θα είναι τόσο ο χρόνος του κατεχόμενου βαθμού όσο και ο χρόνος που 
υπολείπεται από τους προηγούμενους βαθμούς με μέγιστο τα τρία (3) έτη επιπλέον του χρόνου 
διοίκησης για τον βαθμό που κατέχει.  Επιπροσθέτως, αξιωματικοί που επανέρχονται στην 
προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση, για να κριθούν με την ανώτατη διαβάθμιση κρίσης, πρέπει να 
έχουν αποφοιτήσει από τα καθοριζόμενα σχολεία. 

9. Αξιωματικός απαιτείται να εκτελεί σε κάθε βαθμό τουλάχιστον το ήμισυ του χρόνου διοίκησης που 
προβλέπεται, ανεξαρτήτως του χρόνου διοίκησης που δικαιούται να μεταφέρει. 

10. Χρέη εισηγητή στο Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων θα εκτελεί ο Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 

11. Τα μέλη του στρατού που υπηρετούν σε στρατιωτικά τμήματα θα δύναται να παραπέμπονται για εξέταση 
από ιατροσυμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Άμυνας ή/και του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς ή ύστερα 
από αίτησή τους, ώστε να διαγνωσθεί η πάθησή τους και να αποφασιστεί κατά πόσο είναι ικανά να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους. 

12. Οι απόφοιτοι αξιωματικοί ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) θα είναι αρχαιότεροι 
άλλων αξιωματικών διαφορετικής προέλευσης οποτεδήποτε διορίστηκαν το ίδιο έτος και όχι μόνο σε 
περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού. 

13. Αξιωματικός που βρίσκεται σε αφυπηρετική άδεια δε θα δύναται να διοριστεί ως μέλος των συμβουλίων 
κρίσεων. 

14. Τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων δύνανται να χαρακτηρίσουν πειθαρχικό παράπτωμα ως σοβαρό, εφόσον 
επιβλήθηκε γι’ αυτό ποινή φυλάκισης ή αυστηρότερη από αυτήν, ενώ δύνανται να λάβουν υπόψη ως 
κριτήριο για την κρίση αξιωματικού πειθαρχικό παράπτωμα ή/και ποινικό αδίκημα μόνο κατά την πρώτη 
κρίση που έπεται χρονικά της ημερομηνίας επιβολής της πειθαρχικής ποινής για το παράπτωμα ή/και της 
καταδίκης από ποινικό δικαστήριο. 

15. Η κύρωση των πινάκων κρίσεων αξιωματικών από τον Υπουργό Άμυνας, καθώς και η εξουσία του για 
παραπομπή υποθέσεων στο Συμβούλιο Επανακρίσεων καταργείται για λόγους αντικειμενικότητας και 
αμεροληψίας, δεδομένου ότι ο ίδιος είναι πρόεδρος του εν λόγω συμβουλίου. 

16. Τα απαιτούμενα χρόνια παραμονής σε κάθε βαθμό για τους αξιωματικούς των κοινών σωμάτων, 
δεδομένου ότι αφυπηρετούν σε μεγαλύτερη ηλικία, ήτοι με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας 
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τους, διαφοροποιούνται. 

17. Για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας και εφαρμογής της όλης διαδικασίας και ειδικότερα αναφορικά με την 
κοινοποίηση των κρίσεων και των πινάκων κρίσεων στους κριθέντες αξιωματικούς, η διαδικασία κρίσεων 
των αξιωματικών διαφοροποιείται. 

18. Σε αξιωματικούς παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης από κοινό σώμα σε κοινό σώμα. 

 Περαιτέρω, εισάγεται μεταβατική διάταξη αναφορικά με τους αξιωματικούς οι οποίοι με βάση τους 
καταργηθέντες περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις) Κανονισμούς του 1990 έως 2013 δεν είχαν υποχρέωση συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης, ώστε 
ο χρόνος υπηρεσίας που τυχόν είχαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των υπό τροποποίηση 
κανονισμών του 2016 σε θέσεις διοίκησης να λογίζεται ως χρόνος διοίκησης για τον εν λόγω βαθμό. 

 Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες των κανονισμών που αφορούν:  

1. τoν καθορισμό της αρχαιότητας αξιωματικού που αποχαρακτηρίζεται από «αξιωματικός γραφείου» και 

2. τη μεταβατική διάταξη για τους αξιωματικούς που δεν είχαν υποχρέωση συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης 
με βάση τους καταργηθέντες κανονισμούς του 1990 έως 2013 

προτείνεται όπως ισχύσουν αναδρομικά από τις 2 Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και δίκαιης αντιμετώπισης, 
καθώς και προς συμμόρφωση με σχετική νομολογία ως προς τον καθορισμό της αρχαιότητας και τη διαδικασία 
αποχαρακτηρισμού γενικότερα. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη 
ότι η προώθηση στο παρόν στάδιο προς έγκριση των κανονισμών, ήτοι ενάμιση μήνα προτού αρχίσουν οι κρίσεις 
για προαγωγή και οι αφυπηρετήσεις, και η μελέτη τους με πιεστικά χρονοδιαγράμματα θα δημιουργήσει μεγάλη 
αναστάτωση στους επηρεαζόμενους αξιωματικούς.  Ως εκ τούτου, τα ίδια μέλη εισηγήθηκαν όπως στο παρόν 
στάδιο προωθηθούν για έγκριση στην ολομέλεια της Βουλής μόνο οι πρόνοιες των κανονισμών που δεν 
επηρεάζουν τις επικείμενες κρίσεις, οι οποίες θα είναι ορθότερο να διεξαχθούν με βάση το υφιστάμενο 
κανονιστικό πλαίσιο.   

 Ο Υπουργός Άμυνας δε διαφώνησε με την πιο πάνω άποψη και εισηγήθηκε όπως στο παρόν στάδιο 
προωθηθούν προς έγκριση οι πρόνοιες των κανονισμών οι οποίες εναρμονίζονται με τον περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2021, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, και 
αφορούν την ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των αξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
υγείας από την υπηρεσιακή κατάσταση των αξιωματικών ελαφράς υπηρεσίας και υπηρεσίας γραφείου στην κοινή 
υπηρεσιακή κατάσταση αξιωματικών γραφείου, ώστε να τροχοδρομηθεί η διαδικασία στο συμβούλιο κρίσεων.  
Σημειώνεται ότι με την πιο πάνω άποψη συμφώνησε και ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς.   

 Περαιτέρω, ο Υπουργός Άμυνας εισηγήθηκε όπως στο παρόν στάδιο προωθηθούν προς έγκριση και οι 
πρόνοιες των κανονισμών οι οποίες σχετίζονται με ακυρωτική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.  Ειδικότερα, με 
τις εν λόγω τροποποιήσεις καταργείται η διαδικασία κύρωσης από τον Υπουργό Άμυνας των πινάκων κρίσεων 
των αξιωματικών που εκδίδονται από το συμβούλιο κρίσεων, καθώς και η εξουσία του να παραπέμπει υποθέσεις 
κρίσεων αξιωματικών ενώπιον του Συμβουλίου Επανακρίσεων.  Η εν λόγω τροποποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη 
μετά την ακυρωτική απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου για σκοπούς διαφύλαξης της αρχής της αμεροληψίας, 
δεδομένου ότι ο Υπουργός Άμυνας είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Επανακρίσεων.   

 Τέλος, ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι ανάλογες τροποποιήσεις με αυτές που περιλαμβάνονται στους 
κανονισμούς θα προωθηθούν το συντομότερο στη Βουλή και για τους κανονισμούς που διέπουν τους μόνιμους 
και τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να προωθήσει προς έγκριση από την ολομέλεια της 
Βουλής το σχετικό με τα πιο πάνω μέρος των κανονισμών, ήτοι το μέρος που εναρμονίζεται με τον βασικό νόμο 
και το μέρος που αφορά τη συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, ενώ το 
εναπομείναν μέρος αυτών αποφασίστηκε όπως εξεταστεί από την ίδια μετά την ολοκλήρωση από το Υπουργείο 
Άμυνας των διαδικασιών που αφορούν τις προαγωγές των αξιωματικών.   

 Τέλος, η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Άμυνας όπως επανεξετάσει τις πρόνοιες του εναπομείναντος 
κειμένου των κανονισμών και προβεί σε περαιτέρω τροποποιήσεις, ώστε να περιληφθούν σε αυτό μεταξύ άλλων 
μετρήσιμα κριτήρια σε σχέση με τις κρίσεις των αξιωματικών για την περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού 
πλαισίου που θα διέπει τις προαγωγές τους.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, τάχθηκε 
ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του μέρους του κειμένου των κανονισμών στη βάση των πιο πάνω.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες; 
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 Ο πρόεδρος της επιτροπής Άμυνας. 

 Κύριε Σιζόπουλε, έχετε τον λόγο. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Πάρα πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε, απλώς για να μην υπάρχουν οποιεσδήποτε παρεξηγήσεις.  Αυτό 
που ψηφίζουμε σήμερα στην ουσία αποτελεί εναρμόνιση των κανονισμών σε σχέση με τη νομοθεσία που 
εψηφίσαμεν τον περασμένο Νοέμβριο και τίποτε περισσότερο.  Τα υπόλοιπα θα συζητηθούν εν καιρώ. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Υπάρχει κάποιος άλλος ή άλλη που θέλει τον λόγο; 

 Όχι.   

 Προχωράμε στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Άρα, με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Το όγδοο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».   

 Τον σκοπό, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμου, ώστε να βελτιωθεί το πλαίσιο εφαρμογής του σε σχέση 
με την αναγνώριση μουσείων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και 

Προϋποθέσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»  
Παρόντες: 
 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσανθος Σαββίδης Χρίστος Χριστόφιας 

 Γιώργος Κάρουλλας Ανδρέας Αποστόλου 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Χρίστος Χριστοφίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις 
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συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 20 Οκτωβρίου, στις 24 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 
2021.  Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, 
του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και 
Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμου, ώστε να βελτιωθεί το 
πλαίσιο εφαρμογής του σε σχέση με την αναγνώριση μουσείων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, στις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η τροποποίηση του ορισμού του όρου «ιδιωτικό μουσείο», ώστε να περιληφθεί σε αυτόν η υποχρέωση 
για συμπερίληψη στους καταστατικούς σκοπούς του μουσείου η επιδίωξη δημιουργίας και λειτουργίας 
μουσείου. 

2. Η προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι διαδικασίες που ακολουθούνται σχετικά με την εξέταση 
της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης να καθορίζονται από την Επιτροπή Μουσείων. 

3. Η προσθήκη πρόνοιας για εξαίρεση των μουσείων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία δεν 
αποτελούν ανεξάρτητες οικονομικές οντότητες, από την υποχρέωση τήρησης οικονομικών λογαριασμών 
και οικονομικών καταστάσεων εσόδων και εξόδων, νοουμένου ότι στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
τους θα περιλαμβάνονται σημειώσεις σε σχέση με τα έσοδα, τα έξοδα και τις κεφαλαιουχικές τους 
δαπάνες. 

4. Η τροποποίηση του δεύτερου πίνακα του υφιστάμενου νόμου για σκοπούς εναρμόνισης της σχετικής 
ορολογίας με τη διεθνή πρακτική. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου η επιτροπή διαπίστωσε ότι το αρμόδιο υπουργείο δεν 
πραγματοποίησε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο 
υπουργείο όπως ενημερώσει τόσο την Ένωση Δήμων όσο και την Ένωση Κοινοτήτων, που δεν είχαν κληθεί να 
συμμετάσχουν στη σχετική διαβούλευση, για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.   

 Σε μεταγενέστερο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων και της 
Ένωσης Κοινοτήτων ανέφεραν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται στη Βουλή, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του 
μέλους της βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης, την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της 
ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του Πίνακα Β του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 5; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα έξι ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 5 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των 
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα επτά. 

 Εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Άρα, με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Λοιπόν, για τα θέματα υπ’ αριθμόν 9, 10, 11 και 12 υπάρχει κοινή έκθεση και ενοποιημένο κείμενο.  Τα 
θέματα τιτλοφορούνται, αντίστοιχα, «Ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου 
Συμφέροντος Νόμος του 2016», είναι πρόταση νόμου της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, «Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς 
(Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας και Επιείκειας) Νόμος του 2017», «Ο περί της Καθίδρυσης 
Αποτελεσματικού Πλαισίου Παροχής Ειδικής Έννομης Προστασίας στους Πληροφοριοδότες Δημοσίου 
Συμφέροντος (Όροι και Προϋποθέσεις) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021», είναι πρόταση νόμου της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, και «Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που αναφέρουν 
Παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης Νόμος του 2021». 

 Το νέο ενοποιημένο κείμενο τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις 
του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ενοποίηση σε νέο κείμενο των υπ’ αρ. 9 έως 12 σχεδίων νόμου υπό τον τίτλο «Ο περί Προστασίας 
Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022», με σκοπό τη 
θέσπιση νομοθεσίας για την καθίδρυση πλαισίου ειδικής έννομης αποτελεσματικής προστασίας των 
εργοδοτουμένων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη πληροφοριών και 
στοιχείων που περιήλθαν στην κατοχή τους ή υπέπεσαν στην αντίληψή τους εντός του εργασιακού τους χώρου, 
για τα οποία έχουν την εύλογη πεποίθηση ότι είναι αληθή και σχετίζονται με παραβάσεις του εθνικού ή του 
ενωσιακού δικαίου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τις 
προτάσεις νόμου και τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος 

Παρόντες: 
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Κωστής Ευσταθίου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Μη μέλη της επιτροπής: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου Ειρήνη Χαραλαμπίδου 

 Πανίκος Λεωνίδου Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τα σχέδια νόμου του 
επισυνημμένου παραρτήματος σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Οκτωβρίου, την 1η και 
στις 8 Δεκεμβρίου 2021 και στις 10 και 12 Ιανουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και εκπρόσωποι του 
ίδιου υπουργείου, της Αστυνομίας Κύπρου, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου, του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Cyprus Integrity Forum», του ΚΕΒΕ, της 
Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων 
Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και 
ΔΕΟΚ. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των σχεδίων νόμου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της 
επιτροπής Νίκος Γεωργίου, Άριστος Δαμιανού, Γιώργος Κουκουμάς και Σωτήρης Ιωάννου. 

 Σκοπός της υπ’ αριθμόν 1 πρότασης νόμου, που κατατέθηκε από την κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την προστασία 
πολιτών οι οποίοι κατέχουν πληροφορίες κακών πρακτικών ή φαινομένων διαφθοράς στον χώρο εργασίας τους 
και αποφεύγουν να δώσουν τις πληροφορίες αυτές σε θεσμικά όργανα, φοβούμενοι δυσμενείς συνέπειες για 
τους ιδίους, με στόχο την ενθάρρυνση της αποκάλυψης πληροφοριών προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. 

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Καθορισμός του τρόπου αποκάλυψης πληροφοριών που τυγχάνουν προστασίας δυνάμει των προνοιών 
αυτής, καθώς και προϋποθέσεων υπό τις οποίες παρέχεται προστασία και των προσώπων στα οποία 
δυνατόν να γίνονται οι εν λόγω αποκαλύψεις. 

2. Παροχή δικαιωμάτων στους πληροφοριοδότες σε σχέση με προστασία από δυσμενή διάκριση, μονομερή 
βλαπτική μεταβολή των συνθηκών εργασίας τους, παρενόχληση ή δυσμενή μεταχείρισή τους μέσω της 
ποινικοποίησης των πράξεων αυτών. 

3. Παροχή δικαστικής προστασίας στους πληροφοριοδότες αφενός με την ποινικοποίηση των πιο πάνω 
αναφερόμενων πράξεων και αφετέρου με την παροχή δικαιώματος προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο. 

4. Παροχή εξωδικαστικής προστασίας στους πληροφοριοδότες μέσω της δημιουργίας του θεσμού του 
Αρχιεπιθεωρητή και των Επιθεωρητών, οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή 
των προνοιών της πρότασης νόμου και στους οποίους δύναται ο πληροφοριοδότης να υποβάλει 
καταγγελία. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 2 νομοσχεδίου είναι η θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων προστασίας 
προσώπου που καταγγέλλει πράξεις διαφθοράς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και 
μέτρων επιείκειας για πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στις εν λόγω πράξεις και συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές 
για την πλήρη αποκάλυψη και δίωξη όλων των υπαιτίων πράξεων διαφθοράς. 

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται κυρίως τα ακόλουθα: 
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1. Παροχή προστασίας σε πρόσωπο το οποίο παρέχει στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή στην κατά 
περίπτωση αρμόδια αρχή πληροφορίες που καλόπιστα και εύλογα πιστεύει ότι τείνουν να αποκαλύψουν 
ότι διεπράχθη, διαπράττεται ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα διαφθοράς ή άλλη πράξη εν δυνάμει 
διαφθοράς, χωρίς το εν λόγω πρόσωπο να εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω πράξεις. 

2. Προστασία της ταυτότητας προσώπου που παρέχει πληροφορίες όπως αναφέρεται πιο πάνω μέσω της 
επιβολής υποχρέωσης μη δημοσίευσης ή αποκάλυψης της ταυτότητας του εν λόγω προσώπου και της 
ποινικοποίησης της παράβασης της υποχρέωσης αυτής. 

3. Θέσπιση μέτρων επιείκειας, σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο διέπραξε ή συμμετείχε σε αδίκημα 
διαφθοράς συνεργαστεί με τις αρχές. 

 Σκοπός της υπ’ αριθμόν 3 πρότασης νόμου, που κατατέθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 
και την κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι 
η θέσπιση νομοθεσίας για την καθίδρυση ενός αποτελεσματικού πλαισίου ειδικής έννομης προστασίας εκείνων 
των εργοδοτουμένων στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη πληροφοριών 
και στοιχείων που περιήλθαν στην κατοχή τους ή υπέπεσαν, αντιστοίχως, στην αντίληψή τους εντός του 
εργασιακού τους χώρου για τα οποία έχουν την εύλογη πεποίθηση ότι είναι αληθή και σχετίζονται με πράξεις 
διαφθοράς, πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς ή παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου. 

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
2019/1937/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με 
την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης». 

2. Καθίδρυση εξωτερικού διαύλου αναφοράς, ο οποίος θα λειτουργεί στο Γραφείο του  Γενικού Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας και θα στελεχώνεται από λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, στον 
οποίο ο εργοδοτούμενος θα υποβάλλει αναφορά απ’ ευθείας ή/και υπό όρους και προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην πρόταση νόμου. 

3. Θέσπιση διαδικασίας δημόσιας αποκάλυψης στοιχείων και πληροφοριών στο ευρύ κοινό μέσω των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή και προφορικά σε καθοριζόμενα πρόσωπα. 

4. Θεσμοθέτηση δυνατότητας εργοδοτουμένου να υποβάλλει αναφορά για άλλες πράξεις ή παραλείψεις ενός 
ευρέος φάσματος προσώπων εντός του εργασιακού πλαισίου που, κατόπιν δέουσας έρευνας, δυνατόν 
να καταλήξουν σε στοιχειοθέτηση αδικήματος διαφθοράς. 

5. Παροχή ισχυρής προστασίας σε εργοδοτούμενο ο οποίος ενεργεί καλόπιστα και με την εύλογη πεποίθηση 
ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρει είναι αληθή με απαλλαγή του από πειθαρχική, αστική και 
ποινική ευθύνη. 

6. Θέσπιση πειθαρχικού και ποινικού αδικήματος που αφορά στην εκδήλωση αντιποίνων οποιασδήποτε 
μορφής εκ μέρους του αναφερομένου, άλλου ιεραρχικά ανωτέρου ή πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 4 νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/1937/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της 
Ένωσης».  

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του νομοσχεδίου βάσει του οποίου οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα 
εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης με πέραν των 
δέκα χιλιάδων κατοίκων ή πέραν των πενήντα εργαζομένων, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα σε 
επιχειρήσεις με πέραν των πενήντα εργαζομένων.  

2. Θέσπιση πλαισίου προστασίας των πληροφοριοδοτών οι οποίοι προβαίνουν σε γνωστοποιήσεις που 
αφορούν παραβάσεις συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται 
στο παράρτημα του νομοσχεδίου. 

3. Καθορισμός των προσώπων που δικαιούνται προστασία δυνάμει των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

4. Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αναφοράς μέσω εσωτερικών ή εξωτερικών διαύλων αναφοράς. 

5. Ορισμός ως εξωτερικού διαύλου του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης 
κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6. Καθορισμός μέτρων προστασίας των πληροφοριοδοτών, περιλαμβανομένων μέτρων στήριξης, 
απαγόρευσης αντιποίνων και μέτρων προστασίας έναντι αντιποίνων, καθώς και μέτρων προστασίας της 
ταυτότητας των αναφερομένων. 
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 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε τα υπό συζήτηση σχέδια νόμου κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής, λόγω της φύσης και της σημασίας αυτών, αφού, 
όπως επισημάνθηκε γραπτώς στην επιτροπή από την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφενός η 
θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις συγκαταλέγεται στα 
θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και η εκταμίευση 
κονδυλίου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προϋποθέτει την ψήφισή του μέχρι το τέλος 
Ιανουαρίου 2022 και αφετέρου η χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση των διατάξεων της Οδηγίας 2016/800 από 
τα κράτη μέλη ήταν η 17η Δεκεμβρίου 2021.    

 Σημειώνεται επίσης ότι τα σχέδια νόμου εξετάστηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κατά 
την παρελθούσα Βουλευτική Περίοδο.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατά την παρούσα Βουλευτική 
Περίοδο, αξιοποιώντας την ενδελεχή εξέταση των σχεδίων νόμου από την αντίστοιχη επιτροπή κατά την 
παρελθούσα Βουλευτική Περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια των προνοιών τους, έκρινε σκόπιμο να 
προχωρήσει με την εξέταση ενοποιημένου κειμένου αυτών.  Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
και τις εισηγήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν από μέλη της τότε επιτροπής και τους εμπλεκόμενους φορείς που 
παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της, συνέταξε και υπέβαλε στην επιτροπή ενοποιημένο κείμενο των σχεδίων 
νόμου. 

 Στο ενοποιημένο κείμενο των σχεδίων νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
1. Παροχή προστασίας σε πρόσωπα που υποβάλλουν αναφορά σε σχέση με: 

α. συγκεκριμένες παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες καθορίζονται ρητά,  

β. πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με διάπραξη ή πιθανή διάπραξη ποινικού αδικήματος ή με 
μη συμμόρφωση προσώπου προς νόμιμη υποχρέωσή του, 

γ. παραβάσεις που θέτουν ή πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία οποιουδήποτε 
προσώπου, 

δ. παραβάσεις που προκαλούν ή πιθανόν να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον. 

2. Καθορισμός των προσώπων που δικαιούνται προστασία στα οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 
πρόσωπα: 

 α. Πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

i. τα οποία εργάζονται στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα και κατέχουν πληροφορίες σχετικά 
με παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εργασιακό πλαίσιο, 

ii. τα οποία αναφέρουν ή αποκαλύπτουν δημόσια πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις που 
έχουν περιέλθει στην κατοχή τους στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης η οποία έχει λήξει, 

iii. των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμα αρχίσει, σε περίπτωση που πληροφορίες 
σχετικά με παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περιέλθει στην κατοχή 
της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν 
από τη σύναψη σύμβασης ή την έναρξη της εργοδότησης. 

β. Πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις του εθνικού δικαίου: 

i. τα οποία έχουν την ιδιότητα του «εργοδοτουμένου» ή του «αυτοτελώς εργαζομένου», όπως 
οι όροι αυτοί ορίζονται στον προτεινόμενο νόμο,  

ii. τα οποία αναφέρουν ή αποκαλύπτουν δημόσια πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις που 
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης η οποία έχει λήξει, 

iii. των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμα αρχίσει, σε περίπτωση που πληροφορίες 
σχετικά με παραβάσεις έχουν περιέλθει στην κατοχή τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη σύμβασης ή την 
έναρξη της εργοδότησης. 

 γ. Τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα και ενδεχομένως να 
υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο. 

 δ. Νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα ή για τα οποία εργάζονται 
ή συνδέονται με εργασιακή σχέση τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα. 

3. Καθορισμός προϋποθέσεων για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε αναφορά. 
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4. Επιβολή υποχρέωσης στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να καθορίσουν διαύλους και 
διαδικασίες για εσωτερική αναφορά παραβάσεων. 

5. Θέσπιση διαδικασιών για υποβολή αναφοράς μέσω εσωτερικών διαύλων αναφοράς.  

6. Επιβολή υποχρέωσης στις αρμόδιες αρχές να καθορίσουν ανεξάρτητους και αυτόνομους εξωτερικούς 
διαύλους για την παραλαβή και τη διαχείριση πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις, καθώς και 
υποχρέωσης να διαχειρίζονται και να εξετάζουν τέτοιες πληροφορίες. 

7. Παροχή προστασίας σε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε δημόσια αποκάλυψη παραβάσεων υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

8. Επιβολή υποχρέωσης εμπιστευτικότητας όσον αφορά την ταυτότητα του αναφέροντος, 
περιλαμβανομένης κάθε πληροφορίας από την οποία μπορεί να συναχθεί άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα 
του αναφέροντος. 

9. Θέσπιση μέτρων προστασίας του αναφέροντος από οποιαδήποτε αντίποινα εναντίον του, καθώς και 
μέτρων στήριξης αυτού. 

10. Καθορισμός των δικαστηρίων που θα είναι αρμόδια για την εκδίκαση των εργατικών διαφορών και λοιπών 
διαφορών ιδιωτικού δικαίου που δυνατόν να αναφύονται εξ αφορμής της εφαρμογής των προνοιών του 
προτεινόμενου νόμου. 

11. Καθορισμός των κυρώσεων και αποζημιώσεων που δυνατόν να επιβληθούν από το αρμόδιο δικαστήριο. 

12. Θέσπιση των ποινικών αδικημάτων της παρεμπόδισης υποβολής αναφοράς, της διενέργειας αντιποίνων 
σε βάρος αναφέροντος, της κίνησης καταχρηστικών διαδικασιών κατά αναφέροντος, της παράβασης της 
υποχρέωσης τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας του αναφέροντος και της υποβολής 
ψευδών αναφορών ή ψευδών δημόσιων αποκαλύψεων. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη επί των προνοιών του ενοποιημένου κειμένου των σχεδίων 
νόμου την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η ευρύτητα του ορισμού του όρου «αρμόδια αρχή». 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι αρμόδιες αρχές υπέχουν υποχρέωση να 
καθορίσουν ανεξάρτητους και αυτόνομους εξωτερικούς διαύλους για την παραλαβή και διαχείριση 
πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις, ενώ στις εν λόγω αρχές παρέχονται εξουσίες και αρμοδιότητες για 
τη διερεύνηση και διαχείριση αναφορών που υποβάλλονται μέσω των εξωτερικών διαύλων. Ως «αρμόδια 
αρχή» ορίζεται κάθε υπηρεσία, αρχή, οργανισμός, υπουργός, υφυπουργός, τμήμα, συμβούλιο και έφορος 
που, βάσει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, παραλαμβάνει αναφορές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 
ή έχει υπό την ευθύνη του την εποπτεία ή/και διερεύνηση πράξεων οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αρχή, υπηρεσία ή οργανισμός 
ορίζεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 Ειδικότερα, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμό όσον αφορά την ορθή και πλήρη 
πληροφόρηση των πολιτών, αφού η ασάφεια του εν λόγω ορισμού δυνατόν να αποτελέσει πρόσκομμα 
στην υποβολή αναφορών από πολίτες. 

Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
επισήμαναν στην επιτροπή ότι το πεδίο εφαρμογής της υπό εναρμόνιση Οδηγίας είναι τόσο ευρύ, ώστε 
να μην καθίσταται δυνατό να καθοριστεί μόνο μία αρχή ως αρμόδια για τη διαχείριση των αναφορών.   

2. Η εξαίρεση από την υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς των αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης οι οποίες έχουν λιγότερους από δέκα χιλιάδες κατοίκους ή λιγότερους από πενήντα 
εργαζομένους. 

Συναφώς, μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν είτε να απαλειφθεί η εν λόγω εξαίρεση, ώστε η ως άνω 
αναφερόμενη υποχρέωση να επιβάλλεται σε όλες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε να περιοριστεί, 
μειώνοντας τον αριθμό των κατοίκων σε πέντε χιλιάδες και τον αριθμό των εργαζομένων σε είκοσι πέντε, 
ώστε η σχετική υποχρέωση να επιβάλλεται σε μεγαλύτερο αριθμό αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

3. Η παροχή δυνατότητας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού τομέα με 50 έως 249 εργαζομένους να έχουν 
κοινούς εσωτερικούς διαύλους για την παραλαβή και διερεύνηση αναφορών. 

Ειδικότερα την επιτροπή απασχόλησε η πρακτική εφαρμογή της ρύθμισης αυτής, αφού, όπως 
αναφέρθηκε ενδεικτικά, πιθανόν η αναφορά να περιλαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες. 

4. Η εξαίρεση των νομικών προσώπων του ιδιωτικού τομέα που έχουν λιγότερους των πενήντα εργαζομένων 
από την υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς. 

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα με λιγότερους από 
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πενήντα εργαζομένους δεν υποχρεούνται να καθιερώσουν διαύλους αναφοράς, αλλά ενθαρρύνονται να 
ορίζουν κατάλληλα πρόσωπα ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τη διάρθρωσή τους, να 
παραλαμβάνουν και να παρακολουθούν αναφορές. 

Όπως επισημάνθηκε από μέλη της επιτροπής, τέτοιου είδους νομικά πρόσωπα αποτελούν τη συντριπτική 
πλειοψηφία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και, κατ’ επέκταση, βασικές πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου 
δε θα τύχουν εφαρμογής στο μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικού τομέα. 

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τόνισαν ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του προτεινόμενου νόμου, οι εργαζόμενοι στα εν λόγω νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα θα έχουν τη 
δυνατότητα να υποβάλουν αναφορά σε εξωτερικό δίαυλο που θα καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές και 
να τύχουν της προβλεπόμενης στον προτεινόμενο νόμο προστασίας. 

5. Το ύψος των προβλεπόμενων ποινών που δύναται να επιβληθούν από το δικαστήριο για το ποινικό 
αδίκημα της υποβολής ψευδούς αναφοράς ή ψευδούς δημόσιας αποκάλυψης. 

Σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια, πρόσωπο που αποδεικνύεται ότι προέβη εν γνώσει του σε ψευδείς 
αναφορές ή ψευδείς δημόσιες αποκαλύψεις είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 
του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. 

 Ειδικότερα, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμό για τις προτεινόμενες ποινές χαρακτηρίζοντάς 
τις ως ιδιαίτερα χαμηλές και εισηγήθηκαν όπως η μέγιστη ποινή φυλάκισης αυξηθεί στα τρία έτη και η 
μέγιστη χρηματική ποινή στις τριάντα χιλιάδες ευρώ. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με τη Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας, προέβη σε αναθεώρηση του ενοποιημένου κειμένου των σχεδίων νόμου, 
επιφέροντας στις πρόνοιες αυτού τροποποιήσεις στη βάση των εισηγήσεων των μελών της επιτροπής, καθώς 
και τροποποιήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την Οδηγία.  Ειδικότερα, 
στο αναθεωρημένο κείμενο που υποβλήθηκε στην επιτροπή επήλθαν τροποποιήσεις που αφορούν μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Εισαγωγή ερμηνείας για τους όρους «αυτοτελώς εργαζόμενος», «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και 
«δημόσιος υπάλληλος», ώστε να διευκρινιστεί η έννοια των όρων αυτών. 

2. Προσθήκη προνοιών που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

3. Διευκρίνηση ότι, σε περίπτωση που ο αναφέρων υποβάλει αναφορά μέσω εξωτερικού διαύλου ενόσω 
εκκρεμεί διαδικασία εξέτασης αναφοράς επί του ίδιου θέματος η οποία υποβλήθηκε μέσω εσωτερικού 
διαύλου, η διαδικασία ενώπιον του εσωτερικού διαύλου θα διακόπτεται. 

4. Διαφοροποίηση της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης με λιγότερους από 
δέκα χιλιάδες κατοίκους ή λιγότερους από πενήντα εργαζομένους εξαιρούνται από την υποχρέωση 
καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς, ώστε η εν λόγω εξαίρεση να εφαρμόζεται σε αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης με λιγότερους από πέντε χιλιάδες κατοίκους ή λιγότερους από είκοσι πέντε εργαζομένους. 

5. Αύξηση των ποινών που δύναται να επιβάλει το δικαστήριο για τα ποινικά αδικήματα της παρεμπόδισης 
υποβολής αναφοράς, της διενέργειας αντιποίνων σε βάρος αναφέροντος, της κίνησης καταχρηστικών 
διαδικασιών κατά αναφέροντος, της παράβασης της υποχρέωσης τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα 
της ταυτότητας του αναφέροντος και της υποβολής ψευδών αναφορών ή ψευδών δημόσιων 
αποκαλύψεων από ένα έτος φυλάκισης και δέκα χιλιάδες ευρώ χρηματική ποινή σε τρία έτη φυλάκισης 
και τριάντα χιλιάδες ευρώ χρηματική ποινή. 

 Επιπροσθέτως, η επιτροπή επέφερε στο αναθεωρημένο ενοποιημένο κείμενο των σχεδίων νόμου 
εκτεταμένες τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από 
νομοτεχνικής απόψεως. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε 
να τοποθετηθεί επί των προνοιών του ως άνω ενοποιημένου κειμένου των σχεδίων νόμου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του ενοποιημένου κειμένου των σχεδίων νόμου του 
επισυνημμένου παραρτήματος, θα τιτλοφορείται ως «Ο περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν 
Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022». 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος Νόμος του 2016. 

2. Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς (Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας και Επιείκειας) Νόμος 
του 2017. 
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3. Ο περί της Καθίδρυσης Αποτελεσματικού Πλαισίου Παροχής Ειδικής Έννομης Προστασίας στους 
Πληροφοριοδότες Δημοσίου Συμφέροντος (Όροι και Προϋποθέσεις) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος 
του 2021. 

4. Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης Νόμος 
του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  Και παρακαλώ να καταρτιστεί λίστα, αν και εφόσον 
υπάρχουν αρκετοί που θέλουν να μιλήσουν, για να την τηρήσουμε. 

 Παρακαλώ.  Δεν υπάρχουν.  Θα προχωρήσω στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Κυρία Χαραλαμπίδου, βλέπω… 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Εξεχάστηκεν…  Άφησα τον πρόεδρο της επιτροπής Νομικών πρώτα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Εν εξεχάστηκα!  Έχω ήδη ενημερώσει ότι θα είμαι ομιλητής, ο τελευταίος ομιλητής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο.  Το ξέχασα.   

 Οπόταν, θέλετε να ξεκινήσετε; 

 Α, τώρα βλέπω και άλλα χέρια.  Ωραία!  Θα πάμε με τη σειρά κομμάτων.   

 Κυρία Ατταλίδου, να ξεκινήσουμε από εσάς;  Βλέπω τον κ. Ευσταθίου, την κ. Χαραλαμπίδου, τον κ. 
Τορναρίτη, την κ. Ερωτοκρίτου. 

 Κυρία Ατταλίδου, έχετε τον λόγο. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Ενόμιζα ότι θα μιλήσει πρώτα η κ. Χαραλαμπίδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ξεκινάμε κατά σειρά κομμάτων.  Έχετε τον λόγο. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Εντάξει. 

 Η ψήφιση της νομοθεσίας για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έρχεται σε μια 
περίοδο που η χώρα μας, αλλά και η κοινωνία ολόκληρη την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ.   

 Να πω και να υπενθυμίσω ότι το Κίνημα Οικολόγων είχε υποβάλει πρόταση το 2016 για την προστασία 
των μαρτύρων.  Ήρθε η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολούθησε η πρόταση νόμου της κ. Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου, την οποία πραγματικά θα ήθελα να συγχαρώ θερμά για όλη τη δουλειά που έχει κάνει, για να 
περάσει αυτή η νομοθεσία, η οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική, γιατί οι πολίτες της Κύπρου 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύουν ότι η χώρα μας είναι διεφθαρμένη.  Επιβεβαιώνεται από τις εκθέσεις 
του Transparency International, αλλά και από το Ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Και αυτή η 
επιβεβαίωση φυσικά δεν έρχεται χωρίς κόστος και επιπτώσεις.  Η κοινωνία είναι τόσο δύσπιστη για τη λειτουργία 
του δημόσιου φορέα και των θεσμών που παράγουν πολιτική και φοβάται να καταγγείλει τη διαφθορά.  Το 76% 
των πολιτών της Κύπρου φοβούνται ότι, αν καταγγείλουν τη διαφθορά, θα έχουν επιπτώσεις.  Είμαστε η πρώτη 
χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που φοβούνται οι πολίτες.   

 Έχουμε ανάγκη να δημιουργήσουμε και συνεχώς να ενδυναμώνουμε τον μηχανισμό προστασίας 
οποιουδήποτε πολίτη καταγγέλλει τη διαφθορά.  Πέραν τούτου όμως, πρέπει να αποδείξουμε στους πολίτες ότι 
το κράτος κρατά ίσες αποστάσεις σε ζητήματα διαφάνειας.  Δεν κάνει πλάτες σε αξιωματούχους, όσο ψηλά και 
αν βρίσκονται, και αποδίδει δικαιοσύνη, ανεξάρτητα από το ποιος επηρεάζεται. 

 Θα στηρίξουμε με ικανοποίηση το νομοσχέδιο όπως αυτό διαμορφώνεται.  Και πάλι να δώσω 
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συγχαρητήρια στην κ. Χαραλαμπίδου, γιατί επέκτεινε μία Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούσε στο 
Κοινοτικό Δίκαιο και στο εθνικό δίκαιο και να πω ότι τώρα μπαίνομε στη λίστα των λίγων κρατών που θα έχουν 
περάσει την Οδηγία σε εθνική νομοθεσία, όμως η ψήφιση του νομοσχεδίου δεν είναι αρκετή.  Γνωρίζουμε όλοι 
πως πολλές νομοθεσίες μένουν ανεφάρμοστες στην Κύπρο.  Η επιτυχία του νομοσχεδίου θα φανεί από τον 
αριθμό των περιπτώσεων διαφθοράς που θα καταγγελθούν και την αποτελεσματική προστασία που θα 
παρασχεθεί στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.  Εάν δεν ακούσουμε τίποτε στο επόμενο διάστημα, 
σημαίνει πως η διαφθορά βασιλεύει και πως η ατιμωρησία θα συνεχίσει να δρα αποθαρρυντικά προς τα άτομα 
που έχουν σκοπό να αποκαλύψουν αδικήματα διαφθοράς.  Γι’ αυτό και απαιτείται ανεξάρτητη αρχή για πάταξη 
της διαφθοράς με ουσιαστικές ανακριτικές εξουσίες, που θα ασχολείται με την καταστολή και την προσαγωγή 
των υπόπτων ενώπιον δικαστηρίων.  Τότε και μόνο τότε θα νιώσουν οι πιθανοί μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος 
ότι η πολιτεία πραγματικά ευνοεί και επιδιώκει την αποκάλυψη πληροφοριών και πάταξη της διαφθοράς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ατταλίδου. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

 Έχει την τιμητική της σήμερα η κ. Χαραλαμπίδου.  Θα ήθελα να τη συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου για 
το πείσμα της και την επιμονή της στην προώθηση αυτής της νομοθεσίας, η οποία πραγματικά έλειπε από αυτό 
το νομικό οπλοστάσιο το οποίο έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση, το κράτος, στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς. 

 Τα συγχαρητήριά μου βεβαίως επεκτείνονται και σε όλους όσους συνέτειναν στην ολοκλήρωση της 
μακράς αυτής διαδικασίας και στο να κατανοήσουμε τη διαφορά όλοι μεταξύ μάρτυρα και πληροφοριοδότη.  Μετά 
από πάρα πολλές προσπάθειες έγινε κατορθωτό και αυτό στην Κύπρο.   

 Το νομικό οπλοστάσιο υπάρχει -είναι εδώ παρούσα και η Υπουργός Δικαιοσύνης- υπάρχει το νομικό 
οπλοστάσιο.  Το ζήτημα είναι να εφαρμοστούν οι νόμοι οι οποίοι ψηφίζονται με πολύ κόπο και πολλή επιμονή.  
Το πρόσφατο παράδειγμα δυστυχώς της εγκληματικής ενέργειας στη Λάρνακα με τη δολοφονία συγκεκριμένου 
προσώπου, το οποίο σχετίζεται με μαρτυρία ενώπιον δικαστηρίου, δείχνει ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά 
μας στο να εφαρμόσουμε αυτού του είδους ευαίσθητες νομοθεσίες οι οποίες ψηφίζονται.  Στο χέρι μας είναι, όλη 
η Βουλή, όλο το οπλοστάσιο είναι στη διάθεσή σας, το νομικό οπλοστάσιο, προκειμένου να εφαρμόσουμε τον 
νόμο σε ένα κράτος δικαίου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ευσταθίου. 

 Τον λόγο έχει η κ. Ερωτοκρίτου εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, και εγώ με τη σειρά μου θα πω ότι σήμερα έχει την τιμητική της η κ. Χαραλαμπίδου, την 
οποία συγχαίρουμε για την επιμονή της, αλλά και την πίστη της, όταν ξεκινούσε την προσπάθεια για την εισαγωγή 
αυτής της νομοθεσίας στην Κύπρο, ότι θα τα καταφέρναμε μία μέρα όντως να έχουμε και εθνική νομοθεσία που 
να καλύπτει αυτό το θέμα.  Και εμείς τη συγχαίρουμε και την ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία και την επιμονή 
της.   

 Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη όμως και θα συνεχίσω απ’ εκεί που έμεινε ο ευπαίδευτος συνάδελφος 
ο κ. Ευσταθίου, γιατί, ενώ πράγματι πρόκειται για μία πολύ σημαντική νομοθεσία, παρά ταύτα δε θα κουραστούμε 
να λέμε ότι στην Κύπρο δεν έχουμε πρόβλημα απουσίας νομοθεσιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να 
εμπλουτίζουμε και να εκσυγχρονίζουμε συνέχεια τη νομοθεσία μας.  Το μεγάλο το πρόβλημα είναι στην 
εφαρμογή των νόμων.  Και, παρά το γεγονός ότι αυτό είναι ένα σύγχρονο ριζοσπαστικό νομοσχέδιο, εάν δεν 
εφαρμοστεί, όπως προνοείται και όπως η φιλοσοφία του επιτάσσει, τότε θα έχουμε κάνει έναν πολύ ωραίο νόμο 
για τον οποίο θα μπορούμε να αγορεύουμε στην ολομέλεια, θα μπορούμε να παινευόμαστε γι’ αυτόν στο 
εξωτερικό, αλλά επί της ουσίας δε θα έχει παράξει τίποτα.  Γι’ αυτό πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, πρέπει να 
γνωρίζει η κοινωνία, πρέπει οι ίδιοι οι κυβερνώντες -και απευθύνομαι και στην Υπουργό Δικαιοσύνης, με την 
οποία συνεργαστήκαμε και εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα και συμβάλαμε, για να έχουμε αυτό το νομοσχέδιο 
σήμερα ενώπιόν μας- ότι πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου για τις 
υποχρεώσεις που έχουν κάτω από αυτό το νομοσχέδιο, για τις διαδικασίες που πρέπει να βάλουν σε ισχύ, για 
τα άτομα τα οποία πρέπει να διορίσουν και για την ενημέρωση που πρέπει να κάνουν σε όλους τους 
εργαζομένους, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, για τη δυνατότητα που έχουν πληροφοριοδότες να 
παραδώσουν την πληροφορία τους με μία διαδικασία που να είναι σίγουροι για τη δική τους την ασφάλεια, να 
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είναι σίγουροι ότι δε θα προκύψουν αντίποινα λόγω αυτής της θαρραλέας τους πράξης να καταγγείλουν πράξη 
διαφθοράς.  Και επιτέλους να δούμε αδικήματα που αφορούν τη διαφθορά να καταλήγουν στη δικαιοσύνη, να 
βλέπουν την πόρτα της δικαιοσύνης και να βλέπει η κοινωνία ότι πράγματι δε λέμε μόνο ότι δεν ανεχόμαστε τη 
διαφθορά, πράττουμε αναλόγως και το σύστημα τιμωρεί οποιονδήποτε περνά από το μυαλό του να συμμετάσχει 
σε αυτές τις διαδικασίες.   

 Άρα, κυρία Πρόεδρε, με πολλή ικανοποίηση θα στηρίξουμε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά ξανά, εάν δεν μπει 
σε εφαρμογή όλος αυτός ο μηχανισμός ο οποίος προβλέπεται στο νομοσχέδιο και γίνει ενημέρωση όλων των 
συντελεστών για τις δυνατότητες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν και που προκύπτουν απ’ αυτό 
το νομοσχέδιο, θα έχουμε μείνει μόνο σε μία απλή έκφραση ρητορικά της ικανοποίησής μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ερωτοκρίτου.   

 Τον λόγο έχει η κ. Χαραλαμπίδου. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θέλετε και εσείς;   

 Περιμένετε, κυρία Χαραλαμπίδου.   

 Να προηγηθείτε, κύριε Χρίστου, για να αφήσουμε την κ. Χαραλαμπίδου…  Ανάλογα, είπαμε, με τη σειρά 
των κομμάτων, γι’ αυτό. 

 Κύριε Χρίστου, έχετε τον λόγο. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Θέλουμε με τη σειρά μας και εμείς να δηλώσουμε ότι θα στηρίξουμε και τα νομοσχέδια και τις προτάσεις 
νόμου, αποδεικνύοντας στην πράξη δύο πράγματα: Πρώτον, όταν κάτι είναι σωστό προς την κοινωνία, εμείς 
χωρίς κομματικές παρωπίδες το στηρίζουμε και, δεύτερον, γιατί το μεγάλο ζήτημα της διαφθοράς είναι θέμα που 
τον τόπο μας τον έχει πληγώσει πολύ βαθιά και ο κόσμος, η κοινωνία αναμένει από τους βουλευτές και την 
πολιτεία να πράξουν ό,τι χρειάζεται, για να οδηγηθούν αυτές οι υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης.   

 Θέλω να πιστεύω ότι και μετά τις σημερινές αποφάσεις οι θεσμοί απονομής της δικαιοσύνης θα πράξουν 
το έργο τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Χρίστου. 

 Κυρία Χαραλαμπίδου. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Καταρχάς, ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια.   

 Είμαι πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη.  Επιτέλους ψηφίζεται σήμερα ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, 
το οποίο σε πολλές χώρες της Ευρώπης θεωρείται και είναι η αιχμή του δόρατος για την πάταξη της διαφθοράς, 
μια ουσιώδης, καθοριστική μεταρρύθμιση προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας με στόχο την 
υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος.  Με το νομοθετικό αυτό πλαίσιο, το οποίο δημιουργείται από την 
ενοποίηση της ευρωπαϊκής Οδηγίας και της πρότασης νόμου που κατέθεσα το 2016 εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής μου ομάδας, θα προστατεύονται οι πολίτες οι οποίοι κατέχουν σημαντικές πληροφορίες για 
θέματα διαφθοράς και κακών πρακτικών που πλήττουν το δημόσιο. 

 Καταθέσαμε την πρόταση νόμου το 2016.  Πρέπει να διερωτηθούμε στο πλαίσιο αυτοκριτικής ως 
κοινοβούλιο γιατί μας πήρε έξι ολόκληρα χρόνια να την ψηφίσουμε σε νόμο και να εξοπλιστούμε ως κράτος με 
ένα τόσο ισχυρό όπλο για την πάταξη της διαφθοράς και μάλιστα σε μια χώρα που υπάρχει βαρύ ιστορικό με 
προσπάθειες πειθαρχικών διώξεων και στοχοποίησης αυτών που παρέχουν τις πληροφορίες, με αποτέλεσμα 
να κυριαρχεί ο φόβος ανάμεσα στους πολίτες για αντίποινα και συνέπειες.  Και είχαν δίκαιο να φοβούνται οι 
πολίτες.  Σε ένα μικρό κράτος όπου ο ένας γνωρίζει τον άλλο εύκολα επιβάλλεις τη σιωπή, ιδιαίτερα όταν 
κλονίζεται και η εμπιστοσύνη σε θεσμούς.  Ακόμα και τώρα, με την ψήφιση του νόμου, θα πάρει αρκετό χρόνο, 
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για να ξεθαρρέψουν και να κατανοήσουν οι πολίτες ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εκφοβισμού, αντιποίνων ή 
άλλων απειλών ούτε στον δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό τομέα. 

 Σήμερα λοιπόν θεσπίζεται νομοθετικό πλαίσιο που προνοεί για την προστασία πολιτών οι οποίοι κατέχουν 
πληροφορίες κακών πρακτικών ή διαφθοράς στον χώρο εργασίας τους στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα και 
αποφεύγουν να δώσουν τις πληροφορίες αυτές σε θεσμικά όργανα για δικούς τους λόγους, ίσως φοβούμενοι 
περαιτέρω δυσμενείς συνέπειες ή λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης.  Η ψήφιση του νομικού αυτού πλαισίου θα 
ενθαρρύνει τους πολίτες να αντιδρούν σε φαινόμενα διαφθοράς που παρατηρούν ή υποψιάζονται και να τα 
καταγγέλλουν.  Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσει η πολιτεία πρόσβαση σε πληροφόρηση που δε θα μπορούσε 
αλλιώς να έχει για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προαγωγή της διαφάνειας και θα δημιουργηθεί μια 
υποδομή που θα προωθεί μια εργασιακή κουλτούρα η οποία σκοπό θα έχει την αποτροπή φαινομένων 
διαφθοράς. 

 Στην προσπάθειά μας να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να δίνουν πληροφορίες περιλάβαμε στην πρόταση 
νόμου -και υιοθετήθηκε πλήρως στο υφιστάμενο νομοσχέδιο- ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα προστασίας, μέτρα που 
απαγορεύουν την απόλυση, τον υποβιβασμό ή τη στέρηση της προαγωγής, την αρνητική αξιολόγηση, τη 
δυσμενή μεταχείριση ή διάκριση, τον εκφοβισμό ή την περιθωριοποίηση, την καταχώρηση σε μαύρη λίστα, γιατί 
γίνονται και αυτά, τη μη ανανέωση σύμβασης και άλλα συναφή μέτρα.  Κάνουμε ένα βήμα μπροστά.   

 Σήμερα το κοινοβούλιο αποδεικνύει με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου τη βούλησή του.  
Τα λόγια μετουσιώνονται σε πράξη.  Θα παρακολουθούμε την εφαρμογή του νομοσχεδίου και οι πολίτες θα 
πρέπει να ενημερωθούν για τις πρόνοιες και τον τρόπο εφαρμογής του και αυτό μπορούμε να το πράξουμε και 
ως κοινοβούλιο, αλλά και σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης.  Η πάταξη της 
διαφθοράς αφορά όλους.  Σε αρκετές περιπτώσεις μεγάλα σκάνδαλα αποκαλύφθηκαν από μια μικρή 
πληροφορία.   

 Θα μου επιτρέψετε να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στην άψογη συνεργασία που είχα με την Υπουργό 
Δικαιοσύνης, την κ. Δράκου, και χαίρομαι ειλικρινά που είναι σήμερα παρούσα.  Χάρη στις δικές της προσπάθειες 
ενοποιήθηκε η Οδηγία με την πρόταση νόμου.  Δε θα παραλείψω να πω ότι η υπουργός θα μπορούσε να 
προφασιστεί πίεση χρόνου και να προωθήσει για ψήφιση μόνο την Οδηγία, δεδομένων και των χρονικών 
περιθωρίων που υπήρχαν, η οποία θα κάλυπτε κυρίως θέματα ενωσιακού δικαίου.  Μπορεί η πολιτική ηθική να 
μην το επέτρεπε, αλλά και αυτό ήταν θέμα επιλογής και η κ. Δράκου έκανε τη σωστή επιλογή και την ευχαριστώ 
γι’ αυτό.   

 Ενεργώντας η υπουργός εποικοδομητικά, ανάγκασε όλους, συμπεριλαμβανομένης και της Νομικής 
Υπηρεσίας, να εργαστούν πυρετωδώς, για να γίνει κατορθωτή η ενοποίηση της πρότασης νόμου και της 
ευρωπαϊκής Οδηγίας, με αποτέλεσμα να έχετε ενώπιόν σας σήμερα το συγκεκριμένο ισχυρό νομικό πλαίσιο.  

 Καταλυτική, πρέπει να πω, ήταν επίσης και η παρέμβαση του προέδρου της επιτροπής Νομικών, του κ. 
Τορναρίτη, που κινήθηκε ακριβώς προς την ίδια κατεύθυνση εποικοδομητικής συνεργασίας. 

 Έχω την εντύπωση, κύριοι, ότι στείλαμε μηνύματα άψογης συνεργασίας.   

 Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους της επιτροπής Νομικών οι οποίοι με υπομονή συμμετείχαν στις 
συνεδριάσεις και στήριξαν το όλο εγχείρημα και θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφερθώ στις υπηρεσίες 
του κοινοβουλίου και ιδιαίτερα στη Νάτια Καραγιάννη που από το 2014 εργάστηκε μαζί μου και μοιράστηκε τους 
στόχους μου, όπως και την κ. Τασούλα Ιερωνυμίδου.   

 Σας ευχαριστώ και τις δύο πολύ. 

 Ειλικρινά, ελπίζω σε ομόφωνη ψήφιση του νομοσχεδίου, για να υπογραμμίσουμε τη βούλησή μας για 
πάταξη της διαφθοράς και να περάσουμε το μήνυμα ότι όλοι, πολιτικοί και πολίτες, πρέπει να εργαστούμε με 
στόχο την πάταξη της διαφθοράς και την καλλιέργεια κουλτούρας διαφάνειας.   

 Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαραλαμπίδου. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Τορναρίτης, ο πρόεδρος της επιτροπής Νομικών. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία υπουργέ, 

 Κύριες και κύριοι βουλευτές, 

 Θα πω ότι πράγματι σήμερα είναι μια πολύ πολύ σημαντική μέρα για το κοινοβούλιό μας και είμαι σίγουρος 
ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να αισθάνεται ιδιαίτερη υπερηφάνεια, γιατί ακριβώς σήμερα μεταφερόμαστε από 
τα μεγάλα λόγια στα έργα, σήμερα μεταφερόμαστε από τις διαχρονικές διακηρύξεις περί πάταξης της διαφθοράς 
στις πράξεις. 
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 Να μου επιτρέψετε πρώτα και πάνω απ’ όλα να ευχαριστήσω από καρδιάς τα μέλη της επιτροπής 
Νομικών που όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους, έφεραν σε πέρας αυτό το 
νομοθέτημα, το οποίο, ναι, εκκρεμούσε στην επιτροπή Νομικών από το 2016, ημερομηνία που κατατέθηκε στη 
Βουλή από την κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στην 
επιτροπή Νομικών της Βουλής και όχι μόνο αποτέλεσε το δωδέκατο μέλος της επιτροπής, γιατί ευρισκόταν εκεί 
και συνεισέφερε πάρα πολλά.  

 Όπως ακούστηκε, έχουμε μπροστά μας ένα ενοποιημένο νομοσχέδιο.  Όταν αναλάβαμε την επιτροπή 
Νομικών της Βουλής μετά τις βουλευτικές εκλογές, είχαμε πει ότι πρέπει να προωθηθούν τα θέματα που αφορούν 
στην πάταξη της διαφθοράς, στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, πρέπει να επαναφέρουμε, είχαμε πει, το κράτος 
δικαίου στις σωστές ράγες, στις σωστές βάσεις.  

 Πρέπει να σας πω, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Υπουργός Δικαιοσύνης, η κ. Στέφη Δράκου, την 
οποία ευχαριστούμε που βρίσκεται και σήμερα μαζί μας, ήταν το πρόσωπο εκείνο που λειτούργησε άμεσα, 
ευέλικτα και καταλυτικά και έφερε το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα μπροστά μας. 

 Σας ευχαριστούμε, κυρία υπουργέ. 

 Το αποτέλεσμα που συζητούμε τούτη την ώρα είναι ένα μήνυμα που πρέπει να σταλεί σε όλους μας, ότι, 
όταν κατορθώσουμε να βάλουμε στην άκρη τα μικροκομματικά μας, τις μικροδιαφορές μας, τους λαϊκισμούς, την 
έπαρση ή άλλως πως, μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα.   

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Πραγματικά, μέσα από τούτο το νομοσχέδιο, που αποτελεί, αν θέλετε, ένα κομμάτι του παζλ, του 
τρίπτυχου που έχει κατατεθεί ήδη στην επιτροπή Νομικών και στην επιτροπή Θεσμών…  Εγώ θα έλεγα του «τρία 
συν ένα» και θα εξηγήσω τι εννοώ.  Μπορούμε, εάν και εφόσον καταθέσουμε όλη μας τη μαγκιά, να τα ψηφίσουμε 
και τα τρία, μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ότι αλλάζουμε, ότι 
απορρίπτουμε το γκρίζο, απορρίπτουμε ό,τι μας προσβάλλει, απορρίπτουμε ό,τι μας μειώνει, ότι τοποθετούμε 
στον κάλαθο των αχρήστων τα σάπια μήλα.  Άρα, το πρώτο βήμα, το πρώτο καθοριστικό βήμα γίνεται σήμερα. 

 Το δεύτερο βήμα είναι η αρχή για την πάταξη της διαφθοράς, ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε από τον 
πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Ιωνά Νικολάου, ένα νομοσχέδιο το οποίο έτυχε της εξέτασης σε είκοσι 
συναπτές συνεδρίες της επιτροπής Νομικών.  Ακούσαμε τους πάντες και δεχτήκαμε από όλους εισηγήσεις, 
προτάσεις.   

 Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που μόλις προχθές κάλεσε όλους μας και όλους τους 
αρμόδιους φορείς, για να καταλήξουμε στο ισχυρότερο νομοσχέδιο που θα μπορούσε να δοθεί, αν θέλετε, μέσα 
από το σύνταγμά μας και μέσα βεβαίως από τη λογική μας.   

 Εύχομαι και ελπίζω ότι θα βρούμε την ίδια δύναμη ψυχής και σε δέκα μέρες, κυρία Πρόεδρε της Βουλής, 
όταν θα βρεθούμε ξανά εδώ, για να κάμουμε το δεύτερο μεγάλο βήμα για την πάταξη της διαφθοράς.   

 Σας μίλησα για το «τρία συν ένα».  Το τρίτο βρίσκεται στην επιτροπή Θεσμών.  Είναι το lobbying, το οποίο 
ακούω ότι προχωρά καλά.  Το «συν ένα» είναι κάτι άλλο, το οποίο συζητήσαμε πάρα πολλές φορές μεταξύ μας 
και έχω την εντύπωση ότι έφτασε η ώρα να πάρουμε και για τούτο αποφάσεις.  Είναι το ασυμβίβαστο, το 
ασυμβίβαστο μεταξύ της άσκησης επαγγέλματος και της βουλευτικής ιδιότητος.  Πρέπει να πω ότι και τούτο 
βρίσκεται ενώπιον της Βουλής.  Ενώπιοι ενωπίοις, ας συλλογιστούμε πρώτα με τη συνείδησή μας και εύχομαι 
και ελπίζω και σε τούτο να πάρουμε τις καλύτερες των αποφάσεων.  Με τούτο τον τρόπο θα αποδείξουμε στους 
πολίτες ότι τα λόγια γίνονται πράξη. 

 Ευχαριστώ την υπηρεσία της Βουλής για τη μεγάλη βοήθεια που μας έδωσε.  Ευχαριστώ τη Νομική 
Υπηρεσία της οποίας ήταν και εκείνης μεγάλη η συνεισφορά.  Ευχαριστώ τους υπηρεσιακούς του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης τους οποίους νύχτα μέρα ενοχλούμε με την καλή έννοια και μας βοηθούν πολύ στο έργο μας.  
Εύχομαι και ελπίζω ότι, αν με ομαδικότητα και με συνεργασία προχωρήσουμε, θα πετύχουμε πάρα πολλά, όχι 
μόνο στον τομέα ή στη θεματολογία της επιτροπής Νομικών, αλλά και σε όλους τους τομείς που έχουν ανάγκη 
οι πολίτες και η πατρίδα μας. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Τορναρίτη και συγχαρητήρια στην επιτροπή σας για την ομολογουμένως πολύ 
σημαντική προσπάθεια η οποία έχει γίνει.  Βεβαίως εκκρεμούν πολύ σημαντικά νομοθετήματα, τα οποία θα 
πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη…   

 Κύριε Θεμιστοκλέους, σας βλέπω, αλλά έχει ολοκληρωθεί η λίστα.  Είπαμε θα μείνει τελευταίος ο κ. 
Τορναρίτης και πήγαμε κατά σειρά κομμάτων.   
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 Οπόταν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του ενοποιημένου κειμένου των σχεδίων νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σκοπός του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής.  Άρθρο 4. 

 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής.  Άρθρο 5. 

 Προϋποθέσεις για την προστασία των αναφερόντων.  Άρθρο 6. 

 Αναφορά μέσω εσωτερικών διαύλων αναφοράς.  Άρθρο 7. 

 Υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς.  Άρθρο 8. 

 Διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς και παρακολούθησης αναφορών.  Άρθρο 9. 

 Εθελοντική καθιέρωση διαύλων αναφοράς.  Άρθρο 10. 

 Εξωτερική αναφορά.  Άρθρο 11. 

 Εξωτερικοί δίαυλοι αναφοράς και παρακολούθησης αναφορών.  Άρθρο 12. 

 Σχεδιασμός των εξωτερικών διαύλων αναφοράς.  Άρθρο 13. 

 Πληροφορίες για την παραλαβή αναφορών και την παρακολούθησή τους.  Άρθρο 14. 

 Επανεξέταση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές.  Άρθρο 15. 

 Δημόσια αποκάλυψη.  Άρθρο 16. 

 Υποχρέωση εμπιστευτικότητας.  Άρθρο 17. 

 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Άρθρο 18. 

 Τήρηση των αρχείων των αναφορών.  Άρθρο 19. 

 Απαγόρευση αντιποίνων.  Άρθρο 20. 

 Μέτρα στήριξης.  Άρθρο 21. 

 Προστασία αναφέροντος ως μάρτυρα σε ποινική διαδικασία.  Άρθρο 22. 

 Μέτρα για την προστασία έναντι αντιποίνων.  Άρθρο 23. 

 Δικαστική προστασία και βάρος απόδειξης.  Άρθρο 24. 

 Αρμόδια δικαστήρια και κυρώσεις.  Άρθρο 25. 

 Εκδικητικές ενέργειες εις βάρος αναφέροντος.  Άρθρο 26. 

 Υποχρέωση εργοδότη προς συνδρομή.  Άρθρο 27. 

 Μέτρα για την προστασία των αναφερόμενων.  Άρθρο 28. 

 Αγώγιμο δικαίωμα σε αποζημιώσεις.  Άρθρο 29. 

 Απαγόρευση άρσης δικαιωμάτων και μέσων έννομης προστασίας.  Άρθρο 30. 

 Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής.  Άρθρο 31. 

 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής.  Άρθρο 32. 

 Προϋποθέσεις για την προστασία των αναφερόντων.  Άρθρο 33. 

 Αναφορά μέσω εσωτερικών διαύλων αναφοράς.  Άρθρο 34. 

 Αναφορά μέσω εξωτερικών διαύλων αναφοράς.  Άρθρο 35. 

 Δημόσια αποκάλυψη.  Άρθρο 36. 

 Απαγόρευση αντιποίνων και μέτρα προστασίας.  Άρθρο 37. 

 Μέτρα επιείκειας σε περίπτωση συνεργασίας με τις διωκτικές αρχές.  Άρθρο 38. 

 Ποινική ευθύνη φυσικού προσώπου.  Άρθρο 39. 
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 Ποινική ευθύνη νομικού προσώπου.  Άρθρο 40. 

 Διατάγματα και Κανονισμοί.  Άρθρο 41. 

 Μεταβατική διάταξη.  Άρθρο 42. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 42; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μία ψήφος εναντίον. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα εννέα ψήφους υπέρ, μία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 42 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του ενοποιημένου κειμένου των σχεδίων νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του 
Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ του ενοποιημένου κειμένου των σχεδίων νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα εννέα ψήφους υπέρ, μία εναντίον και καμία αποχή, το ενοποιημένο κείμενο των σχεδίων 
νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Αιτιολόγηση ψήφου. 

 Έχετε τον λόγο, κύριε Θεμιστοκλέους, για δικαιολόγηση ψήφου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Αν άκουγε κάποιος ξένος, αν ήταν εδώ σε μια γωνιά και άκουγε τον κ. Τορναρίτη, θα εσχημάτιζε την 
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εντύπωση ότι η Κύπρος είναι μία χώρα και μία κοινωνία αγγέλων, η οποία κοινωνία ομονοεί, επιτέλους, μετά 
από δεκαετίες να θέσει τον δάκτυλο επί των τύπον των ήλων και να πατάξει τη διαφθορά, τη διαπλοκή, για να 
αναπνεύσει ο τόπος, να βγει από το τέλμα και να δει το μέλλον του με αισιοδοξία και περηφάνεια.   

 Πρώτον, να πούμε ότι το νομοσχέδιο για το λόμπινγκ που είναι στην επιτροπή Θεσμών έχει πάει πίσω 
στο υπουργείο με πολλές καλές ευχές, για να διορθωθεί.   

 Δεύτερον, το να βλέπει ένα κόμμα ή ένας πολιτικός -ιδιαίτερα κόμμα κυβερνών, κόμμα εξουσίας- μπροστά 
του, εξόφθαλμα να παραβιάζεται το σύνταγμα και να σφυρίζει αδιάφορα, στέλνει μήνυμα προς την κοινωνία να 
παταχθεί η διαφθορά;  Στέλνει μήνυμα ανάποδα!  Στέλνει μήνυμα σε κάθε πολίτη να έχει κάθε λόγο να παραβιάζει 
και τους νόμους και το σύνταγμα!   

 Και το τρίτο, είπε ο κ. Τορναρίτης, καλή του διάθεση που το είπε, ότι πρέπει να πάμε πλέον σε ένα άλλο 
επίπεδο -προϊδεάζει το σώμα, αυτό αντιλήφθηκα εγώ- για το ολικό ασυμβίβαστο, αν κατάλαβα καλά, κύριε 
Τορναρίτη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά πρέπει να κάμετε αιτιολόγηση ψήφου, κύριε Θεμιστοκλέους, όχι να αναφερθείτε σε όλα τα 
ζητήματα ή να απαντήσετε στους συναδέλφους.  Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως αυτοί είναι οι λόγοι που σας ώθησαν 
να καταψηφίσετε το νομοσχέδιο; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Όπως το λέτε, ακριβώς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Δηλαδή, διακρίνω μία υποκρισία άνευ προηγουμένου, η οποία με έχει οδηγήσει στο να καταψηφίσω αυτό 
το νομοσχέδιο, διότι δεν έχει τίποτε να προσφέρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Ευχαριστώ τον κ. Θεμιστοκλέους. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 13 και 14 αποσύρονται και επανακατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία.   

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας.  Παραμένετε, παρακαλώ, στις θέσεις σας μέχρι να 
ολοκληρώσω, αν έχετε την καλοσύνη. 

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα νομοθετήματα κατατίθενται 
και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο που έχει ήδη 
διανεμηθεί, αν δεν υπάρχει παρατήρηση. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ Κοινοποίηση 
σε 

1.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου 
Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του 
2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.014-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

2.  Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων 
και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.015-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

3.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.016-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

4.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού 
Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από 
Πολύτιμα Μέταλλα του 2022 Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.017-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 
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5.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων 
Πετρελαιοειδών του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.018-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

6.  Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, 
Διαιτολόγων και Διατροφολόγων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.019-2022). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγείας 
 

7.  Ο περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης 
Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών 
Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.020-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

8.  Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.007-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων 

9.  Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του 
Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.008-2022). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

Επανακατάθεση 
10.  Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) 

(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.085-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

11.  Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία 
Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.086-2021). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  
1. Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 

(Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 
(Προσωρινές Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.003-2022). 

Πανίκο Λεωνίδου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων 

2. Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων 
Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
περιλαμβανομένων και των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις 
Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.004-2022). 

Πανίκο Λεωνίδου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

3. Ο περί Συντάξεων Κρατικών 
Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.005-2022). 

Πανίκο Λεωνίδου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

4. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.006-2022). 

Εκ μέρους της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή    
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

5. Ο περί της Δεύτερης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.007-2022). 

Άριστο Δαμιανού εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 
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6. Ο περί της Πρόληψης και της 
Καταπολέμησης της Βίας κατά των 
Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής 
Βίας και περί Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ.23.02.063.008-2022). 

Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρο 
Βουλής των Αντιπροσώπων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.159, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Το θέμα της έντονης δυσοσμίας που παρατηρήθηκε στην επαρχία Λάρνακας είχε συζητηθεί στην 
επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 17 Νοεμβρίου 2021.  Θα ήθελα να μας 
ενημερώσετε σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί τα αρμόδια τμήματα, για να μην παρατηρηθεί ξανά το 
συγκεκριμένο πρόβλημα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.160, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει πότε αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον της 
Βουλής των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο για γονική άδεια επί πληρωμή και τι θα προνοεί αυτό.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.161, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ευθύνες που έχει 
ένα ιδιωτικό σχολείο στο να διασφαλίζει εκπαιδευτική στήριξη και παροχή ειδικευμένων εκπαιδευτικών 
εργαλείων, ώστε να είναι εύκολη η προσαρμογή σε παιδιά με αναπηρίες.  Με ποιο τρόπο αξιολογούνται τα 
ιδιωτικά σχολεία από το υπουργείο σας ότι στηρίζουν τα παιδιά με αναπηρίες;»  

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.162, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού κ. Σταύρου Παπαδούρη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη εργασιών για την κατασκευή της 6ης 
Μονάδας Αεριοστρόβιλων Συνδυασμένου Κύκλου, δυναμικότητας 160MW. Το έργο περιλαμβάνει σχεδιασμό, 
προμήθεια, εγκατάσταση, έλεγχο και αρχική λειτουργία, καθώς και μακροχρόνιο συμβόλαιο συντήρησης των 
αεριοστρόβιλων. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της 6ης Μονάδας Αεριοστρόβιλων Συνδυασμένου Κύκλου της ΑΗΚ 
στη μονάδα Βασιλικού.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.163, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού κ. Σταύρου Παπαδούρη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι οι εργασίες κατασκευής των συστημάτων αποθείωσης και απονίτρωσης στους 
ατμολέβητες 1, 2 και 3, καθώς και η αναβάθμιση του συστήματος κατακράτησης στερεών σωματιδίων στον 
ατμολέβητα 3 της ΑΗΚ στο Βασιλικό ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2021.  Τον Αύγουστο θα γίνονταν οι τελικοί 
έλεγχοι πριν από την παράδοσή τους στην ΑΗΚ.  Τα έργα αυτά έγιναν στο πλαίσιο συμμόρφωσης της ΑΗΚ με 
τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αέριων ρύπων, όπως καθορίζονται 
από την άδεια λειτουργίας που εκδίδει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ολοκληρωθεί 
οι τελικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους θεσμούς και αν πλέον οι τρεις ατμολέβητες λειτουργούν με τα 
αναβαθμισμένα συστήματα.  Επιπλέον, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για την 
εξοικονόμηση κονδυλίων που προκύπτει για το έτος 2022 με τη μείωση εκπομπής αέριων ρύπων από τους 
συγκεκριμένους τρεις ατμολέβητες.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.164, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνας Νικολάου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και καταθέσει 
στοιχεία σχετικά με τον ακριβή αριθμό αιτητών ασύλου που εισήλθαν στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά την 
περίοδο 2009-2020: 

1. από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, 

2. από σημεία της Γραμμής Κατάπαυσης του Πυρός, 
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3. από οδοφράγματα και 

4. με βάρκες. 

 Επίσης, να κατατεθεί ο αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων και το ποσοστό ανδρών, γυναικών και παιδιών. 
Ακόμη, πόσοι έκαναν αίτηση ως άτομα και πόσοι ως οικογένειες;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.165, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

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

1. Το ύψος των κονδυλίων που έχουν δαπανηθεί από το 2018 μέχρι σήμερα ανά πρόγραμμα της Μόνιμης 
Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) για την ασφάλεια και την άμυνα, στο οποίο συμμετέχει η Κύπρος. 

2. Τις τυχόν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για τη συμμετοχή σε κάθε ένα από 
αυτά τα προγράμματα ως προς την παροχή διευκολύνσεων σε άλλα κράτη.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.166, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Τον Ιούλιο του 2017 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε τη νομικά δεσμευτική Συνθήκη για την 
Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων, παρά τη μη συμμετοχή στην ψηφοφορία των πυρηνικών κρατών και όλων 
πλην ενός των κρατών μελών του NATO.  Η συνθήκη είναι ανοικτή προς υπογραφή και κύρωση από τον 
Σεπτέμβριο του 2017, ενώ τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2021.  Η υπογραφή και η κύρωση της συνθήκης 
από όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη του κόσμου, έστω και μη πυρηνικά, ενισχύουν τη διεθνή στήριξη του 
στόχου για απαλλαγή του πλανήτη από τα πυρηνικά όπλα.  

 Η Κύπρος υπερψήφισε τη συνθήκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει 
προχωρήσει στην υπογραφή ή στην κύρωσή της. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Για ποιους λόγους η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στην υπογραφή της συνθήκης;  

2. Προτίθεται να υπογράψει τη συνθήκη, ώστε ακολούθως αυτή να κυρωθεί;  Αν ναι, με ποιο 
χρονοδιάγραμμα;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.064, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Βαλεντίνου Φακοντή  
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με την προώθηση του δρόμου από το αεροδρόμιο Πάφου 
προς την Πέγεια και συγκεκριμένα του τμήματος του δρόμου παρά τον ποταμό Έζουσας, καθώς και του τμήματος 
Χλώρακα-Πέγειας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

Α. Δρόμος πρόσβασης προς το Αεροδρόμιο Πάφου (Τμήμα Ποταμός Έζουσας-Αεροδρόμιο) 
1. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει μέχρι σήμερα αναλώσει σημαντικό χρόνο και πόρους για 
περιβαλλοντικές, τεχνοοικονομικές και άλλες μελέτες για το έργο αυτό χωρίς θετική κατάληξη. Η προτεινόμενη 
όδευση, μήκους 4,5 χλμ., είχε επιλεγεί στα πλαίσια περιβαλλοντικών μελετών, αφού εξετάστηκαν εναλλακτικές 
λύσεις και αφού λήφθηκαν υπόψη οι περιορισμοί που είχαν τεθεί για την ασφάλεια του Αερολιμένα και της 
Αεροπορικής Βάσης. Επίσης λήφθηκαν υπόψη οι έντονες απόψεις των Φορέων της Επαρχίας Πάφου υπέρ της 
κατασκευής νέου δρόμου, αντί της βελτίωσης της υφιστάμενης πρόσβασης μέσω του παλαιού δρόμου, όπως 
ήταν η αρχική εισήγηση των μελετητών. 

2. Η πρώτη περιβαλλοντική μελέτη ετοιμάστηκε το 2005 και απορρίφθηκε με Γνωμάτευση της 
Περιβαλλοντικής Αρχής στις 9/1/2006, λόγω σημαντικών επιπτώσεων στο παραλιακό μέτωπο (επηρεασμός 
βιότοπου χελωνών), αλλά και λόγω λειτουργικών προβλημάτων από τη γειτνίαση με το αεροδρόμιο. 

3. Ακολούθησε νέα μελέτη το 2007, για διερεύνηση άλλων εναλλακτικών λύσεων. Το Συμβόλαιο αφορούσε 
στην εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης και Προμελέτης και σε περίπτωση έγκρισής της από την 
Περιβαλλοντική Αρχή, προέβλεπε την ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων. Η Γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής 
Αρχής εκδόθηκε στις 9/9/2009 και ήταν αρνητική. Ακολούθησε το 2011, εξειδικευμένη μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε θέματα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας και της πανίδας και ετοιμασία πρόσθετης Δέουσας 
Εκτίμησης Επιπτώσεων στο περιβάλλον το 2016, καθότι επηρεάζεται περιοχή του δικτύου “Natura 2000” και 
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Η Περιβαλλοντική Αρχή συμφώνησε με το πόρισμα της μελέτης και εξέδωσε 
αρνητική Γνωμάτευση στις 15/3/2017, συμπεραίνοντας ότι θα υπάρχουν σημαντικές αρνητικές μη αναστρέψιμες 
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επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής αλλά και της λειτουργίας του έργου και ότι υπάρχει η εναλλακτική λύση 
του υφιστάμενου δρόμου. 

4. Μετά από νέα συζήτηση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων στις 24/2/2017, τα αρμόδια Τμήματα επανεξέτασαν τα δεδομένα και επισήμαναν εκ νέου ότι, λόγω της 
περιοχής Natura και της ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πτηνά), δεν μπορεί να επιτραπεί η κατασκευή 
γέφυρας πάνω από τον ποταμό. Εξάλλου, η εναλλακτική λύση διατρητικής σήραγγας κάτω από τον ποταμό, δεν 
αποτελεί εφικτή επιλογή, λόγω της τεχνικής της πολυπλοκότητας και των εξειδικευμένων μελετών που θα 
απαιτούνταν, καθώς και του δυσανάλογου κόστους. Επιπλέον, δεν θα ήταν ούτε περιβαλλοντικά αποδεκτή, 
επειδή θα εμποδίζει τη απρόσκοπτη ροή των υπόγειων υδάτων προς τη θάλασσα. 

5. Βάσει των πιο πάνω και δεδομένου ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων δεν έχει τη δυνατότητα για περαιτέρω 
ενασχόληση με το θέμα της περιβαλλοντικής έγκρισης του έργου αυτού, το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων συμφώνησε με εισήγηση που τέθηκε από τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου προς τον 
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε συνάντηση στην Πάφο, στις 20.1.2020, για την ανάθεση νέας 
περιβαλλοντικής μελέτης από το ΕΒΕΠ για εξέταση εναλλακτικών λύσεων, με ανάληψη και του σχετικού κόστους. 
Στα πλαίσια της νέας μελέτης έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με την 
περιοχή Natura 2000 και τη ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πτηνά) και οι όροι εντολής να εξασφαλιστούν 
από το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος. 

6. Η πρόταση του ΕΒΕΠ για μετατόπιση της θέσης της γέφυρας σε νοτιότερο σημείο προς τις εκβολές του 
ποταμού, θεωρείται τεχνικά εφικτή με μειωμένο όμως όριο ταχύτητας. Θα πρέπει στη συνέχεια να γίνουν όλες οι 
μελέτες που απαιτούνται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και να υποβληθούν για περιβαλλοντική έγκριση. Στην 
περίπτωση που εξασφαλιστεί θετική γνωμάτευση, το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα προχωρήσει στην ετοιμασία 
Σημειώματος Έργου (PCN) για έγκριση του έργου στον Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις νενομισμένες 
διαδικασίες, με σκοπό την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων για υλοποίηση του έργου. 

Β. Επέκταση Λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων μέχρι την Πέγεια (Τμήμα Χλώρακας-Πέγεια) 
1. Το πιο πάνω έργο είναι Πολεοδομικό και για την προώθησή του έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως και εγκριθεί το σχετικό Σημείωμα Έργου (PCN). 

2. Το ρυθμιστικό σχέδιο επικαιροποιήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, υποβλήθηκε τέλος 
Ιουνίου 2021 και εγκρίθηκε από την Τεχνική Επιτροπή του Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών προβλημάτων τον 
Ιούλιο του 2021. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως πληροφόρησε το Τμήμα Δημοσίων Έργων ότι οι 
πιστώσεις είναι διαθέσιμες για προγραμματισμό της ετοιμασίας των κατασκευαστικών σχεδίων. Στόχος του 
Τμήματος Δημοσίων Έργων είναι η προκήρυξη προσφορών για τη μελέτη αρχές του 2022 σε αναμονή και της 
Περιβαλλοντικής έγκρισης. Τα σχετικά έντυπα ετοιμάζονται και αναμένεται να υποβληθούν από το αρμόδιο 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως περί το τέλος Ιανουαρίου 2022 στο Τμήμα Περιβάλλοντος για έγκριση. Η 
διάρκεια της μελέτης υπολογίζεται γύρω στα 2 χρόνια.» 

Απάντηση ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.067, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 
 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση που αφορά στην παραχώρηση τ/κ ιδιοκτησίας 
κατοικιών τα τρία τελευταία χρόνια για εξοχικούς σκοπούς και σας παραθέτω τα πιο κάτω στοιχεία: 

α) Στην Επαρχία Λεμεσού τα τρία τελευταία χρόνια έχουν παραχωρηθεί 44 τ/κ ιδιοκτησίας κατοικίες σε 
εκτοπισμένους. Επισημαίνεται, πως οι πλείστες των περιπτώσεων αφορούν τ/κ κατοικίες, οι οποίες 
κατέχονταν ήδη για εξοχικούς σκοπούς από εκτοπισμένους ή μη, οι οποίοι ενυπογράφως έδωσαν τη 
συγκατάθεση τους να παραχωρηθούν σε άλλους εκτοπισμένους. Οι εν λόγω αιτήσεις στη βάση της 
ακολουθούμενης πολιτικής (εγκύκλιος αρ. φακ. 20.03.016.004.018/5, 20.03.068, ημερομηνίας 15/12/2016 
- επισυνάπτεται) δεν τίθενται ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής αλλά υποβάλλονται δυνάμει εκχωρήσεως 
εξουσιών από τον Κηδεμόνα ενώπιων του Αν. Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών. Το 
2019 έχει αναρτηθεί και παραχωρηθεί στον πλέον δικαιούχο μια μόνο εξοχική κατοικία. Το 2021 έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 14 τ/κ κατοικίες για εξοχικούς σκοπούς και αναμένεται η εξέταση από την Ειδική 
Επιτροπή 85 αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. 

β) Στην Επαρχία Πάφου μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί κατοικίες για εξοχικούς σκοπούς. Ωστόσο, 
από 1/1/2019 μέχρι σήμερα έχουν μισθωθεί 93 κατοικίες σε εκτοπισμένους στη βάση της συνημμένης υπό 
αναφορά εγκυκλίου και 20 κατοικίες σε μη εκτοπισμένους, αφού προηγουμένως εξετάστηκαν σε συνεδρία 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

γ) Στην Επαρχία Λάρνακας παραχωρήθηκε μια μόνο εξοχική κατοικία στο γιό αποβιώσαντος. 

δ) Στην Επαρχία Λευκωσίας δεν υπάρχουν περιπτώσεις τ/κ ιδιοκτησίας κατοικιών που παραχωρήθηκαν ως 
εξοχικές. 
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2. Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.071, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

(α) Ο συνολικός αριθμός παιδιών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης (δημοτικά, 
νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία), την παρούσα σχολική χρονιά 2021-2022, ανέρχεται στις 63276 παιδιά. 
Αναλυτικότερα, 49951 μαθητές/μαθήτριες φοιτούν σε δημοτικά σχολεία, 12804 σε νηπιαγωγεία και 521 
σε ειδικά σχολεία. Οι 328 από τους/τις 521 μαθητές/μαθήτριες των ειδικών σχολείων είναι ηλικίας άνω 
των 12 ετών, που ηλικιακά αποτελούν μαθητές/μαθήτριες Μέσης Εκπαίδευσης. 

(β) Το σύνολο των παιδιών που εμπίπτουν στον όρο “παιδιά με ειδικές ανάγκες” βάσει των περί Αγωγής και 
Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2020 και φοιτούν σε γενικές τάξεις 
δημοτικών και νηπιαγωγείων, ειδικές μονάδες και ειδικά σχολεία ανέρχεται στις 7433 παιδιά. Ο 
συγκεκριμένος αριθμός αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,7% του συνολικού πληθυσμού των παιδιών δημοτικής 
εκπαίδευσης.» 

Απάντηση ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.112, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Η απάντηση στο ερώτημα που εγείρεται στην πιο πάνω ερώτηση, από τον αρμόδιο Οργανισμό, δηλαδή 
τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας είναι η ακόλουθη: 

2. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας χρησιμοποιείται για οξέα 
διασωληνωμένα περιστατικά και οι Εντατικολόγοι που τη στελεχώνουν έχουν αυξηθεί σε τρεις (3) μετά και την 
πρόσφατη/τελευταία πρόσληψη. Όσον αφορά τα χρόνια περιστατικά αυτά θα πρέπει να παραπέμπονται σε 
Κέντρο Αποκατάστασης. 

3. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας δεν υπήρχε ποτέ Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας. Κατά διαστήματα 
εξυπηρετούσε βασικές ανάγκες ένας (1) Ιατρικός Λειτουργός, ο οποίος είχε την κατάλληλη εκπαίδευση και 
εμπειρογνωσία. Ωστόσο, τα περιστατικά της επαρχίας Λάρνακας εξυπηρετούνται από το Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας όπου υπάρχει ειδικά καταρτισμένη ομάδα. 

4. Η Πνευμονολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας δε στελεχώνεται με αναισθησιολόγους. 
Εάν εννοείτε τη στελέχωση του Αναισθησιολογικού Τμήματος του εν λόγω νοσηλευτηρίου πληροφορείστε ότι 
υπηρετούν ενεργοί επί του παρόντος έξι (6) Αναισθησιολόγοι και με την πρόσφατη/τελευταία πρόσληψη, δέκα 
ημέρες πριν, έχουν αυξηθεί σε επτά (7) Αναισθησιολόγους. 

5. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινίσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2022 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.119, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

1. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΕ έχει αναδιατυπωθεί και αντικατασταθεί από την Οδηγία 2018/2001/ΕΕ. 
Συνεπώς, η πληροφόρηση που ακολουθεί αφορά τις πρόνοιες της νέας Οδηγίας.  Οι πρόνοιες της Οδηγίας 
που αναφέρονται σε καταναλωτές αφορούν κυρίως στη δυνατότητα ενημέρωσής τους από τους 
Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ως προς τη σύσταση του ενεργειακού μείγματος του προϊόντος 
ηλεκτρισμού που τους παρέχεται.  Η Οδηγία καθορίζει επίσης ότι ο υπολογισμός του ενεργειακού 
μείγματος των Προμηθευτών βασίζεται στις Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ). 

2. Σύμφωνα με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ο οποίος είναι ο 
Εξουσιοδοτημένος Εκδότης για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικών ΕΠ Ηλεκτρικής Ενέργειας που 
παράγονται από ΑΠΕ, οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην Αγορά 
Ηλεκτρισμού της Κύπρου δεν έχουν ακόμα ακυρώσει ΕΠ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), γεγονός 
που δεν έχει επιτρέψει ακόμα την έμμεση χρήση τους από καταναλωτές, αφού η ακύρωση των ΕΠ από 
τον Προμηθευτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση τους. 

3. Στο παρελθόν, υπήρξαν τουλάχιστον 2 περιπτώσεις όπου ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
Κύπρο, οι οποίες ακύρωσαν ΕΠ σε μητρώα ΕΠ στο εξωτερικό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣΜΚ.  Ο 
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ΔΣΜΚ προέβη σε παραστάσεις προς τους αντίστοιχους εκδότες ΕΠ, αφού αυτό δεν προβλέπεται από το 
ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και έκτοτε αυτό δεν επαναλήφθηκε. 

4. Επιπρόσθετα, ο ΔΣΜΚ ενημέρωσε ότι η ΑΗΚ Προμήθεια και ένας ανεξάρτητος προμηθευτής έχουν 
εγγραφεί πρόσφατα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΕΠ του ΔΣΜΚ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ακύρωση ΕΠ και χρήση τους στο ενεργειακό τους μείγμα.  Όπως είναι γνωστό, το ενεργειακό μείγμα κάθε 
προμηθευτή δημοσιεύεται στο πίσω μέρος του λογαριασμού καταναλωτών. 

5. Ενδιαφέρον για χρήση των ΕΠ, δηλαδή τη λήψη βεβαίωσης από τον Προμηθευτή τους ότι η ενέργεια που 
τους παρέχεται συνοδεύεται από ΕΠ ΑΠΕ στην Κύπρο, έχει επιδειχθεί από παραρτήματα ξένων εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, αφού αυτό απαιτεί η πολιτική των μητρικών τους εταιρειών. Με την 
εγγραφή Προμηθευτών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΕΠ του ΔΣΜΚ, η χρήση ΕΠ θα είναι πλέον δυνατή.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Έχω συγκεκριμένη επιστολή, η οποία έχει αποσταλεί υπογραμμένη από τον κ. Σενέκη, 
τον κ. Ευσταθίου και τον κ. Παπαδούρη, σχετικά με την εγγραφή για συζήτηση στο Κεφάλαιο Δʹ της ολομέλειας 
θέματος με τίτλο «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην αλλαγή των ισορροπιών 
στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν».   

 Εάν δεν υπάρχει ένσταση, θα εγγραφεί προς συζήτηση στο Κεφάλαιο Δʹ. 

 Ναι, κύριε Μυλωνά. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, επειδή προηγουμένως στην αναφορά σας στο προηγούμενο θέμα τονίσατε πολύ -και 
καλά κάνατε- ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, σύστημα διακυβέρνησης ενός λαού 
ή μιας κοινωνίας, φαντάζομαι ότι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη…  Μετά από τον Μάιο πόσους μήνες έχουμε;  
Θα γίνει καμιά συζήτηση στο Κεφάλαιο Δʹ να τοποθετηθούμε για τα καίρια και σημαντικά θέματα που 
απασχολούν τους πολίτες μας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, πρέπει να πω, αγαπητέ συνάδελφε -που είμαι σίγουρη ότι το γνωρίζετε- ότι παλαιότερα, ακριβώς 
για σκοπούς συζήτησης των θεμάτων του Κεφαλαίου Δʹ προστέθηκε στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές 
η αυτεπάγγελτη εξέταση.  Έτσι, για να μπορούμε ακριβώς στη συγκεκριμένη και εξειδικευμένη επιτροπή να 
βλέπουμε αυτά τα θέματα, έχει προστεθεί αυτή η διαδικασία.  Άρα, μη δίδουμε την εντύπωση ότι δε βλέπουμε 
σημαντικότατα αυτεπάγγελτα ζητήματα στις αρμόδιες επιτροπές.  Όμως, έχετε απόλυτο δίκαιο και νομίζω ότι 
από τα ζητήματα τα οποία έχουμε, όπως τα αναγνώσαμε και τελευταίως νομίζω είναι τρία-τέσσερα τα οποία 
εκκρεμούν, θα βάλουμε το συντομότερο δυνατό, σε συνεννόηση στη σύσκεψη αρχηγών, και συζήτηση του 
Κεφαλαίου Δʹ. 

 Οπόταν, νοουμένου ότι αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει καμία ένσταση από κανένα συνάδελφο ή καμία 
συναδέλφισσα το θέμα θεωρείται εγγεγραμμένο. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας.  Η επόμενη συνεδρία 
ορίζεται για την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022, στις 4.00 μ.μ., με ημερήσια διάταξη η οποία θα σας σταλεί. 

 [Στις 24 Ιανουαρίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της δέκατης τέταρτης συνεδρίασης της 
Πρώτης Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου:   

 Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022, στις 4.00 μ.μ., έχει 
ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1.  Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 

2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.215-2021). 

 2.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών 
Πληρωμών του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.218-2021). 

 3.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.212-2021). 

 4.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου 
Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2022 
Νόμος του 2021. 
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(Αρ. Φακ. 23.01.062.213-2021). 

 5.  Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.195-2021). 

Αποσύρονται και  
επανακατατίθενται 

6.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.087-2021). 

 7.  Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής 
Δράσης) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.063-2021). 

 8.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021). 

 9.  Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη 
Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίου 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.071-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου κορονοϊού, προέδρου 
του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επιτυχής 
αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών 
προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, 
καθώς και η αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

 3. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).] 

 [Στις 26 Ιανουαρίου 2022 κυκλοφόρησε συμπληρωματική ημερήσια διάταξη:  

 Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022, στις 4.00 μ.μ., 
προστίθεται το ακόλουθο θέμα: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια 

δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για τον μήνα Φεβρουάριο 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.10.002.004).] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας.  

(Ώρα λήξης:  6.00 μ.μ.) 
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Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Δημητρίου Αννίτα  Νεοφύτου Αβέρωφ 

(Πρόεδρος Βουλής) Ορφανίδου Σάβια 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργιάδης Χάρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Γεωργίου Νίκος Σύκας Νίκος 

Δημητρίου Δημήτρης Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κουλλά Ονούφριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Μαυρίδης Μάριος  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 
Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 
Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  
Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

Λουκαΐδης Γιώργος  
ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

Ορφανίδης Χρίστος  

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής Σιζόπουλος Μαρίνος 

ΔΗΠΑ 
Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 
Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι  
Θεμιστοκλέους Ανδρέας  
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Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 
Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων:  

α. Μετάβαση της Προέδρου της Βουλής στη Ρώμη για την κηδεία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου David Maria Sassoli και συνάντηση με τον Πρόεδρο της ιταλικής Βουλής κ. Roberto 
Fico.  

β. Συμμετοχή της Προέδρου της Βουλής σε τελετή εις μνήμην του David Maria Sassoli κατά την έναρξη 
της Συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και υπογραφή του 
βιβλίου συλλυπητηρίων. 

γ.  Συνάντηση της Προέδρου της Βουλής την πρώτη Αντιπρόεδρο και ασκούσα χρέη Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Roberta Metsola.  

 δ. Διαδικτυακή συμμετοχή του κ. Χάρη Γεωργιάδη στη Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(COSAC) στα πλαίσια της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2022 Νόμος 
του 2021» και ψήφισή του σε νόμο.  

3. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2021», συζήτηση (Χρύσανθος Σαββίδης, Αντρέας Καυκαλιάς, Πανίκος Λεωνίδου, 
Κυριάκος Χατζηγιάννης, Ηλίας Μυριάνθους, Ζαχαρίας Κουλίας, Χρύσης Παντελίδης, Χαράλαμπος 
Θεοπέμπτου) και ψήφισή του σε νόμο. 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2022 Νόμος 
του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 
2022 Νόμος του 2021», αγορεύσεις (Μαρίνος Σιζόπουλος, Αλέκος Τρυφωνίδης, Σταύρος Παπαδούρης, 
Πανίκος Λεωνίδου, Χρίστος Χριστοφίδης, Ζαχαρίας Κουλίας, Δημήτρης Δημητρίου, Ανδρέας 
Θεμιστοκλέους, Ονούφριος Κουλλά) και ψήφισή του σε νόμο. 

6. Έκθεση για τα νομοσχέδια «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021» και «Ο περί 
Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021», αγορεύσεις (Μαρίνος Μουσιούττας, Άριστος 
Δαμιανού, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Κωστής Ευσταθίου, Πανίκος Λεωνίδου, Νίκος Σύκας), ψήφιση του 
πρώτου σε νόμο με τίτλο «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», δικαιολόγηση αρνητικής 
ψήφου από τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο, ψήφιση του δεύτερου σε νόμο με τίτλο «Ο περί Κοινοτήτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και δικαιολόγηση αρνητικής ψήφου από τον κ. Άριστο Δαμιανού. 

7. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021», παρατηρήσεις του κ. 
Μαρίνου Σιζόπουλου και έγκρισή τους με τίτλο «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022». 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε 
νόμο με τίτλο «Ο περί της Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

9. Έκθεση για τις προτάσεις νόμου και τα νομοσχέδια: 

α. «Ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών προς Όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος Νόμος του 2016»,  

β. «Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς (Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας και Επιείκειας) 
Νόμος του 2017»,  

γ. «Ο περί της Καθίδρυσης Αποτελεσματικού Πλαισίου Παροχής Ειδικής Έννομης Προστασίας στους 
Πληροφοριοδότες Δημοσίου Συμφέροντος (Όροι και Προϋποθέσεις) και περί Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2021» και  

δ. «Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης 
Νόμος του 2021»,  

αγορεύσεις (Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Κωστής Ευσταθίου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Χρίστος Χρίστου, Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου, Νίκος Τορναρίτης), ψήφιση του ενοποιημένου κειμένου νόμου σε νόμο με τον τίτλο «Ο 
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περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος 
του 2022» και δικαιολόγηση αρνητικής ψήφου από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους. 

10. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

11. Ερωτήσεις βουλευτών: 

 Έντονη δυσοσμία στην επαρχία Λάρνακας - Κατάθεση νομοσχεδίου για γονική άδεια επί πληρωμή - 
Αξιολόγηση ιδιωτικών σχολείων σε σχέση με τις ανάγκες παιδιών με αναπηρίες - Καθυστέρηση στην 
κατασκευή μονάδας αεριοστρόβιλων - Ατμολέβητες της ΑΗΚ στο Βασιλικό - Στοιχεία σχετικά με τους 
αιτητές ασύλου κατά την περίοδο 2009-2020 - Κονδύλια και υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) - Υπογραφή και κύρωση της Συνθήκης 
για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων 

12. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

 Ολοκλήρωση κατασκευής δρόμου από το αεροδρόμιο Πάφου προς την Πέγεια - Τουρκοκυπριακές 
κατοικίες που παραχωρήθηκαν ως εξοχικές κατοικίες - Αριθμός παιδιών που φοιτούν φέτος στη δημοτική 
εκπαίδευση και αριθμός παιδιών με ειδικές ανάγκες - Ελλείψεις στο προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου 
Λάρνακας - Ενημέρωση για αξιοποίηση Οδηγίας για ΑΠΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή: €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 27ης Ιανουαρίου 2022 
Ώρα έναρξης: 4.10 μ.μ. 

Αρ. 14 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Παρακαλώ να διαπιστωθεί αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα ήθελα να χαιρετίσω στη σημερινή συνεδρία τον πρέσβη του Ισραήλ στην Κύπρο κ. Oren Anolik και να 
καλωσορίσω στη Βουλή των Αντιπροσώπων την πρέσβειρα της Πολωνίας κ. Irena Lichnerowicz-Augustyn και 
τον πρέσβη της Ιρλανδίας κ. Conor Long.   

 Καλωσορίσατε! 

 Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Η επέτειος της απελευθέρωσης του κολαστηρίου του Άουσβιτς-Μπιρκενάου από τα σοβιετικά 
στρατεύματα έχει καθιερωθεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ως η Παγκόσμια 
Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.  Πέραν των έξι εκατομμυρίων Εβραίων υπήρξαν τα τραγικά 
θύματα της συστηματικής και μεθοδικής βαρβαρότητας του ναζιστικού καθεστώτος, που οργανωμένα μετέτρεψε 
το ρατσιστικό μίσος σε εγχείρημα εξολόθρευσης ενός λαού, το οποίο συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. 

 Εβδομήντα επτά χρόνια μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου η ανθρωπότητα βιώνει και πάλι 
σε διάφορα σημεία του πλανήτη φαινόμενα βίας και φυλετικού μίσους. 

 Είναι γι’ αυτό τον λόγο που όλες και όλοι εμείς έχουμε χρέος να γίνουμε κοινωνοί της ιστορικής μνήμης 
και γνώσης, για να αποστρέψουμε το πρόσωπο από κάθε μορφής ακρότητα και βία, να αγωνιστούμε σκληρά και 
να αντισταθούμε σε κάθε μορφής ρατσισμό, μισαλλοδοξία και διακρίσεις και να αναδείξουμε ως μόνη επιλογή 
τον αλληλοσεβασμό και τη συναίνεση.  Καθήκον όλων μας να παραμείνουμε σε συνεχή εγρήγορση, ώστε να 
αποτρέψουμε την επανάληψη των φρικαλεοτήτων του παρελθόντος. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Ο κυπριακός και ο εβραϊκός λαός μέσα από το συναπάντημά τους στην πορεία των αιώνων ανέπτυξαν 
ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που σφυρηλατήθηκαν από την πίστη σε κοινές αρχές και αξίες, στόχους που 
έθεσαν τα θεμέλια του κοινού οράματος των χωρών, αλλά και βεβαίως άλλων χωρών της περιοχής που 
ασπάζονται τις ίδιες αρχές και αξίες για την επικράτηση συνθηκών ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην 
πολυτάραχη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. 

 Κύπρος και Ισραήλ, από πολύ νωρίς ως το ανατολικό άκρο της Μεσογείου με πολλά κοινά στοιχεία και 
συμφέροντα, εγκαθίδρυσαν διπλωματικές σχέσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια τόσο στο διμερές επίπεδο όσο και 
στο πλαίσιο του τριμερούς μηχανισμού Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ανέπτυξαν στενές σχέσεις και συνεργασία σε 
ένα ευρύ φάσμα τομέων.  Τονίζω ιδιαίτερα την κοινοβουλευτική διάσταση της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-
Κύπρου-Ισραήλ, την οποία, μόλις οι επιδημιολογικές συνθήκες επιτρέψουν, θα την επανεκκινήσουμε με φυσική 
παρουσία.  Η συνεργασία αυτή είναι γεωπολιτικής σημασίας και υπηρετεί το κοινό όραμα της ειρήνης, της 
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συλλογικής ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας και είναι γι’ αυτό τον λόγο που θα συνεχίσουμε να 
εργαζόμαστε για την περαιτέρω εμβάθυνση και ενίσχυσή της προς όφελος των λαών μας και της περιοχής 
ευρύτερα. 

 Με την ευκαιρία της σημερινής επετείου, η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει στην ετήσια εκστρατεία 
#WeRemember του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου και της ΟΥΝΕΣΚΟ με διάφορες δράσεις, 
περιλαμβανομένης της φωταγώγησης του κτιρίου της Βουλής με το λογότυπο της εκστρατείας #WeRemember, 
της ανάρτησης μηνύματος στην ιστοσελίδα της Βουλής και ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Έχετε όλοι, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ενημερωθεί σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα και καλώ όσες 
και όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκστρατεία να προβούν σε σχετικές αναρτήσεις και να στηρίξουν 
αυτή την εκστρατεία. 

 Κλείνοντας, σας καλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία τους η μνήμη! 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μεταξύ 20 και 22 Ιανουαρίου 2022 ο κ. Χάρης Γεωργιάδης, επικεφαλής, και τα μέλη της κυπριακής 
κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης κ. Μαρίνα Νικολάου, Χρύσης 
Παντελίδης και Αλεξάνδρα Ατταλίδου συμμετείχαν διαδικτυακά στις εργασίες της 3ης Ολομέλειας της Διάσκεψης 
για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιήθηκε υβριδικά στο Στρασβούργο.  

 Στο πλαίσιο συζήτησης στην Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) για την Ισχυρότερη Οικονομία, την Κοινωνική 
Δικαιοσύνη και τις Θέσεις Εργασίας, η κ. Νικολάου, αναφερόμενη στις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας στην 
κοινωνία, υπογράμμισε ότι πρέπει το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών να έχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
δημόσιες υπηρεσίες.  Ως ζητήματα προτεραιότητας για τη συγκεκριμένη ομάδα εργασίας η κ. Νικολάου σημείωσε 
την εξάλειψη των ανισοτήτων, τον καθορισμό κατώτατου μισθού, τη στέγαση, την κλιματική κρίση και την 
ουσιαστική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 
 Σε παρέμβασή του στην Ομάδα Εργασίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ο κ. Παντελίδης τόνισε τη 
σημασία της προσβασιμότητας στην ψηφιακή τεχνολογία και την ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων των 
πολιτών, καθώς και την ενδυνάμωση των ευάλωτων χρηστών του διαδικτύου, όπως τα παιδιά και οι νέοι.  

 Σε παρέμβασή της στην Ομάδα Εργασίας για την Κλιματική Αλλαγή και το Περιβάλλον η κ. Ατταλίδου 
υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους.  Η κ. Ατταλίδου τόνισε ότι πρέπει επίσης να λαμβάνονται δεόντως υπόψη 
οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα γεωγραφικά απομονωμένα κράτη της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, 
καθώς και ότι οι κλιματικές και περιβαλλοντικές δράσεις κάθε κράτους μέλους δεν πρέπει να αποβαίνουν εις 
βάρος των ευάλωτων ομάδων των πολιτών.   

 Στις 24 Ιανουαρίου η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, υπό την ιδιότητα της Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), συμμετείχε 
διαδικτυακά σε συνάντηση του Προεδρείου της Συνέλευσης. 

 Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι επερχόμενες δραστηριότητες της συνέλευσης, καθώς και 
θέματα διεθνούς και ειδικότερου ενδιαφέροντος για τον ΟΑΣΕ, όπως η τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία και 
στο Καζακστάν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το υπ’ αριθμόν 1 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
του 2022 Νόμος του 2021».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ποσού ύψους €13.184.361 
για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021»  

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης  Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης  Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού  Μάριος Μαυρίδης 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Ιανουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). 

 Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για το 2022 προβλέπει συνολικές δαπάνες 
ύψους €13.184.361 και συνολικά έσοδα ύψους €13.190.000, τα οποία προέρχονται από κρατική χορηγία 
(€5.000.000) και άλλα έσοδα (€8.190.000). 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα της επιτροπής για το 2022, χωρίς την περίληψη της 
κρατικής χορηγίας, θα προέλθουν κυρίως από ετήσιες εισφορές και δικαιώματα από τις Εταιρείες Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και από εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου εταιρείες (€4.820.000), 
από Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ) (€350.000), από τους Οργανισμούς Συλλογικών 
Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), τις Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (ΕΔ) και τους Οργανισμούς 
Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) (€900.000), από Εισηγμένες Εταιρείες (€160.000) και από άλλα έσοδα 
(€670.000). 

 Σημειώνεται ότι, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα της ΕΚΚ είναι αυξημένα κατά 10,8% σε σχέση 
με το 2021, κυρίως λόγω της αύξησης των ετήσιων εισφορών και των αιτήσεων αδειοδοτήσεων (ΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, 
ΧΑΚ), των εσόδων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων εσόδων που αφορούν στην 
πιστοποίηση προσώπων και διεξαγωγή σεμιναρίων προς εποπτευομένους.   

 Οι συνολικές δαπάνες της ΕΚΚ είναι αυξημένες κατά 11,3% σε σχέση με το 2021 και αφορούν: 

1. Αντιμισθία των μελών της επιτροπής και αποδοχές προσωπικού (€8.093.766). 

2. Δαπάνες λειτουργίας (€4.179.185). 

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€811.410). 

4. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€100.000). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν: 

1. οι αποδοχές προσωπικού και η αντιμισθία των μελών της επιτροπής, περιλαμβανομένων των εισφορών 
στα διάφορα ταμεία, ανέρχονται στα €8 εκατομ. περίπου σε σύγκριση με €7 εκατομ. τον προηγούμενο 
χρόνο, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 14,9%, σε σχέση με το 2021, 

2. οι λειτουργικές δαπάνες, εξαιρουμένου του μισθολογίου, ανέρχονται στα €4,2 εκατομ. και είναι αυξημένες 
κατά 6% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και 

3. οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανέρχονται στα €0,8 εκατομ. και βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα με τον 
προηγούμενο χρόνο. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αλλά και τα όσα δήλωσε μεταξύ άλλων 
ο πρόεδρος της ΕΚΚ, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της αγοράς η ΕΚΚ ενθαρρύνει και προωθεί την υιοθέτηση της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) και της κανονιστικής τεχνολογίας (RegTech/SupTech), όπως τα 
ψηφιακά νομίσματα, τα crypto exchanges, το crowdfunding και η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού 
(distributed ledger technology-DLT ή blockchain), σε συνάρτηση με την εθνική στρατηγική της κυβέρνησης. 

 Η χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών αναμένεται να έχει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για την αγορά 
όσο και για την εποπτική αρχή.  Επιδιώκεται επίσης η ανάπτυξη ενός κανονιστικού καθεστώτος που προσφέρει 
σε εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας ένα προστατευόμενο περιβάλλον (regulatory sandbox) μέσα στο 
οποίο μπορούν να δοκιμάσουν τις καινοτόμες χρηματοοικονομικές προτάσεις τους για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα υπό την καθοδήγηση και σε άμεση συνεργασία με τη ρυθμιστική αρχή. 
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 Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η καινοτόμος τεχνολογία, πάνω στην οποία θα βασίζονται οι υπό 
δοκιμή υπηρεσίες/προϊόντα, δεν αντιμετωπίζει λειτουργικούς κινδύνους ούτε κινδύνους διαλειτουργικότητας με 
συστήματα που βασίζονται σε συμβατική τεχνολογία και δε δημιουργεί προβλήματα συμμόρφωσης των εν λόγω 
υπηρεσιών/προϊόντων με το υφιστάμενο εποπτικό πλαίσιο.   

 Το κόστος για την ανάπτυξη των πιο πάνω τεχνολογικών καινοτομιών εκτιμάται στις €450.000 και το 
πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από το οποίο αναμένεται η ανάκτηση 
των εξόδων που θα προκύψουν για την υλοποίησή του. 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, σχεδιάζεται η ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, 
τα οποία θα μπορούν να ελέγχουν μεγάλους όγκους δεδομένων γρήγορα και άμεσα.  Το εκτιμώμενο κόστος για 
την ανάπτυξη εποπτικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης υπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στις €600.000 και 
μέρος του έργου έχει επίσης ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής ζήτησαν μεταξύ άλλων ενημέρωση 
αναφορικά με τις εποπτικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της ΕΚΚ, τις ομάδες και τον αριθμό των 
εποπτευομένων, όπως και για το ύψος των ανείσπρακτων προστίμων που επιβάλλονται από την ΕΚΚ, καθώς 
και οποιουσδήποτε διακανονισμούς οφειλών οι οποίοι έχουν διενεργηθεί.   

 Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο αριθμός των εποπτευόμενων 
οντοτήτων έχει αυξηθεί σημαντικά εντός της τελευταίας δεκαετίας σε ποσοστό ύψους 218%.  Περαιτέρω, τα 
ανείσπρακτα πρόστιμα για την Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία είναι πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους 
εποπτευομένους μετά τις 30 Απριλίου 2004, ξεπερνούν τα €20 εκατομ. 

 Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της ΕΚΚ, με επιστολή του, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2022, απέστειλε 
στην επιτροπή περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με την κατάσταση των ανείσπρακτων προστίμων, των 
συμβιβασμών που έχουν διενεργηθεί, καθώς και τις υποθέσεις που έχουν σταλθεί προς διερεύνηση από τη 
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 

 Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΚΚ, το πιο πάνω γεγονός προβληματίζει ιδιαίτερα την επιτροπή και 
συνεπώς θεωρείται επιτακτική ανάγκη η εξεύρεση λύσης για γρηγορότερη διεκπεραίωση των σχετικών 
διαδικασιών, προκειμένου να βελτιωθούν τόσο η άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της επιτροπής όσο και 
η αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως οικονομικού κέντρου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος 
της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν 
κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν 
υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΚΚ για 
το έτος 2022. 

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για τη λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Οπότε, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου… 

 Θέλετε τον λόγο; 

 Ναι, σας ακούμε, κύριε Χριστοφίδη.  Αν και προχωρήσαμε στη δεύτερη ανάγνωση, θα το επιτρέψω. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Απολογούμαι, κυρία Πρόεδρε.   

 Επειδή κάμαμε μία μεγάλη συζήτηση στην επιτροπή Οικονομικών γύρω από ένα πολύ συγκεκριμένο 
θέμα, η επιτροπή έχει επιβάλει πρόστιμα €31 εκατομ., εκ των οποίων τα €20,5 εκατομ. παραμένουν 
ανείσπρακτα.  Αυτή είναι η απάντηση σε επιστολή της προέδρου της επιτροπής Οικονομικών, της αγαπητής κ. 
Ερωτοκρίτου.   
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 Αυτά είναι λεφτά τα οποία έπρεπε να πάν’ στο κράτος και θα μπορούσαν να καλύψουν πολύ σημαντικές 
ανάγκες σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι η παιδεία, η υγεία και άλλοι κρίσιμοι τομείς.  Παρ’ όλα αυτά 
παραμένουν ανείσπρακτα.  Αν δε δει κάποιος ποιοι χρωστούν αυτά τα λεφτά στο κράτος, τότε το θέμα αποκτά -
επιτρέψετέ μου να πω- και άλλες διαστάσεις.  Θα πω ότι περίπου το μισό ποσό το χρωστά η Τράπεζα Κύπρου 
και μέλη διοικητικών συμβουλίων τραπεζών, ανώτατοι αξιωματούχοι κ.ο.κ.   

 Θεωρούμε το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και θέλουμε να το υπογραμμίσουμε για λόγους τάξης, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Χριστοφίδη.   

 Η κ. Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Όντως έχει δίκαιο ο συνάδελφος, είναι κάτι το οποίο απασχόλησε την επιτροπή Οικονομικών κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίας και ζητήθηκαν και γραπτές απαντήσεις, αν και νομίζω ότι δεν είναι τώρα εδώ το στάδιο 
να το συζητήσουμε.  Δόθηκαν εξηγήσεις ότι τα ανείσπρακτα πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι 
αυτά που βρίσκονται στη διαδικασία αμφισβήτησης και εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, καθότι προσβλήθηκαν οι αποφάσεις της επιτροπής στα δικαστήρια.   

 Δεν είναι πρόστιμα των οποίων η επιβολή τους είναι τελεσίδικη και δεν εισπράσσονται, αλλά -όπως πολύ 
σωστά αναφέρθηκε και από τους συναδέλφους- είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε άμεσα με τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων και βεβαίως εμείς θα απαιτήσουμε να τηρηθούν και να υλοποιηθούν οι αποφάσεις 
των δικαστηρίων αναφορικά με την επιβολή αυτών των προστίμων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Ευχαριστώ πολύ.   

 Κάποιος άλλος, άλλη συνάδελφος θέλει τον λόγο;   

 Ο κ. Παπαδούρης, ναι. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Απλώς, να τονίσουμε, κυρία Πρόεδρε, ότι η έννοια που είχαμε στην επιτροπή Οικονομικών όσον αφορά 
τα ανείσπρακτα αυτά ποσά ήταν επειδή φαίνεται ότι αρκετά θα διευθετηθούν μέσω διακανονισμών.  Απλώς, να 
θέσω προς υποστήριξη σε ό,τι έχει αναφέρει η πρόεδρος της επιτροπής ότι στο θέμα των διακανονισμών τέθηκε 
ξεκάθαρα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν πρόκειται να χαθούν οποιαδήποτε ποσά.   

 Το θέμα διαπραγμάτευσης, διακανονισμού, εξώδικης φύσης διακανονισμού, απ’ ό,τι φαίνεται, θα είναι 
κατά το ελάχιστο το ποσό διεκδίκησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δηλαδή το ποσό του προστίμου.  
Απλώς, για να ξεκαθαριστεί. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Δευτερολογία, κυρία Ερωτοκρίτου;   

 Να μιλήσει πρώτα ο κ. Τρυφωνίδης. 

 Σας ακούμε. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Θα συμφωνήσω με τους προηγούμενους συναδέλφους.  Απλώς, να επισημάνουμε και στην ολομέλεια ότι 
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάζει ένα νέο έργο υπό τη διαδικασία εποπτείας του κρυπτονομίσματος.   

 Επισημάναμε στην επιτροπή Οικονομικών ότι πρέπει να γίνουν τέτοιες διαδικασίες, για να διαφυλάξουμε 
και να προστατεύσουμε τους πολίτες να μην έχουμε όπως παλιά, άλλες τραγωδίες, όπως το χρηματιστήριο και 
άλλες καταστάσεις που έφεραν σε δεινή θέση τους Κύπριους πολίτες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δευτερολογία, κυρία Ερωτοκρίτου; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ποσού ύψους €13.184.361 
για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 5. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 7. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 8. 

 Δημιουργία νέων θέσεων.  Άρθρο 9. 

 Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 10. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 11. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 12. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προχωρούμε στην ψήφιση. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 12; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα οκτώ ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

 Κανείς, καμία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον, συγγνώμη, μία ψήφος. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 12 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2022.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία ψήφος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο.* 

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών 
Πληρωμών του 2022 Νόμος του 2021».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο Λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών ποσού 
ύψους €12.350.860 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2022 Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης  Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης  Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά  Αλέκος Τρυφωνίδης 
 Σάβια Ορφανίδου  Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού  Μάριος Μαυρίδης 

 Αντρέας Καυκαλιάς   Σταύρος Παπαδούρης 
 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό 
σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και στις 24 Ιανουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, συνοδευόμενος από 
εκπρόσωπους του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), καθώς και εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  

 Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΠ για το έτος 2022 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €12.350.860 και 
συνολικά έσοδα ύψους €12.245.500, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία ύψους €12.200.000 και 
από άλλες πηγές, ύψους €40.500. 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2022 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Δαπάνες προσωπικού (€8.963.050). 

                                                           
*  Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 

στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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2. Λειτουργικές δαπάνες (€2.508.410). 

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€879.400). 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, αποστολή του ΚΟΑΠ είναι η διαχείριση των κονδυλίων που 
διατίθενται στον τομέα της γεωργίας στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ.  Στα κονδύλια 
αυτά περιλαμβάνονται τα ποσά που αναλογούν στην κοινοτική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Επενδύσεων, το μερίδιο της εθνικής συγχρηματοδότησης όπως προνοείται από την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και οποιεσδήποτε 
συμπληρωματικές ενισχύσεις που δύναται να καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία από εθνικούς πόρους. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του ο ΚΟΑΠ 
κατά το έτος 2022 προβλέπεται να καταβάλει τις ακόλουθες πληρωμές: 

1. Ποσό ύψους €6,5 εκατομ. για τη στήριξη των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί 
σχεδόν εξ ολοκλήρου από την ΕΕ. 

2. Ποσό ύψους €50 εκατομ. περίπου για την καταβολή άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ενιαίας 
Εκταρικής Επιδότησης, καθώς και των Άμεσων Ενισχύσεων για την Κτηνοτροφία, το οποίο 
χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ. 

3. Ποσό ύψους €37 εκατομ. περίπου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ κατά ποσοστό περίπου 
68% και το υπόλοιπο 32% από εθνικούς πόρους. 

 Ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο προϋπολογισμός για το έτος 2022 
παρουσιάζει αύξηση σε ποσοστό ύψους 4,3% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, η 
οποία οφείλεται κυρίως-  

1. στη συντήρηση των λογισμικών του οργανισμού,  

2. στην αυξημένη επιβάρυνση των ημερήσιων υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών του ΚΟΑΠ με 
αρνητικό επιτόκιο,  

3. στις αυξημένες δαπάνες προσωπικού, λόγω της παραχώρησης των ετήσιων προσαυξήσεων, της 
αύξησης της Αυτόματης Τιμαριθμικής Προσαρμογής, της συνακόλουθης αύξησης των συνεισφορών του 
εργοδότη στα διάφορα ταμεία και της παροχής συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, και 

4. στην αυξημένη πρόνοια για προμήθεια δορυφορικών εικόνων για σκοπούς διεκπεραίωσης επιτόπιων 
ελέγχων στο πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων για καταβολή πληρωμών. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, την επιτροπή απασχόλησε σωρεία ζητημάτων που αφορούν μεταξύ άλλων 
στην επιβάρυνση του οργανισμού με αρνητικό επιτόκιο επί των τραπεζικών του υπολοίπων, καθώς και με άλλες 
τραπεζικές χρεώσεις, στην αδυναμία ορισμένων αιτητών σχεδίων και προγραμμάτων του οργανισμού να 
καλύψουν το ποσό ίδιας συμμετοχής που τους αναλογεί, στην ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας στο πλαίσιο 
εξέτασης των αιτήσεων και έγκαιρης καταβολής των αγροτικών πληρωμών στους δικαιούχους, στα μέτρα 
στήριξης νέων αγροτών και των ορεινών περιοχών λόγω εγκατάλειψης, στις επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν από 
τον οργανισμό κατά το έτος 2021, στη στήριξη των πυρόπληκτων, καθώς και στο συσσωρευμένο έλλειμμα στα 
ίδια κεφάλαια. 

 Συναφώς, σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα, οι εκπρόσωποι του ΚΟΑΠ δήλωσαν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Ο ΚΟΑΠ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα έχει καταβάλει σε δικαιούχους συνολικά πέραν του €1,9 δις, 
ενώ για το έτος 2021 οι πληρωμές ανήλθαν στα €94 εκατομ., εκ των οποίων ποσό ύψους €57 εκατομ. 
καταβλήθηκε μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2021.  Ο ΚΟΑΠ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη έγκαιρης καταβολής 
των πληρωμών στους δικαιούχους, προβαίνει στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου αυτό να καθίσταται 
εφικτό στον μέγιστο δυνατό βαθμό. 

2. Η αδυναμία των αιτητών σε σχέδια του οργανισμού για κάλυψη της συμμετοχής τους είτε μέσω ιδίων 
πόρων είτε μέσω χρηματοδότησης από πιστωτικά ιδρύματα αποτελεί ζήτημα το οποίο απασχολεί το 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το οποίο ο ΚΟΑΠ έχει θέσει στα 
πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την εξεύρεση λύσης ως προς την εξασφάλιση χρηματοδότησης.  Αναμένεται 
ότι στο πλαίσιο της νέας Αγροτικής Πολιτικής για τα έτη 2023-2027 θα καταστεί δυνατή η εξεύρεση λύσης 
στο ζήτημα. 

3. Ο ΚΟΑΠ με βάση προηγούμενη σύμβαση με εμπορική τράπεζα απολάμβανε πιστωτικό επιτόκιο επί των 
υπολοίπων των τραπεζικών του λογαριασμών, το οποίο αντιστοιχούσε σε έσοδα ύψους €700.000, καθώς 
και μηδενικό κόστος εκτέλεσης εμβασμάτων επιδοτήσεων προς τους δικαιούχους.  Με τη λήξη της εν λόγω 
σύμβασης ο οργανισμός έχει συνάψει νέα σύμβαση με πιστωτικό ίδρυμα κατόπιν προκήρυξης 
ευρωπαϊκού διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία επιβάλλονται αρνητικό επιτόκιο επί των καταθέσεών 
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του, καθώς και κόστος εκτέλεσης των εμβασμάτων των επιδοτήσεων προς τους δικαιούχους συνεπεία 
της αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής των πιστωτικών ιδρυμάτων.   

 Ειδικότερα, το κόστος από την επιβολή αρνητικού επιτοκίου επί των καταθέσεων του οργανισμού και 
τραπεζικών τελών κυμάνθηκε για το έτος 2021 στις €245.000.  Για τη σύναψη της νέας σύμβασης ο 
οργανισμός έχει επιλέξει το πιστωτικό ίδρυμα με το χαμηλότερο αρνητικό επιτόκιο, ενώ παράλληλα στο 
πλαίσιο της περαιτέρω προσπάθειας μείωσης του κόστους των αρνητικών επιτοκίων ο ΚΟΑΠ έχει 
καταμερίσει τα μη άμεσα απαιτητά για πληρωμές τραπεζικά του υπόλοιπα σε λογαριασμούς προθεσμίας 
σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα. 

4. Η μείωση της γραφειοκρατίας αποτελεί στόχο του ΚΟΑΠ, ο οποίος θα επιτευχθεί μέσω των νέων 
πολιτικών του, καθώς και της εφαρμογής νέου συστήματος παρακολούθησης των καλλιεργειών στο 
πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.  Επιπλέον, ο ΚΟΑΠ προγραμματίζει εκστρατείες ενημέρωσης των αγροτών τόσο 
για τα προγράμματα επιδότησης και την ΚΑΠ όσο και για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων με 
σκοπό τον περιορισμό του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων. 

5. Η κυβέρνηση παρέχει επιχειρηματικά σχέδια, καθώς και διάφορα κίνητρα μέσω της ΚΑΠ προς νέους 
αγρότες, για τα οποία ωστόσο παρατηρείται ελλιπής ενημέρωση του κοινού.  Προς τον σκοπό αυτό ο 
ΚΟΑΠ προγραμματίζει την ενημέρωση του κοινού για τα σχετικά προγράμματα.  Επιπροσθέτως, μέσω 
των προγραμμάτων της ΚΑΠ, καθώς και άλλων εθνικών σχεδίων παρέχονται κίνητρα για εγκατάσταση 
ατόμων στην ύπαιθρο.   

6. Ο ΚΟΑΠ, αφού λάβει τη σχετική βάση δεδομένων την οποία καταρτίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θα προβεί αμέσως στις πληρωμές για αποζημίωση των πυρόπληκτων.  
Επιπρόσθετα, αναμένεται η προκήρυξη από την κυβέρνηση νέου επενδυτικού σχεδίου για 
επαναδραστηριοποίηση των πυρόπληκτων. 

7. Το συσσωρευμένο έλλειμμα στα ίδια κεφάλαια, ύψους €20,5 εκατομ., αφορά στη μη χρηματοδοτηθείσα 
υποχρέωση του οργανισμού προς το σχέδιο συντάξεων, το οποίο είναι αντίστοιχο του κυβερνητικού 
συνταξιοδοτικού σχεδίου. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών κατέθεσε 
αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τις πληρωμές του ΚΟΑΠ τόσο για το έτος 2021 όσο και για τις συνολικές 
πληρωμές από το έτος ίδρυσης του οργανισμού.  

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δήλωσε μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει καταρτίσει νέο επενδυτικό σχέδιο, 
το οποίο θα αφορά μεταξύ άλλων τους νέους αγρότες και τους πυρόπληκτους. 

2. Η κυβέρνηση παρέχει επενδυτικά σχέδια σε αγρότες των ορεινών περιοχών, τα οποία θα συνεχίσουν και 
για την τρέχουσα περίοδο.  Επιπροσθέτως, εισάγονται ειδικά επενδυτικά σχέδια για τη χρηματοδότηση 
κατά 75% ως μέγιστο ποσοστό πράσινων επενδύσεων. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος 
της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν 
κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν 
υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑΠ 
για το έτος 2022. 

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με 
την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης κατά τη 
συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Βλέπω τον κ. Καυκαλιά, τον κ. Τρυφωνίδη… 

 Κάποιος άλλος, άλλη που θέλει τον λόγο;   
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 Ωραία! 

 Κύριε Καυκαλιά, έχετε τον λόγο. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Ιδιαίτερα σημαντικός και κρίσιμος ο ρόλος του οργανισμού για τη στήριξη των αγροτών μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε σας ακούμε.  Αν θέλετε, ενεργοποιήστε το μικρόφωνό σας. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Παρακαλώ, να επαναλάβω.  Λέω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός και κρίσιμος ο ρόλος του οργανισμού για 
τη στήριξη των αγροτών μας.  Αν πήρα τον λόγο, είναι για να επισημάνω δύο, τρία πράγματα. 

 Πρώτον, να υπογραμμίσω την ανάγκη για απλούστευση των διαδικασιών, λιγότερη γραφειοκρατία και πιο 
γρήγορες πληρωμές.  Πρέπει να εύρουμε τους τρόπους, τους μηχανισμούς, το σύστημα, για να λειτουργήσει πιο 
αποτελεσματικά ο οργανισμός σε αυτό το σημείο, είναι κάτι εξάλλου που έχει αναγνωρίσει και ο ίδιος ο 
οργανισμός. 

 Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι το εξής:  Διαβάζω στον προϋπολογισμό ότι το 2020 είχε ο 
οργανισμός έσοδα από τόκους €700.000.  Το 2022 στους προϋπολογισμούς υπάρχουν στα αντίστοιχα άρθρα -
μόνο που είναι στον πίνακα των εξόδων- τόκοι πληρωτέοι €190.000 και τραπεζικά τέλη €99.000.  Αντιλαμβάνεστε 
ότι το τίμημα των τραπεζικών χρεώσεων και τελών έχει και ο ΚΟΑΠ, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι λεφτά που 
προβλέπονταν για τους αγρότες και δυστυχώς καταλήγουν σε τέλη και χρεώσεις των τραπεζών. 

 Και ένα τρίτο σημείο, κυρία Πρόεδρε, αφορά στην εξής πραγματικότητα:  Αρκετοί αγρότες αιτούνται μέσα 
από τα επενδυτικά προγράμματα του οργανισμού σχέδια για την κοινή αγροτική πολιτική.  Εγκρίνονται οι αιτήσεις 
τους και την ώρα που αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να συνεισφέρουν το δικό τους μερίδιο, που είναι περίπου το 
50% σε κάθε μέτρο, δεν μπορούν να προχωρήσουν οι αιτήσεις τους, γιατί δεν εξασφαλίζουν το δικό τους μερίδιο, 
εφόσον οι τράπεζες δεν τους δανείζουν. 

 Γι’ αυτό έχουμε θέσει το ζήτημα, έχουμε καλέσει τον οργανισμό, καλούμε την κυβέρνηση να διαμορφώσει 
ένα σχέδιο, ίσως με τις κρατικές εγγυήσεις, για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και στο τέλος της ημέρας οι 
δικαιούχοι αγρότες να παίρνουν αυτά που θα μπορούσαν να πάρουν από τα επενδυτικά προγράμματα της 
αγροτικής πολιτικής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καυκαλιά. 

 Ο κ. Τρυφωνίδης έχει τον λόγο. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Στηρίζουμε το μεγαλεπήβολο έργο που κάμνει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών για 
ενίσχυση και ενδυνάμωση του αγροτικού μας τομέα, των γεωργοκτηνοτρόφων μας.   

 Θα σημειώσω και εγώ ότι γίνονται προσπάθειες, αλλά πρέπει να ενταθούν, για να απαμβλύνουμε το θέμα 
των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας.  Χαιρετίζομεν την ίδρυση του περιφερειακού γραφείου του 
οργανισμού στην Πόλη Χρυσοχούς και ζητούμε -και υπάρχει- προγραμματισμό για επίσπευση της ίδρυσης 
γραφείου στην περιοχή της Σολιάς. 

 Επιπρόσθετα, αυτή τη στιγμή υπάρχει η ποσόστωση για το χαλλούμι, που είναι γύρω στο 22%, και, με 
βάση τις συμφωνίες που έχουν γίνει και με την αναγνώριση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ, περιμένουμε ότι η 
ποσόστωση θα φτάσει το 50%.  Εδώ πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε 
κτηνοτρόφους που θα παράγουν, γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρατηρείται το εξής φαινόμενο και θα το 
δούμε:  Μεγάλοι επιχειρηματίες από άλλους τομείς μπαίνουν στην κτηνοτροφία, γιατί έχουν και το χρήμα και 
άλλες οδούς, για να παράγουν το γάλα, και οι κτηνοτρόφοι μας απομένουν εκείνοι που είχαμε, που σιγά σιγά 
λιγοστεύουν. 

 Τελευταίο θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Είχαμε τονίσει στον επίτροπο ότι, ναι, γίνονται οι εκταρικές επιδοτήσεις για τους κατόχους των διαφόρων 
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κτηνοτροφικών μονάδων ή άλλων αγροκτημάτων, όμως, αν πάμε να δούμε την ύπαιθρό μας, εγκαταλείπεται, 
γιατί οι απόδημοι, όλοι εμείς που είμαστε στις πόλεις, έχουμε εγκαταλείψει τα δικά μας κτήματα.  Πρέπει να βρεθεί 
ένα σχέδιο κινήτρων, ούτως ώστε να δοθεί το κίνητρο, για να καλλιεργούνται και από τους απόδημους τα 
κτήματα, γιατί στο τέλος της ημέρας θα βρούμε τις περιοχές μας τις ορεινές και τις γεωργοκτηνοτροφικές 
ερημωμένες.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ. 

 Ο κ. Σαββίδης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Να χαιρετίσουμε και εμείς τη δημιουργία του γραφείου στην Πόλη Χρυσοχούς.  Αντιλαμβάνεστε ότι 
ξεκινούσαν από τον Πύργο μέχρι τον Πομό, για να πάν’ στη Γεροσκήπου, ενώ τώρα το γραφείο αυτό μπορεί να 
καλύψει σαράντα, πενήντα κοινότητες και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πράγματι ο ΚΟΑΠ κάνει ένα 
εξαιρετικό έργο και ο κ. Κυπριανού.  Λέω ότι είναι εξαιρετικό και το λέω με πολλή ευθύτητα. 

 Εκείνο στο οποίο βλέπω όμως ότι υστερεί -και το λέω καλοπροαίρετα- είναι στη μεγαλύτερη διαφώτιση, 
ώστε να γνωρίζει ο κόσμος ποια προγράμματα εξαγγέλλονται, για παράδειγμα θα εξαγγελθεί ένα νέο πρόγραμμα 
για νέους γεωργούς.  Είναι καλά να υπάρξει μεγαλύτερη διαφώτιση, για να μπορεί ο κόσμος που ενδιαφέρεται 
να διεκδικήσει αυτά τα προγράμματα. 

 Και ένα τελευταίο σχόλιο, ως συνέχεια του δικού σας λόγου, διερωτώμαι μέχρι πότε θα κάνουμε 
συνεδριάσεις και θα συζητούμε προϋπολογισμούς ημικρατικών οργανισμών.  Φαίνεται θα φάμε τον Φεβράρη και 
τον Μάρτη! 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ σωστή η παρατήρησή σας.  Νομίζω ότι θα το πω έτσι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, κύριε Σαββίδη, 
και της προέδρου της επιτροπής Οικονομικών με επιστολές, αλλά και με προφορικές εκκλήσεις και εμένα 
προσωπικά στην ολομέλεια του σώματος την προηγούμενη εβδομάδα. 

 Η Βουλή θα ασκήσει τον ρόλο της.  Θα κάνουμε -μου το ζήτησε ήδη προηγουμένως η κ. Ερωτοκρίτου- 
ειδική αναφορά στη συνέχεια στις καταθέσεις, ότι έχουμε ακόμα περίπου -θα το δούμε το θέμα μετά- πάρα πολλές 
εκκρεμότητες προϋπολογισμών και δεν μπορεί η Βουλή να μην ασκήσει τον ρόλο της ή να θεωρούν κάποιοι ότι 
θα λειτουργήσει βεβιασμένα, γιατί κατάντησε συνήθειο να καθυστερούν να καταθέσουν τους προϋπολογισμούς 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Κάτι τέτοιο δε θα επιτραπεί. 

 Σας ευχαριστώ για το σχόλιο. 

 Κύριε Παπαγιάννη, είστε ο τελευταίος ομιλητής.   

 Και εσείς, κύριε Μαυρίδη, στη συνέχεια. 

 Υπάρχει κάποιος άλλος που ζητεί τον λόγο; 

 Ωραία!  Ο κ. Παπαγιάννης και μετά ο κ. Μαυρίδης και τελείωσε η συζήτηση. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θα στηρίξουμε και εμείς τον προϋπολογισμό του ΚΟΑΠ, θεωρούμε ότι όντως είναι ένας από τους 
ημικρατικούς που έχουν θετικό πρόσημο.   

 Το ένα σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι αυτό που είπε και ο κ. Σαββίδης, όσον αφορά στην ουσία την 
αποτελεσματικότητα του οργανισμού, όμως υπάρχει ένα τεράστιο κενό -που δεν είναι ευθύνη σημερινή αλλά 
διαχρονική- στην ενημέρωση των αγροτών και των παραγωγών.   

 Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει συλλογικά να δούμε και το γενικότερο σύστημα ασφάλισης των 
παραγωγών και είναι κάτι που κατά τη δική μας άποψη πρέπει να αλλάξει άμεσα.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 
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 Κύριε Μαυρίδη. 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Εγώ θα ήθελα να ανοίξει ο ΚΟΑΠ γραφεία σε ολόκληρη την Κύπρο αλλά ηλεκτρονικά.  Ζούμε σε μια εποχή 
πλέον που προσπαθούμε να ψηφιοποιήσουμε όλες τις υπηρεσίες και ακούω συναδέλφους οι οποίοι χαιρετίζουν 
το ότι ο ΚΟΑΠ ανοίγει γραφείο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Στην Πόλη Χρυσοχούς 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 …στην Πόλη Χρυσοχούς.  Εγώ θα ήθελα, λέω, να ανοίξουν παντού, ακόμα και στον Κορμακίτη.  
Διαδικτυακά!  Με μειωμένο κόστος και καλύτερες υπηρεσίες! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Καλή εισήγηση, κύριε Μαυρίδη. 

 Ναι, κύριε Πάζαρε. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Απλώς να τονίσω για ενημέρωση ότι στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής του 2023-2027 θα 
υπάρξει ψηφιακή μεταρρύθμιση, οπόταν θα απλουστευθούν όλες οι διαδικασίες και η γραφειοκρατία θα μειωθεί.  
Οπόταν, θα κάνουμε λίγη υπομονή και με αυτό, την κοινή αγροτική πολιτική, και ευελπιστώ ότι σύντομα θα 
απλουστεύσουμε όλες τις διαδικασίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε. 

 Έληξε η συζήτηση, ευχαριστώ. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο Λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών ποσού 
ύψους €12.350.860 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 6. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 7. 

 Όροι και άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στον παρόντα Νόμο.  Άρθρο 8. 

 Διάθεση ειδικώς εισπραττομένων ή εμβαζόμενων ποσών προς υλοποίηση συγκεκριμένων 
προγραμμάτων ή/και σκοπών.  Άρθρο 9. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 10. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 11. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 12. 

 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και 
εποχικών αναγκών.  Άρθρο 13. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού, Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και 
Προαγωγής.  Άρθρο 14. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 15. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 15; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα εννέα. 

 Εναντίον; 

 Κυρία Ατταλίδου, είστε εναντίον; 

 Όχι, κανείς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομόφωνα, με σαράντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται.  

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2022 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 3 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ποσού ύψους 
€40.531.000 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 
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(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2022 Νόμος του 

2021» 
Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού Μάριος Μαυρίδης 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Ιανουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός 
διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). 

 Ο προϋπολογισμός της ΑνΑΔ για το έτος 2022 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €40.531.000 και 
συνολικά έσοδα ύψους €36.510.000, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από το τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού (€33.576.000), από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€1.364.500) και από επενδύσεις 
(€1.397.000). 

 Οι συνολικές δαπάνες της Αρχής για το οικονομικό έτος 2022 ανέρχονται στις €40.531.000, σε σύγκριση 
με δαπάνες ύψους €39.711.000 που είχαν προϋπολογισθεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2021 και 
αφορούν κυρίως στα ακόλουθα: 

1. Αποδοχές προσωπικού (€6.546.000). 

2. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€368.000). 

3. Διάφορα έξοδα (€1.696.500). 

4. Εγκαταστάσεις, επιδιορθώσεις, συντήρηση και λειτουργία (€528.000). 

5. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (€30.000.000).  

6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€1.150.000). 

7. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€200.000). 

 Σημειώνεται ότι το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα ύψους €4.021.000 αναμένεται να καλυφθεί από τα 
πλεονάσματα προηγούμενων ετών, τα οποία στο τέλος του 2022 υπολογίζονται σε €69.482.111 
(περιλαμβανομένου του ποσού που είναι διαθέσιμο για σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων στους 
υπαλλήλους της ΑνΑΔ και καταβολής φιλοδωρήματος σε εργοδοτουμένους που απασχολούνται με σύμβαση).    

 Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑνΑΔ, ο προϋπολογισμός της 
Αρχής για το έτος 2022 ετοιμάστηκε στη βάση του στρατηγικού σχεδίου της ΑνΑΔ για την περίοδο 2022-2024, 
το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με σχετικό οδηγό που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. 

 Όραμα της ΑνΑΔ αποτελεί ο συνεχής εμπλουτισμός του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου με 
κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας και να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.  

 Οι στρατηγικές επιδιώξεις της ΑνΑΔ για την περίοδο 2022-2024 είναι οι ακόλουθες: 

1. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου με τη συνεχή και διά βίου μάθηση των 
απασχολουμένων, των ανέργων και του αδρανούς εργατικού δυναμικού. 

2. Η βελτίωση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάπτυξη της ανθεκτικότητας 
των κυπριακών επιχειρήσεων. 

3. Η ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 
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 Όπως ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε, στον προϋπολογισμό της ΑνΑΔ για το έτος 2022 περιλαμβάνεται 
πρόνοια ύψους €686.960 για την ολοκλήρωση και προώθηση διάφορων έργων/συστημάτων πληροφορικής στο 
πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Αρχής.  Για σκοπούς κατάρτισης και 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού προβλέπεται η διάθεση ποσού ύψους €28 εκατομ. για την επιχορήγηση 
της συμμετοχής 66 400 εργοδοτουμένων και ανέργων στα σχέδια της ΑνΑΔ, τα οποία εμπλουτίζονται συνεχώς, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας COVID-19.  Για την ενίσχυση 
των υποδομών και των συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι το σύστημα επαγγελματικών 
προσόντων και το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των συντελεστών παροχής κατάρτισης, 
περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €1,5 εκατομ. 

 Τέλος, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η ΑνΑΔ εντός του 2022 θα συνεχίσει την υλοποίηση δεκατριών 
σχεδίων για την κατάρτιση εργοδοτουμένων και ανέργων και θα προκηρύξει μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και του προγράμματος πολιτικής συνοχής «Θάλεια» ακόμα έξι νέα σχέδια προς τον σκοπό αυτό. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης μέλη της επιτροπής έθεσαν μεταξύ άλλων ερωτήματα σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των σχεδίων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και του συστήματος πιστοποίησης 
επαγγελματικών προτύπων, το ποσοστό νέων που βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια, τον σχεδιασμό για κάλυψη 
των ανέργων που δεν τυγχάνουν στήριξης μέσω των προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την έλλειψη εργατικού δυναμικού στην τουριστική βιομηχανία, καθώς και τις 
προβλεπόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

 Σε σχέση με τα τεθέντα ζητήματα, ο πρόεδρος της ΑνΑΔ δήλωσε τα ακόλουθα: 

1. Η ΑνΑΔ τα τελευταία έξι χρόνια έχει εισαγάγει προγράμματα που αφορούν την εργοδότηση στην 
τουριστική βιομηχανία, τα οποία συνεχίζουν και εξελίσσονται, με στόχο την κάλυψη των συνεχώς 
αυξανόμενων αναγκών της αγοράς.  Επιπρόσθετα, υλοποιούνται προγράμματα για την αναβάθμιση του 
προσωπικού στον τουριστικό τομέα, όπως είναι η εκμάθηση της ρωσικής και γερμανικής γλώσσας. 

2. Η ΑνΑΔ υλοποιεί το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 
COVID-19, το οποίο θα επεκταθεί για να καλύψει ειδικότερα τους εργαζόμενους στον ξενοδοχειακό τομέα, 
οι οποίοι δε δικαιούνται ανεργιακό επίδομα λόγω της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου 
απασχόλησης.  

3. Για τους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν ειδικά προγράμματα μέσω της Αρχής για 
την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα επιτυχημένα. 

 Επιπροσθέτως των όσων ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής της 
ΑνΑΔ δήλωσε τα ακόλουθα: 

1. Σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των σχεδίων κατάρτισης, η Αρχή έχει θέσει 
σχετικούς μηχανισμούς ελέγχου και, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις, λαμβάνονται μέτρα 
από το διοικητικό συμβούλιο της ΑνΑΔ. 

2. Το σχέδιο στελέχωσης των επιχειρήσεων κρίνεται ως ιδιαίτερα επιτυχημένο και έχει αναγνωριστεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σχέδιο καλής πρακτικής, καθότι υποβοηθά τους πτυχιούχους να ενταχθούν 
ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.  Περαιτέρω, μέσω των ελέγχων που έχει διεξαγάγει η Αρχή ποσοστό 
ύψους πέραν του 90% των πτυχιούχων που προσλαμβάνονται μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου 
συνεχίζουν να απασχολούνται και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου, ενώ 75% εξ αυτών 
παραμένουν στην ίδια επιχείρηση.  

3. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα γίνει προσπάθεια 
εντοπισμού των νέων ηλικίας δεκαπέντε έως είκοσι εννέα ετών που βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους 
αδράνειας, ώστε να τους παρασχεθεί η δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης 
για απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 

4. Η ΑνΑΔ αναθεωρεί τις προβλέψεις της σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας κάθε δύο χρόνια, 
λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση της οικονομίας.  Τον Σεπτέμβριο του 2022 αναμένεται να είναι 
έτοιμες οι προβλέψεις για την περίοδο 2022-2032.    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος 
της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν 
κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν 
υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑνΑΔ 
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για το έτος 2022. 

 Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη 
τελικής απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ποσού ύψους 
€40.531.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2.  

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3.  

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

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 6. 

 Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών.  Άρθρο 7. 

 Όροι και άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στον παρόντα Νόμο.  Άρθρο 8.  

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 9.  

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 10. 

 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και 
εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 11. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 12. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 13. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 13; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι είναι ομόφωνο, όμως να δούμε. 

 Ψήφος εναντίον;  Κάποιος, κάποια ψηφίζει εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι ομόφωνο, σωστά;  

 Με πενήντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται ομόφωνα σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 4 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου 
Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2022 Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης 
Ατόμων με Αναπηρία ποσού ύψους €148.900 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με 

Αναπηρία του 2022 Νόμος του 2021» 
Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 
 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού Μάριος Μαυρίδης 
 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και στις 24 Ιανουαρίου 2022. Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωπος του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου 
Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με 
Αναπηρία για το 2022 προβλέπει έσοδα ύψους €447 και δαπάνες ύψους €148.900. 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης 
Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2022 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Λειτουργικές δαπάνες (€1.370). 

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες (€57.500). 
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3. Κοινωνικές παροχές (€90.000). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι μεγαλύτερες δαπάνες του Ειδικού 
Ταμείου αφορούν κυρίως το Σχέδιο Λειτουργίας και Δημιουργίας Μικρών Μονάδων Αυτοεργοδότησης μέσω του 
οποίου στηρίζονται τα άτομα με αναπηρίες, ώστε να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση, και για το οποίο 
προϋπολογίζεται ποσό ύψους €70.000, καθώς και ποσό ύψους €50.000 για την αγορά υπηρεσιών 
εμπειρογνώμονα σε σχέση με τη διαμόρφωση εργαλείων υποστήριξης του τμήματος κατά την εφαρμογή της 
αναμενόμενης νέας διαδικασίας για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις. 

 Στο στάδιο της εξέτασης του προτεινόμενου προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων 
τα ακόλουθα: 

1. Το χαμηλό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων που προβλέπονται τόσο για σκοπούς αυτοεργοδότησης όσο 
και επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με αναπηρία. 

2. Το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης ατόμων με 
αναπηρίες από το αρμόδιο ιατροσυμβούλιο. 

 Σε σχέση με τα πιο πάνω ο εκπρόσωπος του ταμείου δήλωσε τα ακόλουθα: 

1. Πέραν των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό ποσών προϋπολογίζεται ετησίως ποσό ύψους 
€500.000, το οποίο διατίθεται μέσω του Σχεδίου Απασχόλησης που εφαρμόζεται από το Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. 

2. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών οφείλεται κυρίως στα προβλήματα 
που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα 
μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής 
του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς 
και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη 
συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν 
υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού 
Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2022. 

 Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου κατά τη 
συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 H κ. Ερωτοκρίτου και ο κ. Καυκαλιάς στη συνέχεια. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου, έχετε τον λόγο. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, αλλά ως Δημοκρατικό Κόμμα θεωρούμε τον προϋπολογισμό 
αυτού του ειδικού ταμείου πολύ πολύ μικρό και πολύ πολύ χαμηλό, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες, 
και την ίδια στιγμή θεωρούμε ότι τα κονδύλια είναι πάρα πολύ μειωμένα.   

 Και κατά δεύτερο λόγο, κυρία Πρόεδρε, θεωρούμε ότι η χρονοβόρα διαδικασία που χρειάζεται σήμερα, 
για να μπορέσει ένα τέτοιο άτομο, με αναπηρία, να αιτηθεί και να εγκριθεί από το ιατροσυμβούλιο, για να πληροί 
τις προϋποθέσεις και να μπορέσει να δημιουργήσει μια μικρή δική του επιχείρηση, είναι τόσο μεγάλη, που είναι 
σχεδόν απαγορευτική.  Άρα, πρέπει οι ιθύνοντες, πρώτον, αφενός μεν να αυξήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια γι’ 
αυτό τον σκοπό και, δεύτερον, να απλοποιήσουν και να απλουστεύσουν και να συντομεύσουν τις διαδικασίες και 
ειδικά αυτές του ιατροσυμβουλίου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ πολύ. 

 Ο κ. Καυκαλιάς. 
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ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ:  

 Λοιπόν, είναι ένα ταμείο που κινδυνεύει να ξεχαστεί, για να μην πω ότι αντικατοπτρίζει και τις ευαισθησίες 
της κυβέρνησης για τα άτομα με αναπηρία.  Έχουμε ήδη αποφασίσει στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, κυρία 
Πρόεδρε, ότι θα εγγράψουμε το ζήτημα -και είμαι βέβαιος ότι ομόφωνα θα περάσει από την επιτροπή Εργασίας- 
για να συζητήσουμε διεξοδικά το συγκεκριμένο ζήτημα.  Πραγματικά, τα κονδύλια που συμπεριλαμβάνονται σ’ 
αυτό το ταμείο μάς προσβάλλουν ως κράτος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Καυκαλιά. 

 Ο κ. Τρυφωνίδης.  

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κι εμείς, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, να τονίσουμε ότι το ταμείο είναι εξαιρετικά πενιχρό ταμείο, πολύ 
μικρό ταμείο, για να δοθούν τα αναγκαία κίνητρα για επαγγελματική αποκατάσταση.  Όμως πολύ πολύ πιο 
δύσκολες είναι οι διαδικασίες.  Ο εκπρόσωπος του ταμείου υποσχέθηκε ότι εντός σύντομου χρονικού 
διαστήματος θα φέρουν εισηγήσεις για απλούστευση των διαδικασιών, για να μπορούν όσοι ανάπηροι μπορούν 
και το θέλουν να αποκατασταθούν, για να έχουν και αξιοπρέπεια, για να έχουν και αξία, για να μπορούν να είναι 
χρήσιμοι στην κοινωνία.  Θα επιμένουμε γι’ αυτό θέμα, γιατί οι ανάπηροί μας έχουν όλες εκείνες τις αναγκαίες 
γνώσεις που να μπορούν να στέκονται στην κοινωνία με αξίες, γεροί και δυνατοί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης 
Ατόμων με Αναπηρία ποσού ύψους €148.900 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 
2. 

 Ειδίκευση του ποσού που θα δαπανηθεί.  Άρθρο 3.  

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

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 6. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 6; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου 
Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 5 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νέας νομοθεσίας για την προστασία του ανταγωνισμού και κατάργηση της υφιστάμενης, ώστε 
να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την παροχή 
αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες 
και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς». 

(Οι σχετικές εκθέσεις) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ  Σταύρος Παπαδούρης 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Νοεμβρίου και στις 7 Δεκεμβρίου 2021.  Στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, η πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), εκπρόσωποι του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, του 
Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.  Ο 
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, 
εντούτοις υπέβαλε τις θέσεις του επί του νομοσχεδίου γραπτώς. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το εν λόγω νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α(3) του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων λόγω της φύσης και της 
σημασίας της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης. 
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 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για την προστασία του ανταγωνισμού 
και η κατάργηση της υφιστάμενης, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2018, για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν 
αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς» (στο 
εξής «η Οδηγία»). 

 Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί προβλέπονται κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Η δυνατότητα διορισμού στη θέση του προέδρου της ΕΠΑ προσώπου που κατέχει πτυχίο οικονομικών 
και αναγνωρισμένη πείρα στην οικονομική επιστήμη ή πτυχίο νομικής και αναγνωρισμένη πείρα στη 
νομική επιστήμη.   

 Σημειώνεται ότι με βάση την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο ο Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας είχε εισηγηθεί όπως στη θέση του προέδρου της ΕΠΑ διορίζεται πρόσωπο το οποίο κατέχει 
εξειδικευμένη πείρα και γνώση στη νομική επιστήμη.  Εντούτοις, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας ύστερα από επανεξέταση της σχετικής πρόνοιας έκρινε ορθότερο όπως διευρυνθούν τα 
προσόντα για διορισμό του προέδρου της ΕΠΑ όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο που υποβλήθηκε στη 
Βουλή. 

2. Η υποχρέωση αμεροληψίας των μελών της ΕΠΑ και του προσωπικού που απαρτίζει την υπηρεσία της 
ΕΠΑ. 

3. Η δημιουργία αμισθί προγράμματος πρακτικής εκπαίδευσης στον τομέα του ενωσιακού δικαίου του 
ανταγωνισμού και η δυνατότητα έκδοσης σχετικών κανονισμών. 

4. Η δυνατότητα της ΕΠΑ να απορρίπτει καταγγελίες οι οποίες κατά την κρίση της δεν αποτελούν 
προτεραιότητα για την εφαρμογή των προνοιών του προτεινόμενου νόμου. 

5. Η δυνατότητα της ΕΠΑ για επιβολή διοικητικών προστίμων σε περίπτωση παράβασης των προνοιών του 
προτεινόμενου νόμου. 

6. Η δυνατότητα συλλογής πληροφοριών, διεξαγωγής συνεντεύξεων, διενέργειας ελέγχων σε χώρους 
επιχειρήσεων ή άλλους χώρους επ’ ονόματι και για λογαριασμό άλλων αρχών ανταγωνισμού. 

7. Η εξουσία της ΕΠΑ να κλητεύει πρόσωπα για σκοπούς λήψης δηλώσεων και πληροφοριών από αυτά. 

8. Η διαδικασία χαρακτηρισμού πληροφοριών και στοιχείων που υποβάλλονται από πρόσωπα στην ΕΠΑ 
ως επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως. 

9. Η διαδικασία που ακολουθείται αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και επιθεώρησης 
του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης από επιχειρήσεις. 

10. Ο περιορισμός της χρήσης επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως σε 
διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων. 

11. Η διαδικασία υποβολής καταγγελιών και αποδοχής αυτών από την ΕΠΑ, η δυνατότητα συνένωσης και 
εξέτασης καταγγελιών και/ή αυτεπάγγελτων ερευνών ή διαχωρισμού αυτών, η δυνατότητα υποβολής 
αιτήματος απόσυρσης καταγγελιών, καθώς και η δυνατότητα κάθε προσώπου να γνωστοποιεί ανώνυμα 
στην ΕΠΑ ενδεχόμενες παραβάσεις των προνοιών του προτεινόμενου νόμου που περιέρχονται σε γνώση 
του. 

12. Η διακοπή της προθεσμίας επιβολής διοικητικού προστίμου για όσο διάστημα εκκρεμεί έρευνα ενώπιον 
της ΕΠΑ ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με παράβαση που αφορά την ίδια συμφωνία, απόφαση 
ένωσης επιχειρήσεων ή εναρμονισμένη πρακτική ή άλλη απαγορευμένη συμπεριφορά. 

13. Η αμοιβαία συνεργασία και συνδρομή που παρέχουν οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μεταξύ τους. 

14. Η δυνατότητα χρησιμοποίησης της τελεσίδικης απόφασης της ΕΠΑ ως αμάχητου τεκμηρίου από 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημιά που προκλήθηκε από την παράβαση. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το αρμόδιο υπουργείο, οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι για την ΕΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Έχει στη διάθεσή της επαρκή εργαλεία και μέσα τα οποία βοηθούν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση 
των παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού και δύναται να επιβάλει αποτελεσματικά 
πρόστιμα σε επιχειρήσεις που παραβαίνουν τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού. 

2. Διαθέτει αποτελεσματικά προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης τα οποία ενθαρρύνουν τις εταιρείες να 
υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με παράνομες συμπράξεις (καρτέλ). 

3. Ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού και έχει 
επαρκείς πόρους, καθώς και το προσωπικό που απαιτείται για διεκπεραίωση των εργασιών. 
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 Σημειώνεται ότι η μεταφορά της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη κρίνεται επείγουσα, επειδή η χρονική 
δέσμευση για την υιοθέτηση των προνοιών της από τα κράτη μέλη ήταν μέχρι την 4η Φεβρουαρίου 2021.  
Συναφώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σχετική προειδοποιητική επιστολή λόγω της καθυστέρησης της 
εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία.  Σημειώνεται περαιτέρω ότι το νομοσχέδιο 
κατατέθηκε στη Βουλή μετά τη λήξη της υπό αναφορά προθεσμίας και συγκεκριμένα την 21η Οκτωβρίου 2021. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα επισήμανε ότι οι εισηγήσεις της προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δεν έχουν 
ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο και εξέφρασε την ανησυχία της ότι ορισμένες πρόνοιές του περιορίζουν βασικά 
δικαιώματα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. 

 Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, του ΣΕΛΚ, του Κυπριακού Συνδέσμου 
Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής συμφώνησαν με τους σκοπούς 
και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.  

 Παράλληλα, o εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασε την άποψη ότι το ύψος των 
προτεινόμενων διοικητικών προστίμων που δύναται να επιβληθούν σε περίπτωση παράβασης των προνοιών 
του προτεινόμενου νόμου είναι πολύ υψηλό.   

 Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος με γραπτό υπόμνημά του, το οποίο υπέβαλε στην επιτροπή, 
εξέφρασε μεταξύ άλλων τη διαφωνία του με τη δυνατότητα διορισμού στη θέση του προέδρου της ΕΠΑ 
προσώπου το οποίο κατέχει πτυχίο οικονομικών, επισημαίνοντας ότι με τον διορισμό αυτό ελλοχεύει ο κίνδυνος 
ανεπαρκούς αξιολόγησης της αποδεικτικής αξίας των στοιχείων που τίθενται ενώπιον της ΕΠΑ ή/και εσφαλμένης 
ερμηνείας των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, με αποτέλεσμα την έκδοση εσφαλμένων αποφάσεων. 

 Σε μεταγενέστερο στάδιο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κατέθεσε αναθεωρημένο 
κείμενο του νομοσχεδίου στην επιτροπή, το οποίο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με την ΕΠΑ και την Επίτροπο 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη βάση των εισηγήσεων που υπέβαλε η τελευταία. 

 Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημέρωσε την 
επιτροπή ότι το υπουργείο αποφάσισε να υιοθετήσει τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα 
με την οποία στη θέση του προέδρου της ΕΠΑ πρέπει να διορίζεται πρόσωπο το οποίο κατέχει πτυχίο νομικής 
και εξειδικευμένη πείρα στη νομική επιστήμη.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε 
κυρίως η πρόνοια του νομοσχεδίου που αφορά τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό του προέδρου της 
ΕΠΑ.  

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία αποφάσισε όπως 
τροποποιήσει το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε στη θέση του προέδρου της ΕΠΑ να διορίζεται 
πρόσωπο το οποίο κατέχει πτυχίο νομικής και αναγνωρισμένη πείρα στη νομική επιστήμη. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του 
αναθεωρημένου νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Σύκας  Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης   

 Όπως είναι γνωστό, η συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου αναβλήθηκε κατόπιν απόφασης της 
ολομέλειας του σώματος, που λήφθηκε τη 15η Δεκεμβρίου 2021. 

 Ως εκ τούτου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
επανεξέτασε το εν λόγω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2022, στην 
οποία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και η πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ). 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για την προστασία του ανταγωνισμού και η 
κατάργηση της υφιστάμενης, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2018, για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν 
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αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς». 

 Σημειώνεται ότι όλα τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τον σκοπό και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, 
τις απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της 
εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής. 

 Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου, η επιτροπή επέφερε στο κείμενό του αλλαγές, κυρίως 
νομοτεχνικής φύσεως, με σκοπό τη διασαφήνιση και βελτίωση συγκεκριμένων προνοιών του, οι οποίες αφορούν 
τα ακόλουθα: 

1. Την ίδρυση και τη συγκρότηση της ΕΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε νομικό 
κενό ή ασάφεια. 

2. Την προσμέτρηση της προθεσμίας επιβολής διοικητικών προστίμων από την ΕΠΑ, ώστε, σε περίπτωση 
που η παράβαση είναι διαρκής ή διαπράχθηκε κατ’ εξακολούθηση, αυτή να προσμετράται από την ημέρα 
που έπαυσε η σχετική παράβαση. 

3. Την υποβολή αίτησης από οποιαδήποτε αρχή ανταγωνισμού κράτους μέλους για εκτέλεση απόφασής της 
που αφορά την επιβολή προστίμου ή περιοδικών χρηματικών ποινών, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με 
τις αντίστοιχες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.  

 Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και η πρόεδρος της ΕΠΑ συμφώνησαν με τις πιο πάνω τροποποιήσεις. 

 Περαιτέρω, την επιτροπή απασχόλησαν οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν τα προσόντα που 
απαιτούνται για διορισμό στη θέση του προέδρου και των τεσσάρων (4) μελών της ΕΠΑ, καθώς και τον τρόπο 
διορισμού αυτών. 

 Σε σχέση με τα πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία των μελών της να επιφέρει τις 
ακόλουθες αλλαγές στο κείμενο του νομοσχεδίου: 

1. Τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη θέση του 
προέδρου της ΕΠΑ, ώστε στην εν λόγω θέση να δύναται να διοριστεί πρόσωπο το οποίο κατέχει πτυχίο 
νομικής και διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη θέση του Επαρχιακού Δικαστή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου.  

2. Τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά τα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό των μελών της 
ΕΠΑ, ώστε ένα (1) εκ των τεσσάρων (4) μελών της να διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και 
την επαγγελματική του ικανότητα και πείρα στον οικονομικό τομέα. 

3. Τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά τον τρόπο διορισμού του προέδρου και των μελών της ΕΠΑ, ώστε 
αυτοί να διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου 
υπουργού και αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του 
νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εδώ βλέπω ότι υπάρχουν και τροπολογίες, σωστά; 

 Έχω μία τροπολογία του κ. Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης και είμαι σίγουρη 
ότι θα την επεξηγήσετε στη συνέχεια και έχω ένα αίτημα από τον κ. Λεωνίδου για προφορική τροπολογία. 

 Σας ακούμε. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Βασικά, θα ζητήσω την άδειά σας να καταθέσουμε μία προφορική υποτροπολογία.  Απλώς, να 
προσθέσουμε δύο φράσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Μπορώ σε αυτό το στάδιο; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ναι. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Από λάθος…  Είχαμε καταθέσει καταρχάς επίσημα τροπολογία μέσα από την οποία προβλεπόταν για τη 
θέση του προέδρου να απαιτούνται αυξημένα προσόντα.  Και συγκεκριμένα τα προσόντα προέδρου ή ανώτερου 
δικαστή επαρχιακού δικαστηρίου.  Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει περιοριστεί στη θέση του επαρχιακού δικαστή.  
Εν τη απουσία μου και όχι γιατί υπήρξε σκοπιμότητα, θέλω να το τονίσω αυτό, όμως έγινε αυτή η αναδιατύπωση 
και θεωρώ ότι δε μας εκφράζει, δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μας, γιατί είχαμε κι άλλα προσόντα που θέσαμε στην 
τροπολογία μας και τα αφαιρέσαμε για σκοπούς συναίνεσης.   

 Συγκεκριμένα, είχαμε πει να έχει επιπρόσθετη εμπειρία σε θέματα διοικητικού δικαίου.  Και να εξηγήσω 
γιατί ζητούμε, κυρία Πρόεδρε, να έχει περισσότερα προσόντα.  Γιατί αυτή η επιτροπή δικάζει ως οιονεί δικαστήριο 
και επιβάλλει μεγάλα ποσά ως πρόστιμο, με αποτέλεσμα…  Ο αντίστοιχος που μπορεί να διοριστεί με προσόντα 
επαρχιακού δικαστή στο επαρχιακό δικαστήριο δεν έχει τέτοια αυξημένη εξουσία.  Στο καθ’ ύλην αρμόδιο 
δικαστήριο, στο επαρχιακό δικαστήριο, είναι πολύ περιορισμένο το ύψος της απαίτησης που εκδικάζεται.  Και 
ως εκ τούτου, είναι σχήμα οξύμωρο εδώ, που μπορεί να βάζει πρόστιμο, να αποφασίζουν για πρόστιμο πέραν 
του €1 εκατομ., να βάζουμε απλά προσόντα.   

 Εμάς ο στόχος είναι να αναβαθμίσουμε τον ρόλο αυτό των θεσμών, γιατί ελέγχονται και από το δικαστήριο, 
από το Διοικητικό Δικαστήριο και από το Ανώτατο.  Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις πρέπει να είναι τέτοιες, οι οποίες 
να είναι σύντομες, να είναι με βάση τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και να μην υπάρχουν εφέσεις και 
αμφισβητήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Άρα, εξηγήστε εν συντομία και πάλι την προφορική σας τροπολογία, για να καταλάβουν οι συναδέλφοι, 
και θα τεθεί πρώτη για ψήφιση. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Με την προφορική απλώς προσθέτω…  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2(β) όπως είναι το κείμενο να γίνει 
ως εξής:  «Ο πρόεδρος της Επιτροπής κατέχει πτυχίο νομικής και διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για 
διορισμό στη θέση του Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου ή του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή.».  Δηλαδή να 
απαλειφθεί το «Επαρχιακού Δικαστή» και να προστεθούν αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και βεβαίως έχετε το δικαίωμα να τοποθετηθείτε και επί της ουσίας του νομοσχεδίου, αν θέλετε. 

 Ο κ. Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Έχω τζι εγώ τροπολογία προφορική να βάλω, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Στη δική σας; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ:  

 Όχι, άλλη τροπολογία.  Έχω τζι εγώ άλλη τροπολογία να βάλω, γιατί είναι διαδικαστικό το θέμα που θέλω 
να βάλω τζι εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εξηγήστε μας πρώτα αυτήν που έχετε καταθέσει και μετά να μας πείτε και την προφορική σας. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Για αυτήν που έχω καταθέσει εννά κάμω τζιαι τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως.  Πείτε μας την προφορική τότε. 
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Απλώς, πάνω στο ίδιο σημείο που λέει ο κ. Λεωνίδου, για τα μέλη της επιτροπής, έχω να κάμω τζι εγώ 
μία τροπολογία.  Να προστεθούν επίσης, εκτός από τη νομική επιστήμη, πτυχίο οικονομικών και πείρα στην 
οικονομική επιστήμη ή τον ανταγωνισμό, όπως ήταν ο αρχικός νόμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Επαναλάβετε, παρακαλώ.  Είναι ήδη στην τροπολογία, είναι ήδη το πτυχίο οικονομικών και 
αναγνωρισμένη πείρα στην οικονομική επιστήμη ή τον ανταγωνισμό.  Το βλέπουμε.  Έτσι το θέλετε; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Μάλιστα.  Για τα μέλη ήταν παλιά πτυχίο νομικής, πτυχίο οικονομικών και πείρα στην οικονομική επιστήμη 
ή τον ανταγωνισμό.  Σήμερα αυτό δεν υφίσταται.  Τζι επίσης εμείς ζητούμε σήμερα να μπουν τρία κριτήρια, 
δηλαδή στη λογιστική, στο εμπόριο και στη βιομηχανία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν και εμφαίνονται.  Εννοείτε πέραν του προέδρου και των άλλων μελών; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜH: 

 Ναι, των μελών μιλώ τωρά, κυρία Πρόεδρε.  Να είναι τρία κριτήρια.  Για τα μέλη να είναι και λογιστική και 
εμπόριο και βιομηχανία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όπως ακριβώς φαίνεται στην τροπολογία σας για τον πρόεδρο. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ακριβώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Μάλιστα. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Και να κάνω την… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, έχετε τον λόγο. 

 Και να ρωτήσω επίσης, μέχρι να έρθει στο βήμα ο κ. Γιακουμή, ποιοι θέλουν τον λόγο;   

 Βλέπω τον κ. Νεοφύτου. 

 Κύριε πρόεδρε, κύριε Νεοφύτου. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ:  

 Κυρία Πρόεδρε, οι τροπολογίες που μόλις έχουν κατατεθεί οι προφορικές είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρές.  
Χρειάζεται να τις δούμε.  Είτε θα αποσυρθούν και να γίνουν σε μία άλλη διαδικασία.  Δεν μπορούμε να 
τοποθετηθούμε.  Είναι σοβαρότατες τροπολογίες.  Κάποιος συνάδελφος μου είπε ότι με την τροπολογία την 
προφορική του κ. Λεωνίδου ουσιαστικά καθορίζουμε ότι πρέπει να είναι μόνο δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ή αντίστοιχα προσόντα. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Ή αντίστοιχα προσόντα.   

 Χωρίς να τοποθετηθούμε θετικά ή αρνητικά, έν’ σοβαρές αυτές οι τροπολογίες.  Είχαν χρόνο να 
υποβληθούν γραπτώς.  Δε θέλουμε να αφαιρέσουμε το δικαίωμα των συναδέλφων.  Παράκλησή μας, για να 
μπορέσουμε να τις συζητήσουμε, ας μείνουν εκτός, να ψηφίσουμε τι έχουμε και τις επόμενες βδομάδες μπορεί 
να γίνει μια πρόταση νόμου αμέσως ή να κατατεθεί μία πρόταση νόμου και να εξεταστεί από την επιτροπή 
κατεπειγόντως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεοφύτου. 

 Ο κ. Παπαδόπουλος. 
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ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

 Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ δόκιμο, αν είναι να συζητηθούν οι συγκεκριμένες τροπολογίες, να αναβληθεί η 
ψήφιση του νομοσχεδίου, καθότι είναι σημαντικές τροπολογίες.   

 Και αν μου επιτρέπετε, αυτό που προέκυψε με τη δική μας τροπολογία έγινε λόγω λάθους.  Συζητήθηκε 
η συγκεκριμένη πρόταση που είχαμε καταθέσει, όχι επειδή θέλουμε να περιορίσουμε τον διορισμό του προέδρου 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού μόνο σε δικαστές, αλλά σε άτομα που θα είχαν την πείρα να διοριστούν δυνητικά 
ως δικαστές.  Άρα, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δικηγόρος ή κάποιος που έχει νομική πείρα.   

 Καταλαβαίνω όμως ότι οφείλουμε να εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα με λεπτομέρεια και με προσοχή, 
ακριβώς για να μη γίνουν τα οποιαδήποτε λάθη.  Όμως δε θα είμαστε σε θέση εμείς σήμερα να ψηφίσουμε το 
υπόλοιπο νομοσχέδιο και να μείνουν αυτά τα θέματα πίσω.  Θα ήταν καλύτερα να αναβληθεί για μία εβδομάδα 
η ψήφιση του νομοσχεδίου, για να μπορέσει η επιτροπή να εξετάσει όλα αυτά τα ζητήματα στο σύνολό τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε. 

 Κύριε Νεοφύτου. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Υπερθεματίζω.  Ο λόγος που προσωπικά είπα τη λύση αυτή είναι γνωρίζοντας τους κανονισμούς.  
Ξεκίνησε η συζήτηση και θεωρώ ότι εν μπορούμε να το αναβάλουμε.  Αν βρίσκεται διαδικαστικός τρόπος να 
αναβληθεί, η πρόταση του κ. Παπαδόπουλου με βρίσκει χίλια τοις εκατό σύμφωνο.  Εν πάση περιπτώσει, πρέπει 
να βρούμε έναν τρόπο διαδικαστικά σωστό αυτές τις σοβαρές εισηγήσεις να έχουμε χρόνο να τις μελετήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

 Και θα δώσω τον λόγο σε όλους, γιατί βλέπω εδώ θέλουν τον λόγο αρκετοί συναδέλφοι.  Εάν συναινούν 
όμως όλοι στην εισήγηση η οποία έχει ακουστεί για αναβολή της συζήτησης, νοουμένου ότι έχουμε προφορικές 
τροπολογίες, ζητείται ο χρόνος -και πολύ ορθά- να υπάρξει επαρκής προετοιμασία των συναδέλφων, για να 
τοποθετηθούν όπως πρέπει, εάν δεν έχει κάποιος ισχυρή ένσταση, η συγκεκριμένη εισήγηση θα ικανοποιηθεί. 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ:  

 Δύο αναφορές.  Συμφωνούμε, αλλά, για να μη γίνει επίκληση αυτού που γίνεται σήμερα και σε επόμενες 
περιπτώσεις, είναι σαφές ότι δεν ξεκίνησε η συζήτηση επί της αρχής.  Δώσατε τη δυνατότητα να παρουσιαστούν 
οι τροπολογίες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Για εξήγηση των τροπολογιών, αυτό θα έλεγα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Διαφάνηκε ότι υπάρχει πρόβλημα.  Εγώ λέω ακόμα τζι έτσι, αν δεν είναι ομόφωνη η θέση για αναβολή, 
να προχωρήσουμε τζιαι να ψηφίσουμε με βάση εκείνα που έχουμε.  Αν συμφωνούμε όλοι όμως, είμαστε 
κυρίαρχο σώμα, για να μη δημιουργείται τζιαι προηγούμενο σε ό,τι αφορά μελλοντικές ανάλογες περιπτώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Λουκαΐδη. 

 Υπάρχει κάποια ένσταση για αναβολή της συζήτησης; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έληξε η συζήτηση.  Το υπ’ αριθμόν 5 θέμα αναβάλλεται και θα το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα.   

 Παρακαλώ να κατατεθούν οι τροπολογίες, για να μπορέσουν να προετοιμαστούν οι συναδέλφοι. 

 Λοιπόν, τα θέματα υπ’ αριθμόν 6 με 9 αποσύρονται και επανακατίθενται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Προχωρούμε τώρα με το θέμα της συμπληρωματικής ημερήσιας διάταξης, που τιτλοφορείται «Απόφαση 
της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022».   



1025 
 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   

 Έγκριση απόφασης για τη διενέργεια δαπάνης για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της 
Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου 

δικαίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022 
Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά Ηλίας Μυριάνθους 

 Σάβια Ορφανίδου  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Άριστος Δαμιανού  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω απόφαση σε 
συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2022. 

 Με την εν λόγω απόφαση της Βουλής παρέχεται σε ορισμένα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου των 
οποίων δεν έχουν ακόμα εγκριθεί οι προϋπολογισμοί για το έτος 2022 εξουσιοδότηση για διενέργεια δαπάνης 
για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται 
στον προϋπολογισμό κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2021, το οποίο αναλογεί στο ίδιο 
χρονικό διάστημα, δηλαδή στον μήνα Φεβρουάριο του 2021. 

 Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες 
ή σκοπούς ούτε μπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε νέα θέση στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, μέχρι να 
εγκριθούν από τη Βουλή και να πάρουν την τελική τους μορφή οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων 
δημόσιου δικαίου για το έτος 2022. 

 Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση 
Προϋπολογισμών) Νόμο, οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου υποβάλλονται στη 
Βουλή για έγκριση μέσα στα ίδια χρονικά περιθώρια στα οποία υποβάλλεται και ο κρατικός προϋπολογισμός.  
Ωστόσο, αριθμός προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου δεν έχει ακόμη κατατεθεί ή εγκριθεί 
από τη Βουλή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια δαπανών, όπως 
προβλέπεται στην πιο πάνω απόφαση της Βουλής. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με βάση τα πιο πάνω, χωρίς να 
δεσμεύεται ως προς τις τελικές της θέσεις, που θα προκύψουν μετά τη μελέτη κάθε προϋπολογισμού ξεχωριστά, 
ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της υπό αναφορά απόφασης για τη διενέργεια δαπάνης σύμφωνα 
με τα πιο πάνω για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Και παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει την απόφαση.   

 Την έχετε ή να σας τη δώσω; Την απόφαση, κύριε Γεωργίου, εδώ, ελάτε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από νομικά 
πρόσωπα δημόσιου δικαίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022 

 ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) 
Νόμους οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου κατατίθενται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για έγκριση της διενέργειας των δαπανών που περιλαμβάνονται σε αυτούς, 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ δεν έγινε κατορθωτή η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων η μελέτη και έγκριση των 
προϋπολογισμών αυτών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2021, 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η συνέχιση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα 
δημόσιου δικαίου, 

 Γι’ αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζει τα πιο κάτω: 
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1. Παρέχει την εξουσιοδότησή της για τη διενέργεια δαπάνης για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022 
ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 
έτους 2021 κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

2. Η εξουσιοδότηση αυτή δίνεται με τον όρο ότι δε θα διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες 
ή σκοπούς και ότι δε θα πληρωθεί καμιά νέα θέση μέχρι την τελική έγκριση από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων του προϋπολογισμού κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Ευχαριστώ πολύ.   

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;   

 Όχι.   

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης της απόφασης;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η απόφαση εγκρίνεται.   

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας.  

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα νομοσχέδια και οι προτάσεις 
νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με τον σχετικό 
κατάλογο που ήδη έχει διανεμηθεί.  

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, έγγραφα, 
εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής 
Αρχής Στοιχημάτων του 2022 Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.021-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

2.  Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.022-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

3.  Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.023-2022). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

4.  Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης 
Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην 
Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους 
Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, 
Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως 
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(Αρ. Φακ. 23.01.063.024-2022). 

5.  Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.025-2022). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

6.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση 
Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.009-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

7.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.010-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

8.  Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Προέγκριση 
Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.011-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

9.  Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.012-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

10.  Οι περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.013-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

11.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών 
Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.087-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

12.  Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου 
Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής Δράσης) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.063-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

13.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση 
Αποβλήτων από Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

14.  Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και 
Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα 
Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων 
Φορτίου Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.071-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  
1. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.009-2022). 

Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους 
του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, 
Σταύρο Παπαδούρη εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών και Πανίκο Λεωνίδου 
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

2. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Γιώργο Κουκουμά εκ μέρους Κοινοβουλευτική 
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Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.010-2022). 

της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

3. Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.011-2022). 

Κώστα Κώστα, Γιαννάκη 
Γαβριήλ, Βαλεντίνο Φακοντή 
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε τον λόγο όσον αφορά την κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, κυρία Ερωτοκρίτου, καθώς 
γνωρίζω πολύ καλά ότι θέλετε να τοποθετηθείτε.   

 Παρακαλώ. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Σήμερα στο κεφάλαιο της κατάθεσης έχει κατατεθεί ο προϋπολογισμός ημικρατικού οργανισμού…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Μόνο.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Μόνο.  Εκκρεμούν δεκαοκτώ από τους σαράντα εφτά προϋπολογισμούς που πρέπει η επιτροπή 
Οικονομικών και άλλες επιτροπές, για να είμαι δίκαιη, να εξετάσουν.  Είμαστε στο τέλος Ιανουαρίου και άρα με 
την ψήφιση του δωδεκατημορίου για τον Φεβρουάριο τελειώνει η οποιαδήποτε συνταγματική δυνατότητα έχει 
αυτό το σώμα για χρηματοδότηση έστω και με τη διαδικασία του μήνα, με τον μήνα, αυτών των οργανισμών.   

 Απευθύναμε επιστολή, κυρία Πρόεδρε, στον Υπουργό Οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα και θέλω 
να το πω από αυτό εδώ το βήμα ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι περιφρόνηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.  
Δεν μπορεί η επιτροπή Οικονομικών και αυτό το σώμα μέσα σε τέσσερις συνεδρίες της ολομέλειας, που έχουμε 
μπροστά μας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να εξετάσει προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, 
ενδεχομένως και δισεκατομμυρίων, αν τους βάλουμε όλους μαζί.   

 Και δεν ξέρω πού υπάρχει η ευθύνη.  Αν είναι στα αρμόδια υπουργεία ή αν είναι στους αρμόδιους 
ημικρατικούς οργανισμούς.  Όμως, αυτό που γίνεται είναι ότι κάποιοι θέτουν σε πολύ αμφίβολο πεδίο και κλίμα 
τη λειτουργία αυτών καθαυτών των προϋπολογισμών, επειδή, αν λάβει υπόψη κάποιος και τα νομοσχέδια που 
αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διερωτώμαι με ποιον τρόπο τα μέλη της επιτροπής 
Οικονομικών θα μπορέσουν να εκτελέσουν το καθήκον του ελέγχου, του ενδελεχούς και του λεπτομερούς 
ελέγχου των οικονομικών δεδομένων αυτών των ημικρατικών οργανισμών, οι οποίοι κατά τα άλλα ζητούν 
εκατομμύρια, ή εκατοντάδες εκατομμύρια από τον φορολογούμενο πολίτη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Που επιβάλλεται να γίνεται και να ασκείται επαρκώς ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Έχετε απόλυτο δίκαιο… 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Μάλιστα.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Συγγνώμη, που σας διακόπτω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Σας ακούμε.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Δεν πρόκειται η επιτροπή Οικονομικών να μη βάλλει σε προτεραιότητα αυτά τα οποία πρέπει να εκτελέσει, 
επειδή δε βρίσκονται έγκαιρα κατατεθειμένοι και εκτός του συντάγματος πλέον -εκτός των προνοιών του 
συντάγματος- ενώπιον του σώματος οι προϋπολογισμοί των ημικρατικών οργανισμών.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Και η οποία επιτροπή Οικονομικών είναι επιφορτισμένη με έναν πολύ σημαντικό φορτίο εργασίας, 
σημαντικότατα νομοσχέδια.  Εκκρεμούν, όπως σωστά ειπώθηκε από την κ. Ερωτοκρίτου, δεκαοκτώ 
προϋπολογισμοί που δεν έχουν καν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το θεωρώ παντελώς 
απαράδεκτο.   

 Προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου δεν έχει κατατεθεί, της Αρχής Λιμένων δεν έχει 
κατατεθεί, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου δεν έχει κατατεθεί, των Ταμείων Δημοσίων Δαπανών, του 
Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Οργανισμού Νεολαίας, του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ΟΑΥ, της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας…  Τα λέω, γιατί πραγματικά είναι η τελευταία έκκληση που γίνεται από αυτό το σώμα.  Η Βουλή των 
Αντιπροσώπων δεν έχει καμία αρμοδιότητα και ευθύνη να καλεί για την κατάθεση των προϋπολογισμών.  Η μόνη 
της ευθύνη και αρμοδιότητα είναι να προχωρήσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στον ρόλο που της αναλογεί.   

 Σας ακούμε, κύριε Παπαδούρη.   

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ:   

 Νομίζω, κυρία Πρόεδρε, να ξεκαθαρίσουμε ότι το ίδιο το σώμα πρέπει να πάρει μία απόφαση κάποτε.  Αν 
όντως υπάρχει εμπαιγμός, ε, πρέπει να αποφασίσουμε τελικά!  Είναι, απλώς για να κάμνουμε εκκλήσεις ή στο 
τέλος της ημέρας θέλουμε να επιδώσουμε ευθύνες σε κάποιους και αναφέρομαι σε αυτούς που διοικούν αυτούς 
τους οργανισμούς, οι οποίοι φαίνεται ότι νιώθουν ότι δε φέρουν την οποιαδήποτε ευθύνη, αλλά στο τέλος της 
ημέρας είναι καλά να τα λέμε, αλλά εδώ είμαστε, για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Κύριε Παπαδούρη, να σας προλάβω, γιατί δε θέλω να αδικήσουμε κανένα.  Δε γνωρίζουμε για ποιον λόγο 
έχουν καθυστερήσει και δεν είναι ευθύνη δική μας. Έχετε απόλυτο δίκαιο, όμως δεν πρόκειται, όπως έχει λεχθεί 
και προηγουμένως, να στερήσει το δικαίωμα και την υποχρέωση αυτής της Βουλής να ασκήσει αποτελεσματικά 
τον ρόλο της.  Έχουμε λιγότερο από έναν μήνα.  Δεκαοκτώ προϋπολογισμοί που εκκρεμούν, αντιλαμβάνεστε ότι 
θα είμαστε ενώπιον του ενδεχομένου να μείνουν κάποιοι άνθρωποι απλήρωτοι και όχι με ευθύνη της Βουλής.   

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ:   

 Να μου επιτραπεί, κυρία Πρόεδρε, ότι, επειδή διαχρονικά είναι το θέμα αυτό… 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Να ζητήσετε τον λόγο, κυρία Χαραλαμπίδου. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ:   

 Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη χρόνια ή για δεύτερη χρονιά, είναι κάτι το οποίο γίνεται 
διαχρονικά και αυτό που λέω είναι ότι σίγουρα δε θέλουμε να μείνει κανένας απλήρωτος, σίγουρα δε θέλουμε να 
δημιουργήσουμε πρόβλημα, όμως στο τέλος της ημέρας γιατί πρέπει επωμιζόμαστε εμείς αυτή την ευθύνη;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Ακριβώς. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ:   

 Αυτό πρέπει να διορθωθεί.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Εμείς σήμερα κάνουμε πολιτική δήλωση και θέση και ας αναλάβουν αυτοί που πρέπει την ευθύνη τους.   

 Κυρία Χαραλαμπίδου, θέλετε τον λόγο;   

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:   

 Κυρία Πρόεδρε, απλώς ήταν να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να τραβήσουμε κόκκινες γραμμές.  Να 
αναλάβουν τα διοικητικά τους συμβούλια την ευθύνη τους, να καταγγείλουν τα διοικητικά τους συμβούλια, αν δε 
φταίνε εκείνοι και φταίνε άλλοι, αλλά σίγουρα η Βουλή είναι η τελευταία που πρέπει να αναλάβει την ευθύνη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Σίγουρα, γι’  αυτό το λέμε, έχετε δίκαιο, ότι δεν είναι καθόλου ευθύνη της Βουλής.  Εξάλλου, στείλαμε δεν 
ξέρω πόσες επιστολές και έγιναν από αυτό εδώ το σώμα πόσες εκκλήσεις.  Γι’ αυτό είναι η τελευταία έκκληση 
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που γίνεται από εδώ, από αυτή την ολομέλεια.   

 Κύριε Λουκαΐδη, ζητήσατε τον λόγο;  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ:   

 Κυρία Πρόεδρε, νομίζω να κουβεντιάσουμε στη Σύσκεψη Αρχηγών πώς χειριζόμαστε αυτό το ζήτημα, να 
μην τρώμε την ώρα μας εδώ.  Αλλά, αν ζήτησα τον λόγο, ήταν, για να κάμω και αυτή την εισήγηση, γιατί υπάρχουν 
τρόποι να ασκήσουμε πίεση και ο ένας τρόπος είναι το «name and shame» τουλάχιστον.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Μα, το έκανα ήδη, αλλά θα ολοκληρώσω, γιατί δεν ανάγνωσα όλα τα ονόματα και θέλω να είμαι δίκαιη.   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ:   

 Ναι, αλλά αυτό που εκάνατε -και γι’ αυτό τον λόγο εζήτησα τον λόγο- ενδέχεται να είναι μία μεγάλη αδικία 
απέναντι σε αυτούς που διαβάζετε, διότι ενδέχεται κάποια ή όλα από αυτά τα συμβούλια των ημικρατικών 
οργανισμών να έχουν στείλει πριν από πέντε μήνες τους προϋπολογισμούς τους στο Υπουργείο Οικονομικών.  
Εμείς πρέπει να ξέρουμε εδώ πότε έχουν καταθέσει τους προϋπολογισμούς τους από το υπουργείο.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Διότι, αν βρίσκονται στο υπουργείο και στα συρτάρια κάποιων αξιωματούχων των υπουργείων και δεν 
προχωρούν οι προϋπολογισμοί, είναι άδικο να χρεώνουμε την ευθύνη στα συμβούλια των ημικρατικών 
οργανισμών.  Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι η δική τους ευθύνη, δεν το αποκλείω, αλλά εμείς πρέπει 
να έχουμε μία σωστή εικόνα.  Πού ευρίσκεται η ευθύνη γι’ αυτή την τεράστια αργοπορία και να αποδίδουμε αυτές 
τις ευθύνες κατά πολύ συγκεκριμένο τρόπο, μαζί με άλλα μέτρα που είμαστε έτοιμοι να εισηγηθούμε, ώστε να 
βελτιωθεί η όλη διαδικασία και να ασκήσουμε τις απαιτούμενες πιέσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Πολύ ευχαρίστως να το δούμε στη Σύσκεψη Αρχηγών.  Όταν αναγνώσαμε τα ονόματα, δεν είπαμε ότι 
φέρουν και ευθύνη για την καθυστέρηση της υποβολής.  Όχι, δεν πάει καθόλου έτσι και είμαι σίγουρη ότι στην 
επιτροπή που θα κατατεθούν θα υπάρξει συζήτηση και θα μάθουμε για ποιον λόγο έχουν καθυστερήσει.   

 Ναι, κύριε Μυλωνά. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ:   

 Απλώς, για να είναι απόλυτα σωστή η θέση του κ. Λουκαΐδη, μπορεί να είναι και ανάποδα.  Οι τεχνοκράτες 
του Υπουργείου Οικονομικών να βρέθηκαν στην ανάγκη να κάνουν τους ενδελεχείς ελέγχους των ημικρατικών 
και άλλων οργανισμών, για να μπορούν να αποσταλούν, και να μην ήταν σε θέση και εκείνοι να εκπληρώσουν 
την υποχρέωση τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να κατατίθενται εγκαίρως, για να μπορέσουν να προχωρήσουν.  Οπότε, 
εδώ θα μάθουμε.  Φαντάζομαι θα αιτιολογηθούν οι λόγοι, όμως πρέπει να προχωρήσει η Βουλή των 
Αντιπροσώπων στο έργο της.   

 Κύριε Τρυφωνίδη, ζητήσατε τον λόγο; 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ:   

 Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Τελευταίος ομιλητής αντιλαμβάνομαι.   

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ:   

 Ναι, ζήτησα τον λόγο, γιατί λεχθήκαν περίπου οι λόγοι στις τελευταίες ομιλίες.  Ένας λόγος ήταν τα νέα 
συμβούλια το καλοκαίρι.  Άλλες πολιτικές τα συμβούλια, ίσως άλλες πολιτικές οι τεχνοκράτες των υπουργείων 
που ανήκουν οι ημικρατικοί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Ναι, κύριε Τρυφωνίδη μου, δεν το γνωρίζουμε αυτό όμως μετά βεβαιότητας και δεν είναι σωστό να 
προδικάζουμε.  Θέλετε κάτι άλλο να μας πείτε;   

 Κάναμε την έκκληση μας από αυτό εδώ το σώμα. Σας ακούμε… 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ:   
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 Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, με το εξής:  Την τελική ευθύνη έχει ο αρμόδιος υπουργός που εποπτεύει το 
αντίστοιχο Δ. Σ.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Μάλιστα.  Έχει λήξει η συζήτηση, οι τοποθετήσεις ορθότερα.   

 Κεφάλαιο Τρίτο:  Ερωτήσεις και απαντήσεις.  Έχουν δοθεί γραπτώς.    
(Oι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.167, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον 
αφορά τη λειτουργία των μονάδων ΟΕΔΑ Κόσης και Πεντακώμου: 

1. Υπάρχει καταγραφή και αρχείο των οχημάτων που μεταφέρουν απόβλητα από κοινότητες και δήμους; 

2. Γίνεται έλεγχος κατά πόσο ορισμένα οχήματα παραδίδουν σε τακτικά διαστήματα απόβλητα; Υπάρχει 
διαδικασία ελέγχου για μη παράδοση αποβλήτων; 

3. Τηρούνται στατιστικά για την παραγωγή αποβλήτων ανά υποστατικό ή ανά άτομο ανά δήμο, κοινότητα ή 
σύμπλεγμα;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.168, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Έχω ενημερωθεί ότι οι αποστολές ασθενών στο εξωτερικό και η παραπομπή ασθενών σε γιατρούς και 
νοσηλευτήρια εκτός ΓΕΣΥ στην Κύπρο παραμένουν αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, αν και η σχετική 
αρμοδιότητα εμπίπτει στις ευθύνες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν παραβιάζεται ο 
νόμος που διέπει το ΓΕΣΥ και, εάν ναι, τους λόγους που αυτό συμβαίνει για σειρά ετών χωρίς να έχει διευθετηθεί 
το θέμα. 

 Επιπλέον, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετά 
απόσπαση εξειδικευμένου προσωπικού που έχει την συγκεκριμένη τεχνογνωσία και εμπειρία από το Υπουργείο 
Υγείας στον ΟΑΥ, ώστε να διορθωθεί άμεσα αυτή η στρέβλωση και να μεταφερθεί η συγκεκριμένη τεχνογνωσία 
και στο υφιστάμενο προσωπικό του ΟΑΥ.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.169, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Τα μέτρα προφύλαξης των ωρομίσθιων θηροφυλάκων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

2. Τους κανονισμούς και τον ατομικό εξοπλισμό προφύλαξης των θηροφυλάκων, αλλά και τον σχετικό 
διαχωρισμό μεταξύ των ωρομισθίων και του μόνιμου προσωπικού.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.170, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ή 
προτίθεται να προβεί, έτσι ώστε να επιστραφούν οι υπερπληρωμές της κρατικής χορηγίας που δόθηκαν στα 
κόμματα για το έτος 2021.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

(Έχει διατηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των αποστολέων) 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη 
στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.104, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου 
 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης της απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου για αξιοποίηση ακινήτων της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας από τις Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), καθώς και τους τελικούς καταλόγους ακινήτων που έχουν αγοραστεί και ενοικιάζονται από 
την Ελληνική Τράπεζα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο στις συνεδρίες του ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019, 25 Ιουλίου 2019, 6 Νοεμβρίου 
2019, 16 Δεκεμβρίου 2020, 10 Μαρτίου 2021, 15 Σεπτεμβρίου 2021 και 21 Δεκεμβρίου 2021 αποφάσισε την 
απόκτηση 454 τίτλων ακινήτων (σημειώνεται ότι ένα ακίνητο μπορεί να αποτελείται από πλέον του ενός τίτλου), 
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η αξία των οποίων με βάση την εκτίμηση της ΚΕΔΙΠΕΣ/ALTAMIRA ανέρχεται στα €135,5 εκ. περίπου 
(Παράρτημα 1). 

3. Σημειώνω ότι, η διαδικασία για απόκτηση των πιο πάνω ακινήτων δεν έχει οριστικοποιηθεί αφού είναι σε 
εξέλιξη η εκτίμηση της αξίας όλων των ακινήτων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθώς και η 
κτιριακή αξιολόγηση των κτιρίων που θα στεγάσουν κρατικές υπηρεσίες από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το 
Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την ΚΕΔΙΠΕΣ, προχωρούν στην παραχώρηση χρήσης από ΑΤΑ και 
κρατικές υπηρεσίες των κενών κτιρίων που έχουν επιλεγεί, μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των κτιρίων 
στη Δημοκρατία. Ήδη έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο 2020 η διαδικασία παραχώρησης των κενών κτιρίων 
προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην βάση σχετικού εγγράφου που υπογράφεται μεταξύ της Αρχής 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ALTAMIRA. Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2021 έχουν παραχωρηθεί 223 ακίνητα εκ 
των οποίων τα 33 σε Δήμους, 176 σε Κοινοτικά Συμβούλια και 14 για στέγαση Κρατικών Υπηρεσιών. 

4. Σε σχέση με το ερώτημα του Βουλευτή κ. Στέφανου Στεφάνου για τον τελικό κατάλογο ακινήτων που έχει 
αγοράσει η Ελληνική Τράπεζα, αναφέρεται ότι έχει αγοράσει 12 (δώδεκα) ακίνητα συνολικής αξίας €43.172.500. 
Επισυνάπτεται ο κατάλογος ως Παράρτημα 2. Επίσης η Ελληνική Τράπεζα ενοικιάζει από την ΚΕΔΙΠΕΣ 31 
(τριάντα ένα) ακίνητα με συνολικό μηνιαίο ενοίκιο €156.595 (Παράρτημα 3). 

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνεται σκόπιμο.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. 
Στέφης Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.005, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2021, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Σωτήρη Ιωάννου  
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι για την είσπραξη των εξωδίκων 
προστίμων/ενταλμάτων που αφορούν Τ/Κ, κατόπιν ενημέρωσης από τον Αρχηγό Αστυνομίας λαμβάνονται τα 
ακόλουθα μέτρα: 

• Ένδειξη οφειλής στους μικροϋπολογιστές έκδοσης εξωδίκων τροχαίας 

• Έλεγχος στα αεροδρόμια κατά την αναχώρηση ταξιδιωτών 

• Έλεγχος κατά την αίτηση για πιστοποιητικό ή άλλο από την Αστυνομία. 

2.  Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι, για την επίδοση των εξωδίκων προστίμων που θα προκύπτουν από το 
Σύστημα Φωτοεπισήμανσης, έχει εγκριθεί η δημιουργία ηλεκτρονικού προγράμματος αυτόματης αναγνώρισης 
πινακίδων εγγραφής για να εντοπίζονται οι Τ/Κ οδηγοί που παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 
ούτως ώστε να τους επιδίδεται το εξώδικο κατά την διέλευσή τους από τα οδοφράγματα. 

3.  Παρατίθεται πιο κάτω, ο αριθμός των ανείσπρακτων εξωδίκων για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020, για τα 
οποία σχηματίστηκε ποινικός φάκελος για εκδίκαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο, χωρίς όμως να υπάρχουν 
περαιτέρω στοιχεία για την τελεσίδικη απόφαση που πάρθηκε για τις υποθέσεις αυτές. 

ΕΤΟΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΟ ΠΟΣΟ 

2020 240 12.259 5.263 

2019  1090 55.494 15.916 

2018 954 47.857 14.789 

2017 978 47.688 12.246 

4.  Τέλος σημειώνεται ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μη πληρωμής των εξωδίκων προστίμων 
ζητήθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας, η περαιτέρω εξέταση του θέματος σε συνεννόηση με τις εμπλεκόμενες 
Υπηρεσίες και υποβολή εισηγήσεων κυρίως όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων και την είσπραξη εξωδίκων 
και επίδοση δικαστικών ενταλμάτων προστίμου στα οδοφράγματα.» 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.066, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 
«Παραχώρηση Πιστοποιητικών Μίσθωσης στις Κατοικίες των Συνοικισμών Αυτοστέγασης Κελλιών 

 Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ πως ο διαχωρισμός των Μισθώσεων για τους 
Συνοικισμούς Αυτοστέγασης Κελλιών (Φάση Α΄, Β΄ και Γ΄) δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, λόγω του ότι οι 
Μισθώσεις που θα δημιουργηθούν επηρεάζονται από τον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κελλιά (Φάση Δ΄), ο οποίος 
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αφορά έκδοση τίτλων και αναμένεται η επιβεβαίωση σχεδίου από τον Έπαρχο Λάρνακας εντός του 2022. 

2. Μετά την ολοκλήρωση των διεργασιών του Συνοικισμού Αυτοστέγασης (Φάση Δ΄) θα δημιουργηθούν 
κρατικά τεμάχια, τα οποία θα μπορούν να εμπλακούν στη δημιουργία Μισθώσεων, που αφορούν τους πιο πάνω 
Συνοικισμούς για οικιστικές μονάδες που βρίσκονται σε Ε/Κ και Τ/Κ γη. 

3. Αφού ολοκληρωθεί η δημιουργία των Μισθώσεων, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα ζητήσει 
τους δικαιούχους από την Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων και ακολούθως θα ετοιμαστεί 
Πρόταση για λήψη απόφασης από τον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών για τις οικιστικές μονάδες σε Τ/Κ γη και στο 
Υπουργικό Συμβούλιο για οικιστικές μονάδες, που ανήκουν μερικώς σε κρατική γη.  Μετά τη λήψη των εγκρίσεων, 
θα ετοιμαστούν Συμβάσεις Μίσθωσης, οι οποίες θα υπογραφούν από τους δικαιούχους και θα παραλάβουν το 
Πιστοποιητικό Μίσθωσής τους μέχρι το τέλος του 2022. 

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα στάδια των διαδικασιών για την υλοποίηση των μεταγραφών και την έκδοση των 
Πιστοποιητικών Μίσθωσης, ενδέχεται να υπάρξει πρόσθετη καθυστέρηση στις προαναφερθείσες προθεσμίες. 
Παρά ταύτα, το Υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα παραχώρησης των σχετικών 
Πιστοποιητικών Μίσθωσης στους δικαιούχους των κατοικιών στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης Κελλιών, έχει 
δώσει οδηγίες στις αρμόδιες Υπηρεσίες/Τμήματα για επίσπευση της όλης διαδικασίας. 

5. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2021 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.087, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 
«Λειτουργοί Ισότητας 

 Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα σε σχέση με τα ερωτήματα που 
εγείρονται στην υπό αναφορά επιστολή: 

 Η ένταξη της διάστασης του φύλου στο σύνολο των πολιτικών και ιδιαίτερα στη Δημόσια Διοίκηση αποτελεί 
βασικό στόχο και στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2019-2023.  Προς 
επίτευξη του στόχου αυτού υπάρχουν αρμόδιοι Λειτουργοί Ισότητας σε όλα τα Υπουργεία, οι οποίοι ασχολούνται 
με θέματα ισότητας των φύλων και εκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Κυπριακή Ακαδημία 
Δημόσιας Διοίκησης. 

 Στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει οριστεί Λειτουργός Ισότητας 
κατόπιν απόφασης του Γενικού Διευθυντή.  Η Λειτουργός Ισότητας ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και συγκεκριμένα: 

- Προώθηση της ένταξης των δικαιωμάτων των γυναικών μέσα στα προγράμματα πολιτικής του 
Υπουργείου και των Τμημάτων του. 

- Υποβολή εισηγήσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συμφέροντα των γυναικών λαμβάνονται υπόψη κατά 
τη διαμόρφωση/υλοποίηση κυβερνητικών αποφάσεων. 

- Υποβολή εισηγήσεων, έτσι ώστε να μην προάγονται σεξιστικά στερεότυπα ή προκαταλήψεις που 
αφορούν τις γυναίκες σε προγράμματα ή δράσεις του Υπουργείου. 

- Συμμετοχή στο Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. 

- Παρακολούθηση και εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της 
Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία, που εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 12.7.2018. 

 Το έργο της Λειτουργού Ισότητας αξιολογείται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.111, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση, στο παρόν 
στάδιο, δεν προσφέρει υποτροφίες σε πολίτες που διαμένουν μόνιμα σε τρίτες χώρες, για να σπουδάσουν σε 
Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου.  Το θέμα εξετάζεται στην παρούσα φάση στο πλαίσιο του 
σχεδιασμού για την ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο.» 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη 
στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.118, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου, της βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνας Νικολάου 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σύμφωνα με την οποία ζητείται να κατατεθεί στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων η αρχική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019, δυνάμει της οποίας 
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δόθηκε η δυνατότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου να εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για παραχώρηση χρήσης ακινήτου της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) για 
αξιοποίησή του προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Κοινότητας, καθώς και η μετέπειτα ανάκληση της πιο 
πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019, για το ίδιο θέμα για 
παραχώρηση των τεμαχίων 636, 635, 637,487, 143 (νυν τεμάχιο 914). 

2. Επίσης ζητείται η ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων αν ακολούθησε άλλη σχετική απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, για να δοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το ακίνητο για άλλο σκοπό. 

3. Σημειώνεται ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου προσέφυγε εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας 
μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου και του Υπουργείου Οικονομικών για την Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου με αρ. 88.440 και ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019 με την οποία αποφασίστηκε η ανάκληση της 
Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 87.420 και ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019 για την παραχώρηση στο 
Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου των τεμαχίων με αριθμούς 636, 635, 637, 487 και 143 (όλα τα εν λόγω τεμάχια 
έχουν συνενωθεί σήμερα σε ένα τεμάχιο με αριθμό 914) στην Κοινότητα Πελενδρίου.  Το Κοινοτικό Συμβούλιο 
με την προσφυγή του ζητεί την ακύρωση της τελευταίας απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 
Νοεμβρίου 2019, θεωρώντας ότι η ανακαλούμενη απόφαση δημιούργησε εν τω μεταξύ δικαιώματα και ευνοϊκές 
για το Κοινοτικό Συμβούλιο καταστάσεις. 

4. Οι αναφερόμενες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζουν μεταξύ άλλων τη διαδικασία 
απόκτησης των ακινήτων της πρώην ΣΚΤ από τη Δημοκρατία καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις για την 
εκμίσθωσή τους στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Μέχρι και σήμερα τα εν λόγω ακίνητα δεν έχουν έρθει στην 
κυριότητα της Δημοκρατίας.  Περαιτέρω, τα ακίνητα, όταν αποκτηθούν από τη Δημοκρατία, θα παραμείνουν στην 
κυριότητα της Δημοκρατίας, η οποία θα τα εκμισθώσει στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Ως εκ τούτου, με 
βάση το άρθρο 54 του Συντάγματος η εξουσία εποπτείας, διάθεσης και διαχείρισης της περιουσίας της 
Δημοκρατίας ανατίθεται στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

5. Σε σχέση με τα ερωτήματα το Υπουργείο Οικονομικών θα αποστείλει όλη τη σχετική πληροφόρηση προς 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων με την ολοκλήρωση της υπό αναφορά δικαστικής διαδικασίας. 

6. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.138, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 
 «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωνε δεόντως 
την Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αιτήσεις προσώπων για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση στη βάση του 
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), που εγκριθήκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την περίοδο 
από την 1η Νοεμβρίου 2020 (τερματισμός ΚΕΠ) και εντεύθεν, ως προβλέπει το άρθρο 111 Α(3) των περί Αρχείου 
Πληθυσμού Νόμων του 2002-2020. 

 Συγκεκριμένα η ενημέρωση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων αποστάλθηκε με σχετικές επιστολές του 
Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Γενικό Διευθυντή της Βουλής, οι οποίες ήταν διαβαθμισμένες ως 
«Εμπιστευτικές».  Η εν λόγω διαδικασία ενημέρωσης είναι πανομοιότυπη με αυτήν που ακολουθούνταν κατά τις 
υπουργικές θητείες των προκατόχων μου και δεν έχει υπάρξει καμία παραβίαση των προνοιών του περί Αρχείου 
Πληθυσμού Νόμου.  Πληροφορίες για τις προαναφερθείσες επιστολές που στάλθηκαν στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων κατά την υπό αναφορά περίοδο (ήτοι από την 1η Νοεμβρίου 2020 και εντεύθεν) μπορείτε να 
λάβετε και από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες της Βουλής.» 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη 
στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.144, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 
 Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:   

1. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στα εγκεκριμένα Σημεία Διέλευσης, αφορούν την ορθή εφαρμογή των 
Κανονισμών της Πράσινης Γραμμής (ΕΚ) αρ. 866/2004 και 1480/2004, της ισχύουσας Τελωνειακής 
Νομοθεσίας (Ενωσιακής και Εθνικής), όπως επίσης και την εφαρμογή της Νομοθεσίας άλλων Τμημάτων 
στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τελωνείων.  Εάν εντοπισθούν οποιαδήποτε είδη 
τα οποία διακινούνται παράνομα, τότε το Τμήμα Τελωνείων, αν πρόκειται για θέματα της αρμοδιότητάς 
του, επιλαμβάνεται άμεσα με την κατακράτηση/κατάσχεσή τους και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ή αν 
αφορά αρμοδιότητα άλλων Τμημάτων, τα ενημερώνει ανάλογα για τις δικές τους ενέργειες.  Σημειώνεται 
ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι στα εγκεκριμένα σημεία διέλευσης, πραγματοποιούνται με βάση τις 
Ενδοτμηματικές Οδηγίες καθώς και τις Εγκυκλίους που εκδίδονται κατά καιρούς από το Τμήμα για 
εξειδικευμένα θέματα, στη βάση των Κανονισμών της Πράσινης Γραμμής (ΕΚ) αριθ. 866/2004 και (ΕΚ) 
αριθ. 1480/2004 και της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου, επιτρέπεται να εισέλθουν 
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στις ελεύθερες περιοχές εμπορεύματα, υπό την προϋπόθεση ότι παράγονται εξ ολοκλήρου στις 
κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ή ότι έχουν υποστεί την τελευταία, ουσιαστική, 
οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση ή επεξεργασία σε επιχείρηση εξοπλισμένη για τον σκοπό αυτό 
στις κατεχόμενες περιοχές.  Σε κάθε εμπορική διακίνηση αγαθών από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες 
περιοχές της Δημοκρατίας (π.χ. φυτικά αγαθά, δομικά υλικά κ.λπ.), οι αρμόδιες αρχές είναι αυτές που 
καλούνται να δώσουν την τελική τους έγκριση για να επιτραπεί η διακίνηση των εμπορευμάτων στις 
ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας (π.χ. Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κ.λπ).  Το Τμήμα Τελωνείων, στα Σημεία Διέλευσης έχει την ευθύνη να ελέγξει 
εάν έχουν υποβληθεί τα σωστά έγγραφα και εάν πληρούνται οι όροι των Κανονισμών για την Πράσινη 
Γραμμή.  Στις περιπτώσεις που εμπορικές διακινήσεις δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
όπως για παράδειγμα πιστοποιητικό CE, certificate of performance και έκθεση φυτοϋγειονομικού ελέγχου, 
δίνεται η δυνατότητα στον προμηθευτή για επιστροφή των εμπορευμάτων στις μη ελεγχόμενες από την 
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχές. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής (ΕΚ) αριθ. 866/2004, 
επιτρέπεται να εισέλθουν στις ελεύθερες περιοχές προϊόντα τα οποία περιέχονται στις προσωπικές 
αποσκευές των προσώπων που διασχίζουν τη γραμμή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εμπορικό 
χαρακτήρα και ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει τα €260 (διακόσια εξήντα ευρώ) ανά άτομο.  Σε 
αυτή την περίπτωση, το Τμήμα Τελωνείων της Κυπριακής Δημοκρατίας ως η αρμόδια αρχή του Κράτους, 
με την παρουσία του στα εγκεκριμένα Σημεία Διέλευσης διενεργεί εσωτερικούς επιλεκτικούς ελέγχους στα 
είδη που εισέρχονται από τις περιοχές που ευρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τις περιοχές στις οποίες η Κυβέρνηση ασκεί 
αποτελεσματικό έλεγχο.  Στις περιπτώσεις που μεταφέρονται παράνομα εμπορεύματα στις προσωπικές 
αποσκευές, εφαρμόζονται οι Κανονισμοί της Πράσινης Γραμμής καθώς και η Ενωσιακή και Εθνική 
Νομοθεσία, ως αναφέρεται πιο πάνω.  Τα μη επιτρεπόμενα εμπορεύματα, κατακρατούνται από το Τμήμα 
αν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση ή κατάσχονται ως υποκείμενα σε δήμευση.  Όταν αυτά δημευθούν, 
το Τμήμα Τελωνείων προχωρά στην καταστροφή τους.  Σημειώνεται ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενημερώνεται σε μηνιαία βάση για όλες τις κατασχέσεις που πραγματοποιούνται στα σημεία διέλευσης. 

3. Περαιτέρω, επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι το Τμήμα Τελωνείων εφαρμόζει πιστά τους Κανονισμούς 
της Πράσινης Γραμμής, ειδικότερα κατά τη διακίνηση εμπορευμάτων στα σημεία διέλευσης, σε πλήρη 
συνεννόηση με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, 
έχοντας ως γνώμονα τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου διαμέσου της γραμμής, σύμφωνα και με την 
παρ. 5 του προοιμίου του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου.  Η αξία των εμπορευμάτων 
που διακινήθηκαν από τις μη ελεγχόμενες στις ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας για το έτος 2021 
ανέρχεται στα €6.151.022 (έξι εκατομμύρια εκατό πενήντα μία χιλιάδες είκοσι δύο ευρώ), σημειώνοντας 
αύξηση της τάξης του 31% σε σχέση με το 2020. 

4. Καταληκτικά, αναφέρεται ότι τα προϊόντα που κατάσχονται και δημεύονται, καταστρέφονται σύμφωνα με 
τις υφιστάμενες Ενδοτμηματικές Οδηγίες στην παρουσία τριών (3) λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων 
ή/και λειτουργών άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, αν τα εμπορεύματα προς καταστροφή τα αφορούν.  
Για όλες τις καταστροφές που πραγματοποιεί το Τμήμα Τελωνείων, εκδίδονται σχετικά πιστοποιητικά 
καταστροφής και τηρείται αναλυτικό ηλεκτρονικό μητρώο. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση δεν υπάρχουν σήμερα και δε θα προχωρήσουμε 
στο Κεφάλαιο Τέταρτο.  Όμως, μετά από έκκληση και των συναδέλφων, θα τεθεί την ερχόμενη εβδομάδα μάλλον 
συζήτηση για το Κεφάλαιο Τέταρτο, θα το δούμε στη Σύσκεψη Αρχηγών.   

 Εδώ φθάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.   

 Η επόμενη συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων -και ευχαριστώ για την υπομονή σας για τις 
επόμενες δύο προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν- θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2022, 
στις 4.00 μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.224-2021). 

 2.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 
2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.006-2022). 
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 3.  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης 
του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.011-2022). 

 4.  Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 

2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.195-2021). 

 5.  Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.006-2022). 

 6.  Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.   
(Αρ. Φακ. 23.01.062.163-2021). 

 7.  Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.057-2021). 

 8.  Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της 
Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.009-2021). 

 9.  Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης στη Δημοκρατία του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.209-2020). 

 10.  Ο περί της Διευκόλυνσης του Μηχανισμού Παράδοσης 
Καταζητούμενων βάσει Εντάλματος Σύλληψης Μεταξύ της 
Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.147-2021). 

 11.  Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και 
Άλλες Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.161-2021). 

 12.  Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.091-2021). 

 13.  Οι περί Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 
- Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής και Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.001-2022). 

Αποσύρεται 14.  Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2014. 
(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 
(Αρ. Φακ. 23.02.055.041-2014). 

Αποσύρονται και  

Επανακατατίθενται 

15.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.088-2021). 

 16.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.089-2021). 

 17.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 
3) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.090-2021). 

 18.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί 
του 2021. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.058.092-2021). 

 19.  Οι περί Εθνικής Φρουράς (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.093-2021). 

 20.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.094-2021). 

 21.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον 
Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.075-2021). 

 22.  Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια (Ειδικοί) (Καταργητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.076-2021). 

 23.  Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.078-2021). 

 24.  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων 
Πολιτικής Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.055-2021). 

 25.  Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου και Τέλη) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.056-2021). 

 26.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.045-2021). 

 27.  Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.052.036-2015). 

 28.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.051-2017). 

 29.  Οι περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.086-2017). 

 30.  Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.087-2017). 

 31.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018). 

 32.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα 
Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.058-2018). 

 33.  Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή 
Δασικών Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.072-2018). 

 34.  Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.098-2018). 

 35.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διαχείριση και 
Διάθεση/Χρήση Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών Αποβλήτων που 
προκύπτουν από Αγελαδοτροφικές Μονάδες) Κανονισμοί του 2021. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.056.013-2019). 

 36.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε περιπτώσεις Παρουσίας 
Κυανίου σε Λίμνη Τελμάτων και περί Διασπώμενου με Ασθενές Οξύ 
Κυανίου) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.038-2019). 

 37.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Επιθεωρήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.039-2019). 

 38.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Χρηματικές Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.040-2019). 

 39.  Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.041-2019). 

 40.  Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019). 

 41.  Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και 
του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή 
Θέματα Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.079-2019). 

 42.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019). 

 43.  Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Έλεγχος 
Υποστατικών και Λήψη Δραστικών Μέτρων) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.001-2020). 

 44.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού 
και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020). 

 45.  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.111-2020). 

 46.  Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020). 

 47.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.057-2020). 

 48.  Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.117-2020). 

 49.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών 
Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021). 

 50.  Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των 
Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.013-2021). 

 51.  Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.014-2021). 
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 52.  Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.015-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επιτυχής 
αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών 
προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, 
καθώς και η αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

 3. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας. 

 Ευχαριστώ.   

(Ώρα λήξης:  5.00 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Δημητρίου Αννίτα  Νεοφύτου Αβέρωφ 

(Πρόεδρος Βουλής) Ορφανίδου Σάβια 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργιάδης Χάρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Γεωργίου Νίκος Σύκας Νίκος 

Δημητρίου Δημήτρης Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κουλλά Ονούφριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Μαυρίδης Μάριος  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 
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Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος 

Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

Λουκαΐδης Γιώργος  

ΔΗΚΟ 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

Ορφανίδης Χρίστος  

ΕΛΑΜ 

Παπαγιάννης Λίνος Χρίστου Χρίστος 

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Ευσταθίου Κωστής  

ΔΗΠΑ 
Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 
Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου 
Χαράλαμπος 

 

Ανεξάρτητοι 
Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 
Μαντοβάνη Αντωνέλλα (Λατίνων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Ανακοίνωση από την Πρόεδρο του σώματος της παρουσίας στην αίθουσα της ολομέλειας του πρέσβη του 

Ισραήλ στην Κύπρο κ. Oren Anolik, της πρέσβειρας της Πολωνίας κ. Irena Lichnerowicz-Augustyn και του 
πρέσβη της Ιρλανδίας κ. Conor Long. 

2. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στην Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος 
και ενημέρωση για τη συμμετοχή της Βουλής στην ετήσια εκστρατεία #WeRemember του Παγκόσμιου 
Εβραϊκού Συνεδρίου και της ΟΥΝΕΣΚΟ με διάφορες δράσεις και τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη 
των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. 

3. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπωνꓽ 

α. Διαδικτυακή συμμετοχή των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Μαρίνας Νικολάου, Χρύση Παντελίδη και 
Αλεξάνδρας Ατταλίδου, επικεφαλής και μελών της κυπριακής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, αντίστοιχα, στην 3η ολομέλεια του σώματος στο 
Στρασβούργο. 

β. Συμμετοχή της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου ως Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) σε διαδικτυακή 
συνάντηση του Προεδρείου της Συνέλευσης.  

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2021», συζήτηση (Χρίστος Χριστοφίδης, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Σταύρος Παπαδούρης, 
Αλέκος Τρυφωνίδης) και ψήφισή του σε νόμο. 
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5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 
του 2022 Νόμος του 2021», συζήτηση (Αντρέας Καυκαλιάς, Αλέκος Τρυφωνίδης, Χρύσανθος Σαββίδης, 
Λίνος Παπαγιάννης, Μάριος Μαυρίδης, Χαράλαμπος Πάζαρος) και ψήφισή του σε νόμο.  

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2022 Νόμος του 2021», αγορεύσεις (Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, 
Αντρέας Καυκαλιάς, Αλέκος Τρυφωνίδης) και ψήφισή του σε νόμο. 

8. Έκθεση και συμπληρωματική έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού 
Νόμος του 2021», συζήτηση (Πανίκος Λεωνίδου, Μιχάλης Γιακουμή, Αβέρωφ Νεοφύτου, Νικόλας 
Παπαδόπουλος, Γιώργος Λουκαΐδης) και απόφαση για αναβολή του. 

9. Έκθεση για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022, το κείμενο της απόφασης και 
έγκρισή της.  

10. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων και συζήτηση (Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Πρόεδρος, Σταύρος 
Παπαδούρης, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Γιώργος Λουκαΐδης, Παύλος Μυλωνάς, Αλέκος Τρυφωνίδης) για 
την αργοπορημένη κατάθεση των προϋπολογισμών των ημικρατικών οργανισμών στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.  

11. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Ερωτήματα για τη λειτουργία των μονάδων ΟΕΔΑ Κόσης και Πεντακώμου - Αρμοδιότητες του ΟΑΥ που 
παραμένουν στο Υπουργείο Υγείας - Τα μέτρα προφύλαξης των θηροφυλάκων - Επιστροφή 
υπερπληρωμών κρατικής χορηγίας που δόθηκαν σε κόμματα για το 2021. 

12. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Αξιοποίηση ακινήτων της ΣΕΔΙΠΕΣ-ΚΕΔΙΠΕΣ και αγορασμένα από την Ελληνική Τράπεζα ακίνητα - 
Ανείσπρακτα πρόστιμα από Τουρκοκυπρίους οδηγούς - Στεγαστικά προγράμματα της Υπηρεσίας 
Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων εν απουσία πιστοποιητικών μίσθωσης - Ο καθορισμός, οι 
αρμοδιότητες και η αξιολόγηση Λειτουργών Ισότητας στα υπουργεία - Υποτροφίες σε πολίτες τρίτων 
χωρών για σπουδές στην Κύπρο - Απόφαση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου της πρώην Συνεργατικής 
Κεντρικής Τράπεζας στο κοινοτικό συμβούλιο Πελενδρίου - Ενημέρωση της Βουλής για την παραχώρηση 
πολιτογραφήσεων κατ’ εξαίρεση - Διαδικασία ελέγχου προϊόντων στα σημεία διέλευσης της Πράσινης 
Γραμμής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 3ης Φεβρουαρίου 2022 

Ώρα έναρξης: 4.19 μ.μ. 

Αρ. 15 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Παρακαλώ να διαπιστωθεί από τους γραμματείς αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θλιβερό γεγονός, στον θάνατο του Χρήστου Σαρτζετάκη, πρώην Προέδρου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, που υπηρέτησε το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας του σε μια κρίσιμη 
περίοδο. 

 Ο Χρήστος Σαρτζετάκης γεννήθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης το 1929.  Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εισήλθε στον δικαστικό κλάδο το 1955, εκπληρώνοντας ένα όνειρο ζωής.  Ο 
ίδιος δήλωνε χαρακτηριστικά:  «Μόνον εάν γινόμουνα Δικαστής, θα ήμουν ανεξάρτητος.  Θα εφήρμοζα πιστώς 
τους νόμους της Πατρίδος μου, χωρίς να φοβάμαι τίποτα, ούτε μεταθέσεις, ούτε απολύσεις!  Θα κρατούσα τη 
ζυγαριά της Δικαιοσύνης με χέρια στιβαρά.  Και θα φορούσα διαρκώς το μαντήλι της εις τα μάτια μου, για να μη 
βλέπω τα φρονήματα των δικαζομένων, αλλά μόνον τις άδικες πράξεις ή παραλείψεις των».  Λόγια που 
μετουσιώθηκαν σε πράξη, όταν επιτέλεσε με παραδειγματική γενναιότητα το ανακριτικό του έργο στην 
πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του βουλευτή της αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη, χωρίς να υποκύψει σε 
πολιτικές πιέσεις από την τότε πολιτική και δικαστική εξουσία πληρώνοντας για τη στάση του αυτή βαρύ τίμημα 
στα χρόνια της χούντας.  Το 2018 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για τη δημοσίευση του έργου 
«Επιτελών το καθήκον μου», κείμενο με τη μειοψηφική γνώμη που διατύπωσε το 1964 ως ανακριτής στην 
υπόθεση Λαμπράκη, το οποίο αξιολογήθηκε ως λαμπρό δείγμα ευσυνείδητης και θαρραλέας ανακριτικής 
στάσης. 

 Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά την περίοδο 1985-1990, ο Χρήστος Σαρτζετάκης άφησε 
το δικό του στίγμα στην πολιτική ζωή του τόπου, ασκώντας τα καθήκοντά του με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα 
και στους θεσμούς. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, σας 
καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία του η μνήμη! 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η 4η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου, που 
εκπροσωπεί 800 οργανώσεις σε 155 χώρες, ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.  Σύμφωνα με τον 
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Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως και, παρά τη συνεχή 
επιστημονική πρόοδο, η ασθένεια αναμένεται να καταστεί σύντομα η κύρια αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 Είναι γι’ αυτό τον λόγο που και η Κύπρος καλείται και πρέπει να συμπορευθεί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 
κράτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου, το οποίο θα λειτουργήσει 
παράλληλα με το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» για το οποίο έχουν ήδη διατεθεί €2 δις για τη χρηματοδότηση 
ερευνητικών προγραμμάτων.  Το ευρωπαϊκό αυτό σχέδιο αποτελεί ορόσημο για την καταπολέμηση τόσο της 
ίδιας της ασθένειας όσο και του κοινωνικού, οικονομικού και ψυχολογικού αντικτύπου της στους πολίτες της ΕΕ, 
με τη στήριξη, μεταξύ άλλων, των ευάλωτων ομάδων και την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τη 
φροντίδα των ασθενών σε περιπτώσεις μελλοντικών κρίσεων.  Και αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα με τις 
τεράστιες καθυστερήσεις στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου συνεπεία και της πανδημίας και την ανάγκη 
επικέντρωσης στις περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά τις υποδομές και τις κοινωνικές ανισορροπίες που 
σχετίζονται με την απασχόληση και το φύλο και που καθιστούν τον καρκίνο μια ιδιαίτερα άνιση νόσο. 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων στηρίζει κάθε συντονισμένη προσπάθεια προς υλοποίηση οδικού χάρτη με 
δείκτες επιδόσεων, ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, αλλά και της 
κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Την 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού, καθιερώθηκε με ιστορική 
απόφαση της ελληνικής πολιτείας στις 24 Απριλίου 2017 να τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με 
στόχο την ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου της ανά τους αιώνες και της συμβολής της στην εδραίωση του 
ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου πολιτισμού.  Αντίστοιχη απόφαση υιοθέτησε τον ίδιο χρόνο το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο έκτοτε διοργανώνει κάθε χρόνο σχετικές με την 
προσφορά της ελληνικής γλώσσας στον πολιτισμό εκδηλώσεις. 

 Η ελληνική γλώσσα, με την εκπληκτική ιδιαιτερότητα να διασώζεται ενιαία από τον Όμηρο έως σήμερα, 
μία από τις μακροβιότερες γλώσσες παγκοσμίως, με την πολυπλοκότητα, το λεξιλόγιο, το συντακτικό και τη 
γραμματική της εμποτίζει τη σκέψη και διευρύνει τους ορίζοντές μας, μας καθιστά ικανούς και ικανές να γινόμαστε 
πολίτες με πολύπλευρη κριτική σκέψη, ενώ αποδίδει με αξιοθαύμαστη ευκρίνεια την ουσία όλων των 
δημιουργημάτων του ανθρώπινου στοχασμού, καθώς, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, η σχέση ανάμεσα στο 
σημαίνον και το σημαινόμενο είναι αιτιατή και όχι συμβατική. 

 Ας μην αγνοείται το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα υπήρξε και η γλώσσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 
με τεράστια επίδραση σε πολλές άλλες γλώσσες και πολιτισμούς, αποτελώντας τη βάση σημαντικών επιστημών, 
ενώ στη νεότερη εποχή υπήρξε το μέσο έκφρασης δύο βραβευμένων με το λογοτεχνικό βραβείο Νόμπελ 
μεγάλων Ελλήνων ποιητών. 

 Η ελληνική γλώσσα λοιπόν είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά και το χαρακτηριστικό που μας διακρίνει 
πολιτισμικά από άλλους λαούς, γι’ αυτό καλούμαστε να την προστατεύσουμε ως πανανθρώπινη και διαχρονική 
αξία. 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μεταξύ 24ης και 28ης Ιανουαρίου, ο επικεφαλής κ. Νίκος Τορναρίτης και τα μέλη της αντιπροσωπίας κ. 
Γιώργος Λουκαΐδης, κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχαν διαδικτυακά στις εργασίες 
της ολομέλειας του 1ου Μέρους της Συνόδου 2022 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (ΚΣΣΕ). 

 Ο κ. Ευσταθίου επανεξελέγη ομόφωνα για δεύτερη συνεχή θητεία πρόεδρος της Υποεπιτροπής για τον 
Πολιτισμό, τη Διαφορετικότητα και την Πολιτιστική Κληρονομιά και παρουσίασε τις προτεραιότητες της 
υποεπιτροπής για το 2022. 

 Στην ολομέλεια οι κ. Τορναρίτης και Λουκαΐδης συμμετείχαν σε συζήτηση για τη συμβατότητα του νέου 
Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.  O κ. Τορναρίτης τόνισε την ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων, ώστε η ΕΕ να είναι σε 
θέση να παράσχει σε βάθος χρόνου την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια σε ευάλωτα άτομα που το έχουν 
πραγματικά ανάγκη.  Υπογράμμισε επίσης τη σημασία εστίασης στα αίτια που δημιουργούν τη μετανάστευση, 
στην ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες και στην πάταξη της σωματεμπορίας.  Για το ίδιο θέμα 
ο κ. Λουκαΐδης επέκρινε ενέργειες που σκοπούν στη στρατιωτικοποίηση των εξωτερικών συνόρων και στην 
περιχαράκωση της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι η άρνηση παροχής ασύλου και η παράνομη επαναπροώθηση 
μεταναστών και προσφύγων αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο. 
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 Ο κ. Τορναρίτης μίλησε επίσης για το θέμα των εξαναγκαστικών εξαφανίσεων στο έδαφος του Συμβουλίου 
της Ευρώπης.  Αναφερόμενος ειδικότερα στο ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων της Κύπρου, τόνισε ότι η 
τραυματική αυτή εμπειρία έχει διαχρονικά δυσχεράνει τις προσπάθειες συμφιλίωσης και επανένωσης του τόπου.  
Σημείωσε το αξιέπαινο έργο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) και τη σημασία της συνεχούς 
οικονομικής στήριξής της από τα κράτη μέλη του Οργανισμού.  Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε εκ μέρους της 
Σοσιαλιστικής Ομάδας ο κ. Κωστής Ευσταθίου σημειώνοντας ότι οι εγκληματικές αυτές πρακτικές παραβιάζουν 
όλες τις διεθνείς συμβάσεις που αφορούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το διεθνές 
ανθρωπιστικό και ποινικό δίκαιο. 

 Ο κ. Λουκαΐδης συμμετείχε στη συζήτηση για την παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών ως απόρροια 
της αδράνειας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  Υπογράμμισε τη σημασία εφαρμογής των σχετικών 
διεθνών συνθηκών και την ανάγκη συμπερίληψης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον.  Επίσης, σε συζήτηση για τον ρόλο των ΜΜΕ σε περιόδους κρίσης, ο κ. 
Λουκαΐδης σημείωσε τη συμβολή των συμβατικών και διαδικτυακών μέσων επικοινωνίας στη 
δημοκρατικοποίηση της γνώσης, αλλά και την υποχρέωση αποτελεσματικής αντιμετώπισης της αυξανόμενης 
παραπληροφόρησης και της διάδοσης ψευδών ειδήσεων και θεωριών συνωμοσίας. 

 Ο κ. Ευσταθίου συμμετείχε σε συζήτηση για τη χρηστή διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου επισημαίνοντας 
τη σημασία καταπολέμησης της διαφθοράς και προώθησης της διαφάνειας και χρηστής διακυβέρνησης στον 
τομέα του αθλητισμού.  Εξάλλου, στη συζήτηση για το Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην 
Ευρώπη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι το Παρατηρητήριο μπορεί να καταστεί 
χρήσιμο εργαλείο ενάντια στη διδασκαλία ιστορικών ανακριβειών και επισφαλών αφηγήσεων και τόνισε τη 
σημασία ανταλλαγής μεθοδολογιών διδασκαλίας και βέλτιστων πρακτικών μέσω του παρατηρητηρίου. 

 Την 1η Φεβρουαρίου οι κ. Νίκος Τορναρίτης και Γιώργος Λουκαΐδης συμμετείχαν σε συνεδρία της 
Επιτροπής Παρακολούθησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.  Την ίδια μέρα ο κ. Λουκαΐδης συμμετείχε επίσης σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων 
και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ. 

 Την Τρίτη, 1η Φεβρουαρίου, αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων, με επικεφαλής τον 
αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Μάριο 
Μαυρίδη και μέλη την αναπληρώτρια πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως κ. Φωτεινή Τσιρίδου και το μέλος της ίδιας επιτροπής κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου συμμετείχε 
σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα εθνικά κοινοβούλια με θέμα την αξιολόγηση του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust). 

 H κ. Τσιρίδου χαιρέτισε το γεγονός ότι η Eurojust διατήρησε την επιχειρησιακή της λειτουργία κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας και τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές και 
άλλους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και ειδικότερα 
της παράνομης διακίνησης μεταναστών.  Η κ. Ερωτοκρίτου εξήρε το έργο της Eurojust στον τομέα της 
καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων, που αποτελεί, όπως επεσήμανε, προτεραιότητα για το κυπριακό 
κοινοβούλιο, και ανέδειξε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ισχυουσών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο, με στόχο 
την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του εγκλήματος. 

 Κατά τη συζήτηση του θέματος της συνεργασίας μεταξύ της Eurojust, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και 
των εθνικών αρχών, ο κ. Μαυρίδης υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική συνεργασία των δύο οργανισμών είναι 
υψίστης σημασίας για την καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης στην ΕΕ και ζήτησε να ενημερωθεί για την 
πρακτική εφαρμογή της μεταξύ τους συμφωνίας συνεργασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου. 

 Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το υπ’ αριθμόν 1 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση κονδυλίων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ύψους €434.248.440 για τη χρήση του 
οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χρύσης Παντελίδης, αναπλ. πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό 
σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η  Ιανουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο ανώτατος εκτελεστικός 
διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.  

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης η πρόεδρος της επιτροπής κ. 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και ο βουλευτής κ. Μάριος Μαυρίδης. 

 Ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ για το έτος 2022 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €434.248.440 και 
συνολικά έσοδα ύψους €371.570.000, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την παροχή υπηρεσιών. 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2022 αφορούν κυρίως στα ακόλουθα: 

1. Αποδοχές προσωπικού (€125.360.300). 

2. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€105.621.200). 

3. Δαπάνες χρήσης υποδομής, περιεχομένου, αδειών τρίτων (€85.555.200). 

4. Συντηρήσεις, λειτουργία υποδομής (€33.879.400). 

5. Υποχρεώσεις προς το Ταμείο Συντάξεως (€23.000.000). 

6. Έξοδα λειτουργίας (€16.146.900). 

7. Έξοδα πωλήσεων και είσπραξης (€11.581.000). 

8. Έργα επί πληρωμή για τρίτους (€10.805.000). 

9. Φορολογία (€7.280.000). 

10. Απρόβλεπτες δαπάνες (€5.600.000). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

1. O προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ καταρτίζεται στη βάση των δεδουλευμένων και χρηματοδοτείται από ίδιους 
πόρους. 

2. Με βάση τον λογαριασμό αποτελεσμάτων για το έτος 2022 προβλέπεται πλεόνασμα πριν από τη 
φορολογία ύψους €46,7 εκατομ. και μετά τη φορολογία ύψους €39,4 εκατομ. σε σχέση με €46,6 εκατομ. 
και €39,3 εκατομ. για το έτος 2021, αντίστοιχα. 

3. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2022 παρουσιάζουν αύξηση κατά 2,8% σε σχέση με το έτος 
2021, η οποία οφείλεται κυρίως στην παραχώρηση προσαυξήσεων στο προσωπικό, στην αυξημένη 
πρόνοια για ωρομίσθιο προσωπικό, στις συντηρήσεις και στη λειτουργία υποδομής που σχετίζονται με τις 
αυξημένες αναπτυξιακές δαπάνες του οργανισμού, στην αυξημένη πρόνοια για εξοπλισμό και υπηρεσίες 
προς μεταπώληση, καθώς και στην επενδυτική πολιτική του οργανισμού σε υποδομές ανάπτυξης, 
περιλαμβανομένης της επίσπευσης του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

4. Οι υποχρεώσεις της ΑΤΗΚ προς το Ταμείο Συντάξεως διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα 
χρόνια, με αναλογιστικό έλλειμμα χρηματοδότησης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ύψους €177,2 εκατομ. 
και περίοδο αποπληρωμής 8,6 χρόνια. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ δήλωσε 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η κερδοφορία του οργανισμού για το 2020 ήταν αυξημένη κατά 15,9% σε σχέση με το έτος 2019, ενώ για 
το έτος 2021 προβλέπεται περαιτέρω αύξηση με προκαταρκτική εκτίμηση για κέρδη ύψους €75 εκατομ. 
περίπου.  Η βελτιωμένη κερδοφορία της ΑΤΗΚ οφείλεται στον περιορισμό των δαπανών, στη συγκράτηση 
της μείωσης του μεριδίου αγοράς στην κινητή τηλεφωνία, καθώς και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς 
στους τομείς των υπηρεσιών ευρυζωνικών συνδέσεων και τηλεόρασης. 
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2. Οι επενδύσεις του οργανισμού παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά τα τελευταία έτη.  Ειδικότερα, για 
τα έτη 2020-2021 οι επενδύσεις κυμάνθηκαν στα €100 εκατομ. κατ’ έτος με ισόποση προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη για το έτος 2022.  Οι επενδύσεις αφορούν μεταξύ άλλων στη λειτουργία του δικτύου 5G, στην 
επέκταση των οπτικών ινών, στην αναβάθμιση της διεθνούς συνδεσιμότητας της Κύπρου, στη δημιουργία 
πράσινου κέντρου δεδομένων, καθώς και στην κυβερνοασφάλεια. 

3. Ο οργανισμός καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις οι οποίες προκύπτουν από την αυξανόμενη 
αβεβαιότητα που επικρατεί στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τη σύγκλιση των τεχνολογιών, την ψηφιακή 
και πράσινη μετάβαση, καθώς και τον εντεινόμενο διεθνή και τοπικό ανταγωνισμό. 

4. Η ΑΤΗΚ μέσω του μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της, ο οποίος βασίζεται στους πυλώνες του 
ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης, θα ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και στη θωράκιση της 
ανθεκτικότητάς της μακροπρόθεσμα.  Με τον τρόπο αυτό ευθυγραμμίζονται οι επιχειρησιακοί άξονες της 
ΑΤΗΚ με τις προτεραιότητες του κράτους και της Ευρώπης. 

5. Κύριος στόχος της ΑΤΗΚ είναι η απόκτηση, σε όλες τις βαθμίδες, χαρακτηριστικών που φέρουν 
ανταγωνιστικοί οργανισμοί, όπως είναι η ταχύτητα, η οικονομική ευρωστία, η ευελιξία και η καινοτομία.  
Προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη του εν λόγω στόχου, είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΑΤΗΚ, καθώς και η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που να 
αποσκοπούν μεταξύ άλλων στην καταπολέμηση της πειρατείας ως προς το τηλεοπτικό περιεχόμενο και 
στην ταχύτερη αδειοδότηση σταθμών κινητής τηλεφωνίας. 

 Στο στάδιο της εξέτασης του υπό συζήτηση προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε περαιτέρω ενημέρωση 
για επιμέρους ζητήματα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων στα προβλεπόμενα για το 2022 οικονομικά 
αποτελέσματα, στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο οργανισμός, στις υποθαλάσσιες υποδομές, στο 
Ταμείο Συντάξεων, στο περιεχόμενο της υπηρεσίας Cytavision, στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας της ΑΤΗΚ, στη συνεισφορά της ΑΤΗΚ ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην τιμολογιακή 
πολιτική του οργανισμού, καθώς και στους περιορισμούς που ο οργανισμός αντιμετωπίζει. 

 Συναφώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 28 
Ιανουαρίου 2022, κατέθεσε εκτενές υπόμνημα για ενημέρωση της επιτροπής ως προς τα τεθέντα ζητήματα. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή 
της Δημοκρατικής Παράταξης τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση 
του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το έτος 2022. 

 Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Η κ. Ερωτοκρίτου, ο κ. Τρυφωνίδης, ο κ. Κουλίας, ο κ. Δαμιανού. 

 Μάλιστα. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου, έχετε τον λόγο. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, σύντομα.   

 Εξέτασε η επιτροπή Οικονομικών τους προϋπολογισμούς της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος 
2022.  Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που ενημερωθήκαμε -και ελέγξαμε βεβαίως- ότι η ΑΤΗΚ, σε σχέση με το 
2020, το 2021 παρουσίασε κέρδη, είχε αυξημένα κέρδη κατά 15% σε σχέση με το 2020, ενώ για το 2022 
προϋπολογίζεται να υπάρχουν κέρδη της τάξης των €75 εκατομ. 

 Αυτά τα λέω, κυρία Πρόεδρε, για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει σε αυτό το στάδιο να ελεγχθούν οι 
πολιτικές και οι επιλογές ενός εκάστου από εμάς.  Με βάση τους προϋπολογισμούς της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου, προκύπτει το βέβαιο πλέον γεγονός ότι κρατικός οργανισμός μπορεί να είναι υγιής, μπορεί να είναι 
κερδοφόρος και μπορεί να εξακολουθεί να ανήκει σε αυτόν που τον έχει πληρώσει, για να υπάρχει, δηλαδή τον 
Κύπριο φορολογούμενο πολίτη.  Και θέλω να θυμίσω ότι κάποτε στο παρελθόν κάποιοι επέλεγαν να εισηγούνται 
και να θεωρούν θέσφατη την ιδιωτικοποίηση των πάντων ως τον τρόπο με τον οποίο θα διασφάλιζαν την 
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ευρωστία του οργανισμού, καθότι θεωρούσαν ότι η παραμονή στην ιδιοκτησία του Κύπριου φορολογούμενου με 
κερδοφόρα πραγματικότητα και προοπτική ήταν αδύνατη.  Τα γεγονότα τούς διαψεύδουν. 

 Η ΑΤΗΚ ανήκει στον Κύπριο πολίτη, θα εξακολουθήσει να ανήκει στον Κύπριο πολίτη.  Αυτοί οι οποίοι 
εγύρευαν ένα φύλλο συκής, για να κρυφτούν πίσω από αυτό, με σκοπό να προωθήσουν την ιδιωτικοποίηση, 
προφανώς και δεν το έχουν σήμερα και, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς, κυρία Πρόεδρε, δεν υπάρχει περίπτωση 
εμείς να συναινέσουμε σε οποιαδήποτε παράδοση εθνικού πλούτου, που ανήκει στον κάθε Κύπριο και στην κάθε 
Κύπρια, σε χέρια ιδιωτών. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Τρυφωνίδης. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία, παρακαλώ! 

 Ναι, κύριε Τρυφωνίδη, σας ακούμε. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είναι με ιδιαίτερη συγκίνηση που σήμερα μαζί με όλους εσάς θα υπερψηφίσομε τον προϋπολογισμό της 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που αυτός ο οργανισμός μέσα σε όλη την πορεία του χρόνου, με την τεράστια 
προσπάθεια των εργαζομένων των εκάστοτε διοικητικών συμβουλίων και διευθύνσεων, είναι εδώ γερός και 
δυνατός, για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. 

 Είναι εδώ γερός και δυνατός, εύρωστος, για να στηρίξει, όπως στήριξε τόσα χρόνια, το κυπριακό κράτος, 
την κυπριακή οικονομία.  Όπως δήλωσαν και τόσο ο πρόεδρος του συμβουλίου όσο και ο ανώτατος εκτελεστικός 
διευθυντής, οι στόχοι του οργανισμού για ανάπτυξη, ψηφιοποίηση και συνέργεια με το κράτος για την πράσινη 
μετάβαση συγχρονίζονται και εναρμονίζονται με τους στόχους του κράτους. 

 Αυτή η σύμπτυξη στόχων κράτους και Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ήταν και είναι δεδομένη και αυτό 
έκαμνε και θα κάμνει η Αρχή Τηλεπικοινωνιών στη διαχρονική πορεία.  Με την αναδιοργάνωση που έγινε στον 
οργανισμό και τις αλλαγές -που, ναι, πρωτοστάτησαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εργαζόμενοι- για να, 
αν θέλετε, να αφαιρέσουμε τα τρωτά και κακές νοοτροπίες από το παρελθόν και που θα συνεχίζουν να γίνονται, 
γιατί ο οργανισμός είναι σε ανταγωνισμό -και πρέπει- και ο ανταγωνισμός τού έδωσε την ευκαιρία να 
αναπτύσσεται και να αλλάζει προς το καλύτερο, ο οργανισμός είναι εδώ και για να διαψεύσει όλους εκείνους…  
Και δεν είναι κακό, φίλε Αβέρωφ και φίλε Χάρη, να πείτε το δικό σας «mea culpa» για την προσπάθεια 
ιδιωτικοποίησης του οργανισμού, γιατί τώρα εσείς επικαλείστε τον οργανισμό, για να στηρίξει αυτές τις 
προσπάθειές σας ως κράτος, που θα στηρίξουμε όλοι, για να πάνε η κυπριακή οικονομία και το κράτος μας 
μπροστά στην ψηφιοποίηση, στην πράσινη μετάβαση και όλα αυτά που συζητούμε καθημερινώς. 

 Είναι σωστό να υπενθυμίσομε και να γνωρίζει ο κυπριακός λαός ότι τα τελευταία χρόνια η Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών συνεισέφερε στο κράτος €1,2 δις είτε από μερίσματα είτε από φορολογίες.  Όλα αυτά 
χρησιμοποιούνταν και θα χρησιμοποιούνται για τα έξοδα του κράτους στην υγεία, στην παιδεία και όπου κρίνει 
η κάθε κυβέρνηση.  Όπως ανάφερε και η συνάδελφος προηγουμένως, τα τελευταία κέρδη του περσινού χρόνου, 
που ανέρχονται στα €75 εκατομ., δείχνουν του λόγου το αληθές. 

 Οι επενδύσεις του οργανισμού, που είναι πρωτοπόρος σε όλη την Ευρώπη, είτε στις οπτικές ίνες είτε στο 
5G με το γρηγορότερο δίκτυο, διαψεύδουν όλους εκείνους που προσπάθησαν να ιδιωτικοποιήσουν την CYTA, 
να ιδιωτικοποιηθεί η CYTA και να δοθεί σε ποια χέρια, αγαπητοί φίλοι;  Στους Γερμανούς, στους άλλους φίλους 
μας Ευρωπαίους;  Γιατί, αυτοί είναι καλύτεροι από εμάς;  Άμα θέλομε, εμείς είμαστε καλύτεροι απ’ αυτούς και σε 
τεχνογνωσία και σε πολλά άλλα θέματα και σε εργατικότητα και όλα. 

 Απλώς αυτό ήθελαν και θέλουν οι ξένοι, που έχουν αγοράσει όλους τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς 
σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και τους έμεινε η Κύπρος.  Η Κύπρος είναι σημαντικότατος τηλεπικοινωνιακός 
κόμβος, που ενώνει όλες τις ηπείρους, με τα οπτικά καλώδια τα υποθαλάσσια, που ενώνουν όλες τις ηπείρους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 …και δίνουν αυτή την τεράστια προοπτική για τον τόπο μας. 
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 Κάποτε είπα, φίλοι μου, ότι ίσως το φυσικό αέριο να είναι σε υποδεέστερη θέση από τον τηλεπικοινωνιακό 
κόμβο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών, που είναι του κυπριακού λαού, όλων των Κυπρίων πολιτών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Οι στόχοι, αγαπητή κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 …και τελειώνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως!  Σας ακούμε με προσοχή. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Σε ένα τετράπτυχο, που είναι η ταχύτητα, η οικονομική ευρωστία, η ευελιξία και η καινοτομία, σ’ αυτά θα 
βοηθήσομε και θα συμβάλομε, ούτως ώστε να γίνουν και ορισμένες άλλες θεσμικές αλλαγές είτε στους 
κανονισμούς είτε στον τρόπο λειτουργίας, ναι, για να μείνει η CYTA στο κράτος με τις αναγκαίες αλλαγές στη 
δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο δίκαιο, αλλά να μπορεί να ανταγωνιστεί και να είναι δίπλα σε κάθε κυβέρνηση, σε 
κάθε Κύπριο πολίτη. 

 Και πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ενέργειες του ρυθμιστή τηλεπικοινωνιών -που διαφωνούμε με πολλές 
από τις ενέργειές του- πρέπει να ξεφύγουν από την αστυνόμευση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών, αλλά και να 
έρθουν σε μια πορεία συνεργασίας κράτους, ρυθμιστή και των παρόχων, ούτως ώστε να δοθεί μια συνολική 
ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών -οι τηλεπικοινωνίες, φίλοι και φίλες, είναι ένας βασικότατος πυλώνας, για να 
μπορεί να αναπτυχθεί η κυπριακή οικονομία μας- και έτσι θα κρατήσουμε την Αρχή Τηλεπικοινωνιών μαζί με 
τους εργαζόμενους, μαζί με την πολιτεία, όλοι μαζί, για να μπορεί να αναπτύσσεται και να βοηθά την κυπριακή 
οικονομία και τους Κύπριους πολίτες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 …υπερψηφίζοντας τον προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εμείς. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Κουλίας. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ζήτησα τον λόγο, να πω το εξής για τους ημικρατικούς οργανισμούς:  Νομίζω είναι ο τελευταίος που 
έμεινε.  Δυστυχώς, οι διακυβερνήσεις που κληρονομήσαν αυτούς τους καρποφόρους ημικρατικούς οργανισμούς, 
είναι όπως την κότα με τα αβγά· αντί να μαζεύουμε τα αβγά, εχογλάσαμεν τες όρνιθες εμείς.  Η τελευταία που 
έμεινε είναι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών.  Παράδειγμα, οι κύριοι έκλεισαν τη Cyprus Airways, τη Eurocypria, την 
Επιτροπή Σιτηρών, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, γιατί εν ονόματι της περιβόητης θεωρίας των εξ αριστερών μου, 
που είναι δεξιοί τώρα απέναντι, άμα επιτραπεί ο ανταγωνισμός, εννά φορτωθούμε λίρες.  Στο τέλος, αυτό που 
έγινε...  Να σας πω το παράδειγμα του αεροδρομίου.  Το παράδειγμα του αεροδρομίου στη Λάρνακα: εδουλεύκαν 
350 πρόσφυγες.  Σήμερα, αν πάτε, είναι 600 ξένοι που παίρνουν ’πού 500 ευρώ, οι δικοί μας είναι εκτός και τα 
έσοδα του κράτους εμειωθήκαν κατακόρυφα, γιατί εμπήκαμεν μες στη μόδα τούντης της εφεύρεσης, ότι η ιδιωτική 
πρωτοβουλία εννά μας φορτώσει λίρες.  Μας εφτώχυνε και μας επτώχευσε αυτή η τέχνη.  Και παράδειγμα είναι 
η Αρχή Τηλεπικοινωνιών. 

 Τα επιτεύγματα τα είπε η συνάδελφος η Χριστιάνα, να μην τα επαναλάβω, αλλά αξίζει τον κόπο να 
μνημονευθεί το εξής:  Η προηγούμενη πρόεδρος η κ. Ρένα Πάνου εις τα χρόνια… 



 
 

1050 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Ρένα Ρουβιθά Πάνου. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ρένα Πάνου έν’ καλά της.  Έχει ακόμα ένα όνομα, με τα δύο θα μείνουμε. 

(Γέλια) 

 Ρεβιθά, σωστό. 

 Αυτή η κυρία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η πρόεδρος. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 …η πρόεδρος, με τους συνεργάτες της, το διοικητικό συμβούλιο το προηγούμενο -νομίζω έκανε δύο 
θητείες- επιτέλεσε ένα σπουδαίο και σημαντικό έργο.  Αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα, είναι 
εξαιτίας όλων αυτών των ανθρώπων και του εργατικού δυναμικού, αλλά θέλω να επισημάνω το εξής για την 
Αρχή Τηλεπικοινωνιών:  Όταν ήμουν πρόεδρος της επιτροπής, άλλαξα το όνομα, έκαμά την «Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών» και, μετά που έφυγα από πρόεδρος της επιτροπής Επικοινωνιών, εκάμαν το CYTA -έχουμε 
κάμποσους αγγλολάγνους, που να μη βάλουν ένα αγγλικό όνομα δεν αντέχουν και το εκάμαν ξανά CYTA, αλλά 
είτε CYTA είτε ATHK έχει τα καλά αποτελέσματα που έχει σήμερα. 

 Το εργατικό δυναμικό όμως που εργάζεται στες χαμηλές θέσεις στη CYTA, κυρία Πρόεδρέ μου…  Εγίνην 
και η CYTA και η Αρχή Τηλεπικοινωνιών σκληρός εργοδότης.  Προσλαμβάνει τους με κάποια πολύ χαμηλή 
μισθοδοσία, των 800, των 600 ευρώ, αλλάσσει τους τα ωράρια...  Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών πρέπει να είναι πιο 
ανθρώπινος εργοδότης και αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται πάνω στους πάγκους και εξυπηρετούν τους πολίτες 
συμβάλλουν εις την κερδοφορία.  Άρα, το κράτος ας μην κάμει 75 εκατομμύρια, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών, 75 
εκατομμύρια κέρδος, ας κάμει 60, αλλά τους εργαζόμενους κοντά της, ιδιαίτερα των χαμηλών στρωμάτων, πρέπει 
να τους σέβεται, να τους εκτιμά και να εκτιμά και την εργασία τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κουλία. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Να ’στε καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τον λόγο έχει ο κ. Δαμιανού.  Και τελευταίος ομιλητής ο κ. Γεωργιάδης. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το ΑΚΕΛ θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, μιας Αρχής η οποία 
πρέπει να λάβει τα εύσημα τόσο σε επίπεδο διεύθυνσης, αλλά κυρίως σε επίπεδο προσφοράς των εργαζομένων 
και συνεργασίας που υπάρχει συνολικά και με τις συντεχνίες στην προσπάθεια αυτός ο οργανισμός να συνεχίσει 
να παραμένει εύρωστος. 

 Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ίδια αντίληψη για τους ημικρατικούς 
οργανισμούς.  Και η αλήθεια είναι ότι το ΑΚΕΛ μαζί και με άλλες δυνάμεις, το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και άλλες 
δυνάμεις -προηγουμένως με άλλη ιδιότητα στο βήμα ήταν ο κ. Τρυφωνίδης- δώσαμε μια μάχη σε διάφορες 
φάσεις του κοινοβουλευτικού βίου από τη δεκαετία του ’90, όταν, τότε, ο τότε Υπουργός Συγκοινωνιών 
επισκεπτόταν το κοινοβούλιο και εξέφραζε την ελπίδα ότι θα συγκέντρωνε πλειοψηφία η πρότασή του για 
ιδιωτικοποίηση, ευσχήμως την ονόμαζαν ανέκαθεν μετοχοποίηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. 

 Είχαμε ακόμα δύο κύματα προσπαθειών επί του τότε Υπουργού Οικονομικών του κ. Γεωργιάδη, αλλά και 
το 2016 είχαμε ένα νέο κύμα επίθεσης στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της CYTA. 

 Είχε λεχθεί τότε μάλιστα πως «η θέση μας», αυτού που την εξέφραζε, «ήταν και είναι ξεκάθαρη, πώς 
για το καλό της CYTA, των εργαζομένων και της κυπριακής κοινωνίας χρειάζεται το συντομότερο δυνατό να 
εξεύρουμε στρατηγικό επενδυτή».  Όλη αυτή η πολιτική διαδρομή αναφέρεται στον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ο 
οποίος διακαώς από τη δεκαετία του ’90 προσπαθεί να οδηγήσει την ΑΤΗΚ στην ιδιωτικοποίηση.  Και το αβίαστο 
ερώτημα που προκύπτει και απαντάται από τους αριθμούς είναι:  Αν κατάφερνε ο Συναγερμός, που με την 
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προσπάθεια τη συλλογική πολλών από εμάς δεν έγινε κατορθωτό, να ιδιωτικοποιήσει τη CYTA -η κερδοφορία 
του οργανισμού για το 2020 ήταν αυξημένη κατά 16% σε σχέση με το ’19, ενώ προβλεπόταν ότι τον επόμενο 
χρόνο προκαταρκτικά… με συγχωρείτε, θα πω για το ’21 πρώτα, ότι εκτιμάται ότι θα έχει κερδοφορία €75 εκατομ. 
και βελτιωμένη κερδοφορία για τον επόμενο χρόνο- πού θα πήγαιναν αυτά τα λεφτά;  Πού θα πήγαινε το ποσό 
ύψους πέραν του €1 δις που επέστρεψε στο κράτος η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου με την 
ιδιωτικοποίηση/μετοχοποίηση;  Προφανώς, μερικώς ή εν όλω θα κατέληγε σε τσέπες ιδιωτών.  Τώρα 
επιστρέφεται στο κράτος. 

Υπάρχουν ζητήματα;  Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα, ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.  
Δόθηκε ένα παράδειγμα για την ανάγκη εξισορρόπησης των μισθών, δεδομένων και των δυνατοτήτων που 
υπάρχουν, και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας διάλογος σε εξέλιξη που πρέπει να ολοκληρωθεί.  Και είναι 
και η θέση μας, ότι δηλαδή χρειάζεται περαιτέρω εκσυγχρονισμός, με έναν στρατηγικό σχεδιασμό, που σε έναν 
βαθμό μάς έχει ήδη δοθεί κατά τη συζήτηση των προϋπολογισμών, ο οποίος να δημιουργεί και να διατηρεί την 
προοπτική για ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, αλλά την ίδια ώρα να διατηρεί σημαντικά εργασιακά και άλλα 
συναφή κεκτημένα.  Και πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί αυτή η ισορροπία. Ως ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε μια τέτοια προσπάθεια.   

Αν όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, αυτό είναι το γεγονός πως, αν όλα εκείνα που 
απεργάζονταν οι κύριοι στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως γίνονταν ζωή και πραγματικότητα, σήμερα 
δε θα ήμασταν εδώ, για να αποδίδουμε τα εύσημα σε αυτό τον οργανισμό, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει 
και αυξημένη κερδοφορία, αλλά και διευρυμένες υπηρεσίες προς τον Κύπριο πολίτη, είτε αυτό αφορά το 5G είτε 
τις οπτικές ίνες είτε όλες τις άλλες υπηρεσίες που προσφέρει και τις υποδομές, πάνω στις οποίες μάλιστα πατούν 
οι ιδιώτες, για να εμφανίζονται στην επιτροπή Οικονομικών βουλευτές του Συναγερμού και να ζητούν περαιτέρω 
εκπτώσεις από τη CYTA.   Υπενθυμίζω λοιπόν ότι γίνονται υποδομές, τις οποίες καρπώνονται και ιδιώτες, γιατί 
αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. 

Κλείνω με το εξής:  Είναι ευχής έργον το ότι σε αυτό το δοτό σύνταγμα του ’60 με τα τόσα ψεγάδια 
προνόησαν τότε να εντάξουν ρητά την ΑΤΗΚ ως κρατικό οργανισμό.  Ουαί και αλίμονο, αν δεν ήταν συνταγματική 
πρόνοια, τι θα έκαναν κάποιοι στη CYTA αυτή τη στιγμή! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Γεωργιάδης. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Τις ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών τις έχουμε ήδη αποδεχθεί.  Δηλαδή το να συζητούμε 
δημόσια ότι δε θα κάνουμε ιδιωτικοποιήσεις, τη στιγμή που το έχουμε δεχθεί στο μνημόνιο, δε στέλνει το σωστό 
μήνυμα.  

 Πανίκος Δημητριάδης, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το βήμα της Βουλής, 8 του 
Γενάρη του 2013:   «Ουδείς από την παρούσα κυβέρνηση μπορεί να ξεφύγει από τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί για το κυπριακό μνημόνιο, στο οποίο περιλαμβάνονται ξεκάθαρα οι ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων 
οργανισμών».   Κ.  Βάσος Σιαρλή, Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του ΑΚΕΛ, 11 του Γενάρη του 2013...   

 Τι συνέβη, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;  Από τη στιγμή που είναι τόσο έντονη η αντίθεση 
στις ιδιωτικοποιήσεις, γιατί το δεχτήκατε;  Δεν τα καταφέρατε στη διαπραγμάτευση;  Δυσκολευτήκατε να 
διαπραγματευτείτε και να υπερασπιστείτε τις θέσεις σας;  Ίσως τελικά το «στα δύσκολα μετρούν οι πράξεις» αντί 
δικό μας σύνθημα έπρεπε να ήταν δικό τους, δικό σας, επειδή οι πράξεις σας ήταν αυτές που έφεραν τις 
δεσμεύσεις για τις ιδιωτικοποιήσεις.  Και την ίδια ώρα που η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ δεσμευόταν ότι θα προωθήσει 
τις ιδιωτικοποιήσεις ειδικά στη CYTA, ειδικά στη CYTA, συντελούνταν μία λεηλασία, μία λεηλασία με 
συγκεκριμένους πρωταγωνιστές, οι οποίοι ξέρουμε πού κατέληξαν.  Και mea culpa από αυτούς ή από όσους τα 
έκαναν «πλακάκια» με αυτούς δεν ακούσαμε ποτέ.   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Ο Δημοκρατικός Συναγερμός βεβαίως και έχει ξεκάθαρες θέσεις, βεβαίως και έχει θέση και για τη 
συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών υπό κάποιες προϋποθέσεις σε κάποιους οργανισμούς, αλλά οι θέσεις του 
Δημοκρατικού Συναγερμού δεν είναι ούτε δογματικές ούτε και απόλυτες.  Γι’ αυτό και η δική μας κυβέρνηση, αλλά 
και οι διοικήσεις στη CYTA, οι διευθύνσεις, σε συνεργασία μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια πράγματι δούλεψαν 
σωστά, επαγγελματικά και μεθοδικά και δημιούργησαν ένα πολύ πιο υγιές οικονομικό υπόβαθρο γι’ αυτό τον 
οργανισμό, ο οποίος ενδιαφέρει όλους μας, χωρίς να ισχυρίζομαι, χωρίς να ισχυρίζεται ούτε και η ίδια η CYTA 
ότι έχουν εκλείψει όλες οι δυσκολίες, όλες οι προκλήσεις σε αυτό τον οργανισμό. 
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 Και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, οφείλω να συγχαρώ το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων στη 
CYTA και μέσω τους όλα τα στελέχη, όλους τους εργαζομένους, επειδή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στη 
CYTA- εν πάση περιπτώσει, αναφέρομαι ακόμη και στην τοπική ΠΕΟ στη CYTA- λειτούργησαν τα τελευταία 
χρόνια με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα και με πολύ ολιγότερη υποκρισία από ό,τι εκφράζεται δυστυχώς σε 
αυτό το σώμα.  Επειδή και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πράγματι συνεργάστηκαν, δέχθηκαν πράγματα που 
προηγουμένως θα ήταν και για τους ίδιους αδιανόητα και μέσα από μια συλλογική προσπάθεια δημιουργήθηκε 
πράγματι αυτή η θετική προοπτική.   

 Θα υπερψηφίσουμε και εμείς, κυρία Πρόεδρε, τον προϋπολογισμό της CYTA και θα συνεχίσουμε να 
είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια που θα φέρει περαιτέρω εκσυγχρονισμό και ευελιξία σε αυτό 
τον σημαντικό οργανισμό. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη. 

 Προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Έγκριση κονδυλίων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ύψους €434.248.440 για τη χρήση του έτους 
που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Δημιουργία και κατάργηση θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 6. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την άσκηση ελέγχου πάνω στα κονδύλια. Άρθρο 7. 

 Ενσωμάτωση γενικών αυξήσεων μισθών και τιμαριθμικού επιδόματος στους βασικούς μισθούς.  Άρθρο 
8. 

 Κωδικοποίηση κλιμάκων και αντιστοίχιση με νέες μισθοδοτικές κλίμακες. Άρθρο 9.  

 Τροποποίηση βαθμών και ειδικοτήτων των θέσεων.  Άρθρο 10. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 11. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 12.  

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 13. 

 Προκαταβολή για αγορά μηχανοκίνητου οχήματος.  Άρθρο 14. 

 Μείωση και φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 15. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 16. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 17. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
του 2022 Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ποσού ύψους €47.212.780 
για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

 (Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χρύσης Παντελίδης, αναπλ. πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης  Ηλίας Μυριάνθους  

 Ονούφριος Κουλλά  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς  Σταύρος Παπαδούρης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Ιανουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας, 

 
 Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η γενική 
διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης η πρόεδρος της επιτροπής κ. 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και ο βουλευτής κ. Χρύσανθος Σαββίδης. 

 Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το οικονομικό έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες 
ύψους €47.212.780 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία 
(€41.403.600), από ιδιόκτητους και άλλους αθλητικούς χώρους (€1.050.050), από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων 
(€2.500.000) και από άλλες πηγές (€2.259.080). 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι κυριότερες δαπάνες του ΚΟΑ στον υπό συζήτηση 
προϋπολογισμό αναλύονται ως ακολούθως: 

1. Διαχειριστικά έξοδα/συντήρηση (€14.659.540). 

2. Χορηγίες (€15.575.000). 

3. Δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων (€14.628.210). 

4. Αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων (€1.950.000). 

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες (€400.000). 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι βασικότερες παράμετροι στις οποίες στηρίζεται ο υπό συζήτηση 
προϋπολογισμός είναι οι ακόλουθες: 

1. Χρηστή διακυβέρνηση του ΚΟΑ και των αθλητικών ομοσπονδιών. 

2. Εκσυγχρονισμός της οργανωτικής δομής του οργανισμού, ώστε να ανταποκριθεί  στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο λειτουργικό περιβάλλον στο οποίο  δραστηριοποιείται. 

3. Αναβάθμιση της αθλητικής υποδομής της χώρας τόσο σε ιδιόκτητες όσο και σε 
 επιχορηγούμενες αθλητικές εγκαταστάσεις. 

4. Συμμετοχή σε αριθμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

5.  Υπογραφή πρωτοκόλλων με άλλα κράτη.  

6. Αναβάθμιση του γνωσιολογικού επιπέδου των προπονητών, των αθλητικών διοικητικών αξιωματούχων 
και των λειτουργών των ομοσπονδιών μέσω της Ακαδημίας Αθλητισμού. 

7. Βελτίωση του προγράμματος για την παραχώρηση γυμναστών στην Εθνική Φρουρά. 

8. Προώθηση του αθλητικού τουρισμού. 

9.  Παροχή πρόσθετης βοήθειας προς τα προσφυγικά σωματεία. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ δήλωσε ότι ο 
προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2022 περιλαμβάνει κάποιες στοχευμένες χορηγίες που αφορούν στα 
προσφυγικά σωματεία (€750.000), στις κατασκευαστικές εργασίες στο νέο γήπεδο Λεμεσού (€10.000.000), 
στους γυμναστικούς συλλόγους και χώρους κλασικού αθλητισμού (€1.750.000) και σε αντισταθμιστικά έργα για 
τις κοινότητες Βασιλικού (€250.000).  

 Αναφορικά με τη λειτουργία των ομοσπονδιών, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ΚΟΑ έχει προχωρήσει 
στην αγορά υπηρεσιών από ελεγκτικό οίκο ο οποίος θα διενεργεί τον διαχειριστικό έλεγχο των ομοσπονδιών και 
θα ελέγχει την τήρηση του Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης των Αθλητικών Ομοσπονδιών Κύπρου, ο οποίος 
αναμένεται εντός του 2022 να εφαρμοστεί πλήρως. 

 Τέλος, όπως ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε, ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το 2022 μπορεί να 
χαρακτηριστεί και ως αθλητοκεντρικός, καθότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν λόγω της 
πανδημίας COVID-19, δεν προβλέπεται μείωση στις χορηγίες προς τις ομοσπονδίες, τους προπονητές, τους 
γυμναστές και τους αθλητές, ενώ παράλληλα αυξάνονται και τα κίνητρα ενόψει και της επικείμενης ολυμπιάδας 
που θα πραγματοποιηθεί το 2024.      

 Στο στάδιο της εξέτασης του προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής υπέβαλαν σειρά ερωτημάτων που 
αφορούσαν μεταξύ άλλων στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ΚΟΑ, στη στήριξη 
του κοινωνικού αθλητισμού, στην κάρτα φιλάθλου, στην ανέγερση του νέου γηπέδου στη Λεμεσό, στον 
οικονομικό έλεγχο των ομοσπονδιών, στο πλάνο για τη βελτίωση των αθλητικών κτιριακών εγκαταστάσεων, στην 
κατανομή της χορηγίας που λαμβάνει ο ΚΟΑ από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, στη διαδικασία κατανομής της 
χορηγίας προς τα προσφυγικά σωματεία, καθώς και στα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο του αθλητισμού. 

 Ο πρόεδρος του ΚΟΑ, τοποθετούμενος επί των πιο πάνω ζητημάτων, ανέφερε τα ακόλουθα: 
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1. Η κατασκευή του νέου γηπέδου Λεμεσού αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Αυγούστου του 2022, 
ενώ, πέραν των €10 εκατομ. που προβλέπονται στον υπό αναφορά προϋπολογισμό, αναμένεται να 
απαιτηθούν ακόμα €3.5 εκατομ. για τον σκοπό αυτό, ποσό το οποίο θα περιληφθεί σε συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό του οργανισμού, καθότι ο τακτικός προϋπολογισμός του οργανισμού καταρτίστηκε βάσει 
των οροφών που τέθηκαν από το αρμόδιο υπουργείο. 

2. Στον Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης των Αθλητικών Ομοσπονδιών Κύπρου περιλαμβάνονται αυστηρά 
κριτήρια για τον έλεγχο των ομοσπονδιών, ενώ ο ΚΟΑ έχει προβεί σε ενέργειες για δημιουργία 
υποστηρικτικών υπηρεσιών κεντρικού λογιστηρίου και κεντρικού αρχείου αναφορικά με το εν λόγω θέμα.  

3. Σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας του ΚΟΑ, ο οργανισμός σε συνεννόηση με το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει προχωρήσει στην ετοιμασία των απαραίτητων 
εγγράφων, τα οποία έχουν αποσταλεί στον Γενικό Ελεγκτή για παρατηρήσεις, ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
προκήρυξης διαγωνισμού για εξεύρεση νομικού οίκου που θα αναλάβει τη σύνταξη σχετικής νομοθεσίας. 

4. Αναφορικά με τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ζητήθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ) όπως προβεί σε ιεράρχηση των αναγκών των σταδίων, ώστε 
να προκηρυχθούν προσφορές για τη διενέργεια κατάλληλων κατασκευαστικών έργων.    

 Συμπληρώνοντας στα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΟΑ, η γενική διευθύντρια του οργανισμού ανέφερε 
ότι για το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον αθλητισμό, μετά την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, 
ο ΚΟΑ έχει προχωρήσει στην έκδοση ειδικού προς τον σκοπό αυτό εγχειριδίου, το οποίο θα διανεμηθεί στις 
ομοσπονδίες και προβλέπει λεπτομερώς για τις διαδικασίες που πρέπει να διενεργούνται στην περίπτωση 
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης.  Περαιτέρω, ο ΚΟΑ έχει ορίσει αρμόδιο λειτουργό για το εν λόγω 
ζήτημα, ενώ προχωρεί με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ενημερωτικού χαρακτήρα τόσο σε σχέση 
με το υπό αναφορά εγχειρίδιο όσο και σε σχέση με τον οδηγό που ήδη διανεμήθηκε στις ομοσπονδίες και στα 
σωματεία αναφορικά με ενέργειες πρόληψης περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης.  

 Σε σχέση με τα νέα κριτήρια για παραχώρηση χορηγιών προς τις ομοσπονδίες, η ίδια αρμόδιος ανέφερε 
ότι αυτά αναμένεται να είναι έτοιμα στο αμέσως επόμενο διάστημα και περιλαμβάνουν πολλές από τις πρόνοιες 
του Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης των Αθλητικών Ομοσπονδιών Κύπρου μεταξύ των οποίων η μαζικότητα 
του αθλήματος και ο τρόπος διακυβέρνησης της κάθε ομοσπονδίας. 

 Σύμφωνα με την ίδια αρμόδιο, αναφορικά με το θέμα που προέκυψε με την κάρτα φιλάθλου και σύμφωνα 
με τη σχετική έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι διαρροές στοιχείων που 
παρατηρήθηκαν δεν αφορούσαν στο λογισμικό σύστημα του ΚΟΑ, αλλά στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων 
συγκεκριμένων ομάδων.  Παρ’ όλα αυτά, ο ΚΟΑ προχωρεί στη δημιουργία νέου λογισμικού συστήματος για την 
καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων των κατόχων κάρτας φιλάθλου.  

 Σημειώνεται ότι αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα, καθώς και για άλλα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν 
κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, η επιτροπή αναμένει την κατάθεση σχετικού γραπτού υπομνήματος 
από τον ΚΟΑ. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή 
της Δημοκρατικής Παράταξης τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση 
του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το έτος 2022.  

 Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Υπάρχει τροπολογία των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστοφίδη εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.  Θα έχουν βεβαίως τον λόγο, για να 
επεξηγήσουν και την τροπολογία τους, οι συνάδελφοι οι οποίοι την υπογράφουν. 

 Παρακαλώ, ποιοι θέλουν να έχουν τον λόγο; 

 Βλέπω τον κ. Σαββίδη.  Κάποιος άλλος; Ο κ. Τρυφωνίδης, ο κ. Χριστοφίδης, ο κ. Ηλίας Μυριάνθους και ο 
κ. Κουλλά. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Σαββίδης έχει τον λόγο.  

 Θέλετε να ξεκινήσουμε με την επεξήγηση της τροπολογίας, κύριε Χριστοφίδη, ή προτιμάτε στη συνέχεια;   
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(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χρίστο Χριστοφίδη) 

 Νομίζω να επεξηγήσετε την τροπολογία σας στην αρχή και μετά να πάρετε τη σειρά σας με τη σειρά των 
κομμάτων επί θέματος αρχής.    

 Σας ακούμε, κύριε Χριστοφίδη. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Η τροπολογία είναι πολύ συγκεκριμένη.  Έχει περισσότερο, θα έλεγα, έναν συμβολικό χαρακτήρα και θα 
εξηγήσω στην ομιλία μου στη συνέχεια για ποιο λόγο.  Προτείνουμε λοιπόν να σταυρωθεί το 50% της χορηγίας 
για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των διάφορων ομοσπονδιών, οι οποίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια 
αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα κακοδιαχείρισης, και με τούτο τον τρόπο θέλουμε να στείλουμε ένα πολύ 
συγκεκριμένο μήνυμα.  

 Τα υπόλοιπα θα τα εξηγήσω στην ομιλία μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως.  Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοφίδη. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Σαββίδης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Δεν είμαστε από τους ανθρώπους που μηδενίζουν το έργο του οποιουδήποτε ανθρώπου και του 
οποιουδήποτε οργανισμού.  Και, όταν πρέπει κάποιοι να επαινούνται για τις πράξεις τους, είμαστε ιδιαίτερα και 
λαλίστατοι και εκδηλωτικοί.  Δυστυχώς όμως, νιώθουμε μία απογοήτευση με τον ΚΟΑ και τη νιώθουμε την 
απογοήτευση για μια σειρά γεγονότων.  Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ως Δημοκρατικό Κόμμα χαιρόμαστε που η 
Λεμεσός αποκτά καινούριο στάδιο και το λέμε με πολλή αγάπη.  Το Δημοκρατικό Κόμμα, το επαναλαμβάνω, 
χαίρεται που η Λεμεσός αποκτά καινούριο στάδιο. 

 Ας θυμηθούμε όμως και λίγο τα γεγονότα.  Η συγκεκριμένη γη όπου χτίζουν το νέο στάδιο, το «Limassol 
Arena», ανήκει στο κράτος και δόθηκε στον ΚΟΑ αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς, για να φτιάξουν το 
γήπεδο.  Ήρθε το κράτος και την έδωσε στον ΚΟΑ ως αναθέτουσα Αρχή εκ μέρους των τριών σωματείων, για 
να ανεγείρουν το γήπεδο.  Να ενθυμίσουμε ότι σε συνάντηση που έγινε στο Προεδρικό την τότε εποχή μεταξύ 
όλων των εμπλεκομένων είχαν πει ότι το νέο στάδιο θα είχε αξία €15 εκατομ.  Και να ενθυμίσω ότι στους 
προϋπολογισμούς του 2016 και του 2017 του ΚΟΑ υπήρχε ένα κονδύλι €17 εκατομ., δηλαδή έβαλαν και €2 
εκατομ. περισσότερα από ό,τι είχαν προϋπολογίσει το στάδιο.  Όταν προέκυψαν τα προβλήματα με τους 
αγωγούς κάτω από τον συγκεκριμένο χώρο, έγινε μια προκαταρκτική εκτίμηση, στις 6 Ιουνίου 2016, και μιλούσαν 
για €26 εκατομ.  

 Φτάσαμε εν έτει 2022, έχουμε εγκρίνει κονδύλια €33 εκατομ. και βάλε, θα έρθει νέος αναθεωρημένος 
προϋπολογισμός, επιπρόσθετος προϋπολογισμός και θα φθάσουμε σχεδόν στα €39-€40 εκατομ.  Εάν 
προσθέσετε και τα €10 εκατομ. που θα σπαταληθούν για τον δρόμο, μιλούμε για ένα ποσό στα €50 εκατομ.  Και 
ποιο είναι το τραγικό;  Ενώ μιλούσαν για ένα στάδιο χωρητικότητας δεκατριών χιλιάδων, είχαμε δει χθες…  Για 
εμένα δεν ήταν έκπληξη, γιατί είναι ο κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης.  Άρα, δεν εκπλήσσομαι να κάνει δημοσιογραφική 
διάσκεψη άρον άρον ότι το γήπεδο τελικά δε θα είναι δεκατριών χιλιάδων, θα είναι λιγότερο.  Σήμερα που μίλησα 
με αρκετούς αθλητικογράφους, ό,τι και να κάνουνε δε θα ξεπεράσει τις έντεκα χιλιάδες.  Μας έλεγαν δηλαδή για 
ένα άλλο στάδιο και τελικά θα έχουμε ένα άλλο στάδιο με τη δικαιολογία ότι τάχατες πήγαμε με τις προδιαγραφές 
της UEFA του 2010.  Kαλά, ξεκίνησε το στάδιο το 2018, δεν ξέρετε τις προδιαγραφές της UEFA του 2018 και 
έρχεστε τώρα, που τελειώνει το γήπεδο, και λέτε ότι θα είναι λιγότερης χωρητικότητας;  Καλά, δεν υπήρχε ένας 
άνθρωπος να ελέγχει, δεν τους έλεγχε κανείς τους μηχανικούς, όλους αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για το έργο;  
Αυτός είναι ένας από τους λόγους που μας έχει απογοητεύσει ο ΚΟΑ. 

 Πριν από έναν μήνα είχαμε τα προσφυγικά σωματεία -μη ποδοσφαιρικά- στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και ήρθαν οι άνθρωποι εκεί και εκλιπαρούσαν, για να τους δοθούν κάποια χρήματα.  Σωματεία τα οποία 
τι;  Φυλάγουν Θερμοπύλες και τους έδιδαν ψίχουλα.  «Δεν έχουμε χρήματα, είναι και πολλά», μας είπαν με απλά 
λόγια, «αυτά που σας δίνουμε» και μηδένιζαν επί της ουσίας το πολύπλευρο, πολυδιάστατο έργο το οποίο 
στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια σε μια κατεχόμενη πατρίδα. 

 Έτσι, επειδή μου αρέσουν και ως μαθηματικός-στατιστικός λίγο τα νούμερα, ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ 
τα τελευταία τρία χρόνια είναι περίπου γύρω στα €150 εκατομ., τα τελευταία τρία χρόνια, €40 εκατομ. εξ αυτών 
έχουν δοθεί για μισθούς είτε σε μόνιμο προσωπικό είτε σε συνεργαζόμενους, άρα, έχουν μείνει €110 εκατομ.  
Από τα €110 εκατομ. τα €55 εκατομ. θα πάνε Λεμεσό για κάποια άλλα έργα.  Άρα, μένουν €55 εκατομ., για να 
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μοιραστούν οι υπόλοιποι και στην πόλη μας την Πάφο τα τελευταία τρία χρόνια θα πω τη λέξη «peanuts», τίποτα.  
Και έρχομαι και στο θέμα της Πάφου:  Από το 2007, επειδή ήμουν και δημοτικός σύμβουλος τότε, καλέσαμε στο 
Ιακώβειο Γυμναστήριο, το οποίο εδρεύει στο κέντρο της πόλης και μπορεί να αποτελέσει χώρο συνάθροισης 
κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων, σημειώστε ότι είναι και το αθλητικό σχολείο˙ είναι ένα 
χωράφι, είναι ένα βούρκο… και δεν μπορούσαν να βρουν το €1 εκατομ. από το 2007.  Είναι 2022 και τι μας είπε 
προχθές σε τηλεοπτικά κανάλια ο κ. Μιχαηλίδης;  «Ναι, το ανακαλύψαμε το 2021 ότι πρέπει να είναι […] και το 
αντιλαμβανόμαστε και θα το δούμε.», μετά από δεκαπέντε χρόνια!  

 Πέραν αυτού, από το 2013 μέχρι σήμερα έγιναν δέκα συναντήσεις με τον ΚΟΑ.  Τον Στέλιο Κυριακίδη 
κατά τα άλλα τον αποκάλεσαν και «ήρωα».  Είναι ήρωας ο Στέλιος Κυριακίδης, αλλά ως ήρωας τι έκανε;  Τα 
παιδιά μας δεν έχουνε στίβο κλασικό να προπονηθούν και δεν μπορεί να γίνουν αγώνες εδώ και τόσα χρόνια.  
Εκτός αυτού, για να δείτε την κοροϊδία, ενώ ο προϋπολογισμός είναι €1,2 εκατομ., για να γίνει το στάδιο, έβαλαν 
€400.000 μόνο.  Άρα, επί της ουσίας τίποτα δε θα γίνει το 2022.  Τι ζητάμε εμείς;  Μια δίκαιη κατανομή κονδυλίων.  
Για ποιους;  Για τους νέους, να τους κρατήσουμε μακριά από κακοδουλειές. 

 Να κλείσω με το εξής:  Να καλέσω τον ΚΟΑ να κοιταχτεί στον καθρέφτη, να δουν τον εαυτό τους πώς 
είναι, να δουν τα λάθη τους και, αν δεν μπορούν να αλλάξουν, υπάρχει και η αξιοπρεπής έξοδος, να παν στα 
σπίτια τους.  Και, επαναλαμβάνω, το Δημοκρατικό Κόμμα χαίρεται ιδιαίτερα για τη δημιουργία νέου σταδίου στη 
Λεμεσό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.   

 Τον λόγο έχει ο κ. Θεμιστοκλέους.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Ακούγοντας τον κ. Σαββίδη προς στιγμής διερωτήθηκα σε ποιο κόμμα είναι βουλευτής.  Οι συμψηφισμοί 
δηλαδή που γίνονται, εκτός του ότι είναι περίεργοι, δεν προσφέρουν κάτι στη συζήτηση.  Όταν κτιζόταν το ΓΣΠ, 
προφανώς, αν βάζαμε τα νούμερα κάτω, θα βλέπαμε έναν ετεροβαρή προϋπολογισμό υπέρ της επαρχίας 
Λευκωσίας.  Όταν γίνονται έργα μεγάλης κλίμακας, είναι λογικό ότι η επαρχία στην οποία γίνονται φαίνεται ότι 
πράγματι απορροφά μεγάλα ποσά.  Για να ήταν δίκαιος ο κ. Σαββίδης, θα έπρεπε να αφαιρέσει από τους 
προϋπολογισμούς του ΚΟΑ τον προϋπολογισμό για το γήπεδο και το υπόλοιπο μέρος να το συγκρίνει κατά 
επαρχία, για να είναι δίκαιος.   

 Δεύτερον, διερωτήθηκε ο κ. Σαββίδης για την κλιμακωτή εξέλιξη του κόστους ανέγερσης του γηπέδου.  
Εγώ απλώς λέω ότι το ίδιο πράγμα έγινε και με τον δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, το ίδιο πράγμα έγινε με το Γενικό 
Νοσοκομείο της Λευκωσίας, το ίδιο έγινε με την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, το ίδιο έγινε με 
το κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου, το ίδιο έγινε με το ΤΕΠΑΚ.  Απλώς, αυτή η αθλιότητα, η 
αμετακίνητη μοίρα μας να ξεκινά ένα έργο προϋπολογιζόμενο ας πούμε σε ένα ποσό και στο τέλος να το 
πληρώνουμε διπλά και τριπλά… εξακολουθεί αυτή η πρακτική να συνεχίζει και σήμερα.  Προς τι λοιπόν η 
έκπληξη;  €15 εκατομ. ήταν το γήπεδο Λεμεσού.  Πήγε στα €25 εκατομ., €28,5 εκατομ., €29,5 εκατομ., έκλεισε η 
προσφορά στα €33 εκατομ.  ’Πού €15 εκατομ. δηλαδή πήγαμε στα €33 εκατομ.  Εγώ είμαι ευχαριστημένος, 
επειδή έχω σαφή επίγνωση του τι συμβαίνει σ’ αυτό τον δύσμοιρο τόπο, να τελειώσει το γήπεδο με €53 εκατομ.! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ.   

 Τον λόγο ο κ. Τρυφωνίδης. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Σίγουρα μπροστά μας έχουμε έναν προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ο οποίος 
συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού και της παιδείας μας στον τόπο.  Είχαμε εξετάσει διάφορα 
θέματα τόσο στην επιτροπή Παιδείας όσο και στην επιτροπή Οικονομικών για τα θέματα που αφορούν τον 
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.  Τονίσαμε την ανάγκη… και το τονίζουμε και σήμερα και αναμένουμε να έρθει 
η ηγεσία του οργανισμού για να φέρει τον σχεδιασμό που πρέπει για ενίσχυση τόσο των προσφυγικών 
σωματείων, εκτός ποδοσφαίρου, αλλά και των άλλων ομαδικών αθλημάτων, γιατί αυτά τα σωματεία και βοηθούν 
τη νεολαία να μην ασχολείται με τα σοβαρά, ναρκωτικά και με άλλες κακές συνήθειες, αλλά και κρατούν ζωντανή 
τη μνήμη των κατεχομένων μας.   

 Η τροπολογία που έχουν βάλει οι συνάδελφοι είναι σωστή και θα την υπερψηφίσουμε, γιατί τα διαχρονικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΚΟΑ και ο μη επαρκής έλεγχος των ομοσπονδιών που επιχορηγούνται από 
τον οργανισμό, είναι κατ’ επανάληψη στις εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή και η δέσμευση του κονδυλίου είναι το 
ελάχιστο του 50%, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, της 
διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.  Θα αναμένουμε να δούμε την υλοποίηση της εξαγγελίας ότι μέσα στο 
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2022 θα εφαρμοστεί πλήρως ο διαχειριστικός έλεγχος των ομοσπονδιών από τον ελεγκτικό οίκο ο οποίος έχει 
επιλεγεί από τον ΚΟΑ και ο οποίος οίκος θα ελέγχει την τήρηση του Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης Αθλητικών 
Ομοσπονδιών. 

 Επιπρόσθετα, ναι, επικροτούμε την ανέγερση του νέου γηπέδου της Λεμεσού, που πρέπει να γίνουν 
έλεγχοι, για να μην επαληθευθεί και σ’ αυτό το έργο ο διπλασιασμός και ο τριπλασιασμός τελικά των κονδυλίων 
που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση, αλλά και την ίδια ώρα πρέπει -επισημάναμε- ο ΚΟΑ να εγκύψει και 
για τις ανάγκες της Πάφου, αλλά και άλλων επαρχιών που χρειάζονται αθλητικές εγκαταστάσεις. 

 Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 …επισημάναμε και τονίζουμε και απ’ αυτό το βήμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ήδη είστε στα τρία λεπτά. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 …το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους του αθλητισμού.  Καλέσαμε και καλούμε τον 
ΚΟΑ άμεσα να πάει να κάνει πράξη όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε αυτό το θλιβερό γεγονός να πάρει ένα τέλος.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μη δώσουμε βεβαίως…  Υπάρχει μια εθνική στρατηγική γι’ αυτό το ζήτημα.  Πολύ σωστά κάνετε, ναι, και 
βεβαίως έχει ψηφίσει και μια νομοθεσία, να θυμίσω, αυτή η Βουλή κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική 
θητεία.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη) 

 Βεβαίως, πρέπει να υπάρξουν…  Βεβαίως, ήταν της επιτροπής Παιδείας, κύριε Χατζηγιάννη, σωστά και 
βεβαίως ασκούμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και θα το παρακολουθούμε.  Κυρίως όμως πρέπει να υπάρξουν 
αυτές οι διαδικασίες και η ενημέρωση, για να μπορούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους 
κατακριτέα περιστατικά.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Σιζόπουλος από την ΕΔΕΚ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.   

 Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι,  

Το συγκεκριμένο θέμα το οποίο συζητούμε αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού σαφώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολυεπίπεδο και άπτεται πάρα πολλών πτυχών.  Εν συντομία 
θέλω να θίξω μερικές απ’ αυτές, δεδομένου ότι ο αθλητισμός έχει επιβεβαιώσει τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια 
ότι αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή της πατρίδας μας στο εξωτερικό.  Οι επιτυχίες των αθλητών μας είτε σε 
ατομικά αθλήματα είτε σε ομαδικά αθλήματα στην ουσία ισχυροποιούν την κρατική υπόσταση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, προβάλλουν την πατρίδα μας και δημιουργούν σοβαρές συνθήκες οι οποίες, αν αξιοποιηθούν 
σωστά, μπορούν να προσδώσουν πρόσθετα οφέλη στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

 Είναι γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο που εμείς εκτιμούμε ότι θα πρέπει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 
σε συνεργασία και με το Υφυπουργείο Τουρισμού να προχωρήσει σε έναν μακροχρόνιο και μεγαλόπνοο 
σχεδιασμό για το πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε όσο το δυνατό περισσότερο τον λεγόμενο «αθλητικό 
τουρισμό», που θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας, για τα έσοδα της πατρίδας μας, αλλά 
και για τη διεθνή προβολή της.  Και, επειδή πάρα πολλές φορές έχουμε τονίσει ότι αθλητισμός δεν είναι μόνο το 
ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο η καλαθόσφαιρα, είναι και το ποδόσφαιρο, είναι και η καλαθόσφαιρα, είναι και ο 
στίβος, είναι όλα τα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα, αλλά είναι και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, ο οποίος είναι 
πολύ καλά γνωστό ότι σήμερα κατέχει την πρώτη θέση, όσον αφορά και τα έσοδα, αλλά και τη διεθνή προβολή. 

 Και είναι πραγματικά με μεγάλη λύπη που τονίζω ότι δυστυχώς η Κύπρος μέχρι μια συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή βρισκόταν στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τη συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
αυτοκινήτου, ενώ τελευταία έχει υποβαθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο.   
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Υπάρχουν σήμερα προοπτικές, ήδη γίνονται διαβουλεύσεις, ελπίζω ότι και ο ΚΟΑ και το υφυπουργείο και 
το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση γενικά θα συμβάλουν, ούτως ώστε η Κύπρος να επανέλθει στη θέση 
που πρέπει, γιατί αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό έσοδο για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά την ίδια στιγμή 
μια τεράστια προβολή στον διεθνή χώρο. 

 Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι το θέμα της καλύτερης κατανομής του 
προϋπολογισμού και εις τα αθλητικά σωματεία, αλλά και στες υπόλοιπες ομοσπονδίες και στον στίβο.  Και αυτό 
που πρέπει κυρίως να προσέξουμε είναι να γίνει μια καλύτερη περιφερειακή αποκέντρωση.  Δεν πρέπει τα 
σωματεία που βρίσκονται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα να έχουν προνομιακή μεταχείριση.  Θα πρέπει την 
ίδια στιγμή να υπάρχει και μια περιφερειακή αποκέντρωση, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να το 
αναδείξουμε, να το ενισχύσουμε.  Και δε μιλώ μόνο για το ποδόσφαιρο, μιλώ γενικά για όλα τα αθλήματα.  Και 
εύχομαι και ελπίζω ότι αυτές οι υποδείξεις μας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους αρμοδίους και θα 
μπορέσουν στο μέλλον να προχωρήσουν και να κάνουν έναν καλύτερο σχεδιασμό, στο πλαίσιο ακριβώς των 
οικονομικών δυνατοτήτων που σήμερα υπάρχουν.  Αλλά, εάν δε συνδυάσουμε την αύξηση των εσόδων μαζί με 
την καλύτερη κατανομή, αντιλαμβάνεστε ότι το ένα έχει συσχέτιση με το άλλο...  Άρα λοιπόν, είναι πάρα πολύ 
σημαντικό να συνδυάσουμε αυτά τα δύο.   

 Και, επειδή τις τελευταίες μέρες έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα όσον αφορά το γήπεδο στη Λεμεσό, 
οφείλω να κάνω κάποιες διορθώσεις, τουλάχιστον με βάση την έγκυρη πληροφόρηση που έχω γύρω από αυτό 
το ζήτημα.  Αναμφίβολα, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι προχωρούν εις την ανέγερση ενός τέτοιου γηπέδου, όπως 
επίσης και σε άλλες πόλεις θα πρέπει να υπάρξει μια αναβάθμιση, ένας εκσυγχρονισμός των γηπέδων, που να 
καλύπτουν όλες τις ανάγκες, και τις ποδοσφαιρικές και τις άλλες αθλητικές.  

 Tίθενται δύο ζητήματα.  Το ένα είναι η μείωση του αριθμού των θέσεων και το δεύτερο είναι το θέμα της 
αύξησης του προϋπολογισμού.  Όσον αφορά το θέμα της μείωσης των θέσεων, πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το 
οποίο κακώς συζητείται και κακώς έχει πάρει την έκταση την οποία έχει πάρει, γιατί το 2017, όταν αδειοδοτήθηκε 
το συγκεκριμένο έργο, αδειοδοτήθηκε με βάση τους κανονισμούς της ΟΥΕΦΑ που ίσχυαν από το 2010 και 
καθορίστηκε ο αριθμός των 13 000 θέσεων.  Το 2018 η OYΕΦΑ άλλαξε τους κανονισμούς της, με αποτέλεσμα 
πια ο αριθμός, αν τηρηθούν οι κανονισμοί του 2018, να είναι μικρότερος.  Από εκεί και πέρα όμως επαφίεται σε 
μας να αποφασίσουμε αν θα ολοκληρώσουμε το έργο με βάση τους κανονισμούς του 2010, όπως εκδόθηκε η 
σχετική άδεια, ή αν θα εναρμονιστούμε με τους κανονισμούς του 2018.  Δεν υπάρχει κανένας που να μας 
υποχρεώνει να εναρμονιστούμε με τους κανονισμούς του 2018.  Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να εναρμονιστούμε 
με την άδεια η οποία εκδόθηκε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με τους κανονισμούς που ίσχυαν εκείνη τη 
στιγμή.  Γι’ αυτό λοιπόν το θέμα να ξεκαθαρίσει.  Και θεωρώ ότι κακώς δίνεται αυτή η διάσταση που δίνεται.   

Όσον αφορά την αύξηση του κόστους υπάρχει η αύξηση του κόστους!  Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να 
γνωρίζω ακριβώς τα νούμερα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπήρξαν τρεις καινούργιες παράμετροι, οι 
οποίες πρέπει να συνυπολογιστούν.  Η μία παράμετρος ήταν ότι χρειάστηκαν να γίνουν καινούργιες μελέτες, 
όσον αφορά το υπέδαφος και την ανάπτυξη της περιοχής και του γηπέδου, που ήταν εντελώς διαφορετικές από 
τις αρχικές, λόγω ακριβώς διαφόρων προβλημάτων που υπήρχαν γεωλογικά πια στην περιοχή.  Αυτό επέφερε 
πρόσθετα έξοδα.   

 Δεύτερον, προστέθηκε εις το έργο ένας δεύτερος μεγάλος χώρος στάθμευσης, καθώς επίσης και ένα 
επιπλέον βοηθητικό γήπεδο.  Αυτά σαφώς και προϋποθέτουν αύξηση του κόστους.  Αυτό που πρέπει να γίνει 
πραγματικά με σωφροσύνη, με σύνεση και με αυστηρό έλεγχο είναι αυτές οι καινούργιες οι προσθήκες να έχουν 
κόστος μέσα σε λογικό πλαίσιο και όχι να είναι ενδεχομένως ανεξέλεγκτο.  Και έχω την εντύπωση ότι προς αυτή 
την κατεύθυνση κινούνται τα πράγματα.  

 Γι’ αυτό η παράκληση τουλάχιστον από την πλευρά του κοινοβουλίου είναι να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί, όσον αφορά την προβολή όλων αυτών των ζητημάτων, γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να κάνουμε οποιαδήποτε ζημιά, αλλά αντίθετα εμείς να συμβάλουμε θετικά και εποικοδομητικά στο 
πώς και ο Κυπριακός Οργανισμού Αθλητισμού να εκπληρώσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάτω από 
αυστηρό έλεγχο το έργο του, αλλά και την ίδια στιγμή θα πρέπει όλοι να συμβάλουμε στην αναβάθμιση του 
αθλητικού τομέα στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, γιατί αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο κέρδος για την πατρίδα μας.  
Και δεν αποτελεί μόνο οικονομικό κέρδος, αποτελεί και πολιτικό κέρδος, γιατί ακριβώς μέσα από τη διεθνή 
προβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας υπάρχει μια σημαντική ενίσχυση της κρατικής μας οντότητας, σε μια 
περίοδο κατά την οποία η Τουρκία με τις ασύμμετρες απειλές της επιχειρεί ουσιαστικά να αποδομήσει την 
Κυπριακή Δημοκρατία. 

 Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα ψηφίσουμε και την τροπολογία η οποία έχει κατατεθεί, αλλά και τον 
προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε. 
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 Μιλήσατε, κύριε Θεμιστοκλέους.  Μετά για δευτερολογία, αν θέλετε τον λόγο.  Ωραία, να τελειώσουμε με 
τις πρωτολογίες. 

 Ο κ. Παντελίδης, ο κ. Χριστοφίδης και τελευταίος ομιλητής είναι ο κ. Κουλλά. 

 Κύριε Παντελίδη, έχετε τον λόγο. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.  Ήθελα απλώς να κάνω μία διευκρίνιση, επειδή με δική μου πρωτοβουλία 
σήμερα επανήλθε το θέμα των διαδικασιών ανέγερσης νέου γηπέδου στη Λεμεσό στην επιτροπή Ελέγχου και η 
απόφαση της επιτροπής είναι να συζητηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα.  Το ζήτημα που εγείρεται είναι πολύ 
μεγαλύτερο και πολύ ευρύτερο από το ζήτημα του αριθμού των καθισμάτων και πόσα τελικά θα είναι αυτά.   

 Το ζήτημα που εγείρεται στηρίζεται σε μια διαπίστωση η οποία έγινε από την Ελεγκτική Υπηρεσία από το 
2017 την οποία μαθαίνουμε σήμερα και η οποία επιβεβαιώνεται και από τα λεγόμενα του κυρίου προέδρου της 
ΕΔΕΚ μόλις τώρα, ότι δηλαδή όλο αυτό το έργο από την πρώτη στιγμή στηρίχτηκε σε μια κακή, πρόχειρη, 
βεβιασμένη μελέτη.  Γι’ αυτό και έπρεπε στην πορεία να αλλάζουν σχέδια, να αλλάζουν προδιαγραφές, 
ενδεχομένως να αλλάζουν υλικά και αυτό που πρέπει να εντοπίσουμε και να αναδείξουμε είναι τον βαθμό που 
μια πρόχειρη, κακή, προβληματική μελέτη, η οποία γίνεται είτε για προεκλογικούς σκοπούς είτε βεβιασμένα για 
εξυπηρέτηση άλλων σκοπιμοτήτων, οδηγεί τελικά σε διασπάθιση δημόσιου χρήματος, ακριβώς γιατί χρειάζονται 
συνέχεια αναπροσαρμογές.  Αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την εξέταση του όλου θέματος στην επιτροπή 
Ελέγχου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντελίδη. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Χριστοφίδης. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ο αθλητισμός έχει καθοριστική σημασία για μια κοινωνία -και όχι μόνο ο πρωταθλητισμός- ο αθλητισμός 
για το σύνολο αν είναι δυνατό της κοινωνίας.  Σε αυτό τον πολύ κρίσιμο τομέα λοιπόν παρατηρούμε τα τελευταία 
χρόνια σοβαρότατα προβλήματα και ελλείψεις.  Παρατηρούμε κενά, τα οποία περιμένουμε καρτερικά εδώ και 
χρόνια να καλυφθούν και όμως δε γίνεται τίποτε.   

 Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας του ΚΟΑ!  Πόσες φορές έχει εξαγγελθεί από τον οργανισμό και από την 
κυβέρνηση;  Αποτέλεσμα: μηδέν.  Δημιουργία αθλητικής νομοθεσίας!  Εδώ και πάρα πολλά χρόνια περιμένουμε 
τη δημιουργία μιας συνολικής αθλητικής νομοθεσίας.  Τι έχουμε μπροστά μας;  Kανένα αποτέλεσμα.  Κεφάλαιο 
αθλητικές ομοσπονδίες.  Επικρατεί σε πολλές αθλητικές ομοσπονδίες ένα άβατο, το οποίο συνοδεύεται από 
καταγγελίες για ελλείμματα δημοκρατικών διαδικασιών, σύγκρουση συμφέροντος, διαπλοκή, νεποτισμό -από τον 
πατέρα στον γιο και από τον παππού στον εγγονό- κακή διακυβέρνηση. 

 Υπάρχει ένας κώδικας χρηστής διακυβέρνησης των αθλητικών ομοσπονδιών, εκπονήθηκε από τον ΚΟΑ 
το 2018, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί, όπως θα έπρεπε.  Στα πλαίσια τούτα λοιπόν -έχω δώσει μόνο μερικά 
παραδείγματα- έχουμε καταθέσει τη συγκεκριμένη τροπολογία, για να στείλουμε ένα μήνυμα, ότι η Βουλή, όπως 
έχει υποχρέωση, παρακολουθεί, θέλει να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο, να ασκήσει πίεση, μπας και επιτέλους 
όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν. 

 Θέλω να τελειώσω με δύο σημεία.  Βρεθήκαμε στην επιτροπή Ελέγχου στην προηγούμενη συνεδρία 
μπροστά σε ένα πολύ σοβαρό σκάνδαλο, το οποίο έχει καταλήξει στη Γενική Εισαγγελία, το οποίο -νομίζω- μόνο 
με τη μονιμοποίηση των τεσσάρων συνεργατριών του Προέδρου μπορεί να συγκριθεί.  Το διοικητικό συμβούλιο 
του ΚΟΑ με μια εντελώς αυθαίρετη και παράνομη απόφαση αναβάθμισε ωρομίσθιο προσωπικό σε Α8 Κλίμακα, 
ενώ το συγκεκριμένο άτομο ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ, εστάλη εις την Κυπριακή 
Ολυμπιακή Επιτροπή, χωρίς να ξέρει κανένας τα καθήκοντα, την ανάθεση καθηκόντων και ούτω καθεξής.  
Καταγγέλθηκε από την ΚΟΕ πριν δύο χρόνια η συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έγινε τίποτε και παρουσιάστηκε 
την περασμένη εβδομάδα μπροστά στην επιτροπή Ελέγχου της Βουλής.  Βεβαίως, δε χρειάζεται να προσθέσω 
ότι το εν λόγω άτομο ήταν υποψήφια του Δημοκρατικού Συναγερμού και με άλλες περγαμηνές κομματικών 
διαπιστευτηρίων.   

 Σε ό,τι αφορά στο γήπεδο της Λεμεσού υπήρχε εγγεγραμμένο θέμα ούτως ή άλλως από βουλευτές και 
βουλεύτρια του κόμματος στην επιτροπή Ελέγχου.  Πρέπει να συζητηθεί το συντομότερο, να λάβουμε όλοι 
συγκεκριμένη γνώση, συγκεκριμένη πληροφόρηση, για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε με σαφήνεια και 
επάρκεια απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.   
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 Οπόταν, εμείς, κυρία Πρόεδρε, θα επιφυλαχθούμε κατά τη συνεδρία της επιτροπής Ελέγχου και, εφόσον 
λάβουμε γνώση για όλα τα δεδομένα, θα τοποθετηθούμε σφαιρικά, σοβαρά και υπεύθυνα. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Χριστοφίδη. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ασφαλέστατα, ο αθλητισμός είναι ένας τομέας που μας ενδιαφέρει όλους και άπτεται και πολλών άλλων 
εκφάνσεων της κοινωνίας μας, είτε αυτό είναι η υγεία είτε η απομάκρυνση από άλλες κακοτοπιές και πολλά άλλα.  
Και βεβαίως δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο και συμφωνώ απόλυτα και διευκρινίζω ότι ο ΚΟΑ δεν επιδοτεί το 
ποδόσφαιρο, δε δίνει λεφτά στην ΚΟΠ, δίνει στις άλλες ομοσπονδίες και καλά κάνει.  Και, βλέποντας αναλυτικά 
τον προϋπολογισμό του ΚΟΑ, θα δει κάποιος πάρα πολλές δράσεις, από το αγροτικό ποδόσφαιρο, την 
καλαθόσφαιρα, την ξιφασκία και πολλά πράγματα, τα οποία στηρίζουν πράγματι τον αθλητισμό στον τόπο μας.  
Θα μπορούσαν να είναι περισσότερα;  Βεβαίως!  Μα, για κάθε τομέα, από την παιδεία, την υγεία, τη 
δασοπυρόσβεση, ό,τι μπορεί κάποιος να φανταστεί, βεβαίως και μπορούμε να δώσουμε περισσότερα.  Το «πού 
θα τα βρούμε» είναι πάντοτε το ερώτημα.   

 Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση.  Δεν μπορείς να κάνεις σωστή οικονομική διαχείριση, αν δεν 
υπάρχει μια ιεράρχηση.  Για την τοπική αυτοδιοίκηση θέλουμε να δώσουμε περισσότερα.  Για κάθε τομέα!  Δε 
θεωρώ ότι κάποιος από εμάς θα ήθελε λιγότερα. 

 Και με αυτά που λέγονται για τις ομοσπονδίες δε διαφωνώ, ισχύουν εδώ και δεκαετίες.  Είναι όμως η 
πρώτη φορά, επειδή βλέπω τον ΚΟΑ, παρακολουθώ ένα νοικοκύρεμα εν σχέσει με το παρελθόν, πρέπει να το 
παραδεχόμαστε.  Είναι η πρώτη φορά που όντως έγινε ένας κώδικας χρηστής διακυβέρνησης και προσπαθεί να 
τον επιβάλει στις ομοσπονδίες.  Και μάλιστα υπάρχουν και λειτουργοί που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο 
και λογιστής που τους βοηθά, για να φτιάξουν και τα οικονομικά τους, γιατί σε μια ομοσπονδία μπορεί να είναι 
και δύο άτομα μόνο ουσιαστικά που ασχολούνται. 

 Με το γήπεδο της Λεμεσού, απλώς να διευκρινίσω ότι ήταν και είναι καθολικό αίτημα όλων των φορέων 
και των βουλευτών της Λεμεσού και των σωματείων και όντως εχρειάζετουν ένα γήπεδο και πολύ ορθά η 
κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι θα είναι ένα γήπεδο.  Γιατί υπήρχαν και αιτήματα να κάνουμε τρία!  Άρα, από 
αυτό και μόνο θεωρώ ότι είναι μια σωστή, σοβαρή απόφαση.  Ένα γήπεδο και για τις τρεις ομάδες.  Και, ναι, 
ξεκίνησε διαφορετικά, υπήρχαν και θέματα κρατικών ενισχύσεων Ευρωπαϊκού Δικαίου και έγινε ο σχεδιασμός 
που εγκρίθηκε και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά, γιατί δεν έχουμε και άλλη επιλογή, ούτως ή 
άλλως.  Και είναι άλλο η προκαταρκτική εκτίμηση, άλλο οι προσφορές και άλλο βεβαίως το ποιες δυσκολίες θα 
προκύψουν στη συνέχεια.  Να θυμίσω ότι για το κτίριο της Βουλής ήταν €80 εκατομ. η προκαταρκτική εκτίμηση, 
αλλά προσφορά κάτω από €110 εκατομ. εν ηύραμεν!  Έγινε λάθος;  Βεβαίως!  Ναι!  Δεν μπορείς να τα 
υπολογίσεις όλα εκ των προτέρων.  Άλλο η προκαταρκτική εκτίμηση.  Ασχέτως του ότι πρέπει να ελεγχθούν όλα 
αυτά τα επιπρόσθετα που θα γίνουν.  Βεβαίως, πρέπει να ελεγχθούν και πρέπει να γίνουν σωστά, αλλά άλλο η 
προκαταρκτική εκτίμηση, άλλο οι προσφορές, άλλο οι δυσκολίες -στο υπέδαφος για παράδειγμα- ή οτιδήποτε 
άλλο μπορεί να προκύψει κατά το στάδιο της εκτέλεσης, γιατί ακριβώς δεν μπορείς να τα προβλέψεις όλα, μα 
όλα, εκ των προτέρων. 

 Για τα προσφυγικά σωματεία θέλω να πω κάτι.  Έχουν δυσκολίες βεβαίως και τα στηρίξαμε και τα 
στηρίζουμε.  Ήταν πολύ μεγάλες οι δυσκολίες στο παρελθόν.  Ο υποφαινόμενος επέμενε πάρα πολύ.  Και, ναι, 
όταν βγήκαμε από το μνημόνιο, ο τέως Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χάρης Γεωργιάδης, άκουσε τα αιτήματά 
μας και έδινε έκτακτες χορηγίες το Υπουργείο Οικονομικών, για να καλύψουμε αυτά που εθέλαμε.  Και εφτάσαμε 
πέρσι για πρώτη φορά να υπάρχει το -έστω αυτό που υπάρχει, έστω- €1,5 εκατομ. στον προϋπολογισμό του 
ΚΟΑ -που δεν υπήρχε- για να μην περιμένουμε συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς κάθε χρόνο στους 
οποίους να στηρίζονται τα προσφυγικά σωματεία.  Θέλουμε περισσότερα;  Βεβαίως.  Να δώσουμε έμφαση σε 
αυτά που δεν είναι ποδοσφαιρικά σωματεία και να το δουλέψουμε και να δούμε κάτι επιπρόσθετο για τα μη 
ποδοσφαιρικά σωματεία, για τον στίβο για παράδειγμα;  Συμφωνούμε απόλυτα. 

 Δε θέλω να μπω στη λογική των επαρχιακών διεκδικήσεων.  Ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να πει για τη 
δική του ομάδα, για το δικό του στάδιο, για τη δική του επαρχία.  Η Κύπρος ακόμα είναι ενιαίο κράτος, δεν είναι 
ομοσπονδία αυτόνομων επαρχιών με δικούς τους προϋπολογισμούς.  Συνεπώς, υπάρχει μια κεντρική 
αξιολόγηση των έργων και αυτή η κεντρική αξιολόγηση των έργων από τον ΚΟΑ πρέπει να γίνεται με 
αντικειμενικά κριτήρια, όχι με επαρχιακά κριτήρια.  Εκεί που υπάρχει η ανάγκη να γίνει κάτι σε μια επαρχία, 
πρέπει να γίνει.  Μετά σε κάποια άλλη, μετά σε κάποια άλλη.  Βεβαίως!  Αλλά δεν μπορούν να γίνουν όλα 
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ταυτόχρονα ή να κρίνουμε εμείς ποιο έργο έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη εκείνη τη στιγμή.  Προφανώς, ο κάθε 
βουλευτής θα επιλέγει τη δική του επαρχία. 

 Και τελειώνω με το εξής:  Όλοι θέλουμε και, άμα τεθεί αυτό το ζήτημα, μπορεί και να υπερθεματίζει ο 
καθένας ή να διαρρηγνύουμε τα ιμάτιά μας για την επαγγελματική αποκατάσταση των αθλητών.  Και δεν είναι 
μία αθλήτρια, είναι είκοσι που τα τελευταία τριάντα χρόνια, διαχρονικά, έχουν αποκατασταθεί από τον ΚΟΑ.  Και 
θα ήταν καλά να τα ψάξουμε όλα.  Και, όταν θέλουμε αυτό το πράγμα...  Αλλά, εντάξει, θα είναι το αμάρτημα 
δηλαδή μιας αθλήτριας ότι ήταν κάποτε υποψήφια με οποιοδήποτε...  Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο ή το τι 
έχει προσφέρει;  Και έχει προσφέρει πάρα πολύ.  Και, έτσι, για να υποδείξω λίγο την υποκρισία, όταν από μια 
αθλήτρια τώρα τελευταία του ιδίου αθλήματος, αποκόπηκε ένα επίδομα -κάτι δεν πήγε καλά με τη συμμετοχή 
στους Ολυμπιακούς του Τόκιο- τους φέραμε εδώ να τους σφάξουμε, να τους υποδείξουμε ότι πρέπει να της 
δώσουμε ένα επίδομα και πολύ σωστά συμφωνούσαμε όλοι και το θέμα έχει διευθετηθεί.  Και η συγκεκριμένη 
πρώην αθλήτρια, και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι έκανε εξαιρετική δουλειά πριν από τους Ολυμπιακούς 
του Τόκιο από τη θέση που βρισκόταν στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.  Απ’ εκεί και πέρα, πολλά άλλα, αν 
πρέπει να διερευνηθούν, να διερευνηθούν, αλλά ή θα είμεθα υπέρ της επαγγελματικής αποκατάστασης των 
πρωταθλητών μας, αυτών που μας εκπροσωπούν στο εξωτερικό, που κρατούν τη σημαία στους μεγάλους 
διεθνείς αγώνες, ή, όταν προκύψει κάτι, θα λέμε ότι είναι σκάνδαλο. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εγώ. 

 Λοιπόν, πρωτολογία ο κ. Μυλωνάς.   

 Κύριε Σαββίδη, έχετε μιλήσει ήδη, θέλετε να δευτερολογήσετε; 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δε θα μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να μιλήσετε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Απλώς, μία αναφορά την οποία κατανοώ από τον συνάδελφο.  Δεν εφέραμε κανέναν στην επιτροπή 
Παιδείας και δεν εσφάξαμε κανέναν!  Με όλο τον σεβασμό! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μυλωνά, ευχαριστώ πολύ. 

 Δευτερολογία.  Πρώτος ζήτησε ο κ. Θεμιστοκλέους και έχει τον λόγο.  Σύντομα και μετά ο κ. Σαββίδης.   

 Κάποιος, κάποια άλλη για δευτερολογία;   

 Ωραία. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, σας ακούμε.  Σύντομα, παρακαλώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Θα είμαι σύντομος, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Είναι λογικό ότι, όταν γίνεται ένα έργο, όταν σχεδιάζεται ένα μεγάλο έργο, όπως ένα γήπεδο, θα 
προκύψουν προβλήματα, τα οποία ο μελετητής δεν μπορούσε, την ώρα που μελετούσε το έργο, να τα λάμβανε 
υπόψη, αλλά να μη φτάνουμε και στο άλλο άκρο!  Στον συγκεκριμένο χώρο το ότι κάτω από το έδαφος περνούσε 
ο νότιος αγωγός ήταν κάτι το οποίο μάθαμε εκ των υστέρων;  Δεν το εγνώριζε ο μελετητής;  Δεν το εγνώριζε η 
κυβέρνηση;  Δεν το εγνώριζε ο ΚΟΑ;   

 Δεύτερον, το ότι στον συγκεκριμένο χώρο ήταν παλιά χωματερή, σκουπιδότοπος, πότε το μάθαμε;  Αφού 
αυτά τα δύο, κυρία Πρόεδρε, είναι πράγματα τα οποία γνωρίζουν χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής.  Άρα, δεν ήταν 
ανάμεσα σε εκείνα τα προβλήματα που προκύπτουν ξαφνικά, διότι εβάλαμέν τα όλα κάτω, υπολογίσαμέν τα τζιαι 
ξαφνικά -ξέρω ’γώ- βρέθηκε μια καταβόθρα εκατό μέτρων.  Δεν είναι αυτό το πράγμα!  Όλοι γνώριζαν την 
περιοχή.  Γι’ αυτό και το κόστος, όσο και να δικαιολογείται από αυτά τα δύο.  Δεν μπορεί να φτάνουμε στο σημείο 
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να απαλλάσσουμε από την ευθύνη εκείνους οι οποίοι αγνόησαν τα δύο αυτά βασικά μεγάλα, καταλυτικά 
δεδομένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Σαββίδη; 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ακούγοντας τον συνάδελφο τον κ. Θεμιστοκλέους, πραγματικά νόμισα ότι είναι 
εκπρόσωπος τύπου του ΚΟΑ.  Εν ηξέρω, μπορεί και να είναι! 

 Το θέμα δεν είναι ανταγωνιστικό μεταξύ των πόλεων.  Αυτό είναι ξεκάθαρο.  Δεν είναι ανταγωνιστικό!  Το 
θέμα είναι η κακοδιαχείριση από τον ΚΟΑ.  Το θέμα είναι η προχειρότητα με την οποία χειρίστηκε το θέμα του 
νέου γηπέδου της Λεμεσού.  Και όσον αφορά τον κ. Θεμιστοκλέους και κάποιους που δε γνωρίζουν, να πάτε 
στην Πάφο, αγαπητέ συνάδελφε, και, άμα βρείτε έναν χώρο να αθληθούν οι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εδώ, εδώ απευθύνεστε, στο προεδρείο. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 ...και, αν υπάρχει ένας χώρος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ πολύ, να μην υπάρχει διάλογος. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Απολογούμαι, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως.  Συνεχίστε και ολοκληρώστε. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Και, αν υπάρχει ένας χώρος να αθληθούν οι μαθητές της Πάφου, οι νέοι της Πάφου, στον κλασικό 
αθλητισμό σε απόσταση λιγότερη από ογδόντα χιλιόμετρα -που πάνε στη Λεμεσό, γιατί δεν υπάρχει χώρος- ας 
έρτουν να μας το πούσιν!  Και τι εζητήσαμε;  Εδώ και δεκαπέντε χρόνια να δώσουν €3 εκατομ.  Για δεκαπέντε 
χρόνια!  Δεν μπορούν να εύρουν €3 εκατομ. να φτιάξουν τον στίβο και το γήπεδο του αθλητικού σχολείου.  Και 
μας λεν ότι διαμαρτυρόμαστε! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Σύκα, είμαστε στο στάδιο της δευτερολογίας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να σας δώσω τον λόγο.  
Θα ήθελα όμως... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Μπορώ να πω κάτι;  Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.  Για ένα λεπτό μόνο, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.  Δε θέλω να παρέμβω στις στιχομυθίες, αλλά, επειδή ο βουλευτής του ΔΗΚΟ μίλησε 
για δεκαπέντε χρόνια, απλώς, να πω ότι τούτα ακριβώς τα δεκαπέντε χρόνια καλύπτουν τρεις Προέδρους της 
Δημοκρατίας, τον Τάσσο Παπαδόπουλο, τον Χριστόφια και τον κ. Αναστασιάδη. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Είκοσι χρόνια.  Έκαμες λάθος στην αριθμητική, κύριε... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Συγγνώμη; 
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Έκαμες λάθος στην αριθμητική. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Συγγνώμη;  Κάμε την ξανά την αριθμητική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ πολύ!  Εννά συνεννοούμαστε μεταξύ μας; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Αυτό ακριβώς λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Είναι σημαντικό η κριτική που γίνεται από ένα κόμμα -την καλωσορίζουμε- να ασκείται στους πάντες και 
στα πάντα.  Είναι πολύ σημαντικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τορναρίτη.  Έληξε η συζήτηση. 

 Θα ήθελα όμως να μου επιτραπεί ένα προσωπικό σχόλιο για το θέμα, που είναι σχετικό, γιατί έχουμε δει 
ένα συγκεκριμένο ζήτημα στην επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία 
και εκτιμώ ότι θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή ενδοσκόπηση όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες, αφού μιλάμε για τους 
νέους ανθρώπους.  Όσον αφορά τις γυναίκες αθλήτριες, δε θα πρέπει να προάγονται με οποιοδήποτε τρόπο οι 
ανισότητες, αλλά πραγματικά να δώσουμε ευκαιρίες.  Είχαμε δει το τι συνέβη στο γυναικείο ποδόσφαιρο και, μιας 
και υπάρχει και επιτροπή ισότητας, έχει δημιουργηθεί επιτροπή ισότητας στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, 
θα πρέπει να αναληφθούν περισσότερες πολιτικές και δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση.  Ακόμα και οι 
κανονισμοί πρέπει να είναι τέτοιοι και να αλλάξουν, έτσι ώστε να προνοούν ίση μεταχείριση.  Τα οδοιπορικά να 
μην είναι διαφορετικά για άντρες και γυναίκες, όπως επίσης η αμοιβή των προπονήσεων και όλα αυτά τα οποία 
είχαμε δει στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.  Είναι από τα πιο σημαντικά θέματα -επιτρέψετέ μου αυτό 
το προσωπικό σχόλιο- κατά τη δική μου ταπεινή άποψη και είμαι σίγουρη ότι η αρμόδια κοινοβουλευτική 
επιτροπή θα το παρακολουθεί επισταμένα. 

 Προχωράμε στην ψήφιση τώρα της τροπολογίας των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας  ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, που αφορά τη δέσμευση κατά το ήμισυ του κονδυλίου για τη στήριξη ομοσπονδιών για 
κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων, για να ασκείται αποτελεσματικά ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Άριστου Δαμιανού, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστοφίδη εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις στο νομοσχέδιο «Ο περί 

Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2022 Νόμος του 2022» 

Σημειώσεις: 

α. Δέσμευση κατά το ήμισυ του κονδυλίου που αφορά τη στήριξη ομοσπονδιών για κάλυψη των 
λειτουργικών τους εξόδων, ώστε να ασκείται ο απαραίτητος κοινοβουλευτικός έλεγχος με σκοπό τη 
διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση των ομοσπονδιών που επιχορηγούνται από τον ΚΟΑ .  

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες τροποποιήσεις. 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

1. 29 02 01-02 Επιχορηγήσεις αθλητικών 
φορέων 

€8.658.000 

Ένθεση σημείωσης έναντι του πιο πάνω άρθρου, ώστε, αφού δαπανηθεί το 50% του συνολικού 
προβλεπόμενου ποσού για το μέρος που αφορά τη στήριξη ομοσπονδιών για κάλυψη των 
λειτουργικών τους εξόδων, ύψους €380.000, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν 50%, 
χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και 
να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, δεκαεπτά ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ποσού ύψους €47.212.780 
για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Δημιουργία νέων θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Κατάργηση θέσεων.  Άρθρο 6. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Συμπλήρωμα, Μέρος Α.  Άρθρο 7. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Συμπλήρωμα,  Μέρος Β.  Άρθρο 8. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 9. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 10. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 11. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 12. 

 Εναλλαξιμότητα.  Άρθρο 13. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία ψήφος, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Καμία, κυρία Πρόεδρε. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Περιμένετε, θα σας δώσω τον λόγο, για να δικαιολογήσετε την ψήφο σας. 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 13 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 
2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία ψήφος, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, μία αρνητική ψήφο και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Κύριε Σαββίδη, έχετε τον λόγο.  Σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, για τους προαναφερθέντες λόγους που έχω εξηγήσει, επειδή δε θα ένιωθα καλά με τη 
συνείδησή μου, διότι θα ήμουν ανακόλουθος -το έχω συζητήσει και με την κοινοβουλευτική μου ομάδα- ψήφισα 
εναντίον του προϋπολογισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη. 

 Το τρίτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 
2022 Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ποσού ύψους €18.073.027 
για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χρύσης Παντελίδης, αναπλ. πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης  
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 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Ιανουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ). 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης η πρόεδρος της επιτροπής κ. 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και ο βουλευτής κ. Μάριος Μαυρίδης. 

 Ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ για το έτος 2022 είναι πλεονασματικός και προβλέπει συνολικές δαπάνες 
ύψους €18.073.027 και συνολικά έσοδα ύψους €20.150.596, τα οποία προέρχονται κυρίως από καθαρά έσοδα 
από τόκους (€10.162.139), αμοιβές για υπηρεσίες δανείων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 
(€1.879.444) και αμοιβή για υπηρεσίες κυβερνητικών δανείων (€982.353). 

 Οι δαπάνες του ΟΧΣ αφορούν μεταξύ άλλων αποδοχές προσωπικού (€4.386.236), λειτουργικές δαπάνες 
(€5.419.715), συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες (€3.181.777), αγορά άλλων στοιχείων ενεργητικού 
(€3.048.006) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€500.000). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα συνολικά έσοδα του ΟΧΣ για το 
2022 κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, ενώ οι συνολικές δαπάνες είναι αυξημένες κατά 
18,7% σε σύγκριση με τις εγκεκριμένες δαπάνες για το 2021. 

 Αναλυτικότερα, οι δαπάνες για το 2022 έχουν ως ακολούθως: 

1. Οι αποδοχές προσωπικού ανέρχονται στα €4,4 εκατομ., περιλαμβανομένων των εισφορών στα διάφορα 
ταμεία, και είναι στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2021. 

2. Οι λειτουργικές και χρηματοδοτικές δαπάνες ανέρχονται στα €9,1 εκατομ. και είναι αυξημένες κατά €2,6 
εκατομ. σε σχέση με το 2021, παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση της τάξης του 40% κυρίως λόγω αυξημένων 
προνοιών για δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για το νέο μηχανογραφικό σύστημα και τη μονάδα ελέγχου, 
για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (αμοιβή διαχειριστών) και για άδειες χρήσης 
διάφορων υποστηρικτικών προγραμμάτων. 

3. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανέρχονται στα €3,6 εκατομ. και είναι αυξημένες κατά €0,3 εκατομ. σε σχέση 
με το 2021, παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση της τάξης του 8,6% κυρίως λόγω της καθυστέρησης στην 
υλοποίηση του νέου μηχανογραφημένου συστήματος του οργανισμού, της αντικατάστασης ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού εξαιτίας της τεχνολογικής αναβάθμισης και της ανακαίνισης των καταστημάτων στη Λάρνακα 
και στο Παραλίμνι. 

4. Για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €0,5 εκατομ. και είναι 
στα ίδια επίπεδα με το 2021, αλλά παρουσιάζεται αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω 
πιθανών απρόβλεπτων εξόδων με την έναρξη λειτουργίας του νέου μηχανογραφημένου συστήματος. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση τον λογαριασμό αποτελεσμάτων του οργανισμού, το 2022 
παρουσιάζεται καθαρό κέρδος ύψους €1,5 εκατομ. και μετά την αφαίρεση της αναλογιστικής ζημιάς του έτους το 
συνολικό κέρδος ανέρχεται στο €0,5 εκατομ. σε σχέση με €6,3 εκατομ. και €5,3 εκατομ., αντίστοιχα, το 2021.  Για 
τα έτη 2023 και 2024 προϋπολογίζονται καθαρά κέρδη ύψους €7,5 εκατομ. και €4,7 εκατομ., αντίστοιχα, χωρίς 
οποιαδήποτε πρόνοια για αναλογιστική ζημιά. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης του προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησαν ζητήματα που αφορούν 
μεταξύ άλλων τον κοινωνικό ρόλο του ΟΧΣ, καθώς και την επέκταση των εργασιών του σε άλλους τομείς, την 
πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), καθώς και την υλοποίηση των σχεδίων «Εστία» και «Οικία». 

 Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ΟΧΣ, αλλά και το αναλυτικό επεξηγηματικό σημείωμα 
που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, ο ΟΧΣ έχει ως κύριο στόχο την παροχή στεγαστικών δανείων που 
απευθύνονται κατά προτεραιότητα σε πρόσωπα με μέτριο ή χαμηλό εισόδημα, καθώς και την ευρύτερη κάλυψη 
των χρηματοδοτικών αναγκών της οικογένειας. 

 Τα ΜΕΔ σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ανέρχονται στα €281,7 εκατομ. στις 
30 Ιουνίου 2021 και αντιπροσωπεύουν το 44,79% του δανειακού χαρτοφυλακίου, συνεπώς η διαχείρισή τους 
παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον οργανισμό. 

 Αναφορικά με το σχέδιο «Εστία», σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, αυτό αναμενόταν να επιλύσει 
σημαντικό μέρος των ΜΕΔ του ΟΧΣ, καθώς η πλειονότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει ως εξασφάλιση 
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την πρώτη κατοικία και ταυτόχρονα η υλοποίησή του θα βοηθούσε τον ΟΧΣ να εντοπίσει τους μη βιώσιμους 
ή/και μη συνεργάσιμους πελάτες. 

 Τα δάνεια που είχαν συμπεριληφθεί στο σχέδιο, αλλά ήταν μη βιώσιμα αναμένεται να μεταφερθούν στην 
Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) για διαχείριση και, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αφορούν την πρώτη κατοικία, η διαχείριση αυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω κρατικού σχεδίου που θα 
υλοποιηθεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ. 

 Αναφορικά με το σχέδιο «Οικία», σκοπός του είναι η υποβοήθηση πρωτοφειλετών δανείων που έχουν 
συνάψει δάνεια με κυβερνητικά κεφάλαια (Στεγαστικό Σχέδιο Δανειοδότησης Ζευγαριών με Χαμηλά Εισοδήματα 
ή Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο) ή/και δάνεια με κεφάλαια του ΟΧΣ για ανέγερση κατοικίας σε οικόπεδα που 
παραχώρησε το κράτος σε δικαιούχους στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής του.  Επιλέξιμα είναι τα δάνεια 
που παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και πληρούν 
σειρά κριτήριων, καθώς και δάνεια τα οποία είχαν τύχει αναδιάρθρωσης πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2019 υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, για τον ΟΧΣ δυνητικά προς ένταξη στο σχέδιο «Οικία» είναι 
δάνεια συνολικής αξίας €93 εκατομ. περίπου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή 
της Δημοκρατικής Παράταξης, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση 
του προϋπολογισμού του ΟΧΣ για το έτος 2022. 

 Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ποσού ύψους €18.073.027 
για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 6. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 7. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και 
εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 9. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού, θέσεων Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής 
και θέσεων Προαγωγής.  Άρθρο 10. 

 Όροι και άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στον παρόντα Νόμο.  Άρθρο 11. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 12. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 13. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 14. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 14; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Σαράντα έξι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας εναντίον, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία.   

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 14 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης 
του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας εναντίον, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία.   

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, ομόφωνα το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το τέταρτο θέμα δεν είναι έτοιμο και αντιλαμβάνομαι, κύριε Χατζηγιάννη, θα γίνει συνεδρία την Τρίτη, για 
να μπορέσουμε να το έχουμε την ερχόμενη Πέμπτη στην ολομέλεια. 

 Το πέμπτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».  Είναι πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων Νόμου, ώστε η μεταβατική περίοδος για την εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων 
στο Μητρώο 3 Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων να παραταθεί για ακόμη ένα έτος, ήτοι μέχρι την 7η 
Φεβρουαρίου 2023.  

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την 
πρόταση νόμου «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022»  

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Σύκας  Χρύσης Παντελίδης 

 Κώστας Κώστα Ηλίας Μυριάνθους 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, που κατέθεσε στη Βουλή η ίδια στις 20 Ιανουαρίου 2022, σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2022. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του 
Υφυπουργείου Τουρισμού. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε την εν λόγω πρόταση νόμου κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για λόγους που προκύπτουν 
από τους σκοπούς της προτεινόμενης ρύθμισης. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε η μεταβατική περίοδος για την εγγραφή των 
αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων να παραταθεί για ακόμη 
ένα έτος, ήτοι μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2023. 

 Η πιο πάνω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, επειδή σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών αυτοεξυπηρετούμενων 
καταλυμάτων δεν κατέστη δυνατόν να υποβάλει έγκαιρα τις αναγκαίες αιτήσεις για εγγραφή των καταλυμάτων 
τους στο υπό αναφορά μητρώο, λόγω των δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη διαδικασία υποβολής των 
απαραίτητων στοιχείων. 

 Ο εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Τουρισμού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εν 
λόγω πρότασης νόμου. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου 
και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Βλέπω τον κ. Θεοπέμπτου.   

 Μάλιστα, έχετε τον λόγο. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Απλώς, ήθελα να κάμουμε μια αναφορά, γιατί, την προηγούμενη φορά που είχαμε το νομοσχέδιο με τις 
αλλαγές που είχαν γίνει, εμείς καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο, γιατί ακριβώς βάλαμε τόσα πολλά πιστοποιητικά 
και τόσο μεγάλη δυσκολία στο να τα εξασφαλίσει ο κόσμος, για να μπορεί να βάλει το σπίτι του για ενοικίαση, 
όπως είναι τα Airbnb και τα bed & breakfast, που το κάναμε πάρα πολύ δύσκολο.  Και εγώ πάντα το έλεγα και 
το είπα και στην ομιλία μου την προηγούμενη φορά:  Πέστε μου με ποιο τρόπο ένας άνθρωπος στον Ακάμα ή 
πάνω στο Τρόοδος θα μπορέσει να εξασφαλίσει τούτα ούλλα τα πιστοποιητικά.  Τζιαι τούτα τα ανάφερα τζιαι στο 
Υφυπουργείο Τουρισμού τζιαι είπαν μου «μεν ανησυχείς, θα βάλουμε σύστημα να τους βοηθούμε στην περιοχή».  
Φτάσαμε στο σημείο ξανά να χρειαζόμαστε να κάμουμε επεκτάσεις.  Επαναλαμβάνω:  Έπρεπε για τις ορεινές 
περιοχές, έπρεπε για τις περιοχές του Ακάμα, όχι μόνο να τους βοηθούμε να βκάλλουν τα πιστοποιητικά που 
χρειάζονται, αλλά να είναι και πιο απλά, τζιαι μόνο όταν μια επιχείρηση μεγαλώσει σε ένα μέγεθος, που εννά 
έχουμε έννοια, να προχωρήσουμε να ζητήσουμε τούτην ούλλη τη σειρά τη μεγάλη των πιστοποιητικών. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ, κύριε Θεοπέμπτου.  

 Ο κ. Χατζηγιάννης.   
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 Κλείστε το μικρόφωνό σας. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Έχουμε ως επιτροπή δει το θέμα και μάλιστα από κοινού και οι έντεκα συνάδελφοι είχαμε αποφασίσει, σε 
απόλυτη μάλιστα συνεργασία με το υφυπουργείο και τον υφυπουργό, ότι κάτι περαιτέρω πρέπει να γίνει, αφού 
έχουμε διαγνώσει τα πολλαπλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν και εξαιτίας τους δεν μπορούν να 
αδειοδοτηθούν ή μάλλον δεν μπορεί να καρποφορήσει στο βαθμό που το επιθυμούμε αυτό το μεγάλο εγχείρημα, 
να μπει μια τάξη στο θέμα των Airbnb.  Και σε απόλυτο διάλογο και συνεργασία μαζί με το υφυπουργείο, καθώς 
και με τους έντεκα συναδέλφους, έχουμε πει ότι διαχωρίσαμε την παράταση για ένα χρόνο που χρειάζεται 
οπωσδήποτε να δώσουμε, αλλά παράλληλα θα πρέπει να έρθει νομοσχέδιο από το υφυπουργείο, με σκοπό να 
υπεραπλουστεύσουμε τις διαδικασίες και να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια, ακριβώς για να πετύχουμε το στόχο.  
Που ο στόχος ποιος είναι;  Να αδειοδοτηθούν και να λειτουργούν πάνω σε νόμιμη βάση και να φύγει αυτή η 
σημερινή κατάσταση όπου ούτε τάξη υπάρχει, ούτε σειρά, ούτε και οποιαδήποτε οικονομική λογική.   

 Γι’ αυτό το λόγο, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλώ να δώσουμε τον ένα χρόνο 
παράταση, είναι και οι καταστάσεις, οι συνθήκες ήταν τέτοιες που λόγω και της πανδημίας δεν ήταν τόσο εύκολο 
στους διάφορους αιτητές να τρέξουν να βρουν τα απαιτούμενα στοιχεία, αν λάβουμε μάλιστα υπόψη και τα 
πολλαπλά προβλήματα γραφειοκρατίας, δεν άρκεσε ο χρόνος.  Άρα, λοιπόν, πρέπει να βοηθήσουμε νομοθετικά, 
για να βοηθηθούμε και ως πολιτεία, ως κράτος, στο να λειτουργήσει στο σύνολο αυτή η ανορθοδοξία η οποία 
υπάρχει και για την οποία όλοι συμφωνούμε και πρέπει οπωσδήποτε να μπει μια τάξη για το καλό της οικονομίας, 
αλλά και για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα μία ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας εναντίον, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία.   

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 2 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Σαράντα μία ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας εναντίον, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία.   

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, ομόφωνα η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Αντιλαμβάνομαι ότι για τα επόμενα δύο θέματα υπ’ αριθμόν 6 και 7 υπάρχει αίτημα για αναβολή, κύριε 
Κουλία;   

 Σας ακούμε. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Πολύ σωστά, κυρία Πρόεδρε, και θα πω και το λόγο, για να είμαστε κοινωνοί όλοι του αιτήματος προς 
αναβολή και ζητούμε να πάει πίσω στην επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε, κύριε Κουλία. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Δεν πρέπει να εξηγήσω, κύριε συνάδελφε;  Όχι, πρέπει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εδώ απευθύνεστε, κύριε Κουλία.  Σας ακούμε με προσοχή. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Σε αυτά τα δύο νομοθετήματα αυξάνονται τα διοικητικά πρόστιμα εις μεν τον έναν νόμο από €40.000 
πηγαίνει €100.000 και από τις €20.000 πηγαίνει στις €50.000.  Αυτή η τάση που επικρατεί στο σώμα να 
αυξάνουμε τα διοικητικά πρόστιμα υπερβαίνοντας τα δικαστήρια…  Έχουμε χάσει τη διαδρομή.  Δεν μπορεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μην μπείτε στην ουσία. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Όχι, μπαίνω, για να καταλάβουμε όλοι ότι…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, δε χρειάζεται, είμαστε στη διαδικασία… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Να βάλουμε μια τάξη στα διοικητικά πρόστιμα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, θα έχετε την ευκαιρία την επόμενη φορά, μετά την αναβολή του θέματος… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Δε θα καταργήσουμε τα δικαστήρια. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …να επεξηγήσετε τους λόγους και τα επιχειρήματά σας, κύριε Κουλία.   

 Υπάρχει ένσταση στο αίτημα το οποίο τίθεται σήμερα από πλευράς του Δημοκρατικού Κόμματος για 
αναβολή αυτών των δύο θεμάτων, του νομοσχεδίου και των κανονισμών;   

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Και να πάνε πίσω στην επιτροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και να πάνε πίσω στην επιτροπή; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Κανένα πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ωραία, συσταρισμένη δουλειά. 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τα θέματα λοιπόν 6 και 7 αναβάλλονται και προχωράμε στο υπ’ αριθμόν 8 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται 
«Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας 
Μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλώ τον σκοπό, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής 
Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) Κανονισμών, ώστε να επενεχθούν σε αυτούς τα ακόλουθα:   

1.  Απαγόρευση της διάθεσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων στα σημεία 
πώλησης.   

2.  Απαγόρευση της παραγωγής, διανομής, πώλησης, παροχής και χρήσης της οξοδιασπώμενης πλαστικής 
σακούλας μεταφοράς.   

3.  Θέσπιση υποχρέωσης στους μεμονωμένους πωλητές προϊόντων και στα οργανωμένα σύνολα πωλητών 
προϊόντων να προβαίνουν σε δράσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη 
μείωση της χρήσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Συσκευασιών 
και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 

 Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος Μαρίνα Νικολάου 

 Νίκος Κέττηρος Χρίστος Ορφανίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Χρύσανθος Σαββίδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Μιχάλης Γιακουμή 

 Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες 
της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 20 Οκτωβρίου, στις 24 Νοεμβρίου και στις 8 Δεκεμβρίου 2021, καθώς 
και στις 12 Ιανουαρίου 2022. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος 
Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και 
Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Κυπριακού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΚΕΒΕ), της Παγκύπριας 
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Οργάνωσης Βιοτεχνών Επαγγελματιών (ΠΟΒΕΚ), του Συνδέσμου Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου και της 
Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ). Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου 
(ΠΑΣΥΠΕ), ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ), ο Κυπριακός Σύνδεσμος 
Καταναλωτών, ο Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος 
(Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Αντρέας Καυκαλιάς και Λίνος Παπαγιάννης.  

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 6Α και 27 του περί Συσκευασιών και 
Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών 
(Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) Κανονισμών, ώστε να επενεχθούν σε 
αυτούς τα ακόλουθα: 

1. Η απαγόρευση της διάθεσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων στα σημεία 
πώλησης. 

2. Η απαγόρευση της παραγωγής, διανομής, πώλησης, παροχής και χρήσης της οξοδιασπώμενης 
πλαστικής σακούλας μεταφοράς.  

3. Η θέσπιση υποχρέωσης στους μεμονωμένους πωλητές προϊόντων και στα οργανωμένα σύνολα πωλητών 
προϊόντων να προβαίνουν σε δράσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη 
μείωση της χρήσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης 
λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς», η Κυπριακή Δημοκρατία είχε αποφασίσει να επιβάλει ως μέτρο 
μείωσης της χρήσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς στη Δημοκρατία τη χρέωση αυτής στα σημεία 
πώλησης στην κατ’ ελάχιστον τιμή των €0.05 συν ΦΠΑ.  Ωστόσο, λόγω της γενικότερης τάσης που υιοθετείται 
πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο για περαιτέρω μείωση της χρήσης πλαστικού, καθώς και λόγω της αδυναμίας 
εξεύρεσης ενός αποτελεσματικού μηχανισμού συλλογής του ποσού χρέωσης της λεπτής πλαστικής σακούλας 
μεταφοράς, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αποφάσισε όπως υιοθετήσει μέσω 
της προτεινόμενης τροποποίησης το αυστηρότερο μέτρο της καθολικής απαγόρευσης της διάθεσης λεπτής 
πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων στα σημεία πώλησης. 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τους κανονισμούς προτείνεται επιπροσθέτως η απαγόρευση 
της παραγωγής, διανομής, πώλησης, παροχής και χρήσης της οξοδιασπώμενης πλαστικής σακούλας 
μεταφοράς, η οποία είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη, ώστε να 
εναρμονιστεί μερικώς η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των 
επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον».  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και του Συνδέσμου Βιομηχάνων 
Πλαστικών Κύπρου εξέφρασαν τη διαφωνία τους ως προς την προτεινόμενη απαγόρευση της διάθεσης λεπτής 
πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων στα σημεία πώλησης, σημειώνοντας ότι με το 
προτεινόμενο μέτρο ενδέχεται να παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, ένεκα του ότι ο στόχος της μείωσης 
της κατανάλωσης της χρήσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς έχει ήδη επιτευχθεί με την επιβολή του 
μέτρου της χρέωσης αυτής στα σημεία πώλησης, συναφώς η πλήρης απαγόρευση ενδέχεται να συνιστά ένα 
δυσανάλογο μέτρο.  Ωστόσο, οι ίδιοι εκπρόσωποι σημείωσαν περαιτέρω ότι, εφόσον η πρόθεση της εκτελεστικής 
εξουσίας είναι να προωθηθεί το αυστηρότερο μέτρο της πλήρους απαγόρευσης της διάθεσης λεπτής πλαστικής 
σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων στα σημεία πώλησης, πρέπει να δοθεί στις επιχειρήσεις ο 
απαραίτητος χρόνος προσαρμογής πριν την εφαρμογή του νέου αυτού μέτρου, ώστε να διαθέσουν τα αποθέματά 
τους.   

 Συναφώς με τα πιο πάνω, στο πλαίσιο της εξέτασης των προνοιών των κανονισμών την επιτροπή 
απασχόλησε η αναφερόμενη επισήμανση των εκπροσώπων του ΚΕΒΕ και του Συνδέσμου Βιομηχάνων 
Πλαστικών Κύπρου για την απουσία πρόβλεψης μεταβατικής περιόδου προσαρμογής στο νέο μέτρο της 
πλήρους απαγόρευσης της διάθεσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς και ως εκ τούτου, με τη σύμφωνη 
γνώμη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αποφάσισε να τροποποιήσει το 
κείμενο των κανονισμών, ώστε να τεθούν σε ισχύ έναν (1) χρόνο μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί 
τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  

 Βλέπω τον κ. Θεοπέμπτου, τον κ. Γιακουμή, τον κ. Κέττηρο.  Να ετοιμαστεί κατάλογος.  Τον κ. Αλαμπρίτη. 

 Ξεκινάμε με τον κ. Θεοπέμπτου.  Σας ακούμε. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως και ο κ. Παπαγιάννης. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Είναι γνωστό και το έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει ξεκινήσει ένας 
«πόλεμος» σε εισαγωγικά εναντίον των πλαστικών.  Την πρώτη προσπάθεια την κάναμε, θυμάστε Πρόεδρε, 
όταν ήμασταν στην επιτροπή Περιβάλλοντος, τότε με τη χρέωση της πλαστικής τσάντας και εδώ αναφερόμαστε 
στην τσάντα την οποία παίρνει ο αγοραστής στο ταμείο.  Δηλαδή, όταν πάεις στο ταμείο, μπορεί να πάρεις στο 
ταμείο πορτοκάλια, μήλα, φρούτα, πράγματα τα οποία έβαλες ήδη σε πλαστική τσάντα, αλλά χρεωνόταν η 
πλαστική τσάντα που σου έδιδε, για να τα βάλεις όλα μαζί, η μεγάλη.  Με αυτή την αλλαγή που κάνουμε τώρα 
στη νομοθεσία, το τι θα συμβεί είναι ότι απαγορεύεται πλέον να σου δίδουν πλαστική τσάντα στο ταμείο.  Αυτή 
την πλαστική τσάντα που πριν την αγόραζες 6 σεντ, τώρα θα απαγορεύεται.  Επομένως, θα έχουμε το κύριο 
κομμάτι, την απαγόρευση αυτής της πλαστικής τσάντας, και το οποίο θα μπει σε εφαρμογή σε ένα χρόνο, για να 
δώσουμε μια διορία, για να μπορεί η αγορά να ανταποκριθεί.  Θα απαγορευθούν εντελώς οι οξοδιασπώμενες 
τσάντες, οι οποίες κατ’ ακρίβεια είναι βλαβερές για το περιβάλλον και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ακόμα και 
παραμένει η υποχρέωση να ενημερώνουν τον κόσμο.  Τώρα αυτό είναι η μια φάση και ελπίζουμε τέλος του 
Μάρτη να φέρουμε στην ολομέλεια και το επόμενο νομοσχέδιο, το οποίο αναφέρεται σε μια σειρά από πλαστικά 
μίας χρήσης. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βέβαια.  Ευχαριστώ, κύριε Θεοπέμπτου. 

 Το λόγο έχει ο κ. Γιακουμή. 

 Aν και βέβαια τώρα με τη διαχείριση της πανδημίας, αγαπητέ συνάδελφε, και με τα προϊόντα τα οποία 
χρησιμοποιούνται για ανίχνευση του COVID δεν είμαστε και το καλύτερο παράδειγμα, η πραγματικότητα είναι, 
αλλά βεβαίως πρέπει να εναρμονιστούμε και να ακολουθήσουμε τις Οδηγίες και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 Κύριε Γιακουμή, έχετε τον λόγο. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.   

 Εγώ, ως μέρος της επιτροπής Περιβάλλοντος, αφού άκουσα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θεωρώ 
ορθή την εφαρμογή του αυστηρότερου μέτρου, της πλήρους απαγόρευσης της διάθεσης της πλαστικής 
σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων στα σημεία πώλησης.  Είναι ένα ακόμα βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση, είναι ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση της πράσινης συμφωνίας.   

 Όπως είπατε και εσείς, κυρία Πρόεδρε, αν και η πανδημία μας έχει πάρει πίσω στα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, θεωρώ ότι η απόφαση να δοθεί χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις για τη διάθεση των 
αποθεμάτων τους είναι απόλυτα σοφή και δίκαιη, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα παρέμεναν εκτεθειμένοι.  Εμείς 
ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων στηρίζουμε και θα στηρίζουμε πολιτικές που προωθούν την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα της μελλοντικής γενιάς γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα και 
θέματα, όπως αυτή σήμερα.   

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία.  Ευχαριστώ, κύριε Γιακουμή. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Παπαγιάννης. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Από τη δική μας πλευρά θα καταψηφίσουμε συνειδητά τους εν λόγω κανονισμούς, όχι γιατί διαφωνούμε 
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με το περιεχόμενό τους, αλλά επειδή από την τελευταία φορά που η ολομέλεια αποφάσισε να νομοθετήσει για 
τις πλαστικές σακούλες μέχρι και σήμερα αυτό το κράτος δεν κατάφερε να γνωρίζει πού πήγαν τα λεφτά που έχει 
εισπράξει!  Επίσης, επειδή θεωρούμε ότι υπάρχει και μία τακτική που θεωρώ ότι δε θα οδηγήσει πουθενά.  Εάν 
θέλαμε πραγματικά να πατάξουμε το φαινόμενο με τις τεράστιες ποσότητες πλαστικών που υπάρχουν, καλό θα 
ήταν οι αρμόδιες υπηρεσίες να ασκήσουν πολύ πιο έντονους ελέγχους και να εφαρμόσουν σχέδια καθαριότητας 
σε όλη την Κύπρο.  Υπάρχουν σκουπιδότοποι που έχουν δημιουργηθεί χωρίς καμία απολύτως άδεια και καλό 
θα ήταν να ’ρθείτε μια φορά, όποιος θέλει, μαζί μας να δείτε τι γίνεται στις θάλασσες, στα βουνά, στο βυθό της 
θάλασσας μέχρι και 20 μέτρα και να αντιληφθείτε ότι δεν είναι πραγματικός σκοπός κανενός να πολεμήσει αυτή 
την κατάσταση.  Αυτό δε θα διορθώσει την κατάσταση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη.  

 Ο κ. Κέττηρος και κύριε Κέττηρε, αν θυμάμαι σωστά και βοηθήστε με, είχαμε δραστική μείωση της χρήσης 
του πλαστικού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στην επιτροπή, στην προηγούμενη 
επιτροπή Περιβάλλοντος.  

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 80%, κυρία Πρόεδρε, πολύ καλά θυμάστε, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Δεν περιμένουν εμάς οι πολίτες, για να ευαισθητοποιηθούν.  Οπωσδήποτε δε μας περιμένουν εμάς και 
μόνο και μόνο αυτή η ψήφιση της νομοθεσίας πριν από πέντε χρόνια, το 2017, έχει ευαισθητοποιήσει τους 
πολίτες, παρά τις αδυναμίες της, που όντως υπήρξαν αδυναμίες, και έχει μειωθεί η χρήση της πλαστικής 
σακούλας μεταφοράς κατά 80%.  Υπήρξε εκείνη η αδυναμία την οποία είχαμε εντοπίσει από τότε.  Θυμάστε πολύ 
καλά ότι εντοπίσαμε τότε ότι αυτά τα 2,5 σεντ του ευρώ που έπρεπε να χρησιμοποιούνται για ευαισθητοποίηση, 
για εκστρατείες διαφώτισης της κοινωνίας, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, διότι το Υπουργείο Οικονομικών 
και η Νομική Υπηρεσία δεν έδιναν το δικαίωμα να συσταθεί ειδικό ταμείο, για να υπάρξουν αυτές οι εκστρατείες 
διαφώτισης.  Και αφέθηκε στους επιχειρηματίες να κάνουν αυτό το πράγμα, το οποίο φυσικά δεν έκαναν και 
καρπώνονταν αυτά τα χρήματα.  Κάποιοι έκαναν όμως, για να μην είμαστε απόλυτοι, δεν ήταν όμως στο βαθμό 
που έπρεπε να ήταν.  Η επιτροπή Περιβάλλοντος από τότε και μέχρι σήμερα, πρέπει να το πούμε αυτό, πολλές 
φορές επανέφερε το θέμα και ζητούσε έλεγχο για το τι γίνονται αυτά τα λεφτά.  Προσπαθούσαμε να βρούμε λύση, 
αλλά δυστυχώς, εφόσον δεν υπήρχε ταμείο, δεν μπορούσε να υπάρξει λύση επί του συγκεκριμένου. 

 Θέλω να πω ότι εξετάζουμε στην επιτροπή Περιβάλλοντος αυτή τη στιγμή και ένα άλλο νομοσχέδιο για τη 
μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, το οποίο σε έναν μήνα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Θεοπέμπτου, όπως 
έχουμε συμφωνήσει, το αργότερο θα το φέρουμε.  Δεν είναι προς μια κατεύθυνση εύκολη όλα αυτά τα πράγματα.  
Οι καταναλωτές θα χρειαστεί να αλλάξουν συνήθειες και δεδομένα, όμως με δεδομένο, εγώ λέω, ότι αγαπούμε 
τον τόπο μας και το φυσικό περιβάλλον και τα όσα πολλές φορές θέλουμε να διακηρύττουμε, γιατί έγινε και της 
μόδας πολλές φορές το περιβάλλον, ναι, έγινε της μόδας,  οφείλουμε όμως στην πράξη να κάνουμε κάποια 
πράγματα, τα ελάχιστα.  Ναι, δεν είναι δημοφιλές και θα θυμάστε πολύ καλά, όταν ψηφίστηκε η νομοθεσία για τη 
χρέωση της πλαστικής σακούλας, πόσες αντιδράσεις υπήρξαν.  Υπήρξαν πάρα πολλές, όμως, ναι, τις μειώσαμε 
κατά 80%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Είναι πολύ σημαντικό. 

 Θέλω να πω ότι δώσαμε αυτό τον χρόνο, για να εφαρμοστεί η νομοθεσία, για να προσαρμοστούν κάποιες 
εταιρείες σε τεχνολογίες οι οποίες πρέπει να ανακάμψουν, και επίσης υπάρχουν και εργαζόμενοι τους οποίους 
σκεφτόμαστε και πρέπει να δοθεί αυτό το χρονικό διάστημα.  Ελπίζουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα να μη 
χρειαστεί να επανέλθουμε -και δε θα επανέλθουμε, έχω την εντύπωση- για να αρχίσουν να αλλάζουν πράγματα 
που σιγά σιγά, δεδομένης και της κουλτούρας που αποκτά ο πολίτης, αλλάζουν. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κέττηρε, και εύχομαι να είμαστε προς το τέλος της πανδημίας, για να 
σταματήσουν και τα πλαστικά μιας χρήσης. 
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 Ναι, κύριε Αλαμπρίτη.  Τελευταίος ομιλητής. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Πολύ σημαντικό το ότι οι συμπολίτες μας συμμορφώθηκαν με την προηγούμενη απόφαση για μείωση της 
χρήσης της πλαστικής σακούλας και το 80% δείχνει τη συνειδητοποίηση του κόσμου για θέματα που αφορούν 
το περιβάλλον. 

 Γενικότερα, η ανάγκη αυτής της ψήφισης, της αυστηροποίησης αυτού του πλαισίου, είναι μια γενικότερη 
δράση ευρωπαϊκού επιπέδου για περαιτέρω μείωση της χρήσης του πλαστικού και απαγόρευση συγκεκριμένων 
ειδών για προστασία του περιβάλλοντος, για εξοικονόμηση φυσικών πόρων, μείωση των αποβλήτων και μείωση 
των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. 

 Εγώ θέλω να τονίσω την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στην επιτροπή μας από τον πρόεδρο της 
επιτροπής και τους συναδέλφους και τη συνεννόηση που υπάρχει.  Πετύχαμε και τον στόχο της παράτασης, για 
να εξυπηρετήσουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, όπως σωστά ανάφερε ο συνάδελφος.  Πολύ 
σημαντική, θέλω να το τονίσω, η ενημέρωση, υπάρχει πρόνοια στο νομοσχέδιο για την ενημέρωση, εκπαίδευση 
και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που αφορούν τη χρήση των πλαστικών. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ, κύριε Αλαμπρίτη, και πράγματι γίνεται πολύ καλή δουλειά στην επιτροπή Περιβάλλοντος. 

 Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες! 

 Προχωράμε λοιπόν με την έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσοι και πόσες ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα επτά και χαίρομαι που είναι ομόφωνο.   

 Όχι, δεν είναι;   

 Απολογούμαι, δεν είναι.   

 Οπόταν, εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί λοιπόν εγκρίνονται. 

 Το ένατο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης στη Δημοκρατία του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) Νόμος του 2020». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας για την εγκατάσταση του Εθνικού Σύστηματος Πληροφοριών Σένγκεν και η εισαγωγή 
των αναγκαίων εφαρμοστικών διατάξεων, ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τους κάτωθι κανόνες του 
ενωσιακού δικαίου: 
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1.  Την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, 
της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της 
Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των 
προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.  

2. Την Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II).  

3.  Την Απόφαση 2007/171/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2007 για τον καθορισμό των απαιτήσεων 
δικτύου του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν II (τρίτος πυλώνας).  

4.  Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II).  

5.  Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1986/2006/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) 
των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων.  

6.  Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1528/EE της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 2017 που αντικαθιστά 
το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/115/ΕΕ για το εγχειρίδιο S.I.RE.N.E και άλλα μέτρα 
εφαρμογής σε σχέση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II). 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης στη Δημοκρατία του Συστήματος Πληροφοριών 

Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) Νόμος του 2020» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Σωτήρης Ιωάννου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Κωστής Ευσταθίου 

 Νίκος Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής: 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Ειρήνη Χαραλαμπίδου 

 Γιώργος Κουκουμάς Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 Πανίκος Λεωνίδου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 29 Σεπτεμβρίου, στις 6 και 20 
Οκτωβρίου 2021 και στις 10 Ιανουαρίου 2022. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της 
Αστυνομίας Κύπρου, του Υπουργείου Εξωτερικών, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, εκπρόσωποι της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και 
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής παρευρέθηκε επίσης το μέλος της κ. 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την εγκατάσταση του Εθνικού Σύστηματος 
Πληροφοριών Σένγκεν και η εισαγωγή των αναγκαίων εφαρμοστικών διατάξεων, ώστε να επιτευχθεί η 
συμμόρφωση με τους κάτωθι κανόνες του ενωσιακού δικαίου: 

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, 
της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της 
Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των 
προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2. Την Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II). 

3. Την Απόφαση 2007/171/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2007 για τον καθορισμό των απαιτήσεων 
δικτύου του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν II (τρίτος πυλώνας). 
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4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II).  

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1986/2006/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) 
των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. 

6. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1528/EE της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 2017 που αντικαθιστά 
το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/115/ΕΕ για το εγχειρίδιο S.I.RE.N.E και άλλα μέτρα 
εφαρμογής σε σχέση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II).  

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Εγκατάσταση Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Ν. SIS II και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και 
χρήσης του. 

2. Εισαγωγή στην εσωτερική έννομη τάξη των αναγκαίων εφαρμοστικών διατάξεων για την ενσωμάτωση 
των κανόνων του κεκτημένου Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς 
(SIS II). Σημειώνεται ότι στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Ν. SIS II περιλαμβάνονται καταχωρίσεις για 
σκοπούς άρνησης εισόδου και διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών στα κράτη μέλη, καθώς και 
καταχωρίσεις για πρόσωπα τα οποία αναζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, παράδοση ή την έκδοσή τους, 
πρόσωπα που έχουν εξαφανιστεί, πρόσωπα που αναζητούνται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, 
πρόσωπα και αντικείμενα με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο και αντικείμενα που 
πρέπει να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό μέσο σε ποινική διαδικασία.  

3. Καθορισμός της Αστυνομίας Κύπρου ως κεντρικής αρμόδιας αρχής για την εγκατάσταση και λειτουργία 
του συστήματος.  

4. Ορισμός του Εθνικού Γραφείου S.I.RE.N.E., το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Διεθνούς Συνεργασίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, ως αρμόδιου οργάνου για σκοπούς ανταλλαγής 
συμπληρωματικών πληροφοριών για καταχωρίσεις που περιλαμβάνονται στο σύστημα.  

5. Καθορισμός των εθνικών αρχών οι οποίες δύνανται να έχουν πρόσβαση στις καταχωρίσεις που 
περιλαμβάνονται στο σύστημα για σκοπούς εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων τους.  

6. Ορισμός της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως της αρμόδιας εθνικής 
εποπτικής αρχής.  

7. Ποινικοποίηση της κατάχρησης των δεδομένων του συστήματος, της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών που αντίκεινται στις οικείες νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της μη τήρησης 
επαγγελματικού απορρήτου κατά παράβαση των οικείων νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμόδιους, το υπό 
συζήτηση νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε συνεργασία με την 
Αστυνομία, τη Νομική Υπηρεσία και τις άλλες συναρμόδιες αρχές.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε ότι το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) 
αποτελεί επί του παρόντος την πιο βασική κεντρική βάση δεδομένων στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών 
για θέματα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου η Δημοκρατία αποφάσισε την υποβολή 
αιτήματος αξιολόγησης για λήψη απόφασης του Συμβουλίου για πλήρη ένταξή της στο Σένγκεν και ο Υπουργός 
Εξωτερικών υπέβαλε σχετική δήλωση ετοιμότητας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση σε όλους τους 
τομείς.  

 Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κύπρου επισήμανε ότι η προώθηση του νομοσχεδίου προάγει τη 
διαδικασία απόκτησης πρόσβασης της Δημοκρατίας στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS 
II), το οποίο, όπως ανέφερε η ίδια, αποτελεί την πληρέστερη και εγκυρότερη βάση δεδομένων στον τομέα της 
ανταλλαγής πληροφοριών για θέματα ασφάλειας και λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στην άρση των ελέγχων στα 
εσωτερικά σύνορα. Συναφώς, επισήμανε το γεγονός ότι η Δημοκρατία υπέβαλε δήλωση προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, για αξιολόγηση σε όλους τους τομείς για πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σένγκεν, που 
αποτελεί μια μακροχρόνια διαδικασία, περιλαμβάνουσα σειρά σταδίων αξιολόγησης, υπό την αίρεση του 
Πρωτοκόλλου αρ. 10 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας 
της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της 
Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της 
Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Αστυνομίας 
Κύπρου ενημέρωσαν την επιτροπή για τα ακόλουθα: 
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1. Η Δημοκρατία εφαρμόζει ήδη από το 2004 μεγάλο μέρος του κεκτημένου Σένγκεν και έχει ολοκληρωθεί 
το αρχικό στάδιο αξιολόγησής της αναφορικά με τον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παρά 
ταύτα, η πλήρης ένταξη στο Σένγκεν περιλαμβάνει αφενός τη διαδικασία αξιολόγησης που απαιτεί τη λήψη 
μιας σειράς τεχνικών και νομικών μέτρων και αφετέρου σχετική πολιτική απόφαση που λαμβάνεται από 
το Συμβούλιο και η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε η περίπτωση της 
Ρουμανίας που, ενώ τεχνοκρατικά ολοκλήρωσε τα προαπαιτούμενα της αξιολόγησης για την ένταξη στο 
Σένγκεν, αποφασίστηκε από το Συμβούλιο η μη πλήρης ένταξη της χώρας για πολιτικούς λόγους.  

2. Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει τον τομέα προστασίας 
προσωπικών δεδομένων και τη λειτουργία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS 
II), παρέχεται προσωρινή πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών, ενώ η απόφαση για άρση των 
εσωτερικών ελέγχων λαμβάνεται με την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων σε όλους τους τομείς.  

3. Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) από τεχνικής άποψης είναι έτοιμο και έχουν 
γίνει σχετικές επιτυχείς δοκιμές της λειτουργίας του, γεγονός που διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η θέσπιση του προτεινόμενου νόμου αποτελεί τη μόνη εκκρεμούσα νομικής φύσεως 
διευθέτηση, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το εν λόγω σύστημα στη Δημοκρατία. Την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) θα ακολουθήσει η λήψη 
απόφασης από το Συμβούλιο για την προσωρινή εφαρμογή του, η οποία θα συνεπάγεται την πλήρη 
επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος αυτού στη Δημοκρατία. 

4. Η σύνδεση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) είναι καίριας σημασίας για τη 
Δημοκρατία, δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης, η οποία οξύνει τα ζητήματα ασφάλειας που εγείρονται 
ειδικότερα αναφορικά με την ανάγκη αναχαίτισης της διέλευσης τρομοκρατών στην Ευρώπη.  

5. Καθ’ όσον αφορά την de facto κατάσταση που οφείλεται στην αδυναμία ελέγχου από την Κυπριακή 
Δημοκρατία των κατεχόμενων περιοχών της, για σκοπούς της διαδικασίας αξιολόγησης της διαχείρισης 
των εξωτερικών συνόρων η Δημοκρατία δήλωσε τα λιμάνια και αεροδρόμια στα οποία ασκεί έλεγχο και οι 
εντεταλμένοι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προβεί σε έλεγχο αυτών. Επίσης, η Δημοκρατία 
δήλωσε τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της αύξησης των μεταναστευτικών ροών που 
εισέρχονται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές μέσω της Πράσινης Γραμμής.  

6. Η Αστυνομία Κύπρου θα διαχειρίζεται το σύστημα και οποιαδήποτε άλλη αρχή η οποία έχει δικαίωμα 
υποβολής αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης 
γενιάς (SIS II) θα απευθύνεται στην Αστυνομία για τη διενέργεια της καταχώρισης.  

7. Εν γένει, η Αστυνομία Κύπρου καθίσταται διαχειριστής του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης 
γενιάς (SIS II).  

8. Συστάθηκε ήδη με αστυνομική διάταξη για σκοπούς ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών για 
καταχωρίσεις που περιλαμβάνονται στο σύστημα το Εθνικό Γραφείο S.I.RE.N.E. υπό τη Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Συνεργασίας του Αρχηγείου Αστυνομίας. 

 O εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της απόκτησης πρόσβασης στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) για την ασφάλεια της Δημοκρατίας, σημειώνοντας την ανάγκη 
εξασφάλισης πληροφοριών από τις πρεσβείες για την έκδοση θεωρήσεων για είσοδο στη Δημοκρατία. 

 Η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών δεδομένων διευκρίνισε ότι η θέσπιση του προτεινόμενου νόμου 
δε θα εξυπηρετήσει μόνο τον τομέα ασφάλειας, αλλά με την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων θα επιτραπεί σε 
πολίτες κρατών που εντάσσονται στο Σένγκεν να μην υπόκεινται σε εσωτερικούς ελέγχους. Περαιτέρω, η 
επίτροπος κοινοποίησε στην επιτροπή σχετικό σημείωμά της, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2021, και στο οποίο 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες εισηγήσεις:  

1.  Συμπερίληψη στο εδάφιο (1) του άρθρου 23 του νομοσχεδίου αναφοράς στον  Κυρωτικό του 
Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη 
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 1981, Νόμο του 2020 [Ν. 6(ΙΙΙ)/2020]. 

2.  Υιοθέτηση κοινού λεκτικού αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης για αναζήτηση, επειδή στο κείμενο του 
νομοσχεδίου παρατηρείται έλλειψη συνεκτικότητας ως προς την αναφορά στο δικαίωμα αυτό.  

 Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών τόνισε εμφατικά την ανάγκη αποτελεσματικού 
ελέγχου των σημείων εισόδου στη Δημοκρατία, λόγω της ραγδαίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών κυρίως 
από την περιοχή της Συρίας και των τρομοκρατικών επιθέσεων που έπληξαν στόχους εντός της Ευρώπης και 
τα συνεπαγόμενα ζητήματα ασφάλειας. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το 2019 λήφθηκε απόφαση για την 
υποβολή αιτήματος αξιολόγησης για πλήρη ένταξη της Δημοκρατίας στο Σένγκεν και ενημέρωσε την επιτροπή 
ότι ο προτεινόμενος νόμος, ο οποίος περιλαμβάνει εφαρμοστικές διατάξεις για το ενωσιακό δίκαιο που 
αναφέρεται στο προοίμιό του, αποτελεί προαπαιτούμενο του σταδίου της αξιολόγησης το οποίο διανύει η 
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Δημοκρατία. Περαιτέρω, επισήμανε ότι το σύστημα Σένγκεν περιλαμβάνει άρση των ελέγχων στα εσωτερικά 
σύνορα και ταυτόχρονα εφαρμογή κοινών κανόνων και διαδικασιών όσον αφορά τις θεωρήσεις για διαμονή 
σύντομης διάρκειας, τις αιτήσεις ασύλου και τους ελέγχους στα σύνορα και ενίσχυση της συνεργασίας και τον 
συντονισμό μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών και των δικαστικών αρχών. Συναφώς, ανέφερε ότι με την 
ψήφιση του νομοσχεδίου θα επιταχυνθεί η διαδικασία πλήρους ένταξης στο Σένγκεν και οποιεσδήποτε ανησυχίες 
λόγω της de facto κατάστασης με την πράσινη γραμμή θα τεθούν και θα αποφασιστούν σε κατοπινό στάδιο σε 
πολιτικό επίπεδο.  

 Στο στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Η ανάγκη προσθήκης ερμηνευτικής διάταξης στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με την οποία οποιοιδήποτε όροι 
που περιέχονται στο κείμενο, οι οποίοι δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, θα έχουν την έννοια που αποδίδεται 
στους όρους αυτούς στο ενωσιακό δίκαιο το οποίο αναφέρεται στο προοίμιό του. 

2. Η ανάγκη διασαφήνισης των περιπτώσεων όπου η αναφορά σε «αποτροπή σοβαρών απειλών κατά της 
εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας» θα παρέχει δυνατότητα εισαγωγής καταχώρισης στο Κεντρικό SIS 
II στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κατάχρησης της 
δυνατότητας αυτής.  

3. Η έλλειψη σαφούς προσδιορισμού της κατηγορίας δεδομένων που καταχωρίζονται στο Κεντρικό SIS II 
και τα οποία ορίζονται ως «πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό τη συμμετοχή σε ποινική δικαστική 
διαδικασία», αφού δε διευκρινίζεται η φύση τέτοιας συμμετοχής, ήτοι κατά πόσο τα εν λόγω πρόσωπα 
αναζητούνται ως εν δυνάμει κατηγορούμενοι ή ως μάρτυρες. 

4. Η χρήση στο κείμενο του νομοσχεδίου του όρου «διακριτικός έλεγχος», η οποία δε συνάδει με την 
ορολογία που χρησιμοποιείται στο σχετικό ενωσιακό δίκαιο, όπου γίνεται αναφορά σε «διακριτική 
παρακολούθηση».  

5. Η αναχρονιστική αναφορά σε υπηκόους αντί σε πολίτες κρατών. 

6. Η αναφορά σε «οριστικές αποφάσεις», η οποία δε συνάδει με την εθνική έννομη τάξη τουλάχιστον όσον 
αφορά τις αποφάσεις δικαστικών αρχών, εφόσον παραμένει αμφίβολο, εάν αναφέρεται σε οριστικότητα ή 
τελεσιδικία. 

7. Οι πρόνοιες που ρυθμίζουν το δικαίωμα άσκησης προσφυγής για τη διόρθωση, διαγραφή, ενημέρωση 
καταχώρισης ή την καταβολή αποζημίωσης, αφού τέτοια ρύθμιση, κατά την άποψη μελών της επιτροπής, 
δε συνάδει με τη δικαιοδοσία ακυρωτικού ελέγχου την οποία κέκτηται το Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει 
του άρθρου 146 του συντάγματος.  

8. Η σύνδεση της έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου με την ισχύ αποφάσεων του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και όχι στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήτοι η πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο 
προτεινόμενος νόμος θα τεθεί σε ισχύ, εφόσον εγκριθεί και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσωρινή πρόσβαση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κεντρικό SIS II στο μέρος που αφορά την εφαρμογή της συγκεκριμένης 
Απόφασης και εφόσον εγκριθεί και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 
Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπεται στο άρθρο 3 (2) της Πράξης περί 
των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της 
Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας 
και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, κατά την άποψη μελών της επιτροπής ο καθορισμός της ημερομηνίας 
έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου στη βάση αποφάσεων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και δε δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ενδεχομένως να διακυβεύει την 
ασφάλεια δικαίου.  

9. Οι επιπτώσεις της πλήρους ένταξης στο Σένγκεν όσον αφορά την Πράσινη Γραμμή. Ειδικότερα, τέθηκε 
από παρευρισκόμενους βουλευτές προβληματισμός αναφορικά με την πλήρη ένταξη στο Σένγκεν, 
δεδομένης της αδυναμίας της Δημοκρατίας να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο στα σύνορά της που 
βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές, εφιστώντας την προσοχή στον κίνδυνο να εξελιχθεί η Πράσινη 
Γραμμή σε σκληρό σύνορο.  

 Στη βάση της συζήτησης που διεξήχθη επί των προνοιών του νομοσχεδίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως υπέβαλε αναθεωρημένο κείμενο αυτού, στο οποίο αντικαθίσταται ο όρος «υπήκοος» με 
τον όρο «πολίτης», προστίθεται ερμηνευτική πρόνοια σύμφωνα με την οποία οποιοιδήποτε άλλοι όροι που 
περιέχονται στον προτεινόμενο νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται στους 
όρους αυτούς από τις αναφερόμενες στο προοίμιο αποφάσεις και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
διασαφηνίζονται ορισμένες εκ των προνοιών του. 
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 Επιπροσθέτως, η επιτροπή επέφερε στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου εκτεταμένες 
τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής 
άποψης. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Βλέπω την κ. Ατταλίδου.  Μάλιστα, έχετε τον λόγο. 

 Κύριε Κώστα, ζήτησε κάποιος άλλος τον λόγο; 

 Ο κ. Δαμιανού, ο κ. Τορναρίτης.  Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο;  Όχι.   

 Κυρία Ατταλίδου, σας ακούμε με προσοχή. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Στις 29.4.2021 στις πρωινές τις συζητήσεις ακούγαμε τους πολίτες του Ακακίου να φωνάζουν, γιατί 
ξαφνικά ζώστηκαν από ένα συρματόπλεγμα, το συρματόπλεγμα που τοποθέτησε ο Υπουργός Εσωτερικών.  Η 
πρώτη μου σκέψη ήταν πώς είναι δυνατό τρεις κυβερνήσεις, του αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου, του 
αείμνηστου Δημήτρη Χριστόφια και η πρώτη κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν έκαναν αίτηση, για να μπούμε στο 
Σένγκεν, γιατί δεν ήθελαν να δημιουργήσουν σκληρό σύνορο στη γραμμή αντιπαράθεσης που θα νομιμοποιούσε 
στις ψυχές των ανθρώπων τη διχοτόμηση της Κύπρου.  Μου φάνηκε κάπως περίεργη αυτή η κίνηση και άρχισα 
να το ψάχνω. 

 Ψάχνοντας στο ίντερνετ, ανακάλυψα ότι στις 4.11.2019 ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου ενώπιον 
της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ανακοίνωσε ότι είχε κάνει αίτηση η Κύπρος τον Σεπτέμβρη του 2019, 
χωρίς σχεδόν να το πάρει κανένας είδηση.  Μετά από αυτή την ανακοίνωση στην επιτροπή Οικονομικών, δύο 
ιστοσελίδες, μια ιστοσελίδα ενός γνωστού developer της Λεμεσού και η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Μεγάλων 
Αναπτύξεων έβαλαν ανακοίνωση που έλεγε στα αγγλικά «η Κύπρος έκανε αίτηση να μπει στο Σένγκεν».  Έβαλαν 
και μια σημαία της Ευρώπης να ανεμίζει και καλούσαν τους επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν, γιατί θα 
μπορούσαν να κυκλοφορήσουν στη Ζώνη του Σένγκεν, που, όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή, είναι είκοσι έξι 
χώρες, είκοσι δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέσσερις από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 

 Την 1.2.2021 ο Υπουργός Εξωτερικών, ο τέως Υπουργός Εξωτερικών κ. Χριστοδουλίδης, είχε και πάλι 
συνάντηση με τον Σύνδεσμο Μεγάλων Αναπτύξεων, ο οποίος του έθεσε θέματα ύψιστης σημασίας για την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων και εξέφρασε στον υπουργό τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο 
επενδυτικό περιβάλλον λόγω της κατάργησης του προγράμματος πολιτογραφήσεων, καθώς και στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες για την προσέλκυση ξένων εταιρειών στην Κύπρο λόγω του 
αρνητικού κλίματος μετά από το βίντεο που προέβαλε το Al-Jazeera.  Και το πρώτο θέμα που τέθηκε τότε 
ενώπιον του υπουργού είναι η διαδικασία της αίτησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να γίνει κράτος μέλος της 
Συνθήκης του Σένγκεν, γεγονός το οποίο θα διευκολύνει την προσέλκυση των ξένων επενδύσεων και θα 
αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές χώρες.  Όπως ενημέρωσε τότε 
ο κ. Χριστοδουλίδης, η διαδικασία της Κύπρου για ένταξη στη Ζώνη του Σένγκεν -και όχι σε οποιοδήποτε κομμάτι 
του Σένγκεν, πρόγραμμα- βρίσκεται στην τρίτη φάση της αξιολόγησης και το αρμόδιο υπουργείο έχει εκφράσει 
στις Βρυξέλες την αποφασιστικότητα να γίνει η χώρα μας μέλος της Ζώνης του Σένγκεν. 

 Στις 11.2.2021 ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών 
Αναπτύξεως Γης και Οικοδομών, στον απόηχο της κατάργησης του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος, 
έστειλαν μια ανακοίνωση, η οποία αναφέρει ότι απέστειλαν τις εισηγήσεις τους στον Υπουργό Εξωτερικών και 
στον Υπουργό Εσωτερικών και ζητούσαν, για να γίνει πιο ελκυστικό το πρόγραμμα μόνιμης παραμονής στην 
Κύπρο σε σχέση με άλλα προγράμματα μόνιμης παραμονής των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ότι επιβάλλεται να γίνει επίσπευση της διαδικασίας ένταξης της Κύπρου στη Ζώνη του Σένγκεν.  Το γεγονός, 
αναφέρουν, ότι η Κύπρος είναι εκτός του Σένγκεν είναι ουσιαστικό και πολύ σημαντικό μειονέκτημα σε σχέση με 
τις ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές χώρες.  Οποιαδήποτε αναφορά από την κυβέρνηση, σημειώνουν, σχετικά με την 
πρόοδο ένταξης της Κύπρου στη Ζώνη του Σένγκεν είναι σίγουρα θετική για το πρόγραμμα παραμονής στην 
Κύπρο. 

 Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες αν η αίτηση, για να μπούμε στο Σένγκεν, 
έγινε για σκοπούς προστασίας και ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας δυστυχώς.  Να υπενθυμίσω και πάλι 
ότι τρεις πρόεδροι δεν έκαναν αίτηση και ήξεραν τι έκαναν αυτοί οι τρεις πρόεδροι.  Για τους λόγους αυτούς και 
επειδή αυτή η κυβέρνηση πραγματικά δε φαίνεται να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει με τα 
κακόφημα κέρδη και προγράμματα ανάπτυξης τα οποία συνδέει με υπηκοότητα και τώρα θέλει να τα συνδέσει 
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με τη Ζώνη του Σένγκεν, εγώ θα καταψηφίσω αυτό το νομοσχέδιο.  Θεωρώ ότι δεν έχουν την έξωθεν καλή 
μαρτυρία, για να πιστέψουμε ότι είναι το καλώς νοούμενο συμφέρον της Κύπρου που προωθούν και όχι το 
συμφέρον μιας ελίτ η οποία νέμεται αυτό τον τόπο και δεν την ενδιαφέρει ακόμα και συρματόπλεγμα να βάλει 
μέσα στη μέση της Κύπρου, για να προωθήσει τα οικονομικά και πολιτικά της συμφέροντα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Ατταλίδου. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Μακάρι η Κυπριακή Δημοκρατία να είχε τη δυνατότητα να ασκήσει την κυριαρχία της στο σύνολο της 
επικράτειάς της, αλλά λόγω της τουρκικής κατοχής αυτό είναι αδύνατο και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το 
δικό μας χέρι, για να αποτινάξουμε την κατοχή.  Η συζήτηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εκ των πραγμάτων 
ήδη έχει διευρυνθεί.  Θα αγγίξω αυτή τη διάσταση, που πολύ ορθά και εύστοχα ανέπτυξε η κ. Ατταλίδου, αλλά 
θέλω πρώτα να μπω στο προκείμενο.  

 Ασφαλώς και το Σένγκεν ως σύστημα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
συγκεκριμένη υπόσταση, συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και συγκεκριμένα διακυβεύματα σε σχέση με τη μη 
προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών.  Πρέπει να σας πω ότι σε διάφορες φάσεις στα 
προηγούμενα χρόνια πολλοί άνθρωποι δημοκρατικοί, προοδευτικοί, αριστεροί, κομμουνιστές, σοσιαλιστές σε 
μαζικές κινητοποιήσεις βρέθηκαν απέναντι από όργανα της τάξης, γιατί ήταν ήδη φακελωμένοι μέσα από τις 
διαδικασίες αυτού του συστήματος, το οποίο για πολλές δεκαετίες πολύ εύστοχα ονομαζόταν και 
«ευρωφακέλωμα», αλλά δε θα σταθώ σε τούτο, γιατί θέλω να πάω στο πιο συγκεκριμένο. 

 Η νομοθεσία που έχουμε ενώπιόν μας προνοεί ουσιαστικά την υιοθέτηση του Σένγκεν δεύτερης γενεάς, 
του γνωστού ως SIS-II, που ουσιαστικά αφορά την επικαιροποίηση των λογισμικών που θα τηρεί η αστυνομία 
για σκοπούς ακριβώς εφαρμογής του συστήματος Σένγκεν, και ήδη έχω καταγγείλει στην επιτροπή Νομικών ότι, 
μπορεί τώρα να έχουμε το νομοσχέδιο μπροστά μας, αλλά επί της ουσίας, επί του εδάφους πολλά πράγματα 
από αυτά που υποτίθεται θα πρέπει να γίνουν μέσω της νομοθεσίας ήδη γίνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.  
Δεν είναι το μοναδικό για το οποίο παραβιάζουμε ακόμα και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Προφανώς εμείς θα καταψηφίσουμε και θέλω να αγγίξω έτσι στοιχειωδώς και τη διάσταση στην οποία 
αναφέρθηκε πολύ ορθά η κ. Ατταλίδου.  Είναι ένα πράγμα λελογισμένα να ελέγχουμε την γραμμή κατάπαυσης 
του πυρός, την Πράσινη Γραμμή, τη νεκρή ζώνη στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, που πρέπει να είναι 
τεχνολογικά επαρκής, και είναι άλλο πράγμα με επίκληση του διακυβεύματος που υπάρχει, των μεταναστευτικών 
ροών, να εργαλειοποιείται αυτή η διάσταση, αλλά στο φόντο να είναι μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, γιατί η 
αλήθεια είναι ότι, με αφορμή αυτή τη συζήτηση, η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού και μέσω του Υπουργού 
Εσωτερικών προσπαθεί να επιδώσει διαπιστευτήρια στην Ευρώπη και αλλού ότι μπορούμε να εκπληρώσουμε 
τις υποχρεώσεις που προνοεί το Σένγκεν, με αποτέλεσμα να μπορούν να προχωρήσουν σε άλλων ειδών 
παραχωρήσεις αδειών εισόδου στη Δημοκρατία, που ως γνωστό θα είναι και πολλαπλές για επιχειρηματικούς 
λόγους. 

 Εμείς δε θα είχαμε κανένα πρόβλημα να γίνει μια συζήτηση για οποιαδήποτε άλλα σχέδια, εφόσον 
φαλίρισε το ΚΕΠ των «χρυσών» διαβατηρίων, τα οποία να έχουν μια μακρόχρονη προοπτική, να έχουν μια 
βιωσιμότητα, αλλά δε θέλει να πει την αλήθεια η κυβέρνηση.  Να μην κρύβεται πίσω από το ζήτημα του Σένγκεν, 
ούτως ώστε να εξασφαλίσει τις υποδομές και το νομοθετικό πλαίσιο, για να πουλά κάτι άλλο από διαβατήρια, με 
την ελπίδα βέβαια αυτά τα πράγματα να γίνουν με διαφάνεια την επόμενη φορά και να τα περάσουν από το 
κοινοβούλιο. 

 Επομένως, είμαστε πολύ υποψιασμένοι γι’ αυτό που πάει να γίνει.  Διαφωνούμε και επί της φιλοσοφίας 
και επί της αρχής και γι’ αυτό εμείς θα καταψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού.  

 Η κ. Ερωτοκρίτου. 

 Έχετε τον λόγο. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  
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 Όντως είναι ένα νομοσχέδιο για το οποίο μπορούμε να συζητούμε με σωστά επιχειρήματα ένθεν και ένθεν 
και είναι λελογισμένοι οι ενδοιασμοί οι οποίοι έχουν εκφραστεί, οι οποίοι και εμάς μας προβληματίζουν.  Πρέπει 
όμως να αντιληφθούμε σε τι καιρούς ζούμε, αυτοί είναι οι καιροί που ζούμε και μακάρι να ήταν τα πράγματα 
όπως θα θέλαμε να είναι, πλην όμως τα πράγματα δεν είναι όπως θα θέλαμε να είναι.  Ζούμε σε πολύ 
επικίνδυνους καιρούς. Η διακίνηση, που η διακίνηση ατόμων και υπηκόων τρίτων χωρών έπρεπε να γίνεται 
πάνω σε άλλη βάση, που πολύ σωστά περιέγραψε ο κ. Δαμιανού, δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι 
ασφαλής για την κάθε χώρα, ακόμα και για την Κύπρο.  Με όλους τους ενδοιασμούς που έχουμε, με όλες τις 
επιφυλάξεις που έχουμε, είναι αναγκαίο κακό. 

 Εμείς θα υπερψηφίσουμε, κυρία Πρόεδρε, το νομοσχέδιο και μακάρι να φτάσουμε σε ένα σημείο, όχι μόνο 
η Κύπρος, γιατί δεν εξαρτάται από την Κύπρο δυστυχώς, αλλά πανευρωπαϊκά και παγκόσμια να μη 
χρειαζόμαστε αυτού του είδους τους καταλόγους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Τορναρίτης. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Καταρχάς να πω ότι η επιτροπή Νομικών είχε την ευκαιρία να ακούσει όλες τις αρμόδιες πλευρές σε σχέση 
με το συγκεκριμένο ιδιαίτερα σοβαρό νομοθέτημα που έχουμε μπροστά μας.  Θέλω να σας πω ότι εμείς στον 
Δημοκρατικό Συναγερμό δεν έχουμε ποτέ αντιμετωπίσει την ένταξη της πατρίδας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ως μια -προσέξτε- α λα καρτ διαδικασία.  Δηλαδή αυτά που μας συμφέρουν τα παίρνουμε, αυτά που νιώθουμε 
ότι δε μας πάνε τα ρίχνουμε στο πυρ το εξώτερον.  Θεωρούμε ότι ανήκουμε σε μια οικογένεια και οφείλουμε μαζί 
να στήσουμε και να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο το όραμα που είχαν οι παλιοί Ευρωπαίοι, που 
οραματίστηκαν, αν θέλετε, τούτη τη μεγάλη δημοκρατική Ένωση που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Καταρχάς, να πω ότι στην ίδια την έκθεση, κυρία Πρόεδρε της Βουλής, στη σελίδα 5, αναφέρεται ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει ήδη από το 2004 μεγάλο μέρος του κεκτημένου Σένγκεν και έχει ολοκληρωθεί 
το αρχικό στάδιο αξιολόγησης.  Άρα προφανώς, από ό,τι θυμούμαι, μπορεί να με απατά η μνήμη μου, το 2004 
δεν εκυβερνούσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός τούτο τον τόπο, για να εισάξει τούτα ούλλα τα καινά δαιμόνια που 
κάποιοι των συναδέλφων προσπαθούν να ενσπείρουν στην ολομέλεια της Βουλής και μέσω της ολομέλειας της 
Βουλής στην κυπριακή κοινωνία!   

 Αντίθετα, πρέπει να πω ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα σχεδόν δεν έχει καμία σχέση με όσα άκουσα 
αμέσως προηγούμενα, αντίθετα, ισχυροποιεί τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα σε τούτη την οικογένεια 
που μόλις σας έχω περιγράψει, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την ίδια ώρα δυναμώνοντας την ασφάλεια.  Με ποιο 
τρόπο δυναμώνει;  Εμποδίζοντας διαφόρων ειδών κακοποιούς να εισέλθουν στο έδαφος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, κακοποιούς για τους οποίους έχει εκδοθεί ήδη ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.  Και ουσιαστικά 
μέσα από τούτη τη νομοθεσία έχουμε πρόσβαση μέσα στα ευρωπαϊκά δεδομένα των υπολοίπων κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 Αυτή ουσιαστικά η νομοθεσία πράγματι είναι η πρώτη δήλωση ετοιμότητας όσον αφορά την ένταξη στη 
ζώνη του Σένγκεν και πρέπει να σας πω ότι κατά τη διάρκεια αυτού ακριβώς του σταδίου, το οποίο είναι ξεκάθαρα 
τεχνοκρατικό, λήφθηκε υπόψη το Πρωτόκολλο 10 της πράξης προσχώρησης και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο 
δηλώθηκαν οι εισόδοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα δυο αεροδρόμια και τα λιμάνια που βρίσκονται στις 
ελεύθερες περιοχές.  

 Είναι πολύ καλά γνωστό ότι βάσει του Πρωτοκόλλου 10 το κοινοτικό κεκτημένο αναστέλλει την εφαρμογή 
του στην κατεχόμενη πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Προφανέστατα και ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι 
το συντομότερο δυνατόν θα απελευθερώσουμε τον τόπο μας, θα επανενώσουμε τον τόπο μας, θα έχουμε την 
ευχέρεια να εφαρμόζουμε την ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα στην πατρίδα μας, αλλά μέχρι τότε είμαστε στην 
Ευρώπη, πρέπει να λειτουργούμε ευρωπαϊκά και πάνω απ’ όλα πρέπει να παρέχουμε ασφάλεια στους 
συμπολίτες μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε, κύριε Τορναρίτη.  

 Προχωράμε στη δεύτερη… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Απολογούμαι, δε σας έχω δει, κύριε Δαμιανού, και εσείς, κυρία Ατταλίδου, έχετε τον λόγο, φυσικά. 
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ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Θα είμαι πολύ σύντομος.  Δε χρειάζεται υπεράσπιση ο αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος, αλλά για 
λόγους ιστορικής ακρίβειας να πω ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις και υπογραφές για ένταξη στο κεκτημένο Σένγκεν 
ολοκληρώθηκαν το 2003 επί προεδρίας όχι βεβαίως του Τάσσου Παπαδόπουλου αλλά του Γλαύκου Κληρίδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού. 

 Κυρία Ατταλίδου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Απλώς, να υπενθυμίσω ότι, όταν η Κύπρος εμπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014, και οι δέκα χώρες 
είχαν την υποχρέωση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 2004. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 …να μπουν, δέκα, η διεύρυνση των δέκα, το 2004.  Ήταν δέκα χώρες που εμπήκαμε μέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα.  Είχαμε όλες την υποχρέωση να μπούμε στο Σένγκεν.  Δεν είχαμε δικαίωμα opt 
out όπως είχαν οι χώρες προηγουμένως, όπως ήταν η Αγγλία και η Ιρλανδία, αλλά, παρ’ όλο που είχαμε την 
υποχρέωση να μπούμε μέσα στο Σένγκεν, οι Πρόεδροι -και επαναλαμβάνω- Τάσσος Παπαδόπουλος, Δημήτρης 
Χριστόφιας και Νίκος Αναστασιάδης δεν έκαναν αίτηση να μπούμε, ακριβώς γιατί δεν ήθελαν να δημιουργήσουν 
σκληρό σύνορο στην Πράσινη Γραμμή.  Αλλά τώρα, ενόψει του μεγάλου κέρδους που θα έχουμε πουλώντας 
ακίνητα, ταυτότητες, για να κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και αυτό.  Να μην 
κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κυρία Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ, κυρία Ατταλίδου. 

 Ο κ. Τορναρίτης. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Καταρχάς, να πω ότι είναι πολύ καλά γνωστό όχι μόνο σε εμάς, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, αλλά και 
στον κυπριακό λαό ποιοι οραματίστηκαν και ποιοι έκαναν πράξη το μεγάλο όραμα, τη μεγάλη μάχη του 
ελληνισμού, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ξέρει πολύ καλά ο λαός και οι πολίτες!   

 Μακριά από εμάς το σκληρό σύνορο, κυρία Ατταλίδου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!  Νομίζω σας εξήγησα 
πολύ καλά και, αν διαβάσετε την έκθεση της επιτροπής, ούτε για σκληρό σύνορο ομιλεί ούτε για… 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Συρματοπλέγματα!  

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ωραία!  Δεν μπορώ καν να το πω, διότι είναι τόσο ακραία τοποθέτηση, που…  Ωραία!  Οπότε, λέω να 
είμαστε συνεπείς και με το τι συζητούμε και με το τι λέμε και με το τι γράφεται.  Τώρα λέει η κ. Ατταλίδου ότι ήταν 
υποχρέωση των δέκα κρατών μελών να αιτηθούν ένταξη στη ζώνη του Σένγκεν.  Εμείς, επαναλαμβάνω, θα 
εφαρμόσουμε στην πράξη, εάν και εφόσον παρόμοιο θέμα είναι η υποχρέωση της Δημοκρατίας μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τορναρίτη.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Απολογούμαι, αλλά είμαστε στις δευτερολογίες.   

 Ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Λουκαΐδη, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, θα το επιτρέψω. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Τριάντα δεύτερα, κυρία Πρόεδρε.   

 Θα έλεγα για τον νυν Υπουργό Εξωτερικών, γι’ αυτό και η γλώσσα λανθάνουσα.  Όταν ήταν ξανά 
Υπουργός Εξωτερικών στην πρώτη θητεία Νίκου Αναστασιάδη, είναι καταγραμμένα τα πρακτικά, όταν μας 
εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία δε θα έπρεπε να ενταχθεί στο Σένγκεν.  Στην 
επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής.  Αυτά εις απάντηση… 
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(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Σας παρακαλώ πολύ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 …των όσων έχει αναφέρει ο κ. Τορναρίτης.  Δε χρειάζεται να αναφερθώ στις λεπτομέρειες, είναι κλειστή 
η συνεδρία και είναι καταγραμμένοι οι λόγοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Έληξε η συζήτηση. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Να πω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα έχετε μιλήσει, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Απλώς, να πω, επειδή καταγράφονται και πρακτικά τζιαι έν’ κρίμα δηλαδή, στο τέλος της ημέρας είπαμε 
να λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά να κινείται τουλάχιστον περιφερειακά στην πραγματικότητα.  Δεν έχουν καμία σχέση 
τούτα που είπε ο κ. Λουκαΐδης με το νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας.  Αυτό και μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ, κύριε Τορναρίτη. 

 Απολογούμαι, κυρία Σούπερμαν, είμαστε στις δευτερολογίες.  Επετράπη στους κοινοβουλευτικούς, οπότε 
έληξε η συζήτηση.   

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σκοπός του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Αρμόδια αρχή εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του Εθνικού N.SIS II.  Άρθρο 4. 

 Αρχές με δικαίωμα πρόσβασης για αναζήτηση στις καταχωρίσεις.  Άρθρο 5. 

 Αρμόδια αρχή εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II και αρμόδιες αρχές για την υποβολή 
αιτήματος εισαγωγής καταχωρίσεων στο Κεντρικό SIS II.  Άρθρο 6. 

 Πρόσβαση του εθνικού μέλους στην Eurojust σε δεδομένα του εθνικού αντιγράφου.  Άρθρο 7. 

 Εθνική Υπηρεσία N.SIS II.  Άρθρο 8. 

 Εθνικό Γραφείο SIRΕΝΕ.  Άρθρο 9. 

 Στελέχωση του Εθνικού Γραφείου SIRENE.  Άρθρο 10. 

 Κατηγορίες καταχωρίσεων δεδομένων.  Άρθρο 11. 

 Στόχοι, προϋποθέσεις εισαγωγής και διαδικασίες καταχωρίσεων.  Άρθρο 12. 

 Προσθήκη ειδικής ένδειξης.  Άρθρο 13. 

 Εισαγωγή και χρήση φωτογραφιών και δακτυλικών αποτυπωμάτων στις καταχωρίσεις.  Άρθρο 14. 

 Αρχή της αναλογικότητας.  Άρθρο 15. 

 Χρονικό διάστημα διατήρησης των καταχωρίσεων.  Άρθρο 16. 

 Τήρηση αρχείου σε εθνικό επίπεδο.  Άρθρο 17. 

 Τήρηση αρχείου συμπληρωματικών πληροφοριών από το Εθνικό Γραφείο SIRENE.  Άρθρο 18. 

 Τεχνική συμμόρφωση.  Άρθρο 19. 
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 Κατάρτιση προσωπικού.  Άρθρο 20. 

 Υποχρέωση αυτοελέγχου.  Άρθρο 21. 

 Μέτρα ασφάλειας.  Άρθρο 22. 

 Τήρηση κανόνων εχεμύθειας και επαγγελματικού απορρήτου.  Άρθρο 23. 

 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Άρθρο 24. 

 Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης εσφαλμένων δεδομένων και διαγραφής δεδομένων που δεν έχουν 
εισαχθεί νομότυπα.  Άρθρο 25. 

 Δικαίωμα ενημέρωσης πολίτη τρίτης χώρας.  Άρθρο 26. 

 Σύνδεσμοι μεταξύ καταχωρίσεων.  Άρθρο 27. 

 Εθνική Εποπτική Αρχή.  Άρθρο 28. 

 Κυρώσεις.  Άρθρο 29. 

 Ένδικα μέσα.  Άρθρο 30. 

 Έκδοση Κανονισμών.  Άρθρο 31. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 32. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι πέντε ψήφους υπέρ, δεκαπέντε εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 έως 32 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης του Συστήματος Πληροφοριών 
Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) στη Δημοκρατία Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τέσσερις ψήφοι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι τέσσερις ψήφους υπέρ, δεκαπέντε εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 10 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Διευκόλυνσης του Μηχανισμού Παράδοσης 
Καταζητούμενων βάσει Εντάλματος Σύλληψης Μεταξύ της Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου Νόμος του 
2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των διατάξεων του Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους 
της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας αφενός και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας 
αφετέρου, στη βάση των οποίων εγκαθιδρύεται σύστημα έκδοσης καταζητούμενων προσώπων μεταξύ των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Διευκόλυνσης του Μηχανισμού Παράδοσης Καταζητούμενων βάσει 

Εντάλματος Σύλληψης Μεταξύ της Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου Νόμος του 2021»  

Παρόντες:  

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος                   Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου   Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού                                            Κωστής Ευσταθίου                               

 Ανδρέας Πασιουρτίδης                             Χαράλαμπος Θεοπέμπτου                     

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 2021 και στις 10 Ιανουαρίου 
2022.  Στο πλαίσιο της συζήτησης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, του Υπουργείου Εξωτερικών, της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής παρευρέθηκε επίσης το μέλος της 
επιτροπής κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των 
διατάξεων του Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας Μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας αφ’ ενός και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας αφ’ ετέρου, στη βάση των οποίων εγκαθιδρύεται σύστημα έκδοσης 
καταζητούμενων προσώπων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.  

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Εφαρμογή των διατάξεων του Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους της υπό αναφορά συμφωνίας, σε περίπτωση 
σύλληψης και παράδοσης καταζητούμενου μεταξύ της Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για 
σκοπούς άσκησης ποινικής δίωξης, εκτέλεσης στερητικής της ελευθερίας ποινής ή στερητικού της 
ελευθερίας μέτρου ασφαλείας. 

2. Καθορισμός της κεντρικής αρχής, της αρμόδιας δικαστικής αρχής έκδοσης εντάλματος σύλληψης στη 
Δημοκρατία και της αρμόδιας δικαστικής αρχής εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης στη Δημοκρατία. 

3. Καθορισμός των αδικημάτων για τα οποία επιτρέπεται η εκτέλεση εντάλματος χωρίς έλεγχο του διττού 
αξιόποινου, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας και εφ’ όσον τα συγκεκριμένα αδικήματα τιμωρούνται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας που 
να υπερβαίνει τα τρία έτη. 

4. Περιορισμός της δυνατότητας άρνησης της εκτέλεσης εντάλματος στη βάση του ισχυρισμού ότι η 
αξιόποινη πράξη δυνατό να θεωρηθεί ως πολιτικό έγκλημα ή ως αξιόποινη πράξη που συνδέεται με 
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πολιτικό έγκλημα ή ως αξιόποινη πράξη εμφορούμενη από πολιτικά κίνητρα, σε περίπτωση που η εν 
λόγω πράξη αφορά αδίκημα που αναφέρεται στα Άρθρα 1 και 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
Καταστολή της Τρομοκρατίας, το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη 
ενός ή περισσότερων από προβλεπόμενα στα άρθρα 1 και 2 της σύμβασης αυτής, ή την τρομοκρατία, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα 45 της συμφωνίας. 

5. Παροχή δυνατότητας παράδοσης Κύπριων πολιτών σε εκτέλεση εντάλματος των αρχών έκδοσης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραδίδει πολίτες του σε εκτέλεση 
εντάλματος κυπριακής αρχής έκδοσης. 

 Όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους 
σκοπούς και επιδιώξεις του νομοσχεδίου.  

 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε 
να αναφέρεται ως «ο περί της Διευκόλυνσης του Μηχανισμού Παράδοσης Καταζητούμενων βάσει Εντάλματος 
Σύλληψης Μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου Νόμος του 2022.». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

 Θεωρητικώς, σήμερα καλούμαστε να υπερψηφίσουμε μια νομοθεσία για διευκόλυνση εφαρμογής 
διατάξεων οι οποίες έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου για ζητήματα 
τα οποία αφορούν το Ποινικό Δίκαιο και την έκδοση καταζητούμενων προσώπων. 

 Καταρχάς, θα πρέπει να πω ότι έχω εμπιστοσύνη στη βρετανική δικαιοσύνη, η οποία απέδειξε και σε 
χαλεπούς καιρούς ότι στέκεται στο ύψος της, δεν έχω εμπιστοσύνη στη βρετανική κυβέρνηση και αυτό στο 
διηνεκές.  Αρχής γενομένης από το 1955, όταν χαρακτήριζε την ΕΟΚΑ τρομοκρατική οργάνωση.  Και γιατί 
αναφέρομαι στην ΕΟΚΑ;  Διότι ακριβώς το νομοσχέδιο αυτό περιέχει μία πρόταση με βάση την οποία σε 
περίπτωση έκδοσης καταζητούμενων προσώπων δε δικαιούται το καταζητούμενο πρόσωπο, και αν ακόμα 
επικαλεστεί ότι καταζητείται για έκδοση στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι έχει δράση πολιτική, αυτό δε 
θεωρείται ότι αποτελεί υπεράσπιση και θα πρέπει να εκδοθεί ούτως ή άλλως.  Και στα εγκλήματα, αφ’ ης στιγμής 
περιλαμβάνεται η έκδοση στον κατάλογο των εγκλημάτων τα οποία έχουμε ενώπιόν μας, και σ’ αυτά τα 
εγκλήματα έχουμε και τρομοκρατία.   

 Σ’ αυτά τα εγκλήματα έχουμε και αδικήματα, όπως αθέμιτη προστασία έναντι παρανόμου οφέλους και 
εκβίαση, αοριστίες και αόριστες έννοιες, έχουμε ασφαλώς την τρομοκρατία όπως ορίζεται στο Παράρτημα 45 της 
συμφωνίας, διαφθορά, νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος, παροχή βοήθειας για την παράνομη είσοδο και 
διαμονή και ένα πλήθος άλλων εγκλημάτων.  Τι σημαίνει αυτό;  Ότι το κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου, όχι η 
δικαιοσύνη του, δικαιούται να ζητήσει για παράδειγμα την έκδοση ενός Κούρδου αγωνιστή, διότι θεωρεί ότι είναι 
μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης.   

 Είχαμε την περίπτωση στην Κύπρο του Τζιερκές Κορμάς, ενός Κούρδου αγωνιστή, τον οποίο διεκδίκησε 
η Γερμανία, προκειμένου να εκδοθεί στη Γερμανία, η οποία βεβαίως Γερμανία είχε κάθε σχέση με την Τουρκία, 
για να τον φέρει ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης, με ή χωρίς εισαγωγικά.  Ένας θαρραλέος δικαστής στην 
Κύπρο, ένας θαρραλέος δικαστής, αρνήθηκε την έκδοση, διότι εχαρακτήρισε τη δράση του Τζιερκές Κορμάς ως 
δράση πολιτική.  Και τι ήταν η δράση για την οποία εζητείτο η έκδοση;  Η διανομή, λέει, φυλλαδίων υπέρ του 
PKK και η διοργάνωση συλλαλητηρίων.   

 Αυτού του είδους οι αιτήσεις, εάν γίνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορούν να δικαστούν στην 
Κύπρο, θα πρέπει ούτως ή άλλως να τον εκδώσουμε τον οποιονδήποτε, διότι, κατά την άποψη του βρετανικού 
κράτους, αυτός ανήκει σε εγκληματική οργάνωση ή διαπράττει αδικήματα τα οποία περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο.  Δεν μπορεί να επικαλεστεί την πολιτική του δράση σε μια δημοκρατική κοινωνία της Ευρώπης κατά 
τα άλλα. 

 Γι’ αυτό τον λόγο, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να συγκατατεθούμε ούτε να υπερψηφίσουμε αυτό το 
νομοσχέδιο.  Ξέρετε, το 1955-1959 η ΕΟΚΑ ήταν τρομοκρατική οργάνωση.  Τη δεκαετία του 1960 και 1970 η 
Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ήταν τρομοκρατική οργάνωση.  Σήμερα είναι νόμιμη, αύριο 
όμως μπορεί να ξαναγίνει τρομοκρατική οργάνωση.  Ο ΟΥΤΣΕΚΑ, που κατέσφαζε τους Σέρβους στη Σερβία, 
ήταν νόμιμη αυτοάμυνα των Κοσοβάρων!  Οι Κούρδοι σήμερα είναι τρομοκράτες, αύριο μπορεί να είναι «φίλοι», 
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σε εισαγωγικά.  Όλα αυτά, ξέρετε, αλλάζουν αναλόγως των συμφερόντων που κατακυριαρχούν στις σχέσεις τις 
δημόσιες.  Και ποιοι είναι οι τρομοκράτες σήμερα;  Ό,τι προκύψει στις Βρυξέλλες, από απόφαση καθ’ υπόδειξη 
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής!  Αυτοί είναι οι τρομοκράτες!   

 Και για να μη βρεθούμε δηλαδή και στο μέλλον να εκδοθούν και Κύπριοι για τη δράση τους, διότι ανήκουν 
σε ομάδες οι οποίες αντίκεινται στην κατοχή της Κύπρου από τους Τούρκους ή συμφωνούν ή υποστηρίζουν τον 
κουρδικό αγώνα, όπως κάμνει ο υποφαινόμενος -και είμαι και μέλος του Συνδέσμου Αλληλεγγύης προς τον 
κουρδικό λαό και είμαι περήφανος- γι’ αυτό τον λόγο καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο αυτό και φέρνω παράδειγμα 
δύο περιπτώσεις φωτεινών προσώπων, τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν. 

 Ο Τζούλιαν Ασάνζ, ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε στη φόρα τα άπλυτα όλων αυτών που παίζουν με τους 
λαούς με τα wiki leaks, κατηγορήθηκε και μπήκε στις φυλακές και οι διαδικασίες εκδόσεως έγιναν για ένα αδίκημα 
που δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τον ίδιο.  Γιατί;  Διότι ακριβώς έπρεπε να συλληφθεί και να εκδοθεί.  Το 
ίδιο έγινε και με τον Σνόουντεν.  Σε όποιους είναι φωτισμένοι σε αυτό τον κόσμο τούς κολλάμε τη ρετσινιά του 
τρομοκράτη, τη ρετσινιά του κακούργου, παραπέμπονται και μας ζητούν ως κράτος να συγκατανεύσουμε ότι 
ανεξάρτητα της αλήθειας ή όχι και του ισχυρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει θα εκδίδουμε τα άτομα 
αυτά, είτε έχουν δράση πολιτική είτε όχι.  Γι’ αυτό και εμείς θα καταψηφίσουμε μετά παρρησίας το νομοσχέδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευσταθίου. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Πρώτα απ’ όλα να μου επιτρέψετε να συμφωνήσω απόλυτα με όσα έχει αναφέρει στην ανάλυσή του τη 
νομική ο συνάδελφος ο κ. Κωστής Ευσταθίου.   

 Τώρα, μπροστά μας έχουμε ένα νομοσχέδιο, κυρία Πρόεδρε, το οποίο αφορά κανόνες διεθνούς ποινικού 
δικαίου.  Κανόνες με τους οποίους οφείλουμε ως κράτη να συμμορφωνόμαστε και να τους τηρούμε.  Στην 
προκειμένη περίπτωση επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα εσωτερικό δίκαιο το οποίο να μην είναι αντίθετο με 
αυτούς τους κανόνες.  Εδώ τώρα αυτό το νομοσχέδιο ειλικρινά δε μας έχει πείσει ότι έχει αυτή την ευαισθησία 
της διασφάλισης των δικαιωμάτων του οποιουδήποτε προσώπου χαρακτηριστεί με τον τρόπο που 
χαρακτηρίζεται ως πολιτικός κρατούμενος ή παράνομος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καταζητούμενος. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 ...καταζητούμενος.  Συνεπώς, εμείς τασσόμαστε εναντίον για πολλούς άλλους ακόμα λόγους.  Το 
σημαντικό για εμάς είναι ότι θα πρέπει, την ώρα που αποφασίζονται τέτοιου είδους ζητήματα, να πηγαίνουμε 
λίγο πίσω στην ιστορία και να θυμόμαστε ότι, για να φτάσουμε στη διασφάλιση και προάσπιση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, έχουν χαθεί εκατομμύρια ζωές κι εμείς ως μικρό κράτος, με τα προβλήματα που έχουμε τα εθνικά, 
τα πολιτικά, αν θέλετε, οφείλουμε πρώτιστα για τις πολιτικές ελευθερίες να δημιουργούμε συνθήκες προστασίας 
και διασφάλισης.  Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. 

Δε θα μπω σε λεπτομέρειες που ανέφερε ο συνάδελφος ο Κώστας. Όπως έχω πει προηγουμένως, είναι 
απόλυτα σωστές. Και η αναφορά σε πρόσωπα και η αναφορά σε καταστάσεις μάς δημιουργούν άλλους 
συνειρμούς και οφείλουμε να το σκεφτούμε, πριν αποφασίσουμε τέτοιου είδους μεγάλα ζητήματα, γιατί είναι πάρα 
πολύ μεγάλο ζήτημα η διασφάλιση των πολιτικών δικαιωμάτων του οποιουδήποτε πολίτη.   

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Λεωνίδου. 

 Ο κ. Χρίστου και εσείς μετά, κύριε Μυλωνά. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Συμφωνώντας απόλυτα στα όσα προείπε ο κ. Ευσταθίου, θέλω απλά να συμπληρώσω πως το μόνο 
πράγμα το οποίο θα έπρεπε να συζητά η Κυπριακή Δημοκρατία, ειδικά τα τελευταία χρόνια μετά από την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η αποχώρηση των βρετανικών βάσεων 
από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ, κύριε Χρίστου. 

 Ο κ. Μυλωνάς. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Μία διευκρίνιση σε σχέση με το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε. Όντας χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι υποχρέωσή μας, αφορούσε συγκεκριμένες σχέσεις μεταξύ ευρωπαϊκών 
χωρών.  Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπόταν μιλούμε για κάτι άλλο, 
μιλούμε για τις σχέσεις ενός κράτους με μια τρίτη χώρα.  Ένα Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο, πολύ σωστά 
περιέγραψε ο κ. Ευσταθίου, είναι εχθρικό απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Η έλλειψη εμπιστοσύνης, 
τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά εμάς σε σχέση με το κράτος και όσους εκτελούν τις αποφάσεις αυτής της πολιτείας 
του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή του βασιλείου για την ακρίβεια, μας αφήνει έντρομους και ιδιαίτερα ανήσυχους 
σε σχέση ακριβώς με αυτό που περιέγραψε ο κ. Ευσταθίου.  Δηλαδή είναι γεγονός ότι στην ελεύθερη Κύπρο 
δεκάδες αγωνιστές της αυτοδιάθεσης των λαών, Κούρδοι συναγωνιστές μας, βρίσκουν καταφύγιο ως πολιτικοί 
πρόσφυγες σε αυτή τη Δημοκρατία.  Οπόταν, είναι υποχρέωσή μας, όσων αισθανόμαστε ότι το υπέρτατο αγαθό 
της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης των λαών, συμπεριλαμβανομένου του κουρδικού λαού, είναι αναφαίρετο, 
και κατά συνέπεια δε θα μπορούσαμε ποτέ να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μυλωνά. 

 Να μιλήσει ο κ. Δαμιανού πρώτα, κύριε Τορναρίτη, και τελευταίος εσείς. 

 Κύριε Δαμιανού, έχετε τον λόγο. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Ομολογώ ότι εμάς μας προβλημάτισε πάρα πολύ αυτό το νομοσχέδιο, διότι αναγνωρίζουμε ότι είναι μέρος 
μιας ευρύτερης διεργασίας που επεκτείνεται στο σύνολο των κρατών μελών, γιατί ακριβώς αφορά τη διαχείριση 
του Brexit.  Και εδώ ακριβώς αρχίζουν τα πολιτικά «αλλά». 

 Το πρώτο «αλλά» είναι ότι η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει ένα τεράστιο δημοκρατικό 
έλλειμμα στη διαβούλευση ερήμην των λαών από κυβερνήσεις εν κρυπτώ και παραβύστω ρυθμίσεων, οι οποίες 
σε μεγάλο βαθμό έχουν να κάνουν με δικαιώματα και ελευθερίες.  Έχουν λεχθεί πάρα πολλά από τον κ. 
Ευσταθίου, τα οποία προσυπογράφουμε.  Δεν υπάρχουν εκείνες οι δικλίδες ασφαλείας στο συγκεκριμένο κείμενο 
για τις οποίες θα μπορούσαμε, ένεκα ακριβώς της θεσμικής σοβαρότητας, παρά τις ενστάσεις μας για το 
περιεχόμενο, να υπερψηφίσουμε. Ενδεχομένως, ανάλογα με την έκβαση της συζήτησης και της ψηφοφορίας να 
πρέπει η κυβέρνηση να επανέλθει, παρουσιάζοντας κάποιες πειστικές δικλίδες ασφαλείας σε ό,τι αφορά την 
προστασία δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, διότι όλα τα παραδείγματα που τέθηκαν από τον κ. 
Ευσταθίου είναι και πραγματικά είναι και ρεαλιστικά.  

 Θα προσθέσω και κάτι επιπρόσθετο.  Τόσο εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα όσο και η ομάδα της 
αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαχρονικά καταψηφίζουμε τον κατάλογο που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση με τον οποίο βαφτίζονται εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα ως τρομοκρατικές οργανώσεις.  Και βεβαίως 
και αδελφά κόμματα ανά το παγκόσμιο.  Είναι πολύ επικίνδυνο μέσα από διοικητικές πράξεις να δημιουργούνται 
περιστολές δικαιωμάτων και ελευθεριών.  Και, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η ευχέρεια σε κυβερνήσεις, διότι σε 
κάποια κράτη που δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών είναι πολύ γκρίζα η γραμμή μεταξύ δικαστικής εξουσίας και 
υπουργείων δικαιοσύνης, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας ένα κεκτημένο που να μας επιτρέπει να πούμε 
ότι παρά τις ενστάσεις μας θα μπορούσαμε να το δεχτούμε.  Γι’ αυτό εμείς θα καταψηφίσουμε και ανάλογα με 
την έκβαση της όλης διαδικασίας θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα επανέλθει, παρουσιάζοντας κάποιες 
περεταίρω δικλίδες ασφαλείας, για να πείσει το κοινοβούλιο ενδεχομένως ότι κάποια από τα ζητήματα που 
εγείρουμε, που είναι βάσιμα, μπορούν σε ένα επίπεδο στα πλαίσια του κράτους δικαίου να αντιμετωπιστούν. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμιανού. 

 Κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Καταρχάς να μου επιτρέψετε να εκφράσω έτσι τον σεβασμό μου στα επιχειρήματα του κ. Ευσταθίου, τα 
οποία ως ένα σημείο ακούστηκαν και στην επιτροπή Νομικών της Βουλής.  Βέβαια, πρέπει να πω ότι, αν όλοι 
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ομιλούσαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ίσως η κυβέρνηση εδέχετουν εισηγήσεις. Αναμέναμε να κατατεθούν 
τροπολογίες, που δεν κατατέθηκαν, τζιαι οδηγήθηκε το νομοσχέδιο ενώπιόν μας.   

 Θέλω να πω μόνο δύο πράγματα.  Το πρώτο είναι ότι τούτο ακριβώς, αυτά όλα ακριβώς που αναφέρονται 
σε τούτο το νομοσχέδιο εκάλυπταν τη σχέση Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου, μέχρι το δευτερόλεπτο που το 
Ηνωμένο Βασίλειο έφυγε από την Ευρώπη.  Άρα, μέχρι τότε όλα τούτα ίσχυαν και ήμασταν μια χαρά, ενώ από 
τώρα και εντεύθεν βλέπουμε καινούργιους εχθρούς ή επαναφέρουμε εχθρούς του παρελθόντος; 

 Και, δεύτερον, ό,τι ζητήθηκε από την κυβέρνηση να ψηφιστεί σήμερα ή καλείστε εσείς, συνάδελφοι, να 
ψηφίσετε σήμερα το ψηφίζουν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από εμάς.   

 Εγώ θα πω ότι εμείς θα ψηφίσουμε το συγκεκριμένο νομοθέτημα, στο οποίο, επαναλαμβάνω, ό,τι 
γράφεται εδώ ίσχυε μέχρι προχθές και, αν καταψηφιστεί, να έρθει η κυβέρνηση στην επιτροπή να ακούσει -
εύχομαι να ακούσει βεβαίως- και προτάσεις εκτός από απορρίψεις, να συνθέσουμε και να φέρουμε το καλύτερο 
αποτέλεσμα για το κράτος δικαίου και τις σχέσεις δικαίου που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ της Κύπρου και του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δευτερολογίες βλέπω, ε; 

 Τον κ. Ευσταθίου, τον κ. Χρίστου, τον κ. Λεωνίδου. 

 Να ξεκινήσουμε από τον κ. Ευσταθίου.  Σας ακούμε. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Απαντώντας στον φίλτατο και καλό μου φίλο, τον κ. Τορναρίτη, θα πρέπει να πω το εξής:  Αυτό που ίσχυε 
μέχρι σήμερα είναι αυτό το οποίο ίσχυε με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου μπορούσε κάποιος και μπορεί 
κάποιος να αντιτάξει στη διαδικασία έκδοσής του τον πολιτικό του αγώνα, τον αγώνα υπέρ της ελευθερίας και 
της δημοκρατίας.  Αυτό δεν μπορεί να το πράξει πλέον με το Ηνωμένο Βασίλειο.  Απλούστατα, το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Αυτό έγινε στην περίπτωση του Κούρδου αγωνιστή, του Τσερκέζ 
Κορκμάζ.  Διεκδίκησε και πέτυχε το δικαίωμα να συνεχίσει τον αγώνα του υπέρ της ελευθερίας του Κουρδιστάν.   

 Και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο που μου διέφυγε.  Είναι και προς τιμήν του τότε Γενικού Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας, ο οποίος, ναι, έκρινε ότι με βάση το κριτήριο της δημοκρατικής κοινωνίας και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δε θα έπρεπε να καταχωρίσει έφεση, όπως και δεν το έπραξε προς τιμήν 
του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Ευσταθίου. 

 Ο κ. Χρίστου και μετά ο κ. Λεωνίδου. 

 Θέλετε κι εσείς; 

 Αποφασίστε και πείτε μας. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Ναι, κυρία Πρόεδρε, απλώς, απαντώντας στον κ. Τορναρίτη σχετικά με την άποψή μας για το Ηνωμένο 
Βασίλειο, σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον δεν είναι σημερινή, είναι από την 1η Απριλίου 1955 και θα συνεχίζεται 
μέχρι την αποχώρηση του τελευταίου Βρετανού στρατιώτη από την Κύπρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα! 

 Ευχαριστώ, κύριε Χρίστου. 

 Κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Εγώ, κυρία Πρόεδρε, δε θα αναφερθώ στην ουσία ξανά, απλά στο τυπικό. Μπορεί να έχει δίκαιο ο 
συνάδελφος, ο πρόεδρος της επιτροπής, ότι εκεί θα μπορούσαμε να αναφερθούμε με περισσότερη εμβάθυνση 
του θέματος, αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι δε συζητάμε τώρα τη συμφωνία, επικύρωση της 
συμφωνίας.  Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.  Είναι το νομοσχέδιο που θα εφαρμόσει τη συμφωνία.  Επομένως, 
έχει περάσει από χέρια Κυπρίων, για να φτιαχτεί τούτη η νομοθεσία.  Έτσι, για να το κάνουμε πιο λιανό, να το 
καταλάβουμε.  Δεν είναι απευθείας η νομοθεσία που έρχεται από την Ευρώπη και πάμε να την επικυρώσουμε 
με ένα «ναι» ή ένα «όχι» με βάση το σύνταγμα.  Εδώ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία νομοθεσία που θα 
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εναρμονιστεί με εκείνο το πνεύμα.  Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η νομοθεσία δεν έχει τη φιλοσοφία που θα θέλαμε 
εμείς,  δηλαδή να προστατεύει ακόμη περισσότερο τις πολιτικές ελευθερίες, να το πω έτσι γενικά και απλά.  Γι’ 
αυτό διαφωνούμε.  Δεν είναι, γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε θέμα στη συνεργασία μας στην επιτροπή.  Πρέπει 
να πω ότι έχουμε μία άψογη συνεργασία στην επιτροπή Νομικών και αυτό φαίνεται και μέσα από τα νομοσχέδια 
και τις τελικές προτάσεις και είναι και προς πίστην του προέδρου της επιτροπής αυτό. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεωνίδου. 

 Κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Δε θέλω να γίνομαι φορτικός.  Πρώτα απ’ όλα, δεν απευθύνθηκα στο ΕΛΑΜ, δεν ξέρω πού βρήκε την 
απάντηση να μου τη δώσει ο κ. Χρίστου.  Δεν είναι ιστορικό το θέμα.  Αν θέλετε, να αναλύσουμε την ιστορία μια 
άλλη φορά ή να εγγράψουμε το θέμα στο Κεφάλαιο Τέταρτο.  Εγώ τούτο που είπα νομίζω ότι έν’ πολλά απλό 
τζιαι ξεκάθαρο.  Μέχρι προχθές είπα -πότε βγήκε το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση- τούτος ο 
νόμος εφαρμόζετουν όπως ακριβώς είναι.  Πρόσθεσα σε τούτο που σας είπα και ενημερώθηκα τώρα μέσω της 
τεχνολογίας ότι σχεδόν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον επικύρωσαν.  Εμείς λειτουργούμε με τον 
τρόπο που λειτουργούμε, δικαίωμά μας!  Αλλά, την ίδια ώρα λέω, μέσα από το δικαίωμα -έντζιεν στην ολομέλεια, 
αλλά και στην ολομέλεια καλοδεχούμενο- καταθέστε τροπολογίες όμως.  Αυτό είπα, με απόλυτο σεβασμό και 
στις ψευτιές που ανέφερε ο… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Όι, εννά διαμαρτύρομαι! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 …κ. Ευσταθίου και σε όλους τους αγωνιστές της ελευθερίας, τους οποίους τιμούμε από τον πρώτο μέχρι 
τον τελευταίο και τους αγωνιστές και τους αγώνες τους.  Αλλά, άλλο εκείνο, άλλο τούτο που λέω εγώ, με όλο τον 
σεβασμό προς όλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.   

 Είμαστε στη διαδικασία…  Κύριε Μαυρίδη, στη θέση σας.   

 Είμαστε στη διαδικασία της δευτερολογίας.   

 Κύριε Δαμιανού, δικαιούστε να δευτερολογήσετε εσείς.   

 Κύριε Κουλία, δεν έχετε πρωτολογήσει, οπόταν απολογούμαι, δεν μπορώ να σας δώσω τον λόγο. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Να με έσιεις γραμμένο πάντα να πρωτολογώ, για να δικαιούμαι να δευτερολογώ, να τριτολογώ και να 
τεταρτολογώ!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θέλετε… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Εγείρεται σωρεία θεμάτων, εντιμοτάτη, εν τη εξελίξει του πράγματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντιμότατε συνάδελφε, έχουν δευτερολογήσει οι συνάδελφοι και τηρείται ο κανονισμός.  Θα επιφυλαχθείτε 
στο επόμενο θέμα… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Όχι, δε θα επιφυλαχθώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …και θα τοποθετηθείτε, είμαι σίγουρη, και για το άλλο ζήτημα και για αυτό.   

 Κύριε Δαμιανού, έχετε δευτερολογία. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 
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 Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος, για να πω δύο πράγματα. 

 Πρώτον, επειδή διαβάσαμε την πρόθεση της πλειοψηφίας του κοινοβουλίου να καταψηφιστεί, έχουμε 
απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση να έρθει να γίνει μια ενδελεχής  -έχει δίκαιο σε ένα σημείο ο κ. Τορναρίτης- 
μια πιο ενδελεχής συζήτηση, παρά να παρουσιαστεί έτσι, με έναν τρόπο συνοπτικό, να μπουν κάτω κάποιες 
ενδεχόμενες δικλίδες ασφαλείας, διότι, να διευκρινίσω το εξής:  Εδώ δεν είναι μόνο η διαδικασία παράδοσης 
εκζητούμενων προσώπων μεταξύ Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να προκύψει ένταλμα σύλληψης και να κληθεί η Δημοκρατία να συμμορφωθεί με αίτημα προς το 
Ηνωμένο Βασίλειο, είναι λεπτά ζητήματα δικαιωμάτων και ελευθεριών.  

 Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εμείς καταθέσαμε την πολιτική μας θέση.  Δε μας αγγίζει και δε θα 
ασχοληθούμε με τον ενδοοικογενειακό καυγά που προέκυψε μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Πρώτα απ’ όλα να πω ότι η οικογένειά μας είναι πολύ μεγάλη και είμαστε περήφανοι για την οικογένειά 
μας, τον Δημοκρατικό Συναγερμό, και δε ζητούμε περαιτέρω συγγενείς, τουλάχιστον στο επίπεδο που το θέτει ο 
κ. Δαμιανού, σε αντίθεση ίσως με τον κ. Δαμιανού. 

 Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Βουλή είναι κυρίαρχο σώμα και, αφ’ ης στιγμής ευχαριστώ τον κ. 
Λεωνίδου για τα πολύ καλά του λόγια, ευχαριστώ και τον κ. Δαμιανού… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Πάντα κάμνει λάθος ο κ. Λεωνίδου! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Και υποβάλλω στο σώμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κλείστε το μικρόφωνο! 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Επί της διαδικασίας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μιλά, κύριε Κουλία! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Κουλία, ακούστε με!  Πάταξον μεν, άκουσον δε! 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Και να θέλαμε… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Λοιπόν, υποβάλλω, κυρία Πρόεδρε, στο σώμα το αίτημα, αφού συμφωνούμε… 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Για αναβολή; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

  …να αναβάλουμε το νομοσχέδιο, να το στείλουμε πίσω στην επιτροπή, παρά να δημιουργούμε 
προβλήματα.   

 Ευχαριστώ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Και με τούτο τον τρόπο…   

 Κυρία Ιερωνυμίδου, σας παρακαλώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εδώ απευθύνεστε, κύριε Τορναρίτη! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 
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 Επειδή ακούω. Είναι κυρίαρχο σώμα η Βουλή.  Μπορεί και τώρα να αναθεωρήσει τους κανονισμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχει ήδη ολοκληρωθεί η συζήτηση, δεν έχει ξεκινήσει… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, το γνωρίζω.  Επισυνέβη πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και, επειδή είναι κρίσιμο θέμα 
για τη Δημοκρατία και επειδή συμφωνούν οι συνάδελφοι, δεν είναι θέμα των γραμματέων της Βουλής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Επί της διαδικασίας, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επί της διαδικασίας, κύριε Κουλία, μπορείτε να έχετε τον λόγο. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε θέμα δευτερολογίας ούτε τριτολογίας, είναι καλή μέθοδος η διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, για να μιλάτε! 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Με συγχωρείτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Για να παίρνετε τον λόγο. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Δε νομίζω ότι χρειαζόμαστε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πείτε μας τώρα επί της εισήγησης και αυτού του οποίου λέχθηκε, παρακαλώ. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Για τη διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Για τη διαδικασία. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Για τον πολύ αγαπητό συνάδελφο κ. Τορναρίτη.  Είπε μας:  «Γιατί εν το παίρνετε στην επιτροπή;».  Μα, 
ο λόγος που γίνεται η συζήτηση στην ολομέλεια είναι για να πληροφορηθεί το σώμα εν σώματι και να αντιληφθεί 
τι πάει να κάνει.  Εν μπορεί να κάμνει παράπονο «γιατί εν το παίρνετε στην επιτροπή;».  Τούτο είναι το ένα.  Το 
άλλο:  Δεν μπορεί να ζητά αναβολή εις το τέλος του νήματος.  Εδώ θα ψηφίσει η Βουλή και είναι η κυβέρνηση τζι 
έν’ δαμαί κοντά, να φέρει άλλο νομοσχέδιο, όποτε θέλει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, συνάδελφοι, ακούω.   

 Κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι είμαστε στο τελευταίο στάδιο του τελευταίου σημείου της διαδικασίας, που είναι 
η ψήφιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αυτό έχω πει. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 
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 Έχει η κυβέρνηση τις συνταγματικές δυνατότητες να επανέλθει στο κοινοβούλιο και να γίνει μια πολιτική 
συζήτηση συγκροτημένα στην επιτροπή. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Αύριο το πρωί, αν θέλετε. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ξέρετε ότι δεν μπορεί να επανέλθει το νομοσχέδιο σε αυτή την περίοδο, φυσικά. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε;  Μου επιτρέπετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, σας επιτρέπω και βοηθήστε μας. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Δε θα σταθώ στις σολομώντειες λύσεις στους δύσκολους μήνες των μνημονίων, που σε μια νύχτα 
αλλάσσαν τα δεδομένα τζι επανέρχετουν η κυβέρνηση με απορριφθέντα νομοσχέδια, αλλά στην προκειμένη 
περίπτωση έχουμε πει ότι πρέπει να επανέλθει με εμπλουτισμένες προτάσεις, που ενδεχομένως να συνηγορούν 
σε αυτό για το οποίο εκφράζεται ανησυχία.  Γι’ αυτό εμείς διατηρούμε τη θέση μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, καταλαβαίνω πλήρως την ευαισθησία του προέδρου της επιτροπής.  Όμως εκ των 
πραγμάτων, εφόσον έχει εξαντληθεί η συζήτηση, θεωρώ ότι το φρόνιμο και το λογικό είναι να προχωρήσουμε, 
να παρθεί η απόφαση.  Εξάλλου, εάν καταψηφιστεί, δεν είναι η συντέλεια του κόσμου, για να είμαστε και σοβαροί.  
Είναι ένα νομοσχέδιο.  Μπορεί να διορθωθεί και να ξαναέρθει στον χρόνο που το σύνταγμα και οι κανονισμοί 
επιτρέπουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι αυτή την περίοδο. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Δεν ξέρω πότε είναι, όποτε το λένε οι νόμοι και οι κανονισμοί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, έντζιεν ανάγκη να σχολιάζετε τα πάντα, κύριε Κουλία! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Γι’ αυτό θεωρώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ! 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νίκο Τορναρίτη) 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Καταλαβαίνω, Νίκο, καταλαβαίνω, Νίκο Τορναρίτη, αλλά έτσι είναι η διαδικασία.  Διότι, αν πάμε να 
παρεκκλίνουμε τώρα, σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα γίνεται αυτό το φαινόμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Ευχαριστώ, κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αντιλαμβάνεστε, ακούγοντας…   

 Κύριε Ευσταθίου, απολογούμαι, δε σας έδωσα τον λόγο. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Δε θα προσθέσω σε αυτά τα πολύ ορθά που έχουν πει ο κ. Δαμιανού και ο κ. Λεωνίδου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, οπόταν αντιλαμβάνεστε ότι η πλειοψηφία συνηγορεί στην ψήφιση. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου.   

 Κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σκοπός του παρόντος Νόμου.   Άρθρο 3. 

 Εφαρμογή των διατάξεων του Τίτλου VII.  Άρθρο 4. 

 Αρμόδια δικαστική αρχή έκδοσης εντάλματος σύλληψης στη Δημοκρατία.  Άρθρο 5.  

Αρμόδια δικαστική αρχή εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης στη Δημοκρατία.  Άρθρο 6. 

 Κεντρική Αρχή.  Άρθρο 7. 

 Τύπος εντάλματος.  Άρθρο 8. 

 Μη έλεγχος διττού αξιόποινου.  Άρθρο 9. 

 Συγκατάθεση στην παράδοση συλληφθέντος.  Άρθρο 10. 

 Εξαίρεση πολιτικών εγκλημάτων.  Άρθρο 11. 

 Εξαίρεση ιθαγένειας.  Άρθρο 12. 

 Αρμόδια αρχή να αποφασίσει σε περίπτωση συρροής αιτήσεων.  Άρθρο 13. 

 Αρμόδια αρχή για αιτήματα διέλευσης.  Άρθρο 14. 

 Μεταβατική διάταξη.  Άρθρο 15. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι πέντε ψήφους εναντίον, δεκαέξι ψήφους υπέρ και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 15 
απορρίπτονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διευκόλυνσης του Μηχανισμού Παράδοσης 
Καταζητούμενων βάσει Εντάλματος Σύλληψης Μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι πέντε ψήφους εναντίον, δεκαέξι ψήφους υπέρ και καμιά αποχή, το νομοσχέδιο καταψηφίζεται. 

 Το ενδέκατο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες 
Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».   

Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) 
Νόμου, ώστε να παρασχεθεί στις αρχές επιβολής του νόμου που προβλέπονται στην υπό τροποποίηση βασική 
νομοθεσία η δυνατότητα διενέργειας ελεγχόμενης παράδοσης, πέραν των αδικημάτων που προβλέπονται σε 
αυτή, και σε αδικήματα που είναι σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με τη χρήση ρευστών διαθεσίμων, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στην 
πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 1672/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή 
εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) 

(Τροποιητικός) Νόμος του 2021»  

Παρόντες:  

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου   Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού                                            Κωστής Ευσταθίου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 27 Οκτωβρίου 2021 και στις 10 
Ιανουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο της συζήτησης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, του Τμήματος Τελωνείων του 
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Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων 
Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής παρευρέθηκε επίσης το μέλος της 
επιτροπής κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η παροχή στις αρχές επιβολής του νόμου της δυνατότητας διενέργειας 
ελεγχόμενης παράδοσης, πέραν των αδικημάτων που ήδη προβλέπονται στον υφιστάμενο νόμο, και σε 
αδικήματα που είναι σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας με τη χρήση ρευστών διαθεσίμων όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στην πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 1672/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την 
Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005». 

 Περαιτέρω, με την προτεινόμενη τροποποίηση διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση της Δημοκρατίας με 
τη σύσταση της Επιτροπής «Moneyval» του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Έκθεση Αξιολόγησης της Κύπρου 
που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται κατά του ξεπλύματος παράνομου 
χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής, στην εν λόγω Έκθεση Αξιολόγησης περιλαμβάνεται διαπίστωση ότι στις σχετικές διατάξεις του περί 
Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) Νόμου δεν προβλέπεται η 
διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης όσον αφορά το αδίκημα της διακίνησης ρευστών διαθεσίμων και εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες που προορίζονται για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και συνεπώς οι 
ανακριτικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου δεν έχουν εξουσία να πραγματοποιήσουν ελεγχόμενη 
παράδοση κατά τις εν λόγω διακινήσεις.  

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες 
Ειδικές Διατάξεις) Νόμο, ελεγχόμενη παράδοση σημαίνει μέθοδο σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η διέλευση 
απαγορευμένων ουσιών ή απαγορευμένων αντικειμένων από, προς, ή μέσω της επικράτειας μιας ή 
περισσότερων χωρών εν γνώσει και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών, με σκοπό την αναγνώριση 
προσώπων αναμεμιγμένων στη διάπραξη καθορισμένων αδικημάτων που ορίζονται στον νόμο και η οποία 
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο όρος «ρευστά διαθέσιμα» ερμηνεύεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1672/2018 ως 
ακολούθως: 

1. Μετρητά, ήτοι χαρτονομίσματα και κέρματα που είναι σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής ή που ήταν σε 
κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής και μπορεί ακόμη να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής μέσω 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή κεντρικών τραπεζών, έναντι χαρτονομισμάτων και κερμάτων που είναι 
σε κυκλοφορία ως μέσο συναλλαγής. 

2. Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή, ήτοι τα ακόλουθα μέσα, εκτός των μετρητών, τα οποία παρέχουν 
στους κατόχους τους το δικαίωμα αξίωσης χρηματικού ποσού με την προσκόμιση του τίτλου, χωρίς αυτοί 
να είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν την ταυτότητά τους ή το δικαίωμα αξίωσης του ποσού αυτού: 

α. Ταξιδιωτικές επιταγές.  

β. Επιταγές, γραμμάτια ή εντολές πληρωμής στον κομιστή με υπογραφή αλλά με παράλειψη του 
ονόματος του δικαιούχου, με οπισθογράφηση χωρίς περιορισμό, έχοντας εκδοθεί σε διαταγή 
εικονικού δικαιούχου, ή άλλως διαμορφωμένοι κατά τρόπο ώστε η κατοχή να συνεπάγεται 
κυριότητα. 

3. Αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας, ήτοι αγαθά τα οποία 
χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη αξίας προς όγκο, μπορεί να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά μέσω 
προσβάσιμων αγορών διαπραγμάτευσης, με χαμηλό κόστος συναλλαγής και τα οποία αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 1672/2018. 

4. Προπληρωμένες κάρτες, ήτοι μη ονομαστικές κάρτες στις οποίες είναι δυνατή η αποθήκευση νομισματικής 
αξίας ή κεφαλαίων ή παρέχουν πρόσβαση σε νομισματική αξία ή κεφάλαια που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές πληρωμών, για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή για εξόφληση σε μετρητά 
και οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με τραπεζικό λογαριασμό. 

 Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
νομοσχεδίου.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Εφόσον δεν υπάρχουν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3  του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες 
Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το δωδέκατο θέμα τιτλοφορείται «Οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Γραμματειακού Λειτουργού, Ανώτερου Λιμενικού 
Λειτουργού, Ανώτερου Λιμενικού Γερανοδηγού, Ανώτερου Λιμενικού Λεμβοδηγού, Ανώτερου Λιμενοφύλακα και 
Ανώτερου Τεχνίτη, οι οποίες καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής [Κλίμακα Α8-Α9(i)] στην Αρχή Λιμένων Κύπρου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2021»  

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου  Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 
Ιανουαρίου 2022. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του περί της Αρχής Λιμένων 
Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Γραμματειακού 
Λειτουργού, Ανώτερου Λιμενικού Λειτουργού, Ανώτερου Λιμενικού Γερανοδηγού, Ανώτερου Λιμενικού 
Λεμβοδηγού, Ανώτερου Λιμενοφύλακα και Ανώτερου Τεχνίτη, οι οποίες καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής 
[Κλίμακα Α8-Α9(i)] στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, ώστε στο πλαίσιο της νέας οργανωτικής δομής της η Αρχή 
Λιμένων Κύπρου να μπορεί να ανταποκριθεί στον ρυθμιστικό ρόλο που ανέλαβε μετά την αποκρατικοποίηση 
του λιμανιού Λεμεσού. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις καθίστανται αναγκαίες, ώστε, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
υποψήφιοι οι οποίοι να κατέχουν την απαιτούμενη στα σχέδια υπηρεσίας δεκαεξαετή τουλάχιστον συνολική 
υπηρεσία σε προηγούμενη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία να είναι στην κλίμακα Α7, να 
είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων με υποψηφίους που κατέχουν δεκαοκταετή συνολική υπηρεσία στις αμέσως 
προηγούμενες θέσεις.  Περαιτέρω, στις προτεινόμενες τροποποιήσεις διαλαμβάνονται διευκρινιστικές 
τροποποιήσεις σε σχέση με τα καθήκοντα των υπό αναφορά θέσεων.   

 Σημειώνεται ότι οι κανονισμοί εξετάστηκαν σε πρώτο στάδιο από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια 
Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2022, η οποία εισηγήθηκε στην 
επιτροπή την υποβολή τους στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κανείς, καμία.  Άρα, προχωρούμε με την έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, τρεις αποχές και καμία ψήφο εναντίον, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 13 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής - Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και 
Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή [Κλίμακα Α15(i)], Ανώτερου Λειτουργού 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής [Κλίμακα Α13(ii)] και Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής - Θέσεις 

Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Λειτουργού 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Ανδρέας Πασιουρτίδης 

Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

Νίκος Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου                                                  

Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 
Ιανουαρίου 2022. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Διευθυντή [Κλίμακα 
Α15(i)], Ανώτερου Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής [Κλίμακα Α13(ii)] και Λειτουργού 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) στο Υφυπουργείο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.  Σημειώνεται ότι οι εν λόγω θέσεις δημιουργήθηκαν με τον περί 
Προϋπολογισμού Νόμο του 2021 και ακολούθως ετοιμάστηκαν οι πιο πάνω κανονισμοί, ώστε να προχωρήσει η 
διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των συγκεκριμένων σχεδίων υπηρεσίας. 

  Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών, στα υπό 
συζήτηση σχέδια υπηρεσίας περιλήφθηκαν τα καθήκοντα και τα προσόντα που αντιστοιχούν σε θέσεις αυτού 
του επιπέδου και περιεχομένου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

 Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2022, 
στην οποία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών.  Ακολούθως, η υποεπιτροπή εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των 
κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των κανονισμών στο στάδιο της συζήτησής τους από 
την ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Εφόσον δεν υπάρχουν, προχωρούμε στην έγκριση των κανονισμών. 
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 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, δύο ψήφους εναντίον και τρεις αποχές, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Αντιλαμβάνομαι, κύριε Ευσταθίου, για τον ίδιο λόγο που μας λέτε κάθε φορά και τον έχουμε εμπεδώσει, 
ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Το υπ’ αριθμόν 14 θέμα αποσύρεται. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 15 μέχρι 52 αποσύρονται και επανακατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας… 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επιτρέψετέ μου. 

 Πάμε τώρα στην κατάθεση νομοσχεδίων.   

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα νομοθετήματα κατατίθενται 
και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο που έχει 
διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Βιοτραπεζών με Στόχο την 
Έρευνα (Εγκαθίδρυση, Λειτουργία και 
Έλεγχος) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.026-2022). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

2.  Ο περί της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού 
Συνεργαζόμενου Κράτους μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της 
Κύπρου και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Διαστήματος (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.027-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

3.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2022 Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.028-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 
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4.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου του 2022 Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.029-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

5.  Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου 
Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 
2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.030-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

6.  Ο περί Άδειας Οδήγησης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.031-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

7.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.032-2022). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

8.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.033-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

9.  Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.034-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

10.  Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 
Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που 
Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του 
Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών 
και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και 
για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.035-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

11.  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της 
Σερβίας Αναφορικά με Συνεργασία στον 
Τομέα Προστασίας Έναντι Καταστροφών 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.036-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

12.  Ο περί Προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Νεολαίας του 2022 Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.037-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

13.  Ο περί Προϋπολογισμού του 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.038-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

14.  Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής 
Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας του 2022 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.039-2022). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

15.  Ο περί Προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2022 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.040-2022). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 
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16.  Ο περί Προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 
Υγείας του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.041-2022). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

17.  Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.042-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

18.  Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής 
Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου 
του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.043-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

19.  Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.044-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

20.  Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου 
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής του 2022 Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.045-2022). 

Υπουργείο Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού. 

21.  Οι περί Ελεγκτών (Όροι Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.014-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

22.  Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας - Θέσεις Κτηματολογικού 
Λειτουργού Α΄ και Κτηματολογικού 
Λειτουργού Β΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.015-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

23.  Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 2) του 
2021, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2022, 
του προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής 
Στοιχημάτων Κύπρου, σύμφωνα με το 
άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού 
της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Κύπρου 
του 2021 Νόμου του 2021 [Ν. 
28(ΙΙ)/2021]. 
(Αρ. Φακ. 10.04.003). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

Επανακατάθεση 

24.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.088-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

25.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.089-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

26.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.090-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

27.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.092-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 
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28.  Οι περί Εθνικής Φρουράς (Στρατιωτικά 
Μετάλλια) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.093-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

29.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.094-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

30.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Προστασία από τον 
Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.075-2021). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

31.  Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια 
(Ειδικοί) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.076-2021). 

Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

32.  Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.078-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

33.  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό 
Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής 
Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.055-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

34.  Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες 
Εκπομπής Ήχου και Τέλη) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.056-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

35.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.045-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

36.  Οι περί Προστασίας της Παραλίας 
(Άδειες και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.052.036-2015). 

Υπουργό Εσωτερικών                                                                                                                                                 Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών  

37.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.051-2017). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων  

38.  Οι περί Προσωπικού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.086-2017). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

39.  Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων της 
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.087-2017). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

40.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας   

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού  

41.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας   

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού  
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(Αρ. Φακ. 23.03.055.058-2018). 

42.  Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών 
Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών 
Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.072-2018). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

43.  Οι περί του Συντονισμού των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων στους Τομείς της Άμυνας και 
της Ασφάλειας (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.098-2018). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

44.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Διαχείριση και Διάθεση/Χρήση 
Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών 
Αποβλήτων που προκύπτουν από 
Αγελαδοτροφικές Μονάδες) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.013-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος  

45.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρήση 
Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε 
περιπτώσεις Παρουσίας Κυανίου σε 
Λίμνη Τελμάτων και περί Διασπώμενου 
με Ασθενές Οξύ Κυανίου) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.038-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

46.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Επιθεωρήσεις) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.039-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

47.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρηματικές 
Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.040-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

48.  Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων 
(Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.041-2019). 

Υπουργό Υγείας  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

49.  Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

50.  Οι περί Εισροών και Εκροών του 
Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του 
Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης 
Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.079-2019). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

51.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

52.  Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων 
Λεμεσού-Αμαθούντας (Έλεγχος 
Υποστατικών και Λήψη Δραστικών 
Μέτρων) Κανονισμοί του 2021. 

Υπουργό Εσωτερικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 
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(Αρ. Φακ. 23.03.057.001-2020). 

53.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και 
άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

54.  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.111-2020). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

55.  Οι περί Διαμεσολάβησης σε 
Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020). 

Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

56.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.057-2020). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

57.  Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.117-2020). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

58.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση 
Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων 
Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

59.  Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και των 
Διαδικασιών Αποκλεισμού των 
Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.013-2021). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

60.  Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού 
της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.014-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

61.  Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής 
Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.015-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.012-2022). 

Κωστή Ευσταθίου, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

2. Ο περί Δικαστηρίων (Προσωριναί 
Διατάξεις) (Καταργητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.013-2022). 

Κωστή Ευσταθίου, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.014-2022). 

Πανίκο Λεωνίδου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Ορφανίδου, είμαι σίγουρη ότι γι’ αυτό θέλετε τον λόγο. 
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ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Είπα να προλάβω, γιατί συνήθως οι συνάδελφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανένα πρόβλημα, σας ακούμε. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Αφορά το υπ’ αριθμόν 20 νομοσχέδιο, που κατατίθεται από το Υπουργείο Υγείας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Που αφορά; 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του 2022 
Νόμος του 2022».  Ο προϋπολογισμός συνήθως κατατίθεται στην επιτροπή Οικονομικών, αλλά, μιλώντας πριν 
από λίγο και με την πρόεδρο της επιτροπής Οικονομικών, έχω πει ότι θεωρούμε ότι αυτά τα θέματα είναι 
αρμοδιότητα της επιτροπής Υγείας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να το πάρετε στην επιτροπή σας. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 …και ζητούμε όπως μεταφερθεί στην επιτροπή Υγείας για εξέταση ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Ερωτοκρίτου και μετά ο κ. Δαμιανού. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Καμία ένσταση, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, η Βουλή στην προηγούμενή της σύνθεση είχε κάνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γι’ αυτό 
το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το θυμάμαι. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Είχαμε καταθέσει ακριβώς την πρόταση ότι οι καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές έχουν περισσότερα εφόδια, 
για να εξετάζουν και τροπολογίες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το είδαμε και σήμερα στη Σύσκεψη Αρχηγών, κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Όμως, αυτή τη στιγμή έχει γίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, για το οποίο δεν έχουμε ένσταση, αλλά να πω το 
εξής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΙΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Με την ίδια λογική κάλλιστα οι προϋπολογισμοί του ΡΙΚ πού πρέπει να παραπεμφθούν;   

 Επομένως, εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει αντί με το κομμάτι ρύθμιση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μια συνολική ρύθμιση… 
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ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

  …μια θεσμοθετημένη διαδικασία, για να μη γίνονται έτσι α λα καρτ ρυθμίσεις, διότι κάποτε αδικούνται και 
ορισμένες επιτροπές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο, κύριε Δαμιανού.  Θέλω να ενημερώσω ότι σήμερα τέθηκε το ζήτημα στη σύσκεψη αρχηγών 
από τον κ. Λουκαΐδη και έχει απόλυτο δίκαιο η εισήγηση για θεσμοθετημένο συνολικό χειρισμό για τα ζητήματα 
που αφορούν τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, όσον αφορά τους προϋπολογισμούς.  Είναι κάτι το οποίο 
θα αναλάβουμε, ούτως ώστε με το επόμενο έτος, που θα έχουμε τους επόμενους προϋπολογισμούς, να είμαστε 
πανέτοιμοι. 

 Σας ευχαριστώ.   

 Νοουμένου ότι δεν υπάρχει καμία ένσταση, κυρία Ορφανίδου, έχετε το θέμα στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας.   

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.171, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Επί της λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα πλησίον του κυκλικού κόμβου έχουν ενοικιαστεί σε άτομα 
που έχουν αιτηθεί στο παρελθόν διάφορα τεμάχια, εισπράττονται ενοίκια από τον δήμο και καταβάλλονται 
διάφοροι φόροι, όπως η αποκομιδή σκυβάλων. 

 Τα τεμάχια αυτά δεν μπορούν όμως να αξιοποιηθούν, λόγω του ότι δεν υπάρχει οδική σύνδεση. Έχουν 
δοθεί στο παρελθόν υποσχέσεις για τη διάνοιξη δρόμου από την πίσω πλευρά και έγιναν σχεδιασμοί από τον 
Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών εξ όσων γνωρίζω, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει 
οποιαδήποτε εργασία. 

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

1. Μέχρι πού ευρίσκεται ο σχεδιασμός της διάνοιξης του δρόμου και πού οφείλεται η καθυστέρηση; 

2. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.172, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρύση Παντελίδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες 
διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας διαθέτουν πλήρες σύστημα και υποδομή λήψης 
βιομετρικών στοιχείων για αξιοποίηση από πολίτες της που διαμένουν στο εξωτερικό και χρειάζονται έκδοση ή 
ανανέωση διαβατηρίου ή/και ταυτότητας ή/και άλλου πιστοποιητικού και ποιες διπλωματικές αποστολές δε 
διαθέτουν.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.173, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μεσάνων της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα 
του κοινοτικού συμβουλίου για διαφοροποίηση των κριτηρίων επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στους 
κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που 
σημειώνονται στην κοινότητα Μεσάνων. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο 
μελετάται το ενδεχόμενο διαφοροποίησης των κριτηρίων για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, έτσι ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται σε διάφορες κοινότητες που 
γειτνιάζουν με κοινότητες με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.174, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Στο Δημοτικό Σχολείο Κιτίου παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα με το κρύο λόγω έλλειψης εγκατάστασης 
θέρμανσης στις οκτώ αίθουσες του πάνω ορόφου, όπου φοιτούν 160 περίπου μαθητές, και ανεπάρκειας 
θέρμανσης στις κάτω αίθουσες, όπου κάποιες τάξεις έχουν διαφορετικές μεταξύ τους θερμοκρασίες, με 
αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι μαθητές/τριες και να μη συγκεντρώνονται απόλυτα στα μαθήματά τους. 

 Έχω επίσης πληροφορηθεί ότι το αίτημα για εγκατάσταση θέρμανσης έχει τεθεί εδώ και είκοσι χρόνια 
περίπου επανειλημμένα, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ανταπόκριση από το αρμόδιο υπουργείο μέχρι σήμερα. 
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 Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα για επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.011.05.01.006, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

α)  Η αντίδραση των Τμημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν άμεση. Ευαισθητοποιήθηκαν όλες οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες και έσπευσαν επί τόπου για καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν 
τόσο σε ιδιωτικές περιουσίες, όσο και σε δημόσιες υποδομές, λόγω της κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε στις 
7.1.2021 σε πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων και στην κοινότητα Καλαβασού. 

β)  Το Υπουργείο Εσωτερικών αφού αξιολόγησε την κατάσταση, εφάρμοσε την Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου με αριθμό 61.282 και ημερομηνία 9.12.2004.  Δεν κατέστη δυνατό να παραχωρηθεί 
οικονομική βοήθεια σε πληγέντες της κοινότητας Καλαβασού, επειδή οι επηρεαζόμενοι δεν πληρούσαν τα 
κριτήρια της υπό αναφορά Απόφασης. 

γ)  Σε ό,τι αφορά την άμεση διαχείριση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, το Υπουργείο Εσωτερικών 
προέβη μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας στον καθαρισμό των δρόμων της κοινότητας, οι οποίοι 
είχαν καλυφθεί με λάσπες και σε απόφραξη αρκετών οχετών σε δρόμους και πλατείες.  Επιπλέον, η 
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σχεδίασε έργα τα οποία 
υλοποιήθηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και ταυτόχρονα προέβη στην αποκατάσταση ζημιών σε έργα 
υποδομής στην περιοχή. 

δ)  Περαιτέρω, για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου επανάληψης της πλημμύρας, κατά την ίδια χειμερινή 
περίοδο, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας προχώρησε είτε με συνεργεία δικά της είτε με ιδιωτικές 
εργοληπτικές εταιρείες οι οποίες επιλέγηκαν μέσα από διαγωνισμό, σε εργασίες κατασκευής δύο 
γεφυριών στις οδούς Βασιλοπόταμου και Υδατοφράκτη. 

ε)  Έτι περαιτέρω, προωθήθηκε η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τοποθετήθηκαν προστατευτικά 
κιγκλιδώματα κατά μήκος της παρακαμπτήριου οδού Γρηγόρη Αυξεντίου, διενεργήθηκαν εργασίες 
βελτίωσης δρόμων και διάστρωση ασφαλτικών στρώσεων και εκτελέστηκε η κατασκευή μικρού οχετού σε 
δρόμο εντός της κοινότητας, παρά την παρακαμπτήριο οδό Γρηγόρη Αυξεντίου.  

ζ)  Πέραν των πιο πάνω, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας υπό την καθοδήγηση του Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων με δικά της συνεργεία προέβη σε εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού, ο οποίος διασχίζει 
την κοινότητα με σκοπό τη βελτίωση της παροχετευτικής ικανότητας της λεκάνης απορροής του. 

2. Η πλημμύρα που έπληξε την περιοχή ήταν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Τα προβλήματα που 
προέκυψαν έτυχαν εξέτασης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων εμπλεκόμενων 
φορέων με στόχο την πρόληψη τέτοιων καταστροφών, αλλά και τη δημιουργία έργων υποδομής για καλύτερη 
διαχείριση και αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθηκών και φαινομένων πλημμύρας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.076, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

«Επαναπροκήρυξη εντός του 2022 των α) Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών 
και Μειονεκτικών Περιοχών και β) Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου 

 Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα: 

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να επαναπροκηρύξει τα εν λόγω Στεγαστικά Σχέδια περί τις αρχές 
του 2022, με αναθεωρημένα κριτήρια, προκειμένου να καταστούν ακόμη πιο ελκυστικά, κυρίως για τους 
νέους, δίδοντας, μέσω των κινήτρων, ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. 

3. Να σημειωθεί ότι στον Προϋπολογισμό του 2022 περιλήφθηκε πρόνοια ώστε να τριπλασιαστούν οι 
πιστώσεις για τα εν λόγω Στεγαστικά Σχέδια σε σύγκριση με το 2021, από €5 εκ. σε €15 εκ., με στόχο την 
περαιτέρω ενίσχυση της υπαίθρου και ιδιαίτερα όσων διαβιούν στα ορεινά, σε ακριτικές και άλλες 
μειονεκτικές περιοχές, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την καταπολέμηση της 
αστυφιλίας. 

4. Στο παρόν στάδιο, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των νέων σχεδίων, μελετούνται τα αιτήματα/εισηγήσεις 
που έχουν ληφθεί από πολίτες, φορείς και κοινότητες, μεταξύ των οποίων και τα αιτήματα που αφορούν 
σε τεμάχια εκτός ορίων οικιστικών ζωνών/περιοχών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατάλληλα.» 
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Απάντηση ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.095, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

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

1. Μετά από τεχνοοικονομική μελέτη με σκοπό την αναβάθμιση της Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης του 
Περιφερειακού Γυμνασίου και Λυκείου Λευκάρων διεφάνη ότι η αναβάθμιση είναι ασύμφορη.  Σύμφωνα 
με τη μελέτη η ανέγερση νέας αίθουσας αποτελεί οικονομικά συμφέρουσα λύση. 

2. Ένα τέτοιο έργο έχει κόστος που εκτιμάται στα 2 εκατομμύρια ευρώ και δεν περιλαμβάνεται στο ΜΔΠ 
2022-2024. 

3. Ως εκ τούτου, στο παρόν στάδιο γίνεται μελέτη για στεγάνωση της οροφής.  Οι εργασίες στεγάνωσης 
αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2022. 

4. Για την ανέγερση νέας αίθουσας θα καταβληθεί προσπάθεια ένταξης του κονδυλίου σε μελλοντικούς 
προϋπολογισμούς. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.» 

Απάντηση ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.102, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη  

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πλαισίου της Στεγαστικής Πολιτικής 
προχώρησε, μεταξύ άλλων, την 1η Μαρτίου 2021 με την προκήρυξη του αναθεωρημένου Στεγαστικού Σχεδίου 
Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, στο οποίο εντάσσονται επιπλέον ορεινές και 
μειονεκτικές κοινότητες/περιοχές βάσει πρόσθετων κριτηρίων γεωγραφικής επιλεξιμότητας, ενώ παρέχεται και 
αυξημένη οικονομική ενίσχυση σε νεαρά ζευγάρια, νεαρές οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες ή όπου 
απαιτούνται ειδικές κατασκευές για σκοπούς ασφαλείας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας λόγω μορφολογίας 
ή και κλίσης εδάφους. Το εν λόγω Σχέδιο, σε συνδυασμό τόσο με το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης 
Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου όσο και με τα Σχέδια επιδομάτων για στήριξη των κατοίκων 
απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών, στοχεύουν στην καταπολέμηση της αστυφιλίας, στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ανθρώπων στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα όσων διαβιούν στα ορεινά, σε ακριτικές και άλλες 
μειονεκτικές περιοχές. Μέσα από αυτές και άλλες ανάλογες προσπάθειες στόχος είναι να δημιουργηθούν 
προοπτικές συγκράτησης του υπάρχοντος πληθυσμού, αλλά και προσέλκυσης νέων κατοίκων. 

3. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα στην υλοποίηση του πιο πάνω Σχεδίου, μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Μέχρι τις 13.12.2021 υποβλήθηκαν συνολικά 345 αιτήσεις εκ των οποίων εξετάστηκαν και 
εγκρίθηκαν 171 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε ποσό €7,6 εκατομ. περίπου και εκκρεμεί η αξιολόγηση 123 
επιπλέον αιτήσεων, ενώ 51 αιτήσεις έχουν απορριφθεί καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια του Σχεδίου. 

4. Συναφώς, αναφέρεται ότι, στο παρόν στάδιο, τα όποια αιτήματα/εισηγήσεις έχουν ληφθεί από πολίτες, 
φορείς και κοινότητες, αξιολογούνται στο πλαίσιο επαναπροκήρυξης 

του Σχεδίου περί τις αρχές του 2022 με αναθεωρημένα κριτήρια, προκειμένου να καταστεί ακόμη πιο ελκυστικό 
κυρίως για τους νέους, δίδοντας, μέσω των κινήτρων, ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. 
Να σημειωθεί ότι στον Προϋπολογισμό του 2022 περιλήφθηκε πρόνοια ώστε να τριπλασιαστούν οι πιστώσεις 
για τα εν λόγω στεγαστικά σχέδια σε σύγκριση με το 2021, από €5 εκατομ. σε €15 εκατομ. με στόχο για την 
περαιτέρω ενίσχυση της υπαίθρου και ιδιαίτερα όσων διαβιούν στα ορεινά, σε ακριτικές και άλλες μειονεκτικές 
περιοχές, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την καταπολέμηση της αστυφιλίας. 

5. Στο παρόν στάδιο, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των νέων σχεδίων, μελετώνται τα αιτήματα/εισηγήσεις 
που έχουν ληφθεί από πολίτες, φορείς και κοινότητες μεταξύ των οποίων και τα αιτήματα που αφορούν σε 
τεμάχια εκτός ορίων οικιστικών ζωνών/περιοχών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατάλληλα.» 

Απάντηση ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
κ. Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.109, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και, με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβα από το 
αρμόδιο Τμήμα, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

Η εκκλησία του Αγίου Ιλαρίωνα στην κοινότητα Επισκοπής, στην επαρχία Πάφου, βρίσκεται σε μια 
τοποθεσία με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία αλλά συνάμα και σε ένα σημείο με ιδιαίτερα προβλήματα, λόγω 
των κατολισθήσεων των βράχων της περιοχής. Το Μνημείο έχει υποστεί σοβαρές φθορές λόγω του 
προβλήματος αυτού αλλά και λόγω της διάνοιξης δρόμου πρόσβασης στην κοινότητα. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων 
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έχει κηρύξει την εκκλησία ως Αρχαίο Μνημείο Δεύτερου Πίνακα το έτος 1977 και είχε προχωρήσει σε εργασίες 
συντήρησης και αποκατάστασης της εκκλησίας το έτος 1979. 

2. Σημειώνεται ότι, το αρμόδιο Τμήμα έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μνημείο 
και έχει προχωρήσει σε μια σειρά εργασιών που αφορούν στη συντήρηση και στην αποκατάσταση του. 
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης το 2004, έγινε κατολίσθηση βράχου, που είχε ως 
αποτέλεσμα να κινδυνεύσει το συνεργείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων και να υποστεί σημαντικές ζημιές ιδιωτικό 
όχημα μέλους του συνεργείου. Έπειτα από αυτό το ατυχές συμβάν, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με 
την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, προχώρησαν στην εκπόνηση μελέτης για την προστασία του μνημείου καθώς 
και των επισκεπτών από τις κατολισθήσεις των βράχων. Η υπό αναφορά μελέτη ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 
του 2006 και η υλοποίηση της έγινε το έτος 2008. Αναφέρεται ότι, το έτος 2009 το Τμήμα Αρχαιοτήτων άρχισε 
εργασίες σωστικής συντήρησης στο μνημείο, οι οποίες είχαν διακοπεί, λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν 
στο βράχο εντός του μνημείου. 

3. Έπειτα από αίτημα της Κοινότητας για συνέχιση των εργασιών συντήρησης του μνημείου, Λειτουργός του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων επισκέφτηκε το μνημείο και διαπίστωσε ότι έγινε παράνομη επέμβαση από μέρους της 
Κοινότητας στα προστατευτικά μέτρα του συστήματος ανάσχεσης κατολισθήσεων του βράχου. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται πλέον η ασφάλεια τόσο των επισκεπτών όσο και των εργαζομένων. Για το 
γεγονός αυτό ενημερώθηκε η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, ως η αρμόδια αρχή, η οποία έχει αναλάβει το θέμα, 
με την ανάθεση σε μελετητή της επανεξέτασης της ασφάλειας του συστήματος ανάσχεσης των βράχων. 

4. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τους κινδύνους που προαναφέρθηκαν, το έτος 2020 συνεργείο συντήρησης 
τοιχογραφιών του Τμήματος Αρχαιοτήτων είχε προβεί σε έλεγχο της κατάστασης διατήρησης των τοιχογραφιών 
και είχε πραγματοποιήσει περιορισμένης έκτασης εργασίες σωστικής συντήρησης. 

5. Καταλήγοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η συντήρηση και ανάδειξη της εκκλησίας του Αγίου Ιλαρίωνα 
αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Τμήμα Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων. Παρόλα αυτά θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πλήρης αποκατάσταση της εκκλησίας στην αρχική της μορφή 
δεν είναι εφικτή, λόγω του ότι τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι επαρκή για την υλοποίηση ενός τέτοιου 
εγχειρήματος. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων προτίθεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο χώρο και να συντονίσει την 
εκπόνηση μελέτης, συντήρησης και ανάδειξης των σωζόμενων καταλοίπων του μνημείου, μετά την επίλυση των 
θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια του συστήματος ανάσχεσης των βράχων. 

6. Στη διάθεση σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. 
Στέφης Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.117, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου  

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, η οποία αφορά στο θέμα του υπερπληθυσμού των Φυλακών, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον αριθμό των καταδικασθέντων αλλοδαπών και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

 Το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στις φυλακές είναι διαχρονικό και σοβαρό, αφού η ύπαρξή του 
δημιουργεί δυσχέρειες στο κατά γενική ομολογία θετικό σωφρονιστικό έργο που επιτελείται τα τελευταία χρόνια. 
Έχοντας επίγνωση των δυσχερειών αυτών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε συνεργασία με 
το Τμήμα Φυλακών καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για αντιμετώπιση και απάμβλυνση του προβλήματος του 
υπερπληθυσμού. 

2. Ειδικότερα αναφέρεται η ψήφιση της νομοθεσίας για τις φυλακές [Ν.35(Ι)/20] και η έγκριση των σχετικών 
Κανονισμών (ΚΔΠ 149/20), οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 3ης 
Απριλίου, 2020. Οι νομοθετικές και κανονιστικές αυτές αλλαγές σηματοδοτούν σημαντικές και μόνιμες θετικές 
εξελίξεις στο σωφρονιστικό σύστημα αφού: 

- διευρύνεται η χρήση της ηλεκτρονικής κατ’ οίκον επιτήρησης (Βραχιολάκι), ιδίως σε ελαφρυποινίτες 
κρατούμενους, 

- ενισχύεται ο θεσμός της Ανοιχτής Φυλακής με τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ένταξης κρατουμένων και 

- ενισχύεται ο ενταξιακός προσανατολισμός του Κέντρου Εκπαιδευτικής Επαγγελματικής Ένταξης 
Κρατουμένων (ΚΕΕΑ) και τα δικαιώματα των κρατουμένων που είναι ενταγμένοι σε αυτό. 

 Οι αλλαγές αυτές, βοηθούν στην απάμβλυνση του προβλήματος της υπερσυγκέντρωσης κρατουμένων 
στις ιδιαίτερα επιβαρυμένες κλειστές πτέρυγες των Φυλακών. Επιπλέον, ενισχύουν ακόμα περισσότερο τον 
ανθρωποκεντρικό/αναμορφωτικό/επανενταξιακό προσανατολισμό της σωφρονιστικής μας πολιτικής και 
διαδικασίας. 

3. Το ζήτημα του υπερπληθυσμού στις φυλακές και της κράτησης μεγάλου αριθμού αλλοδαπών λόγω 
παραβίασης της μεταναστευτικής νομοθεσίας, άπτεται της διαχείρισης του ιδιαίτερα σύνθετου και πολυδιάστατου 
μεταναστευτικού ζητήματος που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία. Στα πλαίσια αυτά, ως γνωστό, έχει 
συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ν.73(Ι)/2018, το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, με 
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αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει πρωτόδικα επί οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης, η οποία εκδίδεται 
δυνάμει του Περί Προσφύγων Νόμου. 

4. Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω το σοβαρό πρόβλημα του υπερπληθυσμού των φυλακών καθώς και η 
αναζήτηση άλλων εναλλακτικών τρόπων έκτισης ποινής για συγκεκριμένα αδικήματα, ή εναλλακτικών κυρώσεων 
αντί της φυλάκισης, αποτελούν το αντικείμενο εξέτασης από την Ad Hoc Επιτροπή που έχει συσταθεί υπό την 
προεδρία της Διευθύντριας του Τμήματος Φυλακών, μετά από Πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως και σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 7/5/2020. 

 Η Ad Hoc Επιτροπή υπέβαλε στις 11/11/21 στην Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ενδιάμεσο 
Πόρισμα με τίτλο “Για τη διερεύνηση του προβλήματος του υπερπληθυσμού σε σχέση με ομάδα αλλοδαπών 
κρατουμένων και ειδικότερα των αλλοδαπών κρατουμένων για το αδίκημα της παράνομης μετανάστευσης και 
άλλων συναφών αδικημάτων” που αφορά στη διαχείριση του αλλοδαπού σωφρονιστικού πληθυσμού. Επειδή οι 
δύο από τις τρείς εισηγήσεις της Ad Hoc Επιτροπής, αφορούσαν στις αρμοδιότητες του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, έχει ήδη διαβιβαστεί αντίγραφο του σχετικού πορίσματος της Επιτροπής, στον Γενικό Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας με την παράκληση όπως μελετηθούν οι εισηγήσεις της. 

 Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θα συνεχίσει και θα 
εντείνει τις προσπάθειές του για τη λύση/απάμβλυνση του διαχρονικού προβλήματος του υπερπληθυσμού των 
φυλακών προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το σωφρονιστικό και αναμορφωτικό έργο των φυλακών 
προς όφελος των κρατουμένων και της κοινωνίας.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο.  Δε θα προχωρήσουμε σήμερα στο Κεφάλαιο Τέταρτο, αλλά θέλω να πω ότι έχουμε 
ήδη προγραμματίσει τη συζήτηση του Κεφαλαίου Τετάρτου μετά, προς το τέλος μάλλον του μηνός, θα 
τελειώσουμε με τη μεταρρύθμιση, οπόταν να το έχετε υπόψη σας και θα σας κοινοποιηθεί η ημερομηνία, ώστε 
να το γνωρίζετε έγκαιρα, όπως επίσης και το θέμα. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη 
συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων ορίζεται για την Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022, στις 4.00 μ.μ., με την 
ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.157-2021). 

 2.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης 
Άγριας Πανίδας του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.014-2022). 

 3.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης 
Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.018-2022). 

 4.  Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής 
Δράσης) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.063-2021). 

 

 

5.  Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 
2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.004-2022). 

 6.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.012-2022). 

 7.  Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.195-2021). 

 8.  Ο περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.145-2021). 

 9.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον 
Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.075-2021). 
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 10.  Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια Ειδικοί (Καταργητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.076-2021). 

 11.  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης 
Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.077-2019). 

 12.  Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων 
Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.133-2019). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επιτυχής 
αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών 
προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, 
καθώς και η αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

 3. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022). 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής και ευχαριστώ για την υπομονή σας. 

(Ώρα λήξης:  7.00 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα  Νεοφύτου Αβέρωφ 

(Πρόεδρος Βουλής) Ορφανίδου Σάβια 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργιάδης Χάρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Γεωργίου Νίκος Σύκας Νίκος 

Δημητρίου Δημήτρης Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κουλλά Ονούφριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Μαυρίδης Μάριος  
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ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Δαμιανού Άριστος Στεφάνου Στέφανος 

Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κώστα Κώστας Χριστόφιας Χρίστος 

Λουκαΐδης Γιώργος Χριστοφίδης Χρίστος 

Νικολάου Μαρίνα  

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 

Παπαγιάννης Λίνος Χρίστου Χρίστος 

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής Σιζόπουλος Μαρίνος 

ΔΗΠΑ 

Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 

Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι  

Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Αννίτας Δημητρίου: 

α. στον θάνατο του Χρήστου Σαρτζετάκη, πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, και τήρηση 
μονόλεπτης σιγής στη μνήμη του εκλιπόντος,  

β. στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου και  

γ. στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. 

2. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

 α. Διαδικτυακή συμμετοχή του κ. Νίκου Τορναρίτη ως επικεφαλής και των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, 
Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Κωστή Ευσταθίου στις εργασίες της ολομέλειας του 1ου Μέρους της 
Συνόδου 2022 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) και 
επανεκλογή του κ. Κωστή Ευσταθίου ως προέδρου της Υποεπιτροπής για τον Πολιτισμό, τη 
Διαφορετικότητα και την Πολιτιστική Κληρονομιά. 

 β. Συμμετοχή των κ. Νίκου Τορναρίτη και Γιώργου Λουκαΐδη σε συνεδρία της Επιτροπής 
Παρακολούθησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. 
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 γ. Συμμετοχή του κ. Γιώργου Λουκαΐδη σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και 
Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ. 

 δ. Συμμετοχή του κ. Μάριου Μαυρίδη ως επικεφαλής και των κ. Φωτεινής Τσιρίδου και Χριστιάνας 
Ερωτοκρίτου σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα εθνικά κοινοβούλια, με θέμα 
την αξιολόγηση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust). 

3. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2021», αγορεύσεις (Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Αλέκος Τρυφωνίδης, Ζαχαρίας Κουλίας, Άριστος 
Δαμιανού, Χάρης Γεωργιάδης) και ψήφισή του σε νόμο. 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2022 
Νόμος του 2022», αγορεύσεις και συζήτηση (Χρίστος Χριστοφίδης, Χρύσανθος Σαββίδης, Ανδρέας 
Θεμιστοκλέους, Αλέκος Τρυφωνίδης, Μαρίνος Σιζόπουλος, Χρύσης Παντελίδης, Ονούφριος Κουλλά, 
Παύλος Μυλωνάς, Νίκος Τορναρίτης, Πρόεδρος), ψήφισή του σε νόμο και δικαιολόγηση της αρνητικής 
ψήφου από τον κ. Χρύσανθο Σαββίδη. 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2022 
Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο.  

6. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», παρατηρήσεις των κ. Χαράλαμπου 
Θεοπέμπτου και Κυριάκου Χατζηγιάννη και ψήφισή της σε νόμο.  

7. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της 
Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021», 
συζήτηση (Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Πρόεδρος, Μιχάλης Γιακουμή, Λίνος Παπαγιάννης, Νίκος 
Κέττηρος, Πρόδρομος Αλαμπρίτης) και έγκρισή τους. 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης στη Δημοκρατία του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) Νόμος του 2020», αγορεύσεις και συζήτηση (Αλεξάνδρα 
Ατταλίδου, Άριστος Δαμιανού, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Νίκος Τορναρίτης, Γιώργος Λουκαΐδης) και ψήφισή 

του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί της Λειτουργίας και Χρήσης του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 
Δεύτερης Γενιάς (SIS II) στη Δημοκρατία Νόμος του 2022». 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διευκόλυνσης του Μηχανισμού Παράδοσης Καταζητούμενων 
βάσει Εντάλματος Σύλληψης Μεταξύ της Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου Νόμος του 2021», 
αγορεύσεις και συζήτηση (Κωστής Ευσταθίου, Πανίκος Λεωνίδου, Χρίστος Χρίστου, Παύλος Μυλωνάς, 
Άριστος Δαμιανού, Νίκος Τορναρίτης, Ζαχαρίας Κουλίας, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου) και καταψήφισή του. 

10. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες 
Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

11. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους. 

12. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής - 
Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Λειτουργού 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή 
τους. 

13. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, συζήτηση (Σάβια Ορφανίδου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Άριστος 
Δαμιανού) και απόφαση για την παραπομπή του θέματος με τίτλο «Ο περί Προϋπολογισμού του 
Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του 2022 Νόμος του 2022» στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας. 

14. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Διάνοιξη δρόμου για την αξιοποίηση ενοικιαζόμενων τουρκοκυπριακών τεμαχίων επί της λεωφόρου 
Φανερωμένης στη Λάρνακα - Υποδομή λήψης βιομετρικών στοιχείων για έκδοση πιστοποιητικών από 
πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό - Ενδεχόμενο διαφοροποίησης κριτηρίων για 
επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης - Προβλήματα θέρμανσης που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Σχολείο 
Κιτίου. 

15. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Καταβολή αποζημιώσεων για τις πλημμύρες στην Καλαβασό - Παράταση του Σχεδίου Στεγαστικής 
Πολιτικής, κονδύλια και δικαιούχοι - Ανάγκη επισκευής της αίθουσας πολλαπλής χρήσης στο Περιφερειακό 
Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων - Στοιχεία για το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών 
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και Μειονεκτικών Περιοχών - Ανάγκη αναστήλωσης της παλιάς εκκλησίας του Αγίου Ιλαρίωνα στην 
κοινότητα Επισκοπής Πάφου - Πρόβλημα υπερπληθυσμού στις Κεντρικές Φυλακές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή: €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 10ης Φεβρουαρίου 2022 

Ώρα έναρξης:  4.05 μ.μ. 

Αρ. 16 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας του σώματος.  Παρακαλώ τον γραμματέα να διαπιστώσει 
αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία! 

 Εδώ στο προεδρείο υπάρχουν τρία κεραστικά, δεν ξέρω ποιοι γιορτάζουν, να ζήσουν και να 
χιλιοχρονίσουν! 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Χάρης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Ο Παφίτης ο Πάζαρος; 

 Να ζήσουν και οι τρεις, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα! 

 Κύριε Θεοπέμπτου, να ζήσεις!  Είσαι στο βάθος και δεν το άκουσες. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου) 

 Να ̛ στε καλά! 

 Λοιπόν… 

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών, η οποία τιμάται διεθνώς τη 14η 
Φεβρουαρίου, ο Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών πραγματοποιεί κατά την τρέχουσα 
εβδομάδα ποικίλες δράσεις παγκύπρια, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και κατ’ 
επέκταση τη στήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής συγγενής καρδιοπάθεια. 

 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου εννέα στα χίλια παιδιά παγκοσμίως γεννιούνται 
με καρδιακή πάθηση, με τα αίτια να παραμένουν άγνωστα για το 80% των περιστατικών.  Παρ’ όλα αυτά, οι 
συγγενείς καρδιοπάθειες σε όλο το ηλικιακό φάσμα δύναται να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν στην 
πλειονότητά τους από εξειδικευμένο προσωπικό με την εφαρμογή ειδικών υπερηχογραφικών τεχνικών και 
επεμβατικών μεθόδων.  Η μεγάλη πρόοδος των απεικονιστικών εξετάσεων λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής των ασθενών με συγγενή καρδιοπάθεια. 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι τον ερχόμενο Απρίλιο θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ η Ετήσια Συνάντηση 
της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων. 



1120 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαχρονική προσπάθεια 
στήριξης των καρδιοπαθών, ενισχύοντας περαιτέρω τη σχετική νομοθεσία στο πλαίσιο πάντοτε του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου.  Ανάμεσα στις προγραμματισμένες αυτή την εβδομάδα δράσεις είναι και η φωταγώγηση με κόκκινο 
χρώμα τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου, του κτιρίου της Βουλής.  Με αυτό τον συμβολικό τρόπο το κοινοβούλιο 
εκφράζει τη συμπαράστασή του σε όλους τους ασθενείς με καρδιοπάθειες και στις οικογένειές τους. 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 

 Κύριε γραμματέα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 4 Φεβρουαρίου ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, Ειδικός Αντιπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) για θέματα 
Συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών, συμμετείχε σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα:  «Η επανάσταση της 
καθαρής ενέργειας και οι επιπτώσεις της στην περιοχή του ΟΑΣΕ».  Ο κ. Χατζηγιάννης υπογράμμισε τον 
σημαντικό ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών για την προώθηση και υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης και 
κάλεσε τους πολίτες, ειδικότερα τους νέους, να αγωνιστούν για ενεργειακή δικαιοσύνη και ενεργειακή 
δημοκρατία, στη βάση κοινωνικά δίκαιων, συμμετοχικών και δημοκρατικών παραμέτρων, οι οποίες να 
διασφαλίζουν τις αρχές της διαφάνειας και του κράτους δικαίου. 

 Στις 9 Φεβρουαρίου οι κ. Χάρης Γεωργιάδης, Μαρίνα Νικολάου, Χρύσης Παντελίδης και Αλεξάνδρα 
Ατταλίδου συμμετείχαν διαδικτυακά σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τις προσδοκίες των εθνικών κοινοβουλίων για τη Διάσκεψη 
για το Μέλλον της Ευρώπης.  Συζητήθηκαν τα θέματα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, οι πολιτικές προτεραιότητες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προτεινόμενη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού δημόσιας διαβούλευσης μεταξύ των 
πολιτών και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

 Η κ. Ατταλίδου τόνισε την ανάγκη αναθεώρησης του ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου κατά τρόπο που να 
ενισχύει τον ρόλο των πολιτών στην ανάδειξη των αντιπροσώπων του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Σημείωσε επίσης ότι η πρόταση για δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής εκλογικής 
περιφέρειας στις Ευρωεκλογές πρέπει να διασφαλίζει τη σύνδεση μεταξύ πολιτών και εκλελεγμένων 
αντιπροσώπων, με πρόνοιες για επαρκή αντιπροσώπευση των φύλων και όλων των γεωγραφικών περιοχών 
της Ένωσης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστώ πολύ. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Προ ημερησίας διατάξεως θέλω να ανακοινώσω ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας 
των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού ολοκλήρωσε την αυτεπάγγελτη εξέταση περιστατικού 
σημειωθέντος μεταξύ του βουλευτή κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους και της κοινοβουλευτικής συνεργάτιδος του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών κ. Έφης Ξάνθου, σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, και, αφού ομόφωνα κατέληξε ότι υπήρξε 
αντιδεοντολογική συμπεριφορά του κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να επιβάλει στον εν 
λόγω βουλευτή την προβλεπόμενη στον Κανόνα 15(α) του Μέρους 5 του Κώδικα Δεοντολογίας, κύρωση 
προφορικής επιπλήξεως. 

Ένα λεπτό πριν την είσοδό μου εις την ολομέλεια επικοινώνησε τηλεφωνικώς μαζί μου ο συνάδελφος και 
με παρακάλεσε να πληροφορήσω το σώμα ότι ο ίδιος ήταν το πρωί εις τη Βουλή των Αντιπροσώπων -και μάλιστα 
ήταν ενώπιόν μας εις την επιτροπή Ελέγχου- και ουδόλως ειδοποιήθη ότι σήμερα θα του επιβαλλόταν αυτή η 
ποινή.  Ήθελε να είναι παρών.  Ο λόγος της απουσίας του είναι καθαρά για αυστηρούς, σοβαρούς οικογενειακούς 
λόγους, γι’ αυτό την ώρα που του ανακοίνωσαν από τη Βουλή ότι θα εκφωνηθεί το κείμενο που ανέγνωσα μόλις 
τώρα ήταν ήδη στη Λεμεσό, πριν πέντε-δέκα λεπτά. 

Μάλιστα.  Λοιπόν. 

 Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διατάξεως, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες, αν δεν υπάρχει ένσταση. 

 Το πρώτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τροποποίηση του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, 
για να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση 
των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή 
τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19», ώστε 
να καταργηθεί η περιττή γραφειοκρατία και η θέσπιση σταθμισμένων μέτρων για τον μετριασμό της οικονομικής 
αβεβαιότητας που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, με στόχο την αποφυγή εισαγωγής αλλαγών που 
θα αυξήσουν τη διοικητική επιβάρυνση στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 

3) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χρύσης Παντελίδης, αναπλ. πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 31 Ιανουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο Σύνδεσμος 
Τραπεζών Κύπρου και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΣΕΠΕΥ), 
παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης η πρόεδρος της επιτροπής κ. 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και τα μέλη της κ. Άριστος Δαμιανού και Σωτήρης Ιωάννου. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής 
πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 
2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης 
από την κρίση της COVID-19». 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, η Οδηγία 2021/338/ΕΕ αποσκοπεί στην κατάργηση της 
περιττής γραφειοκρατίας και στη θέσπιση σταθμισμένων μέτρων για τον μετριασμό της οικονομικής αβεβαιότητας 
που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, με στόχο την αποφυγή εισαγωγής αλλαγών που θα αυξήσουν 
τη διοικητική επιβάρυνση στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.  Οι τροποποιήσεις που επιφέρει η 
υπό αναφορά Οδηγία συναποτελούν δέσμη μέτρων που θεσπίζεται υπό τον τίτλο «Δέσμη μέτρων για την 
ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών (Capital Markets Recovery Package)». 

 Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 
επιτυγχάνεται η απλούστευση των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών από τις εταιρείες παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς η προστασία των επενδυτών.  Η εν λόγω 
απλούστευση των απαιτήσεων επέρχεται μεταξύ άλλων μέσω του περιορισμού των πληροφοριών που πρέπει 
να παρέχονται στους επαγγελματίες επενδυτές και στους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους σχετικά με το κόστος 
και τις επιβαρύνσεις, καθώς και της σταδιακής κατάργησης της παροχής πληροφοριών σε έντυπη μορφή σχετικά 
με τις επενδύσεις.  Συναφώς, με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί τόνωση της ρευστότητας και ευκολότερη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων. 

 Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, η Δημοκρατία έπρεπε να εναρμονιστεί με την υπό αναφορά Οδηγία μέχρι 
τις 28 Νοεμβρίου 2021, με ημερομηνία εφαρμογής την 28η  Φεβρουαρίου 2022. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη τροποποίησης του νομοσχεδίου, ώστε να 
επέλθουν σε αυτό μικρής έκτασης βελτιώσεις για σκοπούς σαφήνειας επιμέρους προνοιών αυτού και να εισαχθεί 
σχετική πρόνοια, ώστε να καθοριστεί ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου η 28η Φεβρουαρίου 2022. 

 Σημειώνεται ότι, στη βάση των πιο πάνω, το Υπουργείο Οικονομικών, υιοθετώντας τις εισηγήσεις της 
επιτροπής, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου 
κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία!   

 Έχουμε ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;   

 Ουδείς υπάρχει. 

 Άρα, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

  Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 17Α.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

  Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 30Α.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 31 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 58 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 59 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 74 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 105 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 14. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 14 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο*. 

 Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και 
Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του 2022 Νόμος του 2022». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας ποσού ύψους €12.369.032 για 
τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου και στις 7 Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της βουλευτής της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Αντρέας Καυκαλιάς. 

 Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας για το 2022 είναι ελλειμματικός 
και προβλέπει δαπάνες ύψους €12.369.032 και έσοδα ύψους €9.341.210, τα οποία προβλέπεται να προέλθουν 
κυρίως από την έκδοση και ανανέωση αδειών κυνηγίου και χρήσης κυνηγετικών όπλων (€3.665.000), από 
επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών (€523.500), από διάφορα άλλα έσοδα όπως αντισταθμιστικά, 
δωρεές και εισφορές (€953.710) και από κρατική χορηγία, η οποία παραχωρείται μέσω του Υπουργείου 

 
* Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 

στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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Εσωτερικών (€4.199.000). 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η εν λόγω χορηγία θα χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους 
σκοπούς: 

1. Την εφαρμογή απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διόρθωση του καθεστώτος 
απασχόλησης των εποχικών αγροπυροσβεστών και την εξομοίωση των ωφελημάτων τους με αυτά του 
τακτικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. 

2. Την εκπλήρωση μέρους των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που απορρέουν από την Οδηγία 
2009/147/ΕΕ περί της Διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών. 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας για το έτος 2022 
αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Αποδοχές προσωπικού (€3.344.961). 

2. Εισφορά για συνταξιοδοτικά ωφελήματα και συντάξεις (€1.061.010). 

3. Ωρομίσθιο προσωπικό (€4.000.291). 

4. Συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων (€220.000). 

5. Ευρωπαϊκά προγράμματα (€1.175.000). 

6. Διάφορα άλλα έξοδα (€1.048.170). 

 Το έλλειμμα του προϋπολογισμού (€3.072.622) σύμφωνα με τα στοιχεία θα καλυφθεί από το αποθεματικό 
του ταμείου, το οποίο αποτελείται από συσσωρευμένα πλεονάσματα των τελευταίων ετών. 

 Στο στάδιο της εξέτασης του προτεινόμενου προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων 
τα ακόλουθα: 

1. Τα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους έργα. 

2. Η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του ταμείου. 

3. Η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα ανταπόκρισης της Υπηρεσίας Θήρας στην επίτευξη των 
καθηκόντων της. 

 Σχετικά με τα πιο πάνω οι εκπρόσωποι του ταμείου ανέλυσαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις που 
αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα δηλώνοντας ότι αυτά αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Tη διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του 
προγράμματος LIFE. 

2. Tην προστασία και διατήρηση του Γύπα. 

3. Tο εθνικό σχέδιο διαχείρισης των ειδών του Ακάμα. 

4. Tην ανέγερση νέου και την αναβάθμιση του υφιστάμενου Κέντρου Περίθαλψης και Αποκατάστασης της 
Άγριας Πανίδας. 

 Αναφορικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση των θηροφυλάκων της υπηρεσίας δήλωσαν ότι μέρος του 
προσωπικού έχει λάβει εκπαίδευση από την αστυνομική ακαδημία, ενώ παράλληλα μακροπρόθεσμος στόχος 
του ταμείου είναι η θέσπιση κανονισμών για τη λειτουργία σχολής θηροφυλακής, καθώς και η προώθηση 
νομοθετικών ρυθμίσεων που να επιτρέπουν την οπλοφορία των θηροφυλάκων για σκοπούς εκτέλεσής των 
καθηκόντων τους. 

 Σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης της υπηρεσίας δήλωσαν ότι, παρ’ 
όλο που εκτελούνται περίπολα και έλεγχοι επί εικοσιτετραώρου βάσεως, εντούτοις το μέγεθος και η δυσκολία 
στην προσβασιμότητα της υπαίθρου δυσχεραίνει το έργο της υπηρεσίας και ενδεχομένως σε κάποιες 
περιπτώσεις να προκύπτουν καθυστερήσεις. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα 
μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής 
του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς 
και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του 
νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας για το έτος 
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2022. 

 Στη βάση των πιο πάνω θέσεων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την 
παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης κατά τη συζήτησή 
του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 ΔΗΚΟ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ στην ολομέλεια, ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ είναι υπέρ του νομοσχεδίου. 

 Έχουμε ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Λίνος, ο κ. Σαββίδης… 

 Σημειώστε τους, κύριε Γεωργίου. 

 Ο κ. Χρίστος Χριστοφίδης, ο κ. Θεοπέμπτου… 

 Σημειώστε τους όλους, βλέπω τον κ. Τρυφωνίδη… 

 Κύριε Χριστοφίδη, ξεκινούμε από κοντά σας.  Θέλετε; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Έχουμε εξετάσει στην επιτροπή Οικονομικών τον προϋπολογισμό του Ταμείου Θήρας.  Θέλω να κάμω 
δύο παρατηρήσεις.  Πρώτον, έχουμε θέσει τζιαι στην επιτροπή Οικονομικών ένα σοβαρό κατά την άποψή μας 
ζήτημα, που έχει να κάμει με την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας.  Εργάζεται ένας αριθμός σε αυτή 
την υπηρεσία ωρομίσθιων θηροφυλάκων οι οποίοι, ενώ εκτελούν χρέη κανονικά, δεν μπορούν να οπλοφορούν, 
δεν περνούν από την κατάλληλη κατάρτιση και είναι σε έναν διαρκή ουσιαστικά κίνδυνο.  Έχουμε πάρει την 
απάντηση ότι ετοιμάζεται τροποποίηση των κανονισμών, αλλά και σύσταση σχολής θηροφυλάκων, ούτως ώστε 
να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα.  Θα παρακολουθούμε το θέμα και θα συνεχίσουμε να ασκούμε 
πιέσεις, για να λυθεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, που αφορά δεκάδες ανθρώπους που με κίνδυνο ουσιαστικά τη 
ζωή τους καθημερινά προσπαθούν να εκτελέσουν το έργο τους.  Θέλω να πω επίσης ότι έχουμε γίνει κοινωνοί 
καταγγελιών ότι αυτοί οι ωρομίσθιοι θηροφύλακες εσχάτως αξιοποιούνται ακόμα και για περιπολίες εις την 
Πράσινη Γραμμή.  Αντιλαμβάνεστε ότι για τούτους όλους τους λόγους τζιαι για πολλούς άλλους επείγει η επίλυση 
αυτού του ζητήματος. 

 Έχουμε τοποθετηθεί επίσης στην επιτροπή για την επανασύσταση του ουλαμού, με την οποία 
αντιλαμβάνομαι ότι η ηγεσία του Ταμείου Θήρας συμφωνεί, αλλά το θέμα κάπου κολλά στο Υπουργείο 
Εσωτερικών. 

 Ευχαριστούμε πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοφίδη. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Λίνος Παπαγιάννης εξ Αμμοχώστου. 

 Κύριε Παπαγιάννη. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

 Αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρόεδρε, ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει μια σειρά από πολύ σοβαρά ζητήματα, αλλά 
δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι μερικές δεκάδες χιλιάδες συμπατριωτών μας, κατ’ ακρίβεια περισσότερες 
από σαράντα τρεις χιλιάδες, πληρώνουν κάθε χρόνο την άδεια κυνηγίου, που εν πάση περιπτώσει είναι ένα 
ποσό κοντά στα €3 εκατομ., που σε αυτή την περίπτωση θα συμπληρώσει τον εσωτερικό προϋπολογισμό του 
Ταμείου Θήρας.  Η δημιουργία της αρμόδιας υπηρεσίας έγινε με κύριο σκοπό τη διαφύλαξη της άγριας ζωής, της 
πανίδας και της χλωρίδας αυτού του τόπου. 

 Δυστυχώς ή ευτυχώς -και αυτό δεν είναι ευθύνη της Υπηρεσίας Θήρας- τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα 
όμως τα τελευταία δύο χρόνια, έχει γίνει έντονο ένα φαινόμενο που δεν ξέρω πώς αυτό το κράτος το αποδέχεται 
και δεν ξέρω σε ποια ευρωπαϊκή χώρα θα ήταν αποδεκτό!  Αναφέρομαι ξεκάθαρα στις δεκάδες καταγγελίες των 
τελευταίων ημερών που αφορούν ακτιβιστές και στο γεγονός ότι έχει καταντήσει αυτό το κράτος να αστυνομεύει 
ανθρώπους που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα, καμία εξουσία, γιατί όπως λέν’, θέλουν να πατάξουν τη 
λαθροθηρία.  Για όλους όσοι δεν το γνωρίζουν, δεκάδες θηροφύλακες απασχολούνται καθημερινά με το να 
προστατεύουν -εντός και εκτός εισαγωγικών- χωρίς τη θέλησή τους, εκτελώντας οδηγίες, ανθρώπους ξένης 
υπηκοότητας που καθημερινά παραβιάζουν τον Ποινικό Κώδικα. 

 Θα σας αναφέρω ότι τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει παραβιάσεις περιουσιών, όπου υπάρχουν 
περιφραγμένοι χώροι, έχουν γίνει κατασχέσεις -αν είναι δυνατό- περιουσίας νόμιμων κυνηγών από ανθρώπους 
που δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση.  Και αυτό το δηλώνω δημόσια, το καταγγέλλω δημόσια.  Έχω προβεί και 
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σε καταγγελίες και στην τέως Υπουργό Δικαιοσύνης και στη νυν και υπάρχει και μία πρόταση νόμου, που 
χρονολογείται περίπου στα τρία χρόνια, για αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. 

 Καλώ λοιπόν το σώμα, αν θέλουμε, όπως διάφοροι βουλευτές διατείνονται, να βελτιώσουμε ή να 
εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο, να το εξετάσουμε.  Και, απλώς για να καταγραφεί, θα σας αναφέρω ότι ακόμα 
και πυροβόλα όπλα τις τελευταίες μέρες -γνωρίζω τι λέω- έχουν κατασχεθεί από κάποιον που δεν έχει καμία 
αρμοδιότητα.  Πώς είναι αυτό δυνατό σε μια ευρωπαϊκή χώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κάποιοι αντικατέστησαν τις αρχές τις δικές μας απ’ ό,τι φαίνεται.  Τέλος πάντων. 

 Λοιπόν, τον λόγο έχει ο κ. Αλέκος Τρυφωνίδης. 

 Κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Σίγουρα, κύριε Πρόεδρε, θα υπερψηφίσουμε και εμείς τον προϋπολογισμό του Ταμείου Θήρας.  
Εκφράζουμε μια ανησυχία για το έλλειμμα στον φετινό προϋπολογισμό ύψους €3 εκατομ., το οποίο θα καλυφθεί 
από το αποθεματικό του ταμείου, από τα συσσωρευμένα πλεονάσματα. 

 Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για διόρθωση του καθεστώτος των εποχιακών 
θηροφυλάκων και εξομοίωση των ωφελημάτων τους με αυτή του τακτικού ωρομίσθιου κυβερνητικού 
προσωπικού.  Το ποσό θα καλυφθεί με συμπληρωματικό προϋπολογισμό και τέλος θέλουμε να χαιρετίσουμε 
και να στηρίξουμε τον μεσοπρόθεσμο στόχο του ταμείου για λειτουργία σχολής θηροφυλακής, που σκοπό έχει 
την εκπαίδευση των θηροφυλάκων, για να διευκολύνονται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, και τη θέσπιση 
σχετικής νομοθεσίας προς επίτευξη του στόχου αυτού. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Τον λόγο έχει ο εορτάζων συνάδελφος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. 

 Κύριε συνάδελφε. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, συνάδελφε. 

 Επειδή μιλούμε για το Ταμείο Θήρας τζιαι άκουσα τζιαι για τους ακτιβιστές, πρέπει να έχουμε λλίην έννοια.  
Δηλαδή έρκεται ένας άνθρωπος ’πού το εξωτερικό -λοαρκάστε, έρκεται που το εξωτερικό- τζιαι πάει τζιαι βρίσκει 
βερκά, τα οποία εμείς εν ημπόρουμε να τα εύρουμε.  Τούτη την προστασία σε τούτους τους ανθρώπους εδίαν 
την ο Ουλαμός Πάταξης Λαθροθηρίας, τον οποίο καταργήσαμε.  Γι’ αυτό έν’ απαραίτητο να επανέλθει ο ουλαμός.  
Μεινίσκουν απροστάτευτοι όσοι προσπαθούν να επιβάλουν τη νομοθεσία, να βοηθήσουν να επιβληθεί η 
νομοθεσία -να το πω πιο σωστά- γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ο ουλαμός να επανέλθει, δεν μπορούμε να 
λειτουργήσουμε έτσι.  Τούτη η ιστορία με τα αμπελοπούλια, τα δίχτυα, τα βερκά επαρατράβησε. 

 Το δεύτερο πράγμα, εν πρέπει κάποια στιγμή το Ταμείο Θήρας να δει…  Όποιος θέλει βκάλλει άδεια, 
όποιος πληροί τα κριτήρια βκάλλει άδεια!  Πόσες άδειες εννά συνεχίσουμε να βκάλλουμε;  Δηλαδή σηκώνει ο 
τόπος τόσο μεγάλο αριθμό κυνηγών;  Εν πρέπει κάποια στιγμή να κάμουμε μια μελέτη, να δούμε πόσους 
κυνηγούς σηκώνει ο τόπος;  Πρέπει να δικαιούνται όλοι να πηγαίνουν κυνήγι την ίδια ημέρα;  Έσιει χώρες που 
κάμνουν μονά-ζυγά για παράδειγμα, έσιει χώρες που σε ορισμένες περιοχές δικαιούσαι να πηγαίνεις.  Έχουμε 
ένα πρόβλημα σε τούτο.  Να θυμίσω ότι, για να έχουμε θήραμα, εκτρέφουμέν το τζιαι ελευθερώνουμέν το, γιατί 
το φυσικό έχουμέν το μειώσει δραματικά. 

 Το άλλο πρόβλημα αφορά τις περιοχές που επιλέγουν για το κυνήγι.  Έχουμε σοβαρά προβλήματα με την 
τήρηση των περιοχών κυνηγιού.  Τζιαι έχουμε τζιαι προβλήματα…  Τζιαι έσιει κόσμο που φωνάζει όι μόνο για το 
ότι εβάλαν περιοχές κυνηγιού τζιαι οι κυνηγοί φεύκουν έξω ’πού την περιοχή, που χρειάζεται να βοηθηθούν να 
μένουν νόμιμα στην περιοχή…  Έχουμε τζιαι πολλά προβλήματα με τις περιοχές άσκησης σκύλων.  Οι κυνηγοί 
πηγαίνουν τζιαι κάμνουν ασκήσεις σκύλων κοντά σε σπίτια, σε περιουσίες και δημιουργούνται προβλήματα κτλ. 

 Τούτα ούλλα λέω τα, γιατί χρειάζεται να έχουμε το Ταμείο Θήρας, χρειάζεται να έχουμε μια καλή 
λειτουργία, αλλά έχουμε προβλήματα ακόμα τα οποία χρειάζεται να διορθωθούν. 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον κ. Θεοπέμπτου. 
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 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Χρύσανθος Σαββίδης. 

 Κύριε Σαββίδη. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Λίνο Παπαγιάννη) 

 Η δευτερολογία είναι μετά τις πρωτολογίες, κύριε Λίνο. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Θα μιλήσω από τη σκοπιά του κυνηγού, γιατί από μικρός είμαι κυνηγός, και θα πω ότι το κυνήγι για όλους 
εμάς είναι ένα άθλημα, είναι μια διέξοδος στη φύση, να περπατήσεις, να ξεκουραστείς, να ξεφύγεις από την 
καθημερινότητα, μια μοναδική ευκαιρία για την ανδροπαρέα να μαζευτεί.  Δεν είναι το κυνήγι εν έτει 2022 ο 
τρόπος εξασφάλισης της διατροφής, όπως στα αρχαία χρόνια, αλλά μια έξοδος. 

 Να πούμε ότι στις τάξεις των κυνηγών επικρατεί μια μεγάλη απογοήτευση για το θήραμα, που κάθε χρόνο 
λιγοστεύει.  Αυτό φανερώνει μια αδυναμία -θα έλεγα- του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λαθροθηρίας, αλλά και παράλληλα να εμπλουτίσει και να διαχειριστεί ορθά το 
θήραμα.  Για τον σκοπό αυτό το Ταμείο Θήρας θεωρούμε ότι θα πρέπει επιτέλους να ακούσει τις εισηγήσεις των 
οργανωμένων κυνηγών και να προβεί στη δημιουργία ενός ορθά συγκροτημένου πλάνου για τη διαχείριση του 
θηράματος.  Να πούμε ότι το πλάνο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει αναπτυξιακά έργα καθώς και εκπαιδευτικά 
προγράμματα δημιουργίας ορθής κυνηγετικής παιδείας. 

 Εύχομαι το Ταμείο Θήρας να ακούσει την κραυγή αγωνίας των κυνηγών, να βελτιωθούν τα πράγματα, 
και, όσον αφορά τους εργαζομένους στο Ταμείο Θήρας, οι πόρτες του Δημοκρατικού Κόμματος είναι ανοιχτές, 
για να ακούσουμε και να βοηθήσουμε, να επιλύσουμε εργασιακά προβλήματα και το Δημοκρατικό Κόμμα θα 
υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Θήρας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Κυριάκος Χατζηγιάννης του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα ήταν πραγματικά έλλειψη γνώσης του αντικειμένου, καθώς επίσης και των δεδομένων της Κύπρου, 
για όποιον εμφανιζόταν σε αυτό το σώμα και ισχυριζόταν ότι το Ταμείο Θήρας δεν επιτελεί σωστά το έργο του ή 
τουλάχιστον υστερεί στους αναγκαίους ελέγχους. 

 Πού ήμασταν και πού φθάσαμε;  Υπάρχουν αποτελεσματικοί έλεγχοι σήμερα από αυτό το σώμα;  Αυτοί 
οι οποίοι δεν μπορούν να εκτιμήσουν θετικά την κατάσταση…  Νομίζω ότι χρειάζεται λίγη περισσότερη 
μεγαλοψυχία στο να εκτιμήσουμε το έργο αυτών των ανθρώπων που μέρα και νύχτα βρίσκονται στους δρόμους 
και σε όλες τις περιοχές του τόπου, ακριβώς για να ελέγχουν και να διατηρούν μία τάξη.  Τάξη η οποία στο τέλος 
της ημέρας είναι προς όφελος και των κυνηγών, είναι προς όφελος και της κοινωνίας, είναι προς όφελος και του 
περιβάλλοντος.  Δε θεωρώ ότι είναι σωστό να κάνουμε την αναφορά ότι τίποτα δε λειτουργεί και -σημειώστε 
ακόμη, κύριε Πρόεδρε- καλώ τους συναδέλφους να αναζητήσουν την κουλτούρα την οποία έχουν καλλιεργήσει 
και με τη συνδρομή του Ταμείου Θήρας μαζί και με τις ομοσπονδίες των κυνηγών, την κουλτούρα εκείνη του 
σεβασμού στο περιβάλλον και στο αντικείμενο της θήρας.  Γι’ αυτό τον λόγο όλα αυτά θα πρέπει να τα 
σημειώσουμε στα θετικά και να μην είμαστε ισοπεδωτικοί στην αντιπολίτευση, στην κριτική, την οποία 
πραγματικά μπορούμε να περιορίσουμε. 

 Υπάρχει ακόμα μια διάσταση.  Εάν αποσπασματικά παίρνουμε συγκεκριμένες συμπεριφορές, αυτό δεν 
ανταποκρίνεται στη γενική συμπεριφορά είτε των κυνηγών είτε του Ταμείου Θήρας είτε αυτής της ίδιας της 
πολιτείας.  Αντιθέτως, έχουμε κάμει τεράστια βήματα προόδου.  Και αυτούς οι οποίοι έρχονται σήμερα με 
τρόπους -πραγματικά- εκτός νόμου και συντάγματος αυτής της χώρας και επεμβαίνουν σε προσωπικές 
περιουσίες, επεμβαίνουν μέσα στα σπίτια, επεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή του κόσμου θεωρώ ότι δεν τους 
χρειάζεται ο Κύπριος πολίτης, για να αυτοπροστατευτεί από το ενδεχόμενο της λαθροθηρίας.  Και αν και εφόσον 
κάποιοι είναι πίσω από αυτές τις συμπεριφορές, να βγουν ξεκάθαρα και να το δηλώσουν και να πουν ότι εμείς 
επικροτούμε την άρση της ιδιωτικής ζωής και θα πρέπει να μπούμε στο υπνοδωμάτιο να ελέγξουμε.  Αυτά δεν 
είναι σωστά πράγματα!  Υπάρχουν θεσμοθετημένα όργανα σε αυτή την πολιτεία, αστυνομία, υπεύθυνοι για τη 
θήρα, Ταμείο Θήρας, κ.λπ., κ.λπ...  Όλοι αυτοί -που εκτιμώ τουλάχιστον- κοινά ομολογούμε ότι κάνουν πολύ 
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σωστά τη δουλειά τους είναι αυτοί οι αρμόδιοι να επέμβουν για σκοπούς ελέγχου, όπως ακριβώς προβλέπεται 
στον νόμο.  Εάν έρχονται οι οποιοιδήποτε τρίτοι να παίρνουν τον νόμο…  Ποιο νόμο;  Τον δικό τους ή τις δικές 
τους αρχές και να τις δημιουργούν ως δικαίωμα μιας ξένης χώρας.  Αυτό είναι εντελώς ανεπίτρεπτο και θα πρέπει 
να έχουμε το θάρρος να το καταδικάζουμε όλοι μας. 

 Σθεναρά λέμε «όχι» στη λαθροθηρία, «ναι» στην τάξη, «ναι» στα σωστά, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει 
με τις επεμβατικές συμπεριφορές κάποιων το καταδικάζουμε πλήρως, γιατί είναι σε βάρος των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

 Κλείνω με αυτό.  Αυτά τα οποία θεωρούμε ότι δεν είναι σωστά, που αναφέρθηκαν και προηγουμένως, 
ξέρουμε πού θα συζητηθούν, σε αυτό ακριβώς εδώ τον χώρο ή στις επιτροπές.  Η επιτροπή Εσωτερικών έχει 
αναλάβει να συζητήσει το θέμα αυτό, αυτές τις συμπεριφορές.  Εάν υπάρχουν και άλλες συμπεριφορές, να 
αναφερθούν προς συζήτηση.  Όλα θα τα δούμε!  Όλα θα τα συζητήσουμε, και τη μια πλευρά και την άλλη πλευρά, 
να δούμε ποιος κάνει μεγαλύτερο λάθος και ποιος μικρότερο λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Τον λόγο ζήτησε ο συνάδελφος ο κ. Ορφανίδης.  Δευτερολογία ο κ. Λίνος και η συνάδελφος η κ. Αλεξάνδρα 
θα πάρει τον λόγο τελευταία. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Ακούγοντας κάποιος τον κ. Χατζηγιάννη θα νόμιζε ότι όλοι δε θα ψηφίζαμε και το σχετικό νομοσχέδιο, τον 
προϋπολογισμό. 

 Κανένας δεν έχει αναφερθεί σε οτιδήποτε απ’ όλα αυτά που έχεις αναφέρει, εκτός από κάποιες αναφορές 
του κ. Θεοπέμπτου, ο οποίος σταθερά έχει τις θέσεις του, τις οποίες σεβόμαστε, όπως και ο ίδιος σέβεται και τις 
θέσεις τις δικές μας.  Τίποτε δεν έχουμε πει και δεν άκουσα κανένα συνάδελφο να κάνει στείρα αντιπολίτευση, 
όπως αναφέρατε. 

 Ο ουλαμός, ως ανέφερε ο κ. Θεοπέμπτου, είναι σωστό και πρέπει να επανέλθει, αλλά και οι ακτιβιστές 
δεν έρχονται σαν τουρίστες, όπως έχει αναφερθεί από τον αγαπητό συνάδελφο.  Έρχονται στοχευμένα για αυτό 
τον σκοπό παραβιάζοντας και τις νομοθεσίες, τοποθετώντας κάμερες στους δημόσιους χώρους και, αν πάτε 
στην περιοχή Αμμοχώστου, θα δείτε γεμάτα τα δέντρα με κάμερες.  Και παραβιάζουν και υπάρχουν καταγγελίες 
από επισκέπτες που παραβιάζουν την προσωπική τους ζωή.  Δηλαδή τουρίστες καταγγέλλουν τους ακτιβιστές.  
Και είναι ανεπίτρεπτο!  Όμως, όταν είχε συζητηθεί το σχετικό νομοσχέδιο, ο κ. Χατζηγιάννης για το συγκεκριμένο 
θέμα, για τις κάμερες, δεν είχε τοποθετηθεί και μάλιστα ήταν και ενάντια.  Ήταν υπέρ των καμερών και δεν έθεσε 
κανένα ερώτημα πάνω σε αυτό το ζήτημα. 

 Όσον αφορά το προσωπικό, πράγματι υπάρχει και είναι στοχευμένοι και είναι υπό απειλή, ιδιαίτερα για 
την καταπολέμηση της λαθροθηρίας.  Πού υπάρχει η συγκεκριμένη περιοχή όπου παρατηρείται μεγάλη 
λαθροθηρία;  Είναι η περιοχή από τους Τρούλλους μέχρι την περιοχή Αμμοχώστου.  Και εκεί οπωσδήποτε, από 
τη στιγμή που η αστυνομία…  Γνωρίζουμε και τις ανάγκες και έχω και σχετική επιστολή από την αρμόδια 
υπουργό, η οποία τοποθετείται και λέει ότι υπάρχουν, αλλά υπάρχει πρόβλημα από την αστυνομία στην εξεύρεση 
τούτου του προσωπικού και έτσι αναγκάζεται η Υπηρεσία Θήρας και το ωρομίσθιο προσωπικό…  Πρέπει 
επιτέλους να επιλυθεί τούτο το θέμα με το ωρομίσθιο προσωπικό, οι οποίοι είναι χαμηλά αμειβόμενοι και είναι 
συνέχεια κάτω από την απειλή για την ίδιά τους τη ζωή με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τους κατατρεγμούς, με 
τις βομβιστικές επιθέσεις, τις οποίες όλοι παρακολουθούμε και όλοι ακούσαμε και είδαμε το τελευταίο χρονικό 
διάστημα να προχωρούν και να πολλαπλασιάζονται. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Τον λόγο έχει η συνάδελφος η κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου και μετά θα δευτερολογήσει ο συνάδελφος ο κ. 
Λίνος. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Πότε έγινε το δικαίωμα της λαθροθηρίας ανθρώπινο δικαίωμα δεν το καταλαβαίνω!  Το πώς ξεχνούμε 
όλοι ότι υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το καταλαβαίνω!  Το ότι 
υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές με συγκεκριμένους πολιτικούς που προστατεύουν τη λαθροθηρία δεν το 
καταλαβαίνω!  Εκείνο που ξέρω είναι ότι Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε προειδοποιητική επιστολή 
για την αύξηση της λαθροθηρίας στην Κύπρο και μάλιστα επικαλείται η επιστολή ότι η μείωση των προστίμων 
από €2.000 σε €200 και το ότι προσθέσαμε προστατευόμενα πουλιά στα θηρεύσιμα είναι ένα γεγονός το οποίο 
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απασχολεί πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένουμε να δούμε και τι απάντηση θα δώσουμε.  Το ότι 
διαλύσαμε τον ουλαμό δε βλέπω κανέναν να θεωρεί ότι ήταν λάθος.  Το ότι εξυλοφορτώθηκεν άνθρωπος και 
έσπασεν η κεφαλή του δεν είδα κανέναν να το καταδικάζει.  Όπως δεν είδα και κανέναν να καταδικάζει τη 
βομβιστική επίθεση.  Όπως δεν είδα και κανέναν να καταδικάζει κάποιον που έλεγε στον αστυνομικό «φύγε απ’ 
εδώ, γιατί θα σε σκοτώσω, γιατί εγώ είμαι της μαφίας και με επιάσαν για οκτώ φόνους»! 

 Λοιπόν, τούτο το σώμα πρέπει να καταλάβει ότι είναι εδώ, για να υποστηρίζει τους νόμους και το σύνταγμα 
και όχι την παρανομία.  Είναι δεκαπέντε τα εκατομμύρια της λαθροθηρίας, ξέρουμε ότι εμπλέκονται πάρα πολλοί 
και είναι καιρός να κοιτάξουμε και να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τα αυτιά των παράνομων.  Και είναι καιρός η 
Υπηρεσία Θήρας να αναλάβει σωστά τα καθήκοντά της και να επανέλθει ξανά ο ουλαμός. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αλεξάνδρα. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ. Λίνος. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Υπάρχουν δύο σενάρια, κύριε Πρόεδρε.  Είτε ότι έχει παρερμηνευθεί το τι είπα είτε επίτηδες από 
συνάδελφο έχει ακουστεί μια σειρά από επιχειρήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  Πρώτον, 
δεν αναφέρθηκε ή δεν πρέπει να αναφέρεται κανένας σε παράνομους, επειδή, τουλάχιστον αυτή την περίοδο, 
ακούσαμε για ξόβεργα, ακούσαμε για δίχτυα, ακούσαμε για αμπελοπούλια.  Αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν 
αμπελοπούλια.  Δεύτερον, ακούσαμε ότι παραβιάζονται νόμοι.  Πώς είναι δυνατόν κάποιος αυτή τη στιγμή, ενώ 
υπάρχει κυνηγετική περίοδος και κυνηγάει νόμιμα, να δέχεται την οποιαδήποτε παρενόχληση, έλεγχο ή όπως 
θέλει κάποιος να το ονομάσει και να θεωρούμε αυτό το γεγονός ως φυσιολογικό;  Πώς;  Εάν επιλέξει ο 
οποιοσδήποτε συμπατριώτης μας για οποιοδήποτε αδίκημα να υποκαταστήσει το οποιοδήποτε όργανο της 
τάξης, προβαίνει ή όχι σε ποινικό αδίκημα;  Είναι ο οποιοσδήποτε συμπολίτης μας δικαιούχος να αντικαταστήσει 
την αστυνομία;  Για όνομα του Θεού! 

 Και κάτι που δεν μπορώ σε καμιά περίπτωση να το αντιληφθώ· κάποιος που πληρώνει την άδειά του, 

είναι νόμιμος κυνηγός, έχει δικαίωμα ο οποιοσδήποτε να τον σταματήσει από το να κάνει αυτό που πληρώνει, 
για να κάνει;  Έχει το δικαίωμα ο οποιοσδήποτε να μπαίνει στην περιουσία του οποιουδήποτε, για να ελέγχει;  
Για όνομα του Θεού! 

 Και, επειδή έχουν ακουστεί διάφορα, να σας αναφέρω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην Αγία Νάπα 
κάποιος από την Ιταλία, που θεωρεί ότι με τις χιλιάδες που παίρνει κάθε μήνα, για να κάνει αυτό που θεωρεί 
σωστό -πληρώνεται δηλαδή μερικές χιλιάδες κάθε μήνα- έχει καταφέρει να πάρει ένα ραδιοφωνάκι από έναν 
άνθρωπο κάποιας ηλικίας, με τη λογική ότι μετέδιδε παράνομους ήχους πουλιών.  Τελικά, στο ραδιοφωνάκι, που 
δεν είχε φτάσει ο άνθρωπος να το πιάσει, υπήρχαν κάποια λαϊκά άσματα, του Καζαντζίδη συγκεκριμένα.  Αυτό 
έγινε την προηγούμενη εβδομάδα απ’ αυτούς που έχουν αυτή την πολύ μεγάλη ευαισθησία, για να 
προστατευτούν από τους παράνομους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τέλος πάντων!  

 Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι την εφαρμογή των νόμων σε μια χώρα την έχουν τα συντεταγμένα όργανα 
της πολιτείας και δε νομίζω καμιά ευρωπαϊκή χώρα να δέχεται τούτο που συμβαίνει -το παράξενο- στην Κύπρο, 
να έρχονται καμπόσοι εθελοντές να κάμνουν τους αστυνόμους εις τη χώρα μας και να καταπατούν περιουσίες.  
Αυτό δεν είναι σωστό.  Πρέπει οι αρχές του κράτους να λάβουν σωστή δράση, για να τερματιστεί τούτη η δύσκολη 
κατάσταση. 

 Λοιπόν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας ποσού ύψους €12.369.032 για 
τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 5. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 6. 
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 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και 
εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 8. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 9. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 10. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 11. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 12. 

 Μισθολογικές θέσεις.  Άρθρο 13. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 13 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας 
Πανίδας του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Πάμε στο τρίτο θέμα.  Το υπ’ αριθμόν 3 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού 
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Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2022 Νόμος του 2022». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών 
ποσού ύψους €119.225.857 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2022 

Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου και στις 7 Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 
Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ). 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης ο βουλευτής μέλος της 
επιτροπής κ. Αντρέας Καυκαλιάς. 

 Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2022 προβλέπει δαπάνες ύψους €119.225.857 και έσοδα 
ύψους €127.471.805, τα οποία προέρχονται κυρίως από συνδρομές μελών (€18.264.614), πώληση αποθεμάτων 
(€25.788.000), έσοδα για την κατασκευή συστήματος πυρόσβεσης στο ενεργειακό κέντρο Βασιλικού 
(€10.948.000) και επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας (€1.808.469). 

 Οι κυριότερες δαπάνες του ΚΟΔΑΠ για το 2022 αφορούν αγορά και διατήρηση αποθεμάτων 
πετρελαιοειδών (€44.373.756), δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών (€34.158.825), ανανέωση αποθεμάτων 
(€28.883.000) και δαπάνες για την κατασκευή συστήματος πυρόσβεσης στο ενεργειακό κέντρο Βασιλικού 
(€10.948.010). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, αποστολή του ΚΟΔΑΠ αποτελεί η διατήρηση αποθεμάτων 
προϊόντων πετρελαιοειδών τα οποία να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, ώστε, σε περίπτωση ελλείψεων στην 
προμήθεια ενέργειας, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να μπορεί να αποδεσμεύσει ποσότητες 
αποθεμάτων για κάλυψη των αναγκών. 

 Σημειώνεται ότι τα συνολικά αποθέματα πετρελαιοειδών που καλείται να διαχειριστεί και να διατηρεί ο 
ΚΟΔΑΠ προς όφελος της Δημοκρατίας αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) τουλάχιστον ημέρες μέσων ημερήσιων 
καθαρών εισαγωγών ή σε εξήντα μία (61) ημέρες μέσης ημερήσιας εσωτερικής κατανάλωσης, όποια από τις δύο 
ποσότητες είναι μεγαλύτερη. 

 Ο ΚΟΔΑΠ εκπληρώνει την αποστολή αυτή διατηρώντας ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα αποθέματα ως 
ακολούθως: 

1. Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στο Βασιλικό (εταιρεία VTTV - 142 000 μετρικοί τόνοι (ΜΤ). 

2. Ιδιόκτητα αποθέματα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Petrolina Holdings Ltd» - 20 000 MT. 

3. Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην ΑΗΚ στο Βασιλικό - 26 000 ΜΤ. 

4. Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην Ελλάδα - 61 000 ΜΤ. 

5. Ενοικιαζόμενα αποθέματα - 295 000 ΜΤ. 

 Σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, οι κυριότεροι στόχοι του ΚΟΔΑΠ 
για το έτος 2022 είναι οι ακόλουθοι: 

1. Διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών με το χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή. 
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2. Επαρκής στελέχωση του οργανισμού, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αποστολή του, καθώς 
και στις νέες ανάγκες που προκύπτουν. 

3. Έναρξη των εργασιών για την κατασκευή και υλοποίηση ιδιόκτητου τερματικού του ΚΟΔΑΠ στην περιοχή 
Βασιλικού. 

4. Έναρξη εργασιών για την κατασκευή συστήματος πυρόσβεσης στο ενεργειακό κέντρο Βασιλικού. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αλλά και τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ κατά τη συνεδρία, ο προϋπολογισμός του 2022 έχει ετοιμαστεί στη βάση 
ότι η υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων για τα έτη 2022-23 θα είναι κοντά στα ίδια επίπεδα με τα έτη 2021-2022.  
Η μείωση στην κατανάλωση και αντιστοίχως στις εισαγωγές λόγω της πανδημίας κατά την περίοδο Μαρτίου 
2020 και Μαρτίου 2021 έχει αντιστραφεί από τον Απρίλιο του 2021 και αναμένεται ότι δε θα έχει σημαντική 
αύξηση κατά την επόμενη περίοδο, συναφώς η υποχρέωση αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα. 

 Βασικός στόχος του ΚΟΔΑΠ για το 2022 είναι να συνεχιστεί και να ενδυναμωθεί η στελέχωση του 
οργανισμού, ώστε να μπορεί με επάρκεια και αυτονομία να ανταποκρίνεται τόσο στις συνεχείς όσο και στις νέες 
ανάγκες που δημιουργούνται, καθώς και να διατηρεί ένα ικανοποιητικό περιβάλλον εσωτερικών διαδικασιών 
ελέγχου.  Στο πλαίσιο των τρεχουσών αναγκών ο οργανισμός θα προβεί στην πλήρωση διάφορων θέσεων.  
Επιπρόσθετα, εντός του έτους θα υποβληθεί προς έγκριση από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
η μελέτη στελέχωσης του ΚΟΔΑΠ, η οποία θα περιλαμβάνει τις νέες απαιτήσεις που θα κληθεί να καλύψει ο 
οργανισμός με την κατασκευή και λειτουργία του ιδιόκτητου τερματικού στο Βασιλικό. 

 Η έναρξη της κατασκευής της πρώτης φάσης του ιδιόκτητου τερματικού του ΚΟΔΑΠ αποτελεί επίσης 
σημαντικό στόχο για το 2022.  Η πρώτη φάση του έργου προϋπολογίζεται, με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις που 
συμπεριέλαβαν τις αυξήσεις στις τιμές και την αλλαγή της τοποθεσίας, να κοστίσει συνολικά €58 εκατομ.  Η 
υλοποίηση της πρώτης φάσης έτυχε της έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης, Υπουργείου Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ενέκρινε την παραχώρηση 
προς τον ΚΟΔΑΠ κατάλληλης γης στην περιοχή Βασιλικού για την ανέγερση του ιδιόκτητου τερματικού 
αποθήκευσης αποθεμάτων πετρελαιοειδών. 

 Ο οργανισμός συναφώς έχει προβεί σε διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού για τον υπεύθυνο διευθυντή 
έργου (project manager consultant) και αναμένεται ότι θα υπογράψει τη σύμβαση με τον επιτυχόντα σύντομα.  
Για το 2022 έχει γίνει πρόβλεψη για ποσό ύψους €34,2 εκατομ., που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ενοίκιο της 
γης, έξοδα αδειοδότησης, την προκαταβολή ύψους 10% για τον εργολάβο του έργου, καθώς και τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που απαιτούνται. 

 Εκτιμάται ότι η διάρκεια κατασκευής της πρώτης φάσης του τερματικού θα είναι περίπου δεκαοκτώ μέχρι 
είκοσι μήνες και ότι αυτή θα αποπερατωθεί τον Ιούνιο του 2023.  Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί με 
δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ), καθώς και μέσω δανείων από τρίτους ή/και ίδιους 
πόρους.  Επισημαίνεται ότι ο ΚΟΔΑΠ έχει συνάψει δανειακή σύμβαση με την ΕΤΕΠ ύψους €35 εκατομ. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εντός του έτους αναμένεται και η έναρξη εργασιών για την κατασκευή του 
συστήματος πυρόσβεσης στο ενεργειακό κέντρο Βασιλικού, όπως αυτό έχει ανατεθεί από το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στον ΚΟΔΑΠ.  Προς τον σκοπό αυτό ολοκληρώθηκε η μελέτη 
πυρόσβεσης/πυροπροστασίας του ενεργειακού κέντρου, την οποία χειρίστηκε ο ΚΟΔΑΠ σε συνεργασία με την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.  Για το έτος 2022 έχει γίνει 
πρόβλεψη για δαπάνες ύψους €10,9 εκατομ. και για ισόποσο έσοδο, το οποίο θα προέλθει μέσω μεταφοράς 
πιστώσεων από το αρμόδιο υπουργείο. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα 
μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής 
του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς 
και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του 
νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2022. 

 Στη βάση των πιο πάνω θέσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την 
παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε ομιλητές επί θέματος αρχής; 
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 Ο κ. Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Είναι μια πολύ καλή αφορμή να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβια που μαστίζει τον τόπο μας και κυρίως για 
τα καύσιμα.  Πολύ πρόσφατα είχαμε και νέες αυξήσεις και βεβαίως όλο αυτό το δυσβάστακτο κόστος το οποίο 
υπάρχει μετακυλίεται στους πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται.  Και δικαίως διαμαρτύρονται, γιατί βλέπουν ότι 
ένα μεγάλο ποσοστό της τελικής τιμής καταλήγει σε φορολογίες.  Θα πρέπει επιτέλους να βάλουμε ως πολιτική 
προτεραιότητα και μείζον θέμα στις συζητήσεις μας το ζήτημα της ακρίβιας.  Δεν μπορεί να παρουσιάζεται από 
κάποιους ως επιλογή ή ως βαλβίδα αποσυμπίεσης της οργής των πολιτών το παρεμπόριο από τα κατεχόμενα 
και είναι σημαντικό επιτέλους να δούμε λύσεις πρακτικές, άμεσες, ουσιαστικές, που να αγγίξουν το πορτοφόλι 
των συμπατριωτών μας όχι αρνητικά, όπως γίνεται τους τελευταίους μήνες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Σωτήρη. 

 Ο κ. Σιζόπουλος. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Με την ευκαιρία αυτή, ακριβώς αυτό που πρέπει να τονίσουμε για ακόμα μια φορά είναι ένα φαινόμενο το 
οποίο συμβαίνει στην Κυπριακή Δημοκρατία κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια.  Όταν πρόκειται να υπάρξει 
αύξηση της τιμής των καυσίμων, εκτοξεύονται με τη διαδικασία της ταχύτητας φωτός, κάθε τρεις ημέρες 
ανεβαίνουν οι τιμές -λες και τα αποθέματά μας είναι μόνο για σαράντα οκτώ ώρες- ενώ, όταν πρόκειται να 
μειωθούν οι τιμές των καυσίμων, η μείωση επέρχεται μετά από έναν μήνα.  Εκεί πια τα αποθέματά μας είναι για 
έναν μήνα.  Και μέχρι στιγμής δυστυχώς κανένας δεν έχει παρέμβει, για να διερευνήσει αυτό το ζήτημα, παρά το 
γεγονός ότι κατ’ επανάληψη το έχουμε τονίσει, έχουμε κάνει δημόσιες τοποθετήσεις, αλλά φωνή βοώντος εν τη 
ερήμω!  Κανένας δεν ενδιαφέρεται και απευθυνόμαστε εις ώτα μη ακουόντων.  Αυτό το πράγμα είναι 
απαράδεκτο! 

 Από την άλλη πλευρά είναι ακόμα ένα ζήτημα το οποίο συνεχώς το φέρνουμε στο επίκεντρο της 
καθημερινότητας, το ότι το κράτος λόγω της παράνομης χρήσης καυσίμων από τα κατεχόμενα έχει μια απώλεια 
της τάξης των €65 εκατομ. μέχρι €70 εκατομ. τον χρόνο.  Αν οι πληροφορίες που υπάρχουν ευσταθούν, ότι 
περίπου είναι γύρω στα €120 εκατομ. η αγορά καυσίμων από τα κατεχόμενα, καύσιμα τα οποία δεν είναι ποιοτικά 
πιστοποιημένα, καύσιμα τα οποία δεν έχουν, υποτίθεται, την έγκριση, για να μπορούν να χρησιμοποιούνται στην 
κυπριακή επικράτεια, τα €65 εκατομ. με €70 εκατομ. είναι οι φόροι τους οποίους χάνει το κράτος.  Αυτά τα λεφτά 
θα μπορούσε το κράτος να τα χρησιμοποιήσει, να τα αξιοποιήσει σε κοινωνικές παροχές είτε με επιδότηση της 
κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος είτε -όπως έχουμε πει πολλές φορές- με την επιδότηση της εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών συστημάτων, για να μπορούμε στη συνέχεια να έχουμε και μείωση των χρημάτων που 
πληρώνουμε για τους θερμοκηπιακούς ρύπους. 

 Γι’ αυτό ακριβώς, με αυτή την ευκαιρία, εμείς από τον χώρο της Βουλής, από το βήμα της Βουλής κάνουμε 
ακόμα μία έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές ότι θα πρέπει επιτέλους να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο ζήτημα 
και να λάβουν μέτρα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να είσαι καλά, κύριε Σιζόπουλε. 

 Πάντως, σήμερα που ερχόμουν στη Λευκωσία, πρόσεξα ότι πήγε €1,41 τόσο η βενζίνη.  Τις τελευταίες 
δέκα μέρες θα πήγε πάνω δέκα σεντ αλώπως και ουδείς ενοχλείται!   

 Λοιπόν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών 
ποσού ύψους €119.225.857 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο στα κονδύλια.  Άρθρο 5. 
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 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 6. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για την κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 9. 

 Απαγόρευση παροχής άτοκου δανείου για την αγορά ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος.  Άρθρο 10. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 11. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 12. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

 Και ο κ. Πανίκος Λεωνίδου ψηφίζει υπέρ.  Ιστάμενος μεν, αλλά… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 12 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης 
Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο της 
πολιτείας. 
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 Προχωρούμε αισίως στο τέταρτο θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου 
Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής Δράσης) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κατάργηση των περί Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Κανονισμών του 2012 και θέσπιση νέων 
κανονισμών για τη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία που τροποποιεί τη 
Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και της Δημοκρατίας της 
Φινλανδίας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς 
«Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής Δράσης) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 

 Χρύσης Παντελίδης, αναπλ. πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς 
σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17, 24 και την 31η Ιανουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των κανονισμών παρευρέθηκε επίσης η πρόεδρος της επιτροπής κ. 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί της 
Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμου, είναι η κατάργηση των περί Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους 
Κανονισμών του 2012 και η θέσπιση νέων για τη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τα προβλεπόμενα στη 
Συμφωνία που τροποποιεί τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) μεταξύ 
του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της 
Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του 
Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της 
Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και 
της Δημοκρατίας της Φινλανδίας. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή: 

1. Οι Ρήτρες Συλλογικής Δράσης (Collective Action Clauses–CACs) καθιερώθηκαν με τη Συνθήκη για τη 
θέσπιση του ΕΜΣ κατά το έτος 2012 και η χρήση τους είναι υποχρεωτική στη διαχείριση του Δημόσιου 
Χρέους κατά την έκδοση κυβερνητικών ομολόγων.  Ειδικότερα, με βάση τη Συνθήκη για τη θέσπιση του 
ΕΜΣ, όλα τα κυβερνητικά ομόλογα διάρκειας πέραν του ενός έτους τα οποία εκδόθηκαν από την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα από κράτη μέλη της Ευρωζώνης πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά 
Ρήτρες Συλλογικής Δράσης. 

2. Οι εν λόγω ρήτρες, οι οποίες πρέπει να είναι εναρμονισμένες μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης, 
αποτελούν θεσμοθετημένες διατάξεις που ενσωματώνονται στους όρους έκδοσης όλων των 
νεοεκδιδόμενων κυβερνητικών αξιογράφων και συνιστούν όρους που συμφωνούνται κατά την αγορά 
ομολόγων και καθιστούν νομικά δεσμευτική, τόσο για τον εκδότη των ομολόγων όσο και για τους 
ομολογιούχους, την απόφαση ενισχυμένης πλειοψηφίας ομολογιούχων για την αναδιάρθρωση του χρέους 
που εκπροσωπούν τα ομόλογα. 

3. Σκοπός των ρητρών είναι η δημιουργία μηχανισμού και η ρύθμιση των διαδικασιών για τη λήψη 
συλλογικών αποφάσεων από τους κατόχους κυβερνητικών ομολόγων, σε περίπτωση τροποποίησης ή 
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αναδιάρθρωσης των αρχικών όρων έκδοσης των ομολόγων, προκειμένου να καθίσταται πιο ομαλή και 
προβλέψιμη ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους ενός κράτους μέλους της Ευρωζώνης. 

4. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω ενίσχυση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), αποφασίστηκε από τους αρχηγούς των κρατών μελών της Ευρωζώνης η 
μεταρρύθμιση του ΕΜΣ μέσω δέσμης μέτρων.  Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εισαγωγή νέων προνοιών 
που αφορούν τη χρήση του μοντέλου Ρητρών Συλλογικής Δράσης «μονού σκέλους» (single-limb CACs) 
για κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης, αντί «διπλού σκέλους» (double-limb) που χρησιμοποιείται σήμερα. 

5. Το νέο μοντέλο Ρητρών Συλλογικής Δράσης, το οποίο προβλέπεται στη Συμφωνία για τροποποίηση της 
Συνθήκης για τη θέσπιση του ΕΣΜ, εισάγει νέο μηχανισμό συνάθροισης ή ομαδοποίησης των κατόχων 
κρατικών αξιογράφων διάρκειας πέραν του ενός έτους, αντικαθιστώντας την απαίτηση διπλού κατώτατου 
ορίου που προβλέπεται στο μοντέλο Ρητρών Συλλογικής Δράσης «διπλού σκέλους», σύμφωνα με την 
οποία απαιτείται πρόσθετη πλειοψηφία των κατόχων ομολόγων στο επίπεδο της κάθε σειράς ξεχωριστά, 
με μία μόνο πλειοψηφική ψηφοφορία ή γραπτό ψήφισμα που περιλαμβάνει όλες τις σειρές ομολόγων. 

6. Οι Ρήτρες Συλλογικής Δράσης «μονού σκέλους» θα εφαρμόζονται σε νέες εκδόσεις κρατικών ομολόγων 
που θα εκδίδονται από το έτος 2022 και εντεύθεν, ενώ για εκδόσεις κρατικών ομολόγων που εκδόθηκαν 
μεταξύ των ετών 2013-2021 θα ισχύουν οι προηγούμενες Ρήτρες Συλλογικής Δράσης «διπλού σκέλους». 

7. Από τις απαιτήσεις των Ρητρών Συλλογικής Δράσης εξαιρούνται τα αξιόγραφα αποταμιεύσεως, τα οποία 
πωλούνται με διοικητικό τρόπο προς φυσικά πρόσωπα μόνο, καθότι αποτελούν αποταμιευτικό προϊόν και 
δεν εισάγονται ή εμπορεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά ή σε άλλη πλατφόρμα συναλλαγών. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει διά νόμου τη Συμφωνία για τροποποίηση της Συνθήκης για τη 
θέσπιση του ΕΜΣ τον Δεκέμβριο του 2021. 

2. Οι προτεινόμενοι κανονισμοί αποτελούν υποχρεωτικές ρυθμίσεις για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, 
χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης, και ρυθμίζουν τεχνικά ζητήματα σε σχέση με τη διαχείριση των κρατικών 
ομολόγων. 

3. Το νέο μοντέλο Ρητρών Συλλογικής Δράσης πρέπει να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη, 
ώστε η έκδοση κρατικών ομολόγων να είναι επί ίσοις όροις και, ως εκ τούτου, ως ημερομηνία εφαρμογής 
του είχε αρχικά καθοριστεί η 1η Ιανουαρίου 2022.  Ωστόσο, λόγω της μη έγκαιρης υιοθέτησης εκ μέρους 
ορισμένων κρατών μελών της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συνθήκης για τη θέσπιση του ΕΜΣ, η 
εφαρμογή τους θα ισχύσει δύο μήνες μετά την κύρωση της εν λόγω συμφωνίας από όλα τα κράτη μέλη.  
Συναφώς, η ημερομηνία εφαρμογής των προτεινόμενων κανονισμών πρέπει να τροποποιηθεί κατ’ 
ανάλογο τρόπο. 

 Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των 
προτεινόμενων κανονισμών, δηλώντας παράλληλα ότι με την υιοθέτηση του νέου μοντέλου Ρητρών Συλλογικής 
Δράσης «μονού σκέλους» καθίσταται πιο ομαλή η διαδικασία αναδιάρθρωσης δημόσιου χρέους, σε περίπτωση 
που αυτό καταστεί αναγκαίο. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί 
ρυθμίζουν πολύπλοκα και τεχνικά ζητήματα και, ως εκ τούτου, η νομοτεχνική επεξεργασία αυτών έχει γίνει στο 
μέτρο του δυνατού.  Επιπροσθέτως, εισηγήθηκε την τροποποίηση του κειμένου των κανονισμών, ώστε να 
ενσωματωθούν σε αυτό μικρής έκτασης βελτιώσεις, νομοτεχνικού κυρίως χαρακτήρα, καθώς και για να 
επανακαθορισθεί η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών, σύμφωνα με τα όσα 
δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία 
της Δημοκρατίας, ετοιμάσει και καταθέσει ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο κανονισμών, το οποίο κατατέθηκε 
στις 18 Ιανουαρίου 2022. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών κατά τη συζήτηση 
του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δέκα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Mε είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, δέκα εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 4 κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το λοιπόν.  Προχωρούμε στο πέμπτο θέμα.  Το πέμπτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της 
Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2022 Νόμος του 2022».  Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον 
σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων ποσού ύψους €317.551 για τη 
χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για 
το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2022 Νόμος του 

2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Κέττηρος, πρόεδρος Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν 

 Χρίστος Χριστοφίδης Χρίστος Σενέκης 

 Χρίστος Χριστόφιας Ζαχαρίας Κουλίας  

 Νίκος Γεωργίου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε τον πιο 
πάνω προϋπολογισμό σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου και την 1η 
Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων 
(ΠΕΠ).  H Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της 
επιτροπής. 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η κατά νόμον έγκριση του προϋπολογισμού της ΠΕΠ για το έτος 
2022. 

 Ο προϋπολογισμός της ΠΕΠ για το έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους 
€317.551 και έσοδα του ίδιου ύψους.  Ειδικότερα, τα έσοδα προέρχονται από την ετήσια κρατική χορηγία ύψους 
€268.980 και από εισφορές για τις συντάξεις ύψους €44.782 και τις συντάξεις χηρών και ορφανών ύψους €3.789. 

 Οι κυριότερες προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2022 κατανέμονται ως εξής: 

1. Μισθοδοσία υπαλλήλων (€127.191). 

2. Επίδομα παραστάσεως (€1.280). 

3. Συντάξεις (€100.000). 

4. Ενοίκια (€12.500). 

5. Αντιμισθία προέδρου και μελών επιτροπής (€17.900). 

6. Οδοιπορικά (€5.010). 
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7. Αντιμισθία για έναν υπάλληλο που έχει αποσπαστεί στην ΠΕΠ (€24.250). 

8. Εκπαίδευση προσωπικού/συνέδρια/σεμινάρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό (€10.000). 

9. Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού (€2.000). 

10. Αγορά επίπλων (€1.000). 

11. Αγορά εξοπλισμού γραφείων (€700). 

12. Καθαριότητα γραφείου (€2.500). 

13. Άλλες δαπάνες (€11.220). 

14. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€2.000). 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού ο πρόεδρος της ΠΕΠ εξέφρασε την ικανοποίησή του για 
τη στήριξη που παρέχει η πολιτεία προς την ΠΕΠ και παράλληλα επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσής της με νέο 
προσωπικό, αφού προηγουμένως ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες από την εκτελεστική εξουσία και 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι το κράτος και ειδικότερα το Υπουργείο 
Οικονομικών στηρίζει την προσπάθεια που καταβάλλει η ΠΕΠ, ώστε να επιλύονται τα όποια προβλήματα 
αντιμετωπίζει ο προσφυγικός κόσμος. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος για την 
κατά νόμον έγκριση του προϋπολογισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Χριστοφίδης, Μυλωνάς, Σενέκης... 

 Γράψε τους, κύριε. 

 Πάνω τα χέρια, να σας σημειώσει ο κ. Γεωργίου, σας παρακαλώ. 

 Ξεκινούμε με τον κ. Σωτήρη Ιωάννου.  Έλα, Σωτήρη. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε και να θίξουμε από τη δική μας μεριά δεν αφορά μόνο 
τον σημερινό προϋπολογισμό, αλλά όλα τα κονδύλια τα οποία αφορούν τους πρόσφυγες.  Εγκρίνουμε μέσα σε 
έναν χρόνο πάνω από €100 εκατομ. ευρώ για αιτητές πολιτικού ασύλου που παρουσιάζονται ως πρόσφυγες, 
αλλά ως πολιτεία, ως κράτος, ξοδεύουμε ελάχιστα για τους δικούς μας πρόσφυγες, τα θύματα της τουρκικής 
εισβολής και κατοχής. 

 Θα μας πουν πάλι διάφοροι να πάμε να δούμε τις συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα φιλοξενίας, για 
τα οποία οι φορολογούμενοι πολίτες έχουν ξοδέψει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αλλά ας έρθει ο οποιοσδήποτε 
σε μια από τις συχνές επισκέψεις τις οποίες κάνει η επιτροπή Προσφύγων στους συνοικισμούς και τότε θα 
αντιληφθεί το πόσο ταλαιπωρούμε ως πολιτεία ηλικιωμένους συμπατριώτες μας που έχασαν τις περιουσίες τους 
και τώρα γίνονται δεύτερη φορά πρόσφυγες. 

 Είναι καλό να θέτουμε προτεραιότητες ως κράτος και η δική μας ιδεολογική τοποθέτηση είναι ότι πρώτα 
απ’ όλα και πάνω απ’ όλους είναι ο Κύπριος πολίτης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Σενέκης. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Η αξιοπρέπεια αυτής της πολιτείας κρίνεται καθημερινά μεταξύ άλλων στους προσφυγικούς συνοικισμούς 
με τις ετοιμόρροπες κατοικίες και τις πεπαλαιωμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τους εγκλωβισμένους, τους 
ηλικιωμένους σε τριτοκοσμικές πολυκατοικίες χωρίς ανελκυστήρες, στη μη θεσμοθέτηση της αποζημίωσης για 
την απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών και ασφαλώς και στα αδιάθετα κυβερνητικά οικόπεδα που τα 
στερούμε από νεαρά ζευγάρια, για να αποκτήσουν οικογενειακή στέγη. 
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 Και όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, σε μια εποχή που, στο πλαίσιο των κατά καιρούς διαπραγματεύσεων για το 
Κυπριακό, κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα παιδιά των προσφύγων δεν είναι πρόσφυγες, ενώ τα 
παιδιά των εποίκων θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο στις κατεχόμενες περιουσίες μας. 

 Είναι κοινός στόχος ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, για να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια 
των προσφύγων και η συνεισφορά, θεωρούμε, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων είναι περισσότερο από 
κομβικής σημασίας, γι’ αυτό ως Δημοκρατικό Κόμμα θα υπερψηφίσουμε τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό για 
το 2022. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σενέκη. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Παύλος ο Μυλωνάς. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Με συγχωρείτε; 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Με έχει καλύψει ο συνάδελφος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είσαι σίγουρος;  Πάντως έχω σε γραμμένο! 

 Ωραία! 

 Το λοιπόν.  Η συνάδελφος η Ρίτα η Σούπερμαν από την Κερύνεια. 

ΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και μετά είναι ο συνάδελφος ο Κάρουλλας. 

ΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ: 

 Αυτό που είναι σήμερα προφανές, όπως εξάγεται και από τις συνεδρίες της επιτροπής Προσφύγων, είναι 
η ανάγκη για αλλαγή της προσφυγικής πολιτικής, που διαχρονικά εδώ και πενήντα χρόνια βασιζόταν σε μια 
βασικά στεγαστική πολιτική για τους πρόσφυγες, που σήμερα δεν εφαρμόζεται και χρήζει αλλαγής και 
εκσυγχρονισμού. 

 Μέσα από τον προϋπολογισμό της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων είναι δυνατόν να γίνει και αυτό 
και εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός στηρίζουμε τους πρόσφυγες και θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό αυτό. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Χριστοφίδης. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Ο προϋπολογισμός της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων είναι ένας προϋπολογισμός συντήρησης.  
Ως επί το πλείστον είναι μισθοί και συντάξεις.  Καμιά ουσιαστική ώθηση σε μια επιτροπή η οποία έχει και πρέπει 
να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. 

 Η Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων έρχεται συχνά-πυκνά στην επιτροπή Προσφύγων και Παθόντων της 
Βουλής.  Με καλές εισηγήσεις, συγκεκριμένες προτάσεις.  Όμως η ΠΕΠ έχει έναν πολύ ευρύτερο ρόλο που, αν 
είχε τα αναγκαία μέσα και τους αναγκαίους πόρους, θα μπορούσε να τον διαδραματίσει.  Για τη διατήρηση της 
συνοχής του προσφυγικού κόσμου.  Για την επαφή και την ενασχόληση με τα συγκεκριμένα τους προβλήματα. 

 Και αυτό, κατά την άποψή μας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά 
στην περίοδο που διανύουμε, μία περίοδο που ουσιαστικά ξηλώνεται η προσφυγική πολιτική.  Ετοιμόρροπες 
πολυκατοικίες στους συνοικισμούς;  Κόσμος αποκλεισμένος στα ψηλά δώματα πολυκατοικιών που δεν έχουν 
ανελκυστήρα;  Ετοιμόρροπα σπίτια;  Η κατάργηση της πολιτικής ουσιαστικά της αυτοστέγασης;  Τα εκατό 
εβδομήντα αδιάθετα οικόπεδα που κανένας δεν ξέρει να μας εξηγήσει γιατί δε δίνονται σε δικαιούχους 
πρόσφυγες;  Η εξαγγελία το 2017 ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να αποκαταστήσει την απώλεια χρήσης;  
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Τζιαι μάλιστα αρχές του 2018, πριν από τις τότε προεδρικές εκλογές, ελέχθη ότι έχουμε τζιαι χρονοδιάγραμμα 
και θα εφαρμοστεί το 2018!  Δήλωση του τότε Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη!  Είμαστε στο 
2022 και στην επιτροπή ο Υπουργός Εσωτερικών εδήλωσε ότι: «Ξέρετε, έν’ περίπλοκο το θέμα τζιαι ακόμα 
πρέπει να κάμουμεν έρευνες και μελέτες». 

 Άρα, μέσα σε αυτήν την συγκυρία, με αυτά τα δεδομένα, ασφαλώς θα υπερψηφίσουμε τον 
προϋπολογισμό της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζουμε ότι ο προσφυγικός 
κόσμος έχει αφεθεί και χρειάζεται στήριξη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοφίδη. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Γεώργιος ο Κάρουλλας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Όλοι αναγνωρίζουμε τον ρόλο της ΠΕΠ, της Παγκύπριας Ένωσης των Προσφύγων, και τον λόγο της και 
τις απόψεις της, οι οποίες πάντα, τόσο στην επιτροπή όσο και δημόσια, κατατίθενται με κάθε τεκμηρίωση προς 
όφελος του προσφυγικού κόσμου.  Τζιαι οφείλουμε να εισακούμε αυτές τις απόψεις και να πράττουμε, η κάθε 
κυβέρνηση, το μέγιστο δυνατό που επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά.  Να το τονίσουμε αυτό.  Να μην το 
ξεχνάμε αυτό. 

 Και μόλις χθες, προχθές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εξαγγείλει και τα ποσά για τη νέα στεγαστική 
πολιτική, που καλύπτει και τους πρόσφυγες.  Και, ναι, η απώλεια χρήσης δεν έχει γίνει ακόμα.  Το 
αναγνωρίζουμε.  Ας μην ξεχνάμε τι έχει περάσει αυτός ο τόπος τα τελευταία χρόνια, τις ανατροπές που είχαμε, 
αλλά και την αποφασιστικότητα για το ότι πρέπει ο πρόσφυγας να λαμβάνει αξιοπρεπή οικονομική ενίσχυση για 
τα χαμένα εισοδήματα στις κατεχόμενες περιοχές. 

 Αυτό έχουμε υποχρέωση και δεν αξίζει τον κόπο να ερίζουμε εδώ, αλλά να βάλουμε κάτω εισηγήσεις, όλοι 
δημιουργικά, για την επίλυση των προβλημάτων.  Γίνονται πολλά, να μην τα μηδενίζουμε.  Αυτό έχει σημασία.  
Και για ανελκυστήρες υπάρχει προγραμματισμός και οικόπεδα να δοθούν και επιδιορθώσεις των 
τουρκοκυπριακών.  Γίνονται πάρα πολλά, ο μηδενισμός δεν ωφελεί κανέναν, σβήνει την ελπίδα στους 
πρόσφυγες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν.  Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Χατζηγιάννης ο Κυριάκος. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Με έχει καλύψει ο αγαπητός συνάδελφος, κύριε Πρόεδρε.  Όμως, οφείλουμε να σημειώσουμε κάτι το 
οποίο λέγεται συχνά και με το οποίο διαφωνώ κάθετα:  Ο παραλληλισμός μεταξύ προσφύγων ή των ροών 
προσφύγων με εμάς τους εκτοπισμένους.  Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και είναι πολύ σοβαρό και 
αναγκαίο να χρησιμοποιούμε και τους σωστούς ορισμούς, πολύ δε περισσότερο αν θέλουμε να συζητήσουμε τη 
μια πολιτική, να τη συζητήσουμε ως τέτοια, αλλά να μην είναι σε σύγκριση με την πολιτική των εκτοπισμένων 
που βίαια έχουμε διωχθεί από τους τόπους μας.  Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Άρα προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων ποσού που δεν υπερβαίνει τις 
€317.551 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών.  Άρθρο 6. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής και μισθολογικές κλίμακες.  Άρθρο 7. 
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 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και 
εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και 
προαγωγής.  Άρθρο 9. 

 Τιμαριθμική αναπροσαρμογή και ετήσιες προσαυξήσεις.  Άρθρο 10. 

 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.  Άρθρο 11. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 12. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 13. 

 Απασχόληση συνταξιούχου προσώπου.  Άρθρο 14. 

 Μηχανοκίνητα οχήματα.  Άρθρο 15. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 15; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τριάκοντα τέσσερις.   

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ουδεμία.   

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 15 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 
2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ουδείς. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ουδείς. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και προχωρούμε αισίως εις το έκτο μας θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022».  Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού ύψους €13.510.000 για 
τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσανθος Σαββίδης Χρίστος Χριστόφιας 

 Μάριος Μαυρίδης Ανδρέας Αποστόλου 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Χρίστος Χριστοφίδης Ανδρέας Θεμιστοκλέους   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες 
της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου και στις 2 Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου 
υπουργείου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής 
κ. Γιώργος Κάρουλλας. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου για το έτος 2022. 

 Ο προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος και 
προβλέπει δαπάνες ύψους €13.510.000 και έσοδα του ίδιου ύψους. 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2022 αφορούν κυρίως 
τα ακόλουθα: 

1. Τρέχουσες δαπάνες (€8.078.225). 

2. Λειτουργικές δαπάνες (€1.389.510). 

3. Διαχειριστικά έξοδα (€1.682.000). 

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€1.555.010). 

5. Δαπάνες στέγασης (€20). 

6. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€805.235). 

 Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2022 αφορούν κυρίως τα 
ακόλουθα: 

1. Γενική κρατική χορηγία (€10.000.000). 

2. Δίδακτρα και διαχειριστική χρέωση (€2.704.765). 

3. Διάφορες εισπράξεις (€805.235). 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο υπό συζήτηση 
προϋπολογισμός καταρτίστηκε ύστερα από διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Υπουργείου 
Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επί τη βάσει της παρούσας δημοσιονομικής 
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κατάστασης του κράτους, των προτεραιοτήτων του πανεπιστημίου, καθώς και των ειλημμένων υποχρεώσεών 
του για την ομαλή λειτουργία και τη σταδιακή και απρόσκοπτη ανάπτυξή του, όπως αυτή έχει προγραμματιστεί. 

 Με βάση επίσης τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής το Υπουργείο Οικονομικών με 
επιστολές του, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2021 και 17 Σεπτεμβρίου 2021, συμφώνησε με την προώθηση του 
προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ενσωμάτωσης σε αυτόν συγκεκριμένων παρατηρήσεων που υπέβαλε 
τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.  Σημειώνεται ότι οι πιο 
πάνω παρατηρήσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν στον προϋπολογισμό αφορούσαν μεταξύ άλλων τη μείωση 
χορηγίας για τα έτη 2023 και 2024 στα €10 εκατομ. ανά έτος, έτσι ώστε να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο της 
πρόνοιας για το έτος 2022, την αναπροσαρμογή των εσόδων και δαπανών για τον ισοσκελισμό του 
προϋπολογισμού για τα έτη 2023 και 2024, καθώς και τις επιμέρους εισηγήσεις που υπέβαλε το Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής, ο πρύτανης του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, αφού επισήμανε την περιορισμένη αύξηση κονδυλίων ένεκα της πανδημίας COVID-19, 
τόνισε τη διαχρονική απουσία  αναπτυξιακού χαρακτήρα από τον προϋπολογισμό του πανεπιστημίου και 
ειδικότερα του κτιριολογικού σχεδιασμού του.  Επιπροσθέτως, υπογράμμισε πως στόχος του πανεπιστημίου 
είναι η προσέλκυση φοιτητών μέσα από την ετοιμασία νέων προγραμμάτων σπουδών και η δυναμική είσοδός 
τους στην αγορά εργασίας.  Περαιτέρω, αφού επισήμανε την ανάγκη ετοιμασίας στρατηγικού σχεδιασμού 
ανάπτυξης με χρονικό ορίζοντα το 2024, ο οποίος θα πρέπει να εστιάζει στα κερδοφόρα μεταπτυχιακά 
προγράμματα, τόνισε τον επιτελικό ρόλο του πανεπιστημίου όσον αφορά την παροχή της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη στήριξη της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω 
του ολοένα αυξανόμενου ανταγωνισμού.  Στο πλαίσιο επίσης της συζήτησης του προϋπολογισμού η επιτροπή 
ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις και υπέβαλε ερωτήματα προς τους αρμοδίους σε σχέση με τις 
πρόνοιές του. 

 Ειδικότερα, τα ερωτήματα αυτά αφορούσαν μεταξύ άλλων το κόστος στέγασης του πανεπιστημίου, τα 
καινούρια προγράμματά του, τη μισθοδοσία του προσωπικού, την αγορά και χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, 
το πλάνο διεθνοποίησης του πανεπιστημίου, την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας παρέχεται η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, το μειωμένο ενδιαφέρον για τα προγράμματα του πανεπιστημίου, τις εγγραφές και 
αποφοιτήσεις φοιτητών, καθώς και τον σχεδιασμό προσέλκυσης νέων φοιτητών. 

 Σημειώνεται ότι ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με επιστολή του, ημερομηνίας 27 
Ιανουαρίου 2022, απέστειλε στην επιτροπή στοιχεία σε σχέση με τα υποβληθέντα ερωτήματα. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι σε κατοπινό στάδιο της συζήτησης του προϋπολογισμού το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο απέστειλε στην επιτροπή διορθωμένο κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο υιοθετήθηκε από την 
επιτροπή και στο οποίο περιλαμβάνεται βελτιωμένη διατύπωση του άρθρου 7 σε σχέση με την απαγόρευση 
πλήρωσης κενών θέσεων, ώστε η εν λόγω πρόνοια να συνάδει με αντίστοιχη πρόνοια που περιλαμβάνεται στον 
κρατικό προϋπολογισμό του 2022. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους 
πρόνοιες του προϋπολογισμού και έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται στη Βουλή κατά 
πλειοψηφία των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών 
της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα 
με τα πιο πάνω, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού. 

 Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης και το ανεξάρτητο μέλος της Ανδρέας 
Θεμιστοκλέους επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Χριστόφιας, ο κ. Σαββίδης, σημειώστε.   

 Ξεκινώ από τον πρώτο.   

 Κύριε Χριστόφια, έχεις τον λόγο μέχρι να γραφτούν οι υπόλοιποι.  Έχετε τον λόγο.  Θέλετε να ανέλθετε 
επί του βήματος;  Το βήμα είναι δικό σας εδώ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ: 

 Θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε, γι’ αυτό να μην... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ: 

 Δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε, κανένας στην αίθουσα, τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που παίζει η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τόπο μας, τα δημόσια πανεπιστήμια του τόπου μας.  Την ίδια ώρα όμως, δεν 
μπορούμε να αγνοούμε ότι το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο φτωχός συγγενής 
των δημοσίων πανεπιστημίων από τις πολιτικές που εφαρμόζονται από τον τρόπο που το μεταχειρίζονται οι 
κυβερνώντες. 

 Είναι έντονη η απουσία του αναπτυξιακού χαρακτήρα στον προϋπολογισμό του και ειδικότερα του 
κτιριολογικού σχεδιασμού για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.  Για το 2022 το κονδύλι εις τον προϋπολογισμό για 
μόνιμη στέγαση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι στο συμβολικό ποσό μόλις των €20.  Υπάρχει 
πρόνοια στον προϋπολογισμό για €750.000 για ενοίκια, αυξημένη κατά €100.000 σε σχέση με πέρσι, ακριβώς 
γιατί χρειάζεται να ενοικιαστεί και νέο κτίριο, για να καλυφθούν ανάγκες του πανεπιστημίου, άρα αυξάνεται το 
κόστος που κάθε χρόνο καλείται η πολιτεία να πληρώνει σε ενοίκια, χωρίς να βρίσκει μόνιμη λύση για τις 
εγκαταστάσεις ενός πανεπιστημίου με έναν πάρα πολύ σημαντικό και ξεχωριστό ρόλο σε σχέση και με τα άλλα 
δύο δημόσια πανεπιστήμια. 

 Μας ενημέρωσαν μάλιστα στην επιτροπή Παιδείας ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, 
οι οποίες ναυάγησαν είτε για νομικίστικους λόγους είτε για άλλους λόγους.  Απ’ εκεί και πέρα, ο Πρύτανης του 
ίδιου πανεπιστημίου μάς ενημέρωσε ότι το συζήτησε το θέμα με τον Υπουργό Παιδείας, ότι θεωρητικά και στα 
λόγια βρήκε κατανόηση και ότι θα όριζαν συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, η οποία «πνίγηκε» στη 
γραφειοκρατία, σας παρακαλώ.  Μια συνάντηση να διευθετηθεί και δεν κατάφεραν να τη διευθετήσουν με τον 
Πρύτανη και τις πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου, για να βρουν λύση για την μόνιμη εγκατάσταση του 
πανεπιστημίου. 

 Εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, σεβόμενοι και στηρίζοντας τον ρόλο, τον επιτελικό ρόλο, του 
Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου όσον αφορά στην παροχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με γνώμονα 
το δημόσιο συμφέρον και τη στήριξη ευρύτερα της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα υπερψηφίσουμε τον 
προϋπολογισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρίστο. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Τρυφωνίδης ο Αλέκος. 

 Κύριε Αλέκο. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Σίγουρα ο ρόλος του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι σημαντικός, γιατί δίνει την ευκαιρία σε όσους δεν έτυχε 
ή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, όταν ήταν στην ηλικία των δεκαοκτώ-είκοσι ετών, να σπουδάσουν, αλλά 
και σε οικογενειάρχες και σε εργαζόμενους να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. 

 Στηρίζουμε την πορεία του Ανοικτού Πανεπιστημίου, που προάγει και την αριστεία και την ποιότητα, αλλά 
ταυτόχρονα, όπως είπε και ο συνάδελφος, όπως και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια, για τα οποία θα μιλήσουμε, 
όταν έρθουν οι προϋπολογισμοί τους, θα πρέπει να σταματήσουν εκείνα τα υπέρογκα ποσά των ενοικίων.  Όπως 
το λέμε και για διάφορα κυβερνητικά κτίρια, σπρώχνουμε τις πρυτανικές αρχές να εξευρεθούν λύσεις είτε 
συστέγασης με άλλους χώρους των πανεπιστημίων είτε και απόκτησης μόνιμων χώρων.  Και θα ψηφίσουμε τον 
προϋπολογισμό με τη στήριξη που είπαμε και προηγουμένως. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Ο συνάδελφος ο Χρύσανθος ο Σαββίδης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Φίλε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Στη διαδικασία φοίτησης υπάρχουν τρεις μορφές φοίτησης:  Η κανονική φοίτηση, το λεγόμενο «full time», 
η μερική, το λεγόμενο «part time», και η εξ αποστάσεως, το distance learning.  Να πούμε ιστορικά ότι η εξ 
αποστάσεως φοίτηση ξεκίνησε από την Αμερική γύρω στο 1980, γύρω στο 1995 επεκτάθηκε στην Ευρώπη και 
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ευτυχώς και στην Κύπρο το 2002 και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε άτομα που δεν είχαν την ευκαιρία να 
σπουδάσουν κατά τη λήξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή είχαν οικονομικά προβλήματα ή θέλουν να 
εμπλουτίσουν το knowledge, τις γνώσεις τους. 

 Τα πτυχία τα οποία προσφέρει ένα τέτοιο πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένα και ως ισότιμοι και ως 
αντίστοιχοι τίτλοι.  Δε διαφέρουν ποσώς από την κανονική φοίτηση, γι’ αυτό να είναι ξεκάθαρο ότι δεν υστερεί το 
πτυχίο του ανοικτού πανεπιστημίου από τα πτυχία των πανεπιστημίων που προσφέρουν τις δύο 
προαναφερθείσες μορφές διδασκαλίας. 

 Εκείνο το οποίο είναι στενάχωρο, μέσα από τον προϋπολογισμό τον οποίο έχουμε δει, είναι το ότι οι 
αριθμοί του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν μειωθεί.  Και έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια -μέσα από 
ερωτήσεις που είχαμε βάλει- διότι λόγω πανδημίας πάρα πολύς κόσμος δεν είχε την οικονομική ευχέρεια, αν και 
είναι χαμηλά τα δίδακτρα, και, από την άλλη, διότι οι νέοι άνθρωποι δε νιώθουν ότι υπάρχει ισονομία όσον αφορά 
τις προσλήψεις και τις προαγωγές και λένε:  «Μα γιατί να κάνω κάποιο πτυχίο ή κάποιο μεταπτυχιακό, αφού δε 
μου δίνεται ίση ευκαιρία διεκδίκησης μίας θέσης ή προαγωγής;». 

 Ναι, να αποκτήσει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο εγκαταστάσεις, αλλά θέλω να είμαι σαφής αναφορικά με το τι 
θα πω.  Η νέα τάση δεν είναι τα ανοικτά πανεπιστήμια να αποκτούν εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις.  Έχουν, 
ναι, βασικές εγκαταστάσεις, περισσότερο θα έλεγα γραμματειακής διαχείρισης, και χρησιμοποιούν τις 
εγκαταστάσεις άλλων πανεπιστημίων, αν και εφόσον χρειαστεί να κάνουν την οποιαδήποτε διάλεξη.  Κατά κύριο 
λόγο οι διαλέξεις γίνονται διαδικτυακά, αλλά, ναι, δεν τασσόμαστε στο να αποκτήσει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο το 
δικό του σπίτι. 

 Τέλος, να πω ότι θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να αξιοποιήσει 
τις γνώσεις του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου όσον αφορά την εξ αποστάσεως φοίτηση.  Χρειαζόμαστε οι 
μαθητές μας να έχουν πιο προηγμένα λογισμικά.  Σας λέω ότι το μάθημα που γίνεται στους μαθητές μας που 
είναι στο σπίτι λόγω COVID-19, σας το λέω έντιμα από το βήμα αυτό, δεν είναι μάθημα!  Τα παιδιά μας τα 
τελευταία δύο χρόνια έχουν χάσει πάρα πολλές ώρες διδακτικές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστιο 
έλλειμμα γνώσης, το οποίο θα βρουν μπροστά τους.  Και πιστεύω ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με τα προηγμένα 
λογισμικά τα οποία διαθέτει, μπορεί να βοηθήσει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

 Κλείνοντας, να πω ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Γιώργος Κάρουλλας και τελευταίος ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της επιτροπής 
Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, που σίγουρα θα μιλήσει για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, για το σπουδαίο 
έργο που επιτελεί. 

 Κύριε Κάρουλλα, παρακαλώ.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Οφείλουμε όντως, όπως πολύ σωστά έχετε πει, να αναγνωρίσουμε όλοι το σημαντικό και το σπουδαίο 
πραγματικά έργο που επιτελεί το νεαρότερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου, τόσο τα προγράμματα 
σπουδών, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα με την αγορά εργασίας -και τολμώ να πω ότι είναι ίσως πρότυπο το τι 
πράττουν εκεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο- όσο και τις προσπάθειές τους.  Και οφείλουμε εμείς ως κοινοβούλιο να 
ψηφίσουμε κανονισμούς για τη διεθνοποίηση, δηλαδή την προσφορά προγραμμάτων σε ξένες γλώσσες, έτσι 
ώστε να ελκύσουμε τον κόσμο που πρέπει, φοιτητές από ξένες χώρες, για να το καταστήσουμε πραγματικά 
διεθνές περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έτσι ώστε να πάμε μπροστά και σε αυτόν τον τομέα. 

 Το έργο που γίνεται είναι σημαντικό.  Και μάλιστα, με έξυπνες λύσεις εξοικονομούν δεκάδες, αν όχι 
εκατοντάδες, χιλιάδες ευρώ στον προϋπολογισμό, στους διάφορους τομείς της λειτουργίας τους.  Και, ναι, λέμε 
και εμείς ότι χρειάζεται όντως να προχωρήσει η διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο 
Οικονομικών, για να αποκτήσει και αυτό το πανεπιστήμιο τους δικούς του χώρους και μάλιστα σ’ ένα εμβληματικό 
κτίριο, που να αντικατοπτρίζει το αγαθό της παιδείας, κάτι το οποίο λείπει σήμερα.  Άρα, ευχής έργον σε αυτή 
την προσπάθεια να συμβάλουμε όλοι στο να λυθεί και αυτό το πρόβλημα προς όφελος της προσφερόμενης 
εκπαίδευσης. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάρουλλα. 

 Κύριε Παύλο Μυλωνά, θέλετε να…  Εδώ το βήμα έν’ δικό σας. 
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ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Όχι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.  Δεν είχα διάθεση να κάμω σχόλιο.  Ο κ. Χριστόφιας μίλησε για τα 
ενοίκια και οι άλλοι συνάδελφοι…  Δεν είναι μόνο το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, είναι και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και το ΤΕΠΑΚ.  Δυστυχώς, μετά από τόσα χρόνια πληρώνουμε ενοίκια σε ιδιώτες, για να καλύψουμε τις ανάγκες. 

 Να πω κάτι γενικό, διότι τα κάλυψαν όλα οι συνάδελφοι.  Αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, περισσότερο 
ως άνθρωπος που έτυχε να είμαι στη Βουλή, έτυχε μόνο.  Τα πανεπιστήμιά μας έπρεπε να ՚ναι ανώτερα ή 
ανώτατα πνευματικά ιδρύματα του τόπου.  Νομίζω ότι η εμπορευματοποίηση ακόμα και του τομέα της παιδείας 
και της εκπαίδευσης -κυρίως για τα δημόσια ιδρύματα το λέω, γιατί τα ιδιωτικά τα καταλαβαίνω- δεν προσφέρει…  
Και νομίζω είναι φτωχή η παρουσία τους, με το συμπάθιο δηλαδή και ζητώ συγγνώμη!  Επεριμέναμε 
περισσότερη πνευματικότητα.  Όσα ακούμε στους προϋπολογισμούς όλων των πανεπιστημίων περισσότερο 
έχουν να κάνουν με συνδικαλιστικά, με μισθούς, με κτίρια μοντέρνα…  Εντάξει.  Όμως έν’ τζιαι η πνευματικότητα 
στον τόπο μας και θα ՚πρεπε να είναι πρωτοπόροι, να ՚ναι αυτοί μπροστά και εμείς να ακολουθούμε.  Αισθάνομαι 
ότι αυτό λείπει από τον τόπο μας γενικότερα, όχι μόνο από τα πανεπιστήμια, αλλά τα πανεπιστήμια έπρεπε να 
σέρνουν τον χορό! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πάντως, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να πούμε για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο ότι αποτελεί ένα πολύ 
σπουδαίο ίδρυμα και ότι δίνει την ευκαιρία φοίτησης και σε ανθρώπους συμπατριώτες μας που δεν είχαν την 
ευκαιρία να φοιτήσουν την ώρα που έπρεπε και φοιτούν τώρα, αλλά και σε πολλούς εργαζομένους.  Μάλιστα, το 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο έκαμνε και κάποια έκπτωση στους εργαζομένους, αλλά με τη δυσπραγία την οικονομική 
το κράτος έκοψε τα χρήματα και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο έκοψε την έκπτωση εις τους εργαζομένους.  Έν’ καλά 
να επανέλθει και καλώ τον Υπουργό Παιδείας να κοιτάξει να βοηθήσει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, διότι αξίζει τον 
κόπο.  Επιτελεί ένα σπουδαίο και σημαντικό έργο. 

 Κύριε Μυλωνά, θέλετε να δευτερολογήσετε; 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ήταν παράλειψή μου, έχετε δίκαιο.  Όταν ξεκίνησε η διαδικασία του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου, αν δεν κάνω λάθος, με πρώτον πρύτανη τον κ. Ραζή επί Τάσσου Παπαδόπουλου -αν θυμούμαι 
σωστά, μπορεί να μεν θυμούμαι σωστά- ήταν ακριβώς για να δοθεί η ευκαιρία στους εργαζομένους και σε όσους 
δεν μπορούσαν να φοιτήσουν στα νεοσύστατα τότε ακριβά και ακριβά μέχρι σήμερα ιδιωτικά πανεπιστήμια. 

 Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι ο προϋπολογισμός, αν προσέξετε, είναι €13 εκατομ.  Αν δείτε τους 
προϋπολογισμούς των άλλων πανεπιστημίων, η διαφορά είναι τεράστια.  Δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους που 
δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω χρόνου και κυρίως λόγω χρήματος να καταφύγουν είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε 
στα ακριβά δημόσια πανεπιστήμιά μας, τα οποία έχουν άλλες διαδικασίες, εισαγωγής φοιτητών εννοώ, οπόταν 
είναι ένα πανεπιστήμιο που θα πρέπει να το αγκαλιάσουμε.  Αισθάνομαι ότι και οι ίδιοι…  Για να καταλάβετε, 
νομίζω είναι δεκατρείς, το ακαδημαϊκό προσωπικό έν’ δεκατρία άτομα ή είκοσι, σε αντίθεση με άλλα 
πανεπιστήμια.  Επομένως, είναι ένα πανεπιστήμιο που πρέπει να το αγκαλιάσουμε, γιατί είναι από τα 
πανεπιστήμια που ο λαός αισθάνεται ότι είναι εκεί. 

 Επιπρόσθετα, κύριε Πρόεδρε -και ζητώ συγγνώμη ՚πού τους συναδέλφους- υπάρχει ακόμα ένα θέμα.  
Μοριοδοτούμε για σκοπούς προαγωγής -ανθρώπινη ανάγκη- και κοινωνικής καταξίωσης, αλλά και οικονομικής 
όλο τον κόσμο να πηγαίνει να κάμνει τα μεταπτυχιακά του.  Δεν είμαι πάντα βέβαιος ότι αυτό οδηγεί στην 
αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης παιδείας και εκπαίδευσης.  Περισσότερο πελάτες στέλνουμε παρά, 
ας πούμε, εκπαιδευτικούς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πάντως, κύριε Μυλωνά, που είσαι πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας, ο Ραζής όντως ήταν ο πρώτος 
πρύτανης και έκαμε εξαιρετική δουλειά και έχουν εξαιρετικά διδακτικά προγράμματα.  Έν’ εξαιρετικοί στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο. 

 Το λοιπόν, τούτων λεχθέντων, να πάμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση Πληρωμής από το Ταμείο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού ύψους €13.510.000 για 
τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω 
από το ίδιο Κεφάλαιο.  Άρθρο 4. 
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 Δημιουργία νέων θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού/εκλογής, προαγωγής/ανέλιξης και πρώτου 
διορισμού/εκλογής και προαγωγής/ανέλιξης.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.  
Άρθρο 8. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.  Άρθρο 9. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 10. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 11. 

 Απαγόρευση διενέργειας δαπάνης για απασχόληση με οποιοδήποτε τρόπο συνταξιούχου προσώπου.  
Άρθρο 12. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 13. 

 Εφαρμογή των προνοιών για μείωση απολαβών και τη μη παραχώρηση προσαυξήσεων.  Άρθρο 14. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

 Αντιλαμβάνομαι είναι παμψηφεί για την παιδεία μας!  Όλοι μαζί, έννεν;  

 Πόσοι είναι υπέρ, κύριε γραμματέα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον ουδείς. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ουδεμία αποχή.   

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή τα άρθρα 1 έως 14 εγκρίνονται. 

 Και προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον ουδείς. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ουδεμία αποχή. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το λοιπόν, πάμε στο έβδομό μας θέμα, που είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί της Προστασίας 
του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021». 

 Υπάρχει δεύτερη συμπληρωματική έκθεση. 

 Παρακαλείται ο γραμματέας να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νέας νομοθεσίας για την προστασία του ανταγωνισμού και κατάργηση της υφισταμένης, ώστε 
να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την παροχή 
αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες 
και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς». 

(Η σχετική έκθεση) 

Δεύτερη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 

2021» 

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα  Μιχάλης Γιακουμή 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Σταύρος Παπαδούρης   

 Όπως είναι γνωστό, η συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου αναβλήθηκε κατόπιν απόφασης της 
ολομέλειας του σώματος, που λήφθηκε τη 15η Δεκεμβρίου 2021. 

 Ως εκ τούτου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
επανεξέτασε το εν λόγω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιανουαρίου 
2022, στο πλαίσιο των οποίων ετοιμάστηκε συμπληρωματική έκθεση, η οποία κυκλοφόρησε στις 25 Ιανουαρίου 
2022. 

 Εντούτοις, το πιο πάνω νομοσχέδιο δε συζητήθηκε στην ολομέλεια του σώματος στις 27 Ιανουαρίου 2022, 
όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, γι’ αυτό η επιτροπή επανεξέτασε εκ νέου το εν λόγω νομοσχέδιο σε νέα 
συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2022. 

 Σημειώνεται ότι όλα τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τον σκοπό και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, 
τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο 
στάδιο της εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής. 

 Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε η πρόνοια του νομοσχεδίου 
που αφορά τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη θέση του προέδρου της ΕΠΑ. 

 Σε σχέση με τα πιο πάνω η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία των μελών της την τροποποίηση της 
πρόνοιας που αφορά τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη θέση του προέδρου της ΕΠΑ, ώστε στην 
εν λόγω θέση να δύναται να διοριστεί πρόσωπο το οποίο είναι δικηγόρος και ασκεί το επάγγελμα αυτό 
τουλάχιστον επί δέκα έτη ή διατελεί ή έχει διατελέσει δικαστής οποιασδήποτε βαθμίδας. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
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Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του 
νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν, υπάρχουν δύο τροπολογίες του βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της ΔΗΠΑ.  Οι 
τροπολογίες θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

(Οι σχετικές τροπολογίες) 

Προτεινόμενες τροπολογίες του κ. Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021» 

Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 9 του νομοσχεδίου, ως ακολούθως: 

1. Να αντικατασταθεί στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού η φράση «είναι δικηγόρος ασκών το 
επάγγελμα αυτού επί δέκα (10) έτη ή διατελεί ή έχει διατελέσει δικαστής οποιασδήποτε βαθμίδας» με τη 
φράση «κατέχει πτυχίο νομικής και αναγνωρισμένη πείρα στη νομική επιστήμη ή πτυχίο οικονομικών και 
αναγνωρισμένη πείρα στην οικονομική επιστήμη ή τον ανταγωνισμό». 

 Σημειώσεις:  

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διεύρυνση των προσόντων για διορισμό στη θέση 
του προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ώστε στη θέση αυτή να δύναται να 
διοριστεί πρόσωπο το οποίο κατέχει είτε πτυχίο νομικής και αναγνωρισμένη πείρα στη νομική 
επιστήμη είτε πτυχίο οικονομικών και αναγνωρισμένη πείρα στην οικονομική επιστήμη ή τον 
ανταγωνισμό. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

2. Να αντικατασταθεί στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού η φράση «στο νομικό ή/και οικονομικό 
τομέα, ιδίως σε θέματα ανταγωνισμού» με τη φράση «στα νομικά ή στα οικονομικά ή στον ανταγωνισμό 
ή στη λογιστική ή στο εμπόριο ή στη βιομηχανία». 

 Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διεύρυνση των προσόντων για διορισμό των μελών 
της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ώστε να δύνανται να διοριστούν πρόσωπα όσο το 
δυνατό πιο κατάλληλα και με υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στη συγκεκριμένη επιτροπή. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Γιακουμή… 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Οι τροπολογίες σας;    

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Να κάμω τοποθέτηση για τις τροπολογίες μου ή… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ε, βέβαια, να τις εξηγήσετε.  Εξηγήστε τες τροπολογίες σας και τες δύο. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Στις 2 Νοεμβρίου του 2021 είχαμε δει ως αρμόδια επιτροπή σε καταρχήν συζήτηση το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο.  Η θέσπιση της νέας νομοθεσίας αποτελεί εναρμονιστική υποχρέωση της Δημοκρατίας για την 
παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, για να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα 
τους κανόνες, και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, με χρονική δέσμευση η 
οποία ήταν μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου του 2021. 

 Το αρμόδιο υπουργείο μετά από διαβούλευση έκρινε ορθότερο -κατά την άποψή μας σωστά- και 
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εισηγήθηκε στο Υπουργικό όπως τροποποιηθεί το υπάρχον άρθρο που αφορά τα προσόντα διορισμού του 
προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αυτά διευρυνθούν, ώστε το άρθρο να αναφέρεται πλέον στην 
υποχρέωση του προέδρου να κατέχει πτυχίο νομικής και πείρα στη νομική επιστήμη ή πτυχίο οικονομικών και 
πείρα στην οικονομική επιστήμη ή τον ανταγωνισμό. 

 Η διεύρυνση των προσόντων του προέδρου της επιτροπής δεν περιορίζει τις επιλογές για τον διορισμό 
του προέδρου, αλλά αντιθέτως τις αυξάνει, χωρίς φυσικά να αποκλείει και τον διορισμό ατόμου με εξειδικευμένη 
γνώση και πείρα στα νομικά ή ακόμα και με προσόντα δικαστή, όχι όμως μόνο στα νομικά, που εδώ είναι το όλο 
θέμα.  Πληροφοριακά μάλιστα αναφέρεται ότι η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού είναι οικονομολόγος, όπως 
επίσης οικονομολόγοι είναι οι πρόεδροι της ισπανικής και της πορτογαλικής Αρχής, καθώς και αρκετών άλλων 
ευρωπαϊκών κρατών, λόγω της φύσης των υποθέσεων που εξετάζονται οιονεί οικονομικό δικαστήριο. 

 Στην εισηγητική έκθεση του αρμόδιου υπουργείου, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 13 Οκτωβρίου 2021, 
αναφέρεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 22 Ιουλίου 2021 αποφάσισε να εγκρίνει το 
νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021», εξουσιοδοτώντας την 
Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να καταθέσει το εν λόγω νομοσχέδιο στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε νόμο. 

 Γι’ αυτό και εμείς συμφωνήσαμε με την αρχική εισήγηση του άρθρου 9(2)(β), όπως αναφερόταν στην 
αρχική μορφή του νομοσχεδίου, όπως κατατέθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας την 
21η Οκτωβρίου 2021, που αφορούσε τη διεύρυνση των προσόντων για τον διορισμό του προέδρου της ΕΠΑ, 
γιατί πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη αναφορά αυξάνει τις επιλογές προσώπων, διασφαλίζοντας παράλληλα όμως 
τον διορισμό ατόμου με επιλογή σε εξειδικευμένη γνώση. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ως Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων στηρίζουμε διαχρονικά την ενίσχυση 
και διεύρυνση των ανεξάρτητων θεσμών, όπως πράξαμε και σε άλλες ανεξάρτητες αρχές πολύ πρόσφατα.  
Δυστυχώς, η πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
αρχικά στις 7 Δεκεμβρίου του 2021 και τελειωτικά προχθές, στις 8 Φεβρουαρίου, διαφοροποίησε το συγκεκριμένο 
άρθρο, περιορίζοντας τα προσόντα διορισμού του προέδρου της ΕΠΑ σε πείρα μόνο στα νομικά και μάλιστα με 
δέκα χρόνια εμπειρία ή στο να διατελεί ή να έχει διατελέσει δικαστής οποιασδήποτε βαθμίδας.  Και ερωτώ εδώ, 
κύριε Πρόεδρε:  Ποιος σοβαρός δικηγόρος θα αφήσει το γραφείο του, για να διοριστεί στην Επιτροπή Προστασίας 
Ανταγωνισμού για πέντε χρόνια και μετά να τηρήσει το ασυμβίβαστο των δύο ετών;  Ή μήπως ο σκοπός μας 
είναι να διορίζουμε συνταξιούχους δικαστές; 

 Συνεπώς, καταθέτουμε την τροπολογία μας για επαναφορά της αρχικής θέσης του αρμόδιου υπουργείου 
και της σχετικής απόφασης του Υπουργικού για τα προσόντα διορισμού του προέδρου της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, που θα πρέπει να κατέχει πτυχίο νομικής και πείρα στη νομική επιστήμη ή πτυχίο οικονομικών 
και πείρα στην οικονομική επιστήμη ή στον ανταγωνισμό. 

 Και θέλω εδώ, κύριε Πρόεδρε, να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό, που το νιώθω ως νέος άνθρωπος και 
νέος βουλευτής.  Πιστεύετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι λογικό εμείς ως βουλευτές να νομοθετήσουμε 
τέτοια προσόντα διορισμού -για τον πρόεδρο της ΕΠΑ σε αυτή την περίπτωση και σίγουρα αύριο σε άλλες 
περιπτώσεις, για άλλες ανεξάρτητες αρχές- και να μη δικαιούται να διοριστεί ένας άνθρωπος οικονομολόγος, ο 
νομπελίστας μας ο κ. Χριστόφορος Πισσαρίδης, που σήμερα είναι ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού της 
Ελλάδας;  Ή πιστεύετε ότι είναι λογικό να μη δικαιούται να διοριστεί, για παράδειγμα, ένας καθηγητής 
πανεπιστημίου στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, με διδακτορικό στον ανταγωνισμό, επειδή για όλα κάποιοι είτε στο 
προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο μεθοδεύουν να νομοθετούμε ότι μόνο δικηγόροι ή δικαστές δικαιούνται να 
διοριστούν; 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Εκτός από τη διαφοροποίηση στα προσόντα και στα κριτήρια διορισμού του προέδρου της ΕΠΑ αν και 
συμφωνούμε με την προσθήκη για συμμετοχή τουλάχιστον ενός οικονομολόγου ανάμεσα στα τέσσερα μέλη, 
διερωτόμαστε πραγματικά ποια η λογική, στα κριτήρια διορισμού των μελών της επιτροπής, να αποκλείονται 
αυτά από τον νέο νόμο, ενώ υπάρχουν στον υφιστάμενο, κριτήρια όπως η γνώση και η πείρα για τη λογιστική, 
το εμπόριο και τη βιομηχανία, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές για διορισμό όσο πιο κατάλληλων 
γίνεται σε μία τόσο σημαντική επιτροπή, εξού και η δεύτερή μας τροπολογία στο άρθρο 9(2)(γ), που αφορά τα 
προσόντα διορισμού των μελών. 

 Αγαπητέ Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Κλείνοντας, το πιο τραγικό είναι ότι σε ένα εναρμονιστικό νομοσχέδιο εκατό και πλέον σελίδων, όπου το 
βασικό πλαίσιο ήταν η παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν 
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αποτελεσματικότατους κανόνες και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, εμείς από 
τον Νοέμβριο του 2021 κολλήσαμε σε δύο μόνο σελίδες, στις σελίδες δεκαεννέα και είκοσι ένα, για να αλλάξουμε 
τα φώτα των προσόντων διορισμού του προέδρου και των μελών της επιτροπής, που δεν αποτελούσε καν 
προϋπόθεση της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας, με την οποία καλούμαστε να εναρμονιστούμε. 

 Άρα, ο καθένας εύλογα μπορεί να διερωτηθεί ποιοι οι πραγματικοί λόγοι για την επιμονή κάποιων σε αυτές 
τις αλλαγές. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. 

 Τώρα, έχουμε ομιλητές επί θέματος αρχής; Έναν, δύο... 

 Ξεκίνα, κύριε Κώστα, και να σημειωθούν, να τους σημειώσει ο αγαπητός συνάδελφος ο Νίκος Γεωργίου 
τους ομιλητές. 

 Ποιοι θέλουν να μιλήσουν;  Ψηλά τα χέρια, για να τους δει ο κ. Γεωργίου.  Ένας. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ. Κώστα για θέματα αρχής στις τροπολογίες του κ. Γιακουμή. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό νομοθέτημα, το οποίο είναι εναρμονιστικό και ενισχύει 
τον θεσμικό ρόλο της ΕΠΑ, της δίνει όλες εκείνες τις αρμοδιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.  Είναι μια εναρμονιστική Οδηγία, κύριε Πρόεδρε, με την οποία 
έπρεπε να εναρμονιστούμε από τις 4 του Φλεβάρη του 2021 και ήρθε κοντά μας την 21η  του Οκτώβρη του 2021.  
Τούτη τη φορά βέβαια η καθυστέρηση δεν οφείλεται μόνο στην ανικανότητα, στην ανευθυνότητα όλων όσοι 
εχειρίζονταν το θέμα.  Αλλά, επειδή ο κ. Γιακουμή προηγουμένως έκαμε αναφορές σε υπόγειες συμφωνίες και 
σε κάποιους που έλεγαν ό,τι έλεγαν και επειδή φιλικά του το λέω ως νέου βουλευτή, ως ένας άνθρωπος που 
είμαι έντεκα χρόνια δαμέσα, επειδή έκαμε πολλές αναφορές, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε κάποιες να τις 
αποφύγει, έπρεπε να πει ούλλην την αλήθκειαν, γιατί εφτάσαμεν ως δαμαί. 

 Κατά την ετοιμασία του νομοσχεδίου τούτου, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι 
επροσπάθησαν να αλλάξουν τα προσόντα, τα κριτήρια για τον διορισμό του προέδρου της ΕΠΑ, γι’ αυτό υπήρχε 
τούτη η καθυστέρηση.  Και να σας πω το εξής φοβερό:  Tο Υπουργικό Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2021 με αριθμό 
Απόφασης 91591 υιοθέτησε το τελικό κείμενο, το οποίο ήθελε ο Γενικός Εισαγγελέας.  Εγίναν ολάκερες ιστορίες, 
συζητήσεις, ο Γενικός Εισαγγελέας επέμενε ότι δεν μπορεί η ΕΠΑ, η οποία λειτουργεί ως οιονεί δικαστήριο, να 
μην έχει πρόεδρο νομικό, ο οποίος μάλιστα τις περισσότερες φορές μπορεί να έσιει και τη νικώσα ψήφο.  Τελικά 
το Υπουργικό, σωστά, στις 22 Ιουλίου 2021 αποφάσισε να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τούτα τα κριτήρια, όπως 
ήταν τζιαι προηγουμένως, δηλαδή.  Εφόσον εγκρίθηκε από τις 22 Ιουλίου, κύριε Πρόεδρε, γιατί ήρθε στη Βουλή 
στο τέλος του Οκτώβρη;  Γιατί απλούστατα το Υπουργικό Συμβούλιο, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, εν αγνοία 
του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος ακόμα ωρύεται, επροχώρησαν ’πού μόνοι τους στις 8 του Οκτώβρη τζιαι 
άλλαξαν το κείμενο τζιαι εξαναπεράσαν το ’πού το Υπουργικό τζι εβάλαν μέσα τζιείνα τα οποία εθέλασιν. 

 Ο Γενικός Εισαγγελέας, έχω τον φάκελο δαμαί μπροστά μου, έστειλε δύο επιστολές στην Υπουργό 
Ενέργειας -η δεύτερη σε πολύ έντονο και αυστηρό ύφος- και τους έλεγε ότι τούτο που γίνηκε είναι απαράδεκτο.  
Ξεκίνησε η συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, σωστά, όπως λέχθηκε προηγουμένως, στις 2 του Νιόβρη, στην επιτροπή.  
Βεβαίως, εμείς ως κόμμα εμελετήσαμεν όλες τις δεκάδες σελίδες, εκάμαμεν τις εισηγήσεις μας σε όλες τις σελίδες 
τούτες, κάποιες υιοθετηθήκαν, κάποιες όχι -οι περισσότερες ναι- επήραμεν απαντήσεις.  Άρα, δεν επέρασεν έτσι, 
ούτε ασχοληθήκαμε μόνο με τζιείνες τις δκυο σελίδες.  Δυστυχώς όμως, για εκείνες τις δκυο σελίδες εφτάσαμεν 
σήμερα στα μέσα του Φλεβάρη. 

 Αυτή είναι όλη η ιστορία, κύριε Πρόεδρε.  Ήδη η επιτροπή, στη συντριπτική της πλειοψηφία αποφάσισε…  
Διότι τι έγινε;  Στη συζήτηση, και συγκεκριμένα στες 7 Δεκεμβρίου, αναγκάστηκε η Υπουργός Ενέργειας να 
υπαναχωρήσει και να πει «Ο Γενικός Εισαγγελέας έχει δίκαιο και αποσύρουμε τον οικονομολόγο από τα κριτήρια 
του προέδρου και πρέπει να μείνει οπωσδήποτε νομικός».  Και, εφόσον είχαμεν τη συγκατάθεση τζιαι την αλλαγή 
του κειμένου από την ίδια την κυβέρνηση που το ’φερε και την επιμονή του Γενικού Εισαγγελέα, τότε 
επροχωρήσαμεν, η πλειοψηφία, τζι εμπήκεν στο κείμενο η αλλαγή τζιείνη που έγινε όσον αφορά τα κριτήρια του 
προέδρου, που πρέπει να είναι νομικός, όπως ακριβώς, για να ’μαστε ειλικρινείς, είχε εισηγηθεί η 
κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ και συγκεκριμένα ο κ. Λεωνίδου. 

 Όσον αφορά τις τροπολογίες που έρχονται από τη ΔΗΠΑ, εμείς ως κόμμα δε θα τις ψηφίσουμε, γιατί 
αντιλαμβάνεστε είντα μ’ που σας είπα προηγουμένως τζιαι είντα μ’ που πάμε να κάμουμεν.  Το θέμα είναι πάρα 
πολύ σοβαρό και θα ’πρεπε όλοι μας, και το λέω, όλοι μας, να είμαστε πολλά προσεκτικοί, όταν έχουμε να 
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κάνουμε με κάποια σοβαρά νομοθετήματα, όπως τούτο που έχει να κάμει με την ΕΠΑ, η οποία χειρίζεται 
υποθέσεις πολλών εκατομμυρίων τζιαι είδαμεν τζιαι στο παρελθόν ότι εππέσαν στα δικαστήρια για 
διαδικαστικούς μόνο λόγους ή, ας πούμε, για τη σύνθεση της επιτροπής! 

 Τελειώνω με τούτο.  Πρέπει να πω ότι ο πρόεδρος της επιτροπής τζιαι τα μέλη της επιτροπής, όλοι 
ανεξαιρέτως, εκάμαμεν πολλά καλή δουλειά.  Τζιαι στην περίπτωση τούτη, όπως και σε όλα σχεδόν τα 
νομοθετήματα που περνούν από την επιτροπή Εμπορίου και Ενέργειας της Βουλής, με ομοθυμία και με μεγάλη 
προσπάθεια, εκαταφέραμεν να τελειώσουμε το νομοσχέδιο τούτο αλλά να βκούμεν και ’που έναν κυκεώνα που 
προσπάθησαν κάποιοι να μας ρίξουν μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ τον συνάδελφο τον Κώστα για την άκρως κατατοπιστική ενημέρωση του σώματος.  Τον λόγο 
έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος ο κ. Πανίκος Λεωνίδου. 

 Το βήμα δικό σας, κύριε Λεωνίδου. 

(Αστειευόμενος) 

 Ένα λεπτό, να το απολυμάνουμε, διότι έχουμε μέτρα ασφαλείας εδώ, κύριε…  Όι να πκιάσεις τον κορωνοϊό 
και να φύγεις έτσι... Να σου το καθαρίσουμε πρώτα. 

 Ευχαριστούμε πολύ. 

 Το λοιπόν, ο κ. Λεωνίδου έχει τον λόγο. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 Εξεπλάγην πραγματικά, όταν άκουσα έναν νέο συνάδελφο, νεαρό, ο οποίος με τόσο στόμφο απευθύνθηκε 
στο σώμα λέγοντας ότι έγιναν τόσα πολλά παρασκήνια για τη σύνθεση και ιδιαίτερα για τα προσόντα που πρέπει 
να έχει ένας αξιωματούχος ανεξάρτητος του κράτους.  Είναι πάρα πολύ λυπηρό, ειλικρινά.  Δεν ανέμενα από 
έναν νέο άνθρωπο να είναι μπολιασμένος με τόση πίκρα και με τόση ένταση απέναντι σε συναδέλφους του.  
Είναι κρίμα, γιατί ελπίζουμε στη νέα γενιά, ότι θα είναι καλύτερη από εμάς, όχι να επιδιώκει να μειώνει και τον 
ίδιο τον εαυτό της.  Και να πω ακόμα κάτι, η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια, με όλο τον σεβασμό! 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικό το θέμα, διαδικαστικό το θέμα! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι! 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Διαδικαστικό το θέμα! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

 Θα απαντήσετε όταν έρθει η σειρά σας, κύριε συνάδελφε!  Όταν μιλούσατε, δεν εδιακόπταμεν. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Γιακουμή, σας παρακαλώ, θα πάρετε τον λόγο, όταν πρέπει!  Όταν ζητήσετε τον λόγο, θα τον 
πάρετε, μην ανησυχείτε! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,   

 Τα γεγονότα μάλλον έχουν λεχθεί και έχουν ακουστεί από τον συνάδελφο τον κ. Κώστα.  Πραγματικά εμείς 
προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε αυτό που πρότεινε ο Γενικός Εισαγγελέας.  Δεν έχουμε κάνει τίποτα λιγότερο 
και τίποτα περισσότερο.  Και θέλω να εξηγήσω γιατί υπάρχει σύμπνοια με τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα.  Εδώ, 
η ΕΠΑ είναι ένα διοικητικό όργανο το οποίο έχει εξουσία και δικαστική, οιονεί δικαστική εξουσία.  Αποφασίζει να 
επιβάλλει πρόστιμα απεριόριστα.  Ένας δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου έχει περιορισμένη εξουσία, καθ’ 
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ύλην αρμοδιότητα, να επιβάλλει μέχρι ενός σημείου.  Συνεπώς, το άτομο που θα ηγείται θα πρέπει να έχει ειδικές 
γνώσεις, να γνωρίζει πώς λειτουργεί η δικαστική διαδικασία.  Και νομίζω πολλοί συνάδελφοι έχουμε βρεθεί να 
συμμετέχουμε σε επιτροπές όπου ασκείται κατά κάποιο τρόπο μια μορφή δικαστικής διαδικασίας και 
αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολη -ή ποινικής διαδικασίας- πόσο δύσκολο είναι να διευκρινίσουμε ή να 
αποσαφηνίσουμε τες διαδικασίες αυτές.  Συνεπώς, ένας έμπειρος νομικός, κατά την άποψή μας, είναι εκείνος ο 
οποίος μπορεί να θέτει τα πράγματα σε μια σειρά. 

 Οι αποφάσεις εξάλλου αυτού του διοικητικού οργάνου, όπως ξέρετε, είναι υπό τον έλεγχο του Διοικητικού 
Δικαστηρίου σήμερα με βάση το άρθρο 146 του συντάγματος.  Επομένως, οφείλει αυτή η επιτροπή να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτική, να γνωρίζει και να κατέχει τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, να κατέχει τις 
συνταγματικές αρχές, τι κρύβει πίσω η κάθε λέξη, το κάθε κόμμα, η κάθε τελεία. 

 Ας μην υποτιμούμε, αγαπητοί μου συνάδελφοι, τους νομικούς και τους δικηγόρους, γιατί ενομίσαμεν όλοι 
ότι επειδή είναι δικηγόρος, επειδή είναι νομικός, ε, υπάρχει συμφέρον!  Για όνομα του Θεού!  Να καταργήσουμε 
τους δικηγόρους και να αφήσουμε όλα τα άλλα τα επαγγέλματα!  Είναι κρίμα, αλήθεια, είναι κρίμα, γιατί συζητούμε 
αυτό το θέμα, γιατί επροσπαθήσαμεν να αναβαθμίσουμε τα καθήκοντα, τα προσόντα των ατόμων που θα 
συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή.  Πού το κακό, πού το επιλήψιμο; 

 Μήπως οι δικαστές…  Εάν διοριστεί πρόεδρος κάποιος ο οποίος έχει τα προσόντα του δικαστή ή που 
διετέλεσε είτε δικαστής είτε πρόεδρος είτε ανώτερος επαρχιακός δικαστής, είναι απαξιωτικό;  Δεν κατάλαβα την 
τοποθέτηση του συναδέλφου, γιατί υποτιμά τους συνταξιούχους δικαστές.  Δεν έχουν γνώσεις;  Δεν έχουν 
εμπειρίες;  Δε γνωρίζουν τις βασικές αρχές του δικαίου που επιθυμούμε και θέλουμε έτσι να λειτουργεί αυτή η 
επιτροπή;  Και είναι κρίμα, γιατί εχάσαμεν πάρα πολύ χρόνο συζητώντας αυτό το θέμα ενώπιον της επιτροπής.  
Και πράγματι θα συμφωνήσω με τον Κώστα ότι υπήρξε απόλυτη συνεργασία, απόλυτη ομοψυχία μεταξύ των 
μελών -ιδιαίτερα ο χειρισμός που γινόταν και από τον πρόεδρο της επιτροπής ήταν εξαιρετικός- ότι 
προσπαθήσαμε όλοι να βρούμε μία λύση που να ικανοποιεί όλους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Στον πρόεδρο της επιτροπής… 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ιδιαίτερα, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Νομικών εννοείτε; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Όχι, τον πρόεδρο της επιτροπής Εμπορίου, κύριε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τον κ. Χατζηγιάννη. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ναι, ο οποίος ήταν πολύ συναινετικός και προσπάθησε να βρούμε λύσεις.  Επικοινώνησε και ο ίδιος με 
τον Γενικό Εισαγγελέα.  Επικοινωνήσαμε και εμείς και είχαμε μία ταυτότητα απόψεων. 

 Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι ήταν το λιγότερο ατυχές από μέρους του συναδέλφου να κάνει αυτή 
την τοποθέτηση, γιατί δεν έγινε κανένα παρασκήνιο ούτε στους διαδρόμους ούτε έξω από τη Βουλή.  Ό,τι 
λέχθηκε, λέχθηκε δημόσια ενώπιον της επιτροπής και γνώριζε ο καθένας τις απόψεις των άλλων.  Είναι άλλοι 
που είχαν συμβούλους, παρασυμβούλους έξω από την αίθουσα και έπαιρναν οδηγίες, όχι εμείς. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον κ. Λεωνίδου. 

 Αντιλαμβάνομαι τον λόγο ζήτησε ο Μιχάλης ο Γιακουμή. 

 Επί προσωπικού, κύριε Γιακουμή, ή να δευτερολογήσετε μετά στο τέλος; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Επί προσωπικού.  Εγώ δε χαρακτήρισα κανέναν, κύριε Πρόεδρε.  Απλώς να πω ότι είναι άκρως πολιτική 
η θέση μας και έτσι πρέπει να θεωρηθεί.  Εγώ για τους χαρακτηρισμούς δε θα πω τίποτα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Ευχαριστώ, κύριε Γιακουμή, να ՚σαι καλά. 

 Έχουν ζητήσει δύο συνάδελφοι τον λόγο.  Είναι ο κ. Μουσιούττας και ο… 

 Κύριε Μαρίνο, είσαι εδώ; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Ναι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχετε τον λόγο και μετά τον λόγο θα πάρει ο πρόεδρος της επιτροπής Εμπορίου, ο συνάδελφος… 

 Και ο κ. Κουλλά θέλει να μιλήσει; 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ονούφριο Κουλλά) 

 Α, μεσολαβείτε για τον κ. Χατζηγιάννη!  Εντάξει! 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Απαντώντας στον κ. Λεωνίδου, εκ μέρους της ομάδας ΔΗΠΑ-Συνεργασία, θα ήθελα να πω ότι, όταν 
υπάρχουν νέοι συνάδελφοι, μπορεί να κάμνουν λάθος.  Όταν είναι παλιοί οι συνάδελφοι όμως, οι οποίοι έχουν 
την πείρα ή θα έπρεπε να έχουν την πείρα, θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί σ’ αυτά που λένε.  Διότι ακόμα 
ηχούν στα αυτιά μου δηλώσεις του ίδιου συναδέλφου που ήταν στο βήμα προηγουμένως, όταν στην επιτροπή 
Εσωτερικών ερχόταν το Υπουργείο Εσωτερικών και αναφερόταν σε γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα και ο 
συγκεκριμένος συνάδελφος έλεγε ότι δεν είναι θέσφατο αυτό που είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, ο κάθε νομικός.  
Σεβαστό, εγώ δεν είμαι νομικός, μπορεί να έχει την άποψή του.  Εδώ έκτισε μια επιχειρηματολογία πάνω στον 
Γενικό Εισαγγελέα.  Αυτό το λέω και το αφήνω στην κρίση σας. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Επί προσωπικού, να απαντήσω στον κ. Μουσιούττα, με την άδειά σας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εγέρθητε, κύριε… 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Άλλο να συμφωνώ με την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα και άλλο να συμφωνώ με τη νομική γνωμάτευση 
του Γενικού Εισαγγελέα.  Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν προέβη σε οποιαδήποτε νομική γνωμάτευση ότι 
απαραιτήτως έτσι πρέπει να γίνει.  Άλλο το ένα, άλλο το άλλο!  Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και 
ψύχραιμοι, όταν κάνομε τες τοποθετήσεις μας. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η κριτική δεν έβλαψε κανέναν, κύριε… 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Βεβαίως! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 …ωφέλεια κάμνει! 

 Το λοιπόν, κύριε πρόεδρε της επιτροπής Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού και τα συναφή.  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Θα αποφύγω… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, είναι στο βήμα ο συνάδελφός σας! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 
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 Θα αποφύγω να αναφερθώ σε θέματα τα οποία ήδη έχουν καλυφθεί και θα επικεντρωθώ σε ένα μόνο, 
που νομίζω ότι πρόκειται για ένα ζωτικής σημασίας θέμα.  Ο ανταγωνισμός δεν είναι τυχαία πολιτική σ’ αυτό τον 
τόπο και για όσους το υποβιβάζουν αυτό το θέμα στο επίπεδο προέδρου ή προσώπου αυτό είναι ατυχέστατη 
προσέγγιση.  Έχει να κάνει με τον καταναλωτή, έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό, έχει να κάνει με την ακρίβια, 
για την οποία όλοι κλαιγόμαστε μέρα και νύχτα, και επιτέλους θα πρέπει αυτή την πολιτική να την αναβαθμίσουμε, 
μακριά από το κόμμα μας, μακριά από τις κυβερνήσεις, μακριά από τους οποιουσδήποτε, με εθνική προσέγγιση, 
ώστε να πετύχουμε οφέλη και ισορροπίες στο σύστημα, όπως αυτό λειτουργά σ’ αυτό τον τόπο!  Είναι 
πραγματικά θλιβερό να υποβιβάζομε τη σημασία αυτού του θέματος σε επίπεδο προσώπου ή σε επίπεδο 
προσόντων επαγγελματικής φύσεως!  Μα, για τ’ όνομα του Θεού! 

 Αν ήταν για εμένα, από πλευράς μου, θα έλεγα ότι τα αναγκαία προσόντα έπρεπε να ήταν Γενικού 
Εισαγγελέα και πάνω!  Και για ποιο λόγο;  Όχι για να επιλέξω έναν Γενικό Εισαγγελέα, που, ειρήσθω εν παρόδω, 
νομίζω ένας ζει, αλλά ακριβώς, για να ενισχύσω εκείνη την αναγκαιότητα σοφίας και εμπειρίας και τη νομική 
ικανότητα και διάσταση.  Καλά, όλοι οι άλλοι οικονομολόγοι, πέντε στο σύνολο, δεν μπορούν να μπουν μέσα και 
είναι υποβάθμιση να είναι μέλος της ΕΠΑ, αν είναι οικονομολόγος, και πρέπει να είναι πρόεδρος, ο οποίος 
πρόεδρος…  Αποφεύγω να επαναλαμβάνω επιχειρήματα που αναφέρθηκαν από τους αγαπητούς συναδέλφους.  
Αυτό το σώμα είναι οιονεί δικαστήριο για υποθέσεις με τεράστια ποσά, για τεράστιας σημασίας αποφάσεις.  Δεν 
είναι αποφάσεις του «φταίω» ή «δε φταίω»∙ είναι αποφάσεις που επιβάλλουν αποκατάσταση δικαίου και ορθής 
πρακτικής της οικονομίας μας. 

 Και ερχόμαστε με ποιο τρόπο;  Να κάνει μια τοποθέτηση ο πρόεδρος και ο δικηγόρος ή αυτοί που τον 
ακούνε ή τον ηχογραφούνε ή γράφουν πρακτικά να βασίζονται στη δήλωσή του, σχετικοί ή άσχετοι, και να 
πέφτουν όλες οι υποθέσεις στο δικαστήριο.  Αυτό είναι που θέλουμε ίσως;  Θέλουμε αστοχίες;  Θέλουμε 
λανθασμένες συμπεριφορές;  Μα, είναι το ίδιο να μιλώ εγώ με έναν νομικό, όταν πρόκειται για νομικά θέματα;  
Δεν υπάρχει ενδεχόμενο εγώ να μη σφάλλω, γιατί είναι άλλη γλώσσα η νομική, με όλο τον σεβασμό!  Και μας το 
είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, που, ειρήσθω εν παρόδω, θα το τονίσω, διαφώνησε με τον πλέον έντονο τρόπο με 
το Υπουργικό Συμβούλιο.  Και σωστά ειπώθηκε προηγουμένως ότι έχουν έρθει προσχέδια ή σχέδια ενώπιον της 
επιτροπής με διαφορετικές απόψεις.  Με συγχωρείτε, όχι ενώπιον της επιτροπής, από το Υπουργικό Συμβούλιο 
προς το υπουργείο.  Δύο διαφορετικές αποφάσεις έχουν αλλάξει, γιατί ακριβώς ήταν διαφορετική η άποψη του 
Γενικού Εισαγγελέα από αυτή του Υπουργικού Συμβουλίου.  Ε, καλά, όταν εντοπίζονται αυτά τα κενά και οι 
αδυναμίες, είναι ντροπή και θα πρέπει να σταθούμε με εμμονή και να μη διορθώσουμε; 

 Δε θα δεχθώ θέματα παρασκηνίου, πραγματικά σας το λέω!  Γιατί το κλίμα σε αυτή την επιτροπή…  Ε, με 
όλο τον σεβασμό, πρέπει να τιμούμε τους συναδέλφους και την ομάδα, η οποία αναζήτησε το καλύτερο, για να 
αναβαθμίσει αυτό τον ρόλο στα όσα έχω αναφέρει εγώ προηγουμένως, διότι δεν έχουμε να κάνουμε με τυχαία 
πολιτική.  Νοσεί ο πληθυσμός μας, νοσεί η οικονομία μας, γιατί ακριβώς υπάρχουν αδυναμίες σ’ αυτό τον τομέα.  
Και θα πρέπει όλοι να εγκύψουμε σ’ αυτές με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, να τις διορθώσουμε και όχι να 
φτιάχνουμε οικοδομήματα, δομές αυτής της κοινωνίας και αυτού του κράτους που στο τέλος να δυσλειτουργούν.  
Δεν είναι τούτο το ζητούμενο.  Και δεν πρέπει πάντα να φταίει ο ένας και ο άλλος, για χάρη των δικών του 
προθέσεων, να αθωώνεται. 

 Άρα λοιπόν, ευθύνη ολωνών μας είναι να κτίσουμε αυτή την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.  
Και εν τη σοφία της αυτή η επιτροπή, εν τη σοφία της αυτή η ομάδα έχει προβληματιστεί περαιτέρω.  Και μάλιστα, 
ξέρετε τι άλλο έχουμε αποφασίσει, αγαπητοί συνάδελφοι;  Να έρθουμε με πρόσθετες διορθωτικές προσθέσεις 
στο νομοσχέδιο, με προτάσεις νόμου, ώστε ακριβώς να κάνουμε αυτό τον θεσμό αδιαπέραστο.  Και όποιος 
τολμήσει στη συνέχεια να θεωρήσει ότι είναι δικό του δικαίωμα να διορίζει έναν πρόεδρο ο οποίος θα είναι 
χαμηλών προσδοκιών, ηθικών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως νομίζω δεν έχει χώρο σ’ αυτό το κοινοβούλιο και 
πολύ δε περισσότερο δε θα πρέπει να έχει χώρο σ’ αυτό το κράτος!  Αναζητούμε επιτέλους Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισμού, για να αποκαταστήσουμε αδικαιολόγητα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε 
αυτό τον τόπο για δεκαετίες τώρα!  Και κανείς να μην μπαίνει στην κερκίδα της συμπολίτευσης ή της 
αντιπολίτευσης.  Και αυτό έν’ το κλίμα που επικράτησε στη δική μας επιτροπή και αναζητούμε ακριβώς αυτές τις 
διορθώσεις.  

 Αγαπητοί φίλοι, 

 Πέραν αυτών, για τον ανταγωνισμό ή μάλλον την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε όλα τα 
κράτη και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουμε να κάνουμε με εναρμόνιση της ενιαίας αγοράς και 
υπεράσπιση του ανταγωνισμού, για να λειτουργούν όλα αυτά πάνω σε σωστή βάση, έχουμε μια τεράστια δουλειά 
μπροστά μας.  Το εγχείρημα είναι τεράστιο και ατέλειωτο θα έλεγα. 

 Δε θέλω να κάνω συγκεκριμένες αναφορές για το πώς λειτουργούμε.  Για τα ράφια των υπεραγορών;  
Πώς αυτά λειτουργούν;  Για τα επαγγελματικά;  Πώς αυτά λειτουργούν και στραπατσάρουν τον ανταγωνισμό και 
τη σωστή λειτουργία της οικονομίας μας;  Και πολλά άλλα.  Πραγματικά, δε θέλω να μπω σ’ αυτή τη λογική.  
Συγχαίρω τους συναδέλφους όλους και θα δώσουμε συνέχεια με οποιοδήποτε τίμημα, ακριβώς για να πετύχουμε 
το καλύτερο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, που μαζί με την προστασία του καταναλωτή είναι ο άλλος πυλώνας 
πάνω στον οποίο θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις. 



1156 

 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Αντιλαμβάνομαι ότι είναι το πέρας της συζητήσεως εδώ. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δευτερολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με συγχωρείτε; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Δευτερολογία, λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Για να μεν νομίζεις ότι θα σου στερήσουμε το δικαίωμα, σύντομα, κύριε Γιακουμή, από τη θέση σου.  Πολύ 
σύντομα όμως… 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 …διότι έν’ τριτολογία τούτη. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Να επαναλάβω ότι είναι άκρως πολιτική η θέση ότι εμείς είμαστε υπέρ της διεύρυνσης.  Δεν αποκλείουμε 
τον νομικό, δεν αποκλείουμε τον οικονομολόγο, δεν αποκλείουμε ούτε κάποιον που έχει εμπειρία εις τον 
ανταγωνισμό.  Αυτή είναι η θέση μας και νομίζω… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το έχετε πει ήδη… 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 …οι αγαπητοί συνάδελφοι έχουν παρεξηγήσει τη θέση μας.  Η θέση μας είναι να διευρυνθεί και ας μην 
ξεχνάμε ότι αυτή την εξουσία, να διορίζει τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την έχει ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, αγαπητέ Μιχάλη. 

 Νομίζω εξαντλήθηκε το θέμα εδώ και θα προχωρήσομε τώρα στην ψηφοφορία.  Παρακαλείται ο 
γραμματέας να διαβάσει την τροπολογία. 

 Έχουμέν την; 

 Έν’ τούτη που είπε. 

 Άρα, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ε, μα μία είναι η τροπολογία.  Είναι μία επί του ιδίου άρθρου. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Είναι δύο τροπολογίες, δύο ξεχωριστές τροπολογίες. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Εντάξει, βάλτε τες τζιαι τες δκυο διαφορετικές… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία.  Να τις βάλουμε μια; 
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία! 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρώτης τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους εναντίον, έξι υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Η δεύτερη τροπολογία τώρα. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους εναντίον, έξι υπέρ και καμία αποχή, απορρίπτεται και η δεύτερη τροπολογία. 

 Τέλειωσε!  Ωραία! 

 Το λοιπόν, προχωρούμε επί της δευτέρας αναγνώσεως του νομοσχεδίου, κύριε γραμματέα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Απαγόρευση περιοριστικών του ανταγωνισμού συμπράξεων.  Άρθρο 3. 

 Συμπράξεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3(1) και είναι επιτρεπόμενες και 
έγκυρες.  Άρθρο 4. 

 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3.  Άρθρο 5. 

 Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονομικής εξάρτησης.  Άρθρο 6. 

 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 7. 
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 Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.  Άρθρο 8. 

 Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής.  Άρθρο 9. 

 Αμεροληψία και ανεξαρτησία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.  Άρθρο 10. 

 Αντιμισθία, όροι εργασίας και άλλα ωφελήματα του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.  Άρθρο 11. 

 Ωράριο εργασίας του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.  Άρθρο 12. 

 Απαγόρευση ιδιωτικής απασχόλησης του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.  Άρθρο 13. 

 Κένωση θέσης.  Άρθρο 14. 

 Εξουσίες του Προέδρου της Επιτροπής.  Άρθρο 15. 

 Σύγκληση συνεδρίας.  Άρθρο 16. 

 Απαρτία και λήψη αποφάσεων.  Άρθρο 17. 

 Κανόνες που διέπουν την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία εξέτασης πιθανολογούμενων παραβάσεων 
των άρθρων 3 και/ή 6 και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ.  Άρθρο 18. 

 Κανόνες που διέπουν την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία εξέτασης άλλων πιθανολογούμενων 
παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 19. 

 Αποφάσεις της Επιτροπής.  Άρθρο 20. 

 Υπηρεσία της Επιτροπής.  Άρθρο 21. 

 Αμισθί πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης.  Άρθρο 22. 

 Αρμοδιότητες Υπηρεσίας.  Άρθρο 23. 

 Ενημέρωση Υπουργού για ενδεχόμενη παράβαση νομοθεσίας για προστασία των καταναλωτών.  Άρθρο 
24. 

 Τήρηση μητρώων.  Άρθρο 25. 

 Αρμοδιότητες της Επιτροπής.  Άρθρο 26. 

 Καθορισμός κριτηρίων εξέτασης κατά προτεραιότητα εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της 
Επιτροπής.  Άρθρο 27. 

 Συνεργασία με άλλες αρχές.  Άρθρο 28. 

 Εξουσίες της Επιτροπής σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 
και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ.  Άρθρο 29. 

 Ανάληψη δεσμεύσεων.  Άρθρο 30. 

 Εξουσία προς διεξαγωγή ερευνών σε κλάδους της οικονομίας ή τύπους συμφωνιών.  Άρθρο 31. 

 Χαρακτήρας της διαδικασίας και παραδεκτό αποδεικτικών στοιχείων.  Άρθρο 32. 

 Ανάκληση ή τροποποίηση απόφασης της Επιτροπής.  Άρθρο 33. 

 Προσωρινά μέτρα.  Άρθρο 34. 

 Συμβουλευτική Επιτροπή Συμπράξεων και Δεσποζουσών Θέσεων.  Άρθρο 35. 

 Εξουσία της Επιτροπής προς συλλογή πληροφοριών.  Άρθρο 36. 

 Εξουσία προς λήψη δηλώσεων.  Άρθρο 37. 

 Εξουσία της Επιτροπής για διενέργεια ελέγχων σε χώρους επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων.  
Άρθρο 38. 

 Διενέργεια ελέγχων κατόπιν έκδοσης δικαστικού εντάλματος.  Άρθρο 39. 

 Υποχρέωση προς εχεμύθεια για την προστασία επιχειρηματικών απορρήτων, πληροφοριών 
εμπιστευτικής φύσης και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Άρθρο 40. 

 Φάκελος της υπόθεσης και χαρακτηρισμός επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής 
φύσεως.  Άρθρο 41. 

 Πρόσβαση στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.  Άρθρο 42. 
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 Περιορισμοί στη χρήση επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως σε 
δικαστικές διαδικασίες.  Άρθρο 43. 

 Καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή του 
Άρθρου 102 ΣΛΕΕ.  Άρθρο 44. 

 Απόσυρση καταγγελίας.  Άρθρο 45. 

 Υποχρέωση δημόσιων υπαλλήλων και δυνατότητα τρίτων προσώπων προς γνωστοποίηση 
πληροφοριών.  Άρθρο 46. 

 Διοικητικά πρόστιμα.  Άρθρο 47. 

 Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ένωση επιχειρήσεων.  Άρθρο 48. 

 Προθεσμία επιβολής διοικητικών προστίμων από την Επιτροπή.  Άρθρο 49. 

 Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων από την Επιτροπή.  Άρθρο 50. 

 Προθεσμίες καταβολής διοικητικών προστίμων.  Άρθρο 51. 

 Λήψη δικαστικών μέτρων προς είσπραξη διοικητικών προστίμων.  Άρθρο 52. 

 Αιτήσεις για κοινοποίηση προκαταρκτικών αιτιάσεων και άλλων εγγράφων.  Άρθρο 53. 

 Αιτήσεις για την εκτέλεση αποφάσεων.  Άρθρο 54. 

 Γενικές αρχές συνεργασίας.  Άρθρο 55. 

 Μη αποδοχή αιτήματος.  Άρθρο 56. 

 Εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφωνίας.  Άρθρο 57. 

 Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Αρχών Ανταγωνισμού.  Άρθρο 58. 

 Παράλειψη συμμόρφωσης με απόφαση της Επιτροπής.  Άρθρο 59. 

 Παράλειψη συμμόρφωσης με απόφαση της Επιτροπής για τη λήψη προσωρινών μέτρων.  Άρθρο 60. 

 Ποινικό αδίκημα για παράβαση της υποχρέωσης προς εχεμύθεια.  Άρθρο 61. 

 Ευθύνη νομικών προσώπων.  Άρθρο 62. 

 Αγωγή για αποζημίωση.  Άρθρο 63. 

 Κλητεύσεις ενώπιον της Επιτροπής.  Άρθρο 64.  

 Έκδοση Κανονισμών.  Άρθρο 65. 

 Έκδοση διαδικαστικών κανονισμών.  Άρθρο 66. 

 Έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής.  Άρθρο 67. 

 Ευθύνη του Προέδρου, των μελών της Επιτροπής, των μελών του προσωπικού της Υπηρεσίας και άλλων.  
Άρθρο 68. 

 Κατ’ αναλογία εφαρμογή του ενωσιακού δίκαιου του ανταγωνισμού.  Άρθρο 69. 

 Διατάγματα Υπουργού.  Άρθρο 70. 

 Κατάργηση και διαφύλαξη.  Άρθρο 71. 

 Μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 72. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων;  Παμψηφεί, αντιλαμβάνομαι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 72 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Και πάμε στο όγδοο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021». 

 Ο γραμματέας να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, ώστε, εκτός από τους πολιτικούς 
μηχανικούς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ, να δύναται να εγγραφεί στους 
καταλόγους προσοντούχων πολιτικών μηχανικών, που καταρτίζονται για σκοπούς του εν λόγω νόμου, και 
πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής στη Δημοκρατία, χωρίς υποχρέωση 
εγγραφής στο μητρώο αυτό. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Χρίστος Σενέκης 

 Βαλεντίνος Φακοντής Ηλίας Μυριάνθους 

 Χαράλαμπος Πάζαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Χρίστος Ορφανίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 2021 και στις 18 και 25 Ιανουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο 
των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής 
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Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Ανδρέας Πασιουρτίδης, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Νίκος Σύκας και Λίνος Παπαγιάννης.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Nόμου, 
ώστε, εκτός από τους πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ, να 
δύναται να εγγραφεί στους καταλόγους προσοντούχων πολιτικών μηχανικών, που καταρτίζονται για σκοπούς 
του εν λόγω νόμου, και πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής στη 
Δημοκρατία, χωρίς υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο αυτό. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την προτεινόμενη 
τροποποίηση καθίσταται πιο αποτελεσματική και πιο ευέλικτη η διαδικασία εγγραφής προσοντούχων πολιτικών 
μηχανικών στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται δυνάμει του υπό τροποποίηση νόμου για σκοπούς επίβλεψης, 
μελέτης και επιθεώρησης μεγάλων υπερυψωμένων ταμιευτήρων.  Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία, η 
εξεύρεση προσοντούχων πολιτικών μηχανικών για σκοπούς του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου 
καθίσταται δυσχερής λόγω του ότι, σύμφωνα με την υπό τροποποίηση ισχύουσα βασική νομοθεσία, δε δύνανται 
να περιληφθούν στον εν λόγω κατάλογο πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, ασκούν νόμιμα το επάγγελμά τους και δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες 
στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου Νόμου, χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε 
να αναφέρεται ως «Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Σιζόπουλος. 

 Κύριε Σιζόπουλε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Πάρα πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. 

 Απλώς, δράττομαι της ευκαιρίας, γιατί πρόκειται για την ενιαία διαχείριση υδάτων και θέλω να αναφέρω 
ότι δε θα πρέπει να ՚ναι μόνο ενιαία η διαχείριση, αλλά θα πρέπει να ՚ναι και ενιαία η τιμολόγηση.  Είναι ένα θέμα 
το οποίο εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς κανένας δεν εγκύπτει σε αυτό το ζήτημα.  Γι’ αυτό 
είναι παράκληση με αυτή την ευκαιρία προς τους αρμοδίους -στέλνουμε το μήνυμα επίσημα από τη Βουλή- να 
προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό και στην ενιαία τιμολόγηση όσον αφορά την κατανάλωση νερού, έτσι ώστε 
όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να βρίσκονται στην ίδια μοίρα και όχι άλλοι να ευνοούνται και άλλοι 
να αδικούνται. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ελπίζω η εισήγησή σου, κύριε Μαρίνο, να έχει καλούς ακροατές. 

 Λοιπόν, άλλος ομιλητής δεν υπάρχει. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 61 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Και προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο της 
πολιτείας. 

 Και προχωρούμε τώρα στα θέματα με τους αριθμούς 9 και 10. 

 Έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από 
τον Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2021» και «Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια Ειδικοί (Καταργητικοί) 
Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 9 θέματος είναι η θέσπιση κανονισμών και κατάργηση των ισχυόντων περί 
Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια Ειδικών Κανονισμών, ώστε να εκσυγχρονιστεί το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει 
τα θέματα προστασίας των εργαζομένων από κινδύνους που προκύπτουν από την παραγωγή, τον 
μετασχηματισμό, τη μετατροπή, τη μεταφορά, τη διανομή, την εκμετάλλευση, τον έλεγχο ή τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας στους χώρους εργασίας. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 10 θέματος είναι η κατάργηση των περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια Ειδικών 
Κανονισμών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους 
κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Ηλεκτρισμό) 
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Κανονισμοί του 2021» και «Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια Ειδικοί (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 
2021» 

Παρόντες: 

 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Χρίστος Χριστόφιας Ανδρέας Αποστόλου 

 Δημήτρης Δημητρίου Μαρίνος Μουσιούττας  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 23 Νοεμβρίου 2021 και στις 11 και 25 
Ιανουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο της εξέτασης των δύο προτεινόμενων κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 
(ΤΗΜΥ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και της 
Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΠΟΑΣΟ), της εργοδοτικής οργάνωσης 
ΟΕΒ και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).  Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, 
ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ και Παγκύπρια Συντεχνία «Ισότητα», οι εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ, η 
Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας 
Κύπρου (ΣΑΥΚ) και ο Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΑΕΗΚ), παρ’ όλο που 
κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των δυο προτεινόμενων κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα 
μέλη της επιτροπής κ. Γιώργος Κουκουμάς, Ονούφριος Κουλλά, Φωτεινή Τσιρίδου, Χρίστος Σενέκης και Σωτήρης 
Ιωάννου. 

 Σκοπός των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 38 του περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, είναι η θέσπιση νέων κανονισμών, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν 
τους υφιστάμενους περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια Ειδικούς Κανονισμούς, ώστε να εκσυγχρονιστεί το 
νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα προστασίας των εργαζομένων από κινδύνους που προκύπτουν από 
την παραγωγή, τον μετασχηματισμό, τη μετατροπή, τη μεταφορά, τη διανομή, την εκμετάλλευση, τον έλεγχο ή 
τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους εργασίας. 

 Ειδικότερα, με τους πρώτους υπό συζήτηση κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, των αυτοεργοδοτούμενων προσώπων, των εργαζομένων, των 
συντηρητών, καθώς και των ιδιοκτητών των υποστατικών που χρησιμοποιούνται ως χώροι εργασίας, 
αναφορικά με την προστασία από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την εκτέλεση εργασιών σχετικών 
με το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων κανονισμών. 

2. Οι γενικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρικές συσκευές 
και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός κατά την εκτέλεση εργασιών, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η 
υγεία των εργαζομένων. 

3. Ο διορισμός συντηρητή από τους εργοδότες, τους αυτοεργοδοτούμενους ή τους ιδιοκτήτες των 
υποστατικών που χρησιμοποιούνται ως χώροι εργασίας, ανάλογα με την περίπτωση, ο οποίος είναι 
υπεύθυνος να συντηρεί και περιοδικά να διεξάγει τους απαιτούμενους ελέγχους δυνάμει των προνοιών 
των υπό αναφορά κανονισμών. 

4. Η διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σε σχέση με μέσα προστασίας που 
χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση εργασιών σχετικών με το πεδίο εφαρμογής των πρώτων 
προτεινόμενων κανονισμών. 

5. Η τήρηση μητρώου συντήρησης και ελέγχου από τους εργοδότες, τους αυτοεργοδοτούμενους ή τους 
ιδιοκτήτες των υποστατικών που χρησιμοποιούνται ως χώροι εργασίας, ανάλογα με την περίπτωση, στο 
οποίο ο συντηρητής καταχωρίζει τις απαιτούμενες πληροφορίες σε σχέση με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 
τις ηλεκτρικές συσκευές και τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στα οποία διεξήγαγε συντήρηση ή έλεγχο. 

 Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 66 του περί 
Εργοστασίων Νόμου, είναι η κατάργηση των περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια Ειδικών Κανονισμών. 

 Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών η εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι οι υπό κατάργηση 
κανονισμοί περιλαμβάνουν αναχρονιστικές πρόνοιες και τυγχάνουν εφαρμογής σε σχετικές εργασίες που 
εκτελούνται αποκλειστικά σε εργοστάσια, καθώς η σχετική εξουσιοδότηση προκύπτει από τις διατάξεις του περί 
Εργοστασίων Νόμου.  Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ιδία, κρίθηκε αναγκαία η προώθηση των πρώτων 
προτεινόμενων κανονισμών στη βάση εξουσιοδότησης από τις διατάξεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμου, καθώς και η κατάργηση των περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια Ειδικών Κανονισμών, ώστε οι 
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σχετικές ρυθμίσεις να τυγχάνουν εφαρμογής σε όλους τους χώρους εργασίας στους οποίους εκτελούνται 
εργασίες σε σχέση με την παραγωγή, τον μετασχηματισμό, τη μετατροπή, τη μεταφορά, τη διανομή, την 
εκμετάλλευση, τον έλεγχο ή τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.  Συναφώς, η ίδια υποστήριξε ότι με τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις ενισχύεται η πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός του σχετικού 
νομοθετικού πλαισίου. 

 Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΠΟΑΣΟ, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ 
και του ΕΤΕΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

 Η εκπρόσωπος του ΤΗΜΥ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επίσης συμφώνησε με 
τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο προτεινόμενων κανονισμών, ωστόσο υποστήριξε ότι επιμέρους 
πρόνοιες των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών χρήζουν διασαφήνισης, ώστε να συνάδουν με αντίστοιχες 
πρόνοιες του περί Ηλεκτρισμού Νόμου.  Ειδικότερα, η ίδια εκπρόσωπος εισηγήθηκε τις ακόλουθες 
τροποποιήσεις: 

1. Προσθήκη πρόνοιας η οποία να προβλέπει ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον συντηρητή που 
διορίζεται δυνάμει των προνοιών των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών η κατοχή σε ισχύ 
πιστοποιητικού εγγραφής με όρια ευθύνης και τάση που να καλύπτουν την εγκατεστημένη ισχύ του 
υποστατικού.  

2. Διασαφήνιση της σχετικής πρόνοιας, ώστε ο συντηρητής να πιστοποιεί την ορθή λειτουργία κάθε 
ηλεκτρικής εγκατάστασης και των ηλεκτρικών συσκευών που συντηρεί με την έκδοση εντύπου, το οποίο 
καθορίζεται από τον εκάστοτε εργοδότη, αυτοεργοδοτούμενο ή ιδιοκτήτη των υποστατικών που 
χρησιμοποιούνται ως χώροι εργασίας, και η εν λόγω πιστοποίηση να πραγματοποιείται, αφού 
προηγουμένως ο συντηρητής προβεί σε σχετικό έλεγχο που θα διεξάγεται σε ετήσια βάση.  

 Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των δύο προτεινόμενων κανονισμών, επιπροσθέτως των πιο πάνω 
ζητημάτων που τέθηκαν από εμπλεκόμενους φορείς, την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο 
να καθοριστεί η συχνότητα των ελέγχων που διεξάγουν εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σε σχέση με μέσα 
προστασίας που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση εργασιών σχετικών με το πεδίο εφαρμογής των πρώτων 
προτεινόμενων κανονισμών. 

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχολιάζοντας τους πιο πάνω προβληματισμούς και θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων 
και μελών της επιτροπής, μεταξύ άλλων ανέφερε τα ακόλουθα: 

1. Το έντυπο βεβαίωσης που εκδίδει ο συντηρητής, για να πιστοποιήσει την καταλληλότητα ηλεκτρικής 
εγκατάστασης και ηλεκτρικών συσκευών που ο ίδιος συντηρεί, εγκρίνεται από τον Αρχιεπιθεωρητή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου.  Ως εκ τούτου, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν 
κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας στους πρώτους προτεινόμενους κανονισμούς. 

2. Η συχνότητα και οι προϋποθέσεις κάτω υπό τις οποίες διεξάγονται οι έλεγχοι από τον συντηρητή για την 
πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικών συσκευών που ο ίδιος 
συντηρεί προβλέπονται στις πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών.  Ως εκ τούτου, η ίδια 
εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας στους πρώτους 
προτεινόμενους κανονισμούς. 

3. Η συχνότητα των ελέγχων που διεξάγουν εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σε σχέση με μέσα προστασίας που 
χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση εργασιών σχετικών με το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων 
κανονισμών καθορίζεται με βάση την εκτίμηση των σχετικών κινδύνων που πραγματοποιεί το 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση. 

 Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω και διαπιστώνοντας παράλληλα μικρής έκτασης 
ασάφειες και κενά στις πρόνοιες των δύο προτεινόμενων κανονισμών τα οποία χρήζουν διευκρίνισης, κάλεσε το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να διαβουλευτεί περαιτέρω με το ΤΗΜΥ και να επανεξετάσει τις σχετικές 
πρόνοιες αυτών και ακολούθως να ενημερώσει την επιτροπή για την κατάληξη της διαβούλευσης.  Στη βάση των 
πιο πάνω, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένα κείμενα των δύο 
προτεινόμενων κανονισμών, τα οποία έτυχαν περαιτέρω μελέτης από την επιτροπή. 

 Ειδικότερα, στο αναθεωρημένο κείμενο των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών, το οποίο τέθηκε 
ενώπιον της επιτροπής, μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται πρόνοια η οποία προβλέπει ότι ο συντηρητής που 
διορίζεται από τους εργοδότες, τους αυτοεργοδοτούμενους ή τους ιδιοκτήτες των υποστατικών που 
χρησιμοποιούνται ως χώροι εργασίας, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να κατέχει σε ισχύ πιστοποιητικό 
εγγραφής με όρια ευθύνης και τάση που να καλύπτουν την εγκατεστημένη ισχύ του υποστατικού. 

 Περαιτέρω, στο αναθεωρημένο κείμενο των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών περιλαμβάνεται 
τροποποίηση, ώστε να διασαφηνιστεί ότι αυτοί θα τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 
πρώτων προτεινόμενων κανονισμών. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των δύο προτεινόμενων κανονισμών ως 
αυτοί αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε ομιλητές για τα θέματα τούτα του ρεύματος;   

 Α, στο ρεύμα είμαστε ομόφωνοι αντιλαμβάνομαι.  Πολύ ωραία. 

 Προχωρούμε με την έγκριση των υπ’ αριθμόν 9 κανονισμών. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 9 κανονισμών; 

 Όλοι.  Παμψηφεί.  Ομόφωνο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Και προχωρούμε στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 10 κανονισμών. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

 Ομόφωνο, το ίδιο, δεν είναι; 

 Πες μου τον αριθμό, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το λοιπόν, λίγη υπομονή, κύριοι, τζιαι εφτάσαμε…  

 Το ενδέκατο και το δωδέκατο θέμα δεν είναι έτοιμα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 
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 Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, κύριε… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Αν μου επιτρέπετε, απλώς να πω για το ενδέκατο θέμα και βεβαίως και για το δωδέκατο, γιατί είναι 
αλληλένδετα και συνδεδεμένα, ότι λόγω ορισμένων τροπολογιών και συγκεκριμένων εισηγήσεων δεν κατέστη 
δυνατόν από την υπηρεσία της Βουλής να έχουμε μπροστά μας τα κείμενα έτοιμα για ψήφιση.  Για να υπάρξει 
όμως η βεβαιότητα ότι στην επόμενη συνεδρία της ολομέλειας το συγκεκριμένο κείμενο θα είναι έτοιμο, για να 
αποφασίσουν οι συνάδελφοι αν θα το ψηφίσουν ή όχι, έχουμε ορίσει έκτακτη συνεδρία της επιτροπής Νομικών 
της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα, η ώρα 9.00 π.μ. 

 Έχουμε προσκαλέσει και τον Γενικό Εισαγγελέα και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ούτως ώστε να μην έχει 
κανένας αμφιβολία για το τι θα ψηφίσουμε, για το τι εμπεριέχεται στο νομοσχέδιο, ποιος εκείνο το δευτερόλεπτο…  

 Καλώ τους συναδέλφους, αν έχουν την οποιαδήποτε εισήγηση για ακόμα περισσότερη βελτίωση της 
Αρχής κατά της Διαφθοράς, του νομοσχεδίου δηλαδή, να το καταθέσουν είτε στην υπηρεσία είτε τη Δευτέρα, η 
ώρα 9.00 π.μ., στην επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τορναρίτη. 

 Για ενημέρωση όλων το ενδέκατο θέμα είναι για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, που ασχολείται 
ο κ. Τορναρίτης, και το δωδέκατο είναι το lobbying που είναι του κ. Δημητρίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Ό,τι είπε και ο κ. Τορναρίτης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, ναι, απλώς το διευκρινίζουμε, κύριε πρόεδρε της Επιτροπής Θεσμών και Αξιών.  Προχωράμε τώρα 
στο Δεύτερο Κεφάλαιο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα νομοσχέδια και προτάσεις 
νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό 
κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1. Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του 
Περιβαλλοντικού Θορύβου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.046-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική  
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

1. 2. Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων 
Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών 
των Καυσίμων Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.047-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

2. 3. Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.048-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

3. 4. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης 
της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.049-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

4. 5. Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου 
Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2022 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.050-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 
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5. 6. Ο περί Προϋπολογισμού της 
Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, 
Γραμμάτων και Τεχνών του 2022 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.051-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και Πολιτισμού 

6. 7. Ειδικό ένταλμα πληρωμής  
(αρ. 2) του 2021, ημερομηνίας 3 
Φεβρουαρίου 2022, του 
προϋπολογισμού της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 
4(1) του περί Προϋπολογισμού της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2021 
Νόμος του 2021 [Ν. 34(ΙΙ)/2021]. 
(Αρ. Φακ. 10.04.003). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.015-2022). 

Άριστο Δαμιανού,  
Μαρίνα Νικολάου 
και 
Βαλεντίνο Φακοντή 
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική  
Επιτροπή Εσωτερικών 

2. Ο περί Φαρμακευτικής και 
Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.016-2022). 

Κοινοβουλευτική  
Επιτροπή Υγείας 

Κοινοβουλευτική  
Επιτροπή Υγείας 

3. Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.017-2022). 

Νίκο Τορναρίτη 
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού  
και 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος 

Κοινοβουλευτική  
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

4. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.018-2022). 

Μιχάλη Γιακουμή, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας  
Αμμοχώστου 

Κοινοβουλευτική  
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

5. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.019-2022). 

Ηλία Μυριάνθους 
εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, 
Μάριο Μαυρίδη 
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, 
Αλέκο Τρυφωνίδη 
και 
Μιχάλη Γιακουμή 
εκ μέρους της Δημοκρατικής 
Παράταξης 

Κοινοβουλευτική  
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

6. Ο περί της Εκλογής Διαχειριστικών 
Επιτροπών σε Βιομηχανικές και 
Βιοτεχνικές Αναπτύξεις Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.020-2022). 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

Κοινοβουλευτική  
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

7. Ο περί Ομορρύθμων και 
Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και 

Ηλία Μυριάνθους  Κοινοβουλευτική  
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Εμπορικών Επωνυμιών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.021-2022). 

εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ,  
Μάριο Μαυρίδη 
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, 
Αλέκο Τρυφωνίδη 
και 
Μιχάλη Γιακουμή 
εκ μέρους της Δημοκρατικής 
Παράταξης 

Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

8. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.022-2022). 

Ηλία Μυριάνθους 
εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, 
Μάριο Μαυρίδη 
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, 
Αλέκο Τρυφωνίδη 
και 
Μιχάλη Γιακουμή 
εκ μέρους της Δημοκρατικής 
Παράταξης 

Κοινοβουλευτική  
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, κύριε Χατζηγιάννη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θα παρακαλούσαμε όπως τα υπ’ αριθμόν 5, 7 και 8 θέματα, οι προτάσεις νόμου που κατατίθενται, αν 
γίνεται, να τις αφήσουμε για κατάθεση την ερχόμενη εβδομάδα, επειδή είμαστε πάρα πολλοί εισηγητές πάνω και 
υπάρχει μια σύγχυση σε κάποια σημεία του κειμένου, γι’ αυτό ζητούμε να μείνουν για κατάθεση την ερχόμενη 
εβδομάδα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένσταση;  Εν νομίζω. 

 Μα πούντον Μυριάνθους;  Λείπει, λείπει τζιαι η μοίρα του. 

 Ε, τι να σας κάμω κυρία Ιερωνυμίδου μου; 

 Το λοιπόν, κύριε, εγκρίνεται η εισήγησή σου. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Κύριοι συνάδελφοι! 

 Κύριε Χατζηγιάννη, μπορείς να εξηγήσεις ξανά;  Για να το καταλάβουν οι συνάδελφοι. 

 Ακούστε, κύριε Λουκαΐδη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

 Ζητήσαμε τα θέματα υπ’ αριθμόν 5, 7 και 8, που είναι προτάσεις νόμου για κατάθεση σήμερα, αντί να 
κατατεθούν σήμερα, να τα αφήσουμε για την ερχόμενη εβδομάδα.  Είμαστε αρκετοί εισηγητές πάνω, υπάρχει μία 
ανάγκη για διευκρίνιση κάποιων σημείων στο κείμενο και παρακαλούμε να κατατεθούν την επόμενη εβδομάδα, 
αφού τα δούμε ξανά. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Διορθωμένες. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ναι, ναι. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Τις αποσύρετε δηλαδή; 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ναι, ναι, για να κατατεθούν την επόμενη εβδομάδα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Να τις αποσύρετε. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Αποσύρετέ τες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Περιμένετε, περιμένετε… 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Αποσύρονται, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε συνάδελφε, εδώ εισηγητές είναι και άλλοι συνάδελφοι. 

 Συμφωνούν; 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ναι, βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όι «βεβαίως».  Να συνεννοηθούμε, όι να κάνουμε καμιά στραβή. 

 Κύριε Ευσταθίου… 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Αφ’ ης στιγμής ο κ. Μυριάνθους, ο οποίος είναι συνεισηγητής, δεν είναι εδώ, για να δώσει τη συγκατάθεσή 
του, δεν μπορεί να αποσυρθεί.  Η πρόταση είναι ως έχει, αν θέλουν οι συνάδελφοι να αποχωρήσουν ή να 
διευκρινίσουν οτιδήποτε, είναι θέμα δικό τους.  Η πρόταση είναι ενώπιον του σώματος, έχει κατατεθεί και ως 
τέτοια πρέπει να συνεχίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Χατζηγιάννη, να κατατεθεί και νομίζω, με κάποια συνεννόηση στην επιτροπή, μπορεί να διορθωθεί.  
Μεν ανησυχείτε. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Αλλάσσεις τα, κύριε Χατζηγιάννη, μετά. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Εντάξει. 

 Εμείς προτιμούμε, κύριε Πρόεδρε, να αποσυρθούμε από την πρόταση νόμου και, αν και εφόσον στη 
συνέχεια αποκατασταθεί… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εγκρίνεται το δικαίωμά σου να αποσυρθείς. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 …η σύγχυση... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Ποιος άλλος θέλει να αποσυρθεί; 

 Έχουμε και άλλον;  Και ο άλλος! 

 Το λοιπόν, άτε! 

(Γέλια) 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Μπράβο! 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Και εμείς θα αποσυρθούμε. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Μπράβο!  Σαν ομάδα!  Άτε! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Συγγνώμη; 

Και εσείς αποσύρεστε; 

 Και ο κ. Κουλλά. 

 Έμεινε ένας του Συναγερμού. 

 Να το μελετήσετε και εδώ είμαστε να το καταθέσετε ξανά. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Είμαστε και εμείς πάνω στην τροπολογία, Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και εσείς θα φύγετε; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Θα μείνουμε εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να μείνετε εσείς. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Εγώ και ο κ. Τρυφωνίδης θα είμαστε πάνω στην τροπολογία, στην πρόταση νόμου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όσοι θέλουν να μείνουν, όσοι θέλουν να φύγουν. 

 Έν’ ανοιχτοί οι ουρανοί… 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστούμε πολύ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, τα προτεινόμενα νομοθετήματα παραπέμπονται στις επιτροπές. 

 Προχωράμε στο Κεφάλαιο Τρίτο:  Ερωτήσεις και απαντήσεις.  Αυτές έχουν δοθεί γραπτώς. 

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.175, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το 
αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για προώθηση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των δύο δωματίων στον χώρο 
του μοναστηριού του Αγίου Σάββα της Καρόνου και επίσπευση των εργασιών αναστύλωσης του χώρου. 

 Εκτιμάται ότι η αναστύλωσή του και η αξιοποίησή του ως πολιτιστικού κέντρου θα συμβάλει σημαντικά 
στην ανάπτυξη της περιοχής. 
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 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
προτίθεται να προωθήσει την αναστύλωση του χώρου του μοναστηριού του Αγίου Σάββα της Καρόνου στην 
κοινότητα Τραχυπέδουλας, ώστε αυτό να αξιοποιηθεί ως πολιτιστικό κέντρο.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.176, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας της επαρχίας Πάφου ενημερώθηκα 
ότι, λόγω της σοβαρής διάβρωσης της κοίτης του ποταμού Διαρίζου, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα 
προσπέλασης προς τις καλλιέργειες και προς το μοναστήρι του Αγίου Σάββα. 

 Ως προσωρινό, αλλά άμεσο, μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος, το κοινοτικό συμβούλιο 
Τραχυπέδουλας ζητά τη βελτίωση του περάσματος προς τον Άγιο Σάββα. 

 Περαιτέρω, αίτημα της κοινότητας είναι όπως προωθηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για διαμόρφωση 
της κοίτης του ποταμού και ανάπτυξη της παρόχθιας βλάστησης, μετά από επιστημονική μελέτη, καθώς και για 
κατασκευή γέφυρας στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το πέρασμα. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετά 
τα ως άνω αιτήματα του κοινοτικού συμβουλίου Τραχυπέδουλας, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στις 
καλλιέργειες και στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.177, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το 
αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για παραχώρηση νερού με τη μέθοδο της βαρύτητας στις παραποτάμιες 
κοινότητες από το φράγμα Αρμίνου για άρδευση των εκτάσεων των κοινοτήτων, ώστε να αποφευχθεί το κόστος 
λειτουργίας των διατρήσεων. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
προτίθεται να μελετήσει το ενδεχόμενο παραχώρησης νερού με τη μέθοδο της βαρύτητας στις παραποτάμιες 
κοινότητες από το φράγμα Αρμίνου με στόχο την άρδευση των κοινοτήτων αυτών και την αποφυγή του κόστους 
λειτουργίας των διατρήσεων, το οποίο με βάση τις σημερινές οικονομικές συνθήκες καθίσταται ασύμφορο.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.178, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το 
αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για λήψη μέτρων και συστηματικούς ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες για 
αποφυγή της ελεύθερης και ανεξέλεγκτης βόσκησης. 

 Πολύ συχνά παρουσιάζονται καταστροφές σε ιδιωτικές περιουσίες λόγω της ελεύθερης, ανεξέλεγκτης και 
παράνομης βόσκησης, ενώ λόγω της υπερβόσκησης προκαλείται απερήμωση, με όλες τις επιπτώσεις που αυτό 
δημιουργεί. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
προτίθεται να προβαίνει σε συστηματικούς ελέγχους για αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.179, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχω πληροφορηθεί για περίπτωση πολίτη ο οποίος δεν μπορεί να προχωρήσει σε υποθήκευση του 
ακινήτου στο οποίο διαμένει, με σκοπό να εξασφαλίσει δάνειο από τραπεζικό ίδρυμα για ανέγερση κατοικίας για 
το παιδί του, καθώς πρόκειται για οικία που έχει ανεγερθεί σε τουρκοκυπριακή γη, παρά τις διαβεβαιώσεις που 
έλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών για το αντίθετο. 

 Συγκεκριμένα, ο πολίτης έλαβε το 2011 πιστοποιητικό μίσθωσης για την οικία που διαμένει στον 
συνοικισμό αυτοστέγασης Μουτταγιάκας.  Το Υπουργείο Εσωτερικών σε απαντητική επιστολή του προς την 
ενδιαφερόμενη, ημερομηνίας 31ης Δεκεμβρίου 2020, την ενημέρωσε πως ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών 
Περιουσιών ενέκρινε το αίτημά της για υποθήκευση του εμπράγματου δικαιώματος της σύμβασης μίσθωσης που 
της έχει παραχωρηθεί για την οικιστική της μονάδα στον συνοικισμό αυτοστέγασης Μουτταγιάκας με σκοπό την 
εξασφάλιση στεγαστικού δανείου από τραπεζικό ίδρυμα (επισυνάπτεται η σχετική επιστολή). 

 Ωστόσο, όταν η ενδιαφερόμενη αποτάθηκε στα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στον Οργανισμό 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης, όλοι ανεξαιρέτως αρνήθηκαν να παραχωρήσουν οποιαδήποτε χρηματοδότηση, 
καθώς, όπως τους ενημέρωσαν, το μίσθωμά της δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς υποθήκης, 
πληροφορώντας τους παράλληλα πως το θέμα χειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.  Το Υπουργείο 
Οικονομικών σε ηλεκτρονική επικοινωνία με τον σύζυγο της ενδιαφερομένης τον ενημέρωσε πως το θέμα 
εμπίπτει στο Υπουργείο Εσωτερικών, επισημαίνοντας εντούτοις πως όντως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη 
βάση των σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δεν αναγνωρίζουν τα εν λόγω πιστοποιητικά 
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ως εξασφάλιση για την παραχώρηση δανείου και ως εκ τούτου το αίτημα της ενδιαφερομένης δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτό (επισυνάπτεται η σχετική επικοινωνία). 

 Μελετώντας τη σχετική αλληλογραφία, παρατηρούμε πως τα όσα αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών 
έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την απάντηση που απέστειλε στους ενδιαφερομένους το Υπουργείο Εσωτερικών. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η αναγνώριση της 
φερεγγυότητας του πιστοποιητικού μίσθωσης εμπίπτει στις αρμοδιότητές του και, εάν ναι, γιατί η πληροφόρηση 
που παρέχει έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες των τραπεζικών ιδρυμάτων, οδηγώντας τους πολίτες σε 
αχρείαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες, εφόσον δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημά τους.» 

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

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.180, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Σε συνέχεια επιστολής που απέστειλε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και 
την Αλιεία Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2021, προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης, 
Εσωτερικών και Γεωργίας με θέμα την παράνομη παγίδευση πτηνών στην Κύπρο και τις πρόσφατες 
τροποποιήσεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου παρακαλώ τα 
αρμόδια υπουργεία να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η επιστολή έχει απαντηθεί και, εάν ναι, 
παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθεί. 

 Επισημαίνεται πως στην επιστολή αυτή ο Ευρωπαίος επίτροπος εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία σε 
σχέση με το επίμονο πρόβλημα της παράνομης παγίδευσης και θανάτωσης άγριων πτηνών, ιδιαίτερα των 
αποδημητικών, στην Κύπρο με τη χρήση μεθόδων που απαγορεύονται από την Οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα πτηνά, όπως δίχτυα και ξόβεργα.  Επιπρόσθετα, ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων για τα επίπεδα 
της παράνομης παγίδευσης μεταναστευτικών πτηνών και για την τροποποίηση της νομοθεσίας για δημιουργία 
δύο κατηγοριών ειδών πουλιών όσον αφορά στην επιβολή εξώδικου προστίμου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.181, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Πρόσφατα σημειώθηκαν κατολισθήσεις βράχων σε οικιστική περιοχή στον δήμο Αγλαντζιάς, που είχαν 
ως αποτέλεσμα να προκληθούν διάφορες ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες. 

 Σε συνάντηση που είχαμε με τον δήμαρχο Αγλαντζιάς κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου μάς ενημέρωσε πως ο 
δήμος έχει ξεκινήσει εργασίες για στήριξη των βράχων με κονδύλι ύψους €1 εκατομ. από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, το οποίο όμως αφορά αποκλειστικά τα δημόσια τεμάχια, καθώς ο δήμος δεν μπορεί να επέμβει σε 
ιδιωτικές κατοικίες με δημόσιους πόρους. 

 Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό και επαναλαμβανόμενο ζήτημα που χρήζει άμεσης 
διαχείρισης, καθώς προκαλεί έντονες ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής, καθότι εγκυμονεί κινδύνους για 
την ασφάλειά τους, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων: 

1. αν υπάρχει σχεδιασμός για την αποτροπή αντίστοιχου φαινομένου στο μέλλον, 

2. αν για το πρόσφατο συμβάν θα καταβληθούν αποζημιώσεις στους επηρεαζόμενους πολίτες και, εάν ναι, 
πότε και 

3. αν οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν μέσω του δήμου ή απευθείας στους ιδιώτες.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.182, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Στο πλαίσιο της συζήτησης που διενεργείτο στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, είχα υποβάλει σειρά ερωτήσεων στην πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παράκληση όπως αυτές προωθηθούν 
στον Υπουργό Εσωτερικών. 

 Αφού λάβαμε την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, διαπιστώσαμε πως κάποια από τα ερωτήματά 
μας, που αφορούσαν τους αιτητές ασύλου και τα κυκλώματα διακίνησης παράτυπων μεταναστών, παρέμειναν 
αναπάντητα καθώς, όπως μας πληροφόρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν άπτονταν της αρμοδιότητάς του, 
αλλά της Αστυνομίας Κύπρου. 

 Ως εκ τούτου, τα ερωτήματα παρατίθενται εκ νέου και παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Αιτητές ασύλου: Από το 2009 μέχρι το 2021 πόσοι αιτητές ασύλου εισήλθαν στην Κυπριακή Δημοκρατία 
από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, πόσοι από σημεία της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, πόσοι 
από οδοφράγματα και πόσοι με βάρκες; 
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2. Κυκλώματα διακίνησης παράτυπων μεταναστών: Πόσοι Κύπριοι ή αλλοδαποί (ανά εθνικότητα) 
καταγγέλθηκαν και πόσοι καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε διακίνηση παράτυπων μεταναστών, πόσοι 
για εργοδότηση ατόμων χωρίς άδεια παραμονής στην Κύπρο και πόσοι για παροχή ψευδών στοιχείων με 
σκοπό την παραπλάνηση του κράτους σε αιτήσεις για θεωρήσεις βίζας; 

 Για σκοπούς καλύτερης πληροφόρησης επισυνάπτεται και η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών.» 

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

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.183, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Σάβιας Ορφανίδου 

 «Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που ακούσαμε την εξαγγελία του Υπουργού Υγείας για την επέκταση του 
πληθυσμιακού προγράμματος μαστογραφικού ελέγχου για την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου του μαστού από τα 
50 στα 45 έτη. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:  

1. Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η επέκταση του προγράμματος στα 45 έτη;  

2. Υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω επέκταση του προγράμματος από τα 69 στα 75 έτη;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.184, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Σε επιστολή της προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, 
στις 20 Μαΐου 2020, η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου αναφέρει 
την αποκοπή της ουράς των χοίρων ως ένα σοβαρό πρόβλημα ευημερίας των ζώων φάρμας στην Κύπρο, μια 
πρακτική που παραβιάζει, όπως αναφέρεται στην επιστολή, ευρωπαϊκή νομολογία. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την απάλειψη του προβλήματος και αν η πρακτική αυτή συνεχίζει ακόμη να εφαρμόζεται.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.185, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Τα προβλήματα με τη λειτουργία σκοπευτηρίου στην Αλυκή Λάρνακας επαναλαμβάνονται και στη Λίμνη 
Παραλιμνίου με νεκρά φλαμίνγκο να φέρουν σκάγια που φαίνεται να προέρχονται από το σκοπευτήριο που 
λειτουργεί εκεί.  Παράλληλα, πολλά απόβλητα απορρίπτονται παράνομα και καταλήγουν μέσα στη λίμνη. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που 
προτίθεται να λάβει και πότε, ώστε να επιλυθούν τα συγκεκριμένα προβλήματα το συντομότερο δυνατόν.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.186, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Αρμίνου της επαρχίας Πάφου ενημερώθηκα για το πρόβλημα 
που παρατηρείται σε σχέση με την άρδευση των γεωργικών περιοχών της κοινότητας, εξαιτίας της μη 
ολοκλήρωσης υδραυλικών έργων, όπως για παράδειγμα της τοποθέτησης αγωγών και της κατασκευής 
ντεποζίτου. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες 
προτίθεται να προβεί, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που παρατηρείται σε σχέση με την άρδευση στην 
Αρμίνου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.187, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Σαλαμιούς της επαρχίας Πάφου μου τέθηκε το αίτημα 
για επιδιόρθωση του οδοστρώματος του δρόμου Χολετριών - Σαλαμιούς, το οποίο παρουσιάζει πολλά τεχνικά 
προβλήματα. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
προτίθεται να προχωρήσει σε επιδιόρθωση του οδοστρώματος του δρόμου Χολετριών - Σαλαμιούς.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.188, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Σαλαμιούς της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα 
για προώθηση των διαδικασιών και ολοκλήρωση του αναδασμού στην περιοχή. 
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 Παρακαλείται o αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται η διαδικασία αναδασμού στην κοινότητα Σαλαμιούς και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για 
ολοκλήρωσή της.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.189, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον Σύνδεσμο Παράκτιας Αλιείας Πάφου, ενημερώθηκα για σειρά 
αιτημάτων των επαγγελματιών ψαράδων της Πάφου, τα οποία έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση του λιμανιού 
της Πάφου. 

 Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαία: 

1. η αναβάθμιση της μπούκας του λιμανιού (είσοδος-έξοδος σκαφών), καθώς, όταν ο άνεμος είναι 
νοτιοδυτικός, τα σκάφη αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κατά την είσοδό τους στο λιμάνι λόγω του 
κυματισμού στη λεκάνη του λιμανιού, 

2. η τοποθέτηση αλυσίδας στη λεκάνη του λιμανιού για χρήση της ως αγκυροβολίου (για πρόσδεση των 
αγκυρών) και 

3. η αναβάθμιση του καρνάγιου. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
προγραμματίζεται η αναβάθμιση του λιμανιού Πάφου, ώστε να αντιμετωπιστούν σειρά προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ψαράδες της Πάφου και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.190, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
ευρίσκεται το έργο κατασκευής του παρακαμπτήριου δρόμου Ζυγίου.» 

(Oι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη 
στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.115, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

2. Όπως αναφέρεται στην επιστολή μου, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2020, προς τον Πρόεδρο της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, με την οποία κατατέθηκε το τροποποιητικό νομοσχέδιο με τίτλο “Νόμος που τροποποιεί 
τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 
Νόμους του 2007 έως 2019” (επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά), το εναρμονιστικό νομοσχέδιο ετοιμαζόταν, 
μέσω της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 
Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (“Συμβουλευτική Αρχή”), από τους εμπλεκομένους 
φορείς στην οποία μετέχουν όλες οι εποπτικές αρχές/κυβερνητικά Τμήματα και φορείς του ιδιωτικού τομέα, και η 
οποία συστάθηκε στη βάση του άρθρου 56 του οικείου Νόμου.  Η εν λόγω πρακτική ακολουθείτο εδώ και χρόνια, 
για να μπορούν να λαμβάνουν γνώση και να συνεισφέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΜΟΚΑΣ, Κεντρική 
Τράπεζα Κύπρου, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ΣΕΛΚ, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος κ.ά.), αφού οι 
πρόνοιες της Οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ), επηρεάζουν μεγάλο φάσμα εποπτευόμενων οντοτήτων και 
οικονομικής δραστηριότητας.  Τα τελικά κείμενα, μετά την έγκρισή τους από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
υποβάλλονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για μελέτη και ψήφισή τους, είτε από τον Υπουργό Οικονομικών, 
αν οι πλείστες των διατάξεων αφορούν προληπτικά μέτρα, είτε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως, εάν οι πρόνοιές τους, αφορούν ποινικές διατάξεις. 

3. Στην προκειμένη περίπτωση, τα σχετικά νομοσχέδια προωθήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών.  
Όπως αναφέρθηκε στην επιστολή μου, η σημαντική καθυστέρηση στην ετοιμασία των σχετικών για εναρμόνιση 
νομοσχεδίων προέκυψε, λόγω της πληθώρας των διεθνών αξιολογήσεων στις οποίες έπρεπε να ανταποκριθεί 
η Δημοκρατία στα θέματα ΚΞΧ/ΧΤ και διαφάνειας κατά τα έτη 2019 και 2020 με αποτέλεσμα, αυτός ο όγκος 
εργασίας να επηρεάσει πολύ αρνητικά τη δυνατότητα των εμπλεκόμενων φορέων, στην έγκαιρη ολοκλήρωση 
του έργου τους.  Όπως σημειώνεται και στην άνω αναφερόμενη επιστολή οι διεθνείς αξιολογήσεις, αφορούσαν 
την αξιολόγηση από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης, την αξιολόγηση για την εφαρμογή 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, την αξιολόγηση για την εφαρμογή του διεθνούς 
προτύπου για τη φορολογική διαφάνεια από το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ καθώς και την αξιολόγηση της 
Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΚΞΧ/ΧΤ. 
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4. Οι σχετικοί νόμοι προς εναρμόνιση με την Οδηγία (EE) 2018/843 οι οποίοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκαν, ήταν οι ακόλουθοι: Ν. 13(Ι)/2021, Ν. 28(Ι)/2021, Ν. 29(Ι)/2021, Ν. 30(Ι)/2021 
ενώ εκδόθηκαν και δεσμευτικές Οδηγίες των Αρχών τήρησης των Μητρώων πραγματικών δικαιούχων νομικών 
οντοτήτων ή ρητών εμπιστευμάτων καθώς και του Μητρώου εγγραφής παρόχων υπηρεσιών για 
κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία.  Αυτές ήταν οι ακόλουθες: Κ.Δ.Π. 112/2021, Κ.Δ.Π. 119/2021 Κ.Δ.Π. 257/2021 και 
Κ.Δ.Π. 269/2021. 

5. Προς αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον, το Υπουργείο Οικονομικών, έχει διαφοροποιήσει 
τις διαδικασίες ετοιμασίας εναρμονιστικής νομοθεσίας για θέματα ΚΞΧ/ΧΤ (για τις περιπτώσεις που θα αναλάβει 
ο Υπουργός Οικονομικών να καταθέσει νομοσχέδια στη Βουλή των Αντιπροσώπων), με την αξιοποίηση 
πρόσθετων πόρων, έτσι ώστε η όλη διαδικασία να μένει ανεπηρέαστη από τον φόρτο εργασίας των 
εμπλεκόμενων φορέων. 

6. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις τυχόν χρειάζεστε.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.017, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2021, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και, με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβα από το 
αρμόδιο Τμήμα, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

Η αρχαιολογική θέση “Λακκιά” στην περιοχή της Τόχνης, στην επαρχία Λάρνακας, είναι γνωστή στο 
Τμήμα Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ήδη από τη δεκαετία του 1980, 
όταν με άδεια του Τμήματος μια αμερικανική αρχαιολογική αποστολή πραγματοποίησε μεγάλης κλίμακας 
επιφανειακή αρχαιολογική επισκόπηση στην περιοχή του Βασιλικού ποταμού και εντόπισε πολλές αρχαιολογικές 
θέσεις.  Ακολούθως, διάφορες αμερικανικές αποστολές πραγματοποίησαν διαδοχικές επισκοπήσεις τόσο στον 
χερσαίο χώρο της θέσης όσο και με ενάλιες επισκοπήσεις στο βυθό, καταγράφοντας διάφορα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία και συλλέγοντας κινητά ευρήματα (θραύσματα από κεραμικά αγγεία), τα οποία παραδίνονταν στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας.  Επίσης, Λειτουργοί του Τμήματος Αρχαιοτήτων πραγματοποίησαν, 
κατά περιόδους, αρχαιολογικές επισκοπήσεις στο χερσαίο χώρο, συλλέγοντας θραύσματα κεραμικής και 
τεκμηριώνοντας φωτογραφικά τη θέση. 

2. Με βάση τα ευρήματα των πιο πάνω επισκοπήσεων, φαίνεται ότι στην υπό αναφορά θέση υπήρχε 
σημαντική εγκατάσταση, πιθανόν κάποιος οικισμός, κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1600-1050 π.Χ.) και 
κατά την Κυπροαρχαϊκή περίοδο (750-450 π.Χ.), ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι συνέχισε να λειτουργεί, ίσως, σε 
μικρότερη κλίμακα, και κατά την Κυπροκλασική και Ελληνιστική περίοδο (450-30 π.Χ.).  Από το είδος των 
ευρημάτων, πολλά θραύσματα από πίθους και αμφορείς, και από τη θέση της πάνω στην ακτή, συμπεραίνεται 
ότι η θέση “Λακκιά” λειτούργησε ως λιμενική εγκατάσταση και ως χώρος συλλογής και αποθήκευσης προϊόντων, 
τα οποία προορίζονταν για εξαγωγές/και για εισαγωγές. 

3. Σε ό,τι αφορά στην προστασία της συγκεκριμένης θέσης, σημειώνεται ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων, κατά τη 
διαβούλευση για αιτήσεις αναπτύξεων που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή, θέτει πάντα ως όρο την προστασία 
της.  Ειδικότερα στο πλαίσιο της προετοιμασίας των έργων για επέκταση του λιμανιού του Βασιλικού το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων ζήτησε όπως προστατευθεί ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση “Τόχνη- Λακκιά”.  Πρόσθετα, 
ζητήθηκε από το Τμήμα όπως περιληφθούν στο Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη λειτουργία του ενεργειακού κέντρου 
στο Βασιλικό έργα προστασίας του χώρου, για να διακοπεί η συνεχής διάβρωση της ακτογραμμής, η οποία 
φαίνεται ότι συστηματικά καταστρέφει τμήματα του αρχαίου οικισμού. 

4. Επισημαίνεται ότι, το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην κήρυξη των τεμαχίων 
που συνθέτουν τον αρχαιολογικό χώρο Τόχνη-Λακκιά, σε Αρχαίο Μνημείο Δεύτερου Πίνακα.  Ανεξάρτητα από 
την πιο πάνω ενέργεια, το Τμήμα, στο πλαίσιο του έργου EastMed, έχει ήδη ενημερώσει τους εμπλεκόμενους 
για την ύπαρξη και χωροθέτηση του οικισμού της Ύστερης Εποχής του Χαλκού Τόχνη-Λακκιά όπως, επίσης, 
έχει προβεί σε διαδικασίες για τη διασφάλιση της προστασίας του χώρου, από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
που εκτιμώνται ως υψηλού κινδύνου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.077, ημερομηνίας 13 

Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση, επισυνάπτεται η τελευταία σχετική εγκύκλιος, η οποία εκδόθηκε 
το 2009 από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), μετά από εισήγηση του 
Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. 

2. Στην εγκύκλιο δεν υπάρχει επιμέρους οδηγία προς τους/τις εκπαιδευτικούς όσον αφορά τον τρόπο 
ελέγχου της στολής.  Νοείται ότι ο/η εκπαιδευτικός δύναται να προβεί σε συστάσεις στην περίπτωση που η 
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ευρύτερη εμφάνιση/ντύσιμο του/της μαθητή/ριας δεν συνάδει με τη μαθητική ιδιότητα και ευπρεπή εμφάνιση, 
όπως καθορίζεται στην εν λόγω εγκύκλιο.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.085, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, σχετικά με την αναβάθμιση του δρόμου που οδηγεί προς Έμπα 
και του παρακαμπτήριου Έμπας προς Τάλα (οδός Έμπας) συνολικού μήκους 3,2 χλμ. περίπου, με βάση 
πολεοδομικά πρότυπα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

Ι. Για το πρώτο τμήμα του δρόμου από τα “Διπλορκάτζια” (συμβολή με λεωφόρο Μακαρίου Γ΄) μέχρι τη 
λεωφόρο Νικολάου Έλληνα, μήκους 1,2 χλμ., έχει ετοιμαστεί ρυθμιστικό σχέδιο από το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως.  Παλαιότερα είχε αποφασιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως 
αναληφθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο η προώθηση της διαδικασίας προσφορών για την ετοιμασία των 
κατασκευαστικών σχεδίων από ιδιώτες μελετητές με την παρακολούθηση από Επιτροπή στην οποία θα 
εκπροσωπούνταν τα Τμήματα Πολεοδομίας και Οικήσεως και Δημοσίων Έργων.  Η διαδικασία αυτή δεν 
έχει προχωρήσει. 

ΙΙ. Για το δεύτερο τμήμα του δρόμου από τη λεωφόρο Νικολάου Έλληνα μέχρι τη συμβολή με την οδό Αγίου 
Χαραλάμπους, μήκους 2 χλμ., έχουν ετοιμαστεί ρυθμιστικά και κατασκευαστικά σχέδια από ιδιώτη 
μελετητή για λογαριασμό του Κοινοτικού Συμβουλίου Έμπας.  Όσον αφορά την προώθηση της 
κατασκευής, σημειώνεται ότι θα πρέπει να περιληφθεί πρόνοια στον προϋπολογισμό του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

ΙΙΙ. Τα πιο πάνω θέματα συζητήθηκαν στα πλαίσια πρόσφατης επίσκεψής μου στις Κοινότητες της περιοχής, 
στις 26/11/2021 και συστήθηκε στην Κοινότητα να θέσει το θέμα προώθησης του έργου στον Υπουργό 
Εσωτερικών λόγω αρμοδιότητας, ώστε να ενταχθεί το έργο στις προτεραιότητες και στον Προϋπολογισμό 
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.  Σημειώνεται ότι οι αρχικοί σχεδιασμοί θα χρειαστεί να 
επικαιροποιηθούν και να περιληφθούν και τα θέματα απαλλοτριώσεων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.087, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση είναι η ακόλουθη: 

2. Εάν έχει καθοριστεί Λειτουργός Ισότητας στο υπουργείο. 

 Ναι, έχουν καθοριστεί Λειτουργοί Ισότητας στο Υπουργείο Υγείας και στα Τμήματα του. 

3. Ποιες συγκεκριμένα αρμοδιότητες και τι όρους εντολής έχει ο Λειτουργός Ισότητας στο υπουργείο; 

 Οι Λειτουργοί Ισότητας έχουν οριστεί στα πλαίσια της Εφαρμογής του “Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη 
και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία”, ο 
οποίος υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 12 Ιουλίου 2018.  Οι όροι εντολής πηγάζουν από 
τον εν λόγω κώδικα όπου αναφέρεται ότι οι λειτουργοί ισότητας είναι υπεύθυνοι “για την υποβολή 
εισηγήσεων στην κάθε αρμόδια αρχή για μέτρα που μπορεί να κρίνεται ότι χρειάζονται για τη βελτίωση, τη 
διοργάνωση των υπό αναφορά προγραμμάτων, την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κώδικα, την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους και την ποιοτική αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος και 
των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων”.  Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κώδικα, οι Λειτουργοί Ισότητας, μέσα 
από εξειδικευμένη επιμόρφωση πρέπει να είναι σε θέση να καθοδηγούν εργοδότες και εργαζομένους σε 
σχέση με τα όσα προβλέπονται στον Κώδικα και να εισηγούνται προληπτικά μέτρα, αλλά και να 
αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης στον 
εργασιακό χώρο. 

4. Υπάρχει αξιολόγηση για το έργο των Λειτουργών Ισότητας; 

 Οι Λειτουργοί ισότητας αξιολογούνται εμμέσως μέσω συνεχούς και εξειδικευμένης 
εκπαίδευσης/επιμόρφωσης που πραγματοποιείται από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. 

5. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.106, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη  
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 «Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση παρατίθενται στο σχετικό Πίνακα πιο κάτω οι προϋπολογισμοί 
ανάπτυξης των Κοινοτήτων της Επαρχίας Λάρνακας κατά την τελευταία τριετία: 

Έτος 
Αρχικός Εγκριμένος 

Αναπτυξιακός 
Προϋπολογισμός 

Τελικός Εγκριμένος 
Αναπτυξιακός 

Προϋπολογισμός 
Υλοποίηση 

Ποσοστό 
Υλοποίησης 

 € € € % 

2019 11.535.770 12.687.570 11.303.967 89 

2020 11.281.166 11.420.166 10.936.983 96 

2021 10.209.350 11.791.298 10.970.025 93 

2. Σημειώνεται, ότι στον τελικό Εγκεκριμένο Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται και μικρά 
ώριμα έργα, μετά από μεταφορά πιστώσεων.» 

Απάντηση ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.107, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

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

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 20 των περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμων του 2010 έως (Αρ. 2) του 2016, 
στις περιπτώσεις όπου παρέχεται νερό από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του ιδίου Νόμου, αυτό παραδίδεται και μετράται σε σημεία και με 
τρόπο που ορίζει ο Διευθυντής του ΤΑΥ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο 
ή Κανονισμό που ρυθμίζει θέματα διαχείρισης ή προστασίας του νερού. 

(β) Επισημαίνεται ότι, εξουσιοδοτημένος προμηθευτής νερού σημαίνει Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας που 
ιδρύθηκε δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικών και Άλλων Περιοχών) Νόμου, Δήμο που 
προμηθεύει νερό δυνάμει του περί Δήμων Νόμου, ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
έχει εξουσία να προμηθεύει νερό σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου. 

(γ) Στη βάση των πιο πάνω και στις περιπτώσεις παροχής νερού από το ΤΑΥ σε Αρχή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, εφαρμόζονται τα ακολούθα, ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγωγών: 

 (i) Όταν ο αγωγός μεταφοράς νερού από τον κεντρικό κυβερνητικό παροχετευτικό αγωγό προς μια 
Κοινότητα κατασκευάζεται με κοινοτική συνεισφορά, ο αγωγός αυτός ανήκει στην Κοινότητα, η 
οποία φέρει και την ευθύνη της λειτουργίας, συντήρησης και επιδιόρθωσής του.  Στην περίπτωση 
αυτή, το ΤΑΥ τοποθετεί μετρητή νερού αμέσως μετά την έξοδο από τον κεντρικό κυβερνητικό 
παροχετευτικό αγωγό. 

(ii) Όταν ο αγωγός μεταφοράς νερού από τον κεντρικό κυβερνητικό παροχετευτικό αγωγό προς μια 
Κοινότητα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Κράτος, ο αγωγός αυτός θεωρείται Κυβερνητικό 
Υδατικό Έργο και το Κράτος φέρει την ευθύνη της λειτουργίας, συντήρησης και επιδιόρθωσής του.  
Στην περίπτωση αυτή, το ΤΑΥ τοποθετεί μετρητή νερού αμέσως πριν την είσοδο στην Κοινότητα. 

2.  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.» 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.110, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

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

α. Όπως αναφέρθηκε και στην ταυτάριθμη επιστολή μου με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2021, οι περισσότεροι 
ποταμοί της Κύπρου χαρακτηρίζονται ως χείμαρροι με εποχιακή ροή, ενώ η συμπεριφορά τους κάτω από 
πλημμυρικές συνθήκες είναι απροσδιόριστη και απρόβλεπτη.  Οι επεμβάσεις στις κοίτες των ποταμών, 
όπως η ευθυγράμμιση τμημάτων τους ή/και ο καθαρισμός από τη φυσική βλάστηση, δύναται να 
προκαλέσουν μεγάλη διάβρωση στις παρόχθιες εκτάσεις, λόγω της αυξημένης ταχύτητας της 
επιφανειακής ροής, καθώς και υποβάθμιση της υδρολογικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των 
ποταμών. 

β. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος προβαίνει σε ήπιες παρεμβάσεις από υδρολογικής και περιβαλλοντικής άποψης, όταν 
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κρίνεται αναγκαίο με σκοπό την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλων των ποταμών, όπως για παράδειγμα 
στη διάστρωση υλικού της κοίτης και στη διαμόρφωση πρανών. 

γ. Στη βάση των πιο πάνω το ΤΑΥ θα παρακολουθεί την περιοχή της κοίτης του ποταμού στην Κοινότητα 
Επισκοπής της επαρχίας Πάφου και, σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, θα διενεργηθούν οι αναγκαίες 
παρεμβάσεις. 

2. Παραμένω στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.» 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.115, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου  

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

α)  Με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, οι πωλήσεις ακινήτων στην 
κατεχόμενη περιοχή με δικαιοπάροχο ελληνοκύπριο και δικαιοδόχο αλλοδαπό, από 21.07.1974 μέχρι 
σήμερα, ανέρχονται σε 13 (δεκατρείς). 

β)  Αναφορικά με το ερώτημα για ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα, που πωλήθηκαν μέσω της 
“Επιτροπής αποζημιώσεων”, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και η οποιαδήποτε πληροφόρηση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως επίσημη πληροφορία.  Ενδεχομένως στοιχεία να μπορούν να δοθούν από την 
Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ). 

γ)  Τα δικαιώματα στην ακίνητη ιδιοκτησία στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και στο άρθρο 23 του Συντάγματος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, με βάση το οποίο ο κύριος ακινήτου έχει το δικαίωμα να το διαθέσει ή να το 
δωρίσει.  Περιουσίες ευρισκόμενες στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, μπορούν να 
μεταβιβαστούν, είτε δυνάμει πώλησης, είτε δυνάμει δωρεάς και να υποθηκευτούν προς όφελος 
οποιουδήποτε Πιστωτικού Ιδρύματος ή άλλου προσώπου, μεταξύ των οποίων και του Κεντρικού Φορέα 
Ισότιμης Κατανομής Βαρών. 

2.  Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.129, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

«Στέγαση των ταχυδρομικών υπηρεσιών Λάρνακας 

 Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

1. Το θέμα της στέγασης των ταχυδρομικών υπηρεσιών Λάρνακας τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στη συνεδρία της στις 9.12.2021. 

2. Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δεν διαφωνεί καταρχήν με τη μετακίνηση του Επαρχιακού 
Ταχυδρομικού Γραφείου Λάρνακας.  Για να καταστεί δυνατή η μετακίνηση θα πρέπει να εξευρεθεί 
κατάλληλος χώρος για το Επαρχιακό Γραφείο.  Παράλληλα στο χώρο που υφίσταται σήμερα το Επαρχιακό 
Γραφείο, στην Πλατεία Βασιλέως Παύλου, θα διατηρηθεί ένα μεσαίου μεγέθους Ταχυδρομικό Γραφείο για 
εξυπηρέτηση του κοινού, το οποίο θα παρέχει όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.  Η κεντρική όμως 
παράδοση των δεμάτων για την Επαρχία Λάρνακας, η οποία σήμερα προσελκύει το περισσότερο κοινό, 
και η υπηρεσία διανομής της αλληλογραφίας θα μεταφερθούν μαζί με το Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο 
στη νέα του τοποθεσία. 

3. Πρόσφατα άρχισε η διερεύνηση, σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/Τμήματα, της 
δυνατότητας αξιοποίησης του χώρου στην περιοχή “Παμπούλας” για ανέγερση ιδιόκτητων κτηρίων για 
στέγαση των κυβερνητικών Υπηρεσιών της Επαρχίας Λάρνακας, με προοπτική στο ισόγειο των εν λόγω 
κτηρίων να μεταστεγαστεί το Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λάρνακας. 

4. Παράλληλα με τα πιο πάνω, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών θα προχωρήσει σε πρώτο στάδιο στην 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για μεταστέγαση του Ταχυδρομικού Γραφείου Αγίου Λαζάρου και σε δεύτερο 
στάδιο του Ταχυδρομικού Γραφείου Δροσιάς. 

5. Επιπρόσθετα, εντός του 2022 προγραμματίζεται η λειτουργία νέου Ταχυδρομικού Γραφείου στα Λιβάδια 
και η μεταστέγαση του Ταχυδρομικού Γραφείου Κιτίου.  Ενέργειες οι οποίες μαζί με τα πιο κάτω αναμένεται 
να αποσυμφορήσουν σημαντικά το Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο, μέχρι να καταστεί δυνατή η 
μεταστέγασή του: 

• Παράδοση ταχυδρομικών δεμάτων, που δεν υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς/φόρους, από τα 
πλησιέστερα Ταχυδρομικά Γραφεία διαμονής των δικαιούχων, αντί από το Επαρχιακό Γραφείο. 

• Κατ’ οίκον διανομή δεμάτων και μικροδεμάτων, που δεν υπόκεινται σε τελωνειακούς 
δασμούς/φόρους. 
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• Αναδιαμόρφωση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του Επαρχιακού Γραφείου έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί όσο το δυνατόν περισσότερος χώρος για εξυπηρέτηση του κοινού. 

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση, που διεξήχθη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών επεξήγησαν ότι, κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων στις 22.11.2021, εκ παραδρομής έγινε αναφορά σε “εξεύρεση νέων χώρων με τη διαδικασία της 
υποβολής προσφορών” για μεταστέγαση του Επαρχιακού Ταχυδρομικού Γραφείου Λάρνακας.» 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα προχωρήσουμε σήμερα. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ αισίως έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Η επόμενη ειδική συνεδρία της Βουλής, την οποία θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Κοινοτήτων Sir Lindsay Hoyle, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου του 2022, στις 4.00 μ.μ. 

 Κηρύσσω τη λήξη των εργασιών της σημερινής συνεδρίας. 

 Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία μέχρι τώρα. 

(Ώρα λήξης:  5.55 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Νεοφύτου Αβέρωφ 

Γεωργιάδης Χάρης Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργίου Νίκος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Δημητρίου Δημήτρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Κάρουλλας Γιώργος Τορναρίτης Νίκος 

Κουλλά Ονούφριος Τσιρίδου Φωτεινή 

Μαυρίδης Μάριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Κουκουμάς Γιώργος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κυπριανού Άντρος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κώστα Κώστας Χριστόφιας Χρίστος  

Λουκαΐδης Γιώργος Χριστοφίδης Χρίστος 

Νικολάου Μαρίνα  

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Ορφανίδης Χρίστος 

Κουλίας Ζαχαρίας Παντελίδης Χρύσης 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

Ευσταθίου Κωστής  
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ΔΗΠΑ 

Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 

Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών) 

Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά του προεδρεύοντος της συνεδρίασης κ. Ζαχαρία Κουλία στην Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών 
Καρδιοπαθειών. 

2. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπωνꓽ 

α. Συμμετοχή του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη ως Ειδικού Αντιπροσώπου της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) για 
θέματα Συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Η επανάσταση 
της καθαρής ενέργειας και οι επιπτώσεις της στην περιοχή του ΟΑΣΕ». 

β. Διαδικτυακή συμμετοχή των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Μαρίνας Νικολάου, Χρύση Παντελίδη και 
Αλεξάνδρας Ατταλίδου σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τις προσδοκίες των εθνικών κοινοβουλίων για 
τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. 

3. Ανακοίνωση από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης της απόφασης της Ειδικής Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Δεοντολογίας των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων για προφορική επίπληξη του κ. 
Ανδρέα Θεμιστοκλέους λόγω αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς.  

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022».  

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας 
του 2022 Νόμος του 2022», αγορεύσεις [Χρίστος Χριστοφίδης, Λίνος Παπαγιάννης, Αλέκος Τρυφωνίδης, 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Χρύσανθος Σαββίδης, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Χρίστος Ορφανίδης, 
Αλεξάνδρα Ατταλίδου, προεδρεύων (Ζαχαρίας Κουλίας)] και ψήφισή του σε νόμο. 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης 
Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2022 Νόμος του 2022», αγορεύσεις των (Σωτήρη Ιωάννου, Μαρίνος 
Σιζόπουλος) και ψήφισή του σε νόμο. 

7. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής 
Δράσης) Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους. 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2022 
Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Σενέκης, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, Χρίστος 
Χριστοφίδης, Γιώργος Κάρουλλας, Κυριάκος Χατζηγιάννης) και ψήφισή του σε νόμο. 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2022», αγορεύσεις [Χρίστος Χριστόφιας, Αλέκος Τρυφωνίδης, Χρύσανθος Σαββίδης, Γιώργος 
Κάρουλλας, Παύλος Μυλωνάς, προεδρεύων (Ζαχαρίας Κουλίας)] και ψήφισή του σε νόμο. 

10. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021», αγορεύσεις 
(Μιχάλης Γιακουμή, Κώστας Κώστα, Πανίκος Λεωνίδου, Μαρίνος Μουσιούττας, Κυριάκος Χατζηγιάννης) 
και ψήφισή του σε νόμο. 

11. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 
παρατηρήσεις του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί της Ενιαίας 
Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 
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12. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον 
Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2021» και «Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια Ειδικοί (Καταργητικοί) 
Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους. 

13. α. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

β. Συζήτηση (Κυριάκος Χατζηγιάννης, Γιώργος Λουκαΐδης, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Κωστής 
Ευσταθίου, Αλέκος Τρυφωνίδης, Ονούφριος Κουλλά, Μιχάλης Γιακουμή) έπειτα από εισήγηση του 
κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη για επανακατάθεση των προτάσεων νόμου: 

i. «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022», 

ii. «Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», 

iii. «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

14. Ερωτήσεις βουλευτών: 

 Αίτημα για αναστύλωση του χώρου του μοναστηριού του Αγίου Σάββα της Καρόνου στην κοινότητα 
Τραχυπέδουλας - Αίτημα της κοινότητας Τραχυπέδουλας για βελτίωση του περάσματος από τον ποταμό 
Διάριζο προς το μοναστήρι του Αγίου Σάββα και τις καλλιέργειες της περιοχής - Παραχώρηση νερού με 
τη μέθοδο της βαρύτητας από το φράγμα Αρμίνου στις παραποτάμιες κοινότητες - Αντιμετώπιση της 
ανεξέλεγκτης βόσκησης στην Τραχυπέδουλα - Αναγνώριση της φερεγγυότητας πιστοποιητικών μίσθωσης 
για προσφυγικές οικίες σε τουρκοκυπριακή γη - Επιστολή του Επιτρόπου της ΕΕ για το Περιβάλλον, τους 
Ωκεανούς και την Αλιεία για την παράνομη παγίδευση πτηνών στην Κύπρο και τις πρόσφατες 
τροποποιήσεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου - 
Κατολισθήσεις βράχων στην Αγλαντζιά - Ερωτήματα για τους αιτητές ασύλου και τα κυκλώματα 
διακίνησης παράτυπων μεταναστών - Επέκταση του πληθυσμιακού προγράμματος μαστογραφικού 
ελέγχου για την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου του μαστού - Ανάγκη αντιμετώπισης της παράνομης 
πρακτικής αποκοπής της ουράς των χοίρων στην Κύπρο - Νεκρά φλαμίνγκο και παράνομα απόβλητα στη 
Λίμνη Παραλιμνίου - Προβλήματα σχετικά με την άρδευση γεωργικών περιοχών στην Αρμίνου - 
Επιδιόρθωση του οδοστρώματος του δρόμου Χολετριών - Σαλαμιούς - Αναδασμός στη Σαλαμιού - 
Αναβάθμιση του λιμανιού Πάφου - Παρακαμπτήριος δρόμος Ζυγίου. 

15. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Μη ενσωμάτωση ευρωπαϊκής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο - Αρχαιολογικός χώρος στο χωριό Τόχνη - 
Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο ελέγχου της στολής - Συμπερίληψη στον κρατικό 
προϋπολογισμό για το έτος 2022 κονδυλίων για το έργο βελτίωσης της λεωφόρου Έμπας - Ο καθορισμός, 
οι αρμοδιότητες και η αξιολόγηση Λειτουργών Ισότητας στα υπουργεία - Ο προϋπολογισμός ανάπτυξης 
των κοινοτήτων της επαρχίας Λάρνακας τα τελευταία τρία χρόνια - Τοποθέτηση μετρητή νερού στην 
είσοδο κάθε κοινότητας - Καθαρισμός κοίτης ποταμού στην κοινότητα Επισκοπής Πάφου - Πώληση 
κατεχόμενων ελληνοκυπριακών περιουσιών - Μεταστέγαση ταχυδρομικών υπηρεσιών Λάρνακας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A´ 

Ειδική συνεδρίαση 15ης Φεβρουαρίου 2022 
Ώρα έναρξης:  4.05 μ.μ. 

Αρ. 17 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής ειδικής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλώ τους 
γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ευχαριστώ πολύ. 

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, 

Έντιμες, έντιμοι κυρίες και κύριοι υπουργοί, 

Εκλεκτά μέλη του διπλωματικού σώματος, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζω στην Κύπρο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
τον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου Sir Lindsay Hoyle και τη συνοδεία του. 

 Η παρούσα επίσκεψή σας, κύριε Πρόεδρε, που είναι και η πρώτη επίσημη επίσκεψή σας στο εξωτερικό, 
αλλά και η πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων στην Κύπρο στο διμερές επίπεδο, 
επισφραγίζει τη μακρά πορεία των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Σηματοδοτεί παράλληλα το ξεκίνημα μιας νέας εποχής στις σχέσεις 
μεταξύ των δύο κοινοβουλίων, θέτοντας τα θεμέλια για ενισχυμένο διάλογο και για ανάληψη κοινών 
πρωτοβουλιών και δράσεων, όπου κρίνεται αναγκαίο, προς αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων που 
καλούμαστε να διαχειριστούμε.  

 Η πρόσθετη αξία του διακοινοβουλευτικού διαλόγου και της κοινοβουλευτικής διπλωματίας ευρύτερα 
έγκειται ακριβώς στην ευελιξία και στην ευχέρεια που παρέχεται για πιο ελεύθερες συζητήσεις για πλείστα όσα 
θέματα μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν, ακόμα και για πολύ ευαίσθητα ζητήματα.   

 Εξοχότατε Πρόεδρε, 

 Την Κύπρο και τη Βρετανία συνδέουν ισχυροί δεσμοί που σφυρηλατήθηκαν μέσα στον χρόνο, μέσα από 
τις επαφές των δύο λαών, μέσα από ιστορικά γεγονότα και συγκυρίες και μέσω του ρόλου της Μεγάλης 
Βρετανίας ως μίας εκ των εγγυητριών δυνάμεων βάσει του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
βεβαίως ως μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

 Πάνω στα θεμέλια αυτών των ισχυρών δεσμών συνεχίζουν να αναπτύσσονται και μετά την έξοδο του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ανταλλαγές και η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε 
ένα ευρύ φάσμα τομέων, του εμπορίου, του τουρισμού, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού, 
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αλλά και ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας και πολλών άλλων.  Καθώς λοιπόν εξελίσσεται η 
διαφοροποιημένη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνεργασία μας θα συνεχίσει 
να αναπτύσσεται τόσο στο διμερές επίπεδο όσο και στους κόλπους της Κοινοπολιτείας, όπου η Κύπρος έχει 
ενεργό συμμετοχή. 

 Καθοριστικός είναι βέβαια ο ρόλος του σημαντικού αριθμού Κυπρίων ομογενών, καθώς και φοιτητών και 
φοιτητριών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και της κοινότητας των Βρετανών που ζουν στην Κύπρο στη 
διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.  
 Κύριε Πρόεδρε, 

 Δράττομαι της ευκαιρίας της παρουσίας σας εδώ, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για να 
επαναβεβαιώσω την ειλικρινή βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο 
κυπριακό πρόβλημα σύμφωνα με το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα περί Κύπρου ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  Μιας λύσης στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας, η οποία θα επανενώνει την Κύπρο και τον λαό της σε συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας, 
απαλλάσσοντάς την από κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις.  

 Φίλε Πρόεδρε, 

 Σαράντα επτά χρόνια είναι πάρα πολλά και αυτός ο τόπος δικαιούται να ελπίζει σε μια λύση που θα 
διασφαλίζει ένα μέλλον ειρηνικό, ευοίωνο και υποσχόμενο.  Μια λύση που θα επιτρέψει στους νέους μας να 
κτίσουν ένα κοινό ελπιδοφόρο μέλλον.  Σας διαβεβαιώνω ότι δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την 
ειρήνη ενάντια στις κακόφωνες σειρήνες της διχοτόμησης, στις απροκάλυπτες απειλές και στις κατάφωρες 
παραβιάσεις από την Τουρκία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας επί του εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένης της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, και βεβαίως στην κυπριακή αποκλειστική 
οικονομική ζώνη.  

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Δεν αρκούν μόνο οι υποστηρικτικές διακηρύξεις.  Μια ευρωπαϊκή χώρα μετά από σαράντα επτά χρόνια 
εξακολουθεί να είναι μοιρασμένη και να βιώνει τις οδυνηρές συνέπειες της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής 
τμήματος του εδάφους της και τα νέα τετελεσμένα που συνεχώς επιχειρεί και δημιουργεί η κατοχική δύναμη.  
Χρειάζεται έμπρακτη στήριξη για αποκατάσταση της νομιμότητας και επικράτηση συνθηκών ειρήνης και 
ασφάλειας για όλους τους νόμιμους κατοίκους αυτής της χώρας.   

 Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη εκτίμησή μας για την πολύχρονη προσφορά της 
Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και τη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου σε 
αυτή.   

 Φίλε Πρόεδρε,  

 Τα κοινοβούλια Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου έχουν αναπτύξει αγαστή συνεργασία στο πλαίσιο 
κυρίως του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, αλλά και άλλων διεθνών κοινοβουλευτικών 
οργανισμών, για την προώθηση κοινών στόχων, όπως η ειρήνη, η ασφάλεια, η σταθερότητα, η πρόοδος και η 
ευημερία των λαών μας.  

 Η  Βουλή των Αντιπροσώπων αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών της 
με το Westminster τόσο στο διεθνές κοινοβουλευτικό πλαίσιο για την υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών σε 
συγκεκριμένους τομείς όσο και στο διμερές πλαίσιο μέσω αυξημένων ανταλλαγών σε όλα τα επίπεδα, 
αξιοποιώντας ειδικότερα τις αντίστοιχες Ομάδες Φιλίας στα δύο κοινοβούλια.  Η παρούσα επίσκεψή σας 
υπογραμμίζει την κοινή μας βούληση να εργαστούμε από κοινού για την υλοποίηση αυτών των στόχων προς 
όφελος των χωρών και των λαών μας.  

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 

 Η αλήθεια είναι ότι έχουν παρέλθει πολλά χρόνια από την επίσκεψη στην Κύπρο της Λαίδης Betty 
Boothroyd στα πλαίσια της Διάσκεψης των Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας το 1996.  Με την ίδια 
χαρά σάς καλωσορίζω στην Κύπρο, όπως ο τότε προκάτοχός μου τη μέντορά σας, όντας βέβαιη ότι και εσείς 
θα αγκαλιάσετε τη χώρα μας και θα την επισκέπτεστε συχνά, όπως και εκείνη. 

 Τα κοινοβούλια, εμείς οι ίδιοι, έχουμε ευθύνη και ρόλο να επιτελέσουμε και πραγματικά πιστεύω ότι 
μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη μεταξύ μας συνεργασία.  Πιστεύουμε στις 
οικουμενικές αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και οφείλουμε τώρα περισσότερο από ποτέ να 
εργαστούμε από κοινού, για να τις διαφυλάξουμε και να τις ισχυροποιήσουμε.  

 Εύχομαι σε σας και τη συνοδεία σας ευχάριστη παραμονή και ελπίζουμε να είναι η απαρχή μιας 
ουσιαστικότερης συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.  

 Σας ευχαριστώ. 
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 Παρακαλώ τώρα τον κοσμήτορα της Βουλής να συνοδεύσει τον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων 
Sir Lindsay Hoyle στο βήμα. 

(Η μετάφραση στα ελληνικά της ομιλίας του Sir Lindsay Hoyle) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 

(LINDSAY HOYLE) 

 Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε, 

 Συνάδελφοι βουλευτές, 

 Αξιότιμα μέλη της διπλωματικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού Ύπατου Αρμοστή 
στην Κύπρο Stephen Lillie CMG, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Μου δίνει μεγάλη χαρά να είμαι μαζί σας αυτοπροσώπως στην αξιοσέβαστη Βουλή των Αντιπροσώπων 
σας.  Στην πραγματικότητα είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, καθώς είναι η πρώτη φορά από τότε που έγινα 
Πρόεδρος, τον Νοέμβριο του 2019, που μπόρεσα να απευθυνθώ σε ένα κοινοβούλιο του εξωτερικού.  Πιστεύω 
ότι είναι επίσης η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου 
Βασιλείου επισκέπτεται το όμορφο νησί σας.  Η προκάτοχός μου, η Βαρώνη Boothroyd, η πρώτη και μοναδική 
γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, κάνει διακοπές εδώ στην Κύπρο και 
περιέγραψε την Κύπρο ως την ιδέα της για το τι σημαίνει επίγειος παράδεισος.  Εδώ έμαθε επίσης να κάνει 
αλεξίπτωτο πλαγιάς στα εξήντα της χρόνια.  Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει χρόνος για μένα να επαναλάβω 
αυτή την εμπειρία αυτή τη βδομάδα.  Αλλά είμαι βέβαιος ότι, την επόμενη φορά που θα επισκεφτώ, θα το 
προσπαθήσω. 

 Δυστυχώς, η πανδημία σταμάτησε τους περισσότερούς μας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους τόσο σε 
προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο.  Σίγουρα σταμάτησε τα διεθνή ταξίδια και αυτό με εμπόδισε να 
είμαι μαζί σας το 2020 για τους εορτασμούς της εξηκοστής επετείου της κυπριακής Βουλής των 
Αντιπροσώπων.  Τώρα ευτυχώς όλοι σταδιακά επιστρέφουμε σε κάποια μορφή κανονικότητας και οι πτήσεις 
στο εξωτερικό είναι και πάλι εφικτές.  Λένε «κάλλιο αργά παρά ποτέ», αλλά είμαι πολύ περήφανος που έχω την 
ευκαιρία να σας πω αυτοπροσώπως ένα αργοπορημένο «συγχαρητήρια» γι’ αυτό το σημαντικό ορόσημο.    

 Μέχρι στιγμής έχω περάσει τις πιο απίστευτες μέρες στην Κύπρο και ανυπομονώ για τις επόμενες δύο 
μέρες, χάρη στη γενναιοδωρία της κ. Προέδρου και της ομάδας της.  Η κυπριακή φιλοξενία είναι παγκοσμίως 
γνωστή και, όπως αναμφίβολα φαίνεται από τη ζώνη μου, έχω ανακαλύψει πλέον το γιατί.  

 Είχα την τύχη να συναντήσω την κ. Πρόεδρο στη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στην Αθήνα το περασμένο φθινόπωρο, όταν με προσκάλεσε να σας επισκεφτώ.  
Μπορώ ειλικρινά να πω ότι δεσμοί φιλίας υπάρχουν ήδη μεταξύ μας ως Προέδρων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 
για τις κοινές μας πεποιθήσεις σχετικά με τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχή στο κοινοβούλιο.   

 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η κ. Πρόεδρος είναι η πρώτη γυναίκα που εξελέγη Πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά από μια εξαιρετική καριέρα στη Βουλή και ελπίζω ότι η εκλογή της και η 
θέση της στην ιστορία θα ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να γίνουν 
βουλεύτριες.   

 Στις γενικές εκλογές το 2019 στο Ηνωμένο Βασίλειο εκλέχθηκαν διακόσιες είκοσι γυναίκες -το υψηλότερο 
ποσοστό γυναικών βουλευτών όλων των εποχών- αλλά από ένα εκλελεγμένο σώμα εξακοσίων πενήντα 
βουλευτών αυτό εξακολουθεί να μην είναι αρκετό.  Παρά το γεγονός ότι έχουμε ρεκόρ γυναικών βουλευτών στη 
Βουλή των Κοινοτήτων, πάρα πολλές από τις προκατόχους τους χρησιμοποίησαν τις ίδιες εκλογές, για να 
παραιτηθούν από την προσπάθειά τους και να σταματήσουν οριστικά την πολιτική.   

 Για πολλούς δεν ήταν οι πολλές ώρες, ο χρόνος μακριά από τις οικογένειές τους ή η ανάγκη να 
αναζητήσουν μια καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αλλά ήταν λόγω της 
κακοποίησης και των απειλών που δέχονταν, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  Ποιο ήταν το 
αποτέλεσμα;  Χάσαμε μερικούς από τους πιο εργατικούς και με καλές προθέσεις βουλευτές της εκλογικής 
περιφέρειας και πρώην υπουργούς.  Τραγικά, μέρος αυτού του μίσους προς τους εκλελεγμένους βουλευτές 
είχε θανατηφόρες συνέπειες.  Το 2016 η αγαπημένη μας φίλη Jo Cox, βουλεύτρια του Εργατικού Κόμματος και 
μητέρα δύο παιδιών, που βρισκόταν στο αξίωμα μόλις έναν χρόνο, δολοφονήθηκε βάναυσα κάνοντας το 
δημόσιο καθήκον της, συναντώντας τους ψηφοφόρους της σε μία τακτική συνάντηση στην τοπική βιβλιοθήκη.   
Και μόλις πέρσι άλλος ένας στενός συνάδελφος, ο Sir David Amess, συντηρητικός βουλευτής για τριάντα οχτώ 
χρόνια, πατέρας πέντε παιδιών, μαχαιρώθηκε πολλές φορές επίσης σε συνάντηση που είχε με τους 
ψηφοφόρους του.  Αυτοί οι μάταιοι θάνατοι αυτών των δύο αφοσιωμένων βουλευτών της εκλογικής τους 
περιφέρειας δεν είναι μόνο μια τεράστια απώλεια για τις οικογένειές τους, αλλά και για τους ψηφοφόρους τους 
και για το κοινοβούλιο και για τη δημοκρατία.   
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 Έτσι λοιπόν, κατά τη δική μου γνώμη, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, για να σταματήσουμε τη 
ρητορική μίσους, που μπορεί να είναι καταλύτης σε τέτοια απαίσια γεγονότα.  Να θέσουμε την ασφάλεια των 
εκλελεγμένων πολιτικών μας ως προτεραιότητα, ενώ ταυτόχρονα να γκρεμίσουμε όλα τα στεγανά που 
αποτρέπουν την είσοδο των γυναικών στην πολιτική.  Στον απόηχο του θανάτου της Jo προσφέρθηκε στους 
βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου μια σειρά από νέα μέτρα ασφάλειας από το Τμήμα Ασφάλειας της Βουλής 
των Κοινοτήτων, προκειμένου να κάνουν τα γραφεία τους και τα σπίτια τους πιο ασφαλή.  Παράλληλα με τη 
συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Ασφάλειας της Βουλής για έλεγχο της ασφάλειας των 
βουλευτών και η παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζει να εξαλείφει τις απειλές κατά των 
βουλευτών.  Επομένως, δεν πρόκειται για το τι λένε οι βουλευτές, αλλά για το τι λέγεται εναντίον των 
βουλευτών.  Και γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό.   

 Προσωπικά, νομίζω ότι η μεγαλύτερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι βουλευτές υφίσταται, 
όταν είμαστε διαφορετικοί.  Και, ενώ το κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αριθμό ρεκόρ, θα έλεγα, 
βουλευτών από εθνοτική καταγωγή και περισσότερες γυναίκες από ποτέ, πρέπει να γίνουν ακόμα 
περισσότερα, ειδικά όταν πρόκειται για το προσωπικό μας.  Θα ήθελα να δω πολύ περισσότερα άτομα από 
υποεκπροσωπούμενες κοινότητες να λαμβάνουν ανώτερες θέσεις.  Θα ήθελα οι άνθρωποι να θέλουν να 
εργαστούν στη Βουλή των Κοινοτήτων και να πουν στους υπόλοιπους πόσο υπέροχο μέρος είναι να 
βρίσκεσαι.    

 Επιπλέον, ο στόχος μου, τον οποίο γνωρίζω ότι συμμερίζεται η κ. Πρόεδρος, είναι να κάνουμε τη 
συζήτηση τόσο εντός όσο και εκτός της αίθουσας πιο σεβαστή και ανεκτική, για να αποτελέσουμε παράδειγμα 
για τον ευρύτερο κόσμο. 

  Αυτό το ευοίωνο ταξίδι μού έδωσε επίσης την ευκαιρία να γνωρίσω τον Stephen Lillie, τον Βρετανό 
Ύπατο Αρμοστή στην Κύπρο.  Η φήμη του σίγουρα προηγείται αυτού, καθώς είναι ευρέως γνωστός ως 
κάποιος που εργάζεται ακούραστα για την ενίσχυση της σύγχρονης σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου-Κύπρου και 
των πολύπλευρων δεσμών μεταξύ των λαών μας, μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των νομικών 
θεσμών και της άμυνας.  Στα σχεδόν τέσσερα χρόνια του εδώ στην Κύπρο γνώρισε σχεδόν ολόκληρο το νησί 
και τους ανθρώπους του, συμπεριλαμβανομένων πολλών από εσάς, πάρα πολύ καλά.  Και είναι ξεκάθαρο για 
μένα από τις συζητήσεις που είχαμε χθες το βράδυ ότι οι προσπάθειές του ενσαρκώνουν τη δέσμευση του 
Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο για την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουμε ως εγγυήτρια δύναμη, μέλος 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κάτοχος της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και φίλος της Κύπρου.  Παρά τις 
τρέχουσες προκλήσεις, που όλοι γνωρίζετε, το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί ακλόνητη υποστήριξη για την 
επανένωση του νησιού σύμφωνα με τις παραμέτρους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια διζωνική 
δικοινοτική ομοσπονδία.  Αυτό θα επιτρέψει σε όλους τους Κυπρίους να ζήσουν σε συνθήκες ειρήνης και 
ευημερίας και μαζί θα επιτρέψει σε αυτό το υπέροχο νησί να απολαύσει πλήρως τις δυνατότητές του. 

 Είναι αυτονόητο ότι οι δεσμοί μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου είναι βαθιοί και διαρκείς.  
Η κοινή μας ιστορία και οι κοινές αξίες, μεταξύ άλλων και ως μέλη της Κοινοπολιτείας, μας οδηγούν στη 
συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από το εμπόριο και τις επενδύσεις μέχρι την άμυνα, από την 
εκπαίδευση και την έρευνα στην ψηφιακή, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις οικονομικές και νομικές 
μεταρρυθμίσεις.  Οι στενοί δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων υπογραμμίζονται από το γεγονός ότι τριακόσιες 
χιλιάδες Κύπριοι ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και πενήντα χιλιάδες ή περισσότεροι Βρετανοί έχουν κάνει την 
Κύπρο το δικό τους σπίτι.  Η Κύπρος είναι επίσης δημοφιλής προορισμός διακοπών για εμάς τους Βρετανούς, 
με πάνω από ένα εκατομμύριο τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο να επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί, 
περισσότερο από το ένα τρίτο όλων των αφίξεων τουριστών.  Και ανυπομονούμε να επιστρέψουν ολοένα και 
περισσότεροι Βρετανοί στην Κύπρο για τις αναγκαίες διακοπές μετά από μια μακρά και δύσκολη πανδημία.  

Τα κοινοβούλιά μας έχουν επίσης μια ισχυρή σχέση για περισσότερα από εξήντα χρόνια.  Καθώς είμαι ο 
κοινός Πρόεδρος του Παραρτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου της Κοινοβουλευτικής Ένωσης της 
Κοινοπολιτείας, θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω τη συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλίων μας μέσω του 
Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου.  Ως ενεργά μέλη της Περιφέρειας των Βρετανικών Νήσων και 
της Μεσογείου, οι εκλελεγμένοι εκπρόσωποί μας αλληλεπιδρούν τακτικά σε περιφερειακά συνέδρια και 
συναντήσεις.  Οι σχέσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του Κοινοπολιτειακού 
Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου είναι εξαιρετικά πολύτιμες και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών είναι 
ένας σημαντικός τρόπος, για να αναστοχαστούμε σχετικά με τη δουλειά μας.  Ο Κυπριακός Κλάδος αξιοποιεί 
πάντα πλήρως τη θέση του σε αυτές τις διεθνείς συγκεντρώσεις, για να διασφαλίσει ότι η φωνή του ακούγεται 
σε θέματα που αφορούν την Κύπρο, καθώς και θέματα διεθνούς σημασίας.  Πέρυσι τρεις βουλευτές από την 
Κύπρο παρακολούθησαν ένα εικονικό παγκοινοπολιτειακό φόρουμ για την κλιματική αλλαγή ενόψει της COP26 
στη Γλασκώβη, για να εξετάσουν τη δράση που πρέπει να λάβουν τα κοινοβούλια για το κλίμα.  Το 2019 
προσκαλέσατε γυναίκες βουλευτές από την περιφέρεια να επισκεφθούν την Κύπρο, με στόχο να εμπλακούν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην πολιτική ενδυνάμωση των γυναικών.  Και το 2022 είναι φυσικά μια ιδιαίτερα ιστορική 
χρονιά για την Κοινοπολιτεία, καθώς αναμένουμε με ανυπομονησία τους αγώνες στο Μπέρμιγχαμ τον Ιούλιο 
του 2022 και πάνω από όλα το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας, με τους 
εορτασμούς για τα εβδομήντα χρόνια της στον θρόνο που λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο 
και την Κοινοπολιτεία από τον Ιούνιο και μετά. 
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Η εκπαίδευση είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο τα δύο έθνη μας έχουν ισχυρούς δεσμούς.  Είναι 
χαρακτηριστικό ότι πέντε στους επτά Κυπρίους Προέδρους, συμπεριλαμβανομένου του σημερινού Προέδρου, 
σπούδασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και πάνω από το μισό σημερινό υπουργικό συμβούλιο.  Γνωρίζω ότι 
η κ. Πρόεδρος είναι επίσης εξοικειωμένη με το εκπαιδευτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, έχοντας 
σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κεντ.  Εκτός από τους Κυπρίους 
που σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα προσφέρουν ολοένα και περισσότερο 
τα προσόντα τους στην Κύπρο, είτε στο νησί, για παράδειγμα το πανεπιστήμιο του Central Lancashire, που 
διαθέτει πανεπιστημιούπολη στην Κύπρο, είτε μέσω συνεργασιών, όπως για παράδειγμα πτυχία της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου St George's στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή το Πανεπιστήμιο του West London για 
BA και BScs που παραδίδονται μέσω του Κυπριακού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ.  Τα παγκοσμίου φήμης 
ερευνητικά σας ιδρύματα, όπως το Ινστιτούτο Κύπρου και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, 
έχουν στενούς δεσμούς με πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.  Περίπου πενήντα χιλιάδες Κύπριοι δίνουν 
επίσης εξετάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων για επαγγελματικά 
προσόντα, όπως για παράδειγμα το ACA, το οποίο προσφέρεται από το Institute of Chartered Accountants of 
England and Wales.   

 Στο μεταξύ στον τομέα της ναυτιλίας, με την υποστήριξη και τον ενθουσιασμό του Υφυπουργού 
Ναυτιλίας σας, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος διερευνούν νέες συνεργασίες ηλεκτρονικής κατάρτισης και 
ηλεκτρονικής πιστοποίησης μεταξύ των δύο εθνών, βασιζόμενες σε μια σειρά δραστηριοτήτων και 
εργαστηρίων, μεταξύ άλλων με Βρετανούς εμπειρογνώμονες, για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές στον ναυτιλιακό τομέα της Κύπρου.  Αυτό το αναπτυσσόμενο σκέλος της διμερούς σχέσης θα 
συνεχίσει να οικοδομείται πάνω στις φιλοδοξίες και τα αποτελέσματα της COP26, που φιλοξενήθηκε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο Νοέμβριο και ήμασταν ευγνώμονες για τη συνεργασία και την υποστήριξη 
της Κύπρου.  Αυτό περιλάμβανε την έναρξη της δικής της Πρωτοβουλίας για την Κλιματική Αλλαγή, που βλέπει 
την Κύπρο να παίζει έναν σημαντικό συντονιστικό ρόλο στην περιφερειακή δράση για το κλίμα. 

 Η αμυντική σύμπραξη Ηνωμένου Βασιλείου-Κύπρου είναι ένας άλλος σημαντικός τομέας που συνεχίζει 
να ανθεί, μια συνεργασία που επισημοποιήθηκε στο αμυντικό Μνημόνιο Ηνωμένου Βασιλείου-Κύπρου του 
2019 και ανανεώνεται ετησίως σε ένα Διμερές Πρόγραμμα Αμυντικής Συνεργασίας, που γίνεται πιο φιλόδοξο 
χρόνο με τον χρόνο. 

 Χάρηκα που το περασμένο καλοκαίρι το λιμάνι της Λεμεσού φιλοξένησε το μεγαλύτερο και ισχυρότερο 
πολεμικό πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού όλων των εποχών, το HMS Queen Elizabeth, ως μέρος της 
παγκόσμιας ανάπτυξης του Carrier Strike Group.  Το ίδιο το CSG είναι η ενσάρκωση του οράματος του 
Ηνωμένου Βασιλείου για μια παγκόσμια Βρετανία ως ηγετικό μέλος της Δυτικής Συμμαχίας και ενεργητικό και 
αξιόπιστο εταίρο στην Ανατολική Μεσόγειο. 

 Η αμυντική μας σύμπραξη εστιάζεται επίσης σωστά στις ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης 
Ηνωμένου Βασιλείου-Κύπρου.  Η Ύπατη Αρμοστεία προετοιμάζεται για το πέμπτο Πρόγραμμα Στρατηγικής 
Ηγεσίας, το οποίο συγκεντρώνει στρατιωτικούς και επαγγελματίες ασφαλείας από το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Κύπρο και τη γύρω περιοχή, μια ευκαιρία να βελτιώσουμε δεξιότητες, να μοιραστούμε την τεχνογνωσία και να 
ενισχύσουμε ολοένα στενότερους δεσμούς σε ατομικό και θεσμικό επίπεδο.  

 Τις επόμενες ημέρες ανυπομονώ επίσης να συναντήσω το βρετανικό προσωπικό στις βρετανικές 
βάσεις.  Για μισό αιώνα το πλήρωμα ελικοπτέρων της 84ης Μοίρας της RAF Ακρωτηρίου συνεισέφερε και 
υποστήριξε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της Κύπρου και σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποίησε 
ασκήσεις παράλληλα με την Εθνική Φρουρά.  Οι βάσεις έχουν επίσης συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση 
των πυρκαγιών στην Κύπρο σε στενή συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου και το Τμήμα 
Δασών.  Είμαι περήφανος για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει τακτικά στην ετήσια άσκηση 
έρευνας και διάσωσης της Κύπρου, καθώς και στην περιφερειακή άσκηση εκκένωσης.  Ως καλοί γείτονες και 
αξιόπιστοι συνεργάτες -και επίσης εργοδότης χιλίων εκατό Κυπρίων- είναι ζωτικής σημασίας μέσω των βάσεων 
να πραγματοποιούμε ασκήσεις μαζί, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για τα πραγματικά ενδεχόμενα που 
αντιμετωπίζουμε από κοινού. 

Επιπλέον, οι βάσεις εργάζονται σκληρά, παράλληλα με την Κυπριακή Δημοκρατία, για την προστασία της 
εξαιρετικής βιοποικιλότητας που βρίσκεται στην Κύπρο μεταξύ άλλων μέσω της φανταστικής δουλειάς του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου και των δραστηριοτήτων κατά της παγίδευσης πτηνών.  
Επικροτώ επίσης τις προσπάθειες οργανώσεων, όπως η Βασιλική Βρετανική Λεγεώνα και ο Σύνδεσμος 
Στρατιωτών, Ναυτών, Αεροπόρων και Οικογενειών, που κάνουν τόσα πολλά, για να στηρίξουν τους πολλούς 
Βρετανούς βετεράνους που απολαμβάνουν τη σύνταξή τους στο όμορφο νησί σας.  Η κοινότητα των 
βετεράνων είναι ακόμα ένα παράδειγμα των δεσμών που συνδέουν τα δύο νησιά μας.  Σημειώνω με λύπη ότι η 
μείωση των αριθμών οδήγησε στο κλείσιμο του Παγκύπριου Συνδέσμου Βετεράνων Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
αλλά σημειώνω με κάποια υπερηφάνεια ότι η Ύπατη Αρμοστεία βοήθησε στην εξεύρεση τρόπων για την 
επανεκκίνηση των πληρωμών πρόνοιας που κάνει ο Σύνδεσμος Πρώην Υπηρεσιών της Βασιλικής 
Κοινοπολιτείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο σε άπορους Κυπρίους βετεράνους -ή στις χήρες τους- που 
υπηρέτησαν το Στέμμα κατά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
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 Συμπερασματικά, οι σχέσεις μας με την Κύπρο είναι ισχυρές όσο ποτέ.  Στηρίζονται σε έναν πλούτο 
προσωπικών, επαγγελματικών και θεσμικών σχέσεων και μια κοινή ιστορία.  Είμαστε καλοί και πολύτιμοι φίλοι.  
Είμαστε μέλη της Κοινοπολιτείας.  Ζούμε ο ένας στη χώρα του άλλου και μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες.  Είμαι 
σίγουρος ότι αυτή η σχέση και η φιλία θα συνεχιστεί και στο μέλλον.   

 Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου επιτρέψατε να απευθυνθώ στο κοινοβούλιό σας, να επαναλάβω την 
ευγνωμοσύνη μου για τη γενναιόδωρη φιλοξενία σας και να σας απευθύνω, κυρία Πρόεδρε, μια ανοιχτή 
πρόσκληση να μας επισκεφτείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Έχουν ξεκινήσει φιλίες και θα αναπτυχθούν ακόμα 
περισσότερο. 

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

Ευχαριστώ το κοινοβούλιο. 

(Χειροκροτήματα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με την ομιλία του Προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων έχει ολοκληρωθεί η σημερινή ειδική συνεδρία 
του σώματος. 

  Η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022, στις 4 το 
απόγευμα, με ημερήσια διάταξη η οποία σας έχει ήδη κοινοποιηθεί. 

 [Στις 15 Φεβρουαρίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της δέκατης όγδοης συνεδρίας της 
Πρώτης Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου:  

 Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022, στις 4.00 μ.μ., 
έχει ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1.  Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.117-2021). 

 2.  Ο περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.118-2021). 

 3.  Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2022 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.021-2022). 

 4.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.092-2021). 

 5.  Οι περί Εθνικής Φρουράς (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.093-2021). 

 6.  Ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.172-2021). 

 7.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης 
Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.017-2022). 

 8.  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.196-2021). 

 9.  Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και 
Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021.  
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.197-2021). 

 10.  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της 
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Διαφθοράς Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.077-2019). 

 11.  Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων 
και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.133-2019). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 
 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτών 

στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επιτυχής 
αντιμετώπιση των αλληλένδετων κλιματικών και ψηφιακών 
προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς 
και η αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

 3. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να καταστεί 
ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ όλους να παραμείνουν στις θέσεις τους, μέχρις ότου αποχωρήσει ο τιμώμενος 
φιλοξενούμενός μας. 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής ειδικής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων και ευχαριστώ 
όλους και όλες για την εδώ παρουσία σας. 

(Ώρα λήξης:  4.33 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Δημητρίου Αννίτα  Κουλλά Ονούφριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Νεοφύτου Αβέρωφ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Γεωργίου Νίκος Τορναρίτης Νίκος 

Δημητρίου Δημήτρης Τσιρίδου Φωτεινή 

Κάρουλλας Γιώργος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Καυκαλιάς Αντρέας Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Κουκουμάς Γιώργος Φακοντής Βαλεντίνος 
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Κυπριανού Άντρος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 
Κώστα Κώστας Χριστόφιας Χρίστος  
Λουκαΐδης Γιώργος Χριστοφίδης Χρίστος 

ΔΗΚΟ 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σενέκης Χρίστος 

Ορφανίδης Χρίστος  

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

Ευσταθίου Κωστής  

ΔΗΠΑ 
Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 

Μουσιούττας Μαρίνος  
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Θεοπέμπτου Χαράλαμπος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Προσφώνηση της Προέδρου της Bουλής των Αντιπροσώπων και αντιφώνηση του Προέδρου της Βουλής των 
Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου Sir Lindsay Hoyle στα πλαίσια ειδικής συνεδρίας της Βουλής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή: €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 17ης Φεβρουαρίου 2022 

Ώρα έναρξης:  4.15 μ.μ. 

Αρ. 18 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Παρακαλώ να διαπιστωθεί αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία! 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 

 Κύριε γραμματεύς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 16 Φεβρουαρίου ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου εκπροσώπησε την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της 
Μεσογείου σε συζήτηση εμπειρογνωμόνων για τα εγκλήματα που επηρεάζουν το περιβάλλον στο πλαίσιο της 
31ης Συνόδου της Επιτροπής για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την κοινή Ποινική Δικαιοσύνη του Γραφείου 
των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος. 

 Σε παρέμβασή του παρουσίασε τις δράσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου προς 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση εγκλημάτων που επηρεάζουν το περιβάλλον, 
ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, περιλαμβανομένης της υιοθέτησης σχετικών ψηφισμάτων.  Ο κ. 
Θεοπέμπτου επισήμανε επίσης την ανάγκη παρεμπόδισης της επανεπένδυσης κερδών από τη διακίνηση 
τοξικών αποβλήτων σε άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως η εμπορία προσώπων, όπλων και ναρκωτικών, 
τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας προς ενίσχυση των νομικών εργαλείων για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών εγκλημάτων.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.   

 Λοιπόν, προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διατάξεως, που είναι η νομοθετική 
εργασία.  Όλες οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες, αν δεν υπάρχει ένσταση.   

 Το υπ’ αριθμόν 1 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Στατιστικών και Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».   

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τροποποίηση του περί Στατιστικών και Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμου, ώστε να μην 
επιβληθούν οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις, στις περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν κατέστη δυνατό να 
ανταποκριθούν εγκαίρως στις υποχρεώσεις τους για υποβολή δηλώσεων INTRASTAT κατά τους μήνες Μάρτιο, 
Απρίλιο και Μάιο του έτους 2020, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετώπισαν συνεπεία της πανδημίας 
COVID-19. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου και στις 7 Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της 
Στατιστικής Υπηρεσίας του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής 
κ. Αντρέας Καυκαλιάς. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών 
μεταξύ Κρατών Μελών Νόμου, ώστε να μην επιβληθούν οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις στις περιπτώσεις 
φορολογούμενων οι οποίοι δεν κατέστη δυνατό να ανταποκριθούν εγκαίρως στις υποχρεώσεις τους για υποβολή 
δηλώσεων INTRASTAT κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του έτους 2020, λόγω αντικειμενικών 
δυσκολιών που αντιμετώπισαν συνεπεία της πανδημίας COVID-19. 

 Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, 
υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δηλώσεις 
INTRASTAT για αφίξεις και αποστολές αγαθών στην/από την Κύπρο εντός καθορισθείσας προθεσμίας και, σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση, επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση ύψους €15 για 
κάθε μη υποβληθείσα δήλωση.   

 Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, λόγω των κρατουσών συνθηκών κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου του 
έτους 2020 ορισμένα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα δεν υπέβαλαν εγκαίρως τις δηλώσεις INTRASTAT, η 
προθεσμία των οποίων έληγε την 31η Μαρτίου, στις 30 Απριλίου και την 31η Μαΐου 2020.  Συναφώς, η προώθηση 
των προτεινόμενων ρυθμίσεων κρίνεται αναγκαία, καθότι αποτελεί μέτρο ελάφρυνσης των οικονομικών φορέων 
που είχαν επηρεαστεί από τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.    

 Περαιτέρω, η ίδια κυβερνητική αρμόδιος δήλωσε ότι το κόστος των προτεινόμενων ρυθμίσεων ανέρχεται 
περίπου στις €12.000, ενώ δεν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο η παραγωγή στατιστικών ενδοκοινοτικού 
εμπορίου αγαθών. 

 Ο εκπρόσωπος της Στατιστικής Υπηρεσίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
νομοσχεδίου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος 
της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής 
Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το 
μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του 
νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου κατά τη 
συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία! 

 Επί θέματος αρχής υπάρχουν ομιλητές; 

 Δεν υπάρχουν, αντιλαμβάνομαι. 

 Τώρα προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία!  

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σαράντα δύο ψηφίζουν υπέρ των άρθρων. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές υπάρχουν; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Αποχές δεν υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σαράντα δύο. 

 Εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς.   

ΠΡΟΕΔΡEYΩΝ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο*. 

 Τώρα προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 2 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Τελωνειακού Κώδικα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».   

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου για- 

α. καλύτερη και αποτελεσματικότερη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Δημοκρατίας, αύξηση των ποινών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και 
ρύθμιση του τρόπου εκτέλεσης των αποφάσεων του Τμήματος Τελωνείων στο πλαίσιο της 
είσπραξης οφειλόμενων δασμών, φόρων και άλλων ποσών. και 

β. θέσπιση διαδικασίας δήμευσης και κατάσχεσης ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς και 
εγγραφής εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλόμενους δασμούς και φόρους, 
εισαγωγή ρυθμίσεων για τοποθέτηση δημευθέντων εμπορευμάτων σε τελωνειακό μουσείο και σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου και για διάθεση δημευθέντων 
εμπορευμάτων για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, 

 για την εφαρμογή των ακόλουθων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

• Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα.  

• Του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για 
τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα. 

• Του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, 
για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού 
τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί 
ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 
της Επιτροπής. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου και στις 7 Φεβρουαρίου 2021.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος 
Τελωνείων του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του ΚΕΒΕ.  Οι εκπρόσωποι της 
Παγκύπριας Ένωσης Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων και του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων και 

 
* Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 

στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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Διαμεταφορέων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής 
κ. Αντρέας Καυκαλιάς. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου για την 
εφαρμογή των ακόλουθων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

1. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.  

2. Του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη 
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα. 

3. Του κατʼ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη 
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις 
περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την 
τροποποίηση του κατʼ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής. 

 Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο 
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, με τον οποίο θεσπίστηκε ο 
ενωσιακός τελωνειακός κώδικας, καθώς και των συμπληρωματικών αυτού κανονισμών.  

 Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 

1. Καλύτερη και αποτελεσματικότερη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Δημοκρατίας μέσω της τροποποίησης σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και 
μέσω της προσθήκης νέων διατάξεων που αφορούν στην αύξηση των ποινών για την καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου και στον τρόπο εκτέλεσης των αποφάσεων του Τμήματος Τελωνείων στο πλαίσιο της 
είσπραξης οφειλόμενων δασμών, φόρων και άλλων ποσών. 

2. Θέσπιση διαδικασίας δήμευσης και κατάσχεσης ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς και εγγραφή 
εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλόμενους δασμούς και φόρους, τοποθέτηση 
δημευθέντων εμπορευμάτων σε τελωνειακό μουσείο και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν απόφασης 
Υπουργικού Συμβουλίου, διάθεση δημευθέντων εμπορευμάτων για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.  

 Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.         

Στο πλαίσιο της συζήτησης μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο εκτέλεσης 
των αποφάσεων του Τμήματος Τελωνείων, τη διασφάλιση της είσπραξης των οφειλών και την αύξηση των 
ποινών σε σχέση με την αποτροπή της παράνομης διακίνησης προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές. 

Συναφώς, η εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχεται 
η δυνατότητα στο Τμήμα Τελωνείων υπό προϋποθέσεις να απαιτεί από τα τραπεζικά ιδρύματα όπως 
δεσμεύσουν από τον λογαριασμό του ενδιαφερομένου ποσό που αντιστοιχεί στη φορολογική οφειλή, καθώς και 
να προχωρά στη διαδικασία εγγραφής εμπράγματου βάρους επί ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς διασφάλισης 
της είσπραξης.  

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο η αύξηση των ποινών, όπως προβλέπεται στο υπό αναφορά 
νομοσχέδιο, συμβάλλει θετικά ως προς την πάταξη της διακίνησης παράνομων προϊόντων που εισάγονται στη 
Δημοκρατία είτε μέσω φορτίου είτε μέσω των κατεχόμενων περιοχών, κυρίως σε ό,τι αφορά προϊόντα που 
υπόκεινται σε υψηλή δασμολογική μεταχείριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος 
της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής 
Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το 
μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ  τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του 
νομοσχεδίου σε νόμο. 
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 Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη 
τελικής απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Έχουμε ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου. Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 22 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 27 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 31 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 32 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του άρθρου 35 του βασικού νόμου.  Άρθρο 16. 

 Τροποποίηση του άρθρου 36 του βασικού νόμου.  Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 37.  Άρθρο 18. 

 Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου.  Άρθρο 19. 

 Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου.  Άρθρο 20. 

 Τροποποίηση του άρθρου 40 του βασικού νόμου.  Άρθρο 21. 

 Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου.  Άρθρο 22. 

 Τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου.  Άρθρο 23. 

 Τροποποίηση του άρθρου 44 του βασικού νόμου.  Άρθρο 24. 

 Τροποποίηση του άρθρου 48 του βασικού νόμου.  Άρθρο 25. 

 Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου.  Άρθρο 26. 

 Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού νόμου.  Άρθρο 27. 

 Τροποποίηση του άρθρου 52 του βασικού νόμου.  Άρθρο 28. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του Μέρους ΧΙ.  Άρθρο 29. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 62.  Άρθρο 30. 

 Τροποποίηση του άρθρου 63 του βασικού νόμου.  Άρθρο 31. 

 Τροποποίηση του άρθρου 64 του βασικού νόμου.  Άρθρο 32. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 67.  Άρθρο 33. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 69 του βασικού νόμου.  Άρθρο 34. 

 Τροποποίηση του άρθρου 70 του βασικού νόμου.  Άρθρο 35. 

 Τροποποίηση του άρθρου 71 του βασικού νόμου.  Άρθρο 36. 

 Τροποποίηση του άρθρου 72 του βασικού νόμου.  Άρθρο 37. 

 Τροποποίηση του άρθρου 74 του βασικού νόμου.  Άρθρο 38. 

 Τροποποίηση του άρθρου 75 του βασικού νόμου.  Άρθρο 39. 

 Τροποποίηση του άρθρου 81 του βασικού νόμου.  Άρθρο 40. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του τίτλου που ακολουθεί το άρθρο 81.  Άρθρο 
41. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 82.  Άρθρο 42. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 82Α.  Άρθρο 43. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 83.  Άρθρο 44. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του τίτλου που ακολουθεί το άρθρο 85.  Άρθρο 
45. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 86.  Άρθρο 46. 

 Τροποποίηση του άρθρου 89 του βασικού νόμου.  Άρθρο 47. 

 Τροποποίηση του άρθρου 90 του βασικού νόμου.  Άρθρο 48. 

 Τροποποίηση του άρθρου 91 του βασικού νόμου.  Άρθρο 49. 

 Τροποποίηση του άρθρου 92 του βασικού νόμου.  Άρθρο 50. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 93.  Άρθρο 51. 

 Τροποποίηση του άρθρου 94 του βασικού νόμου.  Άρθρο 52. 

 Τροποποίηση του άρθρου 95 του βασικού νόμου. Άρθρο 53. 

 Τροποποίηση του άρθρου 96 του βασικού νόμου.  Άρθρο 54. 

 Τροποποίηση του άρθρου 97 του βασικού νόμου.  Άρθρο 55. 

 Τροποποίηση του άρθρου 98 του βασικού νόμου.  Άρθρο 56. 

 Τροποποίηση του άρθρου 99 του βασικού νόμου.  Άρθρο 57. 

 Τροποποίηση του άρθρου 100 του βασικού νόμου.  Άρθρο 58. 

 Τροποποίηση του άρθρου 101 του βασικού νόμου.  Άρθρο 59. 

 Τροποποίηση του άρθρου 102 του βασικού νόμου.  Άρθρο 60. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 102Α.  Άρθρο 61. 

 Τροποποίηση του άρθρου 103 του βασικού νόμου.  Άρθρο 62. 

 Τροποποίηση του άρθρου 104 του βασικού νόμου.  Άρθρο 63. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 111Α και 111Β.  Άρθρο 64. 

 Τροποποίηση του άρθρου 112 του βασικού νόμου.  Άρθρο 65. 

 Τροποποίηση του άρθρου 113 του βασικού νόμου.  Άρθρο 66. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 115.  Άρθρο 67. 

 Τροποποίηση του άρθρου 117 του βασικού νόμου.  Άρθρο 68. 

 Τροποποίηση του άρθρου 119 του βασικού νόμου.  Άρθρο 69. 

 Τροποποίηση του άρθρου 123 του βασικού νόμου.  Άρθρο 70. 

 Τροποποίηση του Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 71. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Προχωρούμε στην έγκριση των άρθρων. 
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 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 71; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σαράντα ένας υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές υπάρχουν; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν υπάρχουν αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 71 εγκρίνονται. 

 Τότε προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοθετήματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σαράντα ένας. 

 Εναντίον;   

 Κύριε Τρυφωνίδη, είσαι εναντίον;   

 Όχι.   

 Ωραία!  Ουδείς.   

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και τώρα προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 3 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής 
Αρχής Στοιχημάτων του 2022 Νόμος του 2022».   

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Η κοινοβουλευτική μας ομάδα, επειδή θέλει να μελετήσει κάποια από τα ζητήματα και να ετοιμάσει κάποιες 
τροπολογίες, ζητά να υπάρξει αναβολή του συγκεκριμένου θέματος.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όσον αφορά το θέμα τούτο, το τρίτο έννεν;  Το τρίτο θέμα; 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Ναι, ναι, το τρίτο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, αντιλαμβάνομαι, έχει κάποιος… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κανένα πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κανένα πρόβλημα.  Το κέντρο ουδέν πρόβλημα!  Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την εισήγηση του 
συνάδελφου Ανδρέα Κυπριανού αναβάλλεται, για να πάει στην επιτροπή;   

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Για μια εβδομάδα, για να ετοιμαστούν τροπολογίες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δε χρειάζεται να πάει στην επιτροπή πίσω;  Άρα, η αναβολή αφορά την ετοιμασία τροπολογιών. 

 Άρα, θα πάμε στο υπ’ αριθμόν 4 θέμα αισίως.  Τα θέματα με τους αριθμούς 4 και 5 έχουν κοινή έκθεση 
και τιτλοφορούνται «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 2021» και «Οι 
περί Εθνικής Φρουράς (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην απονομή στρατιωτικών μεταλλίων σε μέλη του Στρατού της 
Δημοκρατίας και κατάργηση των ισχυόντων κανονισμών που ρυθμίζουν την απονομή στρατιωτικών μεταλλίων 
στα εν λόγω μέλη.   

 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην απονομή στρατιωτικών μεταλλίων σε μέλη της Εθνικής Φρουράς με 
κατ’ αναλογία εφαρμογή των προνοιών των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμών 
και κατάργηση των ισχυόντων κανονισμών που ρυθμίζουν την απονομή στρατιωτικών μεταλλίων στα εν λόγω 
μέλη. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 2021» και «Οι περί Εθνικής Φρουράς 

(Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 

 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας  

 Γιώργος Κάρουλλας  Χρίστος Χρίστου 

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Κώστας Κώστα  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου και 10 Φεβρουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου 
Άμυνας και ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και 
εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Γιαννάκης Γαβριήλ και Παύλος Μυλωνάς.  

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση της απονομής 
στρατιωτικών μεταλλίων σε μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας και της Εθνικής Φρουράς και η κατάργηση των 
ομότιτλων με αυτούς ισχυόντων κανονισμών. 
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 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, οι προτεινόμενοι 
κανονισμοί κατατέθηκαν στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Άμυνας για εκσυγχρονισμό 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον Στρατό και την Εθνική Φρουρά.   

 Οι προτεινόμενοι κανονισμοί αποσκοπούν στην αναγνώριση του γεγονότος ότι τα στρατιωτικά μετάλλια 
αποτελούν σημείο αναφοράς για κάθε μέλος του Στρατού και της Εθνικής Φρουράς, καθότι αποδίδουν το 
απαιτούμενο κύρος, κοσμούν τη στρατιωτική στολή και αποτελούν το επιστέγασμα της προσφοράς των μελών 
του Στρατού και της Εθνικής Φρουράς στην πολιτεία.   

 Με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 76 
του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Αύξηση των στρατιωτικών μεταλλίων που δύναται να απονεμηθούν σε μέλη του Στρατού από έξι σε 
έντεκα, ώστε, πέραν των μεταλλίων «Αριστείον Ανδρείας», «Πολεμικός Σταυρός», «Μετάλλιο Εξαίρετων 
Πράξεων» και «Αναμνηστικό Μετάλλιο Πολέμου», να απονέμονται τα ακόλουθα νέα στρατιωτικά μετάλλια: 

α. Μετάλλιο Προσφοράς στον Στρατό της Δημοκρατίας στα μέλη του Στρατού των οποίων 
τερματίζονται οι υπηρεσίες για διάφορους λόγους, όπως σε περίπτωση αφυπηρέτησης, 
παραίτησης κ.ά. 

β. Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας σε αξιωματικούς, το οποίο, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους, θα 
απονέμεται ως ακολούθως: 

i. Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας «Ανδρέας Αρέστη» στους μόνιμους και συμβασιούχους εν 
ενεργεία αξιωματικούς για ευδόκιμη υπηρεσία οκτώ (8) ετών. 

ii. Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας «Χρίστος Φώτης» στους μόνιμους και συμβασιούχους εν 
ενεργεία αξιωματικούς για ευδόκιμη υπηρεσία δεκαοκτώ (18) ετών. και 

iii. Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας «Τάσος Μάρκου» στους μόνιμους και συμβασιούχους εν 
ενεργεία αξιωματικούς για ευδόκιμη υπηρεσία είκοσι πέντε (25) ετών.   

γ. Μετάλλιο Ευδοκίμου και Πολυετούς Υπηρεσίας σε υπαξιωματικούς, το οποίο θα απονέμεται 
ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους ως ακολούθως: 

i. Μετάλλιο Ευποιίας στους μόνιμους και συμβασιούχους εν ενεργεία υπαξιωματικούς για 
ευδόκιμη υπηρεσία οκτώ (8) ετών. 

ii. Μετάλλιο Συνεχούς και Επιτυχούς Υπηρεσίας στους μόνιμους και συμβασιούχους εν 
ενεργεία υπαξιωματικούς για ευδόκιμη υπηρεσία δεκαοκτώ (18) ετών. και 

iii. Μετάλλιο Πολυετούς Υπηρεσίας στους μόνιμους και συμβασιούχους εν ενεργεία 
υπαξιωματικούς για ευδόκιμη υπηρεσία είκοσι πέντε (25) ετών. 

2. Σε περίπτωση θανάτου του τιμηθέντος, τα στρατιωτικά μετάλλια περιέρχονται ως κειμήλια κατά την 
τελευταία αυτού βούληση ή κατά σειρά στη σύζυγό του, στα τέκνα αυτού, κατά σειρά γέννησης, στον 
πατέρα, στη μητέρα, στα αδέλφια, κατά σειρά γέννησης, και στον πλησιέστερο κατά σειρά συγγενή.   

 Με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 
71 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, προβλέπεται η κατ’ αναλογίαν εφαρμογή των προνοιών των πρώτων 
κανονισμών στα μέλη της Εθνικής Φρουράς. 

 Ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς δήλωσε ότι οι σκοπούμενες τροποποιήσεις αποτελούν την ελάχιστη 
αναγνώριση και επιβράβευση πράξεων αξιωματικών και υπαξιωματικών, καθώς και τη διατήρηση της ιστορικής 
μνήμης.  Σε σχέση με την ονοματοδοσία των τριών μεταλλίων στρατιωτικής αξίας, κατόπιν επιλογής, των πιο 
πάνω τριών ηρώων, ανέφερε ότι πρόκειται για τους μοναδικούς μόνιμους αξιωματικούς οι οποίοι ήταν απόφοιτοι 
της Σχολής Ευελπίδων και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, επισημαίνοντας ότι ο 
ένας εξ αυτών αγνοείται μέχρι σήμερα.   

 Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν την προσθήκη στα εν λόγω 
μετάλλια που δύναται να απονεμηθούν μεταλλίου αναγνώρισης προσφοράς στον απελευθερωτικό αγώνα της 
ΕΟΚΑ 1955-1959. 

 Αναφορικά με την ως άνω εισήγηση, μέλη της επιτροπής ανέφεραν ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί 
αποσκοπούν στην απονομή μεταλλίων που αφορούν την περίοδο από την ίδρυση του Στρατού και της Εθνικής 
Φρουράς και εντεύθεν και όχι προηγούμενες περιόδους.  Περαιτέρω, εξέφρασαν την άποψη ότι σχετική 
τροποποίηση είναι ορθότερο όπως προέλθει από την εκτελεστική εξουσία.   

 Επιπροσθέτως, εκφράστηκε η άποψη ότι πρέπει να προβλεφθεί στους κανονισμούς και η απονομή νέου 
μεταλλίου με την ονομασία «αγνώστου στρατιώτη».   

 Τέλος, η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις για επιμέρους πρόνοιες των κανονισμών. 
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 Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, τοποθετούμενος στα πιο πάνω ζητήματα που ήγειραν μέλη 
της επιτροπής, δήλωσε ότι στο παρόν στάδιο θα ήταν ορθότερο να προχωρήσει η έγκριση των κανονισμών 
όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή, καθώς η υιοθέτηση των πιο πάνω εισηγήσεων για εισαγωγή πρόνοιας 
στους κανονισμούς περί απονομής πρόσθετων μεταλλίων προϋποθέτει σχεδιασμό και κοπή μεταλλίων και θα 
απαιτηθεί χρόνος προετοιμασίας από το Υπουργείο Άμυνας.  Ειδικότερα, όσον αφορά την εισήγηση για απονομή 
μεταλλίου αναγνώρισης της προσφοράς στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 διευκρίνισε ότι οι 
υπό συζήτηση κανονισμοί προνοούν ότι τα μετάλλια θα απονέμονται αναφορικά με πράξεις που τελέστηκαν ή 
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και εντεύθεν.  Επιπροσθέτως, 
ανέφερε ότι η απονομή άλλων τιμητικών διακρίσεων δε ρυθμίζεται με κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αλλά με 
την υποβολή σχετικού αιτήματος από το Υπουργείο Εξωτερικών προς την Προεδρία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, η οποία προβαίνει σε ανάλογες ρυθμίσεις.   

 Σε μεταγενέστερο στάδιο, ύστερα από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής και του 
Αρχηγού Εθνικής Φρουράς, κρίθηκε ότι είναι ορθότερο όπως τροποποιηθεί η ονομασία του στρατιωτικού 
Μεταλλίου Ευποιίας, ώστε αυτό να ονομαστεί ως Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, τάχθηκε 
ομόφωνα υπέρ της έγκρισης των κανονισμών, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν στη βάση των πιο πάνω.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Έχουμε ομιλητές επί θέματος αρχής;   

 Αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχουν για τα μετάλλια. 

 Τώρα προχωρούμε με την έγκριση των υπ’ αριθμόν 4 κανονισμών. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 4 κανονισμών;  Συμπεριλαμβανομένου του κ. Αβέρωφ, που μπήκε 
μόλις τώρα, και της... 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σαράντα ένας ψηφίζουν υπέρ των μεταλλίων. 

 Εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Οι υπ’ αριθμόν 4 κανονισμοί εγκρίνονται με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή. 

 Και τώρα προχωρούμε στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 5 κανονισμών, που αφορούν πάλι τα μετάλλια.    

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 5 κανονισμών;  Τα χέρια, σας παρακαλώ. 

 Κύριε Αβέρωφ, είμαστε υπέρ των μεταλλίων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σαράντα ένας είναι υπέρ. 

 Εναντίον;   

 Κύριε Κουλλά, είσαι εναντίον;   



1202 

 Δεν είσαι εναντίον.  Μπράβο! 

 Άρα, εναντίον δεν έχουμε κανέναν. 

 Ούτε αποχές, αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Οι υπ’ αριθμόν 5 κανονισμοί εγκρίνονται με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή. 

 Και τώρα προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 6 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας 
των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».   

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών Νόμου, για σκοπούς 
εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση της 
οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών».  

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Κώστα Κώστα Βαλεντίνος Φακοντής 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χρίστος Ορφανίδης  

 Δημήτρης Δημητρίου  Χρύσανθος Σαββίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο 
σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2021 και στις 20 και 27 Ιανουαρίου 2022. 
Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του ίδιου υπουργείου, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δασών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, των επαρχιακών διοικήσεων, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και 
του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης, η οποία εν τω μεταξύ μετονομάστηκε σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο 
Οικονομικών, και η Ένωση Δήμων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της 
επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της 
επιτροπής κ. Ηλίας Μυριάνθους.  

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών 
Υποδομών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των 
οδικών υποδομών».  

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

1. Τροποποιήσεις βασικών διαδικασιών οδικής ασφάλειας, όπως είναι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων οδικής 
ασφάλειας, οι έλεγχοι οδικής ασφάλειας και οι επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας. 

2. Η υιοθέτηση νέας διαδικασίας αξιολόγησης ασφάλειας ολόκληρου του οδικού δικτύου. 

3. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του βασικού νόμου και σε κύριους άξονες εκτός αστικών περιοχών 
που ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία οδού, κάτω από την κατηγορία «αυτοκινητόδρομος» στην εθνική 
ταξινόμηση των οδών, καθώς και σε οδούς/έργα υποδομών που ολοκληρώνονται με συγχρηματοδότηση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

4. Η οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού, στους οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι πεζοί, 
οι ποδηλάτες και οι χρήστες μηχανοκίνητων δικύκλων.   
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5. Η προσαρμογή της οδικής σήμανσης και σηματοδότησης για χρήση των αυτοματοποιημένων συστημάτων 
υποβοήθησης της οδήγησης.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
επεξήγησε τον σκοπό του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου και ανέλυσε συνοπτικά τις κυριότερες τροποποιητικές 
πρόνοιες αυτού. Ο ίδιος ανέφερε περαιτέρω ότι το νομοσχέδιο προωθείται στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών από οδικές συγκρούσεις κατά 
το ήμισυ μέχρι το 2030. 

Στο στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις ως 
προς τον τρόπο καθορισμού του ύψους του κινδύνου για την ασφάλεια των οδών που αυτές δύνανται να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου και ως προς τη σύσταση των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων που θα διεξάγουν στοχευμένες επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας. Ο εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επεξήγησε συνοπτικά τα κριτήρια με τα οποία μπορεί να 
εξαιρεθεί μία οδός από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου και επιπρόσθετα επισήμανε ότι η Οδηγία 
προβλέπει ότι για τις εν λόγω επιθεωρήσεις τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων πρέπει να 
είναι πιστοποιημένος ελεγκτής οδικής ασφάλειας. Αυτό, όπως ο ίδιος επεξήγησε, διασφαλίζεται με βάση το 
άρθρο 10 του υπό τροποποίηση νόμου, που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετούνται για την 
καλύτερη εφαρμογή του νόμου.  

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω τροποποίησης του νομοσχεδίου, ώστε να 
επέλθουν σε αυτό μικρής έκτασης βελτιώσεις για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισής του με την Οδηγία και κάλεσε 
το αρμόδιο υπουργείο όπως καταθέσει ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο.  

Συναφώς, το Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων στη βάση των οδηγιών της επιτροπής 
κατέθεσε ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου στο οποίο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:   

1. Τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας, ώστε να μετατεθεί η ημερομηνία κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή του καταλόγου των αυτοκινητοδρόμων και των κύριων οδών που ισχύουν στην επικράτεια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και του καταλόγου των οδικών αρτηριών που εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής 
του νόμου από τις 17 Δεκεμβρίου 2021, ημερομηνία που έχει ήδη παρέλθει, σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
και δη την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.   

2. Προσθήκη πρόνοιας, ώστε να υποβάλλεται ανά πενταετία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρημένη 
έκθεση σε σχέση με την ταξινόμηση της ασφάλειας ολόκληρου του οδικού δικτύου, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 11α της ευρωπαϊκής Οδηγίας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε ομιλητές σε θέματα αρχής για την οδική ασφάλεια; 

 Δεν έχουμε;   

 Καλώς!   

 Τώρα προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 7 αυτού.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 8 αυτού.  Άρθρο 5. 

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

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 12 και 13.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του Πρώτου, Δεύτερου, Τρίτου και Τέταρτου 
Παραρτήματος αυτού.  Άρθρο 9. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 



1204 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 9;   

 Παμψηφεί, αντιλαμβάνομαι.  Και είναι; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τριάντα οκτώ είναι υπέρ.  Ευχαριστώ πολύ. 

 Εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται.  

 Προχωρούμε τώρα στην τρίτη ανάγνωση του νομοθετήματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ;   

 Αντιλαμβάνομαι, τριάντα οκτώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τώρα προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 7 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του 
Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα του 2022 Νόμος του 2022».   

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα 
Μέταλλα ποσού ύψους €566.700 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από 

Πολύτιμα Μέταλλα του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Ονούφριος Κουλλά  Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέτασε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη 
συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
του ίδιου υπουργείου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο Αναπληρωτής 
Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ).  

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΣΑΠΜ για το έτος 2022.  

 Ο προϋπολογισμός του ΚΟΣΑΠΜ για το έτος 2022 προβλέπει δαπάνες ύψους €566,700 και έσοδα ύψους 
€542,849. 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΚΟΣΑΠΜ για το έτος 2022 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:  

1. Δαπάνες προσωπικού (€481,840). 

2. Λειτουργικές δαπάνες (€83,960). 

3. Μεταβιβάσεις εσωτερικού και εξωτερικού (€900). 

 Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΚΟΣΑΠΜ για το έτος 2022 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:  

1. Έσοδα από έμμεσους φόρους (€71,000). 

2. Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών και αγαθών (€392,849). 

3. Έσοδα από πρόστιμα και χρηματικές ποινές (€9,000). 

4. Άλλα έσοδα (€70,000). 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το 
νομοσχέδιο, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός καταρτίστηκε με βάση την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά, την 
αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και την αβεβαιότητα στη συμπεριφορά του, τη συρρίκνωση του τουριστικού 
ρεύματος, τη διατήρηση της υψηλής τιμής του χρυσού που σημειώθηκε από το 2020 λόγω πανδημίας COVID-
19 και τέλος λόγω του δισταγμού που παρατηρείται στην παραγγελία κοσμημάτων από τα παραδοσιακά μεγάλα 
κέντρα, όπως αυτό της Κίνας και της Ιταλίας, από τους εισαγωγείς της Κύπρου. Ως εκ τούτου, δεν κατέστη δυνατό 
να καταρτισθεί ισορροπημένος προϋπολογισμός για το 2022, αφού αναμένεται να υπάρξει χρηματικό έλλειμμα 
ύψους €23.851.  Ειδικότερα, η κάλυψη του εν λόγω ελλείμματος, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής, θα γίνει μέσω της παραχώρησης των αναγκαίων πιστώσεων στον ΚΟΣΑΠΜ από το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εφόσον υπάρξουν εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό του για το έτος 
2022. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου του ΚΟΣΑΠΜ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο οργανισμός έχει ως στόχο τη στήριξη της βιομηχανίας 
της αργυροχρυσοχοΐας και τη διατήρηση και ανάπτυξη του κυπριακού κοσμήματος.  Όπως επισήμανε επίσης, ο 
ΚΟΣΑΠΜ έχει καταγραμμένες στο μητρώο που διατηρεί περίπου διακόσιες πενήντα (250) βιοτεχνίες/βιομηχανίες 
αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα και εξακόσια (600) καταστήματα εμπορίας τέτοιων αντικειμένων.  
Περαιτέρω,  όπως ο ίδιος τόνισε, ένεκα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, αρχής γενομένης το 2013, η 
οποία εντάθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19, ο ΚΟΣΑΠΜ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας 
και ως εκ τούτου λήφθηκαν δραστικά μέτρα μείωσης των εξόδων του.  

 Η επιτροπή, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις 
και υπέβαλε ερωτήματα προς τους αρμοδίους σε σχέση με τις πρόνοιές του. Ειδικότερα, τα ερωτήματα αυτά 
αφορούσαν μεταξύ άλλων τις δαπάνες προσωπικού, την αγορά υπηρεσιών και τις ενημερωτικές εκστρατείες.    

 Με βάση τα πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν 
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της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή 
του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού.     

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Έχουμε ομιλητές, σε θέμα αρχής; 

 Δεν έχουμε.   

 Άρα, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοθετήματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα 
Μέταλλα ποσού ύψους €566.700 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 5. 

 Απαγόρευση πλήρωσης θέσεων.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 7. 

 Φορολόγηση εισοδημάτων.  Άρθρο 8. 

 Απασχόληση συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 9. 

 Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών.  Άρθρο 10. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 11. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία!   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 11;   

 Έχει έναν που περπατά στον δρόμο εκεί… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τριάντα εννέα.   

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν έχουμε αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται.  

 Άρα, προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοθετήματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης 
Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπέρ του νομοθετήματος των πολύτιμων μετάλλων -είμαστε υπέρ όλοι- τριάντα εννέα. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και όλες, ναι. 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και τώρα προχωρούμε αισίως στο υπ’ αριθμόν 8 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021».   

 Είναι πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού. 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε το ύψος του μέγιστου 
διοικητικού προστίμου που δύναται να επιβληθεί από τον Έφορο Φορολογίας, σε περίπτωση διαπίστωσης 
παράβασης των προνοιών του διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην υποχρέωση των 
δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα, να αυξηθεί από τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) στις 
τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000). 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την 
πρόταση νόμου «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 

2021»  

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια στις 4 Νοεμβρίου 2021, σε πέντε συνεδρίες της, 
που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Νοεμβρίου 2021, στις 11 Ιανουαρίου, την 1η και στις 8 Φεβρουαρίου 
2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου 
υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, των εργοδοτικών 
οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του 
Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.  Ο 
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, 
δεν εκπροσωπήθηκαν στις εν λόγω συνεδρίες της επιτροπής.  Εντούτοις, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 
απέστειλε τις θέσεις του γραπτώς στην επιτροπή.  
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 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε την εν λόγω πρόταση νόμου κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, λόγω της σημασίας του σκοπού 
της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, 
ώστε το ύψος του μέγιστου διοικητικού προστίμου που δύναται να επιβληθεί από τον Έφορο Φορολογίας, σε 
περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των προνοιών του διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά 
στην υποχρέωση των δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα, να αυξηθεί από τις δύο 
χιλιάδες ευρώ (€2.000) στις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000).  

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται 
αναγκαία, ώστε να καταστεί πιο αποτρεπτική η διοικητική κύρωση που δύναται να επιβληθεί και να διασφαλιστεί 
η καθολική εφαρμογή της υποχρέωσης των δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα για την 
ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής. 

 Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά πρόταση νόμου συζητήθηκε στην επιτροπή μαζί με την πρόταση νόμου 
που κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια με τίτλο «Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και 
Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», με βάση την οποία παρέχεται η 
εξουσία στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να 
ασκεί έλεγχο συμμόρφωσης των δικαιούχων, που είναι οι τελικοί αποδέκτες χρηματικών ποσών που αποτελούν 
αντικείμενο πράξης πληρωμής, όσον αφορά την τήρηση της απαγόρευσης επιβολής επιβαρύνσεων κατά τη 
χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών 
εξέφρασε την άποψη ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε ανάγκη αύξησης του ύψους του διοικητικού προστίμου που 
δύναται να επιβληθεί στην πιο πάνω αναφερόμενη περίπτωση, καθότι το υφιστάμενο πρόστιμο είναι αρκετά 
υψηλό και αποτρεπτικό και στο παρόν στάδιο παρατηρείται ήδη συμμόρφωση των δικαιούχων πληρωμής με τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος με γραπτό υπόμνημά του προς την επιτροπή δήλωσε ότι συμφωνεί 
με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται 
στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.     

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ.   

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι.   

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Είναι και το επόμενο θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία!  Μην ανησυχείτε.  Αν είναι και το επόμενο, θα πάμε και στο επόμενο.  Θα τα αναγνώσω όπως είναι 
γραμμένα.   

 Έχουμε ομιλητές και ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Έχουμε.  Εντάξει, μιλάτε και τώρα, βάλτε και το επόμενο, αν θέλετε, αφού ξέρετε ποιο είναι. 

 Το λοιπόν, έχουμε ομιλητές; 

 Ο κ. Κώστα εψήλωσεν το χέρι του. 

 Ο πρόεδρος της επιτροπής, ο Κυριάκος Χατζηγιάννης εξ Αμμοχώστου.  

 Άρα, ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος;  Ο πρόεδρος; 

 Κύριε πρόεδρε της επιτροπής, θα λάβεις τον λόγο ή να μιλήσει ο κ. Κώστα; 

 Ο κ. Κώστα.  

 Κύριε Κώστα, έχετε τον λόγο.  Και αφορά και το επόμενο θέμα, κύριε Κώστα;  
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 Ωραία!  

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Κώστα, ένα λεπτό να διαβάσουμε και το επόμενο θέμα, αφού θα ασχοληθείτε τζιαι με τζιείνο. 

 Το υπ’ αριθμόν 9 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και 
Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».   

 Για τις κάρτες και τούτο; 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα 
Πληρωμών Νόμου, ώστε να καθοριστεί μεταξύ άλλων ως αρμόδια αρχή η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 
για τη διασφάλιση και την παρακολούθηση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης των τελικών αποδεκτών των 
χρηματικών ποσών που αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής με τις διατάξεις της υπό τροποποίηση 
βασικής νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν την απαγόρευση επιβολής χρεώσεων κατά τη χρήση συγκεκριμένου 
μέσου πληρωμής, καθώς και για τη ρύθμιση των εξουσιών της.  

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την 
πρόταση νόμου «Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα 

Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια στις 4 Νοεμβρίου 2021, σε πέντε συνεδρίες της, 
που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Νοεμβρίου 2021 και στις 11 Ιανουαρίου, 1η και 8 Φεβρουαρίου 2022.  
Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου 
υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, των εργοδοτικών 
οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του 
Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Ο 
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, 
δεν εκπροσωπήθηκαν στις εν λόγω συνεδρίες της επιτροπής, εντούτοις ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 
απέστειλε γραπτώς τις θέσεις του στην επιτροπή. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε την εν λόγω πρόταση νόμου κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων λόγω της σημασίας του σκοπού 
της και των επιδιωκόμενων ρυθμίσεων. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά είχε κατατεθεί, είναι η τροποποίηση του περί της 
Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου, ώστε να 
επέλθουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 
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1. Να δύναται η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
να ελέγχει και να εποπτεύει τη συμμόρφωση των δικαιούχων, δηλαδή των φυσικών ή των νομικών 
προσώπων που είναι οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της 
πράξης πληρωμής, όσον αφορά την τήρηση της απαγόρευσης επιβολής επιβαρύνσεων για τη χρήση 
συγκεκριμένου μέσου πληρωμών. 

2. Να παρασχεθούν εξουσίες στην πιο πάνω υπηρεσία για τη διενέργεια ερευνών, τη διερεύνηση 
παραβάσεων, την επιβολή διοικητικών προστίμων και την υποβολή αίτησης για έκδοση διαταγμάτων από 
δικαστήριο σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του εν λόγω Νόμου, οι οποίες αποσκοπούν στην 
προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. 

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις 
κρίνονται αναγκαίες λόγω της απουσίας μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την 
απαγόρευση επιβολής επιβαρύνσεων από τους πιο πάνω δικαιούχους για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου 
πληρωμών, καθώς και άλλων διατάξεων που αποσκοπούν στην προστασία των συμφερόντων των 
καταναλωτών. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και παράλληλα ενημέρωσε την επιτροπή 
ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή λαμβάνει συχνά παράπονα από καταναλωτές αναφορικά με την 
επιβολή χρεώσεων από δικαιούχους κατά τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών. Όπως επισήμανε, με 
βάση την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 
και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ», οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να διαθέτουν όλες 
τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας.  Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο, 
οι εξουσίες που έχουν παρασχεθεί με βάση την πρόταση νόμου στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή είναι 
εντός του πλαισίου της εν λόγω Οδηγίας. 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας τόσο γραπτώς 
όσο και προφορικώς δήλωσαν ότι, παρ’ όλο που συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης 
νόμου, οι πρόνοιές της εκφεύγουν του πλαισίου της πιο πάνω ευρωπαϊκής Οδηγίας, σύμφωνα με την οποία τα 
κράτη μέλη οφείλουν να μη διατηρούν ούτε να θεσπίζουν άλλες διατάξεις από αυτές που προβλέπονται στην εν 
λόγω Οδηγία.  Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις επιμέρους πρόνοιες της πρότασης νόμου, οι ίδιοι εκπρόσωποι 
εισηγήθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Τον καθορισμό της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ως αρμόδιας αρχής όσον αφορά τους 
δικαιούχους και τον καθορισμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως αρμόδιας αρχής όσον αφορά 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.  

2. Τη διασαφήνιση και την εξισορρόπηση των αρμοδιοτήτων κάθε αρμόδιας αρχής, ώστε να διασφαλίζεται 
η τήρηση της αρχής της ισότητας, καθώς και την προσθήκη πρόνοιας για τη συνεργασία μεταξύ των δύο 
αρμόδιων αρχών. 

3. Τη διαγραφή της πρόνοιας που προβλέπει τη διεξαγωγή ερευνών από την Υπηρεσία Προστασίας 
Καταναλωτή κατόπιν υποβολής παραπόνου για παραβάσεις της νομοθεσίας από δικαιούχους, λόγω του 
ότι η πιο πάνω ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών της αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών για παραβάσεις αποκλειστικά από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. 

4. Την προσθήκη πρόνοιας για τον καθορισμό των εξόδων που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων 
της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, ώστε να διενεργείται με εύλογο και κοστοστρεφή τρόπο. 

5. Την εξέταση της συμβατότητας των προνοιών της πρότασης νόμου με τη νομοθεσία που αφορά την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 Η εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της 
πρότασης νόμου, λόγω του νομοθετικού κενού που διαπιστώθηκε στη σχετική νομοθεσία και παράλληλα 
επισήμανε την ανάγκη διάκρισης των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο αρμόδιων αρχών. 

 Με βάση τις πιο πάνω εισηγήσεις, η επιτροπή ετοίμασε αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου, στο 
οποίο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Ο καθορισμός της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ως αρμόδιας αρχής για τη διασφάλιση και την 
παρακολούθηση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης των δικαιούχων με τις διατάξεις της νομοθεσίας, οι 
οποίες αφορούν την απαγόρευση επιβολής χρεώσεων κατά τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμής. 

2. Η υποχρέωση για στενή συνεργασία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με την Υπηρεσία Προστασίας 
Καταναλωτή, ώστε αυτές να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους. 
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3. Η συμμόρφωση των προνοιών της πρότασης νόμου με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας 
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου. 

4. Η ρύθμιση των εξουσιών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, ώστε να δύναται να: 

α. απαιτεί την παροχή από δικαιούχο, εντός καθορισμένης χρονικής προθεσμίας, κάθε πληροφορίας 
απαραίτητης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης αυτού, διευκρινίζοντας κατά το δέον τον 
σκοπό του αιτήματος, 

β. πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους στο υποστατικό και χώρο εργασίας κάθε δικαιούχου, ώστε να 
εξετάζει, κατάσχει, λαμβάνει ή αποκτά αντίγραφα στοιχείων, δεδομένων ή εγγράφων ανεξαρτήτως 
του μέσου αποθήκευσής τους, 

γ. διατάσσει τον άμεσο τερματισμό από δικαιούχο της παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας και 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο 
χιλιάδες ευρώ (€2.000) και σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης να επιβάλλει διοικητικό 
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της εν λόγω 
παράβασης. 

5. Οι ποινές που δύναται να επιβληθούν σε περίπτωση καταδίκης δικαιούχου για την παροχή ψευδών ή 
παραπλανητικών στοιχείων ή εγγράφων και/ή για την απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από 
οποιαδήποτε αναγκαία γνωστοποίηση που υποβάλλεται στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησαν με τις πρόνοιες του 
αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί με βάση τα πιο πάνω, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.     

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η κυβέρνηση επήρε απόφαση, έτσι ώστε να έχουμε υποχρεωτική αποδοχή 
πιστωτικών καρτών από επιχειρήσεις σε ογδόντα πέντε οικονομικούς φορείς από τις 19 του Σεπτέμβρη του '21, 
χωρίς όμως να μεριμνήσει και να πάρει μέτρα προστασίας των καταναλωτών.  Τζιαι γιατί το λέω τούτο;   

 Όταν εμπήκε σε εφαρμογή αυτό το μέτρο, ήρθαν κοντά μας πάρα πολλά παράπονα από καταναλωτές, 
αλλά και από τους συνδέσμους των καταναλωτών.  Είδαμε δημοσιεύματα σε εφημερίδες, έρευνες που έκαμαν 
δημοσιογράφοι τζιαι εφάνηκε ότι σε κάποιες επιχειρήσεις επιβάλλονταν επιπρόσθετες χρεώσεις στους 
καταναλωτές, όταν επηαίνναν να πληρώσουν με κάρτα τζιαι να αγοράσουν, κύριε Πρόεδρε, προϊόντα όπως έν’ 
τα τσιγάρα, το γάλα, εφημερίδες, περιοδικά, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, με τη δικαιολογία ότι είναι μικρό το 
περιθώριο κέρδους που έχουν οι επιχειρηματίες σε αυτά τα προϊόντα.  Κάποιοι τους έλεγαν ότι εννά πληρώσετε 
κάτι παραπάνω, κάποιοι τους έλεγαν ότι πρέπει να αγοράσετε τζιαι άλλα πράματα, για να δεχτώ την κάρτα για 
να αγοράσετε κάτι του οποίου η τιμή είναι χαμηλή.   

 Μελετώντας τις νομοθεσίες ως κόμμα τζιαι που έγινε σε μια προσπάθεια μαζί με τον πρόεδρο της 
επιτροπής και στη συνέχεια με όλα τα μέλη της επιτροπής, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε κενό στη 
νομοθεσία -σοβαρό νομοθετικό κενό- και ο καταναλωτής, ο οποίος ήθελε να υποβάλει κάποιο παράπονο, κύριε 
Πρόεδρε, δεν εμπορούσε να υποβάλει παράπονο τζιαι να εξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία προστασίας του 
καταναλωτή.  Δεν εμπορούσε ούτε να εξετάσει τέτοιες καταγγελίες ούτε βεβαίως να επιβάλει τζιαι κυρώσεις.   

 Ετοιμάσαμε μία πρόταση νόμου την οποία επήραμε αρχικά ως κόμμα, συζητήθηκε αυτεπάγγελτα και στη 
συνέχεια ετοιμάστηκε μια πρόταση νόμου εκ μέρους της επιτροπής.  Έγιναν συζητήσεις αρκετές στην επιτροπή 
τζιαι θέλω να πω ότι αρχικά είχαμε έντονη αντίδραση τζιαι από την Κεντρική Τράπεζα τζιαι από το Υπουργείο 
Οικονομικών τζιαι η αλήθκεια -εννά το πω δημοσίως- χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, πολλή επιμονή τζιαι πολλή 
υπομονή τζιαι ’πού τον πρόεδρο τζιαι ’πού ούλλα τα μέλη της επιτροπής, για να πείσουμε τζιαι το υπουργείο τζιαι 
την Κεντρική Τράπεζα να προσπαθήσουν να μας βοηθήσουν να εύρουμεν μια λύση, η οποία ουσιαστικά 
προστατεύκει τον απλό τον κόσμο, προστατεύκει τους καταναλωτές.   

 Για να μη μακρηγορήσω άλλο, μετά από αρκετές συνεδρίες είχαμε ένα συμφωνημένο κείμενο, με το οποίο 
συμφώνησε τζιαι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία μας εβοήθησε, οφείλω να πω, πάρα πολύ, το 
Υπουργείο Οικονομικών, η Κεντρική Τράπεζα, αλλά τζιαι η Βουλή.  Τζιαι είναι σήμερα μπροστά μας.  Αλλά 
ουσιαστικά τι κάμνουμε ως νομοθετικό σώμα;  Τούτο το οποίο κάμνουμε είναι ότι τρέχουμε να κλείσουμε 
νομοθετικά κενά, να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, κάτι που θα έπρεπε να γίνει από την κυβέρνηση, πριν 
πάρει τούτη την απόφαση.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. 

 Οι περιπτεράδες δηλαδή πρέπει να παίρνουν κάρτα, κύριοι, τώρα;  Πολλά ωραία!  Τζιαι το κόστος ποιος 
θα το πληρώνει, Κυριάκο; 

 Κύριε Χατζηγιάννη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Αυτή η νομοθεσία είναι μια νομοθεσία που ουσιαστικά τείνει προς όφελος του καταναλωτή.  Και τι σημαίνει 
αυτό;  Ότι κάθε καταναλωτής, εκεί και όπου απευθύνεται, για να πληρώσει, με τον τρόπο που θέλει να πληρώσει, 
έχει αυτή την ευχέρεια.  Η πληρωμή δεν μπορεί να είναι α λα καρτ, όπως βολεύει τον πωλητή.  Αυτό έχει 
αποφασιστεί ήδη από την υφιστάμενη νομοθεσία που ήταν σε ισχύ.  Στην πράξη τι ίσχυε;  Ότι δε γινόταν 
αποδεκτή η πληρωμή με κάρτα από διαφόρους.  Μάλιστα τύγχανε αυτό το κενό, αυτή η αδυναμία, μιας 
εκμετάλλευσης, εξωθώντας τον καταναλωτή στο να ξοδέψει περισσότερο ή στο να καθοδηγηθεί προς μια άλφα, 
βήτα, γάμα, δέλτα αγορά, πράγμα το οποίο δεν ήταν σωστό, αλλά ούτε και δίκαιο.  Και πάνω σ’ αυτούς τους δύο 
άξονες πρέπει πάντοτε να είμαστε και επίμονοι, αλλά και πειστικοί. 

 Ήταν ένα κενό της νομοθεσίας.  Και αρχικά, όταν εντοπίστηκε αυτό το κενό, συμφωνώ με τον συνάδελφο, 
υπήρχε ένα τείχος αντίστασης, θα έλεγα, και από τις υπηρεσίες και από την Κεντρική Τράπεζα και από όλους 
γενικά.  Και εδώ αποδεικνύεται ότι, όταν και εφόσον θέλουμε να βρούμε λύσεις και κάτσουμε όλοι κάτω για 
ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στον τόπο ή ρυθμίσεις ή αλλαγές που πρέπει να γίνουν, μπορούμε να βρούμε 
και τις ρυθμίσεις τις τεχνικές.  Αυτό έχει συμβεί. 

 Σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εμπορίου, την Κεντρική Τράπεζα 
και την Υπηρεσία Καταναλωτή οδηγηθήκαμε, μετά από τέσσερις, περίπου, τρεις μήνες ατέλειωτων συζητήσεων, 
και σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και καταλήξαμε πού;  Καταλήξαμε -και εδώ είναι το σημείο το μεγάλο 
και το καινοτόμο- καταλήξαμε σε έναν άλλο νόμο, αυτόν των πληρωμών, να εισάξουμε δηλαδή πρόνοιες και 
ρυθμίσεις και εξουσίες πρόσθετες με τις οποίες έχει να κάνει η Υπηρεσία Καταναλωτή.  Με άλλα λόγια, 
ενισχύσαμε τον ρόλο της Υπηρεσίας Καταναλωτή μέσα από νομοθεσίες, που κάποιοι μας έλεγαν αρχικά ότι είναι 
άβατες -και θα το τονίσω αυτό- μας έλεγαν ότι κάποιες νομοθεσίες είναι άβατες και ότι αυτές οι εξουσίες είναι 
μονοπώλιο.  Αντιθέτως, με τη δική τους σύμφωνη γνώμη έχουμε εκχωρήσει εξουσίες στην Υπηρεσία του 
Καταναλωτή ακριβώς όπως ειπώθηκε.  Όταν και εφόσον ένας καταναλωτής τυγχάνει εκμετάλλευσης ή 
λανθασμένου χειρισμού ή συμπεριφοράς, έχει μια πόρτα να κτυπήσει και να πει ότι «εδώ αδικούμαι».  Και αυτή 
η πόρτα είναι η πόρτα της Υπηρεσίας του Καταναλωτή. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η μεγάλη μας πρόκληση για το αμέσως επόμενο διάστημα, πέραν της σημασίας αυτού του νομοσχεδίου, 
έχει να κάμει με την πάταξη της φοροδιαφυγής -και πραγματικά, θα έπρεπε να ήταν η έγνοια ολωνών μας- και 
με το βήμα που γίνεται ετούτη την ώρα το πετυχαίνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και έρχεται το πράγμα από μόνο 
του. 

 Η δεύτερη μεγάλη στόχευση είναι το γεγονός ότι την Υπηρεσία του Καταναλωτή για την προστασία του 
καταναλωτή θα πρέπει κάποια στιγμή να την ενισχύσουμε και θεσμικά και νομοθετικά, αν όντως θέλουμε να 
προστατεύουμε τον καταναλωτή.  Και θα πρέπει να είναι η μεγάλη μας πρόκληση στο αμέσως επόμενο διάστημα.  
Εμείς θέλουμε σοβαρές δουλειές και σε σχέση με την προστασία του καταναλωτή και σε σχέση με τη σωστή 
λειτουργία του ανταγωνισμού, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη βδομάδα. 

 Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι έχουν συμβάλει σ’ αυτό τον διάλογο, όλους 
στην κυριολεξία.  Και τις υπηρεσίες της Κεντρικής Τράπεζας που συνεκχώρησαν εξουσίες από κοινού με την 
Υπηρεσία του Καταναλωτή, αλλά και τους συνεργάτες, συναδέλφους βουλευτές και δημοσιογράφους, που έχουν 
εγκύψει επιτακτικά σ’ αυτό το θέμα και οδηγούμαστε σήμερα σε μία δίκαιη νομοθεσία.  Και να μην ανησυχούμε 
ότι αυξάνονται κάποια πρόστιμα.  Μα, για το όνομα του Θεού!  Αυτά τα πρόστιμα τα οποία αυξάνονται…  Δεν 
μπορεί να την πάθει κάποιος είτε από λάθος είτε κατά λάθος.  Όταν και εφόσον πράξει αυτό το αδίκημα, είναι 
γιατί το θέλει ο ίδιος, γιατί δε δέχεται μια πληρωμή.  Ε, το να μη δέχεσαι μια πληρωμή δεν μπορεί να συμβεί κατά 
λάθος.  Είναι ξεκάθαρο το θέμα και ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι απόλυτα σωστή διόρθωση σε μια υφιστάμενη 
νομοθεσία και σωστά η επιτροπή Εμπορίου, όπως πάντοτε ενωμένη, δυνατή, έχει οδηγηθεί σ’ αυτό το 
αποτέλεσμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το κόστος των καρτών ποιος το πληρώνει, κύριε Χατζηγιάννη;  Εξήγα το, γιατί ανησυχεί ο κόσμος. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Για να ακούσει ο κόσμος, διότι ένας παππούς πά’ς τα βουνά που είναι ή ένα μπακάλικο εξήντα χρόνια 
βάλλεις το να κάμνει κάρτα και δεν ξέρει είντα μ’ που να γίνει. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Το κάθε πράγμα στην ώρα του, κύριε Πρόεδρε.  Υπάρχει αυτεπάγγελτο θέμα συζήτησης σχετικά με 
κλιμακωτές επιβαρύνσεις των χρεώσεων μέσα από τους παρόχους.  Θα το δει η επιτροπή Εμπορίου, 
προβληματίζεται και πάνω σ’ αυτό.  Αντιλαμβάνεστε όμως ότι, αν τα τραπεζικά τέλη έχουν δικαιώματα οι 
τράπεζες να τα καθορίζουν από μόνες τους -λένε κάποιοι- και στην προκειμένη περίπτωση και οι πάροχοι έχουν 
μια κοστολόγηση, πάνω σ’ αυτή τη φάση θα ενδιατρίψουμε βαθιά στη συζήτησή μας, σε συνεργασία με όλους, 
προκειμένου να καταλήξουμε σε μια δίκαιη τιμολόγηση και αυτής της υπηρεσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Πολύ ωραία. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Και εδώ τελειώνω με αυτό.  Η μεγάλη αξία, θα το πω, είναι στην πρόκληση του πώς δημιουργούμε 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς υπέρ της προστασίας του καταναλωτή.  Και η Υπηρεσία του Καταναλωτή, ενώ 
αναφέρεται φραστικά σε πολλές άλλες νομοθεσίες, είναι χωρίς εργαλεία και μηχανισμούς, για να προβεί στη 
συνέχεια σε υποστήριξη αυτού του στόχου, του πρωτογενούς στόχου της, που παραδίδει η ίδια η νομοθεσία, 
δηλαδή την προστασία, την απόλυτη προστασία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε της επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

 Ο επόμενος είναι ο κ. Μυριάνθους της ΕΔΕΚ και έχουν σημειωθεί ο συνάδελφος ο Χρύσης ο Παντελίδης 
και ο συνάδελφος ο Παπαδούρης. 

 Σας έχω σημειώσει, κύριοι, εδώ. 

 Κύριε Μυριάνθους, έχετε τον λόγο. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε.  Άλλωστε τους λόγους και τον σκοπό τούς έχουν αναπτύξει οι δύο 
προηγούμενοι συνάδελφοι, που έχουν μιλήσει.  Απλώς, να αναφέρω ότι υπάρχει η ευχέρεια, μέσα από την αρχική 
νομοθεσία, ο υπουργός να εξαιρεί κάποιες επιχειρήσεις από το να εγκαταστήσουν σύστημα αποδοχής 
πιστωτικής κάρτας.  Αυτό είναι το ένα. 

 Το δεύτερο που ήθελα να επισημάνω είναι το γεγονός ότι σήμερα στον τομέα παροχής στις επιχειρήσεις 
του συστήματος αποδοχής πιστωτικής κάρτας επικρατεί ένα ολιγοπώλιο.  Και οι χρεώσεις οι οποίες ουσιαστικά 
υπάρχουν είναι ακριβώς πολύ υψηλές και γι’ αυτό υπήρχαν και οι αντιδράσεις από μια μερίδα επιχειρήσεων. 

 Άρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε, το οποίο πάρα πολλές φορές έχουμε επισημάνει κατά 
τις συζητήσεις των διαφόρων ζητημάτων που είχαν προκύψει ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του 
Καταναλωτή, είναι ακριβώς ότι η ίδια η Υπηρεσία Ανταγωνισμού δεν προχώρησε αυτεπάγγελτα να ελέγξει αυτούς 
τους παρόχους για τον τρόπο με τον οποίο χρεώνουν τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατεστημένα συστήματα 
αποδοχής πιστωτικής κάρτας, με αποτέλεσμα σήμερα οι χρεώσεις αυτές να φτάνουν μέχρι και το 3%, ενώ σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες μιλούμε ο μέσος όρος είναι κοντά στο 0,5% με 0,75%. 

 Άρα, είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει.  Άλλωστε, το έχει αναφέρει ήδη 
προηγουμένως ο πρόεδρος της επιτροπής ο κ. Χατζηγιάννης, ότι θα το δούμε και αυτεπάγγελτα στην επιτροπή, 
αλλά είναι και ένα σημαντικό ζήτημα, για να μπορέσουν να κλείσουν όλες οι διαρροές οι οποίες προκαλούν αυτή 
την αναταραχή στην αγορά. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μυριάνθους. 

 Ο συνάδελφος ο Χρύσης ο Παντελίδης. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Να μου επιτρέψετε μια διευκρίνιση, για να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις σε κάποιους ή 
κάποιες που παρακολουθούν.  Το νομοθετικό πλαίσιο υποχρεώνει τους εμπόρους να πληρώνονται με κάρτες.  
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Δεν υποχρεώνει τους καταναλωτές να πληρώνουν με κάρτες, για να μην υπάρχει έτσι εσφαλμένη εντύπωση 
μέσα από τη συζήτηση. 

 Το μόνο άλλο που ήθελα να προσθέσω είναι ότι, επειδή είμαι και καινούργιος βουλευτής, η διαδικασία 
τούτη ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα καλής πρακτικής.  Και, επειδή συνηθίζεται να τίθεται έτσι στο στόχαστρο 
η Βουλή των Αντιπροσώπων για πάρα πολλά πράγματα, να της αναγνωρίζουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.  
Υπήρχε ένα νομικό κενό, υπήρξε μια συναντίληψη όλων των κομμάτων, υπήρξε ουσιαστική δουλειά της 
επιτροπής και του προέδρου της, υπήρξε απροθυμία στα αρχικά στάδια από πλευράς των κρατικών θεσμών και 
υπηρεσιών, υπήρξε επιμονή των βουλευτών ότι θα νομοθετήσουν είτε αρέσει στους θεσμούς είτε όχι.  Τελικά, 
συνεργάστηκαν οι θεσμοί τζιαι έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.  Επομένως, θεωρώ ότι είναι σημαντικό και για το 
κύρος της Βουλής των Αντιπροσώπων να σημειώνουμε τις καλές πρακτικές, όταν αυτές παρατηρούνται. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντελίδη. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ. Παπαδούρης. 

 Αλλά για τις εταιρείες που χρεώνουν και παίρνουν 3% εν εκάμαμεν τίποτε για τούτο.  Το 3% έν’ δυνάμενον, 
όμως, για να ξέρετε, κύριοι!  Πρώτα έπρεπε να το φτιάξουμε τζιείνον τζαι μετά τα υπόλοιπα. 

 Το λοιπόν, κύριε Παπαδούρη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ:   

 Με το 3%, κύριε Πρόεδρε, για να μην επαναλάβω αυτά που ακούστηκαν, ίσως εννά χρειαστεί να κάμουμεν 
κάτι, γιατί όντως υπάρχει έναν μονοπώλιο τζιειαμαί. 

 Απλώς, να πω ότι με την αναγκαία σύνεση τζιαι με ορθολογισμό η επιτροπή Εμπορίου εσυμφώνησεν τες 
δύο τούτες προτάσεις.  Εμπήκαν τζιαι ασφαλιστικές δικλίδες, κρίνω, έτσι ώστε τζιαι η Επιτροπή Προστασίας του 
Καταναλωτή τζιαι η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού να μπορούν να δουλέψουν, να έχουν τα εχέγγυα, 
για να δουλέψουν, αλλά να τονίσω ότι εδεχτήκαμεν τζιαι εμείς κάποια μηνύματα που κάποιους επιχειρηματίες οι 
οποίοι, δυστυχώς, σε κάποια προϊόντα δεν έχουν οποιοδήποτε κέρδος και με τη χρήση της κάρτας στο τέλος της 
ημέρας πουλούν αντικείμενα τζιαι πληρώνουν τζιαι από την τζέπη τους.  Το θέμα τούτο εθέσαμέν το και έχει 
γραφτεί σαν αυτεπάγγελτο στην επιτροπή Εμπορίου.  Να έρθουν τζιαι τούτοι οι επιχειρηματίες κάτω τζιαι να 
δούμε ακριβώς τζιαι τούτο πώς μπορούμε να το λύσουμε, για να είναι έτσι μια τελεσίδικη τζιαι δίκαια νομοθεσία, 
που να μη χρειαστεί να την ανοίξουμε ξανά στο μέλλον. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαδούρη. 

 Ελπίζω να γίνει το συντομότερο δυνατό. 

 Τον λόγο έχει ζητήσει η αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. 

 Έχετε τον λόγο. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα σκοπό να πάρω τον λόγο.  Με πρόλαβε ο συνάδελφος ο κ. Παπαδούρης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αφαίρα λλίον τη μάσκα σου να σε καταγράφουμε σωστά. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Λέω, δεν είχα σκοπό να ζητήσω τον λόγο, αλλά με πρόλαβε ο συνάδελφος ο κ. Παπαδούρης με τον οποίο 
συμφωνώ απόλυτα. 

 Κύριε Πρόεδρε, μιλούμε για την προστασία των καταναλωτών και οπωσδήποτε όλα τα νομοθετήματα που 
στόχο έχουν την προστασία των καλώς νοουμένων συμφερόντων των καταναλωτών, αλλά και των 
εμπορευομένων, εγώ λέω, πρέπει να είναι στόχος μας. 

 Στην προκειμένη όμως περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι αυτό που έχει αναφέρει ο 
συνάδελφος ο κ. Παπαδούρης είναι και η αδικία, ενδεχομένως, που  επισυμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις 
μικροπωλητών.  Όταν με βάση τη νομοθεσία στην Κύπρο καθορίζεται και η χονδρική τιμή και η λιανική τιμή και 
όταν το ποσοστό της πληρωμής της προμήθειας στις clearing εταιρείες είναι περισσότερο από τη διαφορά μεταξύ 
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της χονδρικής και της λιανικής τιμής, τότε αυτό το εργαλείο, ενδεχομένως, να καταλήξει στο αποτέλεσμα να 
καταβάλλει ο ίδιος ο εμπορευόμενος μέρος του κόστους της αγοράς του προϊόντος. 

 Γι’ αυτό απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους στην επιτροπή Εμπορίου.  Είναι άδικο να γίνεται αυτό το 
πράγμα, ανεξαρτήτως αν κάποιος έν’ καταναλωτής, αν κάποιος έν’ εμπορευόμενος.  Κανένας δε θα εδέχετουν 
να επλήρωνεν ο ίδιος το κόστος είτε του αγαθού είτε της υπηρεσίας που ο ίδιος παρέχει προς τον πελάτη του.  
Αυτό νομίζω είναι άδικο και είναι άδικο οριζόντια. 

 Γι’ αυτό θα πρέπει οι αγαπητοί συνάδελφοι -τους οποίους συγχαίρω για την πρωτοβουλία τους στην 
επιτροπή Εμπορίου- αμέσως να διορθώσουν αυτή τη στρέβλωση, γιατί, ενώ η πρόταση νόμου είναι προς τη 
σωστή κατεύθυνση, δεν πρέπει να την αφήσουμε να επενεργήσει εις βάρος ανθρώπων που προσπαθούν να 
βγάλουν το ψωμί τους πουλώντας ένα κουτί τσιγάρα ή μία εφημερίδα τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις αργίες και 
στο τέλος της ημέρας να τους αδικούμε αυτούς περισσότερο από όλους τους άλλους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, φυσικά έπρεπε να τα φτιάξουμε πρώτα αυτά και μετά να βάλλουμε πρόστιμα. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Ακριβώς! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Χατζηγιάννη, ευελπιστώ ότι τούντο θέμα θα λυθεί το συντομότερο δυνατό. 

 Ο κ. Χρίστου, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ. 

 Κύριε Χρίστου, έχετε τον λόγο. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, απλώς θέλω να ζητήσω τα θέματα υπ’ αριθμόν 8 και 9 να τεθούν σε ξεχωριστή 
ψηφοφορία, διότι εμείς… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ποιον οκτώ και ποιον εννιά;  Σε τι αναφέρεστε ως οκτώ και εννιά; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Αναφέρομαι στα θέματα τα οποία συζητούμε.  Το υπ’ αριθμόν 8 είναι η αύξηση των διοικητικών 
προστίμων, με το οποίο εμείς ως ΕΛΑΜ διαφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, ένα ένα θα μπει. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Επειδή είχαν κοινή έκθεση.  Γι’ αυτό το αναφέρω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, θα μπει ένα ένα, μην ανησυχείτε. 

(Μη ευκρινή σχόλια) 

 Α, δεν είναι κοινή.  Με πληροφορούν ότι δεν είναι κοινή η έκθεση. 

 Εντάξει, μην ανησυχείτε, έν’ ένα ένα που εννά μπει. 

 Άρα, ολοκληρώσαμε με τους ομιλητές. 

 Θα προχωρήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση της προτάσεως νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 50ΣΤ του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 



1216 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, τέσσερις εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, τέσσερις εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και προχωρούμε τώρα στο ένατο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών 
Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».  Είναι πρόταση 
νόμου από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και παρακαλείται 
ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εκάμαμε τη συζήτηση, είναι τούτο που διαβάσατε προηγουμένως. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είναι η ίδια.  Άρα, θα μπει απευθείας σε ψηφοφορία και τούτο.  Ωραία.   

 Το λοιπόν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 99 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 99Α και 99Β.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 109 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 6 εγκρίνονται.   

 Τώρα προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και 
Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης νόμου;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Τώρα προχωρούμε στο δέκατο θέμα.  Τιτλοφορείται «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης 
Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019». 

 Υπάρχει δεύτερη συμπληρωματική έκθεση. Παρακαλείται ο γραμματέας να αναγνώσει τον σκοπό.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας για τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, 
αποτελούμενης από τον Επίτροπο Διαφάνειας ως πρόεδρο και τέσσερα άλλα μέλη, με αρμοδιότητα την ανάληψη 
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των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας 
των δράσεων των υπηρεσιών του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα 
πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς στα πρότυπα σύγχρονων αντιλήψεων και των συστάσεων 
της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO).   

(Οι σχετικές εκθέσεις) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «O περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 

2019» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος                   Κωστής Ευσταθίου  

 Φωτεινή Τσιρίδου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Νίκος Γεωργίου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Αλεξάνδρα Ατταλίδου                             

 Σωτήρης Ιωάννου   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε επτά συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 3, 10, 17 και 24 Νοεμβρίου 
και την 1η και στις 3 Δεκεμβρίου 2021.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, 
ο Γενικός Ελεγκτής, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επίτροπος 
Νομοθεσίας, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου, 
καθώς και εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου, του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, της Ομοσπονδίας 
Εργοδοτών και Βιομηχάνων, του Cyprus Integrity Forum, της Πλατφόρμας «Διαφάνεια Τώρα!» και του Ιδρύματος 
«Φημονόη». 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ.  Άριστος Δαμιανού, Γιώργος Κουκουμάς, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Πανίκος Λεωνίδου και το μη μέλος της 
επιτροπής κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας η οποία να ρυθμίζει τη σύσταση και τη λειτουργία 
Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (εφεξής «Αρχή»), αποτελούμενης από τον Επίτροπο Διαφάνειας και 
δύο Βοηθούς Επιτρόπου Διαφάνειας, με αρμοδιότητα την ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών 
για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημόσιου, 
του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς 
στα πρότυπα σύγχρονων αντιλήψεων και των συστάσεων της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO). 

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε αρχικά στη Βουλή προβλέπονται 
κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Η σύσταση της Αρχής, αποτελούμενης από τον Επίτροπο Διαφάνειας και δύο Βοηθούς Επιτρόπου 
Διαφάνειας. 

2. Τα προσόντα και ο τρόπος διορισμού, παραίτησης και παύσης των μελών της Αρχής. 

3. Οι αρμοδιότητες της Αρχής, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

α. Τη διερεύνηση, αυτεπάγγελτα, μετά από καταγγελία ή μετά από απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, οποιουδήποτε θέματος αφορά σε πράξεις διαφθοράς ή πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς 
οποιασδήποτε υπηρεσίας και την υποβολή σχετικής έκθεσης στην αρμόδια αρχή ή στο Υπουργικό 
Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση. 

β. Τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο. 

γ. Τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), για 
την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση και υλοποίηση προγραμμάτων για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της απάτης. 

δ. Τον συντονισμό, την εποπτεία και την αξιολόγηση των δράσεων των υπηρεσιών του δημόσιου, του 
ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταστολής της διαφθοράς. 

ε. Τη λήψη καταγγελιών και συλλογή πληροφοριών επί υποθέσεων διαφθοράς στον δημόσιο, 
ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τη διερεύνησή τους με εξουσία απρόσκοπτης πρόσβασης 
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σε έγγραφα, βιβλία, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και αρχεία όλων των τμημάτων, Αρχών και 
υπηρεσιών του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα για θέματα που αφορούν τη 
διάπραξη αδικήματος διαφθοράς και απάτης. 

στ. Την αξιολόγηση της επάρκειας των εσωτερικών μηχανισμών των υπηρεσιών του δημόσιου, του 
ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση και τον έλεγχο πράξεων διαφθοράς 
και πράξεων εν δυνάμει διαφθοράς. 

ζ. Την εξουσία να απαιτεί εντός ταχθείσας προθεσμίας με γραπτό αίτημά της την παροχή 
πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από κάθε 
πρόσωπο που εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων του ελέγχου της, καθώς και από οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο εύλογα θεωρεί ότι είναι σε θέση να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες και 
στοιχεία. 

4. Η δυνατότητα διορισμού προσώπων ως ερευνώντων λειτουργών με σκοπό τη συνδρομή τους στην 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής. 

5. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Αρχή, σε περίπτωση που διαπιστώνει ενδεχόμενη παράβαση των 
προνοιών του προτεινόμενου νόμου. 

6. Το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μέλους της Αρχής με ορισμένες δραστηριότητες, βάσει του οποίου δεν 
επιτρέπεται σε μέλος της Αρχής να συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, προς δικό του όφελος ή προς όφελος 
τρίτων σε οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή ή να έχει επαγγελματικό συμφέρον που αφορά αντικείμενο 
που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Αρχής ή να μετέχει στην άσκηση των εξουσιών της Αρχής ή στη λήψη 
αποφάσεων, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα. 

7. Η ποινικοποίηση της παράβασης της υποχρέωσης δήλωσης συμφέροντος και του καθήκοντος εχεμύθειας 
των μελών της Αρχής, καθώς και της άρνησης συνεργασίας και της παροχής ψευδών πληροφοριών στην 
Αρχή και ο καθορισμός των ποινών που επισύρει η διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων. 

8. Ο μη επηρεασμός της εξουσίας του Γενικού Εισαγγελέα να διορίσει ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή για τη 
διεξαγωγή ποινικής έρευνας κατά μέλους της Αρχής ή οποιουδήποτε προσώπου δεν εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της Αρχής, σε περίπτωση που υποβάλλεται καταγγελία ή προβάλλεται ισχυρισμός 
σύμφωνα με τα οποία τα πιο πάνω πρόσωπα ενδεχομένως να έχουν διαπράξει ποινικό αδίκημα 
διαφθοράς ή ανέχονται και/ή συγκαλύπτουν τρίτο άτομο που ενδεχομένως να έχει διαπράξει αντίστοιχο 
αδίκημα ή παραβιάζουν την αποστολή ή τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις τους. 

9. Η απαλλαγή από οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις των μελών της Αρχής, του 
προσωπικού του Γραφείου της Αρχής, των ερευνώντων λειτουργών, καθώς και οποιουδήποτε προσώπου 
ενεργεί κατ’ εντολήν της κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η 
θέσπιση νομοθεσίας για δημιουργία ενιαίου φορέα σχεδιασμού και συντονισμού ενεργειών για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της διαφθοράς κρίνεται αναγκαία, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους 
θεσμούς με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους και τη χρηστή διοίκηση, καθώς και τη βελτίωση 
του επαγγελματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος και να ανταποκριθεί η Δημοκρατία στις δεσμεύσεις της έναντι 
διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α της Βουλής, λόγω της φύσης και της σημασίας αυτού, αφού, όπως επισημάνθηκε 
γραπτώς στην επιτροπή από την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το νομοσχέδιο αυτό 
συγκαταλέγεται στα νομοσχέδια που αφορούν στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Κύπρου και η εκταμίευση κονδυλίου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προϋποθέτει την 
ψήφισή του μέχρι το τέλος του έτους 2021.    

 Σημειώνεται επίσης ότι το νομοσχέδιο εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κατά την 
απελθούσα βουλευτική περίοδο και είχε υποβληθεί σχετική έκθεση στην ολομέλεια του σώματος στις 22 Απριλίου 
2021, η οποία τελικά αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του προτεινόμενου νόμου.  Η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο, αξιοποιώντας 
τη μακρά και ενδελεχή εξέταση του νομοσχεδίου από την αντίστοιχη επιτροπή της προηγούμενης βουλευτικής 
περιόδου, έκρινε σκόπιμο να προχωρήσει με την εξέταση του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, ήτοι 
του κειμένου η συζήτηση του οποίου αναβλήθηκε από την απελθούσα Βουλή κατά την τελευταία της συνεδρία.   

 Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι το εν λόγω αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου προέκυψε 
ύστερα από εκτενείς τροποποιήσεις που είχε επιφέρει στο αρχικό κείμενό του το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για τη σύνταξη του οποίου λήφθηκαν 
υπόψη σχετικές εισηγήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στη βάση της συζήτησης που προηγήθηκε ενώπιον της 
επιτροπής.  Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη κατά την απελθούσα βουλευτική περίοδο απασχόλησαν 
την τότε επιτροπή τα ακόλουθα ζητήματα:  
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1. Ο τρόπος διορισμού του Επιτρόπου Διαφάνειας και των Βοηθών Επιτρόπου Διαφάνειας, ήτοι ο διορισμός 
τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και, σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης του Επιτρόπου 
Διαφάνειας, ο διορισμός νέου επιτρόπου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ύστερα από εισήγηση του 
Υπουργικού Συμβουλίου. 

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου διαφώνησαν καταρχήν με το πρότυπο Αρχής που 
προτείνεται με το νομοσχέδιο και σε υπόμνημα που υπέβαλαν στην επιτροπή αναφέρονται συνοπτικά οι 
θέσεις του συλλόγου επί του προτύπου που δέον υιοθετηθεί, για να διασφαλιστεί η επιτυχία του 
επιδιωκόμενου σκοπού.  Επιπροσθέτως, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος εισηγήθηκε όπως για την 
πλήρωση θέσεων των μελών της Αρχής υιοθετηθεί αντίστοιχη διαδικασία με αυτή που ισχύει για τα μέλη 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελλάδα, ήτοι την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού και τη σύσταση 
ανεξάρτητης επιτροπής επιλογής, η οποία θα απαρτίζεται από ανεξάρτητους αξιωματούχους και 
πρόσωπα εγνωσμένου κύρους.  Η εν λόγω επιτροπή, σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση, θα καταρτίζει 
κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, στον οποίο 
θα περιλαμβάνεται αριθμός υποψηφίων διπλάσιος ή τριπλάσιος του αριθμού των υπό πλήρωση θέσεων, 
και ακολούθως ο κατάλογος θα υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα προβαίνει στον 
διορισμό των μελών της Αρχής στη βάση του καταλόγου αυτού. 

Ο Γενικός Ελεγκτής υποστήριξε ότι ο διορισμός των μελών της Αρχής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
ενδεχομένως να συγκρούεται με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, το οποίο καθορίζει εξαντλητικά τα άρθρα σύμφωνα με τα οποία ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας δύναται να προβαίνει σε διορισμούς αξιωματούχων.  Περαιτέρω, εξέφρασε την άποψη ότι ο 
διορισμός επιτρόπων και εφόρων σε θέσεις με εποπτικό, ρυθμιστικό ή ελεγκτικό ρόλο απαιτείται να 
διενεργείται με ανοικτή και διάφανη διαδικασία και, ως ασφαλιστική δικλίδα τούτου, να περιλαμβάνει 
εμπλοκή τόσο της εκτελεστικής όσο και της νομοθετικής εξουσίας στη διαδικασία επιλογής τους. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου σε γραπτό υπόμνημα που υπέβαλε στην επιτροπή εξέφρασε 
επιφυλάξεις αναφορικά με την ανεξαρτησία της Αρχής, αφού όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο τα μέλη 
της θα διορίζονται και η θητεία τους θα ανανεώνεται από πολιτικό προϊστάμενο, και ενημέρωσαν την 
επιτροπή ότι σε άλλα κράτη υφίσταται ανεξάρτητο γραφείο εντός του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα ή 
της αστυνομίας. 

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αναφερόμενος στην εισήγηση του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για τον τρόπο διορισμού των μελών της Αρχής, δήλωσε ότι η 
διαδικασία επιλογής των μελών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Ελλάδας αποτελεί θεσμοθετημένη 
διαδικασία και εφαρμόζεται βάσει συνταγματικής επιταγής και εξέφρασε την άποψη ότι οποιαδήποτε 
επιτροπή συσταθεί για σκοπούς πλήρωσης των θέσεων των μελών της Αρχής πρέπει να είναι 
θεσμοθετημένη.  

Επιπροσθέτως, η τέως Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε επιστολή της προς την επιτροπή, 
μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι δεν καθίσταται δυνατή η υιοθέτηση της πιο πάνω εισήγησης του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου, αφού η εφαρμογή της θα επιφορτίσει με σημαντικό διοικητικό άχθος τα πρόσωπα 
που θα κληθούν να αξιολογήσουν τις ενδεχομένως πολυάριθμες αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ενώ 
παράλληλα υποβαθμίζει το κύρος της Αρχής και εκτιμάται ότι θα αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα στη 
στελέχωσή της από προσοντούχα και αξιόλογα πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, τα οποία αναμένεται ότι 
δε θα επιδείξουν ενδιαφέρον για διορισμό τους μέσω τέτοιων διαδικασιών. 

2. Η ένταξη στο πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου των πράξεων διαφθοράς και των πράξεων εν δυνάμει 
διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα. 

Ο Γενικός Ελεγκτής, η Επίτροπος Νομοθεσίας, η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και μέλη της 
επιτροπής διαφώνησαν με την προβλεπόμενη στο νομοσχέδιο  αρμοδιότητα της Αρχής επί του ιδιωτικού 
τομέα και υποστήριξαν ότι οι πράξεις διαφθοράς στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα πλήττουν το 
κράτος και τους πολίτες και συνεπώς έχουν βαρύτερες επιπτώσεις από τις πράξεις διαφθοράς στον 
ιδιωτικό τομέα, σημειώνοντας παράλληλα ότι η συμπερίληψη αρμοδιότητας της Αρχής για διερεύνηση 
πράξεων διαφθοράς και πράξεων εν δυνάμει διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα στερείται της απαιτούμενης 
βάσης. 

3. Οι αρμοδιότητες της Αρχής σε σχέση με τη διερεύνηση πράξεων διαφθοράς και πράξεων εν δυνάμει 
διαφθοράς και ειδικότερα η παροχή σε αυτήν ανακριτικών και διερευνητικών εξουσιών. 

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εισηγήθηκαν όπως οι πρόνοιες που αφορούν τις 
αρμοδιότητες της Αρχής αναθεωρηθούν, ώστε να παραχωρηθούν ανακριτικές εξουσίες στην Αρχή, και 
εξέφρασαν την άποψη ότι η πρόνοια σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε διερεύνηση της Αρχής 
τερματίζεται, αφότου αρχίσει ποινική έρευνα από την αστυνομία ή από ποινικό ανακριτή, αντίκειται στην 
αποστολή της Αρχής, ήτοι στην καταπολέμηση της διαφθοράς. 
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Ο Γενικός Ελεγκτής εξέφρασε την άποψη ότι οι αρμοδιότητες της Αρχής δεν είναι αρκούντως σαφείς, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στη διερεύνηση ενδεχόμενων περιστατικών διαφθοράς, δεδομένου ότι δεν είναι 
σαφές κατά πόσο ο ρόλος της Αρχής είναι διερευνητικός ή ανακριτικός, αφού στο νομοσχέδιο φαίνεται να 
έχουν εμφιλοχωρήσει πρόνοιες που υποδηλούν ανακριτικό ρόλο.  Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος 
σημείωσε ότι η αρμοδιότητα της Αρχής που αφορά στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
διαφθοράς δεν προκύπτει με σαφήνεια, ειδικότερα ως προς το εύρος της και τη διαδικασία που θα 
ακολουθείται. 

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή για την 
επικείμενη σύσταση ειδικής μονάδας καταπολέμησης της διαφθοράς, η οποία θα απαρτίζεται από 
λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και θα είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση υποθέσεων 
διαφθοράς. 

4. Τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό των μελών της Αρχής και ειδικότερα το προσόν της νομομάθειας 
και των προσόντων που απαιτούνται για διορισμό των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου.   

Όσον αφορά τα εν λόγω προσόντα, μέλη της επιτροπής, καθώς και ορισμένοι από τους φορείς που είχαν 
εκπροσωπηθεί στις συνεδρίες της τότε επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι δεν είναι αναγκαίο για την 
επίτευξη των σκοπών του προτεινόμενου νόμου τα μέλη της Αρχής να έχουν νομικό υπόβαθρο, καθότι 
άτομα με διαφορετικά προσόντα τα οποία είναι εξειδικευμένα σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη και 
διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς ενδεχομένως να είναι πιο κατάλληλα για διορισμό στις εν λόγω θέσεις. 

5. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Αρχής και η δυνατότητα επαναδιορισμού τους για ακόμη μία θητεία. 

Μέλη της τότε επιτροπής, καθώς και φορείς που είχαν εκπροσωπηθεί στις συνεδρίες της τότε επιτροπής 
εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη δυνατότητα επαναδιορισμού των μελών της Αρχής για δεύτερη θητεία και 
ειδικότερα σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχει τέτοια ρύθμιση όσον αφορά την ανεξαρτησία της Αρχής. 

Η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου υποστήριξε ότι υπάρχει ενδεχόμενο επηρεασμού των αποφάσεων ή 
ενεργειών των μελών της Αρχής υπό την πίεση της ανανέωσης της θητείας τους.  

6. Η ενδεχόμενη σύγκρουση των αρμοδιοτήτων της Αρχής με τις αρμοδιότητες άλλων οργάνων της 
Δημοκρατίας, όπως της αστυνομίας, του Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου και του Γενικού Ελεγκτή. 

7. Η δυνατότητα της Αρχής για συλλογή δεδομένων κατόπιν γραπτού αιτήματος και ο χειρισμός τέτοιων 
δεδομένων ως μαρτυρίας από την αστυνομία σε περίπτωση ποινικής δίωξης. 

8. Οι ενέργειες της Αρχής, σε περίπτωση που διαπιστώσει ενδεχόμενη παράβαση των προνοιών του 
προτεινόμενου νόμου. 

9. Η δυνατότητα της Αρχής για λήψη περαιτέρω μέτρων, σε περίπτωση που κατά τη συλλογή πληροφοριών 
προκύψουν οποιαδήποτε νέα στοιχεία τα οποία δυνατόν να συνιστούν παραβίαση των διατάξεων του 
νόμου, και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί η Αρχή για αναζήτηση ενοχοποιητικών πληροφοριών 
βασισμένη σε αβάσιμες καταγγελίες (fishing expedition).   

10. Η ποινικοποίηση της παροχής ψευδών πληροφοριών ή της άρνησης συμμόρφωσης με αίτημα της Αρχής 
σε αντιδιαστολή με τη μη παροχή ανακριτικών εξουσιών σε αυτήν.  

11. Η ενδεχόμενη σύγκρουση της πρόνοιας που προβλέπει για τη δυνατότητα ανάθεσης υποθέσεων στην 
Αρχή από το Υπουργικό Συμβούλιο με την πρόνοια που προβλέπει ότι τα μέλη της Αρχής κατά την 
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους δε δέχονται οδηγίες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή οποιαδήποτε 
όργανα ή Αρχές που λειτουργούν δυνάμει νόμου ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, καθώς και η ανάγκη 
διασφάλισης της ανεξαρτησίας της Αρχής από το σύνολο των προνοιών του νομοσχεδίου. 

12. Η απαγόρευση σε μέλος της Αρχής ή μέλος του προσωπικού του Γραφείου της Αρχής ή σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο ανατίθενται εργασίες δυνάμει του προτεινόμενου νόμου να δώσει μαρτυρία ενώπιον 
δικαστηρίου ή σε οποιαδήποτε διαδικασία δικαστικής φύσεως αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα 
περιέρχεται σε γνώση του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα κατά πόσο η εν λόγω 
απαγόρευση αντίκειται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου. 

13. Η ανάγκη διασφάλισης της προστασίας των πληροφοριοδοτών που προβαίνουν σε καταγγελία στην Αρχή 
δυνάμει των προνοιών του νομοσχεδίου. 

14. Η προβλεπόμενη εξαίρεση των μελών της Αρχής, του προσωπικού του Γραφείου της Αρχής, των 
λειτουργών επιθεώρησης ελέγχου και οποιουδήποτε προσώπου ενεργεί κατ’ εντολήν της Αρχής από 
προσωπική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση που υποβλήθηκε στην ολομέλεια του σώματος της απελθούσας 
Βουλής, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις για τροποποίηση των προνοιών του νομοσχεδίου οι οποίες 
υποβλήθηκαν προφορικά ή γραπτώς από μέλη της τότε επιτροπής και τους εμπλεκόμενους φορείς που είχαν 
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παρευρεθεί στις συνεδρίες της τότε επιτροπής, υπέβαλε στην επιτροπή τέσσερα αναθεωρημένα κείμενα, 
επιφέροντας εκτεταμένες και ουσιαστικές τροποποιήσεις επί των προνοιών του νομοσχεδίου, οι οποίες 
συνοψίζονται ως ακολούθως: 

1. Αναθεώρηση των προνοιών που αφορούν στον διορισμό των μελών της Αρχής, ώστε ο εν λόγω διορισμός 
να διενεργείται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σύσταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, ο οποίος θα προτείνει διπλάσιο αριθμό υποψηφίων για τη θέση του Επιτρόπου 
Διαφάνειας και τετραπλάσιο αριθμό υποψηφίων για τις θέσεις των δύο Βοηθών Επιτρόπου Διαφάνειας, 
αντί ο διορισμός να διενεργείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

2. Διαφοροποίηση της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του 
Επιτρόπου Διαφάνειας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προβαίνει στον διορισμό άλλου προσώπου ως 
Επιτρόπου Διαφάνειας, ώστε ο εν λόγω διορισμός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διενεργείται 
ύστερα από εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

3. Αναθεώρηση της πρόνοιας που καθορίζει τα προσόντα του Επιτρόπου Διαφάνειας και των Βοηθών 
Επιτρόπου Διαφάνειας, ώστε: 

α. ο Επίτροπος Διαφάνειας και ένας Βοηθός Επιτρόπου Διαφάνειας να είναι νομομαθείς εγνωσμένου 
κύρους με προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό προσώπου ως δικαστή του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου και ο δεύτερος Βοηθός Επιτρόπου Διαφάνειας να είναι διακεκριμένος και εγνωσμένου 
κύρους λογιστής/ελεγκτής, 

β. όλα τα μέλη της Αρχής να διαθέτουν εμπειρία στη συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση 
πληροφοριών, καθώς και στην αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων από φαινόμενα διαφθοράς, 

γ. να μην απαιτούνται για διορισμό μέλους της Αρχής γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
ή άλλες ειδικές γνώσεις που να το καθιστούν κατάλληλο για την υπηρεσία και 

δ. να μη δύναται να διοριστεί ως μέλος της Αρχής πρόσωπο το οποίο έχει διατελέσει υπουργός, 
υφυπουργός, βουλευτής, δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός, μέλος της 
αστυνομίας, μέλος των ένοπλων δυνάμεων, δήμαρχος ή υπάλληλος οποιασδήποτε τοπικής αρχής 
ή νομικού προσώπου ή οργανισμού κοινής ωφελείας που ιδρύθηκε με νόμο για το δημόσιο 
συμφέρον ή ενεργό μέλος συντεχνίας ή σωματείου ή οργάνωσης που ανήκει σε αυτήν ή κατείχε 
κομματικό αξίωμα κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από τον διορισμό του. 

4. Αύξηση της θητείας των μελών της Αρχής από πέντε σε έξι έτη και σε περίπτωση επαναδιορισμού η 
δεύτερη θητεία θα έχει διάρκεια επίσης έξι έτη. 

5. Τροποποίηση της πρόνοιας που προβλέπει για την παύση των μελών της Αρχής, ώστε να καταστεί σαφές 
ότι αυτά παύονται κατά τον τρόπο που απολύονται ή αποχωρούν οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
αλλά όχι για τους ίδιους λόγους, και ρητός καθορισμός των λόγων για τους οποίους δυνατόν να παυθούν. 

6. Συμπερίληψη στους λόγους παύσης των μελών της Αρχής της καταδίκης για την τέλεση οποιουδήποτε 
αδικήματος που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και άνω. 

7. Διαγραφή της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η καταδίκη μέλους της Αρχής για ποινικό αδίκημα που 
σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων του επιφέρει την άμεση παύση του ως μέλους της Αρχής 
χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. 

8. Διασαφήνιση ότι η Αρχή βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
της, έστω και αν κάποια από αυτά απέχουν κατά την ψηφοφορία, και ότι σε περίπτωση ισοψηφίας ο 
πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.  

9. Απάλειψη της αρμοδιότητας της Αρχής για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης και των συναφών με την αρμοδιότητα αυτή προνοιών. 

10. Διαφοροποίηση της πρόνοιας που προέβλεπε ως αρμοδιότητα της Αρχής την αξιολόγηση της επάρκειας 
των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονται σε υπηρεσίες του δημόσιου, του ευρύτερου 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την πρόληψη και την καταπολέμηση πράξεων διαφθοράς και 
πράξεων εν δυνάμει διαφθοράς, ώστε να προβλέπεται ως αρμοδιότητα της Αρχής η συνεργασία με τους 
αρμόδιους επαγγελματικούς συνδέσμους για την ορθή εφαρμογή των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου 
που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα για την πρόληψη και την καταπολέμηση πράξεων 
διαφθοράς και πράξεων εν δυνάμει διαφθοράς. 

11. Διαφοροποίηση της πρόνοιας που καθορίζει την αποστολή της Αρχής, ώστε να περιλαμβάνει τη 
διασφάλιση της εφαρμογής, προόδου διαχείρισης και αξιολόγησης της εκάστοτε Εθνικής Στρατηγικής κατά 
της Διαφθοράς. 

12. Καθορισμός υποχρέωσης τήρησης πρακτικού για κάθε επικοινωνία της Αρχής με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, τους υπουργούς, τους ανεξάρτητους αξιωματούχους της Δημοκρατίας, τους προέδρους των 
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διοικητικών συμβουλίων ή οργανισμών δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο κρίνει η ίδια ότι η συνδρομή του στην επίτευξη της αποστολής της είναι αναγκαία. 

13. Αναθεώρηση της ερμηνείας του όρου «συνδεδεμένα πρόσωπα», που σχετίζεται με την απαγόρευση 
συμμετοχής μελών της Αρχής στην άσκηση των εξουσιών της και στη λήψη αποφάσεων, όταν πρόκειται 
για θέματα που αφορούν συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, ώστε στον όρο αυτό να περιλαμβάνονται οι 
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθμού αντί μέχρι δεύτερου βαθμού, καθώς και 
εταιρεία στην οποία ο/η σύζυγος ή οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι τέταρτου βαθμού είναι διευθυντές ή 
κατέχουν ή ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, το εκατό τοις εκατό (100%) του συνολικού αριθμού των μετοχών.  
Σημειώνεται ότι ακολούθως η ερμηνεία του όρου αυτού τροποποιήθηκε περαιτέρω, ώστε να περιλαμβάνει 
εταιρεία στην οποία σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι τέταρτου βαθμού είναι διευθυντές ή κατέχουν ή 
ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) αντί το εκατό τοις εκατό (100%) του συνολικού 
αριθμού των μετοχών. 

14. Παροχή δυνατότητας στην Αρχή να διορίζει λειτουργούς επιθεώρησης ελέγχου για σκοπούς διεξαγωγής 
οποιασδήποτε διερεύνησης ή/και συλλογής πληροφοριών κατόπιν καταγγελίας για διάπραξη πράξεως 
διαφθοράς ή/και πράξεων εν δυνάμει διαφθοράς. 

15. Εξαίρεση προσώπου που δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο από την υποχρέωση για πλήρη και 
ακριβή παροχή των αιτούμενων από την Αρχή πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
παρέχοντας στο πρόσωπο αυτό το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή τους στην Αρχή. 

16. Παροχή εξουσίας σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό της Αρχής να εισέρχεται σε υποστατικό, με εξαίρεση 
κατοικία, εντός του οποίου έχει εύλογη υποψία ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να 
διαπραχθεί αδίκημα που προβλέπεται στον προτεινόμενο νόμο ή σε άλλο νόμο που αφορά στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς ή ότι θα ανευρεθεί απόδειξη διάπραξης ή πιθανής διάπραξης τέτοιου 
αδικήματος. 

17. Παροχή δυνατότητας σε δικαστή επαρχιακού δικαστηρίου να εκδώσει ένταλμα με το οποίο να εξουσιοδοτεί 
λειτουργό της Αρχής ή άλλο πρόσωπο να εισέλθει και ερευνήσει το κατονομαζόμενο στο ένταλμα οίκημα, 
εντός του οποίου υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί 
αδίκημα που προβλέπεται στον προτεινόμενο νόμο ή σε άλλο νόμο που αφορά στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς ή ότι θα ανευρεθεί απόδειξη διάπραξης ή πιθανής διάπραξης τέτοιου αδικήματος. 

18. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που αρχίσει ανάκριση από την αστυνομία ή 
από ποινικό ανακριτή για πράξεις διαφθοράς ή πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς, οι οποίες εμπίπτουν στο 
πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Αρχής, η Αρχή δεν παρεμβαίνει στο έργο της αστυνομίας και δεν αρχίζει 
παράλληλα δική της διερεύνηση και συλλογή πληροφοριών, αλλά τερματίζει οποιαδήποτε παράλληλη 
έρευνα. 

19. Εισαγωγή ρύθμισης βάσει της οποίας μαρτυρία ή δήλωση που δίδεται ή γίνεται από μέλος της Αρχής ή 
μέλος του προσωπικού του Γραφείου της Αρχής ή λειτουργό επιθεώρησης ελέγχου ή από οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή διερεύνησης από την Αρχή δε γίνεται αποδεκτή ως μαρτυρία εναντίον 
οποιουδήποτε προσώπου ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. 

20. Αναθεώρηση της πρόνοιας που αφορά στην ευθύνη των μελών της Αρχής και του προσωπικού της Αρχής, 
ώστε να καθορίζεται ότι μόνο το προσωπικό του Γραφείου της Αρχής, οι λειτουργοί επιθεώρησης ελέγχου 
και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατ’ εντολήν της Αρχής δεν υπέχει προσωπική ευθύνη για πράξεις ή 
παραλείψεις κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

21. Προσθήκη γενικής πρόνοιας η οποία προβλέπει ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 
ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), σε περίπτωση καταδίκης 
προσώπου για την παραβίαση οποιασδήποτε πρόνοιας του προτεινόμενου νόμου για την οποία δεν 
υπάρχει ειδική πρόνοια, καθώς και για την παραβίαση οποιασδήποτε πρόνοιας των κανονισμών που 
εκδίδονται δυνάμει του προτεινόμενου νόμου. 

22. Εισαγωγή ρύθμισης σύμφωνα με την οποία με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης η Αρχή, κατόπιν 
πρόσκλησης, παρίσταται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για συζήτηση του περιεχομένου της 
έκθεσης, των εισηγήσεών της και του βαθμού ανταπόκρισης των αρμόδιων αρχών. 

23. Προσθήκη προνοιών που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

24. Συμπερίληψη των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και κρατικών ή ημικρατικών εταιρειών στην 
ερμηνεία του όρου «ευρύτερος δημόσιος τομέας». 

 Στο πλαίσιο της εκ νέου συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής κατά την παρούσα βουλευτική 
περίοδο την απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου των «πράξεων εν δυνάμει διαφθοράς», 
οι οποίες ορίζονται στο νομοσχέδιο ως «καταχρηστικές ή αθέμιτες συμπεριφορές, ενέργειες, παραλείψεις 
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ή πρακτικές άλλες από αυτές που εμπίπτουν στον ορισμό των πράξεων διαφοράς, οι οποίες 
παραβλάπτουν ή σκοπό έχουν να παραβιάσουν οποιαδήποτε νομική υποχρέωση, περιλαμβανομένης της 
κατάχρησης εξουσίας…». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, η Αρχή λαμβάνει τις αναγκαίες 
πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 
δράσεων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα σε 
θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς και πράξεων εν δυνάμει διαφθοράς και 
εξετάζει, αυτεπάγγελτα ή μετά από υποβολή παραπόνου, παράπονα αναφορικά με πράξεις διαφθοράς ή 
πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς. 

Η επιτροπή εισηγήθηκε όπως διαγραφούν από τις αρμοδιότητες της Αρχής και κατ’ επέκταση από το 
πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου οι «πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς», καθότι,  κατά την άποψή 
της, πρόκειται για μια επικίνδυνη ορολογία, βάσει της οποίας πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς, οι οποίες δε 
θα αποτελούν ποινικά αδικήματα, θα τυγχάνουν του ίδιου χειρισμού με ποινικά αδικήματα, δημιουργώντας 
κατά τον τρόπο αυτό μια ειδική κατηγορία οιονεί ποινικών αδικημάτων. 

2. Η διαδικασία διορισμού των μελών της Αρχής, ήτοι του Επιτρόπου Διαφάνειας και των Βοηθών Επιτρόπου 
Διαφάνειας. 

Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν τόσο η έλλειψη υποχρέωσης για προηγούμενη διαβούλευση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με τα οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας των πολιτών που 
ασχολούνται με θέματα διαφθοράς για σκοπούς καταρτισμού του καταλόγου των προσώπων τα οποία ο 
υπουργός θα προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό τους ως μελών της Αρχής όσο και η 
έλλειψη υποχρέωσης ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από τη λήψη της τελικής 
απόφασης για τον διορισμό τους από το Υπουργικό Συμβούλιο.  

Η νυν Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δε διαφώνησε με την εισήγηση να προβλεφθεί η 
υποχρέωση ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων, ωστόσο επισήμανε ότι η διενέργεια τέτοιας 
ενημέρωσης προ του διορισμού των μελών της Αρχής δυνατόν να θεωρηθεί ως επέμβαση στην 
εκτελεστική εξουσία και συνεπακόλουθα να παραβαίνει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.  

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εξέφρασε προβληματισμό αναφορικά με την 
προηγούμενη ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, σημειώνοντας ότι ενδεχομένως τέτοια 
υποχρέωση να συγκρούεται με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. 

3. Η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας και η αντιμισθία των μελών της Αρχής. 

Τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας των μελών της 
Αρχής έστω για μία μόνο φορά όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο δυνατόν να επηρεάσει την ανεξαρτησία 
τους, αφού θα εκδίδουν αποφάσεις έχοντας υπόψη την ανανέωση της θητείας τους. Ως εκ τούτου, 
εισηγήθηκαν όπως τα μέλη της Αρχής διορίζονται για μία μόνο εξαετή θητεία.  

Όσον αφορά τις απολαβές και τα ωφελήματα που θα λαμβάνουν τα μέλη της Αρχής, η επιτροπή 
εισηγήθηκε όπως αυτά ρυθμιστούν ρητά στον προτεινόμενο νόμο και επιπρόσθετα διασφαλιστεί ότι κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους δε θα δύναται να μειωθούν, ώστε να προστατευθούν τα μέλη της Αρχής από 
δυσμενή μεταβολή τους με σκοπό την ώθησή τους σε παραίτηση. 

4. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων από την Αρχή και η σύνθεσή της. 

Μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμό για το γεγονός ότι, σε περίπτωση που παρίστανται στη 
συνεδρία δύο εκ των τριών μελών της Αρχής, τα οποία σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου 
αποτελούν απαρτία, και υφίσταται ισοψηφία, η τελική απόφαση της Αρχής λαμβάνεται από ένα μόνο 
πρόσωπο, ήτοι τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, ο οποίος έχει νικώσα ψήφο. Για σκοπούς αποφυγής 
του ενδεχομένου αυτού και για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Αρχής, η επιτροπή εισηγήθηκε όπως 
ο αριθμός των Βοηθών Επιτρόπων Διαφάνειας αυξηθεί στους τέσσερις, ώστε η Αρχή να αποτελείται από 
πέντε μέλη, και απαρτία να συνιστά η παρουσία τριών αντί δύο μελών, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό 
θα αποφεύγεται η λήψη τελικής απόφασης από ένα μόνο πρόσωπο, ενώ διασφαλίζεται η ομαλότερη 
επίτευξη απαρτίας. 

5. Τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό προσώπου ως μέλους της Αρχής.   

Όσον αφορά τα εν λόγω προσόντα, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμό για την αναγκαιότητα  
της προβλεπόμενης στο νομοσχέδιο προϋπόθεσης βάσει της οποίας κάθε μέλος της Αρχής πρέπει να 
διαθέτει εμπειρίες στη συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και στην αξιολόγηση 
και διαχείριση κινδύνων από φαινόμενα διαφθοράς, δεδομένου ότι η Αρχή θα επικουρείται από 
τεχνοκράτες που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία. 
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Η επιτροπή εισηγήθηκε περαιτέρω όπως, σε συνάρτηση με την εισήγησή της για αύξηση των μελών της 
Αρχής από τρία σε πέντε, τα δύο επιπρόσθετα μέλη αυτής να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους χωρίς 
περαιτέρω εξειδίκευση στον προτεινόμενο νόμο των απαιτούμενων για διορισμό προσόντων. 

6. Οι αρμοδιότητες της Αρχής σε σχέση με τη διερεύνηση πράξεων διαφθοράς και πράξεων εν δυνάμει 
διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα. 

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσαν την επιτροπή ότι 
πρόθεση της εκτελεστικής εξουσίας είναι να υποβάλλονται στην Αρχή παράπονα σε σχέση με πράξεις 
διαφθοράς και πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς τα οποία να αφορούν πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, μόνο 
σε περίπτωση που εμπλέκονται πρόσωπα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 
υπέβαλε στην επιτροπή εκ νέου αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, επιφέροντας στις πρόνοιες αυτού 
τροποποιήσεις στη βάση των εισηγήσεων των μελών της επιτροπής, στις οποίες μεταξύ άλλων περιλήφθηκαν 
τα ακόλουθα: 

1. Διαγραφή του όρου «πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς» από το νομοσχέδιο, ώστε να μην περιλαμβάνονται 
στο πεδίο εφαρμογής του. 

2. Αναθεώρηση των προνοιών που αφορούν στον διορισμό των μελών της Αρχής, ώστε ο εν λόγω διορισμός 
να διενεργείται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σύσταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, ο οποίος θα προτείνει τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων για τη θέση του Επιτρόπου 
Διαφάνειας και για τις θέσεις των Βοηθών Επιτρόπου Διαφάνειας και ακολούθως, μετά τον διορισμό τους, 
θα ενημερώνει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. 

3. Αναθεώρηση των προνοιών που καθορίζουν τη σύνθεση της Αρχής και τα προσόντα του Επιτρόπου 
Διαφάνειας και των Βοηθών Επιτρόπου Διαφάνειας, ώστε: 

α. η Αρχή να συγκροτείται από πέντε μέλη, ήτοι τον Επίτροπο Διαφάνειας  και τέσσερις Βοηθούς 
Επιτρόπους Διαφάνειας, εκ των οποίων ο Επίτροπος Διαφάνειας και ένας Βοηθός Επιτρόπου 
Διαφάνειας να είναι νομομαθείς εγνωσμένου κύρους, ένας Βοηθός Επιτρόπου Διαφάνειας να είναι 
διακεκριμένος και εγνωσμένου κύρους λογιστής/ελεγκτής και δύο Βοηθοί Επιτρόπου Διαφάνειας 
να είναι εγνωσμένου κύρους, 

β. για τον διορισμό προσώπου ως μέλους της Αρχής να μην απαιτείται αυτό να διαθέτει εμπειρία στη 
συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και στην αξιολόγηση και διαχείριση 
κινδύνων από φαινόμενα διαφθοράς, 

γ. να μην επιτρέπεται διορισμός ως μέλους της Αρχής προσώπου το οποίο έχει καταδικαστεί σε 
φυλάκιση, έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν έχει εκπληρώσει τις οφειλές του στο δημόσιο μέχρι και 
το έτος που προηγείται του αμέσως προηγούμενου έτους διορισμού του, 

δ. ο διορισμός των μελών της Αρχής να διενεργείται για μία μόνο εξαετή θητεία. 

4. Τροποποίηση των προνοιών που αφορούν στην αποστολή και στις αρμοδιότητες της Αρχής, ώστε: 

α. να διασαφηνιστεί ότι η Αρχή δεν έχει εξουσία να διενεργεί ποινικές έρευνες, αλλά μόνο να εξετάζει 
και να αξιολογεί πράξεις διαφθοράς, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από υποβολή παραπόνου, και 

β. να αναφέρεται ρητά ότι η Αρχή έχει αρμοδιότητα για την εξέταση, μετά από παράπονο ή 
αυτεπάγγελτα, πράξεων διαφθοράς στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στον 
ιδιωτικό τομέα, νοουμένου ότι, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, στις πράξεις διαφθοράς εμπλέκονται 
άμεσα πρόσωπα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

5. Εισαγωγή ρύθμισης βάσει της οποίας συνιστά υπεράσπιση σε σχέση με τη διάπραξη του ποινικού 
αδικήματος της παράβασης του καθήκοντος εχεμύθειας από μέλος ή λειτουργό της Αρχής και επομένως 
δεν έχει ποινική ευθύνη, αν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το δημόσιο συμφέρον απειλείται από 
άμεσο ή έκδηλο κίνδυνο ή κίνδυνο μη αναστρέψιμης βλάβης ή υπάρχει άλλη σοβαρή κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης ή ότι υπάρχει μικρή προοπτική να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η καταγγελλόμενη δυνάμει 
των προνοιών του προτεινόμενου νόμου παραβίαση λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων της υπόθεσης, 
όπως όταν αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να συγκαλυφθούν ή να καταστραφούν ή όταν αρμόδια αρχή 
μπορεί να βρίσκεται σε αθέμιτη σύμπραξη με τον καταγγελλόμενο στο παράπονο ή είναι αναμεμιγμένη 
στην εν λόγω παραβίαση. Περαιτέρω, σύμφωνα με την πιο πάνω ρύθμιση, το βάρος της απόδειξης για 
στοιχειοθέτηση της υπεράσπισης φέρει το μέλος ή ο λειτουργός της Αρχής, ανάλογα με την περίπτωση. 

Μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με την εν λόγω ρύθμιση, προκρίνοντας θέματα 
που άπτονται της προστασίας των πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος, ιδιαίτερα λαμβάνοντας 
υπόψη την πρόθεση της επιτροπής όπως προωθήσει στην ολομέλεια του σώματος σχετικό νομοθετικό 
πλαίσιο το συντομότερο δυνατόν. 
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6. Προσθήκη προνοιών που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 Κατά την εξέταση του αναθεωρημένου σύμφωνα με τα πιο πάνω κειμένου του νομοσχεδίου η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ομόφωνα αποφάσισε όπως επιφέρει σε 
αυτό τις ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, πριν από 
την υποβολή εισήγησης στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τους υποψηφίους για διορισμό ως 
μελών της Αρχής, οφείλει να ενημερώνει σχετικά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως. 

2. Διαφοροποίηση του τίτλου που θα φέρουν τα μέλη της Αρχής, ώστε αυτά να μην αναφέρονται ως «Βοηθοί 
Επίτροποι Διαφάνειας» αλλά μόνο ως μέλη της Αρχής. 

3. Τροποποίηση της πρόνοιας βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως μέλους της Αρχής 
προσώπου το οποίο έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση, κατά τρόπο που η απαγόρευση αυτή να περιοριστεί, 
ώστε να μην επιτρέπεται μόνο ο διορισμός προσώπου που καταδικάστηκε για αδίκημα που ενέχει έλλειψη 
τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, καθώς και διαφοροποίηση της πρόνοιας που αφορά στους λόγους παύσης 
μέλους της Αρχής, ώστε να μην περιλαμβάνεται στους λόγους αυτούς η καταδίκη για οποιοδήποτε 
αδίκημα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης πέραν των τριών ετών. 

4. Διαγραφή της ρύθμισης που προστέθηκε στο τελευταίο αναθεωρημένο κείμενο η οποία προβλέπει για την 
υπεράσπιση μέλους ή λειτουργού της Αρχής αναφορικά με το αδίκημα της παράβασης του καθήκοντος 
εχεμύθειας. 

5. Διεύρυνση της πρόνοιας που προβλέπει για την άμεση απομάκρυνση μέλους ή λειτουργού της Αρχής 
από τα καθήκοντά του σε περίπτωση καταδίκης για το ποινικό αδίκημα της παράβασης του καθήκοντος 
εχεμύθειας ή διαπίστωσης πειθαρχικού παραπτώματος παράβασης του καθήκοντος εχεμύθειας, ώστε να 
επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνσή τους σε περίπτωση καταδίκης τους για προβλεπόμενο στον 
προτεινόμενο νόμο ποινικό αδίκημα ενέχον παράβαση καθήκοντος εν γένει ή σε περίπτωση διαπίστωσης 
διάπραξης προβλεπόμενου στον προτεινόμενο νόμο πειθαρχικού παραπτώματος ενέχοντος παράβαση 
καθήκοντος εν γένει. 

 Επιπροσθέτως, η επιτροπή επέφερε στο τελευταίο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου εκτεταμένες 
τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής 
άποψης. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως για το νομοσχέδιο «O περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της 

Διαφθοράς Νόμος του 2019» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Κωστής Ευσταθίου 

 Νίκος Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Άριστος Δαμιανού    Μη μέλη της επιτροπής:  

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επανεξέτασε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο, για το οποίο υποβλήθηκε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος της 9 Δεκεμβρίου 2021, σε τέσσερις 
νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν της 10, 12, 19 και 26 Ιανουαρίου, καθώς και της 2 Φεβρουαρίου 
2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Βοηθός 
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας 
της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Νομοθεσίας και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και της 
Πλατφόρμας «Διαφάνεια Τώρα!». 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της επανεξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν της το μέλος της επιτροπής 
Σωτήρης Ιωάννου και το μη μέλος της Ειρήνη Χαραλαμπίδου. 

 Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου αναβλήθηκε με απόφαση της ολομέλειας του σώματος, 
ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2021, ώστε η αρμόδια επιτροπή να επανεξετάσει της προτεινόμενες ρυθμίσεις, με 
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στόχο να διασφαλιστεί περαιτέρω η επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 

 Ως γνωστόν, σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη σύσταση και λειτουργία 
Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (εφεξής «η Αρχή») με αρμοδιότητα την ανάληψη των αναγκαίων 
πρωτοβουλιών και ενεργειών για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων 
των υπηρεσιών του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και 
καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς στα πρότυπα σύγχρονων αντιλήψεων και των συστάσεων της Ομάδας 
Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO). 

 Σημειώνεται ότι οι επιδιώξεις του νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα 
που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της 
επιτροπής. 

 Στο στάδιο της επανεξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως η διαδικασία 
διορισμού των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της.  

 Όσον αφορά τη διαδικασία διορισμού των μελών της Αρχής, η επιτροπή εισηγήθηκε την εγκαθίδρυση 
γνωμοδοτικού συμβουλίου, το οποίο θα καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων για διορισμό ως μελών της Αρχής.  
Σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής, το γνωμοδοτικό συμβούλιο θα υποβάλλει τον κατάλογο υποψηφίων 
στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο οποίος θα καταθέτει τον κατάλογο αυτό στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της συζήτηση και ακολούθως ο 
υπουργός θα υποβάλλει τον κατάλογο υποψηφίων στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

 Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκφράζοντας την άποψή του επί του θέματος αυτού, 
επισήμανε ότι ρυθμίσεις της η ως άνω εισήγηση συνιστούν επέμβαση της Βουλής των Αντιπροσώπων στη 
διαδικασία διορισμού του Επιτρόπου Διαφάνειας και των μελών της Αρχής, που αποτελεί αρμοδιότητα της 
εκτελεστικής εξουσίας, οι οποίες κρίθηκαν ήδη αντισυνταγματικές από το Ανώτατο Δικαστήριο και  συνεπώς 
ενδεχόμενη υιοθέτησης της εν λόγω εισήγησης ενέχει τον κίνδυνο ακύρωσης υποθέσεων και αποφάσεων της 
Αρχής. 

 Θέση ωστόσο της επιτροπής, της εκφράστηκε κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιόν της, είναι ότι η πιο 
πάνω ρύθμιση δε συνεπάγεται επέμβαση της νομοθετικής στην εκτελεστική εξουσία, καθότι σύμφωνα με αυτή 
στην επιτροπή θα παρέχεται απλή ενημέρωση και δε θα λαμβάνεται οποιαδήποτε έγκριση ή τελική απόφαση επί 
του θέματος.  Η εξουσία λήψης τελικής απόφασης για τον διορισμό των μελών της Αρχής θα αποτελεί 
αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή, της εκτελεστικής εξουσίας. 

 Συναφώς, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και επικεφαλής της αντιπροσωπίας 
στην Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) ενημέρωσε την επιτροπή ότι η προτεινόμενη νομοθεσία 
εμπίπτει στο αντικείμενο του 5ου Κύκλου Αξιολόγησης της GRECO και, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
Δημοκρατίας, θα μελετηθεί ιδιαίτερα η διαδικασία διορισμού των μελών της Αρχής, ώστε να είναι ανεξάρτητη και 
να μην επιδέχεται πολιτικές παρεμβάσεις. 

 Επιπροσθέτως των πιο πάνω, η επιτροπή μελέτησε το ενδεχόμενο διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της 
Αρχής, ώστε να της παρασχεθούν είτε ανακριτικές είτε ερευνητικές εξουσίες ανάλογες με αυτές που παρέχονται 
της ερευνητικές επιτροπές που διορίζονται δυνάμει των διατάξεων του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου. 

 Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εξέφρασε προβληματισμό ως της την ανάθεση 
αρμοδιοτήτων ανακριτικού χαρακτήρα στην Αρχή, αφού κατά την άποψή του αυτή θα δημιουργήσει επιπλοκές 
κατά τη διερεύνηση αδικημάτων στην οποία  

εμπλέκονται τόσο η Αρχή όσο και η αστυνομία. Περαιτέρω, επισήμανε το γεγονός ότι η διερεύνηση αδικημάτων 
απαιτεί εξειδίκευση, εμπειρογνωμοσύνη και δικαστική συνδρομή, που θα παρέχονται από τη Νομική Υπηρεσία 
της Δημοκρατίας, κι ως εκ τούτου  ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας θα επιβλέπει την ανεξάρτητη κατά τα 
άλλα Αρχή, προκειμένου να αποφευχθεί παράβαση του άρθρου 113 του Συντάγματος της Δημοκρατίας 
αναφορικά με την προβλεπόμενη σε αυτό αποκλειστική εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Επί 
του θέματος ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η Αρχή θα είναι φαινομενικά 
ανεξάρτητη, της η παροχή ανακριτικών εξουσιών σε αυτή θα επιφέρει μόλυνση της μαρτυρίας, τεράστια 
καθυστέρηση, αναποτελεσματικότητα, επιπλοκές και ανεπάρκεια στη διερεύνηση, καθώς και δικονομικές 
δυσκολίες, που ενέχουν τον κίνδυνο απαλλαγής των κατηγορουμένων. 

 Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι το νομοσχέδιο συντάχθηκε 
βάσει διεθνών προτύπων και ειδικότερα βάσει της αντίστοιχης νομοθεσία της Σλοβενίας, η οποία θεωρήθηκε 
επαρκής από την GRECO και ανέφερε ότι της πλείστες ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν διωκτικές και 
ανακριτικές εξουσίες αυτές υπάγονται της εισαγγελικές αρχές ή στην αστυνομία.  Περαιτέρω, εξέφρασε την 
άποψη ότι το νομοσχέδιο προνοεί τη δημιουργία μιας πραγματικά ανεξάρτητης αρχής με δικό της 
προϋπολογισμό και εξουσίες πρόληψης, εκπαίδευσης και διερεύνησης παραπόνων πιθανών περιστατικών 
διαφθοράς, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η παροχή ανακριτικών εξουσιών δύναται να δημιουργήσει 
συνταγματικά και πρακτικά προβλήματα.  
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 Συναφώς, η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας ενημέρωσαν την επιτροπή για τη σύσταση της ειδικής μονάδας στη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας, υπό την εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με όρους εντολής την εποπτεία, την 
καθοδήγηση και τον συντονισμό διαδικασιών κατά προτεραιότητα των υποθέσεων για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς.   

 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας, υπέβαλε στην επιτροπή δύο αναθεωρημένα κείμενα του νομοσχεδίου, επιφέροντας της πρόνοιές 
του τροποποιήσεις στη βάση των διαμειφθέντων κατά την επανεξέταση αυτού από την επιτροπή. 

 Ειδικότερα, στο τελευταίο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Εγκαθίδρυση γνωμοδοτικού συμβουλίου, το οποίο συγκροτείται από: 

 α. τον Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

 β. τον πρόεδρο της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, 

 γ. τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, 

 δ. τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, 

 ε. τον πρόεδρο της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων. 

2. Καθορισμός της διαδικασίας διορισμού των μελών της Αρχής, σύμφωνα με την οποία το γνωμοδοτικό 
συμβούλιο θα καταρτίζει κατάλογο με τα πρόσωπα που θα αποφασίζει ως κατάλληλα για διορισμό, τον 
οποίο θα καταθέτει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Η 
τελευταία, ύστερα από διαβούλευση μεταξύ των μελών της, κεκλεισμένων των θυρών και με πλήρη 
εμπιστευτικότητα, θα δύναται να διαφοροποιήσει τον εν λόγω κατάλογο, τον οποίο στη συνέχεια θα 
υποβάλλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

3. Εισαγωγή ρύθμισης βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται διορισμός ως μέλους της Αρχής προσώπου το 
οποίο διετέλεσε υπουργός ή υφυπουργός κατά τη διάρκεια της της θητείας του εν ενεργεία Προέδρου της 
Δημοκρατίας. 

4. Επιβολή υποχρέωσης στα μέλη της Αρχής της καταθέτουν μέσα σε τρεις μήνες από τον διορισμό της και 
ανά τριετία από τον χρόνο διορισμού της καθ’ όσον χρόνο κατέχουν τη θέση της δήλωση περιουσιακών 
στοιχείων στο τριμελές συμβούλιο, σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων 
και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο. 

5. Τροποποίηση των προνοιών που αφορούν στην αποστολή και της αρμοδιότητες της Αρχής, ώστε να 
προστεθούν αρμοδιότητες και εξουσίες ανάλογες με αυτές που ανατίθενται της ερευνητικές επιτροπές 
δυνάμει των διατάξεων του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου. 

 Κατά την εξέταση του αναθεωρημένου σύμφωνα με τα πιο πάνω κειμένου ομόφωνα η επιτροπή 
διαφώνησε με την προτεινόμενη διαδικασία διορισμού των μελών της Αρχής. Ειδικότερα, μέλη της επιτροπής 
εξέφρασαν την άποψη ότι η προτεινόμενη διαδικασία εμπεριέχει εξωθεσμικά στοιχεία, αφού παρέχει στο 
γνωμοδοτικό συμβούλιο εξουσία να διαβουλευθεί με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και παρέχει στην επιτροπή 
εξουσία να επιφέρει τροποποιήσεις στον κατάλογο υποψηφίων και να τον υποβάλει απευθείας στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας.  

 Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής διαφώνησαν με τη συμπερίληψη του Επιτρόπου Διοικήσεως στη σύνθεση 
του γνωμοδοτικού συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής και ως εκ τούτου θα 
αποφασίζει επί των υποψηφίων για διορισμό σε ελεγκτικό όργανο πρόσωπο που ελέγχεται από αυτό. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
αποφάσισε της επιφέρει στο κείμενο του νομοσχεδίου της ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Μη συμπερίληψη του Επιτρόπου Διοικήσεως στη σύνθεση του γνωμοδοτικού συμβουλίου και προσθήκη 
ως προέδρου αυτού αφυπηρετήσαντος δικαστού του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο οποίος θα διορίζεται 
κατόπιν υποδείξεως του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

2. Καθορισμός της διαδικασίας διορισμού μελών της Αρχής ως ακολούθως: 

α. Κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων από το γνωμοδοτικό συμβούλιο, το οποίο θα υποβάλλει τον εν 
λόγω κατάλογο στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

β. Υποβολή του καταλόγου υποψηφίων από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σχετική ενημέρωση της 
επιτροπής καθώς και συζήτηση ενώπιόν της σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία. 
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γ. Υποβολή του καταλόγου υποψηφίων από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο 
Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για διορισμό των μελών της 
Αρχής. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

Δεύτερη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως για το νομοσχέδιο «O περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά 

της Διαφθοράς Νόμος του 2019» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος                   Σωτήρης Ιωάννου  

 Φωτεινή Τσιρίδου Κωστής Ευσταθίου 

 Νίκος Γεωργίου   Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Μη μέλη της επιτροπής: 

 Γιώργος Κουκουμάς Γιώργος Λουκαΐδης 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου   Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 Πανίκος Λεωνίδου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέτασε εκ νέου το πιο πάνω 
νομοσχέδιο, για το οποίο υποβλήθηκε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος στις 9 Δεκεμβρίου 2021 και 
συμπληρωματική  έκθεση στις 10 Φεβρουαρίου 2022, σε νέα έκτακτη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 
14 Φεβρουαρίου 2022. Στην εν λόγω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  

 Υπενθυμίζεται ότι η επανεξέταση του νομοσχεδίου κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
συζήτηση τροπολογιών.  

 Σημειώνεται ότι ο σκοπός, οι επιδιώξεις του νομοσχεδίου και οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και 
τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο στάδιο της εξέτασης που προηγήθηκε περιλαμβάνονται στις 
εκθέσεις της επιτροπής που έχουν κυκλοφορήσει στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως η διαδικασία 
διορισμού των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της.  
Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησε η πρόνοια του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία το Γνωμοδοτικό 
Συμβούλιο καταρτίζει κατάλογο κατά αλφαβητική σειρά των ονομάτων προσώπων που έχουν τα προσόντα και 
πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως, ο οποίος, αφού ενημερώσει και συζητήσει σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία με την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υποβάλλει τον εν λόγω κατάλογο στο Υπουργικό 
Συμβούλιο.  Επιπρόσθετα, η επιτροπή συζήτησε εισηγήσεις για τροπολογίες με τις οποίες διευρύνονται οι 
εξουσίες της  Αρχής, ώστε να της παρασχεθούν ανακριτικές εξουσίες.    

 Στο πλαίσιο της εκ νέου συζήτησης, μέλη της  επιτροπής εισηγήθηκαν όπως η πρόνοια που αφορά τον 
διορισμό των μελών της Αρχής αναδιατυπωθεί, ώστε ο κατάλογος των προτεινόμενων για διορισμό προσώπων 
ως μελών της Αρχής να υποβάλλεται για ενημέρωση και συζήτηση ενώπιον της επιτροπής από το Γνωμοδοτικό 
Συμβούλιο και όχι, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ακολούθως ο εν λόγω κατάλογος να 
υποβάλλεται από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αντί στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο 
οποίος και θα προχωρεί στον διορισμό των μελών της Αρχής.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υπό το φως των πιο πάνω, 
αποφάσισε όπως η πρόνοια του νομοσχεδίου αναφορικά με τη διαδικασία διορισμού των μελών της Αρχής 
αναδιατυπωθεί στη βάση της πιο πάνω εισήγησης. Περαιτέρω, η επιτροπή αποφάσισε όπως οι εισηγήσεις 
αναφορικά με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Αρχής με στόχο να περιλαμβάνουν και ανακριτικές εξουσίες 
μη ενσωματωθούν στο κείμενο του νομοσχεδίου.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, υπάρχει μία τροπολογία εδώ από μέρους της ΕΔΕΚ.   

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 
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 Είναι πολλές σελίδες…   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, θα τις πάρουμε με τη σειρά.   

 Έχουμε ομιλητές επί θέματος αρχής;   

 Άρα, να ξεκινήσετε να υποβάλλετε και τις τροπολογίες σας.   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να σημειώσει τους ομιλητές.   

 Κάμε έναν κατάλογο, κύριε Γεωργίου.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Να σας διαβάσω τι έχουμε.  Υπάρχει μία τροπολογία από μέρους του Κινήματος… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να διευκολύνω τη διαδικασία, αν μου επιτρέπετε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Τορναρίτη, ένα λεπτό.   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Έχουμε όλοι τις τροπολογίες ενώπιόν μας, οπόταν δε νομίζω ότι πρέπει να διαβαστεί η όποια τροπολογία.  
Είναι πλήρως κατανοητό. 

 Μόνο μία υποτροπολογία σε μία τροπολογία θα διαβαστεί από τον κ. Πασιουρτίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Του ποιου; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ναι, τρεις.  Ακούστε πώς τις έχουμε με τη σειρά, για να μην μπλεχτούμε.   

 Υπάρχουν τροπολογίες, όπως είπαμε, μία του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, δέκα από το Κίνημα 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και οι τροπολογίες από τα τρία κόμματα, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ.   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, Συναγερμός.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με συγχωρείτε;   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Συναγερμός, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είπα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, Συναγερμός.  Εξεκίνησα εξ αριστερών και διάβαζα.  Συναγερμός, ΔΗΚΟ, ΑΚΕΛ, 
κάμνει καμιά διαφορά, κύριε;   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Είπες ΕΔΕΚ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α, είπα ΕΔΕΚ.  Αφαιρείται η ΕΔΕΚ και μένουμε στα τρία μεγάλα κόμματα.   

 Το λοιπόν, επί θέματος αρχής έχουμε ομιλητές;   

 Κύριε Ευσταθίου, να ξεκινήσουμε από εσένα, που έχεις την πρώτη τροπολογία.   

 Αντιλαμβάνομαι θα μιλήσει ο συνάδελφος και θα εξηγήσει και την τροπολογία του.   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, πάλι επί της διαδικασίας, αν μου επιτρέπετε εσείς και ο αγαπητός συνάδελφος.  Έχω τη 
γνώμη όσοι αγορεύσουν να αγορεύσουν και επί των τροπολογιών και επί του νομοσχεδίου, για να μην 
περιπλέκουμε τη διαδικασία.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μα, αντιλαμβάνομαι, είναι αυτονόητο, κύριε Τορναρίτη.   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Α, τέλεια!   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Επειδή είσαι πρακτικός, κυρίως.   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Οπόταν, να υπάρξει κατάλογος ομιλητών, Νίκο μου.  Εντάξει.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Πρόεδρε, διαδικαστικό.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αντιλαμβάνομαι έσιει τζιαι ματς, κύριε… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Έσιει.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Πρόεδρε;  Διαδικαστικό!   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ποιος μιλά; 

 Ο κ. Πασιουρτίδης.    

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Θα πρέπει να βάλουμε την υποτροπολογία όμως, για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι, πριν να 
τοποθετηθούν.   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Να τη διαβάσει την υποτροπολογία… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όχι τώρα!  Να τελειώσει ο κύριος… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Μα, αφού…  Πώς θα τοποθετηθεί; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Διάβασέ την, κύριε, διάβασε την υποτροπολογία.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Στην τροπολογία που καταθέτει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ, στο άρθρο 10, θα 
προστεθεί η εξής επιφύλαξη:  «Νοείται ότι η Αρχή δύναται να ζητά και να λαμβάνει ενημέρωση για την πορεία 
των ως άνω υποθέσεων από τον Γενικό Εισαγγελέα.». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει.   

 Τώρα το έλαβες υπόψη σου, κύριε Ευσταθίου.  Πάτα το μικρόφωνό σου και ξεκινούμε.   

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.   

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,   

 Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς είναι ένα πολύ 
θετικό σημείο στην όλη διαδικασία και στο νομικό οπλοστάσιο το οποίο υπάρχει από καιρό στην Κύπρο ενάντια 
στη διαφθορά και την καθιέρωση της αρχής της διαφάνειας.   
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 Δε θα μπω στον πειρασμό να επαναλάβω διθυράμβους ή να προλάβω διθυράμβους.  Είμαι βέβαιος ότι 
θα ακούσουμε πάρα πολλά σχόλια ευμενή από τους συναδέλφους, οι οποίοι έκαμαν εξαιρετική δουλειά.   

 Θέλω καταρχάς να δώσω τα εύσημα στην κ. υπουργό, η οποία είναι και παρούσα, για τη συμβολή της σε 
αυτό το οποίο έχουμε πετύχει.  Η κ. υπουργός έχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα:  Μπορεί και ακούει και, εφόσον 
κάποιος ακούει, μπορεί και να διορθώσει και να προλάβει και λάθη, αλλά και να προχωρήσει και να βελτιώσει τα 
οποιαδήποτε νομοθετήματα.  Συγχαρητήρια!   

 Τα συγχαρητήριά μου βεβαίως και στον αγαπητό μου φίλο, τον πρόεδρο της επιτροπής Νομικών, τον κ. 
Νίκο Τορναρίτη, ο οποίος με επιμονή και υπομονή, αλλά πολλές φορές και με φορτικότητα επιδίωξε και πέτυχε 
αυτό το νομοθέτημα να φτάσει σε αίσιο τέλος και να το επιταχύνει.   

 Και βεβαίως, συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συναδέλφους, όλων των κομμάτων που 
μετέχουν στην επιτροπή Νομικών.   

 Σας λέω ότι αυτό το οποίο πετυχαίνουμε σήμερα είναι η δημιουργία μιας Αρχής η οποία θα έχει λόγο, θα 
ακούει, θα επιθεωρεί, θα ερωτά και θα επικρίνει, θα αποδοκιμάζει ή θα επιδοκιμάζει τη δίωξη της διαφθοράς.  
Έχοντας αυτό υπόψη, θα συμφωνήσουμε και θα υπερψηφίσουμε και την υποτροπολογία, γιατί για μας αυτή η 
υποτροπολογία είναι και η ουσία της λειτουργίας της Αρχής κατά της Διαφθοράς.  Είναι να ακούει, να γνωρίζει ο 
κάθε ανακριτής, το κάθε όργανο που είναι επιφορτισμένο με την καταπολέμηση της διαφθοράς ότι κάποιοι τον 
παρακολουθούν και, αν δεν κάμνει καλά τη δουλειά του, θα έχει είτε ποινικές είτε πειθαρχικές είτε πολιτικές 
ευθύνες.  Αυτή είναι η πεμπτουσία της Αρχής κατά της Διαφθοράς.  Όλα τα άλλα, νομίζω, τα έχουμε πετύχει.   

 Επαναλαμβάνω:  Δε θα πω μεγάλα λόγια.  Αυτό το οποίο έχει ονομασία ή αυτό που αναμένεται είναι η 
εφαρμογή του.  Πολλά νομοθετήματα στην Κύπρο είναι θαυμάσια.  Είναι εξαιρετικά.  Το πρόβλημα είναι ότι δεν 
εφαρμόζονται πολλές φορές.  Ελπίζω αυτό το νομοθέτημα να εφαρμοστεί και να εφαρμοστεί και από ανθρώπους 
οι οποίοι δε θα έχουν μόνο έξωθεν καλή μαρτυρία, αλλά θα είναι και ουσιαστικοί στην εργασία τους.   

 Τελειώνω με την τροπολογία μας.  Στην Κύπρο είμαστε.  Δυστυχώς, σε χαλεπούς καιρούς και ειδικά σε 
επικίνδυνους καιρούς, συνήθως, πριν από κάποιες εκλογές, είτε βουλευτικές είτε προεδρικές, διαρρέουν άθελα 
ή ηθελημένα, σκόπιμα ή από λάθος πληροφορίες με βάση τις οποίες συνειδήσεις σφαγιάζονται και άνθρωποι 
καταστρέφονται.  Και είναι αυτός ο φόβος που έχουμε, γι’  αυτό και η τροπολογία μας.   

 Δημιουργείται ένα μητρώο όχι καταδικών, μητρώο καταγγελιών.  Το να καταγγείλω κάποιον είναι πολύ 
εύκολο.  Το ζήτημα είναι αυτό, αν η καταγγελία μου είναι βάσιμη και ουσιαστική.  Ε, δεν μπορώ να υπάρχει ένα 
μητρώο στο οποίο, ανάλογα με το ποιον καταγγέλλω, ανάλογα με το τι επιδιώκω… Προχωρώ σε μία καταγγελία 
κατά του Κωστή του Ευσταθίου, δύο μήνες ή τρεις μήνες πριν από τις εκλογές, ανεμίζω μετά την καταγγελία, 
«ιδού, είναι στο μητρώο με υπ’  αριθμόν 12 καταγγελία εναντίον του για διαφθορά» και μετά αφήστε τον να 
αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας.   

 Έχουμε τέτοια περιστατικά.  Θα έχουμε πολλά περισσότερα από αυτά τα περιστατικά, γιατί πρόσβαση 
έχει και ο καταγγέλλων στο μητρώο.  Γίνεται ο καταγγέλλων να έχει πρόσβαση, άρα να γνωρίζει και να μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να βγάλει προς τα έξω την καταγγελία;  Προσέξετε, δεν είναι μητρώο καταδικών, όπως υπάρχει 
το ποινικό μητρώο κάποιου, είναι μητρώο καταγγελιών.  Είδαμε ποτέ να υπάρχει μητρώο κατηγορουμένων ή 
κατηγοριών;  Είναι καταδίκες που υπάρχουν.  Και γι’  αυτό τον λόγο, ακριβώς για να μη μετατραπεί η Αρχή κατά 
της Διαφθοράς σε ένα κυνήγι μαγισσών, λέμε το αυτονόητο.  Μητρώο εκεί όπου υπάρχουν καταδίκες.  Και 
βεβαίως, εκεί όπου δεν υπάρχουν καταδίκες, υπάρχει αρχειοθέτηση των εγγράφων, υπάρχει αρχειοθέτηση των 
καταγγελιών, εκεί προχωρούν οι έρευνες.   

 Αυτή είναι η ουσία της τροπολογίας μας, να μη μετατραπεί το όλο πλέγμα και όλος ο αγώνας εναντίον της 
διαφθοράς σε εργαλείο για τον κάθε έναν, ο οποίος θα προχωρεί αναλόγως με το τι θέλει να αποδείξει ή ποιον 
θέλει να καταστρέψει, στη διαρροή των ευαίσθητων αυτών πληροφοριών.   

 Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Πριν να προχωρήσω στον επόμενο ομιλητή, καταρχάς να καλωσορίσω την υπουργό -κυρία υπουργέ, δε 
σας πρόσεξα ιδιαίτερα με τις μάσκες, καλωσορίσατε και χαίρομαι που είσαστε παρούσα, που εκδηλώνετε 
ενδιαφέρον για το σοβαρό αυτό νομοθέτημα- ως επίσης και τον πρόεδρο της επιτροπής Νομικών, ο οποίος είναι 
πολύ συνεπής, η μόνη διαφωνία που έχω μαζί του είναι το εθνικό θέμα, ευελπιστώ ότι θα διορθωθεί στην πορεία.  
Και σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που έκαμαν από κοινού, εκτός από τον κ. Τορναρίτη, ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κ. Πανίκος Λεωνίδου, συνέβαλε τα μέγιστα, για να μπουν κάποια 
πράγματα στη θέση τους και τον ευχαριστούμε, ως επίσης και ο συνάδελφος ο Άριστος ο Δαμιανού, ο οποίος 
απουσιάζει, αλλά ήταν η συμβολή του πολύ σημαντική εκ μέρους του ΑΚΕΛ.   

 Λοιπόν, τούτων λεχθέντων, θα προχωρήσουμε στον επόμενο αγορητή, ο οποίος είναι ο κ. Σωτήρης 
Ιωάννου του ΕΛΑΜ.   
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 Κύριε Σωτήρη.  Ο νεαρότερος της Βουλής των Αντιπροσώπων, αν δεν κάμνω λάθος.   

 Είσαι ο νεαρότερος, κύριε Σωτήρη;   

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Μάλιστα.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Γελώντας) 

 Α, νομίζω θα σου προσθέσω λίγα χρόνια και να αφαιρέσω από τα δικά μου! 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Καταρχάς, ως ΕΛΑΜ θα υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε ενώπιόν μας.  Η διαφθορά είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας και σαφώς οποιαδήποτε όπλα δοθούν προς 
την κατεύθυνση της καταπολέμησής της εμείς από την πλευρά μας θα τα στηρίξουμε. Και θα τα στηρίξουμε, γιατί 
έχουμε βαθιά ριζωμένο μέσα μας πως η διαφθορά, σε οποιοδήποτε επίπεδο, αποτελεί γάγγραινα για τον τόπο, 
αποσύρει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς, απομακρύνει τους νέους ανθρώπους από τον τόπο 
τους, δημιουργεί κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.  Η διαφθορά σε μεγάλο βαθμό έχει συνδεθεί με την 
πολιτική και τα κόμματα και όχι άδικα.  Αυτό μας το έχει αποδείξει η κυπριακή πραγματικότητα.  Όλοι έχουμε γίνει 
μάρτυρες και, για να είμαστε ειλικρινείς, κάποια πολιτικά κόμματα... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. 

 Κύριοι συνάδελφοι... 

 Κύριε Νικόλα Παπαδόπουλε, μπορείτε να περάσετε έξω να συνεννοηθείτε.  Μιλά ο συνάδελφός μας και 
δεν είναι πολύ κομψό.  Αν θέλετε, περάστε έξω να συνεννοηθείτε. 

 Το λοιπόν, κύριε Σωτήρη. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Όπως έχω πει, η διαφθορά στην Κύπρο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει συνδεθεί με την πολιτική και 
τα κόμματα και σε καμία περίπτωση αυτό δεν έχει γίνει άδικα.  Μας το έχει αποδείξει η κυπριακή πραγματικότητα.  
Όλοι στην Κύπρο ήμασταν μάρτυρες -κάποια πολιτικά κόμματα βεβαίως ήταν και κατηγορούμενοι- σε ξεκάθαρες 
υποθέσεις διαφθοράς, που δεν οδηγήθηκαν ποτέ στη δικαιοσύνη, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ένοχοι, ένοχοι 
που καταγράφηκαν από διάφορα πορίσματα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας.  Και στην τελική γιατί ο 
φορολογούμενος να πληρώνει επιτροπές, εκδόσεις πορισμάτων, όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση;  Οι 
άνθρωποι που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις να τιμωρηθούν.   

 Δρομολαξιά, Συμβούλιο Αποχετεύσεων, διαγραφές δανείων είναι μόνο κάποια από τα σύγχρονα 
σκάνδαλα στα οποία πρωταγωνιστές είναι κόμματα και κομματικοί παράγοντες.  Και το πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα από όλα είναι το πόρισμα Αρέστη, για την κατάρρευση του συνεργατισμού.  Δημοκρατικός 
Συναγερμός, ΑΚΕΛ, Δημοκρατικό Κόμμα και ΕΔΕΚ καταγράφονταν ξεκάθαρα και σε αρκετές σελίδες σε αυτό το 
πόρισμα.  Οι πολίτες όμως σημειώνουν ότι δεν υπήρξε καμία τιμωρία, δεν υπήρξαν ενόχοι.  Επίσης, σημαντικό 
θέμα που πρέπει να εξεταστεί είναι οι διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, για τις οποίες υπάρχουν απίστευτες 
καταγγελίες για τη διαχείριση κονδυλίων για τις μεταναστευτικές ροές.   

 Ως ΕΛΑΜ θέτουμε ως προμετωπίδα την πάταξη της διαφθοράς.  Οι πολίτες ζητούν ένα κράτος δικαίου 
χωρίς φαινόμενα διαφθοράς, αλλά, το επαναλαμβάνουμε, για να επιτευχθεί, είναι απαραίτητο να υπάρξει η 
ανάλογη πολιτική βούληση.  Σήμερα ως κοινοβούλιο προσθέτουμε ένα ακόμη όπλο.  Ευελπιστούμε πως θα 
αξιοποιηθεί από την πολιτεία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Σωτήρη Ιωάννου του ΕΛΑΜ. 

 Και τον λόγο έχει ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος των Οικολόγων. 

 Κύριε Θεοπέμπτου. 

 Και μετά τον λόγο θα πάρει ο Μαρίνος Μουσιούττας, να ετοιμάζεται. 
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Η αλήθεια είναι ότι τούτη η συζήτηση που εκάμαμεν για την Αρχή κατά της Διαφθοράς ήταν πολλά μεγάλη 
τζιαι πολλά δύσκολη.  Εφτάσαμεν όμως σήμερα στην ολομέλεια... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Γεωργιάδη, ακούεστε δαπάνω.  Εννά σας παρακαλέσω, τούτο δεν είναι σωστό, να διαβουλεύεστε 
εκεί.  Αν θέλετε, να διαβουλευτείτε έξω.  Μιλά ο συνάδελφος.  Σας παρακαλώ πολύ!   

 Ευχαριστώ για τη συνεργασία. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Εμείς, ως Κίνημα Οικολόγων, έχουμε υποβάλει μια τροπολογία που έσιει δκυο-τρία μέρη μέσα.  Το πρώτο 
αφορά το θέμα της διαδικασίας υποβολής πρότασης από το γνωμοδοτικό συμβούλιο που θα ετοιμάσει τους 
δεκαπέντε υποψήφιους, για να διαλέξει η κυβέρνηση πέντε άτομα, για να διορίσει στην Αρχή, ποια ροή θα 
ακολουθηθεί, ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί.  Το νομοσχέδιο λέει ότι φτάνει στην επιτροπή Νομικών.   

 Η τροπολογία η πρώτη που έχουμε υποβάλει λέει ότι το γνωμοδοτικό συμβούλιο που κάμνει την έρευνα 
και επιλέγει τους δεκαπέντε για υποβολή στον Πρόεδρο τους υποβάλλει κατευθείαν στον Πρόεδρο.  Ο λόγος;  
Έχουμεν έννοιαν ότι, άμαν έρτει στη Βουλή -παρ’ όλο που έν’ καλό πάντα να περνά ’πού τη Βουλή- ότι η 
επιτροπή Νομικών, η οποιαδήποτε επιτροπή Νομικών, εννά αλλάσσει τα ονόματα, ότι εννά ’χουμεν έναν 
κατάλογο, ο οποίος εννά διαρρέει, ότι εννά νεκατωθεί μέσα η επιτροπή Νομικών και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, 
άμαν ηφτάσει ο κατάλογος δαμαί, τι θα γράφουν τα media, παρ’ όλο που η συνεδρίαση θα είναι κεκλεισμένων 
των θυρών.  Γι’ αυτό η εισήγηση η δική μας είναι να πηαίννει κατευθείαν στον Πρόεδρο η απόφαση του 
γνωμοδοτικού.   

 Η δεύτερη τροπολογία -που είναι η πιο σημαντική τροπολογία, γιατί, αν δεν περάσει, εμείς θα 
καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο- είναι να δώκουμεν τη δύναμη εις την Αρχή Πάταξης της Διαφθοράς να έσιει 
ανακριτικές εξουσίες.  Να μπορεί πραγματικά να ψάχνει να βρει τους ενόχους.  Είναι μεγάλο το κείμενο της 
τροπολογίας και πρέπει να ευχαριστήσω και δημόσια τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος είσιεν πολύ 
μεγάλη συνεισφορά εις το να λυθούν οι διαφορές τις οποίες είχαμε στην επιτροπή, τζιαι με την έμπνευση του 
γνωμοδοτικού τζιαι με τη βοήθεια που μας έδωσεν όσον αφορά στη σύνταξη των τροπολογιών, γιατί υπήρχαν 
διάφορες διαφωνίες τζιαι έννοιες.  Να σας διαβεβαιώσω ότι είναι  με νομική συμβουλή και πολλή δουλειά που 
καταλήξαμε να έχουμε τούτες τις τροπολογίες εδώ.   

 Ξανά ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις δύσκολες συνεδριάσεις που είχαμε.  Τζι εγώ ως 
μηχανικός πρέπει να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι μαθαίνω πολλά μες στη Νομικών, με τους πολλούς δικηγόρους, 
αν τζιαι πολλές φορές έντζιε αντέχω τζιαι πολλά. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ελπίζω να μεν σε χαλάσουν, κύριε Θεοπέμπτου, τούτοι, α! 

 Το λοιπόν, ο συνάδελφος ο Μαρίνος Μουσιούττας και μετά είναι ο αγαπητός συνάδελφος Πασιουρτίδης.   

 Κύριε Ανδρέα, να ετοιμάζεσαι μετά τον Μαρίνο. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Για σκοπούς εξοικονόμησης χρόνου, αλλά και διότι θεωρούμε τα δύο θέματα συναφή, εμάς η τοποθέτησή 
μας θα είναι ταυτόχρονα και για τα δύο θέματα, διότι θεωρούμε ότι αποσκοπούν στον ίδιο τελικό σκοπό.  Επειδή 
ακριβώς τα δύο νομοσχέδια είναι αλληλένδετα, θα τοποθετηθούμε ταυτόχρονα και για τα δύο. 

 Επειδή η διαφθορά και η διαπλοκή υπήρχαν πάντα, κάποτε ένας βουλευτής, ο κ. Νίκος Μουσιούττας, από 
το ίδιο βήμα της Βουλής, στον φυσικό χώρο του, στην καρδιά της πρωτεύουσας, είχε πει:  «Νιώθαμε περηφάνια 
πριν και κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, όταν καταφέρναμε να ξεγελούμε ή να κλέβουμε υλικά από 
τους Άγγλους αποικιοκράτες, νιώθοντας έτσι ότι μειώναμε τη δύναμη του εχθρού κι επιτελούσαμε εθνικό σκοπό».  
Το κουσούρι αυτό φαίνεται ότι το μεταφέραμε στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας μετέπειτα και έγινε 
μοτίβο κάποιων, που αυτό αδικεί τον τόπο μας και τον λαό μας και οφείλουμε να πατάξουμε ριζικά, πριν 
εξαπλωθεί ως μάστιγα, σαν σαράκι που τρώει τα σωθικά μας.   
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 Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η διατήρηση της δημοκρατίας εντός ενός ευνομούμενου κράτους 
απαιτούν θεσμικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις, ενίσχυση των νομοθεσιών του ασυμβίβαστου, του 
δημοκρατικού ελέγχου και θεσμοθέτηση της λογοδοσίας. και αλλαγές κυρίως κακών νοοτροπιών, όπως ανάφερε 
προηγουμένως και ο φίλος ο Κωστής Ευσταθίου.  Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδεται 
γρήγορα και γι’ αυτό και υποστηρίζουμε τη δικαστική μεταρρύθμιση.  Θέλουμε, και λογικά όλοι μας οφείλουμε και 
επιδιώκουμε, να λειτουργήσουν πραγματικά η ισονομία και η ισοπολιτεία και όλοι οι πολίτες να αντιμετωπίζονται 
δίκαια, μα και αντικειμενικά.  Γι’ αυτό θεωρούμε αναγκαία τη στήριξη και την ενίσχυση των εποπτικών θεσμών, 
με συγκεκριμένη όμως διαδικασία λογοδοσίας στη βάση νόμου.   

 Ανάμεσα στους σημαντικότερους πυλώνες των πολιτικών μας θέσεων, πρώτα ως Συνεργασίας 
Δημοκρατικών Δυνάμεων, ο υποφαινόμενος μαζί με τους τέως βουλευτές Βότση και Προκοπίου, και τώρα ως 
ΔΗΠΑ-Συνεργασία, είναι οι προτάσεις που κάναμε κατά καιρούς για αξιοκρατία, διαφάνεια, δικαιοσύνη, τις οποίες 
συχνά-πυκνά επαναφέρουμε για συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές.  Πρώτο ήταν το ασυμβίβαστο, με σκοπό η 
νομοθεσία να τροποποιήσει τον υφιστάμενο νόμο, ούτως ώστε με την εκλογή των μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων να απαγορευθεί πλήρως η ανάληψη εργασίας στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων σε 
οποιοδήποτε τομέα, η οριζόντια ψηφοφορία στις εκλογές, ο περιορισμός των θητειών για τα μέλη της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δημάρχους και μέλη δημοτικού συμβουλίου.  Αυτές τις 
προτάσεις τις επανακαταθέσαμε ξανά πριν μερικούς μήνες και μάλιστα καταθέσαμε και το θέμα της πλήρους 
απαγόρευσης της χρήσης των εμπορικών επωνυμιών από τους κρατικούς αξιωματούχους.  Η μείωση της 
εμβέλειας της ασυλίας των βουλευτών, η κατάργηση της ανωνυμίας στις κάρτες κινητής τηλεφωνίας, η σύσταση 
ενιαίας ειδικής επιτροπής διερεύνησης ασυμβίβαστου και ελέγχου του πόθεν έσχες όλων των κρατικών 
αξιωματούχων και ανώτερων δημόσιων υπαλλήλων που συζητείται στην αρμόδια επιτροπή.   

 Για τη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, όπου σήμερα καλούμαστε να 
ψηφίσουμε και τη νομοθετική ρύθμιση της δραστηριότητας γνωστής σε όλους μας ως «λόμπινγκ», όπου 
εφαρμόζουν εισηγήσεις που έγιναν από την Επιτροπή GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθορίζεται το 
πλαίσιο το οποίο θα ρυθμίσει τις επαφές προσώπων που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στη διαδικασία λήψης 
δημόσιων αποφάσεων, επί ζητημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας, 
με αξιωματούχους ή μέλη της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  Επίσης, επιδιώκεται η 
ρύθμιση συναφών θεμάτων, όπως είναι το ασυμβίβαστο αξιωματούχων, μελών της κρατικής υπηρεσίας ή 
οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εργαζομένων προς όφελος αξιωματούχων οι οποίοι εμπλέκονται 
στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων.   

 Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου μελετηθήκαν νομοθετικά πλαίσια από άλλες χώρες με κοινή 
συνισταμένη τη δημιουργία και τήρηση μητρώου, την υποχρέωση εγγραφής σ’ αυτό και την επίβλεψη του εν 
λόγω μητρώου.  Σκοπός δε του νομοσχεδίου δεν είναι να αποτρέψει τις προσωπικές επαφές με πολίτες, αλλά 
να αποτρέψει τη δημιουργία συνθηκών διαφθοράς.   

 Ως εκ τούτου, εμείς θα υπερψηφίσουμε και τα δύο μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια, αλλά και θα συνεχίσουμε 
να πρωτοστατούμε και να στηρίζουμε οποιαδήποτε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου προς αυτή την κατεύθυνση.       

 Κλείνοντας, θα ’θελα να πω, να επαναλάβω κάτι που είπε ο φίλος ο Κωστής προηγουμένως, ότι, όσους 
νόμους και αν κάνουμε, αν δεν μπορέσουμε ήδη να αλλάξουμε την κουλτούρα και τη νοοτροπία μας, θα 
παραμείνουμε δυστυχώς στο ίδιο κακό σημείο.  Εύχομαι και ελπίζω η ψήφιση των νομοθεσιών αυτών να μας 
βάλει στη σωστή πορεία. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον κ. Μαρίνο Μουσιούττα. 

 Είναι ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Πασιουρτίδης. 

 Κύριε Ανδρέα μου, έχεις τον λόγο τζιαι αφαιρούμε τη μάσκα, για να ακούεσαι έτσι στεντόρειος, όπως 
πάντα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και  κύριοι συνάδελφοι,  

 Κάποιος που παρακολούθησε τη συζήτηση για το θέμα τους τελευταίους μήνες μπορεί να έχει 
δημιουργήσει την άποψη ότι η υπερψήφιση αυτού του νομοσχεδίου θα λύσει ως διά μαγείας το πρόβλημα της 
διαφθοράς που υπάρχει στον τόπο.  Ο λόγος που έχουμε κατρακυλήσει σε όποιο δείκτη υπάρχει παγκοσμίως 
για τη διαφθορά δεν είναι το ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο.  Η κυβέρνηση έχει και αρκετά νομοθετικά εργαλεία και 
αρκετές αρχές.  Αυτό που δεν έχει είναι πολιτική βούληση, για να πατάξει τη διαφθορά.   
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 Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς ως κόμμα, μόλις είχαμε ενώπιόν μας αυτό το νομοσχέδιο, καταθέσαμε 
αριθμό προτάσεων με σκοπό τη βελτίωσή του και την ενίσχυσή του, αρκετές από τις οποίες ενσωματώθηκαν 
στο κείμενο, και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι υιοθετήθηκε ο βασικός κορμός των προτάσεών μας.  Ενισχύσαμε 
την αντικειμενική αμεροληψία στον τρόπο διορισμού των μελών της Αρχής μέσω της συμμετοχής της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, η οποία εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία, έστω και σε επίπεδο εκ των προτέρων συζήτησης και 
ενημέρωσης από το γνωμοδοτικό συμβούλιο.  Όσον αφορά τους συμμετέχοντες σ’ αυτό το γνωμοδοτικό 
συμβούλιο, αφαιρέσαμε βραχίονες του κράτους οι οποίοι στην πορεία μπορεί να καταστούν ελεγχόμενοι και 
φροντίσαμε, ώστε αυτοί οι οποίοι θα διορίζονται ως μέλη της Αρχής να μην κουβαλούν το βαρίδι της συμμετοχής 
τους σε οποιαδήποτε διακυβέρνηση του Προέδρου που τους διορίζει. Και, τέλος, δώσαμε στην Αρχή ερευνητικές 
εξουσίες και αρμοδιότητες, εμπλουτίζοντάς την και ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τα όπλα που θα έχει στη 
διάθεσή της, βοηθώντας την να αποκτήσει δόντια, τα οποία, στη μορφή που κατατέθηκε αρχικά το νομοσχέδιο 
από την κυβέρνηση, δεν είχε, διότι ο ρόλος της περιοριζόταν στην πρόληψη, στην ενημέρωση, στη συμβουλή 
και στην εκπαίδευση.  Γιατί;  Διότι σκοπό είχε να εξυπηρετήσει τις επικοινωνιακές ανάγκες της κυβέρνησης, 
αποτελώντας στην ουσία ένα διακοσμητικό σώμα.   

 Όπως έχει διαμορφωθεί όμως, συνάδελφοι, σήμερα το νομοσχέδιο, θεωρούμε ότι έχουμε ενώπιόν μας 
ένα κείμενο που μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην καταπολέμηση και στην πρόληψη φαινομένων 
διαφθοράς, ενισχύοντας το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει και σήμερα.   

 Όσον αφορά τις τροπολογίες, θα υπερψηφίσουμε την τροπολογία του συνάδελφου του Κωστή του 
Ευσταθίου, θα υπερψηφίσουμε, εννοείται, την τροπολογία που καταθέσαμε μαζί με τον Δημοκρατικό Συναγερμό 
και το ΔΗΚΟ και θα καταψηφίσουμε τις τροπολογίες των Οικολόγων. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Δεν τρέφουμε αυταπάτες.  Με δεδομένο ότι τα επίπεδα διαφθοράς και διαπλοκής στον τόπο ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια είναι πολύ αυξημένα, θεωρούμε ότι η παρούσα κυβέρνηση, η οποία αποτελεί και μέρος του 
προβλήματος, δεν είναι αυτή που μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα.  Στα χέρια μιας κυβέρνησης και ενός 
Προέδρου με αυταπόδεικτη θεσμική διαπλοκή που αγγίζει τα όρια της διαφθοράς, η σύσταση ακόμα μιας Αρχής 
για αντιμετώπισή της δε θα έχει κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα.  Απλώς, θα αποτελεί ακόμα ένα άλλοθι για την 
κυβέρνηση Αναστασιάδη-Δημοκρατικού Συναγερμού, επί των ημερών των οποίων η χρηστή διοίκηση, οι θεσμοί 
και το κράτος δικαίου πλήττονται βάναυσα.  Έτσι κι αλλιώς, κανένας νόμος και καμιά Αρχή δεν μπορεί να 
υποδείξει στον πρώτο πολίτη της χώρας τι αποτελεί σύγκρουση συμφέροντος και ποιοι είναι οι κανόνες της 
πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας.  Μόνο μια προοδευτική διακυβέρνηση, που θα σέβεται τον εαυτό της, τους 
πολίτες και τους θεσμούς, μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη διαφθορά και τη διαπλοκή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ τον συνάδελφο τον Ανδρέα Πασιουρτίδη.   

 Τον λόγο έχει η συνάδελφος Αλεξάνδρα Ατταλίδου των Οικολόγων. 

 Κυρία Αλεξάνδρα, έχετε τον λόγο και μετά ο επόμενος είναι ο συνάδελφος ο κοινοβουλευτικός του 
Δημοκρατικού Κόμματος ο Παναγιώτης Λεωνίδου και θα ακολουθήσει ο κ. Λουκαΐδης. 

 Αλεξάνδρα, το βήμα έν’ δικό σου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Σήμερα ονειρευόμουν ότι θα βάλλαμε το πρώτο θεμέλιο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στον τόπο 
μας.  Δεν μπορεί όμως να μιλούμε για αποτελεσματική πάταξη της διαφθοράς, όταν η διερεύνηση των 
περιστατικών δε θα γίνεται από την ίδια την Αρχή.  Η κυβέρνηση έστειλε ένα νομοσχέδιο το οποίο σύμφωνα με 
τον τίτλο του προορίζεται να πατάξει τη διαφθορά, ωστόσο φρόντισε η Αρχή κατά της Διαφθοράς να μην έχει τις 
ανάλογες εξουσίες.  Όταν επιτακτικά ζητήσαμε αυτή η Αρχή να έχει ανακριτικές εξουσίες, πήραμε την απάντηση 
ότι τελικά ο ρόλος της Αρχής θα είναι κυρίως ενημερωτικός, προληπτικός, επιμορφωτικός.  Με άλλα λόγια, 
διακοσμητικός! 

 Ακολούθως, υποβλήθηκαν τροπολογίες και ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο ορισμένες από τις εξουσίες 
που έχουν οι ερευνητικές επιτροπές.  Μια κάποια βελτίωση.  Ουσιαστική αλλαγή;  Όχι.  Όπως είπε άλλωστε ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σε συνέντευξή του, θα 
πρέπει να αποφευχθεί το φαινόμενο των ερευνητικών επιτροπών, των οποίων οι εισηγήσεις και πορίσματα 
καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων όπως μας δίδαξε και το πρόσφατο παρελθόν.  Έχουμε ορίσει τους πιο 
έγκριτους νομικούς της Κύπρου σε ερευνητικές επιτροπές για τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που βίωσε ο τόπος -μια 
σειρά, να μην τα απαριθμήσω όλα- και τα πορίσματα ήταν όλα καταπέλτης.  Είδατε την αστυνομία να κατορθώσει 
να σχηματίσει σωστό ανακριτικό φάκελο και να κερδίσει πραγματικά μεγάλες υποθέσεις; 
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 Το γεγονός ότι η κυβέρνηση παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαφθορά, αυτό είναι το πρώτο 
βήμα για την πάταξή της.  Το νομοσχέδιο όμως αυτό, λυπούμαι να πω, δεν πηγάζει από την ανάγκη και την 
επιθυμία να πατάξουμε τη διαφθορά.  Πηγάζει από το δεδομένο ότι η θέσπισή του είναι προϋπόθεση για την 
άντληση των εκατομμυρίων που θα εξασφαλίσει η Κύπρος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.  Γι’ αυτό και το νομοσχέδιο είναι ελλιπέστατο κατά την άποψή μας και θα έχει μια Αρχή που 
ουσιαστικά δε θα μπορεί ούτε να διερευνά υποθέσεις ούτε να καλεί μάρτυρες ούτε να ετοιμάζει ανακριτικό 
φάκελο.  Θα κάνει εκθέσεις και εισηγήσεις.  Όσον αφορά όμως την ουσιαστική διερεύνηση υποθέσεων, μένουμε 
στην πεπατημένη.  Η αστυνομία διεξάγει ανακρίσεις για όσα χρόνια χρειαστούν και ακολούθως ο Γενικός 
Εισαγγελέας προχωρά ή όχι σε διώξεις. 

 Δυστυχώς, η εμπειρία μάς δίδαξε και μας έδειξε ότι κάτι πάει στραβά με αυτή τη διαδικασία, με τις 
περισσότερες υποθέσεις να μη στέκουν ενώπιον του δικαστηρίου.  Γι’ αυτό και πιστεύομεν ότι η αποτελεσματική 
πάταξη της διαφθοράς μπορεί να γίνει χωρίς την παρέμβαση της αστυνομίας, με ανακρίσεις που θα γίνονται από 
την Αρχή και η Αρχή να αποστέλλει απευθείας την υπόθεση στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  Οι 
τροπολογίες των Οικολόγων αυτόν ακριβώς τον στόχο έχουν. 

 Θέλω να ευχαριστήσω την πλατφόρμα «Διαφάνεια τώρα» και τα ενεργά μέλη της, καθώς και τον 
Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για τις σταθερές θέσεις τους, αλλά και τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις τους προς 
τη Βουλή από την αρχή της συζήτησης.  Ευχαριστώ επίσης τον πρόεδρο της επιτροπής, που τους έδωσε την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις τους.  Οι θέσεις που παρουσίασε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και 
τις οποίες εμείς υποβάλλομεν ως τροπολογίες ρυθμίζουν όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ανακριτικές εξουσίες, 
με αναφορά στον νόμο περί Ποινικής Δικονομίας, αλλά και με σεβασμό στις συνταγματικές εξουσίες του Γενικού 
Εισαγγελέα.  Ο Γενικός Εισαγγελέας παραμένει ο απόλυτος άρχων για τις ποινικές διώξεις. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Όταν οι διεθνείς δείκτες του Transparency International, του Ευρωβαρόμετρου βοούν για την αύξηση της 
διαφθοράς και τη διάβρωση του κράτους δικαίου, όταν βλέπομεν ότι κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται χειρότερα, 
όταν μόνο το δέκα τοις εκατό των πολιτών της Κύπρου δηλώνουν εμπιστοσύνη στη Βουλή και στα κόμματα, δεν 
είναι ένα μικρό βήμα που χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε άλμα επί κοντώ προς τη σωστή κατεύθυνση, εάν θέλουμε 
να αλλάξουμε προς το καλύτερο και να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας θα έχουν μέλλον σ’ αυτό τον τόπο. 

 Οι πολίτες αυτού του κράτους αναγνωρίζουν το πρόβλημα της διαφθοράς ως το μεγαλύτερο που έχει 
αντιμετωπίσει ο τόπος.  Την τοποθετούν πάνω από το Κυπριακό, πάνω από την οικονομία, είναι πλέον έκδηλο 
στη συνείδηση των πολιτών ότι η διαφθορά είναι η πηγή των μεγαλύτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε 
ως κράτος, αλλά επίσης και της αδυναμίας να λύσουμε τα σημαντικά προβλήματα του τόπου μας.  Οι πολίτες 
απαιτούν από μας να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, απαιτούν διαφάνεια, λογοδοσία και ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, που παρεμπιπτόντως απαιτείται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδέεται άμεσα με την 
άντληση των κονδυλίων από τα ταμεία της Ένωσης. 

 Θέλουμε επιτέλους να πατάξουμε τη διαφθορά;  Εάν ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, δώστε ανακριτικές 
εξουσίες στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς που δημιουργούμε σήμερα. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Αυτή είναι η ευκαιρία της Βουλής να στείλει ένα δυνατό μήνυμα σε όλους όσοι μας προσάπτουν ευθύνες 
για τη διαφθορά, ως αποτέλεσμα των αποφάσεων και των νόμων που ενέκρινε η Βουλή.  Ας αποδείξουμε ότι 
δείχνουμε μηδενική ανοχή έναντι της διαφθοράς και ότι θα είμαστε αμείλιχτοι έναντι των επίορκων που 
χρησιμοποιούν το δημόσιό τους αξίωμα, για να πλουτίσουν εις βάρος των συμφερόντων του λαού. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Γνωρίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ μοναχικός δρόμος, αλλά τουλάχιστον θα μπορούμε να αντικρίζουμε 
τους πολίτες στα μάτια και να τους λέμε «εμείς σταθήκαμε αταλάντευτοι μέχρι το τέλος».  Να ζητήσουν ευθύνες 
απ’ αυτούς που υποχώρησαν! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ την κ. Ατταλίδου. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος Πανίκος 
Λεωνίδου και να μας δώσετε ένα λεπτό, κύριε Λεωνίδου, να καθαρίσει λίγο το αναλόγιο και θα πάρετε τον λόγο 
αμέσως. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Συζητάμε σήμερα ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά θα ήταν αχρείαστο, εάν τα τελευταία χρόνια δεν 
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αποτελούσαν χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής ζωής του τόπου τα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής.  
Παρ’ όλο που το αρχικό νομοσχέδιο κατατέθηκε από τον πρώην υπουργό Ιωνά Νικολάου το 2017, εντούτοις 
επίκαιρο κατέστη, όταν δυστυχώς οι παρανομίες, οι παρατυπίες και η κατάχρηση του Επενδυτικού 
Προγράμματος και των πολιτογραφήσεων κυριαρχούσαν ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο κυβέρνησης από τον 
καιρό σύστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Στην περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο, η επιτροπή Νομικών συζήτησε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο 
σε μια σειρά συνεδριάσεων και κατέληξε ότι το αρχικό κείμενο ήταν βεβιασμένο και γεμάτο παραδοξότητες.  Αφού 
αποσύρθηκε, η κυβέρνηση, θέλοντας να δείξει την ευαισθησία της για την πάταξη της διαφθοράς, χωρίς κοινή 
περίσκεψη και σοβαρότητα, ανέσυρε από τα συρτάρια της και επανακατέθεσε το εν λόγω νομοσχέδιο.  Ένα 
νομοσχέδιο το οποίο, αν ψηφιζόταν ως κατατέθηκε, με όσες προσθήκες ή αλλαγές και να γίνονταν, δε θα 
αποκρυστάλλωνε και αποτύπωνε σε καμία περίπτωση τη βούληση της κοινωνίας και του κοινοβουλίου για τη 
σύσταση μιας πραγματικής Αρχής πάταξης της διαφθοράς. 

 Το εν λόγω νομοθέτημα καθιέρωνε ένα μικτό σύστημα λειτουργίας αυτής της Αρχής, που στο τέλος θα 
προκαλείτο η άμεση σύγκρουση των συνταγματικά κατοχυρωμένων θεσμών του κράτους, όπως του Γενικού 
Εισαγγελέα, του Γενικού Ελεγκτή, του Αρχηγού της Αστυνομίας και άλλων θεσμών, με αποτέλεσμα το 
ανεφάρμοστο του νόμου.  Στην καλύτερη περίπτωση, αν ψηφιζόταν όπως αρχικά κατατέθηκε, θα αθωώνονταν 
όλες οι περιπτώσεις που θα εξέταζε αυτή η επιτροπή. 

 Για να υπογραμμίσω και να τεκμηριώσω αυτό που λέω, αναφέρω μια ακόμη παραδοξότητα και αστοχία 
του νόμου.  Μέσα από το αρχικό νομοσχέδιο, ανατίθετο η εξουσία στην Αρχή να ασκεί έρευνα και έλεγχο όχι 
μόνο στις δράσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του δημόσιου τομέα γενικά -κάτι που για μας 
αποτελεί τον σημαντικότερο στόχο και επιδίωξη αυτού του νόμου- αλλά και φορέων και ατόμων του ιδιωτικού 
τομέα.  Ένα θέμα που πραγματικά χρήζει συνταγματικοπολιτικής ανάλυσης και συζήτησης.  Δηλαδή θα 
μπορούσε αυτή η επιτροπή να πάει να πάρει και τον περιπτερά της γειτονιάς, για να καθορίσει ότι είναι 
διεφθαρμένος.  Αντιλαμβάνεστε πόσα τέτοια ζητήματα υπήρχαν σε αυτά τα νομοσχέδια που μας καλούσε τότε η 
κυβέρνηση να ψηφίσουμε. 

 Το νομοσχέδιο που προανέφερα απεσύρθη ξανά και επανακατατέθηκε ευτυχώς από τη νέα Υπουργό 
Δικαιοσύνης, την κ. Στέφη Δράκου -την οποία και καλωσορίζω στη σημερινή συνεδρίασή μας και την 
ευχαριστούμε που είναι παρούσα εδώ- η οποία ομολογουμένως σε συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον 
Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και τη Νομική Υπηρεσία υιοθέτησαν αρκετούς από τους προβληματισμούς και 
ενστάσεις όλων των βουλευτών και των κομμάτων.  Χωρίς εμμονές, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εγωισμούς, θα 
έλεγα, προχωρήσαμε σε σημαντικές αλλαγές, που ενισχύουν το κύρος και το στάτους αυτής της επιτροπής και 
των μελών της επιτροπής. 

 Βασικοί πυλώνες ένστασης και διαφωνιών μας με το νέο νομοσχέδιο όπως εξελίχθηκε αποτελούσαν η 
διαδικασία διορισμού του επιτρόπου και των μελών της επιτροπής της Αρχής, οι εξουσίες και το πεδίο δράσης 
της. 

 Ως Δημοκρατικό Κόμμα, τονίσαμε από το ξεκίνημα αυτής της νέας συζήτησης ότι για μας αποτελεί βασικό 
θέμα αρχής, όχι μόνο για τη σύσταση αυτής της Αρχής, αλλά και για άλλες περιπτώσεις, η ανάγκη σύμπραξης 
της Βουλής, σε βαθμό ασφαλώς που δε θα παρατηρείται σύγκρουση και σύγχυση αρμοδιοτήτων.  Κάτι τέτοιο 
ασφαλώς συνιστά παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών -αντισυνταγματικότητα του νόμου δηλαδή- 
και κατ’ επέκταση διάλυση της Αρχής και ακύρωση όλων των προγενέστερων αποφάσεών της. 

 Γι’ αυτό τον λόγο, με αφορμή τη συζήτηση και ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, καταθέσαμε πρόταση 
νόμου για τροποποίηση του άρθρου 54 του συντάγματος, ούτως ώστε να δοθεί εξουσιοδότηση από το σύνταγμα 
στον κοινό νομοθέτη -στη Βουλή δηλαδή- να ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες διορισμού των 
επιτροπών που δημιουργούνται στο κράτος, χωρίς να υπάρχει πλέον συνταγματικό κώλυμα.  Δυστυχώς, μέχρι 
σήμερα η πρότασή μας δε συζητήθηκε.  Ελπίζω, κύριε πρόεδρε της επιτροπής Νομικών, πολύ σύντομα να το 
συζητήσουμε. 

 Όσον αφορά τώρα την προβλεπόμενη από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρόνοια, καταλήξαμε στη 
σύσταση αφενός ανεξάρτητου γνωμοδοτικού οργάνου, που θα προτείνει ουσιαστικά δεκαπέντε άτομα στην 
επιτροπή Νομικών της Βουλής.  Εμείς είχαμε προτείνει να είναι δεκαμελής αυτή η ομάδα των προτεινόμενων 
προσώπων, αλλά η πλειοψηφία δεν το υιοθέτησε, γιατί θεωρούσαμε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα και 
μεγαλύτερη συζήτηση, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.  Η επιτροπή Νομικών, αφού πάρει αυτό τον κατάλογο, 
σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασή της θα προτείνει και θα σημειώνει τις παρατηρήσεις της για τα πρόσωπα 
που θα βρίσκονται στον κατάλογο και στη συνέχεια θα παραπέμπονται στον υπουργό για την τελική απόφαση 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  Και εδώ εκφράσαμε επιφυλάξεις περί της συνταγματικότητας αυτής της 
διαδρομής.  Θα δείξει ο χρόνος. 

 Για να καταλήξομε σε αυτή τη διαδικασία, ασφαλώς και προβήκαμε σε πολλές συζητήσεις με τη συνδρομή 
της Νομικής Υπηρεσίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, που οφείλω να ευχαριστήσω τα μέλη που 
παρευρίσκοντο σε όλες τις συνεδριάσεις.  Σεβαστές οι απόψεις όλων των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου, 
όμως να μας επιτραπεί και ως βουλευτών και ως κομμάτων και ως ολομέλειας να έχουμε και τις δικές μας 
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απόψεις και δικές μας ερμηνείες πάνω σε αυτά τα ιδιαίτερα δύσκολα νομοθετήματα. 

 Σχετικά με τις εξουσίες της Αρχής, και εδώ υπήρξαν πολλές συζητήσεις και κατατέθηκαν πολλές αντίθετες 
θέσεις, αφού καθιερώνεται ένας διφυής χαρακτήρας αυτής της επιτροπής όσον αφορά τις αρμοδιότητες.  Είναι 
γεγονός ότι οι δικές μας παρεμβάσεις ήταν καθοριστικές και ιδιαίτερα σημαντικές, καθότι συνέβαλαν στη 
δημιουργία ενός ισχυρού νομοσχεδίου, προσέθεσαν σημαντικές βελτιώσεις, καθιστώντας το νομοσχέδιο 
λειτουργικό και αποτελεσματικό. 

 Συγκεκριμένα, σε σχέση με τα αρχικά νομοσχέδια, καταφέραμε ως Δημοκρατικό Κόμμα να εισάξουμε 
πρόνοιες τέτοιες, ώστε αφενός μεν να ενισχύουν τη διερεύνηση αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία 
οποιουδήποτε θέματος αφορά πράξεις διαφθοράς, φτάνοντας στα όρια της μη σύγχυσης εξουσιών.  Και αυτό το 
τονίζω, για να ακούσει ιδιαίτερα η αγαπητή και σεβαστή μου συνάδελφος κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου.  Να μην 
υπάρχει σύγχυση εξουσιών.  Έχουν τεθεί τέτοιες διατάξεις, που ο ρόλος και η θέση αυτής της Αρχής θα 
συμβάλλει ακριβώς σε αυτό που η κοινωνία μας επιδιώκει, δηλαδή την πάταξη της διαφθοράς, την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα και στους ίδιους τους 
φορείς εξουσίας. 

 Ακόμα, η παρέμβαση του Δημοκρατικού Κόμματος και του ίδιου του προέδρου μας Νικόλα 
Παπαδόπουλου, τον οποίο οφείλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί τις τελευταίες μέρες συνέβαλε πάρα πολύ με 
τη συνεργασία και με τα άλλα κόμματα, ώστε να εισαχθούν αντικειμενικές, διαφανείς διαδικασίες για τη σύσταση 
και διορισμό όλων των μελών της επιτροπής.  Συμβάλαμε στην αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων αυτών, ώστε να 
είναι ξεκάθαρες και διακριτές οι εξουσίες τους από τους άλλους θεσμούς.  Αυξήσαμε τις προβλεπόμενες ποινές 
και πρόστιμα, καθορίσαμε αντικειμενικά και με περιορισμούς και προσόντα και κριτήρια, έτσι που να επιλέγονται 
άτομα με αυξημένο το αίσθημα της τήρησης των αρχών της χρηστής διοίκησης και της αρχής της εξυπηρέτησης 
του δημοσίου συμφέροντος.  Ενισχύσαμε τη συνεργασία της Αρχής με τον Γενικό Εισαγγελέα, για να αποφεύγεται 
διπλή δίωξη για το ίδιο αδίκημα και για άλλες παρόμοιες ρυθμίσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 Παράλληλα, ο δεύτερος πυλώνας δράσης αυτής της Αρχής θα είναι ο γενικότερος συντονισμός της 
καταπολέμησης της απάτης της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο.  Εδώ 
να μου επιτρέψετε να σχολιάσω κάτι που είπε πάλι η αγαπητή συνάδελφος η κ. Ατταλίδου.  Δε θα είναι κολέγιο, 
δε θα είναι πανεπιστήμιο, θα είναι όμως υποχρέωση αυτής της επιτροπής, αυτής της Αρχής, ναι, να συμβάλει 
θετικά προς τη δημιουργία θεσμών, διαδικασιών σε όλο τον κρατικό μηχανισμό, σε όλους τους φορείς εξουσίας, 
σε όλα τα όργανα του κράτους, ακόμα στα σχολεία, παντού, για να υπάρξει επιτέλους μία συλλογική προσπάθεια 
αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου.  Ναι, είμαστε και υπέρ της πρόληψης.  Δε θέλουμε μόνο να περιμένουμε 
να γίνονται τα αδικήματα, τα εγκλήματα και να τρέχουμε να τα καταστέλλουμε.  Ο συντονισμός, λοιπόν, η 
εποπτεία και η αξιολόγηση όλων των δράσεων και υπηρεσιών του δημοσίου σε θέματα πρόληψης και 
καταστολής της διαφθοράς.   

 Αναφορικά με το πολυσυζητημένο θέμα των ανακριτικών εξουσιών, επιτρέψτε μας και εδώ να εκφράσουμε 
τις επιφυλάξεις μας κατά πόσο σε αυτό το στάδιο αυτή η Αρχή θα μπορούσε να ασκήσει αυτή τη σε έκταση, αν 
θέλετε, αρμοδιότητα, η οποία είναι μια εξουσία που αποδίδεται, προσδίδεται στον Γενικό Εισαγγελέα και στις 
εισαγγελικές αρχές από το ίδιο το σύνταγμα.  Επομένως, θα έπρεπε, εφόσον αποδίδουμε τόση σημασία σε αυτή 
την Αρχή και θα πρέπει οι αποφάσεις της να είναι και σύννομες και συνταγματικά ταυτόσημες, να μην υπάρχει 
σύγκρουση, άρα θα πρέπει και εδώ να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.  Δεν έχουμε πρόθεση και δεν είχαμε ποτέ 
πρόθεση ούτε να καλύψουμε κανέναν ούτε να μπούμε εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια -που θέτουμε σήμερα 
πραγματικά το θεμέλιο- δημιουργίας μιας προοπτικής, θα έλεγα, με στόχο την ανακοπή αυτού του φαινομένου.  
Αν δώσουμε λοιπόν περισσότερες και αυξημένες εξουσίες, θα υπάρχουν αυτού του είδους τα προβλήματα που 
έχω αναφέρει, όμως δίνουμε περισσότερες εξουσίες από τον θεσμό των διερευνητικών επιτροπών. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Σε μια χώρα δικαιοκρατική αναμφίβολα για την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών του κράτους και την ομαλή 
συμβίωση των πολιτών είναι απαραίτητο να ψηφίζονται νόμοι.  Στη χώρα μας υπήρξαν αρκετοί νόμοι που 
αποτελούσαν εργαλεία στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας, για να πατάξει τη διαπλοκή και τη διαφθορά.  
Δυστυχώς όμως, τόσο καιρό δεν τα αξιοποίησαν, γιατί προφανώς φαίνεται ότι δεν ήθελαν.  Ο ειδικός αυτός νόμος 
δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνος του λύση του μεγάλου, κατ’ εμάς εθνικού, προβλήματος της διαφθοράς.  Η 
λύση του προβλήματος έγκειται στον κάθε θεσμό, στο κάθε όργανο του κράτους και σε κάθε φορέα του να 
καταλήξει επιτέλους ότι η ανάληψη ενός δημόσιου λειτουργήματος δεν αποτελεί ευκαιρία πλουτισμού και 
εκμετάλλευσής του για ίδιον όφελος, αλλά ένα βήμα προσφοράς προς την πατρίδα και προς τον πολίτη.  

 Εμείς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, όλο αυτό το διάστημα, προσηλωμένοι στις αρχές της διαφάνειας, της 
νομιμότητας και της μη συνταγματικής εκτροπής της χρηστής διοίκησης, αλλά και της επιθυμίας μας για πλήρη 
πάταξη της διαφθοράς, συνεργαστήκαμε με τα άλλα κόμματα, το υπουργείο, τη Γενική Εισαγγελία και τον 
Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, για να βρίσκεται σήμερα ενώπιόν μας το τελικό αυτό κείμενο.  

 Σχετικά με τις τροπολογίες των φίλων Οικολόγων νομίζω δε χρειάζεται να αναφερθώ, ήδη έχω εξηγήσει. 
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 Για την πρόταση του φίλου του Κωστή αντιλαμβάνομαι θα υπάρχει μια διαφοροποίηση, που ενδεχομένως 
να αλλάξουμε την αρχική μας σκέψη.  Θα ακούσουμε στη συνέχεια και θα τοποθετηθούμε ξανά. 

 Πριν κλείσω, θα ήθελα να καλέσω την κυβέρνηση να καταθέσει, κυρία υπουργέ, συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία της Αρχής, για να μη μείνει τελικά ο νόμος κενός, χωρίς 
περιεχόμενο. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο της επιτροπής Νομικών, τον 
φίλο τον Νίκο τον Τορναρίτη, ο οποίος πραγματικά με επιμονή, υπομονή συνέβαλε στα μέγιστα, για να φτάσουμε 
μέχρι εδώ.  Τον συνάδελφο Άριστο Δαμιανού, με τον οποίο, παρ’ όλο που απουσιάζει λόγω θεμάτων υγείας, 
είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, καθώς και με τους συναδέλφους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
ΑΚΕΛ, για να καταλήξουμε εδώ.  Βεβαίως, δεν μπορώ να παραλείψω τον συνάδελφο τον Κωστή τον Ευσταθίου, 
που όλη αυτή την περίοδο -και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής- που όλοι μαζί είχαμε μια άψογη συνεργασία, 
για να φτάσουμε εδώ.  Στο πλαίσιο λοιπόν ενός πολιτικού πολιτισμού τα καταφέραμε με σύνθεση και συνεργασία 
να παρουσιάσουμε ενώπιόν σας ό,τι το καλύτερο γι’ αυτό το νομοθέτημα. 

 Επιτρέψτε μου τέλος να ευχαριστήσω, γιατί την τελευταία στιγμή φάνηκε πολύτιμη η βοήθειά της, τη 
διευθύντρια της Βουλής, την κ. Τασούλα Ιερωνυμίδου, για τη συνεργασία που είχαμε, αλλά και τα μέλη της 
γραμματείας της κοινοβουλευτικής επιτροπής. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μαζί όλη η γραμματεία εδώ, αντιλαμβάνομαι, και η κ. Βαλεντίνη μέσα. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ναι, βέβαια, το είπε και ο Πρόεδρος, ο Προεδρεύων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όχι, ο Πρόεδρος είναι ουδέτερος κύριος. 

 Ο επόμενος συνάδελφος που είναι σημειωμένος είναι ο Γιώργος ο Λουκαΐδης, που αντιλαμβάνομαι 
απουσιάζει. 

 Θέλει να μιλήσει κάποιος συνάδελφος άλλος; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:   

 Όχι. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, να μιλήσω εγώ; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είναι ο κ. Τορναρίτης μετά.   

 Αν θέλετε εσείς... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Εγώ είμαι τελευταίος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α, είσαι τελευταίος.  Ελοάρκαζα να σε αφήσω προτελευταίον, να μιλήσει ο Νικόλας τελευταίος. 

 Έλα, κύριε Νικόλα. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Θέλεις να μιλήσεις; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Όι, μίλα εσύ.  Άλλωστε, εκπροσωπείς με! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Γελώντας) 
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 Όι, εν νομίζω να γίνεται τούτο, κύριε Τορναρίτη!  Έχει ένσταση το προεδρείο επί τούτου! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ανάλογα με το τι εννά πει βέβαια! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α! 

 Το λοιπόν, ο Νικόλας. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι η κυπριακή κοινωνία έχει κλονιστεί συθέμελα από τα σκάνδαλα 
διαπλοκής και διαφθοράς.  Τα πορίσματα του συνεργατισμού και των χρυσών διαβατηρίων έδειξαν την έκταση 
αυτής της διαπλοκής.  Η εικόνα της χώρας μας αυτή την περίοδο είναι ίσως η χειρότερη στον ευρωπαϊκό χώρο 
σε ό,τι αφορά τέτοια φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς.  Οι εκθέσεις της Moneyval, της GRECO, της Διεθνούς 
Τράπεζας, η Διεθνής Ελεγκτική Αρχή, όλες συμφωνούν και συνηγορούν στο τεράστιο πρόβλημα και στην έκταση 
που δυστυχώς διαπιστώνεται σε ό,τι αφορά τη διαπλοκή στη χώρα μας.  Εξάλλου, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο 
διαπιστώνουμε ότι έχουν επιδεινωθεί όλοι οι σχετικοί δείκτες σε ό,τι αφορά την πάταξη και τη διαπλοκή στη χώρα 
μας, με επιστέγασμα αυτής της κακής εικόνας το τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 
αναφέρεται ονομαστικά στη χώρα μας και στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά τη σχέση του 
με τα Pandora Papers.   

 Θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε πλέον ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα τεραστίων διαστάσεων, που 
ενδεχομένως να επηρεάζει και την ίδια τη βιωσιμότητα της κυπριακής οικονομίας, καθώς, αν δεν ανασκευάσουμε 
την εικόνα της αναξιοπιστίας που αυτή τη στιγμή παρουσιάζει η χώρα μας, καμία σοβαρή επιχείρηση, κανένας 
σοβαρός επενδυτής δε θα μπορεί να δραστηριοποιείται στην Κύπρο.  Θα μας μείνουν μόνο οι απατεώνες, κάτι 
που θα επηρεάσει την εικόνα της χώρας μας για τις επόμενες δεκαετίες!  

 Και δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, η πραγματικότητα είναι ότι η δυσάρεστη και θλιβερή διαπίστωση είναι ότι 
πράγματι οι θεσμοί στην Κύπρο δε λειτουργούν στον βαθμό που θα έπρεπε.  Αποτελεί ντροπή για τη χώρα μας 
το ότι ο μοναδικός θεσμός αυτή τη στιγμή που διερευνά το σκάνδαλο των Pandora Papers είναι ο Παγκύπριος 
Δικηγορικός Σύλλογος. 

 Επομένως, ξεκάθαρα θεωρούμε ότι πρέπει κάτι να γίνει και να γίνει κάτι άμεσα και ριζικά σε ό,τι αφορά 
την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.  Και θεωρούμε ότι σήμερα το νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας, 
ως αυτό έχει διαμορφωθεί, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.  Οφείλουμε να σημειώσουμε 
ότι το κείμενο, ως έχει διαμορφωθεί, οφείλεται στην τεράστια προσπάθεια που όντως έχει καταβάλει η επιτροπή 
Νομικών και οφείλουμε φυσικά να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της επιτροπής, τον κ. Τορναρίτη, και τα 
υπόλοιπα μέλη της επιτροπής για τη δουλειά που έχουν κάνει σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των προνοιών του 
νομοσχεδίου, γιατί οφείλουμε να σημειώσουμε ότι το αρχικό νομοσχέδιο που ήρθε ενώπιον της Βουλής δεν 
προνοούσε στην ουσία οποιεσδήποτε ουσιαστικές αρμοδιότητες και εξουσίες για την Αρχή.  Θα ήταν ένα σώμα 
που θα έκαμνε ακαδημαϊκές μελέτες και έρευνες για τη διαπλοκή στη χώρα μας!  Θα διορίζονταν τα μέλη της 
Αρχής από την κυβέρνηση με ανανέωση της θητείας τους κατά την κρίση του Προέδρου και θα ήταν ευάλωτοι 
δηλαδή στην εύνοια του Προέδρου χωρίς πραγματικές εξουσίες και αρμοδιότητες!   

 Η δική μας θέση από την αρχή, κύριε Πρόεδρε, ήταν ότι αυτή η Αρχή θα έπρεπε να ήταν πραγματικά 
ανεξάρτητη, να μην επιλέγονται τα μέλη της από την εκάστοτε κυβέρνηση, την εκτελεστική εξουσία, την οποία 
καλείται να ελέγξει και να διερευνήσει, αλλά και να έχει πραγματικές εξουσίες και αρμοδιότητες, αποτελεσματικές 
αρμοδιότητες.  Να έχει με άλλα λόγια δόντια πραγματικά, έτσι ώστε να μπορεί να πατάξει τη διαπλοκή και τη 
διαφθορά στη χώρα μας.  Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε τουλάχιστον αυτή η Αρχή 
να έχει παρόμοιες αρμοδιότητες όπως έχει σήμερα η Αρχή Διερεύνησης των Παραπόνων Κατά της Αστυνομίας, 
όπως έχει η Αρχή για τα στημένα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο, για τους αθλητικούς αγώνες.  Επομένως, 
σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι υπάρχουν ανακριτικές και ερευνητικές εξουσίες και αρμοδιότητες σε αυτή την 
Αρχή με βάση το νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά τη συλλογή μαρτυρικού υλικού, ακόμα και ένορκης κατάθεσης, που 
υπάρχει πρόνοια μέσα στο νομοσχέδιο.  Δικαιούται η Αρχή να κλητεύει μάρτυρες, να παίρνει καταθέσεις και είναι 
ποινικό αδίκημα η μη συνεργασία με την Αρχή ή η μη παρουσίαση σε ό,τι αφορά την κλήση του όποιου μάρτυρα.   

 Δεν έχει η Αρχή -σίγουρα αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο- οποιαδήποτε εξουσία να προχωρήσει σε 
καταχώριση ποινικής υπόθεσης στο δικαστήριο ή σε προώθηση ποινικής υπόθεσης στο δικαστήριο, καθώς 
θεωρώ όλοι συμφωνούμε ότι αυτή την αρμοδιότητα πρέπει να την έχει η Νομική Υπηρεσία, ο Γενικός 
Εισαγγελέας.  Εξάλλου, σημειώνω ότι ούτε και οι τροπολογίες των Οικολόγων περιλαμβάνουν τέτοιες 
αρμοδιότητες και εξουσίες για την Αρχή.  Επομένως, δεν καταλαβαίνω για ποιες επιπρόσθετες διερευνητικές, 
ανακριτικές εξουσίες είναι που συζητάμε.  Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω και θα ήταν καλά κάποιος να μας εξηγήσει 
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τι περισσότερο θα έπρεπε να έχει ως αρμοδιότητες αυτή η Αρχή.  Και, αν μας πείσουν ότι χρειάζεται να έχει 
επιπρόσθετες αρμοδιότητες, εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να τις υποστηρίξουμε.   

 Αυτό έχει γίνει, κύριε Πρόεδρε, μετά από έντονη διαβούλευση και να ευχαριστήσουμε και την Υπουργό 
Δικαιοσύνης για τη δική της συμμετοχή σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του νομοσχεδίου, αλλά θέλουμε να είμαστε 
απόλυτα ξεκάθαροι.  Εμείς δε θεωρούμε ότι αυτή η Αρχή από μόνη της ή το σημερινό νομοσχέδιο θα πατάξει το 
φαινόμενο της διαπλοκής και της διαφθοράς στη χώρα μας.  Πρέπει να γίνουν πολλά άλλα πράγματα.  Εμείς 
έχουμε καταθέσει σωρεία εισηγήσεων για το τι πρέπει να γίνει, για να μπορέσουμε να έρθουμε στο επίπεδο να 
ξεκινήσουμε να ανασκευάζουμε τη μαύρη εικόνα που έχει διαμορφωθεί για την Κύπρο στο εξωτερικό.  
Δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν σε προσωπικό επίπεδο οφέλη για 
τον Πρόεδρο ή για τους υπουργούς.  Να διορίζονται μη εκτελεστικοί ή διοικητικοί σύμβουλοι στους ημικρατικούς 
οργανισμούς, για να ελέγχουν τους υπόλοιπους.  Να υπάρχει ασυμβίβαστο σε ό,τι αφορά τον διορισμό 
ανεξάρτητων κρατικών αξιωματούχων, να μη διορίζονται υπουργοί, δήμαρχοι ή άλλα πολιτικά πρόσωπα σε 
τέτοιους ανεξάρτητους θεσμούς.   

 Το πιο σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, ο κάθε θεσμός είναι όσο αποτελεσματικός όσο τα μέσα και οι υποδομές 
που έχει στη διάθεσή του, για να μπορεί να κάμνει τη δουλειά του!  Εάν αυτή η Αρχή δε θα έχει στη διάθεσή της 
το προσωπικό, τον προϋπολογισμό που πρέπει να έχει, θα συνιστά κοροϊδία απέναντι στον κυπριακό λαό, γιατί 
απλά θα έχουμε μία Αρχή κατ’ όνομα.  Δε θα έχει τα μέσα, για να μπορεί ακριβώς να διερευνά τα φαινόμενα 
διαπλοκής και διαφθοράς!  Και επομένως, σήμερα θα θέλαμε να ακούσουμε από την κυβερνητική παράταξη μια 
συγκεκριμένη δέσμευση σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό της Αρχής, πότε θα έρθει, τι θα περιλαμβάνει, πώς 
θα υλοποιηθεί, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν αυτή η Αρχή να έχει στη διάθεσή της το απαραίτητο 
προσωπικό, τις υποδομές, για να μπορέσει να ξεκινήσει την όποια διερεύνηση.  Σημειώνω ότι ο πρώτος 
συμπληρωματικός προϋπολογισμός θα έρθει ενώπιον του σώματος τον ερχόμενο Ιούνιο.  Εμείς θα θέλαμε να 
γνωρίζουμε κατά πόσο αυτά τα €4 εκατομ. που υπάρχουν στο Ταμείο Ανάκαμψης θα διοχετευθούν από τον 
Ιούνιο στην Αρχή, που θα ξεκινήσει τις εργασίες της, και θέλουμε να το γνωρίζουμε σήμερα, κύριε Πρόεδρε.  
Όταν θα ψηφίσουμε, να ξέρουμε ότι δεν ψηφίζουμε μια Αρχή στα χαρτιά, αλλά μία Αρχή που θα έχει πραγματικά 
μέσα και υποδομές στη διάθεσή της, για να κάμει τη δουλειά της. 

 Κλείνοντας, σε σχέση με την τροπολογία που έχω ακούσει προηγουμένως από τον συνάδελφο τον Κωστή 
τον Ευσταθίου, έχει δίκαιο σε ό,τι αφορά τους κινδύνους για τη δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων ή 
και των όποιων στοιχείων.  Αυτό πρέπει να το συγκρίνουμε όμως και να το φέρουμε σε αντιδιαστολή με έναν 
άλλον υπαρκτό κίνδυνο, αυτόν του να μην υπάρχει ένα μητρώο καταγγελιών.  Γιατί σημειώνουμε ότι αυτή η Αρχή 
θα διορίζεται με εξαετή θητεία και δε θα επαναδιορίζεται, θα μπαίνουν άλλοι.  Επομένως, δεν πρέπει να γνωρίζει 
η επόμενη Αρχή ποιες καταγγελίες έχουν διερευνηθεί;  Θα διατρέχουμε τον κίνδυνο να γίνονται διπλές και τριπλές 
έρευνες για την ίδια καταγγελία, εάν δεν υπάρχει ένα μητρώο, έτσι ώστε να ενημερώνονται τα μέλη της Αρχής 
ότι έχει γίνει η όποια προηγούμενη έρευνα.   

 Επομένως, για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε εξηγήσει, κύριε Πρόεδρε, για τους οποίους φυσικά 
έχει εξηγήσει και ο συνάδελφος ο κ. Λεωνίδου, θα υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο και τις τροπολογίες που έχουν 
διαμορφωθεί μεταξύ των κομμάτων Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ και Δημοκρατικού Κόμματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο. 

 Και τον λόγο τώρα θα πάρει ο πρόεδρος της επιτροπής... 

 Ο κ. Λουκαΐδης ακυρώθηκε με εισήγηση... 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Να πω μια κουβέντα, μου επιτρέπετε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μα, τωρά, εμβόλιμη, κύριε Σαββίδη; 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Σε παρακαλώ, ένα λεπτό, τριάντα δύο δευτερόλεπτα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σήκω πάνω και να την πεις, κύριε, από τη θέση σου. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Παρά το ότι με κάλυψαν οι συνάδελφοι, απλώς κάτι.  Δύο ευθείες, για να είναι παράλληλες, παίρνουν την 
ίδια κλίση.  Εμείς στην Κύπρο κάμαμε μια παγκόσμια πατέντα και είναι και ταυτόσημες και παράλληλες οι λέξεις 
«Κύπρος» και «ρεζίλι διεθνώς από διαφθορά»!  Ελπίζω τούτη η κλίση κάποια στιγμή να σπάσει με την ψήφιση 
του συγκεκριμένου νομοσχεδίου! 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. 

 Κύριε πρόεδρε της επιτροπής, έχετε τον τελευταίο λόγο. 

 Και, μέχρι που να ανέλθει στο βήμα ο κ. πρόεδρος της επιτροπής, ο οποίος επιτέλεσε εξαίρετο έργο, να 
υπενθυμίσω ότι δεν είναι η έλλειψη νομοθεσίας.  Έχουμε το καλύτερο όπλο στα χέρια μας, τον Ποινικό Κώδικα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος περίπου αράχνιασε!  Τέλειο εργαλείο, αλλά δεν τ’ αγγίζει κανένας, διότι 
είναι πυρακτωμένο ολίγον τι!   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου) 

 Χαίρομαι, κύριε πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού, που συμφωνείτε μαζί μου.  Πολύ καλός οιωνός 
αυτός!  Ευχαριστώ! 

 Το λοιπόν, κύριε πρόεδρε της επιτροπής. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Να μου επιτρέψετε πρώτα να καλωσορίσω για δεύτερη φορά την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως.  Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στην ολομέλεια κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου που αφορά το 
υπουργείο της και να πω ότι είναι καλό παράδειγμα, το οποίο, κατά την άποψή μου, θα ήταν καλά να εφαρμόσουν 
όλοι οι υπουργοί της όποιας κυβέρνησης.  Οι βουλευτές έχουν ένα συγκεκριμένο έργο, τις πλείστες όσες φορές 
να διαχειρίζονται τα νομοσχέδια που αποστέλλονται από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία και τον όποιον 
υπουργό.  Έχω την εντύπωση ότι το λιγότερο που θα μπορούσε να γίνει είναι αυτό που πράττει σήμερα η κυρία 
υπουργός, η οποία συνεισέφερε σε πολλά επίπεδα, για να φτάσουμε σήμερα ενώπιόν σας και ενώπιον των 
Κυπρίων πολιτών και να πούμε ότι, ναι, έχουμε μπροστά μας ένα νομοσχέδιο που περιέχει και προληπτικές και 
εκπαιδευτικές και συστατικές και ερευνητικές και ανακριτικές αρμοδιότητες, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. 
Παπαδόπουλος.  Κάποιος μου έστειλε και ένα μήνυμα στο τηλέφωνο και οφείλω να το διαβάσω:  «Και ο λαϊκισμός 
είναι μια μορφή δολιοφθοράς».  Να το προσέξετε τούτο.   

 Οφείλω έτσι να ευχαριστήσω τον Άριστο Δαμιανού, ο οποίος οικουρεί αυτή τη στιγμή λόγω του κορωνοϊού, 
τον αγαπητό φίλο τον κ. Λεωνίδου, τον αγαπημένο μου φίλο τον βουλευτή της ΕΔΕΚ τον κ. Ευσταθίου και όλους 
ανεξαρτήτως τους βουλευτές της επιτροπής Νομικών, γιατί για πολλές ημέρες, για πάρα πολλές ώρες -και όχι 
μόνο τις ώρες των συνεδριάσεων της επιτροπής, αλλά και νύχτες και μέρες δουλέψαμε- δουλέψαμε σκληρά και 
φέραμε, κυρίες και κύριοι, ένα αποτέλεσμα στην πράξη και λυπούμαι πολύ γι’ αυτούς τους πολύ ολίγους, ίσως 
ένας-δύο, που προσπαθούν να μειώσουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία της κυπριακής πολιτείας.  Και λέω είναι μεγάλη 
επιτυχία της κυπριακής πολιτείας, γιατί αυτό το νομοσχέδιο στάλθηκε από την κυβέρνηση, έγινε ειδική σύσκεψη 
στο προεδρικό μέγαρο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος μας είπε «ότι θέλετε προσθέστε, εγώ είμαι 
έτοιμος να το στηρίξω και δε θα το αναπέμψω στη Βουλή» και όλοι μαζί εφέραμεν τούτο το αποτέλεσμα.  Εγώ 
δε θα προσπαθήσω σήμερα να φέρω τα κάστανα πιο κοντά στο Δημοκρατικό Συναγερμό, αρκούμαι να πω ότι 
όλοι μαζί τα καταφέραμε.   

 Θα πω επίσης ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα, γιατί τούτα ούλλα που λέτε είναι σωστά, αλλά 
δεν εγεννήθηκε η διαφθορά στην Κύπρο εχτές ή προχτές ή πριν τρία-τέσσερα χρόνια.  Έχω την εντύπωση ότι 
τα φαινόμενα της διαφθοράς και της διαπλοκής υπήρξαν με τη γένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπάρχουν 
ακόμα.  Η διαφορά ποια είναι;  Ότι τα τελευταία χρόνια κάποιοι οδηγήθηκαν, ευτυχώς, και στη φυλακή και 
αναδείχθηκε το θέμα και καλώς αναδείχθηκε και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είμαστε σήμερα πάλι εδώ, για να 
ψηφίσουμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο.  Και γιατί άραγε είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο τούτο που 
ψηφίζουμε σήμερα;  Γιατί πρώτα και πάνω απ’ όλα εναρμονιζόμαστε με τον σύγχρονο κόσμο, εναρμονιζόμαστε 
με την Μάνιβαλ, με την Γκρέκο, με όλες εκείνες τις χώρες που θεωρούν και φαίνονται ότι έχουν μηχανισμούς, για 
να πατάξουν τη διαφθορά και ειδικότερα τη διαφθορά μεταξύ πολιτικού και πολίτη. 

 Θα πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Αρχή που έχουμε μπροστά μας, το νομοσχέδιο που έχουμε 
μπροστά μας, είναι πραγματικά ανεξάρτητη, γιατί δεν υπάγεται σε κανένα απολύτως όργανο του κράτους και δε 
δέχεται εντολές και οδηγίες από κανέναν, έχει δικό της προϋπολογισμό, οι παύσεις των μελών της Αρχής 
ακολουθούν τον ίδιο τρόπο παύσης των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Έρχομαι τώρα στον τροπο 
διορισμού για τον οποίο έγινε μια μεγάλη συζήτηση και καλώς αναπτύχθηκε τούτη η συζήτηση.  Ευχαριστούμε 
τους πολίτες που ήρθαν, ναι, στη Βουλή και κατέθεσαν τις απόψεις τους και γίναμε πιο σοφοί.  Η Βουλή πρέπει 
να ανοίγει τις πόρτες της στην κοινωνία, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε σε κλειστά δωμάτια, 
διότι στο τέλος της ημέρας θα πεθάνουμε οι ίδιοι από την αναπνοή μας, από το διοξίδιο του άνθρακα που 
παράγουμε.  Άρα, λέω, καλωσορίζουμε τις απόψεις των πολιτών, τις οποίες εφαρμόσαμε στη πράξη και κάναμε 
πλήρως ανεξάρτητο τον τρόπο διορισμού των μελών της επιτροπής.  Πώς;  Δημιουργείται ένα γνωμοδοτικό 
συμβούλιο με πρόεδρο αφυπηρετήσαντα δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο οποίος ορίζεται από το Ανώτατο 
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Δικαστήριο, και μέλη τον πρόεδρο της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, τον πρόεδρο του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τον πρόεδρο του ΣΕΛΚ και τον πρόεδρο της Συνόδου των Πρυτάνεων.  Το 
συγκεκριμένο γνωμοδοτικό συμβούλιο παρίσταται σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της επιτροπής Νομικών 
της Βουλής και καταθέτει κατάλογο δεκαπέντε ατόμων, με αλφαβητική τοποθέτηση των ατόμων, και με τα 
βιογραφικά τους.  Αφού προηγηθεί ενημέρωση και συζήτηση της επιτροπής, ο πρόεδρος του γνωμοδοτικού 
συμβουλίου παραθέτει και παραδίδει τον συγκεκριμένο κατάλογο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος 
προχωρεί, βάσει των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων, στον διορισμό της πενταμελούς επιτροπής.  Να πω ότι 
η θητεία της επιτροπής θα είναι εξαετής, για να μην καλύπτει μόνο μία διακυβέρνηση και τα καθήκοντά της είναι 
πάρα πολλά, πιστέψετέ με, μακάρι να τα προλάβει.  Και να σας πω τζιαι και κάτι ακόμα.  Εδώ είμαστε όλοι, να 
στήσουμε την Αρχή, να δυναμώσουμε την Αρχή και πρώτοι εμείς του Δημοκρατικού Συναγερμού δηλώνουμε ότι 
είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε και άλλες ανακριτικές αρμοδιότητες, σεβόμενοι πάντοτε, προσέξτε, τον όρκο 
που εδώσαμε στο σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι τον όρκο που εδώσαμε σε κάποιους που ίσως 
φωνάζουν εκεί έξω.   

 Θέλω να προσθέσω στη σημερινή ομήγυρη, στην ολομέλεια της Βουλής, ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος εμφανίστηκε ενώπιον της επιτροπής στην προτελευταία συνεδρία, δήλωσε ότι 
το νομοσχέδιο είναι αρκούντως ικανοποιητικό.  Ευχαριστούμε πάντα τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για τις 
ιδέες, τες προτάσεις, τες εισηγήσεις του, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε όλοι σε τούτη την αίθουσα ότι νομοθέτες 
εμείς είμαστε, εμάς εψήφισε ο λαός, εμάς τους πενήντα έξι έστειλαν οι πολίτες για να τους υπηρετούμε και όχι 
κάποιους άλλους που μπορεί να έχουν τις δικές τους απόψεις, οι οποίες είναι απόλυτα σεβαστές.  Και θέλω να 
τονίσω ότι η επιτυχία της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς δεν εξαρτάται από το κατά πόσον έχει ή δεν 
έχει ανακριτικές εξουσίες.  Μοντέλα άλλων χωρών έχουν θεωρηθεί πετυχημένα με ή χωρίς ανακριτικές εξουσίες.  
Ας μη χάσουμε λοιπόν την ουσία για χάρη του εντυπωσιασμού.  Το ξέρω πολύ καλά ότι σήμερα ίσως έπρεπε να 
βγάλω έτσι μία ομιλία εδώ πέρα τζιαι να σας πω τζιαι να σας τονίσω τούτα που πολλά σωστά είπε ο κύριος 
Παπαδόπουλος αναλύοντας το νομοσχέδιο, ότι είναι ένα σημαντικότατο δικό σας δημιούργημα, το οποίο 
ουσιαστικά απαντά σε τούτα ούλλα που εσείς λέτε, ότι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, πρέπει να εναρμονιστεί 
η Κυπριακή Δημοκρατία με τα συμβαίνοντα στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πρέπει να 
πείσουμε και εντός και εκτός ότι πολυεπίπεδα αλλάζουμε.  Και, όταν λέω εγώ «αλλάζουμε» εννοώ όλοι βεβαίως.  
Διότι εδιαπίστωσα ότι κάποιοι προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ’ έξω, θεωρώντας ότι οι άλλοι έκαμαν 
ή προέβησαν σε πράξεις διαφθοράς, ενώ οι άλλοι, οι υπόλοιποι, είναι άσπιλοι και αμόλυντοι.  Εγώ θα πω ότι απ’ 
όλες τις παρατάξεις διαχρονικά υπήρξαν τούτα τα φαινόμενα, φαινόμενα τα οποία οφείλουμε να αποτάξουμε και 
αυτό είναι το μήνυμα που θα έπρεπε σήμερα να φεύγει από ετούτη ακριβώς την αίθουσα.   

 Θέλω να πω και το εξής:  Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε χώρες όπως η Νορβηγία, η Ισπανία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Ρουμανία, που έχουν δημιουργήσει ειδικά σώματα με πλήρεις ανακριτικές εξουσίες τα έχουν εντάξει 
-προσέξτε- τα έχουν εντάξει στην εισαγγελία τους και στην αστυνομία τους.  Εμάς η δική μας Αρχή κατά της 
Διαφθοράς είναι πλήρως ανεξάρτητη, αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά.   

 Κάποιοι εμίλησαν για την Αρχή κατά της Διαφθοράς της Σιγκαπούρης και μάλιστα μας κάλεσαν να την 
υιοθετήσουμε.  Ερεύνησα το θέμα και η Αρχή κατά της Διαφθοράς της Σιγκαπούρης υπάγεται στον 
πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης.  Θέλετε να υπάξουμε το συγκεκριμένο νομοθέτημα στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας;  Εμείς δε θέλουμε!  Εμείς θέλουμε να είναι ανεξάρτητη, πραγματικά ανεξάρτητη, η συγκεκριμένη 
Αρχή. 

 Θα πω παράλληλα ότι έχω εδώ πέρα επιστολή που μου εστάλη σήμερα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως -και ευχαριστώ την υπουργό, την καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, και σε εσάς- μέσα από την 
οποία, μας γνωστοποιεί ότι άμεσα θα καταβληθεί ό,τι κονδύλι χρειαστεί για την άμεση λειτουργία της επιτροπής.  
Παράλληλα, πρέπει να σας ενημερώσω ότι υπάρχει ένα κονδύλι €4,6 εκατομ. ως το 2026 και το ανάλογο κομμάτι 
μπορεί να το λάβει η επιτροπή για φέτος, για να αρχίσει έτσι τη λειτουργία της.   

 Να πω ότι σε τούτο το αποτέλεσμα το πολύ σημαντικό που έχουμε σήμερα έχει συνεισφέρει και ο κ. 
Θεοπέμπτου τον οποίο βλέπω εκεί στο βάθος και έχω ξεχάσει να αναφέρω και έχει συνεισφέρει καταλυτικά θα 
έλεγα.  Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα.  Το γνωρίζετε 
πολύ καλά ότι η Βουλή δεν έχει δικιά της υπηρεσία, οπόταν δανειζόμαστε -και ευχαριστούμε- τις γνώσεις, την 
εμπειρία, αλλά ειδικότερα τη γνωμάτευση, τη νομική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. 

 Θέλω να υποβάλω έτσι μία προφορική εισήγηση σε σχέση με την τροπολογία που έχει καταθέσει ο κ. 
Ευσταθίου:  Βάσει της νομοθεσίας το μητρώο υπάρχει στα γραφεία εκεί πέρα της Αρχής για πέντε χρόνια.  Εγώ 
θα έλεγα ότι, αν περιορίσουμε κάπως το χρόνο, ίσως συναντήσουμε τις ανησυχίες των συναδέλφων και θα 
εισηγούμουν να καταθέσουμε τροπολογία για τρία χρόνια, αντί για πέντε χρόνια, ούτως ώστε να δίδεται η ευκαιρία 
να υπάρχει πληροφόρηση, αλλά να μην είναι σ’ ένα μακρύ χρονικό διάστημα στο οποίο μπορεί να 
εμφιλοχωρήσουν οι ανησυχίες του κ. Κωστή Ευσταθίου.   

 Άρα, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, καταθέτω στο σώμα τη συγκεκριμένη προφορική επίσης 
τροπολογία. 

 Θα πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, ότι δεν μπορούμε προφανώς. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Που αφορά την τροπολογία του κ. Κωστή, αντιλαμβάνομαι;  

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Αν μπορείτε να την εντάξετε εκεί ή ξεχωριστή.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ε, αν δεχτεί ο Κωστής. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Θα πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τις 
τροπολογίες των Οικολόγων, γιατί ακριβώς, όπως μας εξηγήθηκε πολλές φορές από τον Γενικό Εισαγγελέα, 
στην προσπάθειά τους ίσως ο κ. Θεοπέμπτου και οι Οικολόγοι να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο, όπως οι ίδιοι 
πιστεύουν, το νομοσχέδιο, θα καταλήξουμε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.  Και εξηγούμαι:  
Βαρυφορτώνοντας την Αρχή με τούτα που εισηγούνται σήμερα οι Οικολόγοι, θα περιπλέξουμε τον τρόπο 
λειτουργίας της και θα την καταστήσουμε τουλάχιστον πλήρως αναποτελεσματική. 

 Θέλω όμως να προσθέσω τζιαι κάτι άλλο, που τούτο είναι διατύπωση των νομικών είτε της Γενικής 
Εισαγγελίας είτε έγκριτων νομικών που έχουμε στην ίδια την επιτροπή:  Θα επιμολύνουμε τη διαδικασία και στην 
προσπάθεια όλων, καλοπροαίρετα, να οδηγήσουμε τους πραγματικά διεφθαρμένους στη δικαιοσύνη, στο τέλος, 
άθελά μας -το τονίζω, εγώ δεν λέω ότι κάποιοι προσπαθούν να βαρυφορτώσουν την Αρχή με τόσες 
αρμοδιότητες, για να αθωώσουν κάποιους- αλλά άθελά μας, αν υπερψηφίζαμε τις συγκεκριμένες προτάσεις, στο 
εγγύς ή στο απώτερο μέλλον θα αθωώναμε διεφθαρμένους τους οποίους θα θέλαμε να οδηγήσουμε στη 
δικαιοσύνη και στη φυλακή.   

 Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους όσοι συνείσφεραν, και είναι πολλοί, για τη σημερινή 
ημέρα, είναι πολύ σημαντική η σημερινή μέρα, ευχαριστώ και τον κ. Κυπριανού που απευθύνει τις ευχαριστίες 
του έτσι μπροστά μου και εύχομαι και ελπίζω την ίδια σύνεση… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε πρόεδρε της επιτροπής, μα σαν να μεν άκουσα… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Διαμαρτύρεται, αλλά δε θέλω να πω… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ε, γιατί λέεις ψέματα; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Δεν είναι σωστό να… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Αστειευόμενος) 

 Εξεκινήσαμε να διαστρεβλώνουμε τα πράγματα πριν… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 …να βρίσκεται κάποιος στο βήμα τζιαι να ακούει μουρμούρα συνέχεια μπροστά του.  Είπα να 
συμπεριφερθώ ευγενικά και να πω ότι ο κύριος Κυπριανού απευθύνει και εκείνος τις ευχαριστίες του. 

 Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι με τον ίδιο τρόπο…  Γιατί η υπόσχεση που είχαμε δώσει, θυμάστε πολύ 
καλά, είναι ότι θα παραδώσουμε μία Αρχή με «δόντια».  Αυτό κάναμε, λειτουργήσαμε στη πράξη, αυτή ήταν η 
απόφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε της επιτροπής.  

 Με τα «δόντια» της Αρχής έχουμε κλείσει και θα πάμε τώρα στις τροπολογίες! 

 Κύριε Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Με εσάς πρέπει να ξεκινήσουμε, διότι πρώτη είναι η τροπολογία σας. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Καταρχάς, επειδή έχει εν τω μεταξύ γίνει μία αναρρίθμηση του νομοσχεδίου, επειδή τροποποιήθηκε κατά 
τη διαδικασία, η τροπολογία δεν αφορά πλέον το άρθρο 23 αλλά το άρθρο 24 του νομοσχεδίου για σκοπούς 
διόρθωσης.  Είχε αρχικώς εγγραφεί ως 23.  

 Το δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα…  Ακούγοντας και τον κ. Τορναρίτη, δεν μπορούμε να 
συμφωνήσουμε ότι με το να μειωθεί…  Είναι βεβαίως ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά το να μειωθεί ο χρόνος 
κατά τον οποίο διατηρείται μία καταγγελία στο μητρώο, δεν κερδίζει κάποιος τίποτε ή τουλάχιστον δεν χάνει ένας 
ο οποίος θέλει να κάνει τη ζημιά κακόπιστα στον οποιονδήποτε, διότι θα ανεμίζει ότι «ιδού κάποτε καταγγέλθηκε 
και ήταν στον αριθμό μητρώου με τον τάδε αριθμό η καταγγελία», άρα δεν μπορούμε να την κάνουμε αποδεκτή.   

 Τέλος, θέλω να πω το εξής:  Διασκεδάζοντας τους φόβους του κ. Παπαδόπουλου, τους οποίους βεβαίως 
κατανοώ, άλλο το μητρώο βεβαίως και άλλο το αρχείο.  Αυτού του είδους οι καταγγελίες περιλαμβάνονται σε 
αρχεία, όπως σε όλη τη δημόσια υπηρεσία, και όχι κατ’ ανάγκη σε μητρώο.  Το μητρώο είναι άκρως επικίνδυνο, 
γιατί υπάρχει, όπως έχουμε εξηγήσει, ο κίνδυνος να γίνει κατάχρηση αυτού. 

 Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα καλά λόγια όλων των συναδέλφων και του κ. Λεωνίδου ασφαλώς και 
ανταποδίδω μετά γνώσεως λόγου για το έργο του και ήταν παράλειψή μου όντως να μην αναφερθώ στη συμβολή 
του Γενικού Εισαγγελέα και ιδιαίτερα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για τη συμμετοχή του και στη μεγάλη 
βοήθεια που μας είχε δώσει και μας έδωσε για το ζήτημα του… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Για να καταλάβω, κύριε Ευσταθίου, τώρα την τροπολογία σας πρέπει να την αναγνώσει ο γραμματέας.  
Εισηγείστε δηλαδή το μητρώο να γίνει αρχείο και να προχωρήσουμε και να την ψηφίσουν όλοι ως έχει; 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Το αρχείο είναι κάτι το εσωτερικό σε κάθε υπηρεσία.  Υπάρχει υπηρεσία αρχείου.  Αυτό το οποίο έχουμε 
εμείς ως τροπολογία είναι η κατάργηση του μητρώου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν, ανάγνωσε την τροπολογία της ΕΔΕΚ για τον Κωστή Ευσταθίου.  Ένα λεπτό, κύριε Γεωργίου, 
ένα λεπτό. 

 Κύριοι συνάδελφοι, θα αναγνωστεί η τροπολογία, αν έχουμε την προσοχή σας, του Κωστή του Ευσταθίου. 

 Ναι, παρακαλώ, για να ξέρουμε τι θα κάνουμε παρακάτω.  Κύριε Γεωργίου, αναγνώστε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της 

Διαφθοράς Νόμος του 2019» 

 Γίνεται εισήγηση για διαγραφή του άρθρου 24 του νομοσχεδίου. 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διαγραφή των προνοιών που αφορούν στην τήρηση 
μητρώου καταγγελιών, στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τώρα, πάμε στην ψηφοφορία, κύριοι συνάδελφοι. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας του συνάδελφου Κωστή Ευσταθίου;   

 Άπαντες;  Καλό τούτο. 

 Πόσοι, κύριε Γεωργίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Κύριε Ευσταθίου, εγκρίνεται μετά επαίνων η τροπολογία σας.  Θερμά συγχαρητήρια! 

 Και τώρα προχωρούμε στις τροπολογίες των βουλευτών Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας 
Ατταλίδου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει την πρώτη τροπολογία  

 Κύριοι, έχω ένα…  Εννά τις βάλουμε όλες μαζί, για να πούμε ναι ή ου; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ξεχωριστά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αυτό κάμνω, κύριοι.  Τώρα είναι η πρώτη τροπολογία. 

 Ανάγνωσέ την, κύριε... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Θέλετε να τις πούμε και τις δέκα μαζί και να τους… 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ρώτα τους αν δέχονται, Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μα, συγγνώμη, κύριε, μα, τούντες τέχνες ως πρόεδρος πρώτη φορά τις αντικρίζω, αλλά… 

 Κύριε Θεοπέμπτου, ενοχλεί σας να μπουν σωρευτικά και οι δέκα;  Πες τους κυρίους αν δέχονται ή θέλεις 
μία μία. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Πρόεδρε, η μία τροπολογία η πρώτη είναι μικρή.  Καταλαβαίνω ότι θέλουν να γλιτώσουμε χρόνο.  Δε 
θεωρώ ότι έχει πρόβλημα.  Νομίζω τζιείνη να τη δκιαβάσουμεν.  Η δεύτερη τροπολογία που έν’ μεγάλη μπορώ 
να σηκωστώ να την εξηγήσω, αν θέλετε, αλλά νομίζω εδκιαβάσαν την οι υπόλοιποι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, να βάλω την πρώτη και μετά να πάμε στη δεύτερη. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Να πάσιν ξεχωριστά οπωσδήποτε οι τροπολογίες, αλλά την πρώτη να τη διαβάσουμε, για να καταλάβει 
τζιαι ο κόσμος που μας παρακολουθεί για είντα πράμα μιλούμε.  Η δεύτερη είναι απλώς για τις ανακριτικές 
εξουσίες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ένα λεπτό, ο συνάδελφος ο Άντρος ο Κυπριανού, για να ευκολυνθούμε. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ακολουθούμε εδώ και χρόνια μια διαδικασία στην ολομέλεια της Βουλής για το πώς 
συζητούμε τέτοια ζητήματα.  Επεξήγησέν τες ο συνάδελφος.  Έντζιε θέλω να του στερήσω το δικαίωμα να μας 
τις ξαναεξηγήσει.  Ακούσαμέν τες. 

 Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι θεωρούνται αναγνωσθείσες οι τροπολογίες και ψηφίζουμε.  Τούτη 
τη διαδικασία ακολουθούμεν την εδώ και χρόνια!   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩN: 
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 Κοιτάξετε, κύριοι συνάδελφοι, το καταλαβαίνω, αλλά ο συνάδελφος εισηγείται να βάλουμεν την πρώτη 
τροπολογία… 

 Κύριε Θεοπέμπτου, αποδέχεστε την εισήγηση του συνάδελφου του Άντρου του Κυπριανού να μπουν και 
οι δέκα μαζί και να ολοκληρώσουμε; 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Απλώς η εισήγηση η δική μου είναι ότι πρέπει οι τροπολογίες οι δικές μας να μπουν πρώτα, να μπει η μία 
τροπολογία ξεχωριστή ψηφοφορία από την άλλη τροπολογία.  Δκυο τροπολογίες που έχουμε εμείς.  Η πρώτη 
που είναι η αλλαγή της εργασίας και όλες μαζί οι υπόλοιπες που αφορούν τις… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δε θα σου χαλάσουμε το χατίρι!   

 Πρώτη τροπολογία. 

 Ανάγνωσέ την, κύριε. Εύκολη δουλειά.   

 Μα, μέχρι τώρα ήταν να τελειώσουμε.  Ταλαιπωρείται το προεδρείο έτσι! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ μέρους του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας 

Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019» 

Α. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 3 του νομοσχεδίου, ώστε η παράγραφος (γ) του εδαφίου 
(3) αυτού, να αντικατασταθεί από την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 «(γ) Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο καταρτίζει κατάλογο κατά αλφαβητική σειρά των ονομάτων 
προσώπων που κρίνονται ως κατάλληλα για διορισμό τους στη θέση του Επιτρόπου Διαφάνειας 
και των μελών της Αρχής, ο αριθμός των οποίων είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθμού των 
θέσεων, τον οποίο υποβάλλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μαζί με εκθέσεις αξιολόγησης 
συμβουλευτικού χαρακτήρα που συντάσσει για έναν έκαστο των υποψηφίων, στις οποίες 
καταγράφεται η αιτιολογημένη άποψη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την 
καταλληλότητα ενός εκάστου των υποψηφίων και οι οποίες δημοσιεύονται για σκοπούς 
διαφάνειας, εφόσον εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του υποψηφίου και/ή των υποψηφίων.». 

Σημείωση:  

 Προτείνεται η υποχρεωτική σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για όλους 
τους υποψηφίους για διορισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, στις οποίες θα περιλαμβάνεται 
αιτιολογημένη άποψη αναφορικά με την καταλληλότητα των υποψηφίων και οι οποίες θα δημοσιεύονται, ώστε 
να συμβάλουν στη διαφάνεια της διαδικασίας διορισμού και ως εκ τούτου στην αύξηση εμπιστοσύνης της 
κοινωνίας στα μέλη της Αρχής και κατ’ επέκταση της ίδιας της Αρχής.  

 Επιπρόσθετα, προτείνεται η απάλειψη της πρόνοιας για διεξαγωγή συζήτησης στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων των προσώπων που προτείνει το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, καθώς η συζήτηση επί των 
προσώπων αυτών σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση ενώπιον πολιτικών κομμάτων πολιτικοποιεί το θέμα 
και πλήττει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν, πόσοι συνάδελφοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας, όπως την έχετε ακούσει από τον 
γραμματέα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις είναι υπέρ της τροπολογίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο είναι εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές έχουμε; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Δεν έχουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα δύο ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και ουδεμίαν αποχή, η τροπολογία μας 
απορρίπτεται, κύριε Θεοπέμπτου.  Μετά λύπης μου η συντριπτική πλειοψηφία είναι εναντίον και δεν εγκρίνεται. 

 Τώρα θα πάμε στη δεύτερη τροπολογία, η οποία συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες. 

 Ανάγνωση της δεύτερης, κύριε γραμματέα. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Εντάξει, δέκα σελίδες, δέκα σελίδες.  Εννά τις κάμω εννιά, κύριε… 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Ούτε ο ίδιος ο κ. Θεοπέμπτου  εν απαίτησε να διαβάσουμε. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Εν έχουμε πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε, να τις βάλουμε για ψηφοφορία όλες μαζί τις υπόλοιπες.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία. 

 Διάβασε τις υπόλοιπες τροπολογίες, κύριε γραμματέα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Β. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 7 του νομοσχεδίου, ώστε η παράγραφος (ιδ) του εδαφίου 
(1) αυτού να αντικατασταθεί από την ακόλουθη παράγραφο: 

 «(ιδ) αξιολογεί και διερευνά η ίδια ή εποπτεύει τη διερεύνηση που διεξάγεται από πρόσωπα που 
διορίζονται ή εξουσιοδοτούνται από αυτήν κατά τον τρόπο και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο οποιαδήποτε καταγγελία, πληροφορίες ή δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα περιέρχονται σε γνώση της, τα  οποία σχετίζονται με πράξεις 
διαφθοράς στον δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα∙».   

Σημειώσεις: 

α. Παροχή ανακριτικών εξουσιών στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ως η εισήγηση του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Με αποδεδειγμένη την έκδηλη αδυναμία όλων των αρμόδιων 
υπηρεσιών του κράτους υπεύθυνων για καταστολή αδικημάτων διαφθοράς, η παροχή ανακριτικών 
εξουσιών στη νεοσύστατη Αρχή αποτελεί τη μοναδική οδό διασφάλισης της αποτελεσματικής δράσης της 
Αρχής στην καταπολέμηση της διαφθοράς.  

 Η παροχή στην Αρχή ορισμένων αρμοδιοτήτων που έχουν οι ερευνητικές επιτροπές, όπως προνοείται 
στο νομοσχέδιο, εκτιμάται ως ελλιπέστατο μέτρο, αφού έχει πολλάκις αποδειχθεί στην πράξη ότι τέτοιες 
αρμοδιότητες δε φέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

β. Η ως άνω επεξήγηση ισχύει για όλες τις τροπολογίες που ακολουθούν. 

Γ. Γίνεται εισήγηση για αντικατάσταση του άρθρου 8 του νομοσχεδίου με το ακόλουθο άρθρο: 

 «Εξουσίες 
διερεύνησης. 

 

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Αρχή έχει καθήκον 
και εξουσία να διερευνά, μετά από την υποβολή καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα 
ή μετά από ανάθεση από τον Γενικό Εισαγγελέα και σύμφωνα με τον τρόπο 
και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, καταγγελίες που 
αφορούν πράξεις διαφθοράς και να ενεργεί σχετικά διά των μελών της ή 
προσώπων στα οποία η Αρχή αναθέτει τη διεξαγωγή ανάκρισης, όπως 
προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 

   (2) Το καθήκον και η εξουσία της Αρχής, όπως προβλέπεται στο εδάφιο 
(1), ασκείται αυτεπάγγελτα σε σχέση με καταγγελίες που περιέρχονται σε 
γνώση της με οποιονδήποτε τρόπο ή κατόπιν γραπτού αιτήματος 
οποιουδήποτε προσώπου ή γραπτής ανάθεσης για διερεύνηση από τον Γενικό 
Εισαγγελέα και αφορά καταγγελίες που σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς. 

   (3) Η Αρχή έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία διερεύνησης οιωνδήποτε 
πράξεων διαφθοράς στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου.». 

Δ. Γίνεται εισήγηση για αντικατάσταση του άρθρου 9 του νομοσχεδίου με το ακόλουθο άρθρο: 
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 «Ενέργειες κατά την 
αξιολόγηση 
καταγγελιών και 
πληροφοριών. 

9.-(1) Προτού αρχίσει διαδικασία διερεύνησης δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, η Αρχή μελετά κάθε καταγγελία που της υποβλήθηκε ή της 
οποίας η διερεύνησή της ανατέθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα ή περιήλθε εις 
γνώση της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, προκειμένου να καταλήξει κατά πόσο 
αφορά πράξη που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

   (2) Σε περίπτωση που κατόπιν μελέτης ή ενεργειών, όπως αναφέρεται στο 
εδάφιο (1), η Αρχή καταλήξει ότι καταγγελία δεν αφορά πράξη που εμπίπτει στις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου, πληροφορεί σχετικά γραπτώς το πρόσωπο που 
υπέβαλε την καταγγελία· σε περίπτωση δε που η διερεύνηση της εν λόγω 
καταγγελίας ανατέθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα, η Αρχή τον ενημερώνει 
σχετικά γραπτώς. 

   (3) Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρχή κρίνει σε οποιοδήποτε στάδιο 
εξέτασης και/ή διερεύνησης καταγγελίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου ότι καταγγελία που βρίσκεται ενώπιόν της δεν αφορά αποκλειστικά 
πράξη διαφθοράς, αλλά αφορά και άλλα αδικήματα, ενημερώνει σχετικά τον 
Γενικό Εισαγγελέα και δεν προβαίνει ή/και δε συνεχίζει τη διερεύνηση 
αδικημάτων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εκτός εάν 
της δοθεί σχετική άδεια από τον Γενικό Εισαγγελέα.».   

Ε. Γίνεται εισήγηση για αντικατάσταση του άρθρου 10 του νομοσχεδίου, με το ακόλουθο άρθρο: 

 «Μη παρέμβαση 
Αστυνομίας σε 
ποινική έρευνα της 
Αρχής. 

10. Σε περίπτωση που αρχίσει ποινική έρευνα από την Αρχή για πράξεις 
διαφθοράς που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Αστυνομία δεν 
παρεμβαίνει στην ποινική αυτή έρευνα και τερματίζει ή/και δεν αρχίζει 
οποιαδήποτε παράλληλη ενέργεια.». 

ΣΤ. Γίνεται εισήγηση για προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 10 του νομοσχεδίου, των νέων άρθρων 10Α και 
10Β: 

 «Έναρξη 
διαδικασιών 
διερεύνησης.  

 

(Προσθήκη νέου 
άρθρου) 

10Α.-(1) Για τη διερεύνηση καταγγελιών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου διεξάγονται ανακρίσεις από ένα ή περισσότερα μέλη της Αρχής ή από 
οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στα οποία η Αρχή αναθέτει τη διεξαγωγή 
ανάκρισης, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 

   (2) Η διαδικασία διερεύνησης καταγγελιών αρχίζει με την ανάθεση από 
την Αρχή σε ένα ή περισσότερα μέλη της ή άλλα πρόσωπα στα οποία η Αρχή 
αναθέτει τη διεξαγωγή ανάκρισης, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, της 
διεξαγωγής ανάκρισης σε σχέση με την καταγγελία. 

   (3) (α) Για σκοπούς εκτέλεσης του καθήκοντός της για 
διερεύνηση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του 
άρθρου 8, η Αρχή δύναται να αναθέτει τη διεξαγωγή 
ανακρίσεων σε πρόσωπα που ορίζονται από αυτήν ως 
ανακριτές, όπου και όπως προβλέπεται στον παρόντα 
Νόμο. 

   (β) Η διεξαγωγή των ανακρίσεων από πρόσωπα που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου (α) ελέγχεται και 
εποπτεύεται από την Αρχή, τα δε πρόσωπα αυτά 
ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της και, σε περίπτωση 
που κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνονται στα 
καθήκοντά τους, η Αρχή έχει δικαίωμα να τα παύσει και 
να τα αντικαταστήσει. 

   (γ) Ως ανακριτές ορίζονται από την Αρχή πρόσωπα 
εγνωσμένου κύρους και ήθους, ανωτάτου 
επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου με γνώσεις και 
εμπειρίες σε θέματα ποινικού δικαίου και τα οποία 
επιλέγονται από κατάλογο που καταρτίζεται από τον 
Γενικό Εισαγγελέα και τον Παγκύπριο Δικηγορικό 
Σύλλογο.   
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   (δ) Η Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως απόσπαση μελών της Αστυνομίας 
για εκτέλεση καθηκόντων ποινικού ανακριτή ως το εδάφιο 
(1): 

     Νοείται ότι μέλος της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια 
της υπηρεσίας του στην Αρχή, είναι υπόλογο στα μέλη της 
Αρχής. 

   (ε) Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (δ), ο Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των 
μελών της Αρχής, καθορίζει εκάστοτε με απόφασή του, η 
οποία γνωστοποιείται με μέριμνα του Αρχηγού της 
Αστυνομίας, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα προσόντα 
που πρέπει να κατέχουν τα προς τοποθέτηση, απόσπαση 
ή διάθεση στελέχη της Αστυνομίας. 

   (στ) Η Αρχή δύναται επίσης να μισθώνει υπηρεσίες ειδικών, 
όπως φωτογράφων, μεταφραστών, ιατροδικαστών και 
άλλων, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για διεξαγωγή των 
ανακρίσεων. 

   (4) Μέλος της Αρχής ή άλλο πρόσωπο στο οποίο η Αρχή αναθέτει τη 
διεξαγωγή ανάκρισης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να 
ασκεί γι’ αυτό τον σκοπό τις εξουσίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο 
για τη διεξαγωγή της και οφείλει να ενεργεί κατά τα διαλαμβανόμενα και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

 Σκοπός και 
διεξαγωγή 
ανακρίσεων. 

 

(Προσθήκη νέου 
άρθρου) 

10Β.-(1) Ανάκριση που διεξάγεται από μέλος ή μέλη της Αρχής ή από άλλο 
πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία η Αρχή έχει αναθέσει τη διεξαγωγή ανάκρισης 
κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο σκοπεί σε συλλογή μαρτυρικού 
υλικού που είναι αναγκαίο, προκειμένου να μπορεί να ληφθεί απόφαση από τον 
Γενικό Εισαγγελέα για άσκηση ή μη ποινικής δίωξης, όταν του διαβιβασθεί το 
υλικό από την Αρχή. 

   (2) Ο Γενικός Εισαγγελέας μελετά το υλικό και τα έγγραφα που του 
υποβάλλονται, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), και δίδει στην Αρχή 
οποιεσδήποτε οδηγίες κρίνει αναγκαίες για εξασφάλιση τυχόν περαιτέρω και/ή 
συμπληρωματικού μαρτυρικού υλικού. 

  (3) (α) Έκαστο μέλος της Αρχής ή άλλο πρόσωπο στο οποίο 
ανατίθεται η διεξαγωγή ανάκρισης για διερεύνηση 
καταγγελίας που αφορά πράξη διαφθοράς θεωρείται 
πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο να διεξάγει την 
ανάκριση δυνάμει των διατάξεων του περί Ποινικής 
Δικονομίας Νόμου και ενεργεί ως ανακριτής δυνάμει 
αυτού με όλες τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται για ανακριτές δυνάμει 
των διατάξεων του εν λόγω νόμου για τη διεξαγωγή 
ανακρίσεων σε σχέση με τη διάπραξη ποινικών 
αδικημάτων. 

   (β) Έκαστο μέλος της Αρχής ή άλλο πρόσωπο στο οποίο 
ανατίθεται η διεξαγωγή ανάκρισης για διερεύνηση 
καταγγελίας που αφορά πράξη διαφθοράς έχει όλες τις 
εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις που έχει κάθε 
ανακριτής που παρέχονται στην Αστυνομία δυνάμει 
οποιουδήποτε εν ισχύι νόμου στη Δημοκρατία, 
περιλαμβανομένων του περί Αστυνομίας Νόμου, του περί 
της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 
Νόμου και του περί Προστασίας του Απόρρητου της 
Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων 
και Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο Περιεχόμενο Ιδιωτικής 
Επικοινωνίας) Νόμου. 
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   (4) Για τη διεξαγωγή ανάκρισης για διερεύνηση καταγγελίας που αφορά 
πράξη η οποία δυνατόν να συνιστά ποινικό αδίκημα εφαρμόζονται καθόλα οι 
διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου που διέπουν τη διεξαγωγή 
ανακρίσεων σε σχέση με διάπραξη ποινικών αδικημάτων και κάθε μέλος της 
Αρχής ή άλλο πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η διεξαγωγή της ανάκρισης έχει 
όλες τις εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις που έχει κάθε ανακριτής δυνάμει 
των διατάξεων του εν λόγω νόμου.  

   (5) Κάθε πρόσωπο από το οποίο μέλος της Αρχής ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο από την Αρχή πρόσωπο που διεξάγει οποιαδήποτε ανάκριση 
ζητά να του παράσχει πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα, βιβλία, σχέδια και 
αρχεία ή από το οποίο απαιτεί να παραστεί για σκοπούς συνέντευξης και λήψης 
γραπτής κατάθεσης ή και για την παρουσίαση στοιχείων, εγγράφων, βιβλίων, 
σχεδίων και αρχείων ή το οποίο εξετάζεται ή δίνει κατάθεση για τους σκοπούς 
της ανάκρισης έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται 
αναφορικά με τη διεξαγωγή ανακρίσεων στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο 
και σε οποιονδήποτε άλλο νόμο και υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 
6 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου που προβλέπουν ποινικά αδικήματα και 
κυρώσεις. 

   (6) Κάθε πρόσωπο, το οποίο είναι ύποπτο ή/και συλλαμβάνεται ή/και 
κρατείται στο πλαίσιο διερεύνησης υπό του παρόντος Νόμου απολαύει όλων 
των δικαιωμάτων που προβλέπονται σε οιονδήποτε εν ισχύι νόμο της 
Δημοκρατίας, περιλαμβανομένου του περί Δικαιωμάτων Ύποπτων Προσώπων, 
Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση 
Νόμου.   

   (7) Κάθε πρόσωπο το οποίο συλλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου μεταφέρεται σε αστυνομικό σταθμό ή/και στα αστυνομικά 
κρατητήρια.». 

Σημείωση: 

 Εάν εγκριθεί η πιο πάνω τροπολογία, προχωρούμε στις επόμενες τροπολογίες. 

Ζ. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 14 του νομοσχεδίου, ώστε να διαγραφεί η παράγραφος 
(α) αυτού.   

Η. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 17 του νομοσχεδίου, ώστε- 

α. να προστεθεί στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «μέλος της Αρχής» (πρώτη γραμμή), 
η φράση «, πρόσωπο στο οποίο η Αρχή αναθέτει τη διεξαγωγή ανάκρισης»,∙ 

β. να διαγραφεί στο εδάφιο (1) αυτού η φράση «, καθώς και κάθε πρόσωπο που του ανατίθεται η 
διενέργεια κατονομαζόμενων πράξεων έρευνας, σύμφωνα με την παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 8,» (δεύτερη μέχρι τέταρτη γραμμή) και 

γ. να προστεθεί στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «μέλος της Αρχής» (πρώτη γραμμή), 
η φράση «, πρόσωπο στο οποίο η Αρχή αναθέτει τη διεξαγωγή ανάκρισης». 

Θ. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 24 του νομοσχεδίου, ώστε να προστεθεί στο εδάφιο (3) 
αυτού, αμέσως μετά τη φράση «μέλη της Αρχής,» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), η φράση «τα πρόσωπα 
στα οποία η Αρχή αναθέτει τη διεξαγωγή ανάκρισης». 

Ι. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 26 του νομοσχεδίου, ώστε να προστεθεί στο εδάφιο (1) 
αυτού, αμέσως μετά τη φράση «προσωπικό της Αρχής,» (πρώτη γραμμή), η φράση «πρόσωπο στο οποίο 
η Αρχή αναθέτει τη διεξαγωγή ανάκρισης,». 

Σημείωση: 

 Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Mε σαράντα δύο εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, οι τροπολογίες απορρίπτονται.   

 Δεν εγκρίνονται, κύριε Θεοπέμπτου, απορρίπτονται με τους αριθμούς που άκουσες. 

 Έχουμε ολοκληρώσει με τους Οικολόγους και θα πάμε στις τροπολογίες των ΑΚΕΛ, Δημοκρατικού 
Κόμματος, Δημοκρατικού Συναγερμού ή Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ. 

 Ξεκινούμε με τις τροπολογίες τις κοινές του Δημοκρατικού Κόμματος και των άλλων δύο μεγάλων 
κομμάτων. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πρώτα με την υποτροπολογία του συναδέλφου του Ανδρέα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Συγγνώμη, συγγνώμη, Ανδρέα μου.  Να τη βάλουμε την υποτροπολογία σας;   

 Ωραία!  Πού έν’ σημειωμένη η υποτροπολογία σας;  Πες την προφορικά. 

 Μα, καλά, ούλα τα δύσκολα σήμερα τα θυμηθήκετε;   

 Ναι, διάβασ’ την, κύριε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Στο άρθρο 10 θα προστεθεί το εξής:  «Νοείται ότι η Αρχή δύναται να ζητά και να λαμβάνει ενημέρωση για 
την πορεία των ως άνω υποθέσεων από τον Γενικό Εισαγγελέα». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πασιουρτίδη. 

 Το λοιπόν, ακούσατε την τροπολογία την προφορική. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία του κ. Πασιουρτίδη 
εγκρίνεται. 

 Άρα, εγκρίνεται, κύριε Πασιουρτίδη, η δική σου. 

 Και τώρα να προχωρήσουμε στις τρεις άλλες. 

 Διάβασ’ το, κύριε…  Έχεις το; 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου) 

 Κύριε Αβέρωφ, όλα προφορικά τούτα.  Είχαν μας την ταμένη τα παιδιά! 

 Διάβασε τις τροπολογίες, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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Προτεινόμενες τροπολογίες των κ. Νίκου Τορναρίτη, Άριστου Δαμιανού και Πανίκου Λεωνίδου για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος 

του 2019» 

Α. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 9 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε το εδάφιο (3) αυτού να 
αντικατασταθεί από νέο εδάφιο (3) ως ακολούθως: 

«(3)  Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρχή σε οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης ή/και διερεύνησης καταγγελίας ή 
πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου κρίνει ότι από τα ίδια γεγονότα διαφαίνεται η 
διάπραξη και άλλου αδικήματος, προχωρεί στη διερεύνηση και του εν λόγω αδικήματος:   

 Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία έχει διαφανεί διάπραξη και άλλου αδικήματος, το οποίο όμως 
δεν συνδέεται με πράξη διαφθοράς, ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και δεν αρχίζει 
και/ή τερματίζει αρξαμένη διερεύνηση αδικήματος, το οποίο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.». 

Β. Γίνεται εισήγηση για αντικατάσταση του άρθρου 10 του πιο πάνω νομοσχεδίου με νέο άρθρο 10 ως 
ακολούθως: 

«Διεξαγωγή 
ποινικής έρευνας. 

10.  Η Αρχή, σε περίπτωση κατά την οποία έχει αρχίσει ποινική έρευνα είτε από 
την Αστυνομία είτε από ποινικό ανακριτή για πράξη διαφθοράς η οποία εμπίπτει 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατόπιν ενημέρωσης από τον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δεν αρχίζει και/ή τερματίζει οποιαδήποτε αρξαμένη 
παράλληλη ενέργεια.». 

Γ. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 27 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί 
από αυτό η φράση «έξι (6) μήνες» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση «δύο (2) χρόνια» και η φράση «πέντε 
χιλιάδες ευρώ (€5.000)» (έκτη γραμμή) με τη φράση «δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000)». 

Σημείωση: 

 Αύξηση των προβλεπόμενων ποινών για αδικήματα που διαπράττονται δυνάμει των διατάξεων του 
προτεινόμενου Νόμου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Προχωρούμε τώρα στην πρώτη τροπολογία, που αφορά το άρθρο 9. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και τρεις αποχές, η τροπολογία που αφορά το άρθρο 
9 εγκρίνεται. 

 Δεύτερη τροπολογία. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Mε σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία που αφορά το άρθρο 10 
εγκρίνεται. 

 Πάμε στην τρίτη τροπολογία, που αφορά το άρθρο 27, που είναι η τελευταία, αντιλαμβάνομαι. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και ουδεμίαν αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

  Σκοπός του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Λειτουργία της Αρχής.  Άρθρο 4. 

 Προσόντα, παραίτηση και παύση μελών της Αρχής.  Άρθρο 5. 

 Αποστολή της Αρχής.  Άρθρο 6. 

 Αρμοδιότητες της Αρχής.  Άρθρο 7. 

 Επιπρόσθετες εξουσίες της Αρχής.  Άρθρο 8. 

 Ενέργειες κατά την αξιολόγηση καταγγελιών και πληροφοριών.  Άρθρο 9. 

 Διεξαγωγή ποινικής έρευνας.  Άρθρο 10. 

 Μη επηρεασμός εξουσιών Γενικού Ελεγκτή.  Άρθρο 11. 

 Εξουσία προς συλλογή πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Άρθρο 12. 

 Διορισμός λειτουργών επιθεώρησης.  Άρθρο 13. 

 Ενέργειες της Αρχής σε περίπτωση παραβάσεων.  Άρθρο 14. 

 Ασυμβίβαστο.  Άρθρο 15. 

 Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών της Αρχής.  Άρθρο 16. 

 Καθήκον εχεμύθειας και σύγκρουση συμφέροντος.  Άρθρο 17. 

 Δημοσιοποίηση πληροφοριών.  Άρθρο 18. 
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 Ποινική έρευνα κατά μέλους της Αρχής.  Άρθρο 19. 

 Συνοπτικές εκθέσεις της Αρχής προς τις αρμόδιες αρχές.  Άρθρο 20. 

 Ετήσια έκθεση της Αρχής.  Άρθρο 21. 

 Άρνηση συνεργασίας και παροχή ψευδών πληροφοριών.  Άρθρο 22. 

 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Άρθρο 23. 

 Ανεξαρτησία της Αρχής.  Άρθρο 24. 

 Μη ύπαρξη προσωπικής ευθύνης μελών της Αρχής και προσωπικού της Αρχής.  Άρθρο 25. 

 Γενικό αδίκημα.  Άρθρο 26. 

 Προϋπολογισμός της Αρχής.  Άρθρο 27. 

 Έκδοση Κανονισμών.  Άρθρο 28. 

 Μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 29. 

 Επιφυλάξεις.  Άρθρο 30. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 30; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και τρεις αποχές, τα άρθρα 1 μέχρι 30 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της 
Διαφθοράς Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις αποχές. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και τρεις αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Ναι, κύριε Θεοπέμπτου.  Να αιτιολογήσετε την ψήφο σας, αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Τηρήσαμε αποχή, γιατί θέλαμε μια διαφορετική αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς.  Με τούτο το 
νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε τωρά -δηλαδή ελπίζω πραγματικά να δουλέψει, πραγματικά το εύχομαι- βασικά 
έχουμε κάμει ακόμα μια ερευνητική επιτροπή, μόνιμη πλέον, η οποία εννά πληρώνεται, εννά διατηρεί γραφεία 
τζιαι έχουμε έννοια ότι έτσι όπως ένι το νομοσχέδιο τωρά, δε θα μπορεί να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε.  Να 
θυμίσω ότι έχουμε ήδη νόμο για ερευνητικές επιτροπές, είδαμε τα αποτελέσματα, κάθε φορά κάνουμε μια 
ερευνητική επιτροπή, γίνεται φασαρία γυρόν ’πού τα πορίσματα τζιαι μεινήσκουμε χωρίς να προχωρούμε 
παρακάτω.  Είναι για τούτο τον λόγο που θέλαμε να μπορεί να σπρώξει στο τέλος η αρχή καταπολέμησης της 
διαφθοράς.  Εύχομαι πραγματικά να έχετε δίκαιο τζιαι πραγματικά να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τη 
διαφθορά, αλλά εμάς το δικό μας το αίσθημα είναι ότι κατ’ ακρίβειαν ψηφίσαμε ακόμα μια μόνιμη ερευνητική 
επιτροπή. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Χαράλαμπε. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Γι’ αυτό τηρήσαμε τζιαι την αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Χαράλαμπε. 

 Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, να πάμε εις το Κεφάλαιο Δεύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Έχουμε νομοσχέδιο τζι άλλο; 

 Πού έν’ το άλλο σας;  Α!  Συγγνώμη!  Το «lobbying».  Σελίς 31.  Νόμιζα ότι τελειώσαμε με τις τροπολογίες. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Ομάδες συμφερόντων, όχι «lobbying», κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το ενδέκατο θέμα, κύριοι, τιτλοφορείται «Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων 
Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019», το γνωστό «lobbying». 

 Κύριε Δημητρίου, έν’ δικό σου τούτο, έννεν; 

 Παρακαλείται ο γραμματέας να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της δραστηριότητας «lobbying», ώστε να κατοχυρωθεί η διαφάνεια 
στις επαφές προσώπων που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί ζητημάτων 
που άπτονται της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας με αξιωματούχους ή μέλη της κρατικής υπηρεσίας ή 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι ως εκ της θέσεώς τους έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της τελικής έκβασης των διαδικασιών αυτών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών 

Θεμάτων Νόμος του 2019» 

Παρόντες:   

 Δημήτρης Δημητρίου, πρόεδρος Παύλος Μυλωνάς 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Μαρίνος Μουσιούττας 



1258 

 Ειρήνη Χαραλαμπίδου Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε εννέα συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου, 10 και 24 Νοεμβρίου, την 1η 
και στις 8 Δεκεμβρίου 2021 και στις 12, 19 και 26 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξεως, συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας υπό την ιδιότητά της και ως επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπίας στην Επιτροπή GRECO 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Επίτροπος Νομοθεσίας, η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου, η Επίτροπος 
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, καθώς και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου, του Cyprus Association of Lobbyists and Public Affairs Professionals Limited (LPAP) και 
του ιδρύματος «Φημονόη». 

 Ο Γενικός Ελεγκτής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ), το Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας (CIF) και η πλατφόρμα «Διαφάνεια Τώρα», παρ’ όλο που κλήθηκαν, 
δεν εκπροσωπήθηκαν στις εν λόγω συνεδρίες.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης και τα μέλη της 
επιτροπής κ. Γιώργος Κάρουλλας, Νίκος Γεωργίου, Νίκος Κέττηρος, Ζαχαρίας Κουλίας, Ανδρέας Θεμιστοκλέους 
και το μη μέλος της επιτροπής κ. Γιώργος Λουκαΐδης. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Σύσταση της 
Επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία υιοθετήθηκε την 1η Ιουλίου 2016, αναφορικά με την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο του Τέταρτου Γύρου Αξιολόγησης της Κύπρου και 
ειδικότερα η νομοθετική ρύθμιση της δραστηριότητας που είναι κοινώς γνωστή ως «lobbying».   

 Ειδικότερα, με την προτεινόμενη νομοθεσία καθορίζεται το πλαίσιο το οποίο θα ρυθμίζει τις επαφές 
προσώπων που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στη διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων επί ζητημάτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας με αξιωματούχους ή μέλη της κρατικής 
υπηρεσίας ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι ως εκ της θέσεώς τους διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής έκβασης των διαδικασιών αυτών.  Επιπροσθέτως, επιδιώκεται η ρύθμιση 
συναφών θεμάτων, όπως είναι το ασυμβίβαστο αξιωματούχων, μελών της κρατικής υπηρεσίας ή οργανισμών 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εργαζομένων προς όφελος αξιωματούχου οι οποίοι εμπλέκονται στις 
διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, καθώς και το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει από την 
ημερομηνία που τερματίζονται οι υπηρεσίες τους, ώστε να μπορούν να εμπλακούν σε τέτοιες διαδικασίες ως 
εγγεγραμμένα πρόσωπα στο προβλεπόμενο από τον υπό ψήφιση νόμο μητρώο. 

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, προτείνονται τα 
ακόλουθα: 

1. Η δημιουργία μητρώου εγγραφής για σκοπούς υποχρεωτικής εγγραφής όλων όσοι έχουν την πρόθεση να 
εμπλακούν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων κατά την έννοια του υπό ψήφιση νόμου. 

2. Η απαγόρευση εμπλοκής αξιωματούχων, μελών της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, καθώς και εργαζομένων προς όφελος αξιωματούχων στις διαδικασίες λήψης δημόσιων 
αποφάσεων, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. 

3. Η απαγόρευση στα ως άνω πρόσωπα για διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία τερματισμού της 
υπηρεσίας τους να εγγράφονται στο μητρώο εγγραφής και να έχουν επαφές με αξιωματούχους ή μέλη της 
κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο πλαίσιο διαδικασιών λήψης αποφάσεων για 
θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος.  

4. Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση νόμου διαδικασιών που διενεργούνται στο πλαίσιο 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων και αφορούν αποφάσεις επί ζητημάτων που υπόκεινται σε δικαστικό 
έλεγχο και σε διαδικασίες που ρυθμίζουν ατομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

 Σημειώνεται ότι, για να καταστεί εφικτή η πρακτική εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου, επιβάλλεται όπως 
θεσπιστεί κατά πρώτον σε νόμο το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης 
Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019», καθότι, σύμφωνα με τα όσα προτείνονται, το μητρώο στο οποίο 
θα εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι να εμπλακούν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα τηρείται από την εν λόγω 
αρχή. 

 Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή μελέτησε το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α της Βουλής, λόγω της φύσης και της σημασίας αυτού, αφού, όπως 
επισημάνθηκε γραπτώς στην επιτροπή από την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το νομοσχέδιο 
αυτό συγκαταλέγεται στα νομοσχέδια που αφορούν στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Κύπρου και η εκταμίευση κονδυλίου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προϋποθέτει την 
ψήφισή του μέχρι το τέλος του έτους 2021.    
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 Τέλος, σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και 
Επιτρόπου Διοικήσεως κατά την παρελθούσα Βουλευτική Περίοδο και υποβλήθηκε σχετική έκθεση στην 
ολομέλεια του σώματος στις 22 Απριλίου 2021, η οποία τελικά αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του 
προτεινόμενου νόμου, δεδομένου ότι, για να καταστεί εφικτή η πρακτική εφαρμογή του, επιβαλλόταν η θέσπιση 
κατά πρώτον σε νόμο του νομοσχεδίου «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της 
Διαφθοράς Νόμος του 2019», του οποίου η συζήτηση και η ψήφιση επίσης αναβλήθηκε κατά την εν λόγω 
συνεδρία, που ήταν και η τελευταία συνεδρία της παρελθούσας Βουλευτικής Περιόδου.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως κατά την παρούσα Βουλευτική 
Περίοδο, αξιοποιώντας τη μακρά και ενδελεχή εξέταση του νομοσχεδίου από την αντίστοιχη επιτροπή της 
προηγούμενης Βουλευτικής Περιόδου, έκρινε σκόπιμο να προχωρήσει με την εξέταση του αναθεωρημένου 
κειμένου του νομοσχεδίου, ήτοι του κειμένου η συζήτηση του οποίου αναβλήθηκε από την απελθούσα Βουλή.   

 Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου προέκυψε ύστερα από 
εκτενείς τροποποιήσεις που επέφερε στο αρχικό κείμενό του το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και αφού λήφθηκαν υπόψη σχετικές εισηγήσεις που 
υποβλήθηκαν στη βάση της συζήτησης που προηγήθηκε, στο πλαίσιο της οποίας απασχόλησε ιδιαίτερα την τότε 
επιτροπή το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, καθώς και κενά και αδυναμίες τα οποία συνοψίζονται 
στα ακόλουθα:  

1. Στην απαγόρευση επικοινωνίας αξιωματούχου με οποιοδήποτε πρόσωπο στο πλαίσιο της διαδικασίας 
λήψης δημόσιων αποφάσεων, χωρίς το εν λόγω πρόσωπο να είναι εγγεγραμμένο στο προνοούμενο 
Μητρώο Εγγραφής, γεγονός που μεταξύ άλλων δημιουργεί γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες θα 
δυσχεραίνουν το έργο των αξιωματούχων και των οργανωμένων συνόλων. 

2. Στον μη σαφή διαχωρισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων προσώπων ή οργανωμένων συνόλων 
τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ως επαγγελματίες λομπίστες από τα αντίστοιχα σύνολα πολιτών ή 
οργανώσεων πολιτών.   

3. Στην ανάγκη διασαφήνισης ποια ακριβώς πρόσωπα θα υπέχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο 
Εγγραφής.  Συναφώς, η τότε επιτροπή υποστήριξε ότι η απαγόρευση σε αξιωματούχο να επικοινωνεί με 
οποιοδήποτε πρόσωπο δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εγγραφής στο πλαίσιο της διαδικασίας 
λήψης δημόσιων παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης βούλησης του αξιωματούχου να πραγματοποιεί 
συναντήσεις με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανωμένο σύνολο κρίνει ο ίδιος απαραίτητο ή επιθυμητό στο 
πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του.  

  Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση που υποβλήθηκε στην ολομέλεια του σώματος της απελθούσας 
Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήματα, κατατέθηκαν κυρίως τα 
ακόλουθα: 

1. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε ότι ο προτεινόμενος νόμος 
στοχεύει στην επίτευξη διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, ώστε να αποτραπεί η 
δημιουργία συνθηκών που να επιτρέπουν την εκκόλαψη φαινομένων διαφθοράς.  Συναφώς, διευκρίνισε 
ότι ο προτεινόμενος νόμος δεν αποσκοπεί στο να αποτρέψει επαφή προσώπου με αξιωματούχο ή μέλος 
της δημόσιας υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ο οποίος εκ της θέσεώς του έχει εξουσία ή 
αρμοδιότητα να εμπλέκεται σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αλλά αποσκοπεί στη δημοσιοποίηση των 
εν λόγω επαφών/επικοινωνιών για σκοπούς διαφάνειας.  

Επιπρόσθετα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε στην επιτροπή ότι κατά τη σύνταξη 
του υπό συζήτηση νομοσχεδίου λήφθηκε υπόψη το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο της Αγγλίας, της 
Ιρλανδίας και της Σλοβενίας.  Ανέφερε περαιτέρω ότι, ενώ δεν παρατηρείται ομοιογένεια στη ρύθμιση 
τέτοιων δραστηριοτήτων στις τρεις αυτές χώρες, η κοινή συνισταμένη και στα τρία νομοθετικά πλαίσια 
αυτών είναι η τήρηση μητρώου, η υποχρέωση εγγραφής σε αυτό, η επίβλεψη του εν λόγω μητρώου από 
ανεξάρτητη αρχή, η δημοσιοποίηση του μητρώου ή ορισμένων στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό 
και η υποχρέωση υποβολής αναφοράς στην επιβλέπουσα αυτό αρχή.  

2. Η κληθείσα ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η οποία 
παρέστη στις συζητήσεις και υπό την ιδιότητά της ως επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπίας στην 
Επιτροπή GRECO, διευκρίνισε ότι το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου δεν αφορά αποκλειστικά 
σε επαγγελματίες λομπίστες, αλλά και σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος οι οποίες επιθυμούν να 
εμπλακούν στη διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων. 

3. Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατέθεσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

α. Σχετικά με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο οι οποίες αφορούν στη δημοσίευση 
και/ή δημοσιοποίηση πληροφοριών, η υπό αναφορά δημοσίευση και/ή δημοσιοποίηση 
πληροφοριών μέσω της ανάρτησης σε ιστοσελίδα συνιστά πράξη και/ή είδος επεξεργασίας 
δεδομένων η οποία πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), καθώς και του οικείου εφαρμοστικού νόμου, ο οποίος 
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συμπληρώνει τον ΓΚΠΔ.  Συναφώς, από τα στοιχεία τα οποία αφορούν σε φυσικά πρόσωπα 
δύναται να αναρτηθούν/δημοσιευθούν μόνο τα απολύτως απαραίτητα για σκοπούς της 
επιδιωκόμενης διαφάνειας.  Συνεπώς, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός τηλεφώνου, η 
διεύθυνση επικοινωνίας, εφόσον αυτή εμπίπτει στα στοιχεία επικοινωνίας της οικίας φυσικού 
προσώπου, και το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δεν πρέπει να αναρτώνται.  Κατ’ αναλογία, τα 
στοιχεία αυτά δεν πρέπει να αναρτώνται και όσον αφορά στον πραγματικό δικαιούχο αξιωματούχο 
και κάτοχο σημαντικού συμφέροντος του νομικού προσώπου.   

β. Για σκοπούς διασφάλισης των εξουσιών της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα κατά τη διερεύνηση καταγγελιών πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβασή της σε όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες.   

4. Από την πλευρά της Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας κατατέθηκαν τα ακόλουθα: 

α. Η ανάγκη διασαφήνισης σε ποιες περιπτώσεις ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα θεωρείται ότι 
εκπροσωπεί ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος ασκώντας δραστηριότητα «lobbying», καθώς και ποια 
είδη επικοινωνίας δε συνιστούν άσκηση δραστηριότητας «lobbying», όπως και ποια θέματα 
εμπίπτουν στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων και θα αποτελούν αντικείμενο των 
επικοινωνιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας «lobbying». 

β. Η ανάγκη θεσμοθέτησης της υποχρέωσης υποβολής αναφοράς στην αρμόδια αρχή κάθε έξι μήνες 
και η αντίστοιχη υποχρέωση υποβολής αναφοράς από τον αξιωματούχο ή το μέλος της κρατικής 
υπηρεσίας το οποίο είχε πραγματοποιήσει ανάλογες επαφές, στην οποία να αναφέρονται οι 
επικοινωνίες που είχε, εφόσον πρόκειται για προώθηση νομοθεσίας ή την εφαρμογή συγκεκριμένης 
πολιτικής, τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ψήφιση του σχετικού νόμου ή την εφαρμογή της 
συγκεκριμένης πολιτικής. 

γ. Η ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων εγγεγραμμένων στο σχετικό μητρώο προσώπων και η 
απαγόρευση στους αξιωματούχους να παρέχουν πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, αλλά να 
περιορίζονται στη λήψη απόψεων από τους αντιπροσώπους της ομάδας ενδιαφέροντος.  

δ. Η ανάγκη αξιολόγησης της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου νόμου σε τακτά 
χρονικά διαστήματα από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.   

ε. Η ανάγκη διασαφήνισης του κατά πόσο η υποχρέωση τήρησης πρακτικών των διαμειβομένων στις 
συναντήσεις μεταξύ αξιωματούχων και εγγεγραμμένων προσώπων θα επεκτείνεται και για 
συναντήσεις που πραγματοποιούνται με πρόσωπα για θέματα προσωπικής/ιδιωτικής φύσεως. 

5. Εκ μέρους του Τομέα Νομικών της Βουλής υποβλήθηκαν παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου νόμου οι 
οποίες έχουν ως ακολούθως: 

α. Η προτεινόμενη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας οποιωνδήποτε 
ζητημάτων εκκρεμούν ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών αντιφάσκει προς τον ορισμό των 
διαδικασιών λήψης δημόσιων αποφάσεων, ο οποίος καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του νόμου 
αναφερόμενος σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων επί ζητημάτων που άπτονται της νομοθετικής εξουσίας. 

β. Εντοπίζεται η ανάγκη επανεξέτασης της πρόνοιας για την επιβολή υποχρέωσης αποχής από διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων στις περιπτώσεις συγκρούσεως συμφερόντων μεταξύ άλλων από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους υπουργούς και βουλευτές.  Συναφώς, επισημαίνεται η 
ανάγκη αποσαφήνισης των εν λόγω ζητημάτων, ώστε να μην αφορούν στην άσκηση συνταγματικά 
κατοχυρωμένης αποφασιστικής αρμοδιότητας από όργανα του κράτους, καθότι ο νομοθέτης δε δύναται 
να θέσει προϋποθέσεις πέραν των συνταγματικά προβλεπομένων. 

γ. Το προτεινόμενο διοικητικό πρόστιμο, παρότι χαρακτηρίζεται ως διοικητικής φύσεως κύρωση, στην ουσία 
συνιστά ποινή κατά την έννοια του ποινικού δικαίου. 

δ. Το εξουσιοδοτικό άρθρο του νομοσχεδίου, με το οποίο δίδεται εξουσιοδότηση για έκδοση κανονισμών, 
καθώς και εξουσία για τροποποίηση και αντικατάσταση των παραρτημάτων του νόμου, χρήζει 
επανεξέτασης, καθότι οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις συνιστούν δευτερογενή νομοθεσία, η οποία εκ 
φύσεώς της τείνει στην εφαρμογή και εκτέλεση των νόμων.  Παράλληλα, επισημαίνεται ότι εξουσιοδοτείται 
κατώτερη πηγή δικαίου να τροποποιεί ανώτερη.  

ε. Το Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας υποστήριξε ότι στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου 
πρέπει να περιληφθούν και τα φυσικά πρόσωπα, θέση την οποία υιοθέτησε και η εκπρόσωπος του LPAP 
και του ιδρύματος «Φημονόη», ενώ εκ μέρους της ΟΕΒ υποστηρίχθηκε ότι οι δραστηριότητες των 
οργανώσεων και κοινωνικών εταίρων, όπως και των επαγγελματικών συνδέσμων, τόσο για εργασιακά 
όσο και για άλλα θέματα αρμοδιότητάς τους, πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου. 

Ειδικότερα, στο αναθεωρημένο κείμενο, η συζήτηση του οποίου αναβλήθηκε στην ολομέλεια της 
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απελθούσας Βουλής, περιλήφθηκαν εκτεταμένες τροποποιήσεις, ώστε να αποσαφηνισθεί το ακριβές πεδίο 
εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, ως ακολούθως: 

1. Τροποποίηση του όρου και ορισμού «διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων» και προσθήκη νέου όρου 
«ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής εξουσίας ή/και της νομοθετικής εξουσίας» και του ορισμού 
αυτού. 

2. Προσθήκη του νέου όρου «δημόσια πολιτική», ώστε να ερμηνευθεί η έννοια των ζητημάτων που άπτονται 
της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, με την υιοθέτηση του αντίστοιχου ορισμού της ιρλανδικής 
νομοθεσίας όπως αυτή ερμηνεύεται, ώστε να αφορά σε μια σειρά ενεργειών που αναπτύσσονται από 
κυβερνητικά σώματα και επίσημους φορείς εξουσίας προς αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή ζητήματος 
που προκαλεί ενδιαφέρον και το οποίο περιλαμβάνει το στάδιο της ανάδειξης του προβλήματος ή του 
ζητήματος που εντάσσεται στην κυβερνητική ατζέντα και τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής με τη 
μελέτη για τον προσδιορισμό των επιθυμητών και αποδεκτών προτάσεων και προγραμμάτων για 
προώθηση υλοποίησης της επίλυσης του προβλήματος ή του ζητήματος.  Συναφώς, ο εν λόγω ορισμός 
ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει την έναρξη, την ανάπτυξη, διαμόρφωση ή τροποποίηση οποιασδήποτε 
δημόσιας πολιτικής, την εκπόνηση οπουδήποτε νόμου ή δευτερογενούς νομοθεσίας, την παραχώρηση 
οποιωνδήποτε κρατικών χορηγιών, εγγυήσεων, επιδοτήσεων, όπως και κάθε άλλη μορφή οικονομικής 
στήριξης με κρατικά κεφάλαια. 

3. Αναδιατύπωση της ερμηνείας του ορισμού «πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς», ώστε, για σκοπούς 
ασφάλειας δικαίου, αυτός να συνάδει τόσο με τον αντίστοιχο ορισμό της προτεινόμενης νομοθεσίας για 
την καθίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς όσο και με τον αντίστοιχο ορισμό της 
νομοθεσίας περί Ασφάλειας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας.  Επιπλέον, διεύρυνση του ίδιου 
ορισμού, ώστε να περιλαμβάνει το στοιχείο του δόλου ή της καταδολίευσης, αδίκημα το οποίο περιέχει το 
στοιχείο της ηθικής αισχρότητας και το στοιχείο της έλλειψης εντιμότητας. 

4. Προσθήκη νέου μέρους στο οποίο να καθορίζεται ρητά το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, 
καθορίζοντας ότι αυτός εφαρμόζεται για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο 
προτίθεται να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων και περιλαμβάνει την υποχρέωση 
αξιωματούχων ή μελών κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εργαζομένων προς 
όφελος αξιωματούχων οι οποίοι ως εκ της θέσεώς τους λαμβάνουν μέρος σε διαδικασίες λήψης δημόσιων 
αποφάσεων.  Συναφώς, από το πεδίο εφαρμογής του υπό ψήφιση νόμου εκφεύγουν τα ακόλουθα 
ζητήματα και/ή η επικοινωνία που άπτεται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας, ήτοι: 

α. ζητήματα που αφορούν στις εξωτερικές υποθέσεις, καθώς και θέματα άμυνας και ασφάλειας της 
Δημοκρατίας, 

β. ζητήματα τα οποία εκκρεμούν ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών, 

γ. οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, 

δ. η επικοινωνία προσώπου ή ομάδας προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα με αξιωματούχο 
ή/και μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για ζητήματα που 
αφορούν στους ίδιους προσωπικά ή/και την ομάδα τους, 

ε. η επικοινωνία προσώπου με αξιωματούχο ή/και με μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή/και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα που διεξάγεται για λογαριασμό άλλου ατόμου για ζητήματα που 
αφορούν στο άτομο αυτό προσωπικά, 

στ. η επικοινωνία εκπροσώπων προσώπου ή μέλους εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
επαγγελματικών συνδέσμων για λογαριασμό των μελών τους με αξιωματούχο ή/και μέλος της 
κρατικής υπηρεσίας ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για ζητήματα που αφορούν σε όρους και 
συνθήκες εργασίας και απασχόλησης και 

ζ. κάθε είδους «διαβούλευση», όπως  ο όρος ερμηνεύεται στο σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου. 

5. Προσθήκη πρόνοιας, ώστε από την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο εγγραφής να εξαιρούνται οι 
ακόλουθες κατηγορίες προσώπων/ομάδων: 

α. Αξιωματούχος και μέλος κρατικής υπηρεσίας ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή πρόσωπο που 
ενεργεί προς όφελος του αξιωματούχου ο οποίος ως εκ της θέσεώς του συμμετέχει στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων επί ζητημάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς του. 

β. Ο κατά νόμο υπεύθυνος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος ή/και μέλος του προσωπικού τους ο οποίος 
προτίθεται να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων επί ζητημάτων που άπτονται της 
εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στον τομέα 
ενδιαφέροντός του, ρύθμιση η οποία κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς αποφυγής αχρείαστης 
γραφειοκρατίας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι πρόκειται για νομικά πρόσωπα που είναι 
ήδη εγγεγραμμένα σε κρατικά μητρώα βάσει άλλων εθνικών νομοθεσιών. 
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γ. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες εμπλοκής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από εγγεγραμμένα 
νομικά πρόσωπα οι οποίες ασκούνται μόνο μέσω εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων 
εξουσιοδοτημένων από τα νομικά πρόσωπα αυτά να ενεργούν για λογαριασμό τους. 

Σημειώνεται ότι, λόγω του ότι οι πάνω πάνω κατηγορίες προσώπων/ομάδων εμπίπτουν στον 
ορισμό που αποδίδεται στον όρο «αντιπρόσωποι ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος», υπόκεινται στις 
λοιπές διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου, όπως είναι η υποχρέωση του αξιωματούχου που είχε την 
επαφή/επικοινωνία με τις εν λόγω ομάδες προσώπων να υποβάλλει αναφορά προς την Ανεξάρτητη 
Αρχή κατά της Διαφθοράς εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που έγινε η επικοινωνία. 

6. Αντικατάσταση της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να υποβάλλεται αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή 
κατά της Διαφθοράς από εγγεγραμμένο πρόσωπο, ώστε κάθε εγγεγραμμένο πρόσωπο να υποβάλλει 
στην εν λόγω Αρχή κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου και κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους αναφορά σε σχέση με κάθε εμπλοκή του σε διαδικασίες λήψης 
δημόσιων αποφάσεων κατά τη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου αντί ετήσια. 

7. Ενσωμάτωση νέων προνοιών, ώστε ο υπό ψήφιση νόμος να συνάδει με τις πρόνοιες του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και του οικείου εφαρμοστικού νόμου, 
ειδικότερα σε σχέση με την επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, 
ώστε να αναρτώνται/δημοσιεύονται για σκοπούς διαφάνειας μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία και 
μόνο για το  απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα. 

8. Αναδιατύπωση των προνοιών που αφορούν την υποχρέωση τήρησης και υποβολής πρακτικών 
επικοινωνίας στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, ώστε: 

α. να συνάδουν με τις θεσμικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον ΓΚΠΔ και τον οικείο νόμο, 

β. να τηρούνται για κάθε επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε με εγγεγραμμένο πρόσωπο ή ομάδα 
ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο εγγραφής και 

γ. τα υπό αναφορά πρακτικά να υποβάλλονται στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς εντός δύο 
μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συνάντησης.  

9. Μείωση της προβλεπόμενης ποινής φυλάκισης σε περίπτωση παράλειψης εγγραφής στο μητρώο 
εγγραφής από πρόσωπο που υπέχει υποχρέωση εγγραφής από δύο έτη σε ένα έτος. 

10. Μείωση της προβλεπόμενης ποινής φυλάκισης σε περίπτωση παράλειψης υποβολής αναφοράς στην 
Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς από εγγεγραμμένο πρόσωπο από ένα έτος σε έξι μήνες. 

11. Μείωση της ποινής φυλάκισης σε περίπτωση παράλειψης τήρησης και υποβολής πρακτικών από 
αξιωματούχο στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς από δύο έτη σε έξι μήνες. 

12. Αναδιατύπωση της διάταξης που αφορά στην έκδοση κανονισμών και διαγραφή της πρόνοιας για έκδοση 
εσωτερικών κανονισμών για: 

α. την τροποποίηση ή αντικατάσταση των παραρτημάτων του νόμου με κανονισμούς, 

β. τη ρύθμιση μεταξύ άλλων της διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης, δημοσιοποίησης, 
πρόσβασης και διαγραφής πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους 
σκοπούς του νόμου, 

γ. την τροποποίηση του τύπου για εγγραφή στο μητρώο εγγραφής, καθώς και του τύπου 
οποιωνδήποτε αιτήσεων κριθεί αναγκαίο από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να 
καθοριστούν για σκοπούς εφαρμογής του νόμου και 

δ. την κατάθεση των εν λόγω κανονισμών στη Βουλή για έγκριση. 

13. Αναδιατύπωση της πρόνοιας που αφορά στο ασυμβίβαστο. 

14. Αναδιατύπωση προνοιών του νομοσχεδίου, μετά από την εξαίρεση του κατά νόμου υπεύθυνου ομάδας 
ειδικού ενδιαφέροντος ή και μέλους του προσωπικού τους που εμπλέκεται σε διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων επί ζητημάτων που αφορούν αποκλειστικά στον τομέα ενδιαφέροντός τους, ώστε, αν και 
αυτοί εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο εγγραφής, οι αξιωματούχοι να διατηρούν 
την υποχρέωση να υποβάλλουν αναφορά προς την Αρχή για την επικοινωνία που είχαν μαζί τους. 

15. Αναδιατύπωση των προνοιών για τον καθορισμό συγκεκριμένου τύπου σύνταξης πρακτικών. 

  Σημειώνεται ότι με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, 
εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Γενικός 
Ελεγκτής και η Έφορος Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Στο πλαίσιο της εκ νέου συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής κατά την παρούσα 
βουλευτική περίοδο εκφράστηκαν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες απόψεις: 
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1. Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανέφερε ότι οι εισηγήσεις που είχε 
υποβάλει στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο 
ενσωματώθηκαν ήδη στο αναθεωρημένο κείμενο αυτού.  

2. Η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου επισήμανε την ανάγκη ψήφισης του νομοσχεδίου μέχρι το τέλος του έτους 
2021, προκειμένου να εκταμιευτεί το ποσό της πρώτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.  
Επιπροσθέτως, η Έφορος διαφώνησε με την τροποποίηση που επήλθε στο κείμενο του νομοσχεδίου 
σύμφωνα με την οποία θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων τα 
οργανωμένα σύνολα, όπως ο ΣΕΛΚ, η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, αφού, όπως υποστήριξε, στο πλαίσιο της 
συζήτησης του θέματος στην επιτροπή κατά την απελθούσα βουλευτική περίοδο είχε κριθεί σκόπιμη η 
εξαίρεσή τους μόνο από την υποχρέωση εγγραφής τους στο μητρώο εγγραφής και όχι από το πεδίο 
εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου.  Όπως διευκρίνισε η ίδια, τα εν λόγω οργανωμένα σύνολα, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του αρχικού κειμένου του νομοσχεδίου, εξαιρούνταν από την υποχρεωτική 
εγγραφή στο μητρώο εγγραφής, ενώ ο αξιωματούχος με τον οποίο τα οργανωμένα σύνολα θα είχαν επαφή 
θα είχε την υποχρέωση να αποστείλει τα πρακτικά της συνάντησης στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της 
Διαφθοράς.  Επίσης, διαφώνησε με την εξαίρεση των δημόσιων συμβάσεων από το πεδίο εφαρμογής του 
προτεινόμενου νόμου. 

3. Ο εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για την προώθηση του προτεινόμενου νόμου, με τον οποίο, όπως ανέφερε, προάγονται 
η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση και ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. 

4. Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ υποστήριξε ότι πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
προτεινόμενου νόμου όλες οι δραστηριότητες τόσο των εργοδοτικών και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων όσο και των επαγγελματικών συνδέσμων, ενώ η εξαίρεση αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται 
στη διαβούλευση επί εργασιακών ζητημάτων, αλλά να καλύπτει και άλλα θέματα, όπως οικονομικά, 
φορολογικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. 

5. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου επανέλαβε τις 
απόψεις του συλλόγου επί του νομοσχεδίου, όπως αυτές διατυπώνονται στο σχετικό υπόμνημά του που 
υποβλήθηκε κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2021, και εξέφρασε τη 
διαφωνία του συλλόγου με την εξαίρεση των δημόσιων συμβάσεων και των εργοδοτικών οργανώσεων 
από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου.  Περαιτέρω, εισηγήθηκε στη βάση του καναδικού 
μοντέλου την αύξηση από δύο σε πέντε έτη της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου η οποία πρέπει να 
παρέλθει, προκειμένου αξιωματούχος ή μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή 
εργαζόμενος προς όφελος του αξιωματούχου να δύναται να εγγραφεί στο μητρώο εγγραφής και να 
εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων. 

6. Η εκπρόσωπος του LPAP και του ιδρύματος «Φημονόη» ανέφερε ότι το αναθεωρημένο κείμενο του 
νομοσχεδίου δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του, καθότι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του πολλές 
κατηγορίες οργανισμών και εισηγήθηκε την εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία να καθίσταται 
υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο όλων των προσώπων που προτίθενται να πραγματοποιήσουν 
επαφή με αξιωματούχο.   Επιπροσθέτως, εισηγήθηκε την εισαγωγή πρόνοιας στο κείμενο του 
νομοσχεδίου, ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του νόμου ανά διετία. 

 Περαιτέρω, στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο μέλη της 
επιτροπής κατέθεσαν προβληματισμούς, καθώς και εισηγήσεις και παρατηρήσεις, που συνοψίζονται στα 
ακόλουθα: 

1. Εισήγηση για εξαίρεση των αγροτικών οργανώσεων από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάλογη ρύθμιση ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.   

2. Επισήμανση ότι η προβλεπόμενη στο νομοσχέδιο απαγόρευση σε αξιωματούχο να επικοινωνεί με 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο εγγραφής περιορίζει την ελεύθερη 
βούληση του αξιωματούχου, δυσχεραίνοντας ταυτόχρονα τόσο το έργο του ιδίου όσο και αυτό των 
οργανωμένων συνόλων.  Ειδικότερα, υποβλήθηκε εισήγηση για τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του 
προτεινόμενου νόμου, ώστε να καθορίζεται με σαφήνεια ότι σε αυτό εμπίπτουν αποκλειστικά οι ομάδες 
συμφέροντος που έχουν οικονομικό και/ή επιχειρηματικό όφελος και/ή συμφέρον και όχι οι απλοί πολίτες 
ή οι ομάδες πολιτών που επιθυμούν να εκφράσουν την άποψή τους σε έναν βουλευτή ή αξιωματούχο. 

3. Ανάγκη προσαρμογής των προνοιών του προτεινόμενου νόμου με τις πρόνοιες του νόμου που πρόκειται 
να θεσπιστεί σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, κατά τρόπο 
που να καθίσται εφικτή η πρακτική εφαρμογή του προτεινομένου νόμου.   

4. Διαφοροποίηση του πεδίου εφαρμογής του προτεινομένου νόμου, ώστε οι πρόνοιές του να εφαρμόζονται 
αποκλειστικά από επαγγελματίες λομπίστες.  Συναφώς, επισημάνθηκε ότι οι προβλεπόμενες σε αυτόν 
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διαδικασίες δημιουργούν αχρείαστη γραφειοκρατία, καθώς και ότι οι πρόνοιές του πρέπει να 
προσαρμοστούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της Κύπρου. 

5. Διασαφήνιση της πρόνοιας που αφορά την εξαίρεση των διαδικασιών που διενεργούνται στο πλαίσιο 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, κατά τρόπο που να 
μην εξαιρείται το στάδιο της σχετικής διαδικασίας που προηγείται του σταδίου επί του οποίου 
εφαρμόζονται οι οικείες νομοθεσίες, ήτοι οι νομοθεσίες που ρυθμίζουν τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων.   

6. Τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά τα πρακτικά που θα τηρούνται από αξιωματούχο, μέλος της 
κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα για κάθε επικοινωνία σε σχέση με διαδικασία λήψης 
δημόσιας απόφασης, ώστε τα πρακτικά αυτά να συνυπογράφονται από όλα τα εμπλεκόμενα στην εν λόγω 
επικοινωνία μέρη. 

7. Μείωση του ύψους της προνοούμενης χρηματικής ποινής την οποία δυνατόν να επιβάλει το δικαστήριο 
σε αξιωματούχο λόγω παράλειψης τήρησης και υποβολής πρακτικών προς την Ανεξάρτητη Αρχή κατά 
της Διαφθοράς. 

8. Μείωση του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η Αρχή οφείλει να ενημερώνει τον αιτητή αναφορικά 
με την εγγραφή του στο τηρούμενο από αυτή μητρώο εγγραφής. 

9. Συμπερίληψη των αξιωματούχων των κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων στον προβλεπόμενο στον 
προτεινόμενο νόμο κατάλογο στον οποίο καθορίζονται εξαντλητικά τα πρόσωπα που θεωρούνται ως 
«αξιωματούχοι». 

10. Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου εργαζομένων που ενεργούν κατ’ εντολή 
αξιωματούχου. 

11. Καθορισμός συγκεκριμένου εντύπου εξουσιοδότησης φυσικού προσώπου σε περίπτωση που αυτό 
εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου σε οποιαδήποτε επικοινωνία η οποία συνιστά εμπλοκή 
σε διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης. 

12. Τροποποίηση του ορισμού του όρου «συνδεδεμένο πρόσωπο», ώστε στην έννοια αυτή να εμπίπτει 
σύζυγος και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου αντί μέχρι τέταρτου βαθμού. 

 Τοποθετούμενος επί των πιο πάνω προβληματισμών και εισηγήσεων των μελών της επιτροπής, ο 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διευκρίνισε ότι δε θα εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου τόσο η επικοινωνία προσώπου με αξιωματούχο ή μέλος της κρατικής 
υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα η οποία διεξάγεται για λογαριασμό άλλου προσώπου και αφορά 
προσωπικά του ζητήματα όσο και ζητήματα τα οποία εκκρεμούν ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών.  
Περαιτέρω, τόνισε ότι κατ’ εφαρμογήν τόσο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679 (ΓΚΠΔ) όσο και του οικείου εφαρμοστικού νόμου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα 
αναρτώνται στο διαδίκτυο από την Αρχή, όπως προβλέπεται στον προτεινόμενο νόμο, θα περιορίζονται στα 
απολύτως απαραίτητα.  Όσον αφορά την εισήγηση για περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου 
νόμου, ώστε αυτός να εφαρμόζεται αποκλειστικά σε σχέση με επαγγελματίες λομπίστες, ο πιο πάνω 
εκπρόσωπος επισήμανε ότι τέτοια ρύθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη υλοποίηση των σχετικών συστάσεων 
της επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Τέλος, σημείωσε ότι με τον προτεινόμενο νόμο 
επιδιώκεται η ρύθμιση της δραστηριότητας του «lobbying» υπό την ευρεία έννοιά της, όπως αυτή υφίσταται στην 
Κύπρο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στόχος της νομοθετικής ρύθμισης για το «lobbying» είναι η διαφάνεια 
στις δραστηριότητες άσκησης πίεσης στη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων και όχι η αποτροπή τους.  

 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στη βάση των διαμειφθέντων στο πλαίσιο της 
συζήτησης του νομοσχεδίου κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο, κατέθεσε στην επιτροπή τέσσερα 
αναθεωρημένα κείμενα του νομοσχεδίου. 

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του τελευταίου αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου που τέθηκε 
ενώπιον της επιτροπής: 

1. διαφοροποιούνται οι ερμηνευτικές διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, για να συνάδουν με τις σχετικές 
διατάξεις του υπό θέσπιση νόμου που προνοεί για τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά 
της Διαφθοράς, ώστε: 

α. να αντικατασταθεί ο ορισμός του όρου «ευρύτερος δημόσιος τομέας», 

β. να αναδιατυπωθεί ο ορισμός του όρου «πληροφορία», 

γ. να διαγραφεί ο όρος «πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς» και ο ορισμός αυτού, 

δ. να διασαφηνιστεί ο ορισμός του όρου «σύγκρουση συμφερόντων», ώστε να περιλάβει τα 
συνδεδεμένα πρόσωπα αξιωματούχου ή μέλους της κρατικής υπηρεσίας ή του εργαζομένου προς 
όφελος αξιωματούχου και 
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ε. να εισαχθεί ερμηνευτική διάταξη για τον νέο όρο «συνδεμένα πρόσωπα»,  

2. αναδιατυπώνεται ο ορισμός του όρου «εμπλοκή σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων», ώστε να 
περιλαμβάνει κάθε επικοινωνία η οποία αποσκοπεί στην προώθηση οικονομικού και/ή οικονομικού 
συμφέροντος, 

3. εισάγεται ερμηνευτική διάταξη για τον νέο όρο «επικοινωνία», βάσει της οποίας να αποκλείονται από το 
πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου οι μη προγραμματισμένες επικοινωνίες, καθώς και οι 
επικοινωνίες κοινωνικής φύσεως, 

4. εισάγεται ερμηνευτική διάταξη για τον νέο όρο «οικονομικό και/ή επιχειρηματικό συμφέρον», ώστε να 
καθορίζεται με σαφήνεια ότι στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου εμπίπτουν αποκλειστικά οι 
ομάδες ενδιαφέροντος που έχουν οικονομικό και/ή οικονομικό όφελος και/ή συμφέρον από την εμπλοκή 
τους σε διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης, 

5. εισάγεται ερμηνευτική διάταξη για τον όρο «αίτηση», βάσει της οποίας για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο 
εγγραφής παρέχεται δυνατότητα όπως η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή 
με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας,  

6. αναδιατυπώνεται ο ορισμός του όρου «αξιωματούχος» με την απάλειψη του προβλεπόμενου σε αυτόν 
καταλόγου αξιωματούχων, ώστε να καθορίζεται σαφώς ότι στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου 
νόμου εμπίπτει οποιοδήποτε πρόσωπο αναλαμβάνει λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση που προβλέπεται ή 
καθιδρύεται  δυνάμει του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή νόμου της Δημοκρατίας, το οποίο 
ως εκ της θέσεώς του έχει αρμοδιότητα να αρχίζει διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης ή να 
διαμορφώνει το περιεχόμενό της ή να καθορίζει την τελική έκβασή της, 

7. εξαιρούνται οι αγροτικές οργανώσεις από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου αναφορικά με 
κάθε είδος επικοινωνίας τους με αξιωματούχο ή μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα ή εργαζόμενο προς όφελος αξιωματούχου μόνο σε σχέση με ζητήματα που αφορούν σε όρους και 
συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, σε θέματα κατάρτισης/εκπαίδευσης του προσωπικού, καθώς και 
σε θέματα γεωργικής ασφάλισης, 

8. εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής 
και/ή νομοθετικής εξουσίας που αφορούν στην προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 
ελευθεριών,  

9. αντικαθίσταται ο όρος «αντιπρόσωπος ομάδας ενδιαφέροντος» από τον όρο «εκπρόσωπος ομάδας 
ενδιαφέροντος», ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο να προσδίδεται στον όρο αυτό η νομική έννοια του 
όρου «αντιπρόσωπος»,  

10. μετονομάζεται το καλούμενο στο νομοσχέδιο «πρακτικό», το οποίο απαιτείται να συμπληρώνεται από 
αξιωματούχο μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα σχετικά με επικοινωνία που 
είχε με πρόσωπο εγγεγραμμένο στο μητρώο εγγραφής, σε «έντυπο επικοινωνίας» και επιπροσθέτως 
επιβάλλεται όπως το έντυπο αυτό συνυπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα στην εν λόγω επικοινωνία 
μέρη, ενώ παράλληλα καθορίζεται διαδικασία η οποία θα ακολουθείται σε περίπτωση που εκπρόσωπος 
ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος αρνείται να υπογράψει το εν λόγω έντυπο επικοινωνίας, 

11. καθορίζεται χρονική περίοδος δεκαπέντε ημερών για λήψη απόφασης από την Αρχή για εγγραφή του 
αιτητή στο μητρώο εγγραφής, 

12. παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης εγκυκλίων και εγχειριδίων από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της 
Διαφθοράς για σκοπούς ενημέρωσης αναφορικά με την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου, 

13. προστίθεται πρόνοια που αφορά την έκδοση κώδικα δεοντολογίας από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της 
Διαφθοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει επαγγελματικά πρότυπα και καλές πρακτικές για πρόσωπα που 
προτίθενται να εμπλακούν στη διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων, 

14. καθορίζεται ότι ο προτεινόμενος νόμος θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό 
θέσπιση νόμου που αφορά τη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, 

15. προστίθεται στα στοιχεία που απαιτείται να περιλαμβάνονται στην αίτηση για εγγραφή στο μητρώο 
εγγραφής η διεύθυνση διοίκησης και/ή ανάπτυξης κύριας δραστηριότητας νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου, για να καλύπτει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου διατηρεί 
δύο διαφορετικές διευθύνσεις,  

16. μειώνεται η προνοούμενη χρηματική ποινή για ορισμένα αδικήματα που προβλέπονται στον προτεινόμενο 
νόμο, περιλαμβανομένου του αδικήματος της παράλειψης τήρησης και υποβολής εντύπου επικοινωνίας 
από αξιωματούχο προς την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, 

17. διασαφηνίζεται η πρόνοια η οποία αφορά την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου 
των διαδικασιών που διενεργούνται στο πλαίσιο σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ώστε να μην εξαιρείται 
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το στάδιο της σχετικής διαδικασίας που προηγείται του σταδίου στο οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι 
διατάξεις των οικείων νομοθεσιών που ρυθμίζουν τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, 

18. προστίθεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις του Μέρους VI του προτεινόμενου νόμου οι 
οποίες προβλέπουν αδικήματα και ποινές, καθώς και οι διατάξεις του Μέρους VII αυτού που προβλέπουν 
την επιβολή διοικητικού προστίμου από την Αρχή κατά της Διαφθοράς σε περίπτωση παράβασης των 
προνοιών του προτεινόμενου νόμου θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι η επιτροπή επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου πρόσθετες τροποποιήσεις 
με σκοπό την περαιτέρω διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνική άποψη. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του αναθεωρημένου σύμφωνα με τα πιο 
πάνω κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τώρα θα πάμε στους ομιλητές επί θέματος αρχής. 

 Αντιλαμβάνομαι ότι η συζήτηση που έγινε για το προηγούμενο νομοθέτημα κάλυψε και τους λομπίστες;  
Εκτός αν θέλει να μιλήσει ο πρόεδρος της επιτροπής κατ’ εξαίρεση.  Έτσι, μια σύντομη παρέμβαση, διότι 
αγωνίστηκε επί πολλές συνεδρίες ο πρόεδρος.  Ο πρόεδρος μόνο.  Δε θα ομιλήσει οιοσδήποτε άλλος, 
φαντάζομαι.  Κατ’ οικονομία. 

 Να καλύψει το σώμα, εντάξει. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Δημήτρη Δημητρίου) 

 Να ’σαι καλά, Δημήτρη μου. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Μετά και την ψήφιση του νόμου για την Αρχή κατά της Διαφθοράς, η οποία θα είναι η αρμόδια αρχή για 
να τηρεί τα αρχεία για όλους αυτούς τους οποίους θα χαρακτηρίζουμε ως «λομπίστες», αλλά θα τηρεί και τα 
πρακτικά τα οποία θα υποχρεωνόμαστε να αποστέλλουμε και εμείς και όλοι οι αξιωματούχοι, προχωρούμε στο 
επόμενο βήμα ακριβώς, στην καθιέρωση ακόμη ενός βήματος διαφάνειας στην κυπριακή πολιτεία.  Είναι έννοιες, 
που σήμερα μπορεί να ακούγονται δύσκολες ή δυσνόητες, χρειάζεται όμως να κάνουμε τα πρώτα νηπιακά 
βήματα.  Η διαφάνεια είναι το καλύτερο αντίδοτο στη διαφθορά και τη διαπλοκή.  Και με το να μπορούμε όλοι 
εμείς να δηλώνουμε τις συναντήσεις που θα έχουμε με αυτούς που εξυπηρετούν οικονομικά ή και επιχειρηματικά 
συμφέροντα πρωτίστως προστατεύουμε και τους ίδιους τους εαυτούς μας και δεν αναφέρομαι μόνο στους 
βουλευτές.  Αξιωματούχοι μπορεί να είναι προφανώς και υπουργοί, διευθυντές υπουργείων, διευθυντές 
τμημάτων ή και άλλοι οι οποίοι ασκούν εξουσία. 

 Θέλω να ευχαριστήσω την κ. υπουργό, όχι γιατί είναι σήμερα εδώ, αλλά κυρίως για αυτό που πολύ 
εύστοχα είπε πρώτος ο κ. Ευσταθίου.  Γιατί είναι μία υπουργός που ακούει και ήταν παρούσα στις συνεδριάσεις, 
άκουσε τις ανησυχίες όλων μας και καταφέραμε, πιστεύω, να έχουμε σήμερα ένα νομοσχέδιο που αύριο, όταν 
θα εφαρμοστεί ο νόμος, θα είναι και εφαρμόσιμος και αποτελεσματικός. 

 Θέλω να ευχαριστήσω για τη συμβολή τους όλους τους πολιτικούς χώρους που με τις εισηγήσεις τους...  
Τους συναδέλφους βουλευτές κ. Πασιουρτίδη από το ΑΚΕΛ και κ. Λουκαΐδη, ο οποίος ήρθε και η συμβολή του 
ήταν καταλυτική, την κ. Χαραλαμπίδου, από το ΔΗΚΟ, κύριε Πρόεδρε, και εσάς και την κ. Ατταλίδου από τους 
Οικολόγους. 

 Πιστεύω πως έχουμε σήμερα έναν νόμο που θα μπορέσει να κάνει τα πρώτα του βήματα.  Είναι πολύ 
σημαντικό η Αρχή κατά της Διαφθοράς -και αυτό είναι άρθρο του νόμου- να εκδώσει έναν οδηγό χρήσης ή 
χρηστής εφαρμογής του νόμου, για να καθοδηγήσει όλους πώς να εγγράφονται σε αυτό το μητρώο αυτοί που 
θέλουν να ασκούν στην εξουσία, σε όσους ασκούν εξουσία το «lobbying» τους και να καθοδηγήσει τους 
βουλευτές, τους αξιωματούχους, πώς να δηλώνουν τις συναντήσεις που θα έχουν. 

 Θέλω να πω πως το «lobbying» δεν είναι κάτι κακό.  Είναι μία μορφή επέμβασης όχι πάντοτε αρνητική ή 
όχι αρνητική, για να εξυπηρετηθούν κάποια συμφέροντα και τα συμφέροντα δεν είναι μόνο οικονομικά και 
επιχειρηματικά.  Αυτά είναι που νομοθετούμε σήμερα κάνοντας τα πρώτα βήματα.  Τα συμφέροντα μπορεί να 
είναι και οικολογικά.  Μπορεί να είναι και άλλα συμφέροντα.  Αλλά ξεκινούμε με αυτό. 

 Θέλω κλείνοντας να πω το εξής:  Χρειάζεται από εμάς, από όλους όσοι ασκούμε εξουσία με το προσωπικό 
μας το παράδειγμα, με τον τρόπο της ζωής μας και εφαρμογής των νόμων να ανοίγουμε δρόμους.  Προφανώς 
και δε θα λυθεί ούτε η διαφθορά ούτε η διαπλοκή με την ψήφιση του νόμου και ούτε θα καθιερωθεί η διαφάνεια 
στο 100% με την υποχρέωσή μας να δηλώνουμε τις συναντήσεις μας, αλλά, εάν εφαρμόσουμε τον νόμο και 
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αύριο υπάρχουν τα πρακτικά, αν αυτούς που θέλουν να ασκήσουν πάνω μας πίεση τούς υποχρεώσουμε ή τους 
αναγκάσουμε, πριν μας συναντήσουν, να πάνε να γραφτούν στο αρχείο αυτό, είναι ένα καλό πρώτο βήμα, για 
να επικρατήσει η διαφάνεια. 

 Και χρειάζεται όλοι μας να είμαστε λίγο πιο συνετοί σε αυτά που λέμε.  Η καλλιέργεια ψιθύρων θεωρώντας 
ότι χτυπούμε είτε κάτω από τη μέση είτε πισώπλατα τους πολιτικούς μας αντιπάλους...  Ας μη θεωρούμε ότι 
χτυπούμε τον όποιο πολιτικό αντίπαλο και ας περιμένουμε αυτό το χτύπημα κάποια στιγμή να επιστραφεί πίσω 
σε αυτόν που το αποδίδει. 

 Υπάρχουν και άλλα που πρέπει να γίνουν και θα γίνουν.  Ήδη στην επιτροπή Θεσμών προχωρούμε με 
το «Πόθεν Έσχες», για να είναι και ηλεκτρονικά κατατεθειμένο, αλλά και να ελέγχεται από μια επιτροπή που δε 
θα ελέγχουν οι βουλευτές τους συναδέλφους ή τον εαυτό τους και σίγουρα θα δούμε κάποια στιγμή και το ζήτημα 
που και ο κ. Μουσιούττας και η Συνεργασία Πολιτών θέτουν, του ασυμβίβαστου, που είναι και η δική μας εισήγηση 
και του κ. Τορναρίτη. 

 Κλείνοντας, θέλω να πω πως κάνουμε το πρώτο βήμα.  Δύσκολο αλλά απαραίτητο.  Είχαμε υποχρέωση 
και προς την GRECO και προς τους άλλους θεσμούς να προχωρήσουμε.  Με το νομοσχέδιο του «lobbying» 
κλείνει ο κύκλος των τριών σημαντικών νομοθετημάτων -και της προστασίας των μαρτύρων και της Αρχής και 
του «lobbying»- για να καλύψουμε τις ελάχιστες υποχρεώσεις μας.  Μένει η εφαρμογή. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ τον πρόεδρο της επιτροπής Θεσμών και Αξιών, τον κ. Δημητρίου.  Φυσικά εκ μέρους του 
ΔΗΚΟ ήταν ο Παύλος Μυλωνάς που είχε τη συμβολή τη μεγάλη, όχι ο Κουλίας. 

 Κύριε Χρίστου, ζητήσατε τον λόγο, αντιλαμβάνομαι. 

 Δεν έχουμε άλλον ομιλητή φαντάζομαι, έννεν;  Ο κ. Χρίστου είναι ο τελευταίος. 

 Ευχαριστώ, κύριε Χρίστου, που παίρνετε τον λόγο, έτσι... 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη) 

 Κύριε Πασιουρτίδη μου,  είσαι ο τελευταίος που θα στερηθεί τον λόγο.  Θα τον πάρεις μετά επαίνων σε 
λίγο. 

 Έλα, κύριε Χρίστου. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Ναι, Πρόεδρε. 

 Έχουν λεχθεί αρκετά πράγματα σήμερα όσον αφορά τη διαφθορά και τη διαφάνεια την οποία 
προσπαθούμε μέσα από νέες νομοθεσίες να φέρουμε ως κοινοβούλιο.  Σίγουρα, η ενίσχυση της διαφάνειας και 
της λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της πολιτείας θεμελιώνουν ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος το οποίο σέβεται 
τους πολίτες του, όμως εδώ και αρκετά χρόνια γινόμαστε μάρτυρες σκανδάλων διαφθοράς, χωρίς να βλέπουμε 
την ανάλογη τιμωρία.  Ενδεικτικά, να θυμίσω τα δεκάδες πορίσματα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με 
ενόχους για τους οποίους ποτέ δεν ακούσαμε τίποτε απολύτως.  Ήταν όλοι τους αθώοι ένοχοι και τα πορίσματα 
οδηγήθηκαν φυσικά στις ελληνικές καλένδες! 

 Επί του νομοσχεδίου.  Θα διαφωνήσουμε με την προσέγγιση σχεδόν όλων των κομμάτων και θα 
απογοητεύσω τον κ. Δημητρίου, γιατί η δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για το «lobbying» και η τήρηση 
δημόσιου μητρώου θα αποτελούσαν ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας μας 
και θα ήταν και μια ευκαιρία δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών φορέων 
της χώρας, ιδίως σε μια περίοδο δυσπιστίας και έντονης κριτικής απέναντι στο πολιτικό σύστημα από τους 
πολίτες. 

 Όμως, η εφαρμογή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου δε λαμβάνει καθόλου υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά 
χαρακτηριστικά.  Ζούμε όλοι μας μέσα στα όρια μιας μικρής κοινωνίας όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ 
πολιτικών προσώπων και πολιτών είναι άμεσες.  Η επαφή με τα καθημερινά προβλήματα των συνανθρώπων 
μας του κάθε επαγγελματικού κλάδου, των επιχειρήσεων, των οργανωμένων φορέων αποτελεί για εμάς μια 
σωστή και θεμιτή πρακτική. 

 Επομένως, στην περίπτωση της χώρας μας οι προσεγγίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο όχι 
μόνο είναι λανθασμένες, αλλά θα φέρουν και τα αντίθετα αποτελέσματα.  Θέτουν περιορισμούς στα 
κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματα όλων των πολιτών, όπως η ελευθερία έκφρασης, πληροφόρησης, 
ακρόασης, συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου.  Κατά τη δική μας εκτίμηση επομένως, αυτό 
που καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα δε συμβάλλει καθόλου στην πάταξη της διαφθοράς. 
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 Και με την ευκαιρία, επειδή βρίσκεται στην αίθουσα η Υπουργός Δικαιοσύνης, όσον αφορά το υπό 
συζήτηση θέμα, είχε κάνει και μία δήλωση τις προηγούμενες ημέρες, ότι προκειμένου να εκπληρώσουμε την 
υποχρέωσή μας προς την κοινωνία και να δώσουμε ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο ενάντια στη διαφθορά... 

 Κυρία υπουργέ, έχετε την ευκαιρία, εάν θέλετε και αν θέλουμε όλοι εμείς, και την υποχρέωση απέναντι σε 
μια κοινωνία να προχωρήσετε σε παραδειγματικές τιμωρίες όλων αυτών οι οποίοι για τόσα χρόνια διασπάθισαν 
τα δημόσια ταμεία, έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα, αλλά ακόμα δεν οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης. 

 Ακούσαμε πολλά:  χρηματιστήριο, Κυπριακές Αερογραμμές, Focus, διαγραφές δανείων.  Δεν είδαμε όμως 
να υπάρχει μέχρι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ένα ξεκαθάρισμα του πολιτικού συστήματος και να ξεκινήσουμε 
ξανά από την αρχή, κερδίζοντας πίσω την εμπιστοσύνη του κάθε συμπατριώτη μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρίστου. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Ανδρέας Πασιουρτίδης. 

 Αγαπητέ Ανδρέα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Από τη θέση μου, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κανένα πρόβλημα, απ’ εκεί. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Πράγματι, όταν ήρθε το νομοσχέδιο, στην ουσία δυσκόλευε την καθημερινότητα και των βουλευτών και 
των αξιωματούχων, διότι μετέφερε αυτούσιο το φαινόμενο του «lobbying» όπως το φαντάζεται κάποιος στην 
Αμερική ή στη Γερμανία και στις μεγάλες χώρες.  Η καθημερινότητά μας είναι πολύ διαφορετική.  Και πρέπει εδώ 
να ευχαριστήσουμε την υπουργό και τους υπηρεσιακούς του υπουργείου, διότι άκουσαν, δέχτηκαν τις εισηγήσεις 
και τις προτάσεις μας και ενισχύσαμε την προστασία πρώτα του κόσμου, ο οποίος θέλει να έχει επαφή με αυτούς 
που εξέλεξε ή με τη διοίκηση ή με τους αξιωματούχους, για να λέει το πρόβλημά του, και μετά και με εμάς τους 
ίδιους, διότι ο κόσμος μάς εξέλεξε όχι για να είμαστε μέσα στη γυάλα και μέσα στο κλουβί, αλλά για να λύνουμε 
προβλήματα. 

 Για να λύσεις το πρόβλημα πρέπει να το ακούσεις πρώτα.  Εκείνο εξαιρέσαμε.  Συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, αγροτικές οργανώσεις, ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδεις ελευθερίες, ατομικά προβλήματα.  
Εκείνο το οποίο θεσμοθετείται είναι ομάδες που θέλουν να εξυπηρετήσουν επιχειρηματικά ή οικονομικά 
συμφέροντα.  Είναι ένα νέο φαινόμενο.  Είναι ένας νέος νόμος.  Πιθανόν να χρειαστεί βελτιώσεις στην πορεία.  
Εδώ είμαστε και, αν χρειαστεί, θα το βελτιώσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία. 

 Όντως, ο κ. Ανδρέας Πασιουρτίδης ήταν πολύ, έτσι, ακτινογραφικός στην επιτροπή και έκαμε μία τεράστια 
προσπάθεια να πάει καλά το νομοσχέδιο και να διορθωθεί.  Έν’ γεγονός αναντίλεκτο. 

 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση.  Αφού πάρει και τη θέση του ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σκοπός του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Αρμόδια αρχή.  Άρθρο 4. 

 Επιπρόσθετες εξουσίες και αρμοδιότητες της Αρχής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 5. 

 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 6. 

 Μητρώο Εγγραφής.  Άρθρο 7. 

 Περιεχόμενο Μητρώου Εγγραφής.  Άρθρο 8. 

 Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εγγραφής.  Άρθρο 9. 
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 Πληροφορίες που υποβάλλονται από τους αιτητές προς εγγραφή τους στο Μητρώο Εγγραφής.  Άρθρο 
10. 

 Αίτηση και εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής.  Άρθρο 11. 

 Υποχρέωση ενημέρωσης της Αρχής για μεταβολή στοιχείων εγγεγραμμένων προσώπων.  Άρθρο 12. 

 Αναφορά στην Αρχή από εγγεγραμμένο πρόσωπο.  Άρθρο 13. 

 Διαγραφή από το Μητρώο Εγγραφής.  Άρθρο 14. 

 Δικαιώματα εμπλεκόμενων προσώπων σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων Άρθρο 15. 

 Υποχρεώσεις εμπλεκόμενων προσώπων σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων.  Άρθρο 16. 

 Υποχρέωση υποβολής εντύπου επικοινωνίας.  Άρθρο 17. 

 Σύγκρουση συμφερόντων.  Άρθρο 18. 

 Ασυμβίβαστο.  Άρθρο 19. 

 Εμπλοκή μη εγγεγραμμένου προσώπου σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων.  Άρθρο 20. 

 Εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις.  Άρθρο 21. 

 Παράλειψη υποβολής αναφορών στην Αρχή.  Άρθρο 22. 

 Υποβολή ψευδούς αναφοράς στην Αρχή.  Άρθρο 23. 

 Παράλειψη συμπλήρωσης και υποβολής εντύπου επικοινωνίας από αξιωματούχο.  Άρθρο 24. 

 Διοικητικό πρόστιμο, αναστολή και ανάκληση εγγραφής.  Άρθρο 25. 

 Έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας.  Άρθρο 26. 

 Έκδοση εγκυκλίων.  Άρθρο 27. 

 Κανονισμοί.  Άρθρο 28. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 29. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία.  Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων, κύριοι συνάδελφοι; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων 
και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Εδώ, συνάδελφοι, πάμε στο Κεφάλαιο Δεύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα 
νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές 
σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.052-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

2.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των 
Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γατών 
σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια 
και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.016-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

3.  Οι περί Γενικού Λογιστηρίου-Θέση 
Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.017-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

4.  Ειδικό ένταλμα πληρωμής  
(αρ. 2) του 2021, ημερομηνίας 8 
Φεβρουαρίου 2022, του 
προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, σύμφωνα με 
το άρθρο 4(1) του περί 
Προϋπολογισμού της Αρχης 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2021 
Νόμος του 2021 [Ν. 8(ΙΙ)/2021]. 
(Αρ. Φακ. 10.04.003). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Στο Κεφάλαιο Τρίτο οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις έχουν ήδη δοθεί γραπτώς. 

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.191, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 

 «Υπάρχει διαχρονικό πρόβλημα υποστελέχωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών 
Περιουσιών σε επίπεδο λειτουργών (επιθεωρητές, γραμματειακό προσωπικό κ.λπ.), με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
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ως προς την αδυναμία ελέγχου της πραγματικής κατοχής, των παράνομων προσθηκομετατροπών και της 
υπεκμίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών σε τρίτους μη δικαιούχους.   

 Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει ποιος είναι ο προγραμματισμός για την πλήρωση θέσεων 
λειτουργών στο οργανόγραμμα της υπηρεσίας, έτσι ώστε να μπορέσει η υπηρεσία να ανταποκριθεί στον ρόλο 
και στην αποστολή της.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.192, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 

 «Σε περίπτωση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, η πτυχή του περιουσιακού 
θα αποτελέσει καθοριστικό ρόλο.   

 Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι τουρκοκυπριακές περιουσίες στις 
ελεύθερες περιοχές είναι μηχανογραφημένες.  Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, να μας ενημερώσετε κατά 
πόσο το πρόγραμμα μηχανογράφησης είναι επικαιροποιημένο με ακριβή στοιχεία και από ποιο έτος και αν 
υπάρχει συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, π.χ. Κτηματολόγιο, έτσι ώστε το σύστημα να εξυπηρετεί σε 
πραγματικό χρόνο τις ανάγκες της υπηρεσίας, περιλαμβάνοντας όλες τις λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών των 
ακινήτων, αλλά και των κατόχων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.193, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, 
για το οποίο έχει ήδη εδώ και καιρό προκηρυχθεί σύμβαση.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.194, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Αναφορικά με την ανέγερση νέας τεχνικής σχολής στη Λάρνακα προς αντικατάσταση της Τεχνικής 
Σχολής  Αγίου Λαζάρου, παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για τα ακόλουθα: 

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανέγερσης; 

2. Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την έναρξη υλοποίησης και την ολοκλήρωση των έργων; 

3. Ποιο είναι το συνολικό κόστος κατασκευής;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.044, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με τα ακόλουθα όσον αφορά τη διαδικασία εγκατάστασης 
ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες Κυβερνητικών Οικισμών: 

1. Το Πρόγραμμα Προσθήκης Ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες “Κυβερνητικών Οικισμών” 
αφορά τη προσθήκη ανελκυστήρων σε 368 υφιστάμενες πολυκατοικίες των Κυβερνητικών Οικισμών, με 
προτεραιότητα σε πολυκατοικίες στις οποίες διαμένουν ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με κινητικά 
προβλήματα. Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ανελκυστήρων σε 115 υφιστάμενες 
πολυκατοικίες. 

2. Τα προγραμματισμένα συμβόλαια για εγκατάσταση ανελκυστήρα σε 30 υφιστάμενες πολυκατοικίες 
φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που επισυνάπτεται. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης και η ετοιμασία μελετών 
για εγκατάσταση ανελκυστήρων σε άλλες 30 πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς της Λευκωσίας, 
Λάρνακας και Λεμεσού. 

3. Όσον αφορά το 2020, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως είχε ένα Έργο, που ήταν σε εξέλιξη, 
“Εγκατάσταση ανελκυστήρων σε 6 υφιστάμενες πολυκατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Ιωάννης 
στη Λάρνακα”, και ετοιμασίες μελετών για εγκατάσταση ανελκυστήρων. 

 Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.» 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε 
στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση. 
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Απάντηση ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.098, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα όσον 
αφορά τον σχεδιασμό του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) για τα επόμενα χρόνια: 

α) Με το Σχέδιο Προσιτού Ενοικίου ο ΚΟΑΓ προσδοκεί να προσφέρει λύση στο διαχρονικό πρόβλημα 
πρόσβασης στην αγορά στέγης, το οποίο αντιμετωπίζουν οι χαμηλά και μέτρια αμειβόμενοι. Στόχος του 
εν λόγω Σχεδίου είναι η προσφορά ποιοτικά αναβαθμισμένης στέγης, όχι μόνο επειδή είναι καινούργια, 
αλλά επειδή θα παραμείνει σε καλή κατάσταση επειδή θα συντηρείται σωστά και μελετημένα από τον 
ΚΟΑΓ. Ως εκ τούτου, δεν θα διασφαλίζεται μόνο η πρόσκαιρη στέγαση των ενοίκων, αλλά θα διασφαλίζεται 
και διαχρονικά η ποιοτική διαβίωσή τους. 

β) Τα ακόλουθα τρία από τα έργα του Σχεδίου Προσιτού Ενοικίου έχουν προχωρήσει και είναι σε διάφορα 
στάδια υλοποίησης: 

Λευκωσία Συγκρότημα ΕΚΑΛΗ (πολυκατοικία 16 διαμερισμάτων στο Καϊμακλί), το οποίο είναι 
υπό ανέγερση. 

Λάρνακα Συγκρότημα 32 μονάδων στον Άγιο Νικόλαο για το οποίο αναμένεται η έκδοση 
άδειας οικοδομής. 

Λεμεσός Σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού, δύο οικιστικά τεμάχια σε Άγιο Νικόλαο και 
Άγιο Ιωάννη βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού. 

γ) Τα υπόλοιπα έργα βρίσκονται σε αρχικά στάδια μελέτης, αφού τα τεμάχια επί των οποίων θα 
πραγματοποιηθούν οι αναπτύξεις αποκτήθηκαν από τον ΚΟΑΓ εντός του 2021. 

2. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.131, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρύση Παντελίδη 

  «Αναφέρομαι στην πιο πάνω επιστολή σας σχετικά με την προώθηση της υλοποίησης του έργου 
βελτίωσης της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου στον Άγιο Δομέτιο και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

1. Το προαναφερόμενο έργο είναι Πολεοδομικό για το οποίο παλαιότερα ετοιμάστηκαν κατασκευαστικά 
σχέδια αλλά η υλοποίηση του δεν κατέστη δυνατή. Ως εκ τούτου, για την προώθηση του έργου το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει ετοιμάσει το σχετικό σημείωμα έργου (PCN) το οποίο έχει ήδη αξιολογηθεί 
θετικά από τη Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ εντός Απριλίου 2019. 

2. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, όπως πληροφορηθήκαμε, θα προχωρήσει σε διαβούλευση με τον 
Δήμο Αγ. Δομετίου όσον αφορά την συνεισφορά του στο Πολεοδομικό έργο και στην συνέχεια σε 
επικαιροποίηση του ρυθμιστικού σχεδίου. 

3. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα προγραμματίσει την επικαιροποίηση/ετοιμασία των κατασκευαστικών 
σχεδίων όταν λάβει την σχετική παραγγελία από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ανάλογα με τους 
διαθέσιμους πόρους και τις άλλες ειλημμένες υποχρεώσεις του.» 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2022 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.133, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Σταύρου Παπαδούρη 

Σημείωση:  Η απάντηση της υπουργού είναι εμπιστευτική. 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. 
Στέφης Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.149, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας αναφορικά με την ως άνω ερώτηση και σας παραθέτω πιο κάτω τη 
σχετική ενημέρωση που λάβαμε γραπτώς, μετά από επικοινωνία με την Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, καθότι το θέμα εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου: 

  Από πλευράς φύλαξης των τεκμηρίων και των αρχείων, ακολουθούνται οι οδηγίες του Γραφείου Πρόληψης 
του Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας, οι πρόνοιες του περί Διαχείρισης Τεκμηρίων σε Ποινικές Διαδικασίες 
Διαδικαστικού Κανονισμού του 2019, καθώς και οι οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας. Τα συστήματα και η 
οργάνωση των αρχείων των Δικαστηρίων διέπονται από τις οδηγίες και εγκυκλίους του Τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού. 
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  Για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας ακολουθούνται οι οδηγίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Περαιτέρω, υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός ασφάλειας στις 
εισόδους των Δικαστηρίων (αψίδες ανίχνευσης μετάλλων και ακτινοδιαγνωστικές μηχανές) και βρίσκεται σε 
εξέλιξη σύμβαση αγοράς υπηρεσιών για τη στελέχωση του με χειριστές. Στα άμεσα σχέδια της Δικαστικής 
Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, βρίσκεται και η αγορά υπηρεσιών για τη φρούρηση των 
Δικαστηρίων επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με την πρόσληψη ιδιωτών φυλάκων.  

  Σε σχέση με την εισαγωγή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, υπήρξε σχετική εκπαίδευση και εκτενής 
ενημέρωση λειτουργών της Δικαστικής Υπηρεσίας1 και, στο παρόν στάδιο, το θέμα βρίσκεται υπό μελέτη. Πολλά 
από τα ζητήματα που κατά καιρούς προκύπτουν, αναμένεται να επιλυθούν σε σημαντικό βαθμό με την υιοθέτηση 
και λειτουργία του μεταρρυθμιστικού έργου Independent Court Service, το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί από το 
Τμήμα Μεταρρύθμισης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες του εξωτερικού. 

1. Ειδικότερα στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), και, κατά δεύτερο λόγο, στα συστήματα 
διαχείρισης ασφάλειας και υγείας και ασφάλειας πληροφοριών (ISO 45001, ISO 27001.» 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2022 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.160, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 

2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

  «Αναφέρομαι στην πιο πάνω κοινοβουλευτική ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα 
ακόλουθα: 

2. Στο περιεχόμενο του εναρμονιστικού νομοσχεδίου έχουν περιληφθεί πρόνοιες που υφίστανται στον “περί 
Προστασίας της Πατρότητας Νόμο”, ο οποίος συνιστά εθνική νομοθεσία, ενώ επιπλέον έχουν μεταφερθεί 
πρόνοιες της Οδηγίας (EE) 2019/1158 που αφορούν στην άδεια πατρότητας.  Παράλληλα, έχουν ενσωματωθεί 
οι πρόνοιες που αφορούσαν στη γονική άδεια και είχαν επίσης ρυθμιστεί νομοθετικά με τον εναρμονιστικό “περί 
Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο του 2012” με τις αναγκαίες όμως τροποποιήσεις στη 
βάση του περιεχομένου της αναφερόμενης Οδηγίας. 

3. Επιπρόσθετα, μέσα από το νομοσχέδιο εισάγεται το δικαίωμα άδειας φροντίδας για “φροντιστές”, οι οποίοι 
είναι εργαζόμενοι και χρειάζεται να παρέχουν προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο που 
κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με αυτούς και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό 
ιατρικό λόγο.  Επίσης, διατηρείται το υφιστάμενο δικαίωμα απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας 
που συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος και που καθιστούν 
απαραίτητη την άμεση απουσία του εργαζομένου από την εργασία του. 

4. Παράλληλα, μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπονται, για πρώτη φορά, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για 
λόγους φροντίδας.  

5. Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των 
ληπτών των πιο πάνω δικαιωμάτων, ενώ επίσης προβλέπεται η προστασία των αιτούντων ή/και ληπτών των 
πιο πάνω δικαιωμάτων από διακρίσεις ή/και από απόλυση. 

6. Ολοκληρώνοντας, αναφέρεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας του εναρμονιστικού νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται σύντομα 
να αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος ότι η 
εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2022.» 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα προχωρήσω στο Κεφάλαιο Τέταρτο. 

 Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη συνεδρία ορίζεται για την 
ερχόμενη Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022, στις 4.00 μ.μ., με ημερήσια διάταξη η οποία θα σας αποσταλεί. 

 [Την 21η Φεβρουαρίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της δέκατης ένατης συνεδρίασης της 
Πρώτης Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου: 

 Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022, στις 3.00 μ.μ., έχει 
ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 
2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.021-2022). 

 2.  Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός)  
(Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.217-2021). 
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 3.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.028-2022). 

 4.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.029-2022). 

 5.  Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
του 2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.226-2021). 

 6.  Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.001-2022). 

 7.  Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της 
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.219-2021). 

 8.  Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από 
Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, 
Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης 
Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των 
Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.220-2021). 

 9.  Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και 
Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.183-2021). 

 10.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.032-2022). 

 11.  Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας 
του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.039-2022). 

 12.  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 
2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.040-2022).  

 13.  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 
Υγείας του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.041-2022). 

 14.  Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.045-2022). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου 
του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι 
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και η πορεία υλοποίησής τους, η 
νομοθετική πρωτοβουλία “Fit for 55ˮ για μείωση κατά πενήντα 
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πέντε τοις εκατό (55%) των ρύπων μέχρι το 2030 και η ανάγκη 
προγραμματισμού της επερχόμενης πράσινης μετάβασης χωρίς 
οικονομικές επιπτώσεις.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

 3. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).] 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας. 

 Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. 

(Ώρα λήξης:  6.45 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Νεοφύτου Αβέρωφ 

Γεωργιάδης Χάρης Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργίου Νίκος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Δημητρίου Δημήτρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Κάρουλλας Γιώργος Σύκας Νίκος 

Κουλλά Ονούφριος Τορναρίτης Νίκος 

Μαυρίδης Μάριος Τσιρίδου Φωτεινή 

 Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Καυκαλιάς Αντρέας Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Κουκουμάς Γιώργος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  

Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

Λουκαΐδης Γιώργος  

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Ορφανίδης Χρίστος Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  
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ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής Σιζόπουλος Μαρίνος 

ΔΗΠΑ 

Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 

Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Ενημέρωση για τη συμμετοχή του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου σε συζήτηση για τα εγκλήματα που 
επηρεάζουν το περιβάλλον στο πλαίσιο της 31ης Συνόδου της Επιτροπής για την Πρόληψη του 
Εγκλήματος και την κοινή Ποινική Δικαιοσύνη του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των 
Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος. 

2. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

3. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και ψήφισή 
του σε νόμο. 

4. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 
2021» και «Οι περί Εθνικής Φρουράς (Στρατιωτικά Μετάλλια) Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους. 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων 
από Πολύτιμα Μέταλλα του 2022 Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο.   

7. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 
Νόμος του 2021» και έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών 
Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», αγορεύσεις 
και συζήτηση (Κώστας Κώστα, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Ηλίας Μυριάνθους, Χρύσης Παντελίδης, Σταύρος 
Παπαδούρης, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Χρίστος Χρίστου) και ψήφιση των προτάσεων νόμου σε νόμους,  
της πρώτης με τον τίτλο «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022». 

8. Έκθεση, συμπληρωματική έκθεση και δεύτερη συμπληρωματική έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της 
Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019», αγορεύσεις και 
συζήτηση (Νίκος Τορναρίτης, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Κωστής Ευσταθίου, Σωτήρης Ιωάννου, 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Μαρίνος Μουσιούττας, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Πανίκος Λεωνίδου, Νικόλας 
Παπαδόπουλος, Χρύσανθος Σαββίδης) και ψήφισή του σε νόμο και δικαιολόγηση αποχής από τον κ. 
Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και 
Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019», αγορεύσεις (Δημήτρης Δημητρίου, Χρίστος Χρίστου, Ανδρέας 
Πασιουρτίδης) και ψήφισή του σε νόμο. 

10. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

11. Ερωτήσεις βουλευτών:  

 Πλήρωση θέσεων λειτουργών στην Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών - Ανάγκη 
επικαιροποιημένης μηχανογράφησης των τουρκοκυπριακών περιουσιών - Ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιρίου Ελεγκτικής Υπηρεσίας - Εργασίες ανέγερσης νέας τεχνικής σχολής στη Λάρνακα. 

12. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Πορεία του προγράμματος εγκατάστασης ανελκυστήρων στους κυβερνητικούς οικισμούς - Ενημέρωση 
για τον σχεδιασμό του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης - Έργα για βελτίωση δρόμου στον Άγιο 
Δομέτιο - Η κατασκευή του τερματικού της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου, το ενδεχόμενο εξέτασης 
εναλλακτικών λύσεων και η ανάγκη λήψης βιώσιμων μέτρων για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού 
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ρεύματος (εμπιστευτική απάντηση) - Εισαγωγή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων λειτουργίας στη 
δικαστική υπηρεσία - Κατάθεση νομοσχεδίου για γονική άδεια επί πληρωμή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Συνεδρίαση 24ης Φεβρουαρίου 2022 

Ώρα έναρξης: 3.07 μ.μ. 

Αρ. 19 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ) 

 Καλό απόγευμα. 

 Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, να σας καλωσορίσω στη σημερινή ολομέλεια, της οποίας κηρύσσω την 
έναρξη των εργασιών.  Παρακαλώ να διαπιστωθεί αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να σας ενημερώσω από την αρχή ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής ολομέλειας θα συζητηθεί και θα 
εγκριθεί ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Ουκρανία.  Δεν είναι έτοιμο ακόμα το κείμενο, 
τυγχάνει της τελικής επεξεργασίας.  Θα ξεκινήσουμε με τη νομοθετική εργασία και, όταν έρθει το κείμενο, θα 
διακόψουμε για λίγο τη νομοθετική εργασία, για να το συζητήσουμε, να αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε 
ξανά με τη νομοθετική εργασία.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Μία εμβληματική μορφή για την ελληνική φιλολογία, ο Λεύκιος Ζαφειρίου, έφυγε από τη ζωή στις 19 
Φεβρουαρίου σε ηλικία 73 ετών.  Η κηδεία του θα τελεστεί δημοσία δαπάνη την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022. 

 Ο Κύπριος λογοτέχνης και μελετητής, που λάμπρυνε με την παρουσία και το έργο του την κυπριακή 
λογοτεχνία, γεννήθηκε στη Λάρνακα και σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
παρακολουθώντας ταυτόχρονα μαθήματα δημοσιογραφίας.  

 Με την επιστροφή του στην Κύπρο το 1974 εργάστηκε σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και τη διετία 2004-2006 στο γυμνάσιο του υπό τουρκική κατοχή 
Ριζοκαρπάσου.  Ακολούθως αποσπάστηκε στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, όπου συνέγραψε επικαιροποιημένο σχολικό εγχειρίδιο για την κυπριακή λογοτεχνία.  
Τα τελευταία χρόνια δίδασκε στο Εσπερινό Γυμνάσιο Λευκωσίας. 

 Ο Λεύκιος Ζαφειρίου υπήρξε συνιδρυτής της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου το 1978 και συμμετείχε στις 
εκδοτικές ομάδες των λογοτεχνικών περιοδικών «Σημείο», «Ακτή» και «Ύλαντρον».  Στα κυπριακά γράμματα 
πρωτοεμφανίστηκε το 1975 με την ποιητική συλλογή «Ποιήματα» και στη λογοτεχνική του διαδρομή 
ασχολήθηκε, πέρα από την ποίηση, με το διήγημα, τη νουβέλα, το δοκίμιο, τη μελέτη και την έρευνα, 
δημοσιεύοντας παράλληλα ποιήματα, λογοτεχνικά κείμενα και μελέτες σε πολλά περιοδικά και εκδόσεις.  
Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Νέου Λογοτέχνη για την ποιητική συλλογή του «Σχεδόν Μηδίζοντες» και με το 
Κρατικό Βραβείο Ποίησης για τη συλλογή του «Η θλίψη του απογεύματος».  Με κρατικά βραβεία τιμήθηκε 
επίσης για τη νουβέλα «Οι συμμορίτες», όπου αποτυπώνονται τα δύσκολα βιώματα της παιδικής του ηλικίας, 
και για τη συλλογή διηγημάτων «Με ευλάβεια και με λύπη».   

 Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Λεύκιου Ζαφειρίου στις καλβικές σπουδές. Ειδικότερα, 
επανεξέδωσε τη λανθάνουσα ωδή του Ανδρέα Κάλβου «Ελπίς πατρίδος», που είχε εντοπιστεί στη βιβλιοθήκη 
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του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, συνεργάστηκε στην έκδοση της «Αλληλογραφίας» του Ανδρέα Κάλβου από 
το Μουσείο Μπενάκη, δημοσίευσε κείμενα με νέα στοιχεία για τη ζωή του Νεοέλληνα ποιητή και εξέδωσε το 
βιβλίο «Ο βίος και το έργο του Ανδρέα Κάλβου», το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο Δοκιμίου της Ακαδημίας 
Αθηνών - Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη.  

 Έγραψε επίσης κείμενα για άλλους μεγάλους ποιητές, όπως ο Διονύσιος Σολωμός, ο Γιάννης Ρίτσος, ο 
Οδυσσέας Ελύτης, ο Νικηφόρος Βρεττάκος, ο Κώστας Μόντης κ.ά. Μεταφράσεις ποιημάτων και πεζών 
κειμένων του έχουν δημοσιευτεί σε πολλές γλώσσες και αρκετά ποιήματα και πεζά του έχουν περιληφθεί σε 
κυπριακές, ελλαδικές και διεθνείς ανθολογίες λογοτεχνίας. 

 Το έργο του ως διακεκριμένου αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα σεμνού λογοτέχνη, δραστήριου μελετητή και 
αφοσιωμένου εκπαιδευτικού τον κατατάσσει στις μεγάλες πνευματικές προσωπικότητες του τόπου μας.  
Τιμώντας τη συνολική προσφορά του στα κυπριακά και ελληνικά γράμματα, το διοικητικό συμβούλιο της 
Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου αποφάσισε ομόφωνα να του απονείμει το Βραβείο «Γ.Φ. Πιερίδης» για το έτος 
2022.  

 Να σας καλέσω τώρα να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία του η μνήμη! 

 Πριν να προχωρήσουμε, να καλωσορίσουμε τον κ. Δίπλαρο, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στη σύζυγο, 
σιδερένια! 

 Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Η Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων καθιερώθηκε το 2008 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τις 
Σπάνιες Παθήσεις και τιμάται την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, με στόχο την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όσον αφορά τις σπάνιες παθήσεις, καθώς και τον συντονισμό μεταξύ των 
ιατρικών, κοινωνικών και υπηρεσιών υποστήριξης ατόμων με σπάνιες παθήσεις ανά το παγκόσμιο.  

  Ανάμεσα στα τριακόσια εκατομμύρια ανθρώπους με σπάνια πάθηση είναι παιδιά και έφηβοι που, αν δεν 
τους χορηγηθεί έγκαιρα η σωστή φαρμακευτική αγωγή, σταδιακά δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και δεν 
έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν βασικές κοινωνικές τους ανάγκες. 

 Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους θα διοργανωθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τις Σπάνιες 
Παθήσεις το 11ο συνέδριο για το θέμα, στο πλαίσιο του οποίου θα λάβουν χώρα συζητήσεις σε εθνικό και 
παγκόσμιο επίπεδο, ταυτόχρονα δε θα πραγματοποιηθούν δράσεις, με στόχο την επίτευξη μίας συλλογικής 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τις σπάνιες παθήσεις, που θα δεσμεύει τα κράτη μέλη στη μετά την πανδημία εποχή.  
Το εν λόγω συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Σπάνιες Παθήσεις 2022 έχει καθοριστεί ως ένα 
επίσημο γεγονός της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που καταδεικνύει 
την αξιόλογη υποστήριξη της ΕΕ στην ανάδειξη των σπάνιων παθήσεων ως ζητήματος προτεραιότητας. 

 Ως Βουλή των Αντιπροσώπων εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στους 
πάσχοντες συνανθρώπους μας και τις οικογένειές τους και, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες τους, δεσμευόμαστε 
να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα συμβάλουν στη 
βελτίωση της υγείας τους και στη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλα τα άτομα με σπάνιες 
παθήσεις.  

 Τώρα θα παρακαλέσω τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της 
Βουλής. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Tην Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή Ανοικτός Διάλογος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, με τίτλο «Η γνώμη σας για την 
Ευρώπη του αύριο μετρά».  Ο Ανοικτός Διάλογος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Βουλής 
για τη Διάσκεψη.  Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες, ιδιαίτερα στους νέους, να 
συνεισφέρουν ενεργά με ιδέες και προτάσεις τους στη διαμόρφωση του μέλλοντος του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος.   

Στον Ανοικτό Διάλογο συμμετείχαν η Πρόεδρος της Βουλής, τα μέλη της αντιπροσωπίας της Βουλής στη 
Διάσκεψη κ. Χάρης Γεωργιάδης, Μαρίνα Νικολάου, Χρύσης Παντελίδης και Αλεξάνδρα Ατταλίδου, άλλοι 
βουλευτές, πολιτικοί, ξένοι αξιωματούχοι, ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι οργανωμένων 
συνόλων και πολιτών.  

Ο Ανοικτός Διάλογος διεξήχθη σε τέσσερις θεματικές ενότητες.  Η πρώτη ασχολήθηκε με την κλιματική αλλαγή, 
το περιβάλλον και την υγεία. Κατά τη συζήτηση εκφράστηκαν προβληματισμοί για καίρια περιβαλλοντικά 
ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογραμμίστηκε η ανάγκη 
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ανάληψης συλλογικής δράσης τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τους ίδιους τους πολίτες προς υλοποίηση 
της Πράσινης Συμφωνίας.  

Η δεύτερη ενότητα ασχολήθηκε με την ευρωπαϊκή δημοκρατία, τις αξίες και τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου 
και την ασφάλεια.  Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πρόβλημα της ελλιπούς ενημέρωσης των Ευρωπαίων 
πολιτών και ειδικότερα των νέων για τη λειτουργία και τον ρόλο της Ένωσης.  Τονίστηκε επίσης η ανάγκη 
διασφάλισης της εκπροσώπησης του συνόλου της κοινωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς αποκλεισμούς και 
διακρίσεις.  Υπογραμμίστηκε τέλος η σημασία θέσπισης μέτρων και ανάληψης δράσεων για την ισχυροποίηση 
του κράτους δικαίου. 

Η τρίτη ενότητα είχε ως θέμα την ισχυρότερη οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την απασχόληση, την 
εκπαίδευση, τη νεολαία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.  Έγινε εκτενής 
συζήτηση για τον αντίκτυπο της πανδημίας στην οικονομία και την ανάγκη για νομοθετική κατοχύρωση της 
τηλεργασίας.  Υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού μοντέλου σε 
ανθρωποκεντρικό, με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης.  Όσον αφορά τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, τονίστηκε η σημασία της αξιοποίησης από όλους τους πολίτες της ψηφιακής τεχνολογίας για 
την περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ένωση. 

Η τέταρτη θεματική ενότητα ασχολήθηκε με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο και τη 
μετανάστευση. Τέθηκαν τα ζητήματα των ορίων της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, της οριοθέτησης της 
σχέσης της με το ΝΑΤΟ και άλλους διεθνείς δρώντες και της προοπτικής δημιουργίας ευρωπαϊκού στρατού. 
Συζητήθηκαν επίσης διάφορες πτυχές του μεταναστευτικού ζητήματος, όπως η κοινωνική ενσωμάτωση των 
μεταναστών, η ανάγκη εξάρθρωσης δικτύων διακινητών, καθώς και ενέργειες και παραλείψεις της Ένωσης 
στην περιοχή της Μεσογείου. Επισημάνθηκε συναφώς το δυσανάλογο βάρος που επωμίζονται τα κράτη μέλη 
πρώτης υποδοχής, περιλαμβανομένης της Κύπρου.  

Οι εισηγήσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του Ανοικτού Διαλόγου θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα 
διαλόγου που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και θα 
προωθηθούν από την αντιπροσωπία της Βουλής στη Διάσκεψη.  

Η Πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε ότι ο Ανοικτός Διάλογος της Βουλής των Αντιπροσώπων με την 
Κοινωνία των Πολιτών της Κύπρου θα συνεχιστεί πέραν της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και σε 
άλλα πλαίσια ως μια διαρκής διαδικασία επικοινωνίας και αλληλοτροφοδότησης μεταξύ των πολιτών και του 
σώματος των εκλελεγμένων αντιπροσώπων τους.  

Στις 18 Φεβρουαρίου ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, Ειδικός Αντιπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) για Θέματα Συμμετοχής της 
Κοινωνίας των Πολιτών, συμμετείχε σε διαδικτυακή συζήτηση της Συνέλευσης, με θέμα τη συμβολή των νέων 
στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Σε παρέμβασή του ο 
κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι η ενεργός συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες συμβάλλει 
σημαντικά στην οικοδόμηση πιο δημοκρατικών και πιο συμμετοχικών κοινωνιών.  Σημείωσε επίσης τον θετικό 
ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες και ειδικότερα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου. 

 Θα περάσουμε τώρα στη νομοθετική εργασία.  Θα επαναλάβω ότι, όταν και εφόσον ετοιμαστεί το 
ψήφισμα για την Ουκρανία, θα διακόψουμε τη νομοθετική εργασία, θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε για 
το ψήφισμα και θα συνεχίσουμε με τη νομοθετική εργασία.   

 Να σας υπενθυμίσω ότι όλες οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες, το ένα.  Το δεύτερο, να πω ότι η 
Σύσκεψη των Αρχηγών και Εκπροσώπων των Κομμάτων έχει αποφασίσει να καθορίσει χρόνο για τη συζήτηση 
των διαφόρων θεμάτων.  Για τα τρία μεγάλα κόμματα -Δημοκρατικό Συναγερμό, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ- ο χρόνος 
είναι μέχρι πέντε λεπτά.  Για τα υπόλοιπα κόμματα ο χρόνος είναι μέχρι τρία λεπτά.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Για όλα τα θέματα!  Έχει αποφασίσει η Σύσκεψη των Αρχηγών και Εκπροσώπων των Κομμάτων.   

 Εγώ θα απευθύνω μια προσωπική παράκληση, ζητώντας τη συνεργασία σας.  Ξέρουμε ότι κάποιοι 
συνάδελφοι θα βιάζονται να επιστρέψουν στις επαρχίες τους.  Να μιλούμε, όταν έχουμε κάτι το χρήσιμο να 
πούμε.  Δε χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε πράγματα τα οποία έχουν ήδη λεχθεί.  

 Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα, το οποίο είναι θέμα εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί 
Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2022 Νόμος του 2022». 

 Να παρακαλέσω τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων ποσού ύψους €19.134.136 για τη 
χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η πρόεδρος της 
Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. 

 Ο προϋπολογισμός της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το 2022 είναι πλεονασματικός και προβλέπει 
δαπάνες ύψους €19.134.136 και έσοδα ύψους €19.250.000. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι δαπάνες της Αρχής παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 
15,6%, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2021, και αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Μισθοδοσία αξιωματούχων (€80.664). 

2. Μισθοδοσία υπαλλήλων (€728.494). 

3. Άλλες λειτουργικές δαπάνες (€1.477.068). 

4. Δαπάνες σε σχέση με τα έσοδα (€14.420.000). 

5. Κοινωνικές παροχές-κοινωνική ευθύνη (€800.000). 

6. Αγορά πάγιου ενεργητικού (€1.527.910). 

7. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€100.000). 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα έσοδα της ΕΑΣ προέρχονται από φόρο στοιχηματικής δραστηριότητας 
(€12.000.000), επιβεβλημένο τέλος (€3.000.000), εισφορά στοιχηματικής δραστηριότητας (€3.600.000), 
διοικητικά πρόστιμα (€150.000) και άλλα προϋπολογιζόμενα έσοδα (€500.000). 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η πρόεδρος της ΕΑΣ ανέλυσε τις δαπάνες του εν λόγω προϋπολογισμού, 
τον στρατηγικό σχεδιασμό για την περίοδο 2022-2024, καθώς και το σχέδιο δράσης της Αρχής για το τρέχον 
έτος αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η Αρχή βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης σχεδιασμού και εφαρμογής 
προτύπων ασφαλούς παιχνιδιού και διαδικασιών αδειοδότησης που πρόκειται να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο από όλα τα κράτη μέλη. 

 Κατά την εξέταση του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν επιμέρους ζητήματα που αφορούν 
μεταξύ άλλων τους όρους αδειοδότησης φυσικών και νομικών προσώπων, τον αριθμό και το ύψος των 
προστίμων που έχουν επιβληθεί από την ΕΑΣ και κατά πόσο αυτά έχουν εισπραχθεί, καθώς και τις ενέργειες 
και μέτρα που λαμβάνει η Αρχή για την πάταξη του τζόγου από ανηλίκους, αλλά και του παράνομου 
στοιχήματος γενικότερα. 

 Συναφώς, σε σχέση με τα πιο πάνω η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων ανέλυσε τα δεδομένα 
αναφορικά με τα διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν, καθώς και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία 
είσπραξής τους.   

 Αναφορικά με τις ενέργειες της Αρχής για την πάταξη του παράνομου στοιχήματος, καθώς και του 
φαινόμενου στοιχηματικής δραστηριότητας από ανηλίκους, η πρόεδρος ανέφερε ότι η Αρχή προβαίνει μεταξύ 
άλλων στις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Συνεργασία με παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου για κλείσιμο παράνομων ιστοσελίδων στοιχήματος. 

2. Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε υποστατικά για τον εντοπισμό και την πάταξη του στοιχήματος από 
ανηλίκους, αλλά και του παράνομου στοιχήματος.  
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα 
μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της 
βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης, επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού 
Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το έτος 2022. 

 Στη βάση των πιο πάνω θέσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με 
την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης κατά τη 
συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής;   

 Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει τροπολογία σε αυτό το θέμα από την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

 Ομιλητές επί θέματος αρχής.  Να κάνουμε έναν κατάλογο, αν υπάρχουν. 

 Κύριε Καυκαλιά, θα ξεκινήσετε πρώτος, νομίζω. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Για την τροπολογία μας ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Να την επεξηγήσουμε στην ολομέλεια.  Προτείνουμε ουσιαστικά δέσμευση κατά 50% του κονδυλίου που 
αφορά στην κοινωνική ευθύνη, ποσό που προορίζεται για ενίσχυση των μηχανισμών και προστασία των 
νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών από το στοίχημα.  Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κονδύλι.  
Θέλουμε να ελέγξουμε και να βεβαιωθούμε ότι γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτού του κονδυλίου.  
Τούτος είναι ο σκοπός της τροπολογίας μας, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Καυκαλιά.   

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής;   

 Όχι.  

 Λοιπόν, να παρακαλέσω τον γραμματέα να διαβάσει την τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για 
το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2022 Νόμος του 2022» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 15 01 04393 Κοινωνική Ευθύνη - 1% €800.000 

 Ένθεση σημείωσης έναντι του πιο πάνω άρθρου, ώστε, αφού δαπανηθεί το 50% του συνολικού 
προβλεπόμενου ποσού, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται από το εναπομείναν 50%, χωρίς προηγουμένως να 
ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 

Σημειώσεις:  

α. Δέσμευση κατά το ήμισυ του κονδυλίου που αφορά ποσό που εισπράττεται από την ΕΑΣ κατά τη 
διάρκεια του έτους από την εισφορά των αποδεκτών επί των καθαρών αποδοχών από το στοίχημα και 
το οποίο προορίζεται για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και προγραμμάτων προστασίας των 
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νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών από το στοίχημα, ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε 
δαπάνη, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι είναι εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, δεκαπέντε εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Να παρακαλέσω τώρα να προχωρήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων ποσού ύψους €19.134.136 για τη 
χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων ομάδων/υποομάδων για την κάλυψη του ελλείμματος 
άλλων ομάδων/υποομάδων.  Άρθρο 4. 

Δημιουργία Θέσεων.  Άρθρο 5. 

Μείωση κλιμάκων Εισδοχής.  Άρθρο 6. 

Αυτόματη Tιμαριθμική Aναπροσαρμογή.  Άρθρο 7. 

Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 8. 

Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 9. 

Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 10. 

Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 11. 

Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 12. 

Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 13. 

Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 14. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2022 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο*. 

 Πάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021». 

 Κύριε Γεωργίου, τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου, ώστε ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας και 
των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας να διενεργείται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και να 
ρυθμιστούν ζητήματα τα οποία αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης   Σωτήρης Ιωάννου 

 
* Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 

στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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 Χάρης Γεωργιάδης  Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 3 Δεκεμβρίου 2021 και 14 
Φεβρουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός 
διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), καθώς και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της 
επιτροπής κ. Άριστος Δαμιανού. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου, ώστε ο 
διορισμός του Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας να διενεργείται από την ΕΔΥ και να 
ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

 Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο διαγράφονται διατάξεις της βασικής νομοθεσίας που 
ρυθμίζουν θέματα που προκύπτουν από το διορισμό του Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών Εφόρων 
Φορολογίας από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και διατάξεις που συνιστούν επανάληψη ή/και καλύπτονται 
από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού κανονισμών.  
Επιπροσθέτως, προτείνονται ρυθμίσεις που αφορούν στη συνέχιση της ισχύος πράξεων που έχουν εκδοθεί.   

 Όπως είναι γνωστό, το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφασή του ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2021, απέρριψε τις 
εφέσεις που καταχώρισε η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κρίνοντας ως ορθές τις πρωτόδικες αποφάσεις 
του Διοικητικού Δικαστηρίου με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικά τα άρθρα 4(1) και 5(1) του περί 
Τμήματος Φορολογίας Νόμου και κατ’ επέκταση ως αντισυνταγματικοί οι διορισμοί του Εφόρου Φορολογίας και 
των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι πρόκειται 
για δημόσιες θέσεις και συναφώς η αρμοδιότητα για την πλήρωσή τους ανήκει αποκλειστικά στην ΕΔΥ και όχι 
στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

 Σημειώνεται ότι τα εν λόγω άρθρα προέβλεπαν ότι ο διορισμός τόσο του Εφόρου Φορολογίας όσο και 
των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας γίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, εντούτοις το Διοικητικό Δικαστήριο 
με απόφασή του έκρινε ως αντισυνταγματικές τις πιο πάνω διατάξεις, καθότι εφαρμόζονται κατά παράβαση 
των άρθρων 122 έως 125 του συντάγματος, σύμφωνα με τα οποία η πλήρωση των εν λόγω δημόσιων θέσεων 
αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΔΥ, και κατ’ επέκταση οι διορισμοί στις θέσεις αυτές κρίθηκαν ως έκνομοι. 

 Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, με το υπό αναφορά 
νομοσχέδιο επιλύεται οριστικά ένα ζήτημα που έχει δημιουργήσει δυσκολίες στη λειτουργία ενός νευραλγικού 
τμήματος της δημόσιας υπηρεσίας, όπως είναι το Τμήμα Φορολογίας. 

 Όπως ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε, κατόπιν της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, το 
Υπουργείο Οικονομικών, ως ενδιάμεση λύση, είχε ετοιμάσει σχετικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σε νόμο από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων την 1η Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τον οποίο οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες και τα 
καθήκοντα που χορηγούνται από οποιαδήποτε νομοθεσία στον Έφορο Φορολογίας ή/και στους Βοηθούς 
Εφόρους Φορολογίας ασκούνται από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, με ισχύ μέχρι τις 6 
Ιουλίου 2022. 

  Ως εκ τούτου, και στη βάση των αποφάσεων του δικαστηρίου, καθίσταται αναγκαία η πλήρωση των 
θέσεων του Εφόρου και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας με απόφαση της ΕΔΥ εντός του πιο πάνω χρονικού 
πλαισίου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή, εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας και 
κατά συνέπεια η είσπραξη των δημοσίων εσόδων προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

 Περαιτέρω, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι, έπειτα από διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για Σχέδια Υπηρεσίας, είχαν ήδη ετοιμαστεί 
και κατατεθεί στη Βουλή σχετικοί κανονισμοί που προβλέπουν για τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας για τις εν 
λόγω θέσεις.  Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί εξετάστηκαν από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή 
και εγκρίθηκαν από την ολομέλεια του σώματος στις 9 Δεκεμβρίου 2021.  

 Ο πρόεδρος της ΕΔΥ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και 
δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η διαδικασία διορισμού στις εν λόγω θέσεις εμπίπτει στο πλαίσιο 
της συνταγματικής τάξης.  Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο θα 
πρέπει να επέλθουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις, ώστε αυτό να συνάδει με τις πρόνοιες των νομοσχεδίων 
που αφορούν στη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, τα οποία στο μεσοδιάστημα ψηφίσθηκαν σε νόμους. 
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 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας συμφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και δήλωσε ότι 
το υπό αναφορά νομοσχέδιο θα πρέπει να προωθηθεί στην ολομέλεια του σώματος το συντομότερο, ώστε να 
καταστεί εφικτός ο διορισμός του Εφόρου και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας πριν από τις 6 Ιουλίου 2022, 
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας.   

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι με τις ρυθμίσεις που προτείνονται 
επιτυγχάνεται πλήρης συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και εισηγήθηκε 
τροποποιήσεις επί του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε να καταστεί σαφές ότι ο διορισμός του Εφόρου και των 
Βοηθών Εφόρων Φορολογίας από την ΕΔΥ θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου, καθώς και του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και 
Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, στις περιπτώσεις που ο διορισμός 
πραγματοποιείται μετά την έναρξη της ισχύος του εν λόγω νόμου. 

 Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων, η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως προβεί 
στις κατάλληλες τροποποιήσεις επί του νομοσχεδίου, ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό τόσο οι εισηγήσεις της 
ΕΔΥ όσο και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε 
αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου στο οποίο περιλήφθηκαν οι πιο πάνω εισηγήσεις.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα αναφορικά με τον επηρεασμό της 
ισχύος πράξεων που έχουν εκδοθεί από τον Έφορο και τους Βοηθούς Εφόρους Φορολογίας στη βάση του 
προηγούμενου καθεστώτος διορισμού τους και κατά πόσο υπήρξαν προσφυγές κατά πράξεων που εκδόθηκαν 
μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 Στη βάση των πιο πάνω, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι στο υπό 
αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που καθιστούν σαφές ότι οποιαδήποτε γνωστοποίηση, 
οδηγία, έντυπο, εξουσιοδότηση, εντολή ή άλλη πράξη έχει εκδοθεί από τον Έφορο Φορολογίας ή/και τους 
Βοηθούς Εφόρους Φορολογίας στους οποίους είχαν ανατεθεί καθήκοντα από τον Υπουργό Οικονομικών με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν επηρεάζεται και ότι η ισχύς τους εξακολουθεί να υφίσταται. 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έχουν 
καταχωριστεί προσφυγές στο δικαστήριο για την ακύρωση της ισχύος πράξεων που έχουν εκδοθεί από τον 
Έφορο και τους Βοηθούς Εφόρους Φορολογίας στη βάση του προηγούμενου καθεστώτος διορισμού τους, οι 
οποίες όμως αμφισβητούνται από τη Δημοκρατία.    

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με 
τα πιο πάνω, κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ομιλητές επί θέματος αρχής;   

 Όχι. 

 Να προχωρήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2.  

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 4.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 5.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 9.  Άρθρο 6. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Πάμε στο τρίτο θέμα.  Τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2022».   

 Κύριε Γεωργίου, τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση κονδυλίων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ύψους €1.761.672.000 για τη χρήση του 
οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χρύσης Παντελίδης, αναπλ. πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χάρης Γεωργιάδης Χρίστος Χριστοφίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Ηλίας Μυριάνθους 

 Σάβια Ορφανίδου Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Άριστος Δαμιανού   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Φεβρουαρίου 2022. Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), καθώς και η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
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Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης η πρόεδρος της επιτροπής κ. 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, το μέλος της κ. Σωτήρης Ιωάννου και το μη μέλος της κ. Σταύρος Παπαδούρης. 

 Ο προϋπολογισμός της AHK για το 2022 είναι ελλειμματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους 
€1.761.672.000 και έσοδα ύψους €1.443.703.000. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι δαπάνες της ΑΗΚ για το 2022 είναι αυξημένες κατά 32,5% σε 
σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το 2021 και αφορούν στα ακόλουθα: 

1. Αποδοχές προσωπικού (€133.159.000). 

2. Λειτουργικές δαπάνες (€85.525.000). 

3. Δαπάνες καυσίμων, αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και Λειτουργού Αγοράς (€1.103.740.000). 

4. Φορολογία και έξοδα χρηματοδότησης (€13.000.000). 

5. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€194.648.000). 

6. Απρόβλεπτες δαπάνες (€231.600.000). 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα έσοδα της ΑΗΚ για το 2022 αφορούν κυρίως πωλήσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας (€1.063.606.000), χρεώσεις προς Λειτουργό Αγοράς (€334.857.000), πώληση αφαλατωμένου νερού 
διαμέσου της μονάδας Βασιλικού (€15.480.000), διάφορα άλλα έσοδα από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες 
(€13.200.000), ανάκτηση δαπανών από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (€4.000.000) και 
τόκους εισπρακτέους (€2.000.000). 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ ανέλυσε τις δαπάνες του 
υπό αναφορά προϋπολογισμού, τον στρατηγικό σχεδιασμό για την περίοδο 2022-2024, καθώς και τους 
στόχους της Αρχής, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση όλων των 
χρηστών του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου, την υλοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ), καθώς και την υλοποίηση των μη ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ΑΗΚ. 

 Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ, καταθέτοντας παράλληλα σχετικό υπόμνημα, 
σημείωσε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια η Αρχή αντιμετώπισε με επιτυχία σημαντικές προκλήσεις, με 
αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί έναν υγιή οργανισμό, λειτουργικά και λογιστικά διαχωρισμένο, ικανό να 
προχωρήσει στην πραγματοποίηση των επενδύσεων και υποδομών για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Επιπροσθέτως, η ίδια αρμόδιος δήλωσε ότι, αναφορικά με το έργο εισαγωγής φυσικού αερίου, η ΑΗΚ 
έχει επενδύσει €43 εκατομ. συμμετέχοντας στην κοινοπραξία που δημιουργήθηκε για την κατασκευή και 
λειτουργία των απαραίτητων υποδομών, ενώ στο πλαίσιο της στήριξης του Κύπριου καταναλωτή η Αρχή κατά 
το έτος 2020 προχώρησε στη μείωση κατά 10% στα τιμολόγια ηλεκτρισμού των καταναλωτών για περίοδο έξι 
μηνών, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανακούφιση από τις επιπτώσεις της πανδημίας, μείωση η οποία 
αντιστοιχεί σε ποσό περίπου €32 εκατομ. 

 Περαιτέρω, η ΑΗΚ προχώρησε σε μείωση ύψους 65% επί των διατιμήσεων χρήσης των Συστημάτων 
Μεταφοράς και Διανομής στα τιμολόγια όλων των καταναλωτών για την περίοδο Νοεμβρίου 2021-
Φεβρουαρίου 2022, η οποία αντιστοιχεί περίπου σε 10% επί του λογαριασμού του μέσου οικιακού καταναλωτή. 
Η μείωση αυτή αναλογεί σε ποσό ύψους περίπου €22,5 εκατομ. και συνέβαλε στην απάμβλυνση των 
επιπτώσεων για τους καταναλωτές από τη μεγάλη αύξηση στην τιμή των καυσίμων και των δικαιωμάτων 
εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων. 

 Πέραν των πιο πάνω, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η Αρχή ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσμα της πολιτείας για προβολή του προγράμματος εμβολιασμού στους νέους εγκρίνοντας δαπάνη ύψους 
€0,5 εκατομ.  

 Κατά την εξέταση του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν επιμέρους ζητήματα που αφορούν 
μεταξύ άλλων στις ενέργειες της ΑΗΚ όσον αφορά τα έργα ΑΠΕ και το πιθανό όφελος για τους χρήστες του 
ηλεκτρικού δικτύου, στην αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στο Βασιλικό και του τερματικού 
αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, στον όγκο και στο κόστος αγοράς δικαιωμάτων παραγωγής 
θερμοκηπιακών ρύπων το οποίο επωμίζονται οι καταναλωτές, καθώς και στο ζήτημα επαρκούς στελέχωσής 
της Αρχής. 

 Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής ζήτησαν ενημέρωση σχετικά με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αρχής, 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και το επίπεδο συνεργασίας με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του 
κράτους. 

 Συναφώς, σε σχέση με τα πιο πάνω η ΑΗΚ απέστειλε απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 18 



1290 

Φεβρουαρίου 2022, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο προϋπολογίζονται κεφαλαιουχικές 
δαπάνες για το αναπτυξιακό έργο της Αρχής που ανέρχονται σε ποσό ύψους €158,7 εκατομ. και αφορούν στη 
βελτίωση του σταθμού Βασιλικού, στη βελτίωση και επέκταση του δικτύου μεταφοράς, στην επέκταση και 
ενδυνάμωση του δικτύου διανομής, στην εγκατάσταση μετρητών, σε επενδύσεις σε συστήματα αφαλάτωσης 
και σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 

 Περαιτέρω, σχετικά με το κόστος δικαιωμάτων θερμοκηπιακών ρύπων, στην ίδια επιστολή αναφέρεται 
ότι, παρ’ όλη την αύξηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, η παραγωγή από συμβατικές καύσιμες ύλες 
παραμένει σταθερή, άρα και ο όγκος δικαιωμάτων θερμοκηπιακών ρύπων, αλλά λόγω αύξησης στο κόστος 
τους παρατηρείται και αύξηση στη σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό.  

 Πέραν των πιο πάνω και όσον αφορά στη στελέχωση της Αρχής, αναφέρεται ότι παρατηρείται 
υποστελέχωση, ειδικότερα στη Διεύθυνση Μεταφοράς της Αρχής, η οποία επηρεάζει την ικανότητά της να 
ανταποκριθεί στην ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς και στη διασύνδεση των ΑΠΕ. Παράλληλα, η Διεύθυνση 
Διανομής, λόγω της σημερινής περιόδου ενεργειακής μετάβασης, έχει επιφορτιστεί με νέες δραστηριότητες 
επιπρόσθετες του υφιστάμενου κύκλου εργασιών, γεγονός που δυσχεραίνει την ολοκλήρωση του 
αναπτυξιακού προγράμματος της ΑΗΚ.  

 Συναφώς, για τις πιο πάνω ανάγκες στελέχωσης, αλλά και για τη στελέχωση των υπόλοιπων 
Διευθύνσεων της Αρχής αναμένεται η υποβολή σχετικού συμπληρωματικού προϋπολογισμού μέσω του 
αρμόδιου υπουργείου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής, βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το 
μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της 
Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην 
ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού 
της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2022. 

 Στη βάση των πιο πάνω θέσεων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου 
κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Η κ. Ερωτοκρίτου, ο κ. Ιωάννου, ο κ. Στεφάνου.   

 Υπάρχουν άλλοι;  Ο κ. Κουλλά. 

 Λοιπόν, νομίζω να ξεκινήσουμε, δε βλέπω άλλο χέρι. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Υπενθυμίζω ότι έχουμε χρονικά όρια. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Με προλάβατε!  Θα έλεγα ότι δε θα πάρω ούτε το ήμισυ των πέντε λεπτών που είναι ο χρόνος που έχει 
παραχωρηθεί στα κόμματα.    

 Αν ζήτησα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, είναι πρωτίστως για να δηλώσουμε ότι εμείς θα υπερψηφίσουμε 
βεβαίως τον προϋπολογισμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, αλλά πρέπει να γνωρίζει η κοινωνία που μας 
παρακολουθεί ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και οι κυβερνώντες έχουν καταφέρει τα τελευταία δέκα χρόνια 
να ανοίξουν μια βεντάλια -άνευ προηγουμένου- προστίμων και αναγκαστικά ακριβών τιμών για τον Κύπριο 
καταναλωτή.   

 Ανάμεσα στα διάφορα επικοινωνιακά ενσταντανέ ενίοτε της κυβέρνησης για επιτυχίες, ανάπτυξη, 
επενδυτές κ.ο.κ., σήμερα, κύριε Πρόεδρε, ο Κύπριος καταναλωτής, συνεπεία της απραξίας ή των λανθασμένων 
ενεργειών αυτής της κυβέρνησης, θα πρέπει να πληρώνει εκατοντάδες ευρώ πρόστιμα για την αγορά ρύπων, 
εκατοντάδες ευρώ πρόστιμα, επειδή αυτό που ξέραμε από το 2010, ότι δεν μπορούν οι έξι μονάδες στον 
Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό της Δεκέλειας να συνεχίσουν να λειτουργούν, το αγνοήσαμε.  Προφανώς, ήμασταν 
μεθυσμένοι από το μεγάλο γλέντι της ανάπτυξης και επιλέξαμε να το αγνοήσουμε.  Αυτοί με τους οποίους 
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έχουμε συμβληθεί για την ανάπτυξη των υποδομών του φυσικού αερίου προφανώς σήμερα αναζητούν και 
διεκδικούν δεκάδες, ενδεχομένως και εκατοντάδες, εκατομμύρια μέσω της αύξησης του κόστους συνεπεία 
απραξίας ή/και λανθασμένων χειρισμών.   

 Μεταξύ άλλων, κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο έχει καταφέρει -και λυπούμαι που το λέω- η κυβέρνηση 
είναι σήμερα να βρίσκεται η Κύπρος στον μεσαίωνα της ενέργειας.  Έχουμε το πιο πεπαλαιωμένο σύστημα 
παραγωγής, τις πιο αργές και πεπαλαιωμένες διαδικασίες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ο λογαριασμός 
αυξάνεται, επειδή καίμε μόνο μαζούτ.  Έχουμε καθυστερήσει εγκληματικά στην έλευση του φυσικού αερίου, 
είμαστε πολύ αργοί στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, όπως έγινε, κύριε Πρόεδρε, και με το 
θέμα του ΦΠΑ στα ακίνητα, το πάρτι τέλειωσε για κάποιους και ο λογαριασμός ο φουσκωμένος της παραγωγής 
ενέργειας και του ηλεκτρικού ρεύματος ξανασερβίρεται, με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα διαφόρων 
λογιών λόγω αυτής της ανεπάρκειας, παραδίδεται στον Κύπριο καταναλωτή και του ζητείται να τον εξοφλήσει.   

 Επιτέλους, ας σκεφτούν ότι αυτός ο λαός δεν αντέχει να πληρώνει -να συνεχίσει να πληρώνει- το κόστος 
της δικής τους απραξίας και το κόστος των δικών τους λανθασμένων ενεργειών!   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να σας παρακαλέσω, για να μπορέσουμε να συντονίσουμε καλύτερα τις ομιλίες, να ζητάτε από την 
αρχή τον λόγο όσοι θέλετε να μιλήσετε, για να μην έχουμε στη συνέχεια πρόσθετα ονόματα.  

 Ο κ. Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε.   

 Πρέπει να θυμίσουμε ότι έσιει περίπου δέκα χρόνια που ξέραμε ότι θα φτάσει τούτη η μέρα.  Οι επιλογές 
των εκάστοτε κυβερνήσεων -να μεν κάμνουμεν τίποτε τζιαι να αγοράζουμεν ρύπους- εφέραν μας δαμαί.  Και 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που έβλεπε η κυβέρνηση να αυξάνεται το κόστος αγοράς ρύπων ανά τόνο, από 
καμιά δεκαρκάν εκατομμύρια, που τα εδιούσαν με μεγάλη χαρά ώς τότε, φτάσαμε πέρσι τα €100 εκατομ.  
Φέτος υπολογίζουν να δώσουν €180 εκατομ. με €200 εκατομ. Περίπου το 1/3 του λογαριασμού του κόσμου 
είναι για την αδράνεια της κυβέρνησης να πάρει μέτρα για το θέμα των εκπομπών ρύπων.   

 Εν μας κανούν τούτα, έσιει πάρα πολλά χρόνια που επέρασεν ο νόμος περί Βιομηχανικών Εκπομπών, 
εξέραν ότι έχουμε πρόβλημα με τες εκπομπές του σταθμού στη Δεκέλεια, εσυζητούσαν το, εσυζητούσαν το και 
δεν εκάμαν τίποτε τζιαι θα έχουμε τζιαι δαμαί άλλα βούρηστρα για την απραξία η οποία υπήρχε για τόσα πολλά 
χρόνια.   

 Και επιπλέον, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι με βάση την πολιτική του «Fit for 55», την οποία ξεκίνησε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθεί τις πτυχές της μια μια, θα έχουμε και αύξηση εις το κόστος των καυσίμων 
λόγω του φόρου ο οποίος θα αλλάξει τώρα τζιαι, αντί να είναι με βάση το περιεχόμενο σε ενέργεια, ο φόρος 
στα καύσιμα πλέον θα είναι με βάση τα ποσοστά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που έχουμε, όταν 
καίγονται.  Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ακόμα πιο υψηλή φορολογία.  Δεν ξέρω ο κόσμος δαμαί πόσο ακόμα 
εννά αντέξει με τούτη την κατάσταση! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Θεοπέμπτου. 

 Ο κ. Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές τους τελευταίους μήνες.  Οι συνεχείς αυξήσεις σε όλα τα βασικά 
αγαθά -ηλεκτρισμό, καύσιμα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης- έχουν οδηγήσει τους πολίτες σε μια κατάσταση 
ανέχειας και τα όσα τραγικά συμβαίνουν από σήμερα μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας να είσαστε 
σίγουροι πως θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα.  Είναι εκατοντάδες καθημερινά οι 
περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι βλέπουν να γίνονται διακοπές στην ηλεκτροδότησή τους και πάνε για 
διακανονισμούς.  Κάνοντας μια απλή ανάγνωση των λογαριασμών και σε σύγκριση με την περσινή 
κατανάλωση και τις περσινές τιμές, αντιλαμβανόμαστε τους λόγους για τους οποίους οι πολίτες αντιδρούν και 
δεν αντέχουν άλλο την κατάσταση που επικρατεί.  Πρέπει να βρεθούν άμεσες λύσεις για τις μειώσεις του 
κόστους.  Είναι καλό ό,τι θα κάνουμε ύστερα από δύο χρόνια, ύστερα από τρία χρόνια, ύστερα από δέκα 
χρόνια, να το κάνουμε, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι να βρεθούν άμεσες, 
πρακτικές και ουσιαστικές λύσεις.  Τα υπόλοιπα είναι κούφια λόγια.   

 Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε.  Είναι ανήθικο, είναι αισχρό, είναι εγκληματικό και προκλητικό να 
επιχορηγούμε δωρεάν ρεύμα αξίας εκατομμυρίων σε Τουρκοκύπριους, ακόμα και για εγκαταστάσεις του 
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κατοχικού στρατού, την ίδια ώρα που προχωρούμε σε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος για μονογονιούς, για 
πολύτεκνους, για άτομα με αναπηρίες για €200 και €300.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως κρίσιμο σταυροδρόμι στα 
ζητήματα της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας.  Και θα πρέπει να πω ότι αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι 
βρίσκει την Κύπρο εντελώς ανέτοιμη και στα ζητήματα που αφορούν στις υποδομές, τόσο για την έλευση 
φυσικού αερίου όσο και για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, να μην πω 
για τα ζητήματα εκμετάλλευσης του μοναδικού επιβεβαιωμένου κοιτάσματος που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία 
από το 2012, διότι τα άλλα ούλλα ήταν λόγια του αέρα που έλεγαν και λένε ακόμα οι κυβερνώντες όλα αυτά τα 
χρόνια.  Θα πρέπει να πω ότι η Κύπρος βρίσκεται στον πάτο σε ό,τι αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
Προτελευταίοι!  Παρά τα μεγάλα και παχιά λόγια που λέει αυτή η κυβέρνηση.   

 Βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο αναφορικά με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς.  Τα προβλήματα είναι 
μεγάλα και η ευθύνη βρίσκεται στους ώμους αυτής της κυβέρνησης, που κάθε χρόνο δεσμεύεται για διάφορα 
και δεν κάνει σχεδόν τίποτε.  Και το κόστος το πληρώνουν οι καταναλωτές.  Η αύξηση της τιμής του 
ηλεκτρισμού δεν είναι μόνο, γιατί είναι αυξημένες οι τιμές των καυσίμων διεθνώς.  Κατά ένα μεγάλο ποσοστό 
οφείλεται στα πέναλτι που πληρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία για τους ρύπους, γιατί ακόμα είμαστε με πηγές 
παραγωγής ρυπογόνες.  Υπολογίζεται ότι φέτος θα πληρώσουμε €120 εκατομ. με €130 εκατομ. για ρύπους και 
θα τα πληρώσει ο καταναλωτής.  Και, ενώ η κυβέρνηση έχει την πολιτική ευθύνη πρώτα απ’ όλα να 
προστατεύσει την Κύπρο και την κοινωνία και τους καταναλωτές και έχει και την ηθική ευθύνη να το κάνει, γιατί 
είναι εξ αιτίας της δικής της της ανικανότητας που πληρώνουν διπλά και τριπλά οι καταναλωτές, αδιαφορεί.  

 Ψήφισε αυτή η Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία τη μείωση του ΦΠΑ για τον ηλεκτρισμό από 19% σε 9%, ο 
Πρόεδρος ανέφερε τον νόμο στο Ανώτατο και είναι στο Ανώτατο.  Έχει ολοκληρωθεί η περίοδος των τεσσάρων 
μηνών για απορρόφηση κατά 10% της αυξήσεως του ηλεκτρισμού από την ΑΗΚ, έχει ολοκληρωθεί και η 
τριμηνία της περιορισμένης μείωσης του ΦΠΑ που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, ξεκίνησαν και παίρνουν οι 
καταναλωτές τους λογαριασμούς και τους πιάνει ηλεκτροπληξία!   

 Εμείς καλούμε την κυβέρνηση να τερματίσει αυτή την αναλγησία, να δείξει την ίδια ευαισθησία που 
δείχνει για τις τράπεζες και για τους καταναλωτές για το καλό της κοινωνίας και της οικονομίας και να ακούσει 
τη φωνή της πλειοψηφίας της Βουλής και να προχωρήσει σε μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας για τον 
ηλεκτρισμό όσο καιρό επικρατεί αυτή η ανώμαλη κατάσταση κατά 10%.  Την καλούμε να το κάνει. 

 Επίσης την καλούμε να διαισθανθεί, να κατανοήσει ότι μπροστά μας θα έχουμε προφανώς ακόμα πιο 
δύσκολες καταστάσεις σε σχέση με την ενέργεια, άρα πρέπει να πάρει και μέτρα, για να δει και πώς 
προληπτικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται.   

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Κουλλά, είσαστε ο τελευταίος. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Πρώτα απ’ όλα να διευκρινίσω, γιατί μπορεί να δοθεί ακόμα και αυτή η λανθασμένη εντύπωση, ότι ο 
Δημοκρατικός Συναγερμός δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου ή 
όλων των άλλων πρώτων υλών, που όντως δημιούργησαν πληθωρισμό και ακρίβια.   

 Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και σήμερα -και σας καλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, να το 
κοιτάξετε- να συγκρίνετε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος την ίδια περίοδο φέτος με πριν από δέκα 
χρόνια, είναι και λίγο πιο κάτω ακόμα.  Ας το κοιτάξουν!  Μη λέμε μόνο, επειδή ήταν και πιο φθηνά μέσα στην 
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πανδημία, μειώθηκαν οι τιμές της ενέργειας και φάνηκε μια αύξηση… Εν συγκρίσει με πριν δέκα χρόνια είναι 
και λίγο πιο κάτω ακόμα.   

 Το τρίτο που θέλω να πω είναι με τις ΑΠΕ.  Υπήρχε ένας στόχος 12% να τον πετύχουμε, που 
συμφώνησε η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ, 12%.  Πολύ σωστά.  Καταφέραμε να πάμε στο 17% και μας ζητάτε και 
εξηγήσεις.  Αν ήμασταν πιο κάτω από το στόχο, τότε, ναι, θα έλεγα ότι αγοράζουμε περισσότερους ρύπους.  
Άρα, ρωτήστε και αυτό.  Ήταν 12% και πετύχαμε 17%;  Ναι ή όχι;  

 Με το φυσικό αέριο.  Υπήρχε εύκολος τρόπος να έρθει και δεν ήρθε;  Λέτε και το ΑΚΕΛ λέει ότι έγιναν 
τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες.  Γιατί;  Γιατί η τιμή και οι προσφορές που παίρναμε θα αύξαναν την τιμή 
του ηλεκτρικού ρεύματος και είχε μπει όρος ότι πρέπει αποδεδειγμένα να μειώνεται, για να φέρουμε φυσικό 
αέριο, και μόνο τώρα η τελευταία προσφορά, αν και πλέον και με τις τιμές που επικρατούν του φυσικού αερίου 
δε θωρώ ότι αμέσως θα μειωθεί το ρεύμα, ούτε και μειώνονται και οι ρύποι.  Θα μειωθούν κατά 28%.  Κατά 
72% δηλαδή η ποσότητα ρύπων που πρέπει να αγοράζεται θα αγοράζεται πάλι.   

 Με τη γενικότερη κοινωνική πολιτική.  Κοιτάξτε, ναι, κοινωνική πολιτική είναι που χρειάζεται.  Δεν 
μπορούμε να επηρεάσουμε τις τιμές, ούτε του χρηματιστηρίου των ρύπων ούτε του πετρελαίου.  Και είπαμε 
στοχευμένα να μειώσουμε στο 5% για τις ευάλωτες ομάδες.  Να μειώσουμε, ναι, για τρεις μήνες τον ΦΠΑ στους 
υπόλοιπους.  Να κάνουμε σχέδιο αντικατάστασης ενεργοβόρων συσκευών γι’ αυτούς που έχουν μεγαλύτερη 
ανάγκη, ύψους €5 εκατομ., στον προϋπολογισμό.  Να δώσουμε επίδομα ειδικά στις ορεινές περιοχές και 
μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι στοχευμένα, σωστά, συγυρισμένα, συνετά.   

 Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά από το ΑΚΕΛ!  Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά.  Εμείς δεν 
καθόμαστε σε ένα γραφείο και ξυπνούμε κάθε μέρα και λέμε: «Μειώστε την τάδε φορολογία».  Εμείς λέμε στον 
κόσμο όχι αυτά που θέλει να ακούσει, αλλά την πραγματικότητα.  Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, θα δώσουμε 
να στηρίξουμε περισσότερο αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη, θα μετρήσουμε πρώτα πόσα κρατά το 
κράτος, δε θα αποσταθεροποιήσουμε τη χώρα, για να βοηθήσουμε πέντε, δέκα χιλιάδες νοικοκυριά και να 
καταστρέψουμε πεντακόσιες χιλιάδες.   

 Εμάς αυτή είναι η διαφορά μας, αυτά λέμε στον κόσμο, συνετά θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την απειλή 
που ήρθε πάλι από το εξωτερικό, επειδή έχουμε και τη δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνουμε και έχουμε τη 
δημοσιονομική δυνατότητα, επειδή δεν ακολουθούσαμε αυτά που μας έλεγε το ΑΚΕΛ.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία του κυβερνώντος κόμματος να ομολογήσει την αλήθεια, αλλά τα 
γραπτά είναι εκεί. Δεν είναι το ΑΚΕΛ και τα άλλα κόμματα που έλεγαν ότι το 2016 θα πουλούμε κυπριακό 
φυσικό αέριο.  Είναι εξώφυλλα!  Απλώς, επενδύετε στο ότι ύστερα θα τα ξεχάσει ο κόσμος.  Δεν είναι το ΑΚΕΛ 
που έλεγε ότι εσείς καλύπτετε τους στόχους της Ευρώπης για τις ΑΠΕ.  Είσαστε πολύ πίσω από τους στόχους 
της Ευρώπης.  Βάλατε στόχους για τον εαυτό σας χαμηλούς, πολύ κάτω από τους στόχους που βάζει η 
Ευρώπη και υποχρεώνεται σήμερα η Κύπρος να πληρώνει ρύπους.  Δεν είναι το ΑΚΕΛ που δεσμεύτηκε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρονολογία που έπρεπε να κλείσει ο σταθμός της Δεκέλειας, που είναι παλαιός, είναι 
ρυπογόνος, έχει ολοκληρωθεί η περίοδος χάριτος που σας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζετε να τον 
λειτουργείτε, γιατί δεν έχετε ολοκληρώσει τις υποδομές, και κινδυνεύει η Κύπρος να μείνει χωρίς ηλεκτρισμό, 
αλλά πληρώνουμε εκατομμύρια.  Δεν είναι το ΑΚΕΛ που υποχρεώνει την κυβέρνηση, που για ακατανόητο λόγο 
συνεχίζει να επιμένει στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για τις ΑΠΕ, όταν οι άλλες χώρες κάμνουν μειοδοτικό 
διαγωνισμό, πιάνουν 3 σεντ και 4 σεντ την κιλοβατώρα και εσείς δίνετε στα μεγάλα συμφέροντα 16 σεντ και 17 
σεντ και 18 σεντ την κιλοβατώρα, τα οποία πληρώνει  ο καταναλωτής.   

 Ομολογήστε επιτέλους την ανικανότητά σας, πείτε ένα «mea culpa» στους καταναλωτές ή στα 
νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που πληρώνουν ακριβά το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί επιτέλους ο κόσμος πρέπει 
να ξέρει και την αλήθεια.  Είναι αυτοί που πληρώνουν.  Εσείς μπορεί να ζείτε σε άλλο κόσμο και να μην 
παραδέχεστε ότι υπάρχει ακρίβια, υπάρχουν χιλιάδες κόσμου που δυσπραγούν και επιτέλους να αναλάβετε και 
την ευθύνη σας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Πιστεύω ότι και για τα επόμενα θέματα είναι καλύτερα να μην υπάρξουν δευτερολογίες, αλλά 
αναγκάζομαι να πω το εξής.  Φυσικό αέριο και το δικό μας και ούτω καθ’ εξής.  Κοιτάξτε, πρέπει να 
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παρακολουθούμε και τις διεθνείς συνθήκες.  Για πολύ συγκεκριμένους λόγους την προηγούμενη δεκαετία οι 
τιμές του φυσικού αερίου είχαν μειωθεί διεθνώς.  Τώρα δεν είναι έτσι.  Είχαν μειωθεί διεθνώς και αυτό 
κατέστησε νέα έργα φυσικού αερίου από νέα πεδία μη συμφέροντα, για να εξορυχθούν.  Αλλά, ακόμα και τώρα 
οι εταιρείες που έχουν τα δικαιώματα στο αποδεδειγμένο κοίτασμα λεν ότι η μόνη κερδοφόρα επιλογή δεν είναι 
να το φέρουν στην Κύπρο -για να λέμε έτσι τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη- αλλά να υγροποιείται από 
σταθμό υγροποίησης στην Αίγυπτο, γιατί μόνο έτσι συμφέρει και σ’ αυτές, άρα και σε μας, γιατί είναι 
συνεργασία.   

 Με τη Δεκέλεια.  Όλοι το εγνώριζαν και βεβαίως υπάρχει πλάνο και να πω ότι υπάρχουν έργα περίπου 
110 MW (megawatt), 115 MW (megawatt), τα οποία προγραμματίζονται, εκτελούνται αυτή τη στιγμή, και πολλά 
άλλα έργα, τα οποία θα βοηθήσουν ακριβώς στο να αντικατασταθεί η Δεκέλεια. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο.   

 Κοιτάξτε με τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς…  Μα, δεν ξέρω ποιος έχει δώσει τούτες τις υψηλές τιμές, 
κύριε Στεφάνου!  Εγώ ξέρω ότι είναι το ΑΚΕΛ που δέσμευσε την Κύπρο σε πολλά υψηλές τιμές από έργα ΑΠΕ.  
Και, όντως, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι τότε ενδεχομένως, για να πιάσουμε κάποιους ενδιάμεσους 
στόχους, είχαμε δεσμευτεί με πολύ υψηλές τιμές!  Στη συνέχεια, επειδή πράγματι φτήνισαν και οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, καλώς δεν προχωρήσαμε στην αρχή της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά προς το τέλος.  
Τώρα πράγματι δεν εγγυούμαστε κανενός καμιά τιμή.  Θα ανοίξει η αγορά.  Ψηφίσαμε, για να υπάρξει 
ανταγωνιστική αγορά.  Άρα, αυτά τα έργα τα οποία γίνονται θα έχουν δικούς τους πελάτες και θα πωλούν στην 
ανταγωνιστική αγορά.  Δεν είναι ούτε διαγωνισμοί ούτε εγγυημένες τιμές ούτε τίποτε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Στέφανο Στεφάνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Απλώς, κύριε Στεφάνου, να πω το εξής, πριν προχωρήσουμε, διότι μπορούμε να συνεχίζουμε επ’ 
άπειρον.   

 Να πω το εξής, κύριε Κουλλά.  Ο κ. Στεφάνου και στην πρωτολογία και τη δευτερολογία του ήταν εντός 
του πλαισίου των πέντε λεπτών.  Εσείς το ξεπεράσατε κατά ένα λεπτό.  Δε θεωρώ ότι είναι έγκλημα.  Οπόταν, 
θεωρώ ότι μπορεί να γίνεται δευτερολογία, αλλά νομίζω ότι κάπου πρέπει να τελειώσει η συζήτηση. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Όμως, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και ένα θέμα, το οποίο είναι και δεοντολογίας.  Το να έχει μιαν άποψη 
ένας και να διαφωνεί ο άλλος είναι απολύτως θεμιτό.  Το να λέγονται ψέματα, ε, νομίζω πρέπει να δίδεται και η 
δυνατότητα να ανασκευάζονται.  Και ο καθένας μπορεί να το ελέγξει.   

 Είπε ο κ. Κουλλά ότι η προηγούμενη κυβέρνηση -είναι στον δέκατο χρόνο, του χρόνου φέφκουν ’πού 
την κυβέρνηση τζι’ ακόμα θυμούνται την προηγούμενη- ότι εδέσμευσε η δική μας η κυβέρνηση.  Το 2012, κύριε 
Κουλλά -ρωτάτε το, να το μάθετε, το ξέρει η κ. Νατάσα Πηλείδου, το ξέρει και ο κ. Αναστασιάδης και θα σας πω 
γιατί- το 2012 η κυβέρνηση Αναστασιάδη έκαμε μειοδοτικό διαγωνισμό, μειοδοτικό, και πήρε στις τότε τιμές 
κάτω από 6 σεντ.  Εκείνος που υπέγραψε τον διαγωνισμό, γιατί, μέχρι να γίνει, φύγαμε εμείς από την 
κυβέρνηση και ήσασταν εσείς, είχε υπογράψει ο κ. Αναστασιάδης.  Για κάποιο λόγο μετά η δική σας η 
κυβέρνηση έφυγε από τον μειοδοτικό διαγωνισμό και ξαναπήγε στον πλειοδοτικό διαγωνισμό.  Ρωτήσαμε 
προχθές την κ. Πηλείδου: «Εξηγάτε μας, γιατί επιμένετε στον πλειοδοτικό διαγωνισμό»; Ακόμα να μάθουμε 
γιατί.  Ε, και λίγο νισάφι επιτέλους με την αλήθεια! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, κύριε Κουλλά, δε θα καταχραστώ την έδρα… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ονούφριο Κουλλά) 

 Εντάξει.  Εγώ δε θα καταχραστώ την έδρα, αλλά, επειδή απευθύνετε μια πρόκληση προς τον κόσμο, θα 
απαντήσω σε ό,τι με αφορά.  Πριν τρία χρόνια, δε θα πάω πίσω δέκα χρόνια, έμενα σε ένα πολύ μεγαλύτερο 
σπίτι -τετραπλάσιο από το διαμέρισμα στο οποίο μένω τώρα της κόρης μου- και επλήρωνα γύρω στο 60% του 
ρεύματος που πληρώνω σήμερα.  Σε ένα διαμέρισμα που είναι τέσσερις φορές πιο μικρό.   

 Λοιπόν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση κονδυλίων ύψους €1.761.672.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  
Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 
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 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων 
κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο.  Άρθρο 4. 

 Δημιουργία νέων θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Κατάργηση θέσεων.  Άρθρο 6. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση προσλήψεων εκτάκτων υπαλλήλων και πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη 
έκτακτων και εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 9. 

 Απαγόρευση σύναψης σύμβασης ή συμφωνίας για σκοπούς παροχής άτοκου δανείου για απόκτηση 
ιδιωτικού οχήματος από το προσωπικό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.  Άρθρο 10. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 11. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 12. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 13. 

 Απαγόρευση αντικατάστασης υπαλλήλων που αποχωρούν.  Άρθρο 14. 

 Απαγόρευση αντικατάστασης ωρομίσθιου προσωπικού που αποχωρεί.  Άρθρο 15. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 16. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 17. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 17; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 17 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας εναντίον, κύριε Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 4 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου ποσού ύψους €30.413.190 για τη χρήση 
του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Χρύσης Παντελίδης, αναπλ. πρόεδρος  Αντρέας Καυκαλιάς  

 Χάρης Γεωργιάδης  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Ονούφριος Κουλλά  Ηλίας Μυριάνθους 

 Σάβια Ορφανίδου  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Άριστος Δαμιανού   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός 
διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).  

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης η πρόεδρος της επιτροπής κ. 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, το μέλος της βουλευτής κ. Σωτήρης Ιωάννου και ο βουλευτής κ. Σταύρος 
Παπαδούρης. 

  Ο προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το έτος 2022 είναι οριακά πλεονασματικός και προβλέπει δαπάνες 
ύψους €30.413.190 και έσοδα ύψους €30.460.125, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των 
λιμανιών (€16.508.000), την εκμίσθωση των λιμανιών Λεμεσού και Λάρνακας (€10.500.000), καθώς και από 
έσοδα από ευρωπαϊκά ταμεία (€2.092.125).  

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι προβλεπόμενες δαπάνες της ΑΛΚ για το 2022 αναλύονται ως 
ακολούθως:  

1.  Τακτικές δαπάνες (€17.747.490), οι οποίες αφορούν κυρίως: 

 α. αποδοχές προσωπικού (€9.593.770), 

 β. έξοδα λειτουργίας γραφείου (€1.172.200), 

 γ. έξοδα συντήρησης (€1.545.010), 

 δ. άλλα λειτουργικά έξοδα (€5.360.490). 

2. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€11.265.700), οι οποίες αφορούν κυρίως: 

 α. απόκτηση γης και βελτίωση κτιρίων (€2.514.040), 

 β. θαλάσσιες κατασκευές (€6.460.040), 

 γ. γραφειακό και μηχανογραφικό εξοπλισμό (€956.610). 
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3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€1.400.000). 

 Στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι της ΑΛΚ δήλωσαν μεταξύ 
άλλων ότι η πανδημική κρίση και οι δυσκολίες και προκλήσεις που αυτή επέφερε έπληξαν σε μεγάλο βαθμό τις 
λιμενικές δραστηριότητες και ως εκ τούτου η Αρχή αναγκάστηκε να λάβει αυστηρά και έκτακτα μέτρα, ώστε τα 
λιμάνια της Κύπρου να παραμείνουν ανοικτά και λειτουργικά.  

 Σημαντική επίσης πρόκληση για την Αρχή αποτελεί η εμπορικοποίηση των δραστηριοτήτων του 
λιμανιού της Λάρνακας, που είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο προϋποθέτει σημαντικές διαπραγματεύσεις 
και αφορά μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων με διαφορετικά συμφέροντα.  Συναφώς, η ΑΛΚ, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, προβαίνει σε όλες τις 
απαραίτητες διαδικασίες για τη διασφάλιση των εργασιακών συμφερόντων και δικαιωμάτων όλων των 
επηρεαζόμενων υπαλλήλων. 

 Για το 2022 η ΑΛΚ έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του ρυθμιστικού της ρόλου, διασφαλίζοντας τη 
συνέχιση της επιχειρησιακής της επάρκειας, βιωσιμότητας και κερδοφορίας. 

 Παράλληλα, τροχοδρομούνται αρκετές μεγάλες επενδύσεις, μεταξύ των οποίων η επέκταση της 
λιμενολεκάνης του λιμανιού του Λατσιού, νέο αγκυροβόλιο στη λιμενική περιοχή Ζυγίου και ανάπτυξη των 
γύρω τεμαχίων υπό τη διαχείριση της Αρχής, καθώς και αρκετές άλλες επενδύσεις στα λιμάνια Λεμεσού και 
Πάφου. 

 Κατά τη συζήτηση του θέματος, μέλη της επιτροπής υπέβαλαν σωρεία ερωτημάτων και ζήτησαν 
περαιτέρω διευκρινίσεις για επιμέρους ζητήματα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων τη βιωσιμότητα και την 
οικονομική ευρωστία της Αρχής, καθώς και την επάρκεια των σταθερών εσόδων που εισπράττονται από τα 
λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας, τη σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού Λεμεσού σε ιδιώτες διαχειριστές, τη 
συμφωνία για την ανάπτυξη της λιμενικής περιοχής Ζυγίου και την απόφαση του νέου διοικητικού συμβουλίου 
για αναστολή και ακύρωση της αδειοδότησης των συμβαλλόμενων με την Αρχή εταιρειών, την επέκταση του 
λιμανιού του Λατσιού και τη βιωσιμότητα του εν λόγω έργου, καθώς και την ανάπτυξη στην περιοχή Βασιλικού. 

 Για τα πιο πάνω θέματα ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΛΚ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η 
Αρχή έχει προχωρήσει στην εμπορικοποίηση και όχι στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, των οποίων παραμένει 
ιδιοκτήτης, έχοντας ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο. 

 Αναφορικά με τα σταθερά έσοδα υπό μορφή ενοικίων που λαμβάνονται από τα δύο λιμάνια, δήλωσε ότι 
αυτά ανέρχονται συνολικά στα €9,7 εκατομ. και κρίνονται απόλυτα ικανοποιητικά, ενώ η επέκταση του λιμανιού 
στο Λατσί, για την οποία έχει πραγματοποιηθεί μελέτη βιωσιμότητας, αναμένεται να είναι βιώσιμη και 
κερδοφόρα με προεξοφλητικό επιτόκιο 3% σε βάθος είκοσι πέντε χρόνων, παράλληλα με τις θετικές συνέπειες 
που το έργο θα επιφέρει στην ανάπτυξη της γύρω περιοχής γενικότερα. 

 Αναφορικά με την αναστολή και ανάκληση της αδειοδότησης των συμβληθέντων με την Αρχή εταιρειών 
στη βάση της συμφωνίας για τη λιμενική περιοχή Ζυγίου, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι το παρόν διοικητικό 
συμβούλιο θεωρεί ότι δε συντρέχουν πλέον νομικοί λόγοι οι οποίοι να το απαγορεύουν, συμπληρώνοντας ότι 
αυτό έγινε καθότι παραβιάστηκαν ουσιώδεις όροι του συμβολαίου από την πλευρά των εταιρειών. 

 Κατ’ επέκταση, όπως ο ίδιος δήλωσε, στα πλαίσια της σωστής διακυβέρνησης θα ήταν ορθότερο να 
ακολουθηθούν διαφορετικές διαδικασίες αδειοδότησης, προχωρώντας με προκήρυξη προσφορών, και 
συνεπώς το θέμα για την ΑΛΚ θεωρείται πλέον λήξαν, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και ο Γενικός Ελεγκτής για 
το όλο ζήτημα, ο οποίος ενδεχομένως να προβεί σε δικούς του ελέγχους. 

 Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΛΚ δεσμεύτηκε να διαβιβάσει στην 
επιτροπή και γραπτώς απαντήσεις επί όλων των τεθέντων ζητημάτων. 

 Συνεπώς, η ΑΛΚ μέσω του αρμόδιου υπουργείου, με επιστολή ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2022, 
απέστειλε στην επιτροπή απαντήσεις για τα θέματα που είχαν τεθεί κατά τη σχετική συνεδρία της, τα οποία 
περιλαμβάνουν ενημέρωση για:  

1. τη σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού Λεμεσού, 

2. την παραχώρηση άδειας χρήσης χερσαίου χώρου στη λιμενική περιοχή Ζυγίου, 

3. τις πρόνοιες της σύμβασης σε σχέση με το σιλό της Επιτροπής Σιτηρών, 

4. την προβλεπόμενη αύξηση των εξόδων της ΑΛΚ για τα έτη 2023 και 2024, 

5. τα έσοδα από την εμπορικοποίηση του λιμανιού της Λάρνακας, 

6. την ενοικίαση χώρων στην περιοχή Βασιλικού για τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, 

7. την επέκταση του λιμανιού στο Βασιλικό και στο Λατσί. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιον της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το 
μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της 
Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην 
ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού 
της ΑΛΚ για το έτος 2022. 

 Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί του 
νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Σενέκης; 

 Όχι;  Έν’ κατά λάθος; 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές... 

 Ο κ. Καυκαλιάς. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Θα σταθώ στην παρέμβασή μου ουσιαστικά μόνο σε ένα σημείο.   

 Στην επιστολή που έχουμε στείλει ως ΑΚΕΛ διά του γενικού γραμματέα του κόμματός μας πριν από 
έναν περίπου μήνα, ζητώντας από τον Γενικό Εισαγγελέα να προχωρήσει στη διερεύνηση τυχόν ποινικών ή και 
άλλων ευθυνών για πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η 
κυβέρνηση με τις ιδιωτικές εταιρείες.  Να θυμίσω επίσης, κύριε Πρόεδρε, ότι όλο το σχετικό υλικό, 
συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή, που κάνει λόγο για πιθανές ποινικές ευθύνες, που 
μαζεύτηκε κατά τη συζήτηση στην επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, έχει αποσταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα από 
το 2018 με αίτημα ακριβώς να προχωρήσει στη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών, ωστόσο μέχρι και 
σήμερα καμία αντίδραση δεν καταγράφεται ότι υπήρξε από τον Γενικό Εισαγγελέα.  Επί της ουσίας, κύριε 
Πρόεδρε, να πούμε ότι όλες οι εξελίξεις, όλα τα δεδομένα, η ίδια η πράξη και η ζωή έχουν αποδείξει ότι οι 
συμβάσεις που υπογράφτηκαν είναι προβληματικές, συνιστούν ένα έγκλημα εις βάρος του δημόσιου 
συμφέροντος.  Τελευταίο παράδειγμα οι κινήσεις από τη διαχειρίστρια εταιρεία για αυξήσεις στις χρεώσεις. 

 Και να πω ακόμα κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, ένα τελευταίο σημείο, σίγουρα όχι του μεγέθους άλλων 
σκανδαλωδών περιπτώσεων που το κράτος καταβάλλει ενοίκια προς τους ιδιώτες για περιουσιακά στοιχεία του 
και δικές του υποδομές, αλλά έχει και τούτο τη σημασία του.  Συζητήσαμε προχτές στην επιτροπή Οικονομικών 
αίτημα για αποδέσμευση €90.000, για να γίνει μελέτη για στρατηγικό επενδυτή, να ετοιμαστούν οι όροι για 
στρατηγικό επενδυτή, για τα σιλό της επιτροπής Σιτηρών.  Και, προσέξτε, κύριε Πρόεδρε, έχουμε, το 
γνωρίζαμε, επιβεβαιώθηκε, το γεγονός ότι για τα σιλό της επιτροπής Σιτηρών, ιδιοκτησίας του κράτους, ενός 
ημικρατικού οργανισμού, το κράτος σήμερα καταβάλλει €280.000 προς τη διαχειρίστρια εταιρεία και αυτά 
βρίσκονται σε αχρησία.  Μάλιστα, σε έναν χρόνο υπάρχει ρήτρα ότι αυτό το ποσό θα αυξηθεί κατά 25%, θα 
πάμε στις €350.000.  Την ίδια στιγμή, ακούστε μια λεπτομέρεια, ακόμα και για τις αντένες τις Velister και του 
ΡΙΚ, που είναι τοποθετημένες στα σιλό, παίρνουν 50% οι διαχειριστές από το ενοίκιο. 

 Αυτά είναι τα έργα και οι ημέρες αυτής της κυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κυρία Τσιρίδου, θα επαναλάβω την παράκλησή μου να ζητάτε τον λόγο από την αρχή.   

 Εντάξει! 

 Λοιπόν, κυρία Τσιρίδου. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ακούγοντας τον συνάδελφο πολύ προσεκτικά, θα ήθελα κι εγώ να επισημάνω ορισμένα σημεία σε 
σχέση με τα ζητήματα αυτά τα οποία έθεσε όσον αφορά το λιμάνι Λεμεσού. 
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 Καταρχάς, επειδή μιλάμε για την Αρχή Λιμένων Κύπρου και τον προϋπολογισμό της, να πούμε ότι, παρ’ 
όλες τις κρίσεις και την πανδημία, που εννοείται ότι έπληξαν και τις λιμενικές δραστηριότητες σε πολύ μεγάλο 
βαθμό, κατατίθεται ένας πλεονασματικός προϋπολογισμός.  Αλλά να πούμε πρώτα απ’ όλα ότι, όσον αφορά τα 
ζητήματα με το λιμάνι Λεμεσού, στα οποία αναφέρεται το ΑΚΕΛ, σήμερα το λιμάνι Λεμεσού είναι ένα λιμάνι που 
βάζει στα δημόσιά του ταμεία έσοδα €250 εκατομ., ενώ για την αντίστοιχη περίοδο, που ήταν υπό τη διαχείριση 
του κράτους, δεν έβαζε ούτε και €90 εκατομ.  Εταιρείες οι οποίες σήμερα προς όφελος του κόσμου έκαναν 
επενδύσεις €50 εκατομ. με στόχο τη βελτίωση, την ασφάλεια, την αυτοματοποίηση της εξυπηρέτησης στο 
λιμάνι μέσω και της ανάπτυξης των λογισμικών συστημάτων, μέσω συστημάτων ασφαλείας, καινούριων 
εξοπλισμών, είναι ένα λιμάνι που εξυπηρετεί σήμερα τόσο γρήγορα, στα δεκαοκτώ λεπτά, ενώ παλαιότερα 
βλέπαμε χρόνο αναμονής ακόμα και έξι ώρες.   

 Γι’ αυτά τα οποία συζητούν, όσον αφορά επιστολές προς τον Γενικό Εισαγγελέα, έχω την εντύπωση ότι 
είναι ζητήματα τα οποία ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας είμαι σίγουρη ότι μελετά και ερευνά και δεν είναι της 
ώρας, διότι ο ίδιος θα απαντήσει, όταν αυτά θα έρθουν στην επιφάνεια, και όσον αφορά την Αρχή Λιμένων 
Κύπρου να πούμε ότι βοηθά αυτή τη στιγμή και στην επόμενη, αν θέλετε, μεταρρύθμιση του λιμανιού 
Λάρνακας, του μεγαλύτερου έργου αυτή τη στιγμή, της μεγαλύτερης επένδυσης στην Κύπρο, με επένδυση €1,2 
δις, με συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας €120 εκατομ. κάθε χρόνο, με τέσσερις χιλιάδες νέες ποιοτικές θέσεις 
εργασίας και με €15 δις συνεισφορά γενικότερα στην οικονομία του τόπου.  Αυτός ο οργανισμός συνεισφέρει 
σε όλα αυτά και, παρ’ όλο που βλέπουμε τις δραστηριότητες των δύο λιμανιών να εμπορικοποιούνται, 
συνεχίζει και τον επιχειρησιακό της ρόλο, που βλέπουμε ότι προχωρά και με επενδύσεις για την επέκταση στο 
λιμάνι του Λατσιού μετά βεβαίως από μελέτη βιωσιμότητας, δημιουργία αγκυροβολίου στη λιμενική περιοχή 
Ζυγίου, ανάπτυξη τεμαχίων στο λιμάνι της Λεμεσού και της Πάφου, επέκταση και δημιουργία κυματοθραύστη 
στο λιμάνι Πάφου.  Υπάρχει σημαντικός αριθμός έργων που αφορούν και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
Αρχής Λιμένων.  Δε θα πρέπει λοιπόν να στοχοποιούμε τον οργανισμό, ιδιαίτερα μετά από τόσες σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει για το καλό του τόπου και για το καλό της οικονομίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Βέβαια, κανένας δε στοχοποίησε τον οργανισμό.  Έν’ κριτική στην κυβέρνηση που ασκήσαν όσοι 
ασκήσαν. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Όι!  Διότι η Αρχή Λιμένων ήταν ένας οργανισμός ο οποίος εβοήθησε στην υλοποίηση αυτών των έργων 
και βεβαίως εσυμμετείχε σε όλα αυτά, επομένως, εννοείται ότι στοχοποιείται, όταν λέμε ότι υπάρχουν ποινικά 
αδικήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κυρία Τσιρίδου, εγώ θα πω απλώς ότι, επειδή είχα πολλές συναντήσεις με την Αρχή Λιμένων τα 
τελευταία χρόνια, τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζετε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.  

 Κύριε Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Πρώτα, θέλω να πω κάτι αναφορικά με αυτό που έχει λεχθεί και από τους δύο συναδέλφους.  Η 
επιστολή που απέστειλα πριν έναν μήνα στον Γενικό Εισαγγελέα ήταν, για να τον υπενθυμίσω ότι το 2018, 
όταν η επιτροπή Ελέγχου εξέτασε την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τη συμφωνία που έκαμε η κυβέρνηση 
του Συναγερμού με τις εταιρείες που τελικά ανάλαβαν το λιμάνι Λεμεσού, υπήρχαν μέσα και ενδεχομένως 
ποινικές και άλλες ευθύνες και τότε με απόφαση της επιτροπής Ελέγχου το στείλαμε στον Γενικό Εισαγγελέα.  
Σήμερα έχουμε 2022.  Με φωνή, με ακρόαση.  Επικοινώνησα και τηλεφωνικά με τον Γενικό Εισαγγελέα και 
έστειλα την επιστολή αυτή, την εκοινοποίησα και στην Πρόεδρο της Βουλής, γιατί;  Για μας είναι και θέμα 
θεσμικό.  Μα, είναι ποτέ δυνατόν η Βουλή των Αντιπροσώπων, ειδικά για τέτοια σοβαρά ζητήματα, να στέλνει 
επιστολές είτε προς θεσμούς και ανεξάρτητους αξιωματούχους είτε και προς την κυβέρνηση και υπουργούς για 
ζητήματα που εξετάζει και θέλει απαντήσεις και για τέσσερα χρόνια να μην έχει καμία, μα καμία, απάντηση;  
Αυτή είναι μια συμπεριφορά απαράδεκτη της εκτελεστικής εξουσίας ή και θεσμού προς έναν πολύ σημαντικό 
θεσμό, όπως είναι η νομοθετική εξουσία.  Αυτό είναι το θέμα. 

 Σε ό,τι αφορά δε την Αρχή Λιμένων Κύπρου, την οποία εμείς στηρίζουμε, έν’ εσείς που δεν τη στηρίζετε, 
εννοώ το κυβερνών κόμμα.  Να υπογραμμίσω ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου, όταν τελικά ιδιωτικοποιήθηκε το 
λιμάνι Λεμεσού, με έκθεσή της ήρθε εδώ στη Βουλή και είχε πει ότι διακυβεύεται η βιωσιμότητα της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου, γιατί εστερήθηκε από ουσιαστικά έσοδα, και με μία σειρά από τοποθετήσεις τεκμηρίωσαν ότι 
τα έσοδα του κράτους είναι πολύ λιγότερα από αυτά που απέδιδε η Αρχή Λιμένων Κύπρου μέσω του λιμανιού 
Λεμεσού.  Η απάντηση από το κυβερνών κόμμα και από την κυβέρνηση τότε ήταν «περιμένετε τη συμφωνία να 
λειτουργήσει».  Είδαμε είνταλως λειτουργεί η συμφωνία, ούλλον προβλήματα, περισσότερα απ’ αυτά που 
υπήρχαν προηγουμένως. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που υποσχόταν ο τότε υπουργός, ότι το λιμάνι Λεμεσού 
θα γίνει περιφερειακός κόμβος, έφυαν δκυο εταιρείες από τις τρεις που ήταν στο λιμάνι της Λεμεσού, ότι θα 
εφτήνιζαν οι υπηρεσίες, έχουν ακριβώσει οι περισσότερες υπηρεσίες και τα κόμιστρα, παραπονιέται και ο 
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οικονομικός επιχειρηματικός κόσμος με επιστολές του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, όχι του ΑΚΕΛ, της ΟΕΒ και του 
ΚΕΒΕ, ότι πληρώνουν πολύ ακριβά αυτές τις υπηρεσίες.  Ε, πέστε μας λοιπόν πώς εβοήθησε την κυπριακή 
οικονομία η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού, για να καταλάβουμε τζι’ εμείς!   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι από τις αποφάσεις της Σύσκεψης των Αρχηγών και των Εκπροσώπων των 
Κομμάτων που εμίλησαν για πέντε λεπτά μάξιμουμ.  Εξεφύγαμε.   

 Κυρία Τσιρίδου, έχετε ενάμισι λεπτό, το υπόλοιπο του χρόνου που έχετε πάρει. 

 Αλλά, δε θα επιτρέψω σε κανέναν στη συνέχεια της συζήτησης να πάρει συνολικά πάνω από τον χρόνο 
που έχει αποφασίσει η σύσκεψη.  Έχουμε συναδέλφους που θέλουν να πάνε στις επαρχίες τους. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την άδεια, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα αυτά που 
ακούσαμε. 

 Η εμπορικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού όχι μόνο δεν έβγαλε το κράτος από την εξίσωση, αλλά 
αντίθετα ισχυροποίησε τα οφέλη για τα δημόσια ταμεία, που εισπράττουν το 63% επί των εσόδων από το 
τερματικό εμπορευματοκιβωτίων και το 52% των εσόδων από το τερματικό γενικού φορτίου και κρουαζιέρας.  
Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προτείνει και προωθεί λύσεις που αφήνουν όλες τις πλευρές με το μέγιστο των 
ωφελημάτων και πρέπει να αντιληφθούμε ότι το κράτος αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος, αν θέλετε, 
συνέταιρος στις δραστηριότητες του λιμανιού Λεμεσού και νομίζω ότι μετά από τέσσερα χρόνια ήταν πολύ 
λογικό να έχουμε, εννοείται, αρκετές ανησυχίες και από τον οργανισμό ο οποίος εδιαχειριζόταν τα λιμάνια, αλλά 
τέσσερα χρόνια μετά νομίζω ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, με €250 εκατομ. αντί €90 εκατομ.  Και 
νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη και ακριβώς, παρ’ όλο που ο οργανισμός 
ανησυχούσε, τελικά όχι μόνο τα έσοδα είναι υπερδιπλάσια,  αλλά βλέπουμε αντίθετα ότι και επιχειρησιακά ο 
ρόλος της Αρχής ενισχύεται και εισπράττει και από ευρωπαϊκά ταμεία με πολύ συνετή πολιτική, αλλά και 
αναβαθμίζει τον ρόλο τον εποπτικό της και τον ρυθμιστικό, ο οποίος είναι και ο σημαντικότερος αυτή τη στιγμή, 
διότι τα λιμάνια της κάθε χώρας θα πρέπει να έχουν έναν επόπτη, ο οποίος θα ρυθμίζει τις δραστηριότητες.  
Και, ναι, ενισχύεται και αυτός ο ρόλος της Αρχής Λιμένων και θα πρέπει να το τονίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, προχωρούμε με τη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου ποσού ύψους €30.413.190 για τη χρήση 
του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Ειδικές μισθοδοτικές ρυθμίσεις.  Άρθρο 5. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 7. 

 Εναλλαξιμότητα.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  Άρθρο 9. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 10. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 11. 

 Απασχόληση συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 12. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια και λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των 
εσόδων.  Άρθρο 13. 

 Κατάργηση θέσεων.  Άρθρο 14. 

 Δημιουργία νέων θέσεων.  Άρθρο 15. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 15; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 15 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 5 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού ύψους 
€73.937.954 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021» 

Παρόντες:  

 Χρύσανθος Σαββίδης, αναπλ. πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 
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 Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Χριστόφιας 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2, 9, 16 και την 21η Φεβρουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο της μελέτης 
του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
(ΤΕΠΑΚ), της Συντεχνίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ (ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ) και της Φοιτητικής Ένωσης 
του ΤΕΠΑΚ (ΦΕΤΕΠΑΚ).  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της 
επιτροπής κ. Παύλος Μυλωνάς και τα μέλη της κ. Μάριος Μαυρίδης, Αντρέας Καυκαλιάς, Ανδρέας Αποστόλου 
και Ανδρέας Θεμιστοκλέους.  

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το έτος 2022.  

 Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ για το έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους 
€73.937.954 και έσοδα του ίδιου ύψους. 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΤΕΠΑΚ για το έτος 2022 αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Τρέχουσες δαπάνες (€32.962.593). 

2. Λειτουργικές δαπάνες (€5.542.765). 

3. Διαχειριστικά έξοδα (€6.146.303). 

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€6.571.273). 

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€22.715.020). 

 Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΤΕΠΑΚ για το έτος 2022 αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Κυβερνητική χορηγία (€42.000.000). 

2. Προπτυχιακά δίδακτρα (€7.300.000). 

3. Τέλη/Δίδακτρα και άλλα δικαιώματα (€958.610). 

4.  Εισοδήματα από εκμετάλλευση περιουσίας (€200.000). 

5.  Χρηματοδότηση για εξωτερικά ερευνητικά ή άλλα προγράμματα/έργα (€19.000.000). 

6.  Εισφορές, δωρεές, χορηγήματα, κληροδοτήματα κ.ά. (€2.000.000). 

7.  Χρηματοδότηση για παροχή κρατικών υποτροφιών σε δικαιούχους (€150.000). 

8. Χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων και σχεδίων (€500.000). 

9.  Πρόνοια πιστώσεων για φιλοδωρήματα/εφάπαξ από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα-αναλογία 
δημοσίου (€329.344). 

10.  Έσοδα από διαχειριστική χρέωση (€1.000.000). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο 
υπό συζήτηση προϋπολογισμός καταρτίστηκε ύστερα από διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του ΤΕΠΑΚ, του Υπουργείου Οικονομικών και του 
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου επί τη βάσει της παρούσας 
δημοσιονομικής κατάστασης του κράτους, των προτεραιοτήτων του ΤΕΠΑΚ, καθώς και των ειλημμένων 
υποχρεώσεών του για την ομαλή λειτουργία και τη σταδιακή και απρόσκοπτη ανάπτυξή του όπως αυτή έχει 
προγραμματιστεί. 

 Σύμφωνα επίσης με τα πιο πάνω στοιχεία, η κρατική χορηγία για το 2022 θα τύχει χειρισμού όπως και 
κατά τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή θα παραμείνει κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση των €2.000.000 και κατόπιν 
της σχετικής έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου θα ανέρχεται στα €42.000.000.  Σημειώνεται ότι η κάλυψη 
της πιο πάνω υπέρβασης θα γίνει από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2022 ή και από 
εξοικονομήσεις του Υπουργείου Οικονομικών.  

 Περαιτέρω, με βάση επίσης τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο 
Οικονομικών με επιστολή του ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021 συμφώνησε με την προώθηση του 
προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ, υπό την προϋπόθεση ενσωμάτωσης σε αυτόν συγκεκριμένων παρατηρήσεων 
που υπέβαλε τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.  
Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω παρατηρήσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν στον προϋπολογισμό αφορούσαν 
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μεταξύ άλλων τη μείωση της χορηγίας για το έτος 2024 κατά €2 εκατομ., ώστε να παραμείνει στα ίδια επίπεδα 
με τα έτη 2022 και 2023, την αναπροσαρμογή των εσόδων και δαπανών για τον ισοσκελισμό του 
προϋπολογισμού για τα έτη 2022, 2023 και 2024, την αφαίρεση των προνοιών που αφορούν στην ανέγερση 
νέων εστιών και τη διατήρηση της υπέρβασης των €2 εκατομ. στην κρατική χορηγία για το έτος 2022.   

 Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με επιστολή του 
ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2022 απέστειλε στην επιτροπή αναθεωρημένο πίνακα των δελτίων δαπανών του 
προϋπολογισμού, σε σχέση με συγκεκριμένη μεταφορά ποσών από το άρθρο 101(8) του κεφαλαίου 1(03) στο 
άρθρο 101(9) του ίδιου κεφαλαίου.    

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων του ΤΕΠΑΚ αναφέρθηκε στο έργο και στους στόχους του πανεπιστημίου για την περαιτέρω 
ανάπτυξή του.  Ειδικότερα, επισήμανε ότι ο προϋπολογισμός για το έτος 2022 συνάδει πλήρως με το 
στρατηγικό πλάνο του πανεπιστημίου, καθώς και το πνεύμα των περιορισμών που τέθηκαν από το Υπουργείο 
Οικονομικών.  Όπως επίσης ανέφερε, η αύξηση που παρατηρείται στις δαπάνες του φετινού προϋπολογισμού 
οφείλεται στην αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών και αφορούν μεταξύ άλλων τα κατασκευαστικά και 
βελτιωτικά έργα και τις συμβατικές υποχρεώσεις του ΤΕΠΑΚ.  Περαιτέρω, επισήμανε ότι η κτιριολογική 
ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς επείγει η άμεση κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του, 
καθώς και ο απεγκλωβισμός από τα πολύ υψηλά ενοίκια.   

 Στο πλαίσιο επίσης της συζήτησης του προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις και υπέβαλε ερωτήματα προς τους αρμοδίους σε σχέση με τις πρόνοιές του.  Ειδικότερα, τα 
ερωτήματα αυτά αφορούσαν μεταξύ άλλων την ένταξη του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου 
(ΑΞΙΚ) στο ΤΕΠΑΚ, την ίδρυση νέων σχολών και τη μεταφορά υφιστάμενων σε άλλες πόλεις, τις εγγραφές και 
αποφοιτήσεις φοιτητών, την ανέγερση ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων, τις καταγγελίες για την εξέταση 
των καταγγελιών ενώπιον της Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου Ακαδημαϊκών, τις καταγγελίες για έλλειψη 
διαβούλευσης της πρυτανείας με την ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ, τη μισθοδοσία και τους όρους εργασίας του προσωπικού 
του ΤΕΠΑΚ, το κόστος ενοικίασης κτιρίων από το ΤΕΠΑΚ, τις φοιτητικές εστίες, τη στρατηγική διεθνοποίησης 
του ΤΕΠΑΚ, την ύπαρξη τυχόν έρευνας του ΤΕΠΑΚ για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του 
και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην επίδοση των φοιτητών. 

 Σημειώνεται ότι ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ με επιστολές του ημερομηνίας 7 και 14 Φεβρουαρίου 2022 
απέστειλε στην επιτροπή στοιχεία σε σχέση με τα υποβληθέντα ερωτήματα.  

 Με βάση τα πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού διεξήλθε τις 
επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και επέφερε όλες τις αναγκαίες  νομοτεχνικές διορθώσεις κατέληξε 
στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα 
μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος 
της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του προϋπολογισμού 
κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της 
ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2022. 

 Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού με την 
παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής 
απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Να πάρουμε έναν κατάλογο. 

 Η παράκλησή μου, όσοι θα μιλήσετε ζητήστε τον λόγο από την αρχή, για να μπορέσουμε να κάνουμε 
τον κατάλογο των ομιλητών. 

 Λοιπόν, ο κ. Παπαγιάννης, ο κ. Σαββίδης, ο κ. Αποστόλου, ο κ. Χριστοφίδης, ο κ. Αλαμπρίτης. 

 Ναι, κύριε Μυλωνά. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι ότι η Σύσκεψη των Αρχηγών επιχειρεί να βάλει ένα όριο, ένα πλαίσιο στην ασυδοσία 
που πολλές φορές μάς χαρακτηρίζει όλους τους βουλευτές, αλλά έχω την εντύπωση ότι πιέζουμε πολύ την 
ελευθερία και τη δημοκρατία του λόγου, εάν κάθε τρεις και λίγο η Σύσκεψη των Αρχηγών επιβάλλει αυτά τα 
ωράρια λειτουργίας και έκφρασης των βουλευτών.   
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 Επιτρέψετέ μου, κύριε Πρόεδρε, σεβαστή η απόφασή σας, αλλά θέλω να ακουστεί η μικρή μειοψηφία, 
που είμαι εγώ, ένας βουλευτής.  Δεν είναι κομψό να ακούει η κοινωνία τους βουλευτές να βιάζονται. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έν’ ειδική μέρα σήμερα, κύριε Μυλωνά, και αντιλαμβάνομαι ότι γι’ αυτό τον λόγο η Σύσκεψη Αρχηγών 
έθεσε αυτά τα όρια.  Βέβαια, εγώ θυμούμαι ότι εδώ και δεκαετίες η Βουλή, για να μπορέσει να λειτουργήσει όσο 
το δυνατόν πιο ομαλά, καθορίζει κάποια πλαίσια.  Και δεν είναι μόνο η Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο 
που καθορίζει πλαίσια, το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο βάλλει πολύ πιο στενά περιθώρια, πρέπει να πω.  Δεν 
ήμουν στη Σύσκεψη, αλλά νομίζω ότι σωστά κάμνει η Σύσκεψη και καθορίζει ένα πλαίσιο συζήτησης χρονικό, 
δίχως αυτό να σημαίνει βέβαια ότι, αν υπάρχει κάτι το πολύ σημαντικό να λεχθεί, θα το σταματήσουμε.  Αλλά, 
να έν’ κάτι το πολύ σημαντικό. 

 Λοιπόν, συμπληρώθηκε ο κατάλογος;  Πέντε άτομα, θυμούμαι εγώ, είχαν ζητήσει τον λόγο. 

 Ο κ. Παπαγιάννης. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θα στηρίξουμε τον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ.  Όμως, θα θέλαμε να καταγγείλουμε δημόσια ακόμη μια 
φορά ότι, κατά τη δική μας άποψη, θεωρούμε αδικαιολόγητο και αδιανόητο τον διαχωρισμό περίπου του 25% 
των φοιτητών από το δικαίωμα να έχουν φυσική παρουσία στο πανεπιστήμιο με την αιτιολόγηση ότι δεν έχουν 
εμβολιαστεί.  Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να παρεμποδίσει τον οποιονδήποτε από το να έχει ισότιμη 
αντιμετώπιση με τους υπόλοιπους και θεωρούμε, έστω και την υστάτη, ότι πρέπει αυτό να εφαρμοστεί και στη 
συνέχεια όσοι έχουν χάσει μαθήματα να μην έχουν άλλα προβλήματα, όπως δεχόμαστε κάθε μέρα 
καταγγελίες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Αποστόλου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Όντας απόφοιτος ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, αναγνωρίζω πλήρως τον ρόλο που 
διαδραματίζουν τα δημόσια πανεπιστήμια σε ένα κράτος και οφείλω να πω ότι ορθά το κράτος μας στηρίζει και 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  Γι’ αυτό και θα ψηφίσουμε τους 
προϋπολογισμούς των δύο κρατικών πανεπιστημίων, γιατί όντως προσφέρουν υψηλής ποιότητας δημόσια 
παιδεία στους νέους μας. 

 Όμως, κύριε Πρόεδρε, οφείλω να πω ότι, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, τα δημόσια πανεπιστήμια 
δεν έχουν μόνο ρόλο σε μια κοινωνία να διαδραματίσουν στηρίζοντας τους νέους μας και δίνοντας δωρεάν 
δημόσια παιδεία· έχουν και κάποιον άλλο ρόλο να διαδραματίσουν.  Θα αναφέρω εν συντομία δύο από αυτούς 
τους άλλους ρόλους και θα σας πω την άποψή μου.  Ο ένας είναι το θέμα που αφορά την έρευνα.  Και οφείλω 
να πω ότι και το ΤΕΠΑΚ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου τα τελευταία χρόνια διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο με 
τον επαναπατρισμό πολλών ερευνητών Κυπρίων ακαδημαϊκών που έρχονται για έρευνα πλέον στην Κύπρο.  
Με μεγάλη μου χαρά επισκέφθηκα το προηγούμενο διάστημα το Πανεπιστήμιο Κύπρου και είδα τον τρόπο με 
τον οποίο αναπτύσσεται το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο -τον Σεπτέμβρη 
λειτουργούν τα νέα κτίρια- αναμένεται να εργοδοτήσει εκατό πενήντα νέους ερευνητές, δεκάδες εκ των οποίων 
θα επαναπατρισθούν στην Κύπρο για το θέμα της έρευνας για τον καρκίνο, όπως και το ΤΕΠΑΚ, που 
δημιουργεί πολλά ερευνητικά εργαστήρια και εργοδοτεί πολλούς Κυπρίους και Ελλαδίτες ερευνητές. 

 Το άλλο όμως σημαντικό που οφείλουν να κάνουν τα δημόσια πανεπιστήμια είναι το να δίνουν ώθηση 
για ανάπτυξη από άκρη σε άκρη σε όλη την πατρίδα μας, σε όλη την Κύπρο.  Οφείλω να πω εδώ ότι το ΤΕΠΑΚ 
-και με τη λειτουργία του ΑΞΙΚ στην Πάφο, αλλά και με την πρόσφατη συμφωνία με τον δήμο Λάρνακας για 
ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη Λάρνακα- αντιλαμβάνεται αυτό τον ρόλο και, εκτός από τη 
Λεμεσό, δίνει προοπτικές ακαδημαϊκής ανάπτυξης και σε άλλες πόλεις.  Αυτό όμως δεν το κάνει το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου δυστυχώς.  Και δε θα μιλήσω μόνο ως βουλευτής της Λάρνακας· θα μιλήσω και ως 
Κύπριος πολίτης.  Είχε δοθεί μια δέσμευση στη Λάρνακα για τη δημιουργία… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Βέβαια, συζητούμε για τον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 
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 Ναι, το γνωρίζω, απλώς εν συντομία, Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ και στα δύο πανεπιστήμια, για 
να μην τοποθετηθώ μετά για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.   

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε δώσει μια δέσμευση απέναντι στη Λάρνακα για τη δημιουργία της Σχολής 
Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογίας στη Λάρνακα.  Αυτή η υπόσχεση φαίνεται να έχει αθετηθεί και είναι 
κάλεσμα το οποίο κάνουμε όχι μόνο εγώ· όλοι οι βουλευτές, όχι μόνο της επαρχίας Λάρνακας και της 
επιτροπής Παιδείας.  Είμαι σίγουρος -και οι υπόλοιποι συνάδελφοι- ότι θα αντιληφθεί και το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, όπως και το ΤΕΠΑΚ, αυτό του τον ρόλο.   

 Κλείνοντας, οφείλω να πω ότι ως ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα δημόσιά μας πανεπιστήμια, 
γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης και ευημερίας μιας χώρας είναι να 
προσφέρει δημόσια και δωρεάν παιδεία σε όλα τα επίπεδα, δωρεάν παιδεία στα παιδιά της.  Γι’ αυτό θα 
ψηφίσουμε, όπως ψηφίσαμε και τον προϋπολογισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, και τον 
προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ και τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Αποστόλου. 

 Ο κ. Σαββίδης. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, ένα λεπτό, κύριε Σαββίδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Επειδή αναπόφευκτα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται τα δύο θέματα, ίσως, αν επιτρέψετε, απ’ 
εδώ και πέρα τζιαι, αν θέλουν και οι υπόλοιποι που πήραν τον λόγο ήδη να μιλήσουν σε μια ενιαία συζήτηση 
και για τα δύο πανεπιστήμια, επειδή είναι παρόμοιες και κοινές οι αναφορές, θα ήταν… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είμαστε στη μέση… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Όπως νομίζετε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Απλώς, για να μην ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση στο επόμενο θέμα, αν δέχονται και οι συνάδελφοι…   

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Συμφωνούμε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, είναι παρόμοια τα θέματα βεβαίως, αλλά είναι διαφορετικοί και οι προϋπολογισμοί και τα 
θέματα που αφορούν τα πανεπιστήμια.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, να δούμε, να το αφήσουμε στους ομιλητές.  Αν θέλουν να τοποθετηθούν τωρά, να 
τοποθετηθούν, αλλιώς έχουν κάθε δικαίωμα, επειδή ξεκίνησε η συζήτηση, να το πράξουν και στη συνέχεια. 

 Κύριε Σαββίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Τόσο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και το ΤΕΠΑΚ έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τόπο.  Βοήθησαν στο να μείνουν τα παιδιά μας εδώ στην Κύπρο και τα οφέλη 
είναι πολύ ευεργετικά για την ίδια την οικονομία.  Κατάφεραν να φέρουν πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα, 
με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί η έρευνα.  Βλέπουμε να αναπτύσσονται και σε θέματα υποδομών, βλέπουμε το 
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ΤΕΠΑΚ να επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις, όπως η επαρχία της Πάφου με τη Σχολή Τουρισμού, και γι’ αυτό 
έχουμε ιδιαίτερη χαρά, γιατί μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας το ΤΕΠΑΚ έρχεται στην Πάφο.  Αλλά 
υπάρχουν και πολλά τρωτά, θα έλεγα, όπως, για παράδειγμα, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Κύπρου από το 2015.  Είμαστε στο 2022 και δεν ξέρει κανείς πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο.  Δεν 
μπορούμε να ακούμε και να βλέπουμε μισθοδοσίες των €220.000, οι οποίες €220.000 προκύπτουν μέσα από 
σταθερή μισθοδοσία των €80.000 και άλλες €140.000 από ερευνητικά προγράμματα.  Είναι πρόκληση προς 
τον κόσμο.  Ίσως πρέπει να σκεφτούν και οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί, να μπει με μέγιστη αμοιβή για όλα αυτά 
τα ερευνητικά προγράμματα.  Δε θέλουμε να βλέπουμε εκτιμήσεις λανθασμένες, όπως, για παράδειγμα, όταν 
στην επιτροπή ζητήσαμε να μας δοθεί η κοστολόγηση της δημιουργίας πανεπιστημιακής σχολής στη Λάρνακα, 
μας είχαν πει στην αρχή €15 εκατομ.  Και, όταν ζητήσαμε τεκμηρίωση, μας είπαν για €101 εκατομ.  Τελικά, για 
όλες αυτές τις διακηρύξεις της κυβέρνησης, ότι «θα φτιάξουμε πανεπιστημιακή σχολή στη Λάρνακα», ήρθε το 
Υπουργείο Παιδείας και λέει:  «Όχι, δεν μπορούμε, γιατί δεν έχουμε τα χρήματα».  Αυτό δεν υποδηλοί 
σοβαρότητα. 

 Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω στον συνάδελφο Παύλο Μυλωνά. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Χριστοφίδης. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Να πούμε δυο κουβέντες για το ΤΕΠΑΚ, κύριε Πρόεδρε, τζιαι, αν χρειαστεί, να επανέλθουμε για το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Θέλω να σημειώσω καταρχάς ότι τα πανεπιστήμιά μας είναι ίσως ό,τι καλύτερο συνέβη 
σε αυτό τον τόπο τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια.  Εκτός από την ώθηση που δόθηκε στην 
έρευνα, στην καινοτομία, χάρη στο γεγονός ότι όντως είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης νέων επιστημόνων, έχουν 
δώσει μια ώθηση τζιαι μια ελπίδα σε χιλιάδες νέους στον τόπο μας.  Πρέπει να πω ότι η δική μας η εκτίμηση 
είναι ότι το ΤΕΠΑΚ βρίσκεται σε έναν πολύ καλό δρόμο.  Παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, υπάρχει μια συνεχόμενη προσπάθεια εξορθολογισμού που 
απεικονίζεται τζιαι στον προϋπολογισμό.  Υπάρχει μια εξωστρέφεια σε άλλες επαρχίες, υπάρχουν όμως και 
προβλήματα.  Είναι πολύ καλά γνωστό ότι το ΤΕΠΑΚ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τα κτίριά του και 
αντιμετωπίζει πρόβλημα στο να παραμείνει ή να παραμείνει μεγάλο κομμάτι του ΤΕΠΑΚ στο κέντρο της 
Λεμεσού, που είναι πανθομολογουμένως μια σημαντική ώθηση για την πόλη.   

 Ταυτόχρονα, θέλω να σημειώσω δύο, κατά την άποψή μας, πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία έχουν να 
κάνουν με τους πρωταγωνιστές της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τους φοιτητές.  Το πρώτο είναι το ύψος 
των ενοικίων και η αργοπορία για δημιουργία φοιτητικών εστιών στα δημόσια πανεπιστήμια, ιδιαίτερα στη 
Λεμεσό, με τα γνωστά ύψη στα ενοίκια.  Το πρόβλημα είναι πολύ πολύ σοβαρό.  Τζιαι το δεύτερο πρόβλημα, 
το οποίο, αντιλαμβάνομαι, όσοι από εμάς ερχόμαστε σε επαφή με νέους και νέες το ξέρουμε πολύ καλά, είναι 
το εξής:  Λόγω μειωμένων κονδυλίων στο φοιτητικό πακέτο και της μοριοδότησης που γίνεται, βοήθεια 
παίρνουν συνήθως εκείνο το κομμάτι των πολύ φτωχών φοιτητών οι οποίοι παίρνουν τα περισσότερα μόρια.  
Υπάρχει όμως ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της φοιτητικής μας νεολαίας που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, αλλά δεν 
μπορεί να πάρει στήριξη.  Τζιαι είναι παράκληση για ακόμα μια φορά προς την κυβέρνηση, ιδιαίτερα μέσα σε 
αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε, να ξαναδεί το θέμα της κρατικής φοιτητικής μέριμνας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Αλαμπρίτη. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Αναγνωρίζουμε το σημαντικότατο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο που επιτελούν τα δημόσια 
πανεπιστήμια στην Κύπρο.  Είναι απόλυτα αναγκαία η συνέχιση του αναπτυξιακού τους πλάνου, για να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.  Στόχος μας πρέπει να 
είναι η διεθνοποίηση των πανεπιστημίων μας με προγράμματα σπουδών σε άλλες γλώσσες, η σύνδεση των 
πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και η δημιουργία τμημάτων που να ανταποκρίνονται στις θέσεις 
εργασίας τις οποίες ζητά η σύγχρονη κοινωνία.   

 Θέλω να χαιρετίσω την εξαγγελία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για επέκταση στην Πάφο.  
Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική και την εξαγγελία, την πρόθεση για μεταπτυχιακά προγράμματα στη Λάρνακα.  
Γενικότερα, συμβάλλουν τα πανεπιστήμια, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας μέσα από άντληση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία είναι πολύ 
σημαντικά για τον τόπο μας και στηρίζουν την τοπική οικονομία.   
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 Ευχαριστώ.   

 Αν χρειαστεί μετά, να επανέλθουμε για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού που δεν 
υπερβαίνει τα €73.937.954 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών.  Άρθρο 6. 

 Όροι και άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στον παρόντα Νόμο.  Άρθρο 7. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού/εκλογής, προαγωγής/ανέλιξης και πρώτου 
διορισμού/εκλογής και προαγωγής/ανέλιξης.  Άρθρο 9. 

 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών και 
έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 10. 

 Απαγόρευση εργοδότησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 11. 

 Εναλλαξιμότητα.  Άρθρο 12. 

 Δημιουργία νέων θέσεων.  Άρθρο 13. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 14. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 15. 

 Παροχή άτοκου δανείου.  Άρθρο 16. 

 Εφαρμογή διατάξεων για μείωση απολαβών και μη παραχώρηση προσαυξήσεων.  Άρθρο 17. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 17; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 17 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Αντιλαμβάνομαι, με τριάντα μία ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο 
ψηφίζεται. 

 Προχωρούμε στο έκτο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου 
του 2022 Νόμος του 2022».   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού ύψους €163.640.000 για τη 
χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Χρύσανθος Σαββίδης, αναπλ. πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Χριστόφιας 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2, 9, 16 και 21η  Φεβρουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο της μελέτης του 
νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Η Φοιτητική 
Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της 
επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της 
επιτροπής κ. Παύλος Μυλωνάς και τα μέλη της κ. Μάριος Μαυρίδης, Ανδρέας Καυκαλιάς, Ανδρέας Αποστόλου 
και Ανδρέας Θεμιστοκλέους. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για το έτος 2022.  

 Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει 
δαπάνες ύψους €163.640.000 και έσοδα του ίδιου ύψους. 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2022 αφορούν κυρίως τα 
ακόλουθα:  

1. Τρέχουσες δαπάνες (€68.939.115). 
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2. Λειτουργικές δαπάνες (€9.222.170). 

3. Διαχειριστικά έξοδα (€16.316.788). 

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€30.750.880). 

5. Εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα (€31.000.000). 

6. Συγχρηματοδοτούμενα έργα και σχέδια (€6.761.047). 

7. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€650.000). 

 Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2022 αφορούν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα:  

1. Κυβερνητική χορηγία (€59.200.000). 

2. Κυβερνητική χορηγία για έργα από δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της 
Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (€20.000.000). 

3. Προπτυχιακά δίδακτρα (€18.000.000). 

4. Έσοδα για χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων και σχεδίων (€909.092). 

5. Έσοδα για έργα και σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους (θεσμική χρηματοδότηση 
για την αναβάθμιση του ΚΟΙΟΣ) (€1.830.000). 

6. Έσοδα για έργα και σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους (BIOBANK- Biobanking and 
the Cyprus Human Genome Project- θεσμική χρηματοδότηση) (€1.000.000). 

7. Χρηματοδότηση που απορρέει από τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) και Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ιατρική Σχολή (€1.500.000). 

8. Χρηματοδότηση από Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου- ανακαίνιση και αντισεισμική 
αναβάθμιση Γυμνασίου Φανερωμένης (€196.200). 

9. Χρηματοδότηση από Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου- αναβάθμιση ΑΠΕ και υποδομής 
δοκιμής έξυπνων δικτύων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (€476.020). 

10. Επίδομα σίτισης σε δικαιούχους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (€525.000). 

11. Χρηματοδότηση για παροχή κρατικών υποτροφιών σε δικαιούχους (€140.000). 

12. Εισφορές, δωρεές, χορηγήματα, κ.ά. (€1.526.845). 

13. Ερευνητικά προγράμματα (€31.000.000). 

14. Μεταπτυχιακά δίδακτρα (€2.784.707). 

15. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (€1.108.620). 

16. Χρήση από το (αναμενόμενο διαθέσιμο προς γενική χρήση) αποθεματικό εσόδων (με τη λήξη έκαστου 
έτους) (€18.522.000). 

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός 
καταρτίστηκε ύστερα από διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου επί τη βάσει της παρούσας δημοσιονομικής 
κατάστασης του κράτους, των προτεραιοτήτων του πανεπιστημίου, καθώς και των ειλημμένων υποχρεώσεών 
του για την ομαλή λειτουργία του και τη σταδιακή και απρόσκοπτη ανάπτυξή του, όπως αυτή έχει 
προγραμματιστεί. 

 Με βάση επίσης τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Οικονομικών με 
επιστολή του, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2021, συμφώνησε με την προώθηση του προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την προϋπόθεση ενσωμάτωσης σε αυτόν συγκεκριμένων παρατηρήσεων που 
υπέβαλε τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.  
Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω παρατηρήσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν στον προϋπολογισμό αφορούσαν 
μεταξύ άλλων τη μείωση της χορηγίας για το έτος 2024 κατά €3 εκατομ., έτσι ώστε να συνάδει με την πρόνοια 
που περιλήφθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό, τον έλεγχο του κόστους των έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, την αναπροσαρμογή των εσόδων και δαπανών για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού 
για τα έτη 2022,  2023 και 2024 και την αντικατάσταση της στήλης «Κεφάλαιο/Κατηγορία» του «Πρώτου 
Πίνακα-Δελτίο Δαπανών» με τις στήλες «Ομάδα/Υποομάδα».   

 Επισημαίνεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου απέστειλε με επιστολή του, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 
2022, στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε ορισμένες πρόνοιες του προϋπολογισμού 
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να συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου 
(Αρ. 1) του 2021 (N. 54(II)/2021), που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2021.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής ο Αντιπρύτανης Οικονομικών 
Θεμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρθηκε στο έργο και στους στόχους του πανεπιστημίου για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του. Ειδικότερα, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι στον εν λόγω προϋπολογισμό 
περιλαμβάνεται πρόνοια η οποία θα καλύψει την ετήσια χορηγία του Πανεπιστημίου Κύπρου προς το 
Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου βάσει πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Σε σχέση με τα 
κατασκευαστικά έργα στην πανεπιστημιούπολη ανέφερε ότι αυτά θα χρηματοδοτηθούν από πρόσθετη κρατική 
χορηγία, καθώς και από δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.  Τα πιο πάνω έργα περιλαμβάνουν την Πολυτεχνική Σχολή, την Ιατρική Σχολή, το 
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και χώρους διδασκαλίας, το Φωτοβολταϊκό Πάρκο «Απόλλων», την αντισεισμική 
αναβάθμιση και μεταστέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής στα κτίρια της Ακαδημίας, τα έργα υποδομής Φάση 
Β΄, το Ενεργειακό Κέντρο Β΄, το Πάρκο Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη, το Φωτοβολταϊκό Πάρκο και 
τις φοιτητικές εστίες. 

 Η επιτροπή στο πλαίσιο της μελέτης του προϋπολογισμού έκρινε σκόπιμο να προσθέσει στο άρθρο 4 
του νομοσχεδίου, που αναφέρεται στη δυνατότητα χρησιμοποίησης περισσεύματος ορισμένων άρθρων για 
κάλυψη ελλείματος άλλων άρθρων, σχετική πρόνοια η οποία ήδη προβλέπεται και στους προϋπολογισμούς 
των άλλων δύο κρατικών πανεπιστημίων. Ειδικότερα, με βάση την εν λόγω πρόνοια η μεταφορά οποιουδήποτε 
περισσεύματος από μία ομάδα δαπανών σε άλλη ομάδα, καθώς και η μεταφορά πιστώσεων από την ομάδα 
δαπανών του αποθεματικού θα δύναται να επιτραπεί μόνο κατόπιν σχετικής γραπτής συγκατάθεσης της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού ύστερα από κατάθεση προς αυτήν σχετικού 
αιτιολογημένου αιτήματος.  

 Στο πλαίσιο επίσης της συζήτησης του προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις και υπέβαλε ερωτήματα προς τους αρμοδίους σε σχέση με τις πρόνοιές του. Ειδικότερα, τα 
ερωτήματα αυτά αφορούσαν μεταξύ άλλων τον αριθμό των φοιτητών του πανεπιστημίου, το κόστος ανέγερσης 
της Πολυτεχνικής Σχολής και τους λόγους καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του σχετικού έργου, την ίδρυση 
νέων σχολών σε άλλες πόλεις, την υλοποίηση ενεργειακών υποδομών για την ενεργειακή αυτονόμηση του 
πανεπιστημίου, το κόστος ενοικίασης κτιρίων από το πανεπιστήμιο, τυχόν μνημόνια και συμφωνίες 
συνεργασίας με άλλα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς και εταιρείες, την προσέλκυση 
χρηματοδοτήσεων από το εξωτερικό, τα καινούρια προγράμματά του, τη μισθοδοσία και τους όρους εργασίας 
του προσωπικού του πανεπιστημίου, τις εγγραφές και αποφοιτήσεις φοιτητών, τον στρατηγικό σχεδιασμό του 
πανεπιστημίου για περαιτέρω ανάπτυξη του, τη διαδικασία διενέργειας κυβερνητικών εξετάσεων και τη 
διασφάλιση του σχετικού απορρήτου αυτών, την αγορά και χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, το πλάνο 
διεθνοποίησης του πανεπιστημίου, τυχόν έρευνες του πανεπιστημίου για την επαγγελματική αποκατάσταση 
των αποφοίτων του, καθώς και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην επίδοση των φοιτητών.  

 Σημειώνεται ότι σε σχέση με τα πιο πάνω ερωτήματα ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου με 
επιστολές του, ημερομηνίας 7 και 15 Φεβρουαρίου, καθώς και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας με επιστολή του, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου, απέστειλαν στην επιτροπή τα ζητηθέντα στοιχεία.  
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι και η Ελεγκτική Υπηρεσία με επιστολή της, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2022, 
απέστειλε στην επιτροπή σχετική έκθεσή της που αφορά την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
Πολυτεχνικής Σχολής και την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση του όλου έργου.     

 Με βάση τα πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού διεξήλθε τις 
επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και επέφερε σύμφωνα με τα πιο πάνω όλες τις αναγκαίες αλλαγές 
και νομοτεχνικές διορθώσεις, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρός της μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα 
μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος 
της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του προϋπολογισμού 
κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της 
ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για το έτος 2022. 

 Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού με την 
παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής 
απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 
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 Ο ένας είναι ο κ. Μυλωνάς, ο κ. Μουσιούττας, ο κ. Πασιουρτίδης, ο κ. Χριστοφίδης, ο κ. Αλαμπρίτης, ο κ. 
Ιωάννου.   

 Να ξεκινήσουμε με τον κ. Μουσιούττα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Να αναφέρουμε ότι ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων εξαίρουμε το έργο που επιτελεί το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχοντας ενώπιόν μας τον προϋπολογισμό του και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
ξεκινήσει ένα έργο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο προϋπολογίστηκε το 2016 σε €53 εκατομ. με 
παράδοση του έργου τον Μάιο του 2019 και είμαστε στον Φεβρουάριο του 2022, δόθηκαν τέσσερις παρατάσεις 
από την ΚΕΑΑ, την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, και μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί τα 2/3 
του έργου με κόστος €37 εκατομ.   

 Ως εκ τούτου, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ασκηθεί ο απαραίτητος κοινοβουλευτικός έλεγχος και να 
σταματήσει επιτέλους αυτό το φαινόμενο, που καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της ασυδοσίας, της κατάχρησης 
ή και της διασπάθισης δημόσιου χρήματος και της προσβολής του αισθήματος δικαίου της κοινωνίας, που σε 
τελική ανάλυση είναι λεφτά των φορολογουμένων.   

 Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στην τροπολογία που έχουμε καταθέσει, για να μη χρειαστεί 
να ξαναμιλήσουμε:  Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι του άρθρου αυτού, του συγκεκριμένου 
άρθρου, ώστε η κοινοβουλευτική επιτροπή, η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή να ενημερώνεται ανά τρίμηνο 
για την πρόοδο εργασιών για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής.  Όπως 
ανέφερα, θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μουσιούττα. 

 Ο κ. Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Είναι πραγματικά για κλάματα τα όσα έγιναν με τη σχολή η οποία θα έπρεπε να ιδρυθεί στη Λάρνακα.  
Eίναι ντροπή, είναι κοροϊδία, είναι ασέβεια, είναι ένα πολύ μεγάλο έγκλημα! 

 Υπήρξε πολιτική απόφαση και μελέτη για την ίδρυση της πανεπιστημιακής σχολής στη Λάρνακα και η 
πρυτανεία εντελώς αυθαίρετα αποφάσισε να την αναιρέσει, παρουσιάζοντας έναν αριθμό, χωρίς να 
προσκομίσει την οποιαδήποτε μελέτη.  Εμείς λέμε ότι πολιτική απόφαση υφίσταται, εμείς λέμε ότι υπάρχει 
δυνατότητα να ιδρυθεί σχολή, πανεπιστημιακή σχολή, στη Λάρνακα με πολύ λιγότερο κόστος από αυτό που 
παρουσιάζεται από την ηγεσία του πανεπιστημίου.  Εμείς λέμε ότι η Λάρνακα αξίζει και οφείλει να έχει κρατικό 
πανεπιστημιακό ίδρυμα, με πολλαπλά οφέλη για την επαρχία, αλλά και για ολόκληρη την Κύπρο.   

 Καλούμε την κυβέρνηση να παρέμβει και να προχωρήσουμε με την ίδρυση της σχολής.  Το κράτος 
αποτελεί τον κύριο οικονομικό αιμοδότη του πανεπιστημιακού ιδρύματος και οφείλει να σέβεται τις αποφάσεις 
της πολιτείας, στις οποίες μάλιστα συμμετείχε και έτυχαν της έγκρισής του. 

 Επίσης, είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση που είχαμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με τον 
ευρωβουλευτή Νιαζί Κιζιλγιουρέκ.  Παράνομα για πάνω από δύο χρόνια η ηγεσία του Πανεπιστημίου Κύπρου 
τού χορήγησε άδεια άνευ απολαβών.  Υπήρξαν νομικές γνωματεύσεις, που αγνοήθηκαν από τη σύγκλητο, 
υπήρξε υπόδειξη από τον Γενικό Ελεγκτή και, όταν αποκαλύφθηκε ότι θα προχωρούσαν σε ποινικές 
διαδικασίες, το πανεπιστήμιο αποφάσισε να πράξει αυτό που στην πραγματικότητα προβλέπει και ο νόμος.  
Και είχαμε μια ανήθικη επίθεση από τον κ. Νιαζί προς τους Ελληνοκυπρίους, ο οποίος λίγο πολύ μας είπε ότι ο 
λόγος για τον οποίο απολύθηκε είναι επειδή είναι αριστερός και TΤουρκοκύπριος.  Εμείς λέμε ότι ο λόγος που 
δεν απολύθηκε αυτά τα δύο χρόνια είναι αυτός ακριβώς, η καταγωγή του.  Υπεράνω του νόμου και του 
συντάγματος δεν είναι κανένας, ούτε οι Tουρκοκύπριοι, ακόμη και αν θέλουν κάποιοι να τους δώσουν 
υπερπρονόμια. 

 Το τελευταίο θέμα, το συζητήσαμε και εδώ στην ολομέλεια, είναι ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός 
€1,5 εκατομ. για ένα έργο αξίας €26.000 και το γεγονός ότι η ηγεσία του πανεπιστημίου αποφάσισε να 
προχωρήσει στην πληρωμή, πριν καν εγκριθεί από τη Βουλή.  Εγώ αναρωτιέμαι σε ποιο άρθρο του 
συντάγματος… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Ιωάννου, εκάμαμεν ολόκληρες συζητήσεις για αυτό το θέμα.  Τωρά το ξαναννοίουμεν μετά ̛ πού 
τόσο τζιαιρό; 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 
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 Κύριε Κυπριανού, ανοίξαμε πολλά θέματα σήμερα!  Δικαιούμαστε και εμείς να ανοίξουμε αυτά τα οποία 
θεωρούμε σωστά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, αλλά νομίζω ότι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε χωριστά… 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θα καταλήξω… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 …και πάρθηκαν αποφάσεις, έν’ λλίο κρίμα σε μια μέρα που θέλουμε να τελειώσουμε όσο το δυνατό πιο 
σύντομα να το επαναφέρουμε. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Θα τελειώσω στον χρόνο μου, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, συνεχίστε. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Έχουν υπερβεί όλα τα κόμματα τον χρόνο τους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Συνεχίστε!  Συνεχίστε! 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Λοιπόν…  Προεξόφλησε απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων η σύγκλητος του Πανεπιστημίου 
Κύπρου.  Αν άκουγαν αυτά οι πρωτοετείς φοιτητές της νομικής -ενός εξαίρετου τμήματος- θα γελούσαν.  Άτομα 
τα οποία γνωρίζουν τις διαδικασίες, πρωτοετείς φοιτητές.   

 Όλα τα πιο πάνω λοιπόν δε μας επιτρέπουν να κλείσουμε τα μάτια στην ηγεσία του Πανεπιστημίου 
Κύπρου.  Εκατό εξήντα τρία εκατομ. και βλέπουμε πώς γίνεται η διαχείριση.  Χρήματα που υπερβαίνουν τον 
προϋπολογισμό ακόμη και των εξοπλιστικών προγραμμάτων!  Και είναι σωστό να το λέμε, για να αντιληφθεί 
κανείς το μέγεθος της συμβολής του κράτους και ποια είναι η αντιμετώπιση που έχει η ηγεσία του.  Πλήρης 
ασέβεια στις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, εκβιασμός της νομοθετικής εξουσίας, τσαλαπάτημα των 
νόμων και του συντάγματος.  Είμαστε υπέρ των κρατικών πανεπιστημίων, τα έχουμε στηρίξει όσο λίγοι, 
αποτελούν φάρο για την κοινωνία μας και επένδυση για τους αυριανούς πολίτες της Κύπρου.  Μετατρέπουν 
όμως το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε χώρο εξυπηρέτησης κομματικών συμφερόντων, πολιτικής ανέλιξης και 
όργανο διαφθοράς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Χριστοφίδης.  

 Επειδή έσιει δκυό ̛ʼπού το ΑΚΕΛ, κύριε Μυλωνά, να βάλω τον ένα πριν ̛ʼπού σένα. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Παύλο Μυλωνά) 

 Ναι, ναι…  Όι, μετά εννά πάει στη σειρά του ο δεύτερος.  Όμως, να πω ότι είσαστε δύο. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Όι, να μιλήσει ο κ. Πασιουρτίδης πρώτα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Πασιουρτίδης. 

 Μείνε, κύριε Πασιουρτίδη, τότε, να μιλήσει ο κ. Μυλωνάς.   

 Ένας εννά μιλήσει απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Χριστοφίδη; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Πρώτα ο κ. Πασιουρτίδης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α!  Πρώτα ο κ. Πασιουρτίδης. 
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 Κύριε Πασιουρτίδη. 

 Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο χρόνος και των δύο σας πρέπει να είναι το μέγιστο πέντε λεπτά. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Θα τοποθετηθώ μόνο για ένα θέμα.  Τα υπόλοιπα θα τα πει ο συνάδελφος ο Χρίστος Χριστοφίδης. 

 Διακρίνω μια έντεχνη προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών για το ναυάγιο της δημιουργίας της Σχολής 
των Επιστημών και της Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Η δέσμευση για τη δημιουργία της σχολής έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
τέσσερις φορές, το 2015, το 2017, το 2018 και το 2019, και το ναυάγιο και η ματαίωση έγιναν με επιστολή του 
Υπουργού Παιδείας εις τες 15 του Φεβράρη.  Ούτε του Πανεπιστημίου Κύπρου ούτε κανενός άλλου!  Ο 
καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του!  

 Όταν ο Υπουργός Οικονομικών τον Δεκέμβρη του 2018 έστελνε επιστολή στον πρύτανη και του έλεγε 
ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την άνοιξη 
του 2019 ερχόταν στη Λάρνακα για τα εγκαίνια του δημοτικού κήπου και έλεγε ότι η σχολή εξαγγέλθηκε και θα 
γίνει.   

 Ακόμα και αν δεχτώ το επιχείρημα ότι το πανεπιστήμιο πιθανόν να είχε διαμορφώσει διαφορετική άποψη 
με την αλλαγή της πρυτανείας, που δεν ισχύει κάτι τέτοιο, διότι ο πρύτανης έχει ξεκαθαρίσει χτες ότι, εάν 
χρηματοδοτηθεί, θα γίνει σχολή…  Σας διαβάζω τι ακριβώς είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την άνοιξη του 
2019 στη Λάρνακα:  «Όπως είχα αναφέρει και κατά τις συναντήσεις μου με τους φορείς της πόλης και επαρχίας 
Λάρνακας το 2017 και το 2018, η απόφαση της κυβέρνησης για δημιουργία πανεπιστημιακών σχολών στη 
Λάρνακα είναι οριστική και αμετάκλητη, εξού και έχουμε παραχωρήσει τον χώρο του παλαιού λεπροκομείου 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ελπίζω ότι -επιτέλους- θα συνειδητοποιήσουν κάποιοι ότι την πολιτική τη 
χαράζει και την αποφασίζει η κυβέρνηση και όχι επιμέρους τμήματα ή σχολές.  Σεβόμαστε απόλυτα το 
πανεπιστήμιο, αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει να γίνει συνείδηση ότι δεν μπορεί ανάλογα με το ποιος βρίσκεται 
στην πρυτανεία να είναι ανάλογες και οι αποφάσεις.  Είναι μια δέσμευση που ανελήφθη και που πρέπει να 
υλοποιηθεί, με όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν».  Εάν αυτό που διάβασα τώρα είναι υπαναχώρηση του 
πανεπιστημίου και όχι του Προέδρου της Δημοκρατίας, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του.   

 Κλείνω λέγοντας ότι ο τέως Υπουργός Παιδείας, στις 2 Δεκεμβρίου του 2019, σε επίσημη απάντηση σε 
κοινοβουλευτική ερώτηση του υποφαινόμενου, όχι μόνο απάντησε για τη δημιουργία της σχολής, έθεσε και το 
χρονοδιάγραμμα και το κόστος υλοποίησης σε πλάνο δεκαετίας, που ήταν €100 εκατομ., και είχε κοινοποιήσει 
και στην επιτροπή Παιδείας κανονισμούς λειτουργίας της σχολής και την επιλογή της αγγλικής γλώσσας ως 
γλώσσας διδασκαλίας σε συγκεκριμένα προγράμματα, για να εισπράσσονται δίδακτρα.  Αν αυτό δεν είναι 
κοροϊδία για τους Λαρνακείς, δεν ξέρω τι αποτελεί κοροϊδία! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Μυλωνάς. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Τόσο το Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο -τον 
προϋπολογισμό του οποίου υπερψηφίσαμε κατά την προηγούμενη ολομέλεια- δυστυχώς, μετά από δύο 
δεκαετίες λειτουργίας τους, ακόμα δίνουν πάρα πολλά λεφτά στα ενοίκια.  Δεν ξέρω αν αυτό είναι αποτέλεσμα 
κακού προγραμματισμού, αν είναι ευθύνη της πολιτείας ή των ίδιων των σχολών, αλλά τα εκατομμύρια που 
δίνονται για τα ενοίκια είναι πρόβλημα και πρόκληση σε αυτές τις δύσκολες περιόδους.  Ανέφερε ο συνάδελφος 
κ. Σαββίδης κάποιους μισθούς.  Δεν μπορούν να ζητούν από όλους λιτότητα σε δύσκολους καιρούς και να 
εξαιρούνται κάποιοι από την κοινωνία.  Και δυστυχώς η εικόνα που εκπέμπουν είναι αυτή. 

 Το τρίτο και σημαντικότερο, κύριε Πρόεδρε, έχει λάθος ο συνάδελφος του ΕΛΑΜ.  Δεν προεξόφλησαν 
την απόφαση της Βουλής, παραπλάνησαν τη Βουλή.  Και η Βουλή, η επιτροπή Παιδείας της Βουλής -σωστά 
εσείς λέτε ότι το επαναλαμβάνουμε, απλώς το διορθώνω- ενημερώθηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι είχε 
ήδη προπληρωθεί το ποσό και ζητούσαν συμπληρωματικό προϋπολογισμό και αυτό είναι παραπλάνηση.  
Τουλάχιστον, ας σεβόμαστε το κοινοβούλιο και τον θεσμό του κοινοβουλίου!  Θα πρέπει να υποδείξουμε στους 
πανεπιστημιακούς ότι δεν πρέπει να συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο, που μάλλον σε άλλους χώρους 
εκφράζονται με αυτό τον τρόπο.  Παραπλάνησαν και το κοινοβούλιο και την επιτροπή! 

 Όσον αφορά την Πολυτεχνική Σχολή, ακόμη κι αν βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία ως σκάνδαλο, όπως 
μας διατυπώθηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία και, επειδή, κύριε Πρόεδρε, έχει σχέση αν είναι δικοί μας, φίλοι 
μας, γνωστοί μας, ουδείς επιχειρεί να μειώσει την προσφορά, την αυτονόητη λειτουργία των πανεπιστημίων, 
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των δημόσιων πανεπιστημίων στην Κύπρο...  Οπόταν, δε χρειάζεται να συζητούμε για την αναγκαιότητα 
στήριξης αυτών των δημόσιων πανεπιστημίων, για τους απλούς λόγους τους οποίους αναφέραμε.   

 Θα ήταν, έτσι, ενδεικτικό -με βάση τη δική μου προσέγγιση των πραγμάτων- το πάγιο αίτημα, για 
παράδειγμα, των κατοίκων του Πύργου Τηλλυρίας, που είναι και αποκλεισμένοι και απομακρυσμένοι, το οποίο 
είναι εδώ στο τραπέζι και στις συγκλήτους των πανεπιστημίων μας εδώ και καιρό.  Να δείξουν κοινωνική 
ευαισθησία ως πνευματικά ιδρύματα και να προσφέρουν στήριξη σε αυτά τα παιδιά, στους νέους ανθρώπους 
αυτής της περιοχής, παρά να διαγωνίζονται για συμβάσεις, ενοίκια και πράγματα τα οποία δε θα έπρεπε να 
είχαν σχέση με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

 Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε…  Το Δημοκρατικό Κόμμα θα στηρίξει την τροπολογία των συναδέλφων της 
Δημοκρατικής Παράταξης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μυλωνά. 

 Κύριε Χριστοφίδη, δύο λεπτά και δεκαπέντε δευτερόλεπτα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε.   

 Πρώτον, την απόφαση για την πληρωμή του €1,6 εκατομ. την πήρε το συμβούλιο του πανεπιστημίου, 
που -για όσους ξέρουν- ουσιαστικά είναι διορισμένο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.   

 Το δεύτερο σχετίζεται με την Πολυτεχνική Σχολή «Πόντος», είναι ένα σημαντικό θέμα.  Θέλω να θυμίσω 
κάποια γεγονότα.  Το 2018 -τέλη- όταν αναλάμβανε η νέα πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κύπρου, έπρεπε να 
παραδοθεί το έργο τον Μάη του 2019 και το ποσοστό υλοποίησης του συνολικού έργου ήταν κάτω από το 40% 
τζιαι σε πέντε μήνες έπρεπε να ολοκληρωθεί.   

 Θέλω να πω τζιαι μια κουβέντα όμως για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Ξέρετε γύρω 
από τες ιατρικές σχολές στον τόπο μας παίζονται πολλά εκατομμύρια.  Θέλω να πω ότι είχαμε διάφορες 
παρεμβάσεις, μέχρι και πρόταση νόμου, για να μη γίνει η Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Και αυτή 
τη στιγμή, τόσα χρόνια μετά, η Ιατρική Σχολή είναι υποστελεχωμένη, δεν υπάρχει πανεπιστημιακή κλινική, δεν 
υπάρχει η στήριξη που χρειάζεται μια τέτοια σχολή, για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της.  Τζιαι είναι 
πραγματικά, για να διερωτόμαστε -αν και νομίζω εικάζουμε την απάντηση- γιατί υπάρχει τόσος πόλεμος τζιαι 
τόση έλλειψη ευαισθησίας για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου! 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Αλαμπρίτης. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Για το θέμα της πανεπιστημιακής σχολής στη Λάρνακα, όντως υπάρχει ένα πισωγύρισμα.  Ένα 
πισωγύρισμα το οποίο οφείλεται εν πρώτοις σε διαφορετικές εκτιμήσεις όσον αφορά το κόστος της σχολής.  
Παρουσιάστηκε μια αρχική μελέτη η οποία προνοούσε γύρω στα €15 εκατομ. μέχρι €25 εκατομ.  Ακολούθως, 
παρουσιάστηκε μια μελέτη του 2019 η οποία προνοούσε για τη σχολή €100 εκατομ.  Μέσα από μια μελέτη που 
έκαμα του προϋπολογισμού των €100 εκατομ. -ζήτησα και επί μέρους ενημέρωση για την οικονομική μελέτη, 
πώς προέκυψε αυτό το ποσό των €100 εκατομ.- διαπίστωσα ότι υπάρχουν μέσα κτιριακές εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμός ύψους €80 εκατομ.  Θεωρώ ότι πρέπει σε αυτό το σημείο να έχουμε την εξήγηση που χρειάζεται, 
μέσα από οικονομικά δεδομένα, για το πώς εκτοξεύθηκε το κόστος κατασκευής σε αυτό το νούμερο.   

 Από την άλλη, ναι, επιμένουμε ότι πρέπει να υλοποιηθεί η εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για 
πανεπιστημιακή σχολή στη Λάρνακα.  Σήμερα το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωση έχει αναφέρει ότι, ναι, η 
πανεπιστημιακή σχολή στη Λάρνακα δεν εγκαταλείπεται.  Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και 
να δούμε ποιος έχει την ευθύνη.   

 Θα ήθελα να σημειώσω ότι την τροπολογία της Δημοκρατικής Παράταξης θα την υπερψηφίσουμε, γιατί, 
ναι, πρέπει όντως να παρακολουθούμε ως επιτροπή Παιδείας της Βουλής την εξέλιξη των έργων της 
Πολυτεχνικής Σχολής.  Δημιουργούνται διάφορα θέματα εκεί και πρέπει να έχουμε και ρόλο και έλεγχο σε αυτό 
το σημείο. 
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 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Να προχωρήσουμε πρώτα με την τροπολογία του κ. Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής 
Παράταξης.  Η τροπολογία θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022» 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι του πιο πάνω άρθρου, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και Πολιτισμού να ενημερώνεται γραπτώς ανά τρίμηνο για την πρόοδο των εργασιών για την 
ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής.  

Α/Α Σελίδα Ομάδα/Υποομάδα Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

1 49-50 400 – 420 422 Δαπάνες στέγασης / 

Κατασκευαστικές και 

βελτιωτικές εργασίες 

€20.318.300 

Σημειώσεις: 

α. Γραπτή ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού ανά τρίμηνο αναφορικά 
με την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής λόγω των αδικαιολόγητων 
καθυστερήσεων που παρατηρούνται.  Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική έκθεση της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας, το όλο έργο, η εκτέλεση του οποίου άρχισε τον Ιανουάριο του 2016, με προϋπολογισμό €53 
εκατομ., θα ολοκληρωνόταν τον Μάιο του 2019.  Ωστόσο, ύστερα από τέσσερις παρατάσεις που 
δόθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), έχει ολοκληρωθεί μόνο το 64% 
του έργου, με κόστος €37 εκατομ.    

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Νομίζω ότι εδιάβασέν την ο κ. Μουσιούττας, εν χρειάζεται να την επαναλάβουμε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Πάμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού που δεν υπερβαίνει τα 
€163.640.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 
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 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων.  
Άρθρο 4. 

 Εναλλαξιμότητα.  Άρθρο 5. 

 Δημιουργία νέων θέσεων.  Άρθρο 6. 

 Κατάργηση θέσεων.  Άρθρο 7. 

 Λειτουργοί που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.  Άρθρο 8. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών.  Άρθρο 9. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού/εκλογής, προαγωγής/ανέλιξης και πρώτου 
διορισμού/εκλογής και προαγωγής/ανέλιξης.  Άρθρο 10. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 11. 

 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων 
αναγκών.  Άρθρο 12. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 13. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 14. 

 Απαγόρευση εργοδότησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 15. 

 Εφαρμογή των διατάξεων για μείωση απολαβών και μη παραχώρηση προσαυξήσεων.  Άρθρο 16. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 16; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 16 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Λοιπόν, έχει ετοιμαστεί το σχέδιο του ψηφίσματος. 

 Να παρακαλέσω τον γραμματέα να το διαβάσει. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

 Έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και τις βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου, την 
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, 

 Λαμβάνοντας υπόψη την Τελική Πράξη του Ελσίνκι της 1ης Αυγούστου 1975,  

 Έχοντας υπόψη το Μνημόνιο του Μινσκ της 19ης Σεπτεμβρίου 2014, τη δέσμη μέτρων για την εφαρμογή 
των συμφωνιών του Μινσκ, που εγκρίθηκε και υπογράφηκε στο Μινσκ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 και 
επικυρώθηκε στο σύνολό της από το Ψήφισμα 2202 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 17ης 
Φεβρουαρίου 2015, 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν παρέλθει περισσότερα από έξι έτη από την έγκριση των συμφωνιών του 
Μινσκ,  

 Λαμβάνοντας υπόψη τη συστηματική και κλιμακούμενη αύξηση της ανάπτυξης στρατιωτικών μέσων 
στην περιοχή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 

 Έχοντας υπόψη τα ευρήματα των επιτόπιων διερευνητικών επισκέψεων της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του ΟΑΣΕ στην ανατολική Ουκρανία που χαρακτηρίζουν ως δραματική την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή, 

 Εκφράζοντας λύπη για τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία, την απώλεια περισσότερων από δεκατέσσερις 
χιλιάδες ανθρώπων και τους ενάμισι εκατομμύριο εκτοπισθέντες από την έναρξη των συγκρούσεων το 2014 
και ανησυχώντας ιδιαίτερα για την ασφάλεια των εκατό χιλιάδων Ελλήνων ομογενών της Μαριούπολης, 

Αποφασίζει ομόφωνα ως ακολούθως:    

1. Καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός και 
αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα ουκρανικά εδάφη.   

2. Στηρίζει την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς 
αναγνωρισμένων συνόρων της και τάσσεται, ως θέση αρχής, υπέρ του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, 
της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. 

3. Υπογραμμίζει ότι η ενέργεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αναγνωρίσει ως κυρίαρχες και ανεξάρτητες 
τις περιοχές του Ντονέτσκ και Λουχάνσκ συνιστά παραβίαση της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας των 
κρατών, υπαναχώρηση από τις Συμφωνίες του Μινσκ και τονίζει ότι ο σεβασμός της ανεξαρτησίας, της 
εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και η μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις τους αποτελούν 
ακρογωνιαίο λίθο του αναγκαστικού Διεθνούς Δικαίου (jus cogens). 

4. Υπογραμμίζει ότι η συνεχιζόμενη και συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εν 
λόγω περιοχές, απ’ όπου και αν προέρχεται, αποτελεί ουσιαστική παραβίαση της δέσμης μέτρων του 
Μινσκ. 

5. Εκφράζει την ανησυχία της ότι η έντονη στρατιωτικοποίηση και η γεωπολιτική αντιπαράθεση που 
αναπτύσσεται στην περιοχή εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ευρώπη και 
διεθνώς. 

6. Τονίζει την επιτακτική ανάγκη επιστροφής στον διάλογο εντός του πλαισίου των Συμφωνιών του Μινσκ, 
αλλά και της ανάληψης πρόσθετων διπλωματικών πρωτοβουλιών που μπορούν να οδηγήσουν στην 
αποκλιμάκωση της έντασης και στην ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία.    
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7. Καταδικάζει την προκλητική και υποκριτική στάση της Τουρκίας να «καταδικάσει» την παράνομη και 
μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας των αποσχισθέντων εδαφών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ από 
τη Ρωσική Ομοσπονδία, όταν η ίδια η Τουρκία αναγνώρισε την παράνομη ανακήρυξη των κατεχόμενων 
εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ούτω καλούμενου «ανεξάρτητου κράτους».  

8. Καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως επιδείξει συνέπεια και κατ’ επέκταση την ίδια στάση που επέδειξε 
έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας και προς την Τουρκία για τη συνεχιζόμενη επί σαράντα επτά χρόνια 
κατοχή του 36,7% της Κυπριακής Δημοκρατίας και την προώθηση παράνομων τετελεσμένων με στόχο 
την επέκταση του εποικισμού στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου. 

9. Καλεί τη διεθνή κοινότητα να εγκαταλείψει την πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών και της 
μεροληπτικής επίκλησης του Διεθνούς Δικαίου, η οποία υποσκάπτει τη διεθνή νομιμότητα και επιτρέπει 
την κατίσχυση του λεγόμενου «δικαίου των ισχυρών». Την καλεί ταυτόχρονα να τερματίσει την 
επιλεκτική ευαισθησία που επιδεικνύει σε διεθνή προβλήματα και να προβεί σε ουσιαστικές ενέργειες 
αναφορικά με τις αυξανόμενες προκλήσεις της κατοχικής Τουρκίας εις βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  

10. Διαβεβαιώνει για την ετοιμότητά της να συνδράμει στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας τις 
διεθνείς προσπάθειες για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις με στόχο την αποκατάσταση της 
σταθερότητας και την επικράτηση διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην Ουκρανία και κατ’ επέκταση 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Αντιλαμβάνομαι ότι είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας που έγινε στη Σύσκεψη Αρχηγών. 

 Ποιοι θέλουν να πάρουν τον λόγο; 

 Είπατε δε θα μιλήσετε, αλλά βλέπω το χέρι του κ. Σιζόπουλου.  Εντάξει, εγώ σέβομαι τις αποφάσεις, 
αλλά, από τη στιγμή που θέλει να μιλήσει ο κ. Σιζόπουλος, δεν μπορώ να το αρνηθώ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Για να είμαστε ειλικρινείς, στη διαμόρφωση του τελικού περιεχομένου του ψηφίσματος δε λάβαμε μέρος.  
Εμείς ενημερωθήκαμε αυτή τη στιγμή για το τελικό κείμενο.  Γι’ αυτό ακριβώς ζήτησα να μιλήσω, γιατί θέλω 
ακριβώς να ξεκαθαρίσω ένα ζήτημα: Ως ΕΔΕΚ συμφωνούμε με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου 
ψηφίσματος, όμως την ίδια στιγμή θεωρώ στην παράγραφο 9 ότι, το να τσουβαλιάζουμε τη διεθνή κοινότητα, 
όλους με τον ίδιο τρόπο, είναι λάθος.  Η συγκεκριμένη ευθύνη και η συγκεκριμένη ενέργεια αφορούν κυρίως 
τον αμερικανοβρετανικό παράγοντα, ο οποίος, πρέπει να τονιστεί, ουσιαστικά επιδεικνύει τα δύο μέτρα και τα 
δύο σταθμά και ο οποίος βρισκόταν πίσω από τα γεγονότα της Κύπρου, το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου και την τουρκική εισβολή του 1974.  Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να τους συγκαλύπτουμε, γι’ αυτό από 
την πλευρά της ΕΔΕΚ εμείς κάνουμε πρόταση «η διεθνής κοινότητα» να αντικατασταθεί με το θέμα ακριβώς 
του αμερικανοβρετανικού παράγοντα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, η παράκλησή μου είναι να μην μπούμε σε συζήτηση.  Να το βάλω κάτω, ποιοι συμφωνούν, 
ποιοι διαφωνούν και να προχωρήσουμε. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Πολύ σωστά, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Δεν ξέρω αν θα μπει σε ψηφοφορία.  Η αλήθεια είναι ότι εμείς προφανώς συμφωνούμε με αυτή την 
αναφορά και υπερθεματίζουμε και είναι αλήθεια ότι ανάλογες αναφορές υπήρχαν σε δύο τουλάχιστον 
περιπτώσεις στο κείμενο, σε προηγούμενες παραγράφους, που αναφερόμασταν…  Δηλαδή το μεγαλύτερο 
μέρος του κειμένου ήταν η πρόταση που είχε καταθέσει το ΑΚΕΛ.  Οπόταν, δείξαμε διάθεση συμβιβασμού, για 
να είναι ομόφωνο το κείμενο, και μπήκαν οι διατυπώσεις με τέτοιο τρόπο, που να μπορούν να γίνονται 
αποδεκτές απ’ όλους.  Τώρα, δεν ξέρω αν θα πάμε σε διαδικασία, έγινε μεγάλη προσπάθεια, για να φτάσουμε 
σε ομόφωνη κατάληξη.  Το να ξεκινήσουμε να ψηφίζουμε για… 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, κατανοητή απολύτως η άποψή σας, αλλά, από τη στιγμή που ο κ. Σιζόπουλος το θέτει, 
είμαι υποχρεωμένος να το βάλω κάτω για ψηφοφορία.  Κατανοητή η άποψη.  Έγινε μία προσπάθεια να επέλθει 
μια ομοφωνία.  Έγιναν συμβιβασμοί εκατέρωθεν σε κάποιες αναφορές που δεν είναι ουσιώδεις.  Λοιπόν, να 
μην ξεκινήσουμε τη συζήτηση, παράκληση… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ναι, σίγουρα να μην την ξεκινήσουμε.  Ούτε εμείς βεβαίως θέλουμε να ξεκινήσει συζήτηση.  Άλλωστε, 
εσείς το είπατε ότι το αποφασίσαμε.  Όμως, με απόλυτο σεβασμό πάντα προς τον κ. Σιζόπουλο και ειδικότερα 
προς την ΕΔΕΚ, το κίνημά του δηλαδή, λέμε ότι το συζητήσαμε.  Απόλυτα σεβαστή η άποψη που καταθέτει, 
καταγράφεται στα πρακτικά και προχωρούμε.  Τούτη ήταν η διαδικασία που είχε ακολουθηθεί, θυμάμαι, σε όλα 
τα προηγούμενα ψηφίσματα που είχαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Τορναρίτη, ο κ. Σιζόπουλος λέει ότι στο τελικό στάδιο της διαμόρφωσης του κειμένου δεν έλαβαν 
μέρος.  Έχει κάθε δικαίωμα να έρθει στην ολομέλεια και να πει την άποψή του και να κάνει την πρότασή του.  
Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να το βάλουμε κάτω με τη διευκρίνιση που έκανε ο κ. Λουκαΐδης, ότι είναι 
αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού σε μια προσπάθεια να υπάρξει ομοφωνία, να προχωρήσουμε.  Έβαλε ο κ. 
Σιζόπουλος την άποψή του, δικαιούται.  Να προχωρήσουμε και θα γλιτώσουμε τον κόπο, νομίζω.   

 Λοιπόν, ποιοι υποστηρίζουν την πρόταση την οποία έθεσε ο κ. Σιζόπουλος; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Πρέπει να γίνει μια διατύπωση, για να ξέρουμε τι ακριβώς ψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε.  Εάν η αναφορά 
γίνει «καλεί τη διεθνή κοινότητα και ειδικότερα τους Αμερικανοβρετανούς να εγκαταλείψουν την πολιτική των 
δύο μέτρων και των δύο σταθμών και τη μεροληπτική επίκληση του διεθνούς δικαίου», εμάς μας καλύπτει. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Πώς το είπε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, ξαναπέστε το, γιατί κάποιοι δεν το άκουσαν. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Προσπαθήσαμε μέσα από μια διαδικασία να καταλήξουμε σε ένα κείμενο μέσα από συμβιβασμούς, το 
οποίο φυσικά δεν αφήνει ούτε εμάς ικανοποιημένους.  Τώρα στο πόδι να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε τα κείμενα 
για θέματα που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία -και όλοι το κατανοούμε, κύριε Πρόεδρε- για όλους μας και που 
αφορούν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θεωρώ ότι δεν είναι ορθή διαδικασία εδώ στην ολομέλεια να 
αλλάξουμε το κείμενο του ψηφίσματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Παπαδόπουλε, εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά, από τη στιγμή που έστω και ένας πολιτικός 
αρχηγός… 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Να αναφέρουμε στα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, ότι καταγράφεται η άποψη του κ. Σιζόπουλου, 
σημειώνεται, αλλά το κείμενο που θα μπει σε ψηφοφορία να είναι αυτό που έχει ήδη συμφωνηθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Σιζόπουλε, δέχεστε να γίνει αυτό το πράγμα; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, και εμείς από την πλευρά τη δική μας είναι πολλούς συμβιβασμούς που κάναμε, για να 
αποδεχτούμε το συγκεκριμένο περιεχόμενο του κειμένου, γιατί είναι πολύ διαφορετικές απόψεις που έχουμε για 
διάφορα ζητήματα, όμως αποδεχόμαστε ακριβώς ότι πρέπει να υπάρξει ένας συμβιβασμός.  Όμως δεν 
μπορούμε οφθαλμοφανή δεδομένα να τα διαγράφουμε, γιατί έτσι πρέπει να γίνει.  Απ’ εκεί και πέρα, εγώ θέλω 
να μπει σε ψηφοφορία και ο καθένας να τοποθετηθεί, όπως έγινε η τελευταία διατύπωση από πλευράς του κ. 
Λουκαΐδη.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εσείς, κύριε Λουκαΐδη, θα υπαναχωρήσετε από τη συμφωνία που κάνατε στη σύσκεψη; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
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 Κύριε Πρόεδρε, δεν υπαναχωρούμε, δεδομένου ότι είχαμε την εντύπωση ότι είχαμε ομόφωνη απόφαση.  
Έχουμε μία σοβαρή δυσκολία να καταψηφίσουμε κάτι με το οποίο συμφωνούμε.  Καταλαβαίνετε ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κατ’ αναλογία εγώ καταλαβαίνω ότι και άλλα πολιτικά κόμματα… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Αν μου επιτρέπετε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όχι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 ...από τη δική μας πλευρά μπορεί να γίνει αποδεκτή η εισήγηση που έχει καταθέσει ο κ. Τορναρίτης, να 
καταγραφεί η άποψή μας μαζί με την ΕΔΕΚ, αλλά να μην μπούμε σε ψηφοφορία, διότι, αν τεθεί σε ψηφοφορία, 
έχουμε την αυτονόητη δυσκολία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα:  Έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει ένας συμβιβασμός.  
Λέτε: «Εγώ δεν ξέρω, δεν ήμουν στη σύσκεψη».  Καταλήξατε σε κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού 
και ο καθένας λέει: «Εγώ, αν θα έκανα ο ίδιος το ψήφισμα, θα το έκανα διαφορετικό.  Θα έβαζα και το ένα, θα 
έβαζα και το άλλο».  Εγώ σας λέω ως προεδρεύων της ολομέλειας ότι δεν μπορώ να επιτρέψω τωρά να 
ξεκινήσουμε μία συζήτηση στην ολομέλεια όπου ο καθένας, ο κάθε βουλευτής ή η κάθε κοινοβουλευτική 
ομάδα, θα λέει «εγώ θέλω να μπει στην τάδε παράγραφο το ένα, να μπει στην τάδε παράγραφο το άλλο». 

 Ο κ. Σιζόπουλος λέει:  «Εμείς δε συμμετείχαμε, βάζω ένα θέμα κάτω».  Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει.  
Εγώ είμαι υποχρεωμένος, από τη στιγμή που επιμένει στην άποψή του, να ρωτήσω πόσοι συμφωνούν.  Απ’ 
εκεί και πέρα, εναπόκειται στην κάθε κοινοβουλευτική ομάδα να αποφασίσει αν με τις διευκρινίσεις που έδωσε 
θα σεβαστεί εκείνο το οποίο αποφασίστηκε ή όχι. 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δεν μπορώ να μην του επιτρέψω, κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Να μου επιτρέψετε να πω κάτι. 

 Σε αυτά τα ζητήματα υπάρχουν κάποιες γενικές διαπιστώσεις και συγκλίσεις, τις οποίες μετά από πολλή 
προσπάθεια τις βάλαμε μέσα σε ένα κοινό ψήφισμα και εμάς η διάθεσή μας ήταν, παρ’ ό,τι είχαμε φέρει και 
εμείς ένα ψήφισμα, να τα βρούμε.  Έχει σημασία να βγάλουμε και μια ομοφωνία στα βασικά.  Άμα ξεκινήσουν 
να μπαίνουν -δικαίωμα της ΕΔΕΚ- κάποια πράγματα, μας βάζει και εμάς σε δύσκολη θέση τι θα ψηφίσουμε 
κιόλας, διότι δεν μπορούμε να καταψηφίσουμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνει με τους 
Αμερικανοβρετανούς. 

 Εμείς είπαμε και για το ΝΑΤΟ, είπαμε και για άλλες περιπτώσεις και αντιλαμβάνεστε ότι εμείς 
τουλάχιστον θα βρεθούμε σε μια δύσκολη θέση με το εξής: Από τη μια, δε θέλουμε να φανούμε ανακόλουθοι με 
την προσπάθεια που καταβλήθηκε να τα βρούμε σε ένα κοινό ψήφισμα και να πουν αύριο «ξέρετε, μα, τελικά 
κάναμε τούτη την προσπάθεια, συμφωνήσαμε σε ένα κοινό ψήφισμα, αλλά μετά κάνατε πίσω». 

 Από την άλλη, θα έχουμε και τη δυσκολία ασφαλώς με την αναφορά που κάνει η ΕΔΕΚ, με την οποία 
εμείς εν μέρει συμφωνούμε, γιατί θεωρούμε ότι δεν καλύπτει όλο το σκηνικό.  Ίσως, λέω ίσως, εάν για τούτο το 
ζήτημα να δίναμε ακόμα λίγο χρόνο, να το δούμε λίγο μεταξύ μας, αφού συνεχίσουμε τις διαδικασίες της 
Βουλής, για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε.  Είναι διευκόλυνση που ζητούμε εμείς για το καλό της 
ομοφωνίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, να μου επιτρέψετε να κάνω μία τελευταία τοποθέτηση και είμαι υποχρεωμένος να προχωρήσω. 
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 Εγώ καταλαβαίνω ότι γίνεται εδώ μια προσπάθεια να υπάρξει ένα ομόφωνο ψήφισμα από την ολομέλεια 
της Βουλής των Αντιπροσώπων σε μια προσπάθεια να σταλεί ένα όσο το δυνατόν πιο ισχυρό μήνυμα από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων προς τον κυπριακό λαό, προς τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και προς τη διεθνή 
κοινότητα.  Απ’ εκεί και πέρα, το κάθε πολιτικό κόμμα έχει εκδώσει τις δικές του ανακοινώσεις και λέει τις δικές 
του ατόφιες θέσεις.   

 Απευθύνω και εγώ την παράκληση στον κ. Σιζόπουλο, από τη στιγμή που η ΕΔΕΚ έκανε τη δική της 
ανακοίνωση και είπε τα δικά της πράγματα όπως ήθελε να τα διατυπώσει, αν μπορεί να διευκολύνει την 
ολομέλεια, να αποσύρει την απαίτηση να προστεθεί η αναφορά.  Αν επιμένει, εγώ δεν έχω επιλογή, είμαι 
υποχρεωμένος να το βάλω προς ψήφιση.   

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Νεοφύτου, πρέπει να προχωρήσουμε. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Εάν η ΕΔΕΚ επιμένει ότι πρέπει να μπει σε ψηφοφορία, μπορούμε να κάνουμε κάτι, για να μην μπούμε 
σε αυτή όλη τη διαδικασία, και, αντί να σταλεί ένα μήνυμα συγκεκριμένο, να φύγουν από αυτή την αίθουσα οι 
πολλές επιμέρους διαφωνίες.  Εάν επιμένει η ΕΔΕΚ, μπορεί η έδρα να βάλει σε ψηφοφορία αν δέχεται το 
σώμα προφορική τροπολογία σε ένα κείμενο που έχει ετοιμαστεί.  Εάν η πλειοψηφία του σώματος δε δεχτεί 
προφορική τροπολογία στην ολομέλεια, κλείνει το θέμα και καταγράφεται η θέση της ΕΔΕΚ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, νομίζω να προχωρήσουμε με σεβασμό σε όλες τις διαφορετικές απόψεις. 

 Επιμένετε να πείτε άποψη, κύριε Καρογιάν; 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ: 

 Μάλιστα.  Δικαιούμαστε να πούμε και εμείς; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δικαιούστε, ελεύθερα. 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Είναι γεγονός ότι η κάθε πολιτική δύναμη έχει τις επιμέρους θέσεις ή προσεγγίσεις της και αυτό είναι και 
θεμιτό και σεβαστό.  Έγινε μια πολύ δημιουργική προσπάθεια σήμερα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και 
καταλήξαμε σ’ ένα ενιαίο κείμενο, σ’ ένα ενιαίο ψήφισμα, που νομίζω τιμά το κοινοβούλιο και τιμά και τις 
πολιτικές δυνάμεις σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.   

 Βέβαια, έχει το κάθε αναφαίρετο δικαίωμα και ο κάθε βουλευτής, αλλά και η κάθε πολιτική δύναμη να 
θέσουν στην ολομέλεια τις επιμέρους προσεγγίσεις.  Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε, αφού φτάσαμε σε 
τούτο το σημείο -έχει καταγραφεί η άποψη του κ. Σιζόπουλου και της ΕΔΕΚ αναμφίβολα- θεωρώ ότι σε αυτή τη 
φάση ο ίδιος θα μπορούσε να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία.  Στο κάτω κάτω δε νομίζω και πολλοί από μας 
να είχαμε και διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτό το επίμαχο σημείο.  

 Θέλω λοιπόν να πω ότι, ας κάνουμε μια ύστατη προσπάθεια, είναι σημαντικό το κοινοβούλιό μας σε 
αυτή τη φάση να βγει όσο το δυνατό πιο ενωμένο, πιο ενιαίο, δυνατό θα είναι και το μήνυμα, τιμά και τις 
πολιτικές παρατάξεις, τιμά και τον θεσμό και απ’ εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε τρόπους ο καθένας μας στην 
πορεία να διατυπώσουμε και κάποιες επιπρόσθετες προσεγγίσεις, ανάλογα και με τις εξελίξεις, όπως θα 
προχωρήσουν.  Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν, θεωρώ ότι είναι καλό να προχωρήσουμε, αν βέβαια ο κ. Σιζόπουλος 
επιμένει -ως θέμα αρχής- στη συμπερίληψη αυτού του κομματιού ή της πιο εξειδικευμένης, αν θέλετε, 
πρόνοιας, τότε σίγουρα η πρόταση του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου θα μπορεί να τεθεί και στο τέλος, αν το σώμα 
κρίνει ότι θα πρέπει και προφορικές τροπολογίες να υπάρξουν, έστω και αν υπάρχει συμφωνημένο κείμενο και 
να αποφανθεί κατά πόσο θα το επιτρέψει ή όχι. 

 Σας ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Παπαδούρη, θέλετε να πάρετε τον λόγο ή να πείτε κάτι διαφορετικό από ό,τι λέχθηκε ως τώρα;  
Επειδή έν’ διαδικασία που συζητούμε, έντζιε συζητούμε ουσία.  Έν’ κάτι διαφορετικό που εννά πείτε;  Διότι ο κ. 
Κάρογιαν επανέλαβε τζιείνα τα οποία είχα πει εγώ.  Οπόταν, αν έχετε κάτι διαφορετικό πάνω στη διαδικασία, 
να το ακούσουμε.  Αλλά, η παράκλησή μου, να μην ταλαιπωρούμε το σώμα με θέματα που... επαναλήψεις... 
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Εντάξει, Πρόεδρε.  Μπορείτε να... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, κύριε Σιζόπουλε, απευθύνομαι σε εσάς.   

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, για μας είναι θέμα αρχής... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν... 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 ...είναι θέμα ιστορικής διαδρομής, σ’ εσάς επαφίεται να αποφασίσετε αν θα το θέσετε είτε επί της 
διαδικασίας είτε επί της ουσίας σε ψηφοφορία.    

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, εγώ απευθύνομαι στο σώμα, διότι εν θέλω...  Επειδή έγινε η Σύσκεψη των Αρχηγών των 
Πολιτικών Κομμάτων, εκαταβλήθηκε μια προσπάθεια -καταλαβαίνω- πολύωρη, για να υπάρξει ένας 
συμβιβασμός.  Εγώ απευθύνομαι στο σώμα τζιαι το ρωτώ:  Θα επιτρέψω ως Πρόεδρος να τεθούν οι 
οποιεσδήποτε προφορικές τροπολογίες στο κείμενο το οποίο έχει συμφωνηθεί;   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του να επιτρέψω να τεθεί η οποιαδήποτε προφορική τροπολογία στο κείμενο το 
οποίο εσυζητήθηκε για μερικές ώρες, αντιλαμβάνομαι, για να καταλήξει στη συγκεκριμένη του μορφή, ως 
μορφή συμβιβασμού;   

 Λοιπόν, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τρεις. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν.  Με είκοσι εννέα ψήφους εναντίον, τρεις ψήφους υπέρ και δεκατρείς αποχές, δε θα 
προχωρήσουμε με τροπολογίες.  Και επαναλαμβάνω η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, το κάθε κόμμα έχει την 
ευχέρεια να εκδώσει τις δικές του χωριστές ανακοινώσεις.   

 Πόσοι τοποθετούνται υπέρ του περιεχομένου του ψηφίσματος, όπως έχει διαμορφωθεί, ως αποτέλεσμα 
συμβιβασμού;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το ψήφισμα εγκρίνεται. 

 Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω στη νομοθετική εργασία.  Τα θέματα με τους αριθμούς 7 και 8 έχουν κοινή 
έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021» και «Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, 
Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη 
Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 7 νομοσχεδίου: Τροποποίηση του περί της Προστασίας των Φυσικών 
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης 
Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, ώστε να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες της Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για να περιλάβουν και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που πραγματοποιείται εντός των Περιοχών των Κυρίαρχων Βάσεων, όπως αυτές ορίζονται στο 
Άρθρο 1 του Παραρτήματος Α΄ της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας της 16ης Αυγούστου 
1960, εξαιρουμένων των πράξεων επεξεργασίας οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά για στρατιωτικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς διοίκησης. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 8 νομοσχεδίου: Τροποποίηση του περί της Προστασίας των Φυσικών 
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους 
Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης  Ποινικών 
Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο 
εφαρμογής του, για να περιλαμβάνει και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία 
πραγματοποιείται στο έδαφος των Περιοχών των Κυρίαρχων Βάσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του 
Παραρτήματος Α΄ της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας της 16ης Αυγούστου 1960, από τις 
αρμόδιες αρχές για σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων για την προστασία της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας, για σκοπούς δέσμευσης ή 
δήμευσης παράνομων εσόδων ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων και για σκοπούς εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τα 
νομοσχέδια «Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της 

Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης  Ποινικών 
Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Κωστής Ευσταθίου 

 Νίκος Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής: 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τα νομοσχέδια του 
επισυνημμένου παραρτήματος σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2021 
και στις 2 Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
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του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Υπουργείου Εξωτερικών και η Επίτροπος 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων παρευρέθηκαν επίσης το μέλος της 
επιτροπής κ. Σωτήρης Ιωάννου και η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου.  

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου του επισυνημμένου παραρτήματος είναι η τροποποίηση του περί της 
Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 
της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, ώστε να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες της 
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για να περιλαμβάνουν και την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται εντός των Περιοχών των Κυρίαρχων Βάσεων, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του Παραρτήματος Α΄ της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας της 16ης Αυγούστου 1960, εξαιρουμένων των πράξεων επεξεργασίας που πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή για σκοπούς διοίκησης. 

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου του επισυνημμένου παραρτήματος είναι η τροποποίηση του περί της 
Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από 
Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή 
της Εκτέλεσης  Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου, ώστε να 
διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του, για να περιλαμβάνει και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο έδαφος των Περιοχών Κυρίαρχων Βάσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
του Παραρτήματος Α΄ της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας της 16ης Αυγούστου 1960, από 
τις αρμόδιες αρχές για σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων στο 
πλαίσιο δραστηριοτήτων για την προστασία της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας, για σκοπούς δέσμευσης ή 
δήμευσης παράνομων εσόδων ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων και για σκοπούς εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων.  

 Στο στάδιο της συζήτησης των προτεινόμενων νόμων οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εξωτερικών και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ανέφεραν ότι οι πρόνοιές τους αποσκοπούν στην εφαρμογή στην εσωτερική έννομη τάξη προνοιών 
της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, καθώς και του Πρωτοκόλλου 
σχετικά με τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βόρειας Ιρλανδίας στην Κύπρο.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή 
τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής;  Δε βλέπω. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου υπ’ αριθμόν 7. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 3; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων 
Αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Πάμε στο νομοσχέδιο υπ’ αριθμόν 8. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 3; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, 
Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την 
Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το νομοσχέδιο υπ’ αριθμόν 9 αναβάλλεται.  Πάμε στο δέκατο θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Το εννιά αναβάλλεται και πρέπει να πάει πίσω στην επιτροπή Υγείας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να πάει πίσω στην επιτροπή Υγείας. 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: 

 Είναι εντάξει, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει. 

 Πάμε στο δέκατο θέμα.  Τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022».   

 Κύριε Γεωργίου, τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ποσού ύψους 
€2.934.000 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της 
Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Σάβια Ορφανίδου, αναπλ. πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Χαράλαμπος Πάζαρος Χρύσανθος Σαββίδης 

 Μαρίνα Νικολάου Μαρίνος Σιζόπουλος 

 Χρίστος Χριστόφιας Μιχάλης Γιακουμή 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, η οποία 
πραγματοποιήθηκε τη 17η Φεβρουαρίου 2022. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος και 
εκπρόσωποι της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.   

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου για το οικονομικό έτος 2022. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Υγείας, 
ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2022 προβλέπει δαπάνες ύψους €2.934.000 και έσοδα ύψους 
€2.734.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία (€2.500.000), καθώς και από έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους (€159.745).  

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2022 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Αποδοχές προσωπικού (€897.901). 

2. Αποδοχές ωρομίσθιου προσωπικού (€18.310). 

3. Λειτουργικές δαπάνες (€217.644). 

4. Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις (€12.400). 

5. Έξοδα εκπαίδευσης προσωπικού/συνέδρια (€93.000). 

6. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες (€150.000). 

7. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€5.000). 

8. Επιχορηγήσεις (€1.460.000). 

9. Έργα και σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους (€79.745). 

 Ο πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου δήλωσε ότι η υλοποίηση του 
προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2021 ανήλθε σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).  Περαιτέρω, 
αναλύοντας τις πρόνοιες του προϋπολογισμού, ανέφερε ότι για πρώτη χρονιά το ύψος των 
προϋπολογιζόμενων εξόδων της Αρχής δεν είναι σε σημαντικό βαθμό μεγαλύτερο του ύψους των εσόδων της.  

 Η επιτροπή, στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις σε σχέση με τις πρόνοιές του και υπέβαλε ερωτήματα προς τους αρμοδίους αναφορικά με την 
εθνική στρατηγική και τις δράσεις της Αρχής, λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των περιστατικών χρήσης 
ψυχοτρόπων ουσιών και υπέρμετρης κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  

 Περαιτέρω, την επιτροπή απασχόλησε το ύψος των εξόδων αντιμισθίας του προέδρου και των μελών 
του συμβουλίου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (€22.680), 
καθώς αυτό είναι αυξημένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο κονδύλι του οικονομικού έτους 2021 (€11.420).  

 Σημειώνεται ότι, με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε στην επιτροπή ο λογιστικός λειτουργός της Αρχής, η 
αύξηση στις αντιμισθίες του προέδρου και των μελών του  συμβουλίου της Αρχής οφείλεται στο γεγονός ότι το 
νέο διοικητικό συμβούλιο προτίθεται να αυξήσει τις συνεδρίες του από δώδεκα (12) ετησίως σε είκοσι τέσσερις 
(24), το μέγιστο, καθότι διαφάνηκε ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν επιπρόσθετες συνεδρίες του 
συμβουλίου για την απρόσκοπτη λειτουργία της Αρχής και τον συντονισμό των δράσεών της.  

 Σε σχέση με τα επιμέρους ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή ζήτησε από 
τους εκπροσώπους της Αρχής όπως καταθέσουν γραπτώς τις απαντήσεις τους ενώπιόν της. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και αφού 
έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η αναπληρώτρια πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της 
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βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την 
κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για το έτος 
2022. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Για το θέμα έχει τροπολογία η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.  Υπάρχουν 
ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;   

 Ο κ. Λεωνίδου βλέπω, ο κ. Λουκαΐδης αντιλαμβάνομαι, ο κ. Δίπλαρος, ο κ. Γιακουμή.  Αυτοί οι τέσσερις; 

 Λοιπόν, κύριε Γιακουμή, ξεκινούμε μαζί σου. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας εθίζονται είτε σε ουσίες 
παράνομες και μη -στο αλκοόλ, στον τζόγο- είτε ακόμα και σε καινούριες μορφές εξάρτησης, όπως είναι το 
διαδίκτυο.  Κάτι τέτοιο γεννά πολλές προκλήσεις και επιβάλλει τη συνεχόμενη αναβάθμιση των πολιτικών, αλλά 
και των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να παρθούν για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.   

 Οι δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει διαχρονικά η χώρα μας εντατικοποιούν 
τέτοιου είδους φαινόμενα και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής και μετέπειτα της υγειονομικής 
κρίσης.  Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι σε μια μικρή κοινωνία, όπως η δική μας, ο αριθμός των ατόμων με 
εξαρτήσεις αυξάνεται συνεχώς.  Οι οικονομικές προκλήσεις και κατ’ επέκταση ο δύσκολος αγώνας για 
επιβίωση εξανεμίζουν την ελπίδα πολλών συμπολιτών μας για ένα καλύτερο αύριο.  Πολλές φορές κάτι τέτοιο 
διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην ψυχοσύνθεση, με αποτέλεσμα να βρίσκουν διέξοδο σε άλλους τρόπους 
ψυχολογικής ανακούφισης.   

 Εδώ να επισημάνουμε ότι ο κίνδυνος του εθισμού είναι πάντοτε πολύ μεγαλύτερος σε ψυχολογικά 
ευάλωτους ανθρώπους.  Δράττομαι της ευκαιρίας, Πρόεδρε, καθώς θα ήθελα να σταθώ στην ευαλωτότητα και 
να αναφερθώ στον προσφυγικό κόσμο.  Μετά την τουρκική εισβολή το κράτος προέβη σε αρκετές 
προσπάθειες και μερίμνησε με βάση πάντα τις δυνατότητές του να αναπτύξει, για παράδειγμα, μια στεγαστική 
πολιτική η οποία θα ανακούφιζε ως έναν βαθμό τους πρόσφυγες.  Ωστόσο, πολλές φορές κάτι τέτοιο δεν ήταν 
μάλλον αρκετό.  Η απώλεια της περιουσίας, της εργασίας και κατ’ επέκταση η συνολική οικονομική δυσπραγία 
των εκτοπισμένων μεταφέρθηκε κατά κάποιο τρόπο και στις επόμενες γενιές, οι οποίες καθίστανται ευάλωτες 
στις προκλήσεις της νέας εποχής, με αποτέλεσμα κάποιοι νέοι άνθρωποι να βρίσκουν διέξοδο σε εξαρτήσεις.     

 Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο των προσφύγων, θα ήθελα να τονίσω ότι η ευθύνη βαραίνει το κράτος, 
τους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς.  Όσον αφορά τη γενικότερη αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, λέγεται 
ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη και η επιμόρφωση.  Θα συμφωνήσω.  Γι’ αυτό θεωρώ πως πρέπει να 
εκπονηθούν για όλες τις εξαρτήσεις και τον τρόπο αντιμετώπισής τους προγράμματα επιμόρφωσης και 
ενημέρωσης για όλες τις ηλικιακές ομάδες.   

 Είναι δυστυχία να ακούμε θανάτους νεαρών ατόμων από ναρκωτικά, ατυχήματα λόγω χρήσης αλκοόλ, 
για χαμένες περιουσίες λόγω τζόγου και τόσα άλλα.  Οι επιπτώσεις είναι πολλαπλές για την κοινωνία, αλλά 
ακόμα πιο πολύ για τις οικογένειες που έρχονται αντιμέτωπες με τέτοιου είδους προβλήματα.  Στη ΔΗΠΑ-
Συνεργασία στηρίζουμε το έργο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και θεωρούμε ότι πρέπει να 
συνεχιστεί απρόσκοπτα η προσφορά της στην κοινωνία.  Να συνεχίσει το έργο της με νέα προγράμματα 
προσαρμοσμένα στα νέα επιστημονικά δεδομένα, να επενδύσει στην εκπαίδευση των επαγγελματιών, αλλά και 
στην αναβαθμισμένη ενημέρωση για πρόληψη και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. 

 Για τον λόγο αυτό θα στηρίξουμε τον προϋπολογισμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, καθώς 
στόχος μας είναι η εξάλειψη τέτοιου είδους προβλημάτων. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Θεοπέμπτου, θέλετε τον λόγο.  Ναι.   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ. 

 Πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουμε με εξαρτησιογόνες ουσίες.  
Είμαστε ’πού τες πιο υψηλά κατατασσόμενες χώρες όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ.  Δεν είναι κάτι το 



1329 

οποίο βελτιώνεται, γίνεται χειρότερο.  Δε γίνεται να συνεχίσουμε όπως είμαστε τώρα.  Πρέπει να ξεκινήσει η 
εφαρμογή, η ενημέρωση, η επίβλεψη της νομοθεσίας.  Να θυμίσω, το είπα ξανά στη Βουλή:  Ήμουν μες στην 
τάξη τζιαι ρωτώ τους φοιτητές μου: «Άμα θέλετε, μπορείτε να αγοράσετε ναρκωτικά;».  Τζι είπαν μου: «Βέβαια, 
κύριε, πε μου είντα μ’ που χρειάζεσαι.  Έσιει έναν ποδά που πουλεί ’πού τούτα, τζι έσιει έναν ποδά που πουλεί 
’πού τα άλλα».  Δηλαδή έν’ μεγάλη η ευκολία πρόσβασης η οποία υπάρχει.  Τζιαι στα ναρκωτικά τζιαι στο 
αλκοόλ.  Γι’ αυτό πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε σοβαρά το θέμα.  Έννεν θέμα να ψηφίζουμε 
προϋπολογισμούς τζιαι παρακάτω να μεν επιβάλλουμε τη νομοθεσία.  Δε γίνεται τούντο πράγμα.  Εννά 
πληρώσουμεν και πληρώνουμεν ήδη πολύ ακριβό τίμημα για τούτη την αδράνειά μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ.  Ο κ. Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Έντζιε απαγορεύεται... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Επιτρέπεται, επιτρέπεται.  Τρία λεπτά δικαιούσαι. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αρχή αυτή είναι επιφορτισμένη με ένα τεράστιο κοινωνικό έργο.  Έχει την 
ευθύνη να συντονίσει και να οργανώσει όλες τις υπό του κράτους ενέργειες, για να δημιουργήσει συνθήκες 
πρόληψης, αλλά και καταστολής όλων των φαινομένων εξάρτησης. 

 Η Αρχή αυτή οφείλει να βρει τους τρόπους και τους μηχανισμούς για αντιμετώπιση και ανακοπή των 
φαινομένων αυτών.  Οφείλει μέσα σ’ ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, που την κοινωνία μας τη διακρίνει η κρίση 
των θεσμών, η αίσθηση αβεβαιότητας, άγχους και διαρκούς αγωνίας και μοναξιάς, ιδιαίτερα στους νέους μας, 
να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά με τη λήψη μέτρων, τόσο προληπτικών όσο και κατασταλτικών, για να 
αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αυτά.  Η εμπορία και η χρήση ναρκωτικών ουσιών, ο αλκοολισμός, η εξάρτηση 
από το διαδίκτυο αυξάνονται συνεχώς, με την πολιτεία δυστυχώς να παρουσιάζει αδυναμία στη λήψη άμεσων 
μέτρων.  Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε όχι μόνο το δράμα των άμεσα επηρεαζόμενων προσώπων, αλλά και 
το δράμα και τον πόνο των μελών των οικογενειών τους που βρίσκονται αντιμέτωπα με οικονομικά και 
κοινωνικά αδιέξοδα. 

 Τα αίτια και οι παράγοντες είναι πολλοί και συμβάλλουν δυστυχώς στην αύξηση των εξαρτημένων 
ατόμων.  Η κρίση των αξιών, η κρίση της σημερινής οικογένειας, η έλλειψη προτύπων και ιδανικών, αλλά και η 
κρίση των θεσμών, όπως έχω αναφέρει, εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα, ενώ η ανεργία, 
ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, οξύνει το ήδη βεβαρημένο πρόβλημα που ταλανίζει την κυπριακή κοινωνία. Ο 
αριθμός των ατόμων που συνεχώς οδηγούνται σε εξάρτηση οποιασδήποτε μορφής δυστυχώς αυξάνεται 
συνεχώς.  Οι αρνητικές επιπτώσεις στα άτομα αυτά και στις οικογένειές τους, αλλά και στην κοινωνία 
αυξάνονται καθημερινά. 

 Ως εκ τούτου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουμε να στηρίξουμε αυτή την Αρχή και όλοι μαζί να 
βρούμε τρόπους, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις συνέπειες των εξαρτήσεων.  Χρειάζεται μια 
εθνική στρατηγική η οποία να ξεκινά από τη δημιουργία συγκεκριμένων προγραμμάτων που θα 
ευαισθητοποιούν την οικογένεια όσον αφορά τον ρόλο της, θα ενισχύουν τα προγράμματα συμβουλευτικής 
υποστήριξης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης, αλλά πάνω απ’ όλα μια εθνική  αρχή που να 
περιλαμβάνει τη δημιουργία σύγχρονων χώρων απεξάρτησης.  Αυτά είναι μερικές εισηγήσεις που εμείς ως 
Δημοκρατικό Κόμμα επεξεργαζόμαστε και καταθέσαμε ενώπιον της επιτροπής, όπου εκδηλώσαμε τη βούλησή 
μας να εκφράσουμε την αποφασιστικότητά μας να συμβάλουμε με όλους τους τρόπους, έμπρακτα, προς την 
κατεύθυνση της συνολικής επίλυσης των προβλημάτων αυτών. 

 Γνωρίζουμε ότι το έργο των ανθρώπων που έχουν επωμιστεί το βάρος αυτό δεν είναι εύκολο, όμως 
εμείς είμαστε έτοιμοι να θωρακίσουμε αυτό το έργο με την οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, ενισχύοντας το 
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, με σκοπό τη διεύρυνση των εξουσιών της Αρχής κατά των εξαρτήσεων, 
εκχωρώντας ακόμα και εξουσίες στους δήμους, ούτως ώστε αυτό να αποτελέσει το έναυσμα μιας συνολικής και 
επιθετικής προσπάθειας αναχαίτισης των δυσάρεστων και καταστροφικών συνεπειών, ιδίως για τους νέους 
μας. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Λεωνίδου.  Έν’ πέντε λεπτά που εδικαιούσασταν τζιαι είπα σας τρία.  Επήρες 
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τέσσερα, μια χαρά. 

 Κύριε Λουκαΐδη… 

(Μη ευκρινή σχόλια) 

 Ε, μα εν εζήτησε τον λόγο ο κ. Σαββίδης.  Επαρακάλεσά σας πολλές φορές να ζητάτε ՚πού την αρχή. 

(Μη ευκρινή σχόλια) 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Καλά έκανε και η Βουλή και ψήφισε το νάρκοτεστ, υπάρχει όμως ένα κενό, φίλε Πρόεδρε.  Καθημερινά 
ακούμε στους τηλεοπτικούς δέκτες ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά με νάρκοτεστ, αλλά δεν υπάρχει πρόνοια 
στη νομοθεσία, ώστε να οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι σε πρόγραμμα απεξάρτησης, άρα θα πρέπει να το 
δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στη βελτίωση της συγκεκριμένης νομοθεσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά. 

 Έχουν γίνει πολύ σωστές αναφορές από τους συναδέλφους.  Αν είναι κάτι που θέλω να υπογραμμίσω 
εκ μέρους του ΑΚΕΛ, αυτό είναι το ότι το ΑΚΕΛ πολύ ενωρίς, από τη δεκαετία του ՚90, αγαπητέ Χαράλαμπε, 
προειδοποιούσε γι’ αυτό το κοινωνικό φαινόμενο της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.  Και δυστυχώς τότε δεν 
είχαμε εισακουστεί.  Εθεωρήθηκε ότι εκινδυνολογούσαμε.  Σήμερα, τούτη την ώρα που μιλούμε, δυστυχώς -και 
ενώ έχουν ληφθεί μέτρα, για να είμαστε δίκαιοι, από ένα σημείο τζιαι μετά- δυστυχώς έχουν καταστραφεί οι 
ζωές πολλών εκατοντάδων νέων ανθρώπων -και όχι μόνο- τζιαι μαζί έχουν καταστραφεί και οι ζωές των 
οικογενειών τους και συνεχίζουν να καταστρέφονται.   

 Τηρούνται στατιστικά για το πού βρίσκεται το πρόβλημα εις τη χώρα μας.  Σωστά ανέφερε ο κ. 
Θεοπέμπτου ότι δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη η χρήση αλκοόλ, αλλά δεν είναι το μόνο πρόβλημα.  Είναι 
πολλαπλά τα προβλήματα και θα τα εντοπίσουμε όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και στα στρατόπεδα δυστυχώς 
της Εθνικής Φρουράς, θα τα εντοπίσουμε στα πανεπιστήμια, θα τα βρούμε παντού.  Τζιαι ασφαλώς εμείς -τζιαι 
είναι σε τούτο που θέλω να σταθώ περισσότερο- κατανοούμε ως απόλυτη αναγκαιότητα και την καταστολή ως 
μέτρο αντιμετώπισης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών, όμως το βάρος πρέπει να δοθεί στην πρόληψη, 
σε προληπτικές παρεμβάσεις, γιατί ό,τι τζιαι να κάνουμε με την καταστολή, όπως έχει αποδειχτεί, εάν κάποιος 
έχει ανάγκη ξένα δεκανίκια για λίγες στιγμές ευτυχίας, όπως νομίζει, θα βρει τα ξένα δεκανίκια στη χρήση 
αυτών των ουσιών.  Δύσκολα ή εύκολα, θα τα βρει.  Το ζήτημα είναι να δημιουργήσουμε εκείνες τις άμυνες, 
κυρίως στους νέους ανθρώπους, ώστε να μη χρειάζονται να στηρίζονται σε ξένα δεκανίκια που μπορεί να 
καταστρέψουν ή θα καταστρέψουν τελικά τη ζωή τους και όσων ανθρώπων είναι γύρω τους.  Τζιαι εδώ είναι 
λοιπόν, μαζί βεβαίως τζιαι με τη θεραπεία τζιαι την αποκατάσταση, που πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά τζιαι να 
επαυξηθεί ακόμα περισσότερο. 

 Μισή κουβέντα για την τροπολογία.  Είναι μια τροπολογία για 50% δέσμευση της αμοιβής των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου.  Γιατί εκάμαμε αυτή την πρόταση;  Γιατί εδιαπιστώσαμε ότι το νεοδιορισθέν συμβούλιο 
ήρτε τζιαι εδιπλασίασε τις αμοιβές που θα λαμβάνει σε σχέση με το προηγούμενο συμβούλιο.  Έντζιεν υψηλή η 
αμοιβή, έν’ η αλήθκεια, για να ՚μαστε δίκαιοι, αλλά εδιπλασίασε το ποσό.  Αποφασίσαν ότι θα αυξήσουν ή θα 
διπλασιάσουν τον αριθμό των συνεδριάσεών τους, με βάση τα όσα έχουν πει.  Εμείς εκτιμούμε ότι το 
προηγούμενο συμβούλιο -τα περισσότερα μέλη του έν’ τζιειαμαί ακόμα, έντζιε αλλάξαν- έκαμνε πολύ καλή 
δουλειά τζιαι εσυνεδρίαζε μια φορά τον μήνα τζιαι εγίνετουν η δουλειά.  Τωρά θέλουμε απλώς να δούμε κατά 
πόσο όντως θα χρειαστούν επιπρόσθετες συνεδριάσεις τζιαι ανάλογα θα έρτουμε να εγκρίνουμε τζιαι το 50% 
το επιπρόσθετο στη συνέχεια, αν τζιαι εφόσον πειστούμε ότι υπάρχει ανάγκη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Δίπλαρος. 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά και εργαζόμενοι της Βουλής, 

 Επιτρέψετέ μου πριν και πάνω απ’ όλα να σας ευχαριστήσω -με την Αργυρώ- για τη στήριξή μας όλους 
αυτούς τους δύσκολους μήνες της δοκιμασίας και της μάχης κατά του καρκίνου.  Θέλω να σας πω πως αυτή η 
ηθική συμπαράστασή σας, η αγάπη και οι προσευχές σας όλων ανεξαιρέτως είναι αυτά που μας έδιναν δύναμη 
αυτούς τους έξι μήνες που παλεύαμε εκτός Κύπρου, μακριά από την οικογένεια.  Και αν είναι ένα μήνυμα που 



1331 

βγαίνει, αυτό είναι ότι ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος, φτάνει να σταθούμε δίπλα σε όλους όσοι περνούν αυτή τη 
δοκιμασία.  Και θεωρώ ότι και η επιτροπή Υγείας της Βουλής, αλλά και όλοι μας γνωρίζουμε τις ευαισθησίες και 
ξέρουμε ότι θα το πράξουμε.  Και πάλι σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. 

 Όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, πρέπει να πούμε ότι 
επιτελείται ένα σοβαρό, ένα πολύ δυνατό έργο και από το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, αλλά και από το 
νυν.  Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι του συμβουλίου τη στήριξή μας -και 
αναφέρομαι στην επιτροπή Υγείας της Βουλής κυρίως- και είναι γι’ αυτό τον λόγο που έχουμε αποφασίσει 
σήμερα, κύριε Πρόεδρε, ότι ως επιτροπή Υγείας θα επισκεφτούμε άμεσα το συμβούλιο, ακριβώς για να 
ανταλλάξουμε και απόψεις, κυρίως προς την κατεύθυνση της πρόληψης, που είναι και πολύ σημαντικός 
παράγοντας για οτιδήποτε έχει να κάνει και με αυτό το θέμα, αλλά και με ασθένειες άλλες. 

 Θα πρέπει να συμφωνήσω -και συμφωνώ απόλυτα- με τα όσα έχουν πει πολύ εύστοχα οι συνάδελφοι, ο 
Μιχάλης ο Γιακουμή, ο Πανίκος ο Λεωνίδου, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, και θα απευθύνω έκκληση ως 
πρόεδρος της επιτροπής Υγείας της Βουλής να μην ψηφίσουμε την οποιαδήποτε τροπολογία, γιατί ακριβώς το 
μήνυμα το οποίο λαμβάνουμε είναι η αποφασιστικότητα και των παλιών μελών του συμβουλίου, αλλά και των 
νέων να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους με περισσότερες συνεδρίες.  Θα αυξηθούν οι συνεδρίες του 
συμβουλίου σε είκοσι τέσσερις τον χρόνο και της επιστημονικής ομάδας σε δώδεκα, εκεί που ήταν έξι, και 
υπάρχει μια αποφασιστικότητα απ’ όλους.  Γι’ αυτό η έκκλησή μου προς όλο το σώμα είναι να στηρίξουμε τον 
προϋπολογισμό ως έχει, χωρίς καμιά ψήφιση τροπολογιών, και θα είμαστε εδώ, για να παρακολουθήσουμε την 
όλη πορεία και του συγκεκριμένου συμβουλίου. 

 Σας ευχαριστώ και πάλι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Πάμε πρώτα στην τροπολογία του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.  Να διαβάσουμε την τροπολογία ή 
την έχετε; 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: 

 Την έχουμε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η τροπολογία θεωρείται αναγνωσθείσα. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 2022 Νόμος 

του 2022» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 22 1 03104 
Αντιμισθίες προέδρου και 
μελών συμβουλίου 

€22.680 

 Ένθεση σημείωσης έναντι του πιο πάνω άρθρου, ώστε μετά τη χρησιμοποίηση του 50% του συνολικού 
προβλεπόμενου ποσού ουδεμία δαπάνη να δύναται να διενεργηθεί για το εναπομείναν ποσό, χωρίς να 
ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της.  

Σημειώσεις:  

α. Δέσμευση κατά το ήμισυ του κονδυλίου που αφορά την αντιμισθία του προέδρου και των μελών του 
συμβουλίου της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε 
δαπάνη μετά τη χρησιμοποίηση του 50% του συνολικού ως άνω προβλεπόμενου ποσού, να 
ενημερώνεται εκ των προτέρων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της, για σκοπούς άσκησης του απαραίτητου κοινοβουλευτικού ελέγχου και τήρησης των 
αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.  

β.  Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχει αποχές; 

 Όχι. 

 Με είκοσι ψήφους εναντίον, δεκαεπτά υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ποσού ύψους 
€2.934.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 5. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για την κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 6. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχου προσώπου.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 9. 

 Απαγόρευση πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας.  Άρθρο 10. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για την αντικατάσταση υπαλλήλων ή ωρομίσθιου προσωπικού που 
αποχωρούν από την υπηρεσία.  Άρθρο 11. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 12. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων και λειτουργοί  που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια 
δαπανών.  Άρθρο 13. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 13 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται 
ομόφωνα σε νόμο. 

 Πάμε στο ενδέκατο θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής 
Ηλεκτρονικής Υγείας του 2022 Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ, κύριε Γεωργίου, τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας ποσού ύψους €1.756.736 
για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της 
Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Σάβια Ορφανίδου, αναπλ. πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Χαράλαμπος Πάζαρος Χρύσανθος Σαββίδης 

 Μαρίνα Νικολάου Μαρίνος Σιζόπουλος 

 Χρίστος Χριστόφιας Μιχάλης Γιακουμή 

 H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2022.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον 
της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος και 
εκπρόσωποι της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής 
Ηλεκτρονικής Υγείας για το οικονομικό έτος 2022. 

 Ο προϋπολογισμός της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας για το έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος και 
προβλέπει δαπάνες ύψους €1.756.736 και έσοδα ύψους €1.756.736, τα οποία προέρχονται από κρατική 
χορηγία (€1.126.736) και από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (€630.000). 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2022 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Διαχειριστικά έξοδα (€1.706.736), στα οποία περιλαμβάνονται: 

α. αποδοχές προσωπικού (€173.805), 
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β. λειτουργικές δαπάνες (€245.667), 

γ. συντήρηση και επιδιόρθωση (€17.016), 

δ. εκπαίδευση προσωπικού (€36.900) και 

ε. συμβουλευτικές υπηρεσίες/ διεξαγωγή ερευνών (€395.348). 

2. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€50.000). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον πρόεδρο της  Εθνικής Αρχής 
Ηλεκτρονικής, η Αρχή λειτουργεί στη βάση της οικείας νομοθεσίας, ήτοι τον περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμο, 
από το έτος 2019 και κύρια αρμοδιότητά της είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού φακέλου 
υγείας για κάθε πολίτη.  Περαιτέρω, η Αρχή επιτελεί τον ρόλο του διακομιστή διακίνησης των δεδομένων υγείας 
των πολιτών από παρόχους στη Δημοκρατία σε παρόχους σε άλλες χώρες κράτη μέλη,  ώστε ο πολίτης να έχει 
οποτεδήποτε στη διάθεσή του τον προσωπικό ηλεκτρονικό του φάκελο, ακόμα και όταν επισκέπτεται άλλη 
χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 Η επιτροπή, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις σε σχέση με τις πρόνοιές του και υπέβαλε ερωτήματα προς τους αρμοδίους αναφορικά με τους 
λόγους για τους οποίους οι δεκατρείς νέες θέσεις που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό της Αρχής για το 
οικονομικό έτος 2021 δεν έχουν πληρωθεί.  Περαιτέρω,  ζήτησε ενημέρωση σε σχέση με το ακριβές ύψος των 
προϋπολογιζόμενων λειτουργικών δαπανών της Αρχής, δεδομένης της προσωρινής συστέγασής της στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Υγείας, καθώς και για τις εκστρατείες διαφήμισης και τις ενημερωτικές 
δράσεις της Αρχής σε ό,τι αφορά το συνεπαγόμενο κόστος τους. 

 Ο πρόεδρος της Αρχής, σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα που τέθηκαν από την επιτροπή, ενημέρωσε 
ότι οι κενές θέσεις αναμένεται να πληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους.  Όσον αφορά τις λειτουργικές 
δαπάνες ανέφερε ότι αυτές περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, για να χρησιμοποιηθούν, όταν η Αρχή θα 
αποκτήσει τα δικά της γραφεία. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και αφού 
έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η αναπλ. πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της 
βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης, τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την 
κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας για το έτος 2022. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού  στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Λεωνίδου, ο κ. Πάζαρος, ο κ. Γιακουμή.  Έσιει άλλον; 

 Κύριε Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

 Στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, είχαμε ενώπιόν μας τον προϋπολογισμό της 
Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας για το 2022.  Ως νέος βουλευτής βλέπω πάντοτε θετικά και στηρίζω 
ενέργειες που προωθούν τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, καταστέλλοντας παθογένειες των παλαιότερων 
χρόνων, όπως είναι η γραφειοκρατία, ειδικότερα σε τομείς ύψιστης σημασίας, όπως είναι ο τομέας της υγείας. 

 Εδώ να σημειώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι αναμένουμε τους κανονισμούς από το Υπουργείο Υγείας, για να 
μπορεί να προχωρήσει η Αρχή στους σχεδιασμούς της.   

 Όπως ενημερωθήκαμε, ο σημαντικός ρόλος της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας βασίζεται κυρίως 
στη διαχείριση των δεδομένων για τον κάθε πολίτη από την πρώτη μέρα γέννησής του.  Με απλά λόγια, 
αποστολή της Αρχής η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη.   

 Περαιτέρω, η Αρχή επιτελεί τον ρόλο του διακομιστή διακίνησης των δεδομένων υγείας των πολιτών 
από παρόχους στη Δημοκρατία σε παρόχους σε άλλες χώρες κράτη μέλη, ώστε ο πολίτης να έχει οποιαδήποτε 
στιγμή στη διάθεσή του τον προσωπικό του ηλεκτρονικό φάκελο, ακόμα και όταν επισκέπτεται άλλη χώρα, 
άλλο γιατρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 Εμείς ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία θα στηρίξουμε τον προϋπολογισμό της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας 
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για το 2022 με αίσθημα ευθύνης, γιατί πιστεύουμε στην ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας παροχής 
υπηρεσιών, και ιδιαίτερα όταν αυτό συνδυάζεται με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνιών για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, των ασθενών, των επαγγελματιών του τομέα της 
υγείας, των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Πραγματικά, κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής Υγείας…  Προσωπικά έχω εκπλαγεί από τη θετική 
δράση αυτής της Αρχής.  Αν και καινούρια Αρχή, έχει δημιουργήσει αρκετές προϋποθέσεις…  Για να συσταθεί 
μια Αρχή, οι υπηρεσίες της οποίας τελικά θα είναι προς όφελος πραγματικά του πολίτη...  Και ως εκ τούτου, 
οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι λίγοι άνθρωποι οι 
οποίοι βρίσκονται σήμερα σε αυτή την Αρχή.   

 Ιδιαίτερα να συγχαρούμε τον πρόεδρο αυτής της Αρχής, ο οποίος μας κατατόπισε πλήρως, γιατί είχαμε 
και μια σχετική άγνοια περί του αντικειμένου και του πεδίου δράσης και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, και, 
όταν υπάρχουν θετικές δράσεις και ενέργειες είτε από τους λειτουργούς του κράτους είτε από μεμονωμένα 
πρόσωπα, οφείλουμε καθηκόντως να τους συγχαίρουμε και να τους ενισχύουμε.   

 Εμείς σίγουρα θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και αυτό που λέμε είναι ότι είμαστε δίπλα τους, αν 
χρειάζεται κάποια αλλαγή στη νομοθεσία, γιατί, φαίνεται, οι κανονισμοί ακόμη δεν έχουν κατατεθεί ενώπιον της 
Βουλής.  Και καλούμε τους αρμοδίους το συντομότερο δυνατόν να ετοιμαστούν οι κανονισμοί και να έρθουν 
ενώπιον της Βουλής, για να μπορέσει να δράσει ακόμα περισσότερο αυτή η Αρχή. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Πάζαρος. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Θα συμφωνήσω με τους δύο αγαπητούς συναδέλφους σε όσα έχουν αναφέρει και θα τονίσω ότι και 
εμείς έχουμε εκπλαγεί από την όλη παρουσία της επιτροπής και για το τι έχει προσφέρει.  Οφείλουμε να 
ομολογήσουμε ότι η συγκεκριμένη επιτροπή, αγαπητέ Πρόεδρε, παρέχει υπηρεσίες υγείας διασυνοριακά 
μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στον Κύπριο πολίτη.  Περιλαμβάνει τη 
συνεργασία, την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ασθενών και φορέων παροχής 
υγειονομικών υπηρεσιών.  Περιλαμβάνει δίκτυα πληροφοριών για την υγεία, ηλεκτρονικά μητρώα υγείας, όπως 
ηλεκτρονικό φάκελο, ατομικά και φορητά συστήματα για την παρακολούθηση και τη στήριξη των ασθενών.   

 Η ψήφιση του προϋπολογισμού είναι ζωτικής σημασίας, για να μπορέσει η Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας 
να υλοποιήσει το έργο της, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη στον κάθε Κύπριο και στον κάθε 
Ευρωπαίο πολίτη που επιλέγει να διακινείται ή να διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Ως χώρα κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια της ολοένα και μεγαλύτερης διασυνοριακής κυκλοφορίας πολιτών και 
ασθενών τέτοια πρόσβαση οφείλουμε να παρέχουμε στο ιατρικό ιστορικό και σε άλλες πληροφορίες για την 
υγεία του πολίτη, καθώς υψηλής ποιότητας φροντίδα προς τον κάθε ασθενή.  Επομένως, θα στηρίξουμε τον 
συγκεκριμένο προϋπολογισμό και ευελπιστούμε ότι θα επιτελέσει και θα ολοκληρώσει το έργο το οποίο έχει 
θέσει εξαρχής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Η κ. Νικολάου. 

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επίσης θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό.  
Θεωρούμε πολύ σημαντικό τον θεσμό, καθώς με την υλοποίησή του πρόκειται να βελτιωθούν σημαντικά 
ζητήματα υγείας και θα δοθεί και ένα τέρμα σε αναχρονιστικές μεθόδους που υπήρχαν ως τώρα, όπως για 
παράδειγμα η μεταφορά φακέλων ασθενών από χέρι σε χέρι.  Την ίδια ώρα όμως, όπως αυστηρώς τονίσαμε 
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και στη διάρκεια της συνεδρίας της επιτροπής Υγείας και πολύ ορθά ο συνάδελφος ο Πανίκος Λεωνίδου 
επεσήμανε και τώρα, αναμένουμε τους κανονισμούς.  Θεωρούμε απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι 
δεν έχουν κατατεθεί ακόμα ενώπιον του σώματος της Βουλής.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας ποσού ύψους €1.756.736 
για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων 
του Προϋπολογισμού.  Άρθρο 4. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 5. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 6. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 8. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 9. 

 Δημιουργία νέων θέσεων.  Άρθρο 10. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη εσόδων και λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια 
δαπανών.  Άρθρο 11. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας 
του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο υπερψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 12 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 
2022 Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ποσού ύψους €1.386.960.000 
για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού τoυ 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Σάβια Ορφανίδου, αναπλ. πρόεδρος Χρύσανθος Σαββίδης 

 Χαράλαμπος Πάζαρος  Μαρίνος Σιζόπουλος     

 Μαρίνα Νικολάου        Μιχάλης Γιακουμή 

 Χρίστος Χριστόφιας 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος 
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) συνοδευόμενος από μέλη του διοικητικού συμβουλίου και άλλους 
εκπροσώπους του οργανισμού και ο Επίτροπος Εποπτείας ΓΕΣΥ. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου παρευρέθηκαν το μέλος της 
επιτροπής κ. Πανίκος Λεωνίδου, καθώς και οι βουλευτές Γιώργος Λουκαΐδης και Κυριάκος Χατζηγιάννης. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά νόμον έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΥ για το 
έτος 2022. 

 Ο υπό αναφορά προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες ύψους €1.386.960.000 και έσοδα ύψους 
€1.396.523.000, τα οποία θα προέλθουν από έσοδα του ΓΕΣΥ (€1.373.700.000), από κρατική χορηγία για 
συγχρηματοδοτούμενα έργα (€7.700.000), καθώς και από διάφορα διοικητικά (€123.000) και άλλα έσοδα 
(€15.000.000).  Το προϋπολογιζόμενο αρχικό χρηματικό υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2022 υπολογίζεται 
στα €319.559.310.  

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΟΑΥ για το έτος 2022 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Δαπάνες ΓΕΣΥ (€1.353.300.000), εκ των οποίων ποσό ύψους €1.349.800.000 αφορά αμοιβή των 
παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας.  

2. Λειτουργικές δαπάνες (€25.206.990), εκ των οποίων ποσό ύψους €6.601.821 αφορά τις αποδοχές 
προσωπικού, ποσό ύψους €161.281 τις αμοιβές του προέδρου και των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου και συμβουλευτικών επιτροπών του ΟΑΥ και ποσό ύψους €18.443.888 άλλες δαπάνες. 

3. Αναπτυξιακές δαπάνες (€8.353.010), οι οποίες προορίζονται να καλύψουν: 
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 α. μέρος της συνολικής δαπάνης για ανάπτυξη και προσαρμογές του συστήματος πληροφορικής 
του ΓΕΣΥ (€7.660.000), 

 β. αγορά μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού (€523.000), 

 γ. βελτιώσεις γραφειακών χώρων (€100.000) και 

 δ. αγορά εξοπλισμού γραφείου και επίπλων (€70.000). 

4. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €100.000. 

 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ, αφού ανέλυσε τις πρόνοιες του προϋπολογισμού, 
ανέφερε ότι λόγω συνετής οικονομικής διαχείρισης ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το έτος 2022 είναι 
ισοσκελισμένος. 

 Ο Επίτροπος Εποπτείας ΓΕΣΥ αναφέρθηκε στην ανάγκη διασφάλισης εκ μέρους του ΟΑΥ ισότιμης 
πρόσβασης των πολιτών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, καθώς και στην ανάγκη παροχής 
διευκρινίσεων για το απόθεμα ύψους €300.000.000 περίπου που καταγράφεται. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του προτεινόμενου προϋπολογισμού τόσο την επιτροπή όσο και τους 
βουλευτές που παρευρέθηκαν στη συνεδρία απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η ανάγκη αναθεώρησης του συστήματος αποζημίωσης των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, 
ώστε σε αυτή να περιλαμβάνονται και ποιοτικά κριτήρια πέρα από τα ποσοτικά με στόχο την αύξηση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία κινήτρου προς αποφυγή περιστατικών 
κατάχρησης. 

2. Η ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας των διενεργούμενων ελέγχων προς αποφυγή καταχρήσεων στο 
πλαίσιο του ΓΕΣΥ και εισαγωγής συστήματος ελέγχου ποιότητας στη βάση διεθνών πρακτικών. 

3. Η διαχείριση υποβληθεισών καταγγελιών για περιστατικά κατάχρησης και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται 
η διαδικασία λήψης σχετικών μέτρων. 

4. Η ενίσχυση του ρόλου του Επιτρόπου Εποπτείας ΓΕΣΥ. 

5. Η ανάγκη καταπολέμησης της ανισότητας που παρατηρείται μεταξύ του τρόπου αμοιβής των 
προσωπικών ιατρών σε σχέση με τους ειδικούς ιατρούς. 

6. Η ένταξη στο ΓΕΣΥ νέων ειδικοτήτων επαγγελματιών υγείας, περιλαμβανομένης και της ανακουφιστικής 
φροντίδας υγείας. 

7. Η ένταξη στο ΓΕΣΥ των τμημάτων ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών (ΤΑΕΠ) των ιδιωτικών 
νοσηλευτηρίων. 

8. Η ανάγκη εισαγωγής καινοτόμων φαρμάκων στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων που παρέχονται 
στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ.  

 Πέραν των πιο πάνω, η επιτροπή, αναφερόμενη στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας για τον ΟΑΥ, ημερ. 4 Φεβρουαρίου 2022 (αρ. ΟΑΥ/01/2022), ζήτησε διευκρινίσεις από τον 
οργανισμό ως προς τα θέματα ενδεχόμενης παρέκκλισής του από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.  Τέλος, η 
επιτροπή ζήτησε επιπρόσθετες επεξηγήσεις σε σχέση με επιμέρους κονδύλια δαπανών του προϋπολογισμού. 

 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ, σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα, δήλωσε μεταξύ 
άλλων ότι καταβάλλεται προσπάθεια ελέγχου και εξάλειψης του φαινομένου των καταχρήσεων μέσα από τον 
εξορθολογισμό των δαπανών. Σημείωσε ειδικότερα ότι τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, τα οποία ανέλαβε να 
κοινοποιήσει στην επιτροπή, είναι ενθαρρυντικά.  Όσον αφορά τη δημιουργία μικτού συστήματος αποζημίωσης 
των προσωπικών ιατρών, ανέφερε ότι ο ΟΑΥ προτίθεται να εφαρμόσει τον αρχικό σχεδιασμό του ΓΕΣΥ, ήτοι 
70% κατά κεφαλήν και 30% βάσει ποιοτικών δεικτών.  Για το ζήτημα ένταξης των ΤΑΕΠ των ιδιωτικών 
νοσηλευτηρίων στο ΓΕΣΥ σημείωσε ότι μόνο ένα εξ αυτών επέλεξε να συμβληθεί με τον ΟΑΥ και ενημέρωσε 
την επιτροπή ότι εν πάση περιπτώσει η επισκεψιμότητα στα ΤΑΕΠ έχει μειωθεί στο 50%, καθώς η πλειοψηφία 
των ασθενών εξυπηρετείται μέσω των προσωπικών ιατρών.  Σχετικά με τις αναφορές για καθυστέρηση 
ένταξης νέων υπηρεσιών στο ΓΕΣΥ, τόνισε ότι λόγω της πανδημίας υπήρξε καθυστέρηση στις σχετικές 
διαδικασίες.  Όσον αφορά το απόθεμα ύψους €300.000.000 περίπου, διευκρίνισε ότι αρκεί, για να καλύψει τις 
ανάγκες του οργανισμού για περίοδο τριών μηνών και υπογράμμισε τη σημασία της πρακτικής συσσώρευσης 
αποθέματος ασφαλείας για περιόδους έκτακτης ανάγκης, η οποία εν τέλει εφαρμόστηκε επιτυχώς κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας.  Τέλος, αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας, ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο 
ΟΑΥ συνεργάζεται με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και το National Institute for Health and Care Excellence 
του Ηνωμένου Βασιλείου για τη διαμόρφωση των σχετικών πρωτοκόλλων.  

Σε σχέση με επιμέρους ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή ζήτησε από τους 
εκπροσώπους του ΟΑΥ όπως καταθέσουν γραπτώς τις απαντήσεις ενώπιόν της. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και 
αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η αναπληρώτρια πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμον 
έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΥ για το έτος 2022. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το 
μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της 
βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της 
Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην 
ολομέλεια του σώματος. 

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υποβάλλει την παρούσα 
έκθεσή της για λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Για το θέμα υπάρχουν πέντε τροπολογίες από μέρους του κ. Σιζόπουλου, εκ μέρους βέβαια του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, και τέσσερις τροπολογίες από τον κ. Πανίκο Λεωνίδου εκ μέρους του 
Δημοκρατικού Κόμματος.  Οπόταν, θα είσαστε οι πρώτοι, για να τις εξηγήσετε, νομίζω.   

 Ποιοι άλλοι θέλουν να πάρουν τον λόγο; 

 Ο κ. Γιακουμή, ο κ. Μυλωνάς, ο κ. Δίπλαρος, ο κ. Λουκαΐδης.  Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει όριο χρόνου.  
Είσαστε τρεις· πέντε λεπτά.  Απλώς, σας υπενθυμίζω. 

 Λοιπόν, κύριε Σιζόπουλε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Εγώ για ένα λεπτό να εξηγήσω τις δύο από τις τροπολογίες που είναι πιο σημαντικές και μετά 
επιφυλάσσομαι για τα τρία μου λεπτά στη συνέχεια. 

 Ουσιαστικά, οι δύο πιο βασικές τροπολογίες είναι τα €1.190.000 που προβλέπονται για δημοσιεύσεις και 
ανακοινώσεις και ενημέρωση.  Θεωρούμε ότι το ποσό αυτό είναι εξωφρενικό, εάν λάβουμε υπόψη ότι τον 
προηγούμενο χρόνο ήταν €350.000.  Και για ένα σχέδιο το οποίο καλύπτει τον πληθυσμό ολόκληρο, για το 
οποίο υπάρχει ηλεκτρονική διαδικασία ενημέρωσης του κόσμου και όλων των υπολοίπων, θεωρούμε ότι αυτό 
το ποσό είναι αδικαιολόγητο.  Γι’ αυτό και ζητούμε να παραμείνει στα €350.000, το υπόλοιπο ποσό των 
€800.000 να διαγραφεί και για το ποσό των €350.000 να έχουμε τη σταύρωση και την ενημέρωση.   

 Το δεύτερο, για να ξέρουμε και πού κατανέμονται αυτά τα λεφτά και τι γίνεται, από τη στιγμή που ένας 
παροχέας υγείας παρέχει υπηρεσίες στο ΓΕΣΥ, σημαίνει ότι πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις.  Δεν 
μπορεί να προϋπολογίζεται €1.000.000 για εκπαίδευση σε παροχείς υπηρεσιών υγείας.  Αν δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις, δε θα μπουν στο ΓΕΣΥ.  Γι’ αυτό και ζητούμε την αποκοπή του συγκεκριμένου ποσού.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θα τοποθετηθείτε επί της αρχής στη συνέχεια;   

 Κύριε Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θα έρθω πάνω και θα κάμω και για τα δύο νομοσχέδια, και για το επόμενο, μαζί κοινή 
τοποθέτηση.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και για το υπ’ αριθμόν 13;  Εντάξει.  Τρία λεπτά έχεις βέβαια.  

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Είναι τρία και τρία, Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τρία και τρία.  

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 



1340 

 Είναι έξι.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Γιατί δε μένεις να τοποθετηθείς για το άλλο στη συνέχεια; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Θα το κάνω, είναι για το ΓΕΣΥ γενικότερα, οπότε θα το κάνω και για τα δύο μαζί. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Σήμερα κατατίθενται ενώπιόν μας προς ψήφιση οι προϋπολογισμοί δύο πολύ σημαντικών οργανισμών, 
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για το έτος 2022.  
Σήμερα πρέπει όλοι να αποδείξουμε εμπράκτως στον κυπριακό λαό ότι οι εκπρόσωποί του εντός του 
κοινοβουλίου δεν παρακάμπτουν το κοινό καλό.  Δεν παρακάμπτουν αρχές και αξίες για μικροκομματικά και 
μικροπολιτικά συμφέροντα.  Είναι η ώρα που έχουμε την υποχρέωση να ασκήσουμε αυστηρή κριτική αλλά όχι 
ισοπεδωτική και μη αναστρέψιμη.  Σήμερα λοιπόν στηρίζουμε τη βιωσιμότητα των δύο αυτών οργανισμών και 
προτείνουμε λύσεις, έτσι ώστε να διαφυλάξουμε τη μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση του τόπου.  Να 
διαφυλάξουμε την ισότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας.  Με απλά λόγια να διαφυλάξουμε το Γενικό 
Σύστημα Υγείας.   

 Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.  Το 2019 η χώρα μας απέκτησε το μονοασφαλιστικό 
Γενικό Σύστημα Υγείας.  Μια διαχρονική ανάγκη που πήρε σάρκα και οστά.  Η πολιτεία, όπως άλλωστε όφειλε, 
αντιμετώπισε την υγεία ως το πολυτιμότερο αγαθό, όπου όλοι έχουν ίσα δικαιώματα.  Με αυτό τον τρόπο 
συνέβη το αυτονόητο, να μην υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων, τουλάχιστον στον τομέα της υγείας.  Αλήθεια, 
γιατί τώρα θέλουμε να στερήσουμε από τους πολίτες το ΓΕΣΥ;  Γιατί τώρα ακούμε ψιθύρους για αλλαγή 
πλεύσης;  Στο κάτω κάτω πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση και εξέλιξη των υποδομών.  Άλλωστε, 
συστήματα υγείας άλλων ανεπτυγμένων χωρών χρειάζονται συνεχή επικαιροποίηση ως αποτέλεσμα των 
αλλαγών στην τεχνολογία, αλλά και στις ανθρώπινες ανάγκες.  Με αυτό το σκεπτικό είμαστε εδώ, για να 
επιλύσουμε το πρόβλημα του ΓΕΣΥ, χωρίς όμως -και τονίζω- χωρίς να αλλάζουμε τη φιλοσοφία αυτής της 
κοινωνικής μεταρρύθμισης.   

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Όπως προανέφερα, στηρίζουμε τη βιωσιμότητα των δύο αυτών οργανισμών, του ΟΑΥ και του ΟΚΥΠΥ, 
μέσα από την έγκριση των προϋπολογισμών τους, αλλά κυρίως για να γίνει επιτέλους αυτό που πρέπει.  Να 
βάλουμε ένα τέλος στην κατάχρηση του συστήματος ή, καλύτερα, να σταματήσουμε όσους καταχρώνται το 
σύστημα.  Άλλωστε, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε πολύ καλά πού οφείλεται η απαξίωση της κοινωνίας προς την 
πολιτική και τους θεσμούς γενικότερα.  Και, αν δε γνωρίζετε, να σας απαντήσω εγώ ως νέος, που έχω 
καθημερινή τριβή με άτομα της ηλικίας μου και που η συντριπτική πλειοψηφία τους απέχει από κάθε πολιτική 
αναμέτρηση στέλλοντας ένα και μόνο μήνυμα:  oι πολίτες εντοπίζουν ολόκληρες σειρές εσφαλμένων 
γεγονότων, που εμείς είτε δε θέλουμε να δούμε είτε ξεκάθαρα αγνοούμε.   

 Πολλές φορές δεν πράττουμε ούτε τα αυτονόητα, έτσι ώστε να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα.  Ακούμε 
συνεχώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για γιατρούς που τριπλασίασαν και τετραπλασίασαν τα ετήσια 
εισοδήματά τους και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.  Ακούμε τον Γενικό Ελεγκτή να κάνει λόγο για αδιαφανείς 
συμβάσεις του ΟΑΥ με ιδιωτικά νοσηλευτήρια και παράτυπο τρόπο υπολογισμού της τιμής μονάδας χρέωσης 
παροχής υπηρεσιών, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα για τις ίδιες ιατρικές πράξεις να υπάρχουν διαφορετικές 
χρεώσεις ανά νοσηλευτήριο και άλλα πολλά.   

 Σε όλα αυτά πρέπει και οφείλουμε, όσο είναι νωρίς, να φτάσουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο.  Ο 
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, για τον οποίο σήμερα θα ψηφίσουμε ένα κονδύλι περίπου €1,5 δις, πρέπει να 
θέσει χθες εκτός συστήματος όλους τους επιζήμιους.  Όποιοι και αν είναι αυτοί δεν έχουν θέση στο ΓΕΣΥ.  
Εμείς ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία, πάντοτε με την αποφασιστικότητα και την ευθύνη που μας διακατέχει, καλούμε 
τον ΟΑΥ να εφαρμόσει πλήρως τη νομοθεσία και εμείς θα σταθούμε δίπλα του σε κάθε βήμα.   

 Επιπρόσθετα, προτείνουμε στον ΟΑΥ, εκτός από την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, τα εξής:   

 Πρώτον, δημιουργία επιτροπής εσωτερικού ελέγχου εντός του οργανισμού. 

 Δεύτερον, καθορισμό μη ευέλικτων και πιο εξειδικευμένων φόρμουλων για το κόστος παροχής 
υπηρεσιών. 

 Και τρίτο και πολύ σημαντικό, τακτικούς και απρόοπτους ελέγχους για εξακρίβωση στοιχείων. 

 Αγαπητέ Πρόεδρε, 
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 Κλείνω το κεφάλαιο για τον ΟΑΥ, χωρίς να θέλω να φλυαρώ, λέγοντας ότι ο ρόλος του στο ΓΕΣΥ είναι 
καθοριστικός για την εύρυθμη λειτουργία του.  Για το κεφάλαιο του ΟΚΥΠΥ, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στα 
δημόσια νοσηλευτήρια, τα οποία δέχονται έντονη κριτική για τα προβλήματα που παρουσιάζουν.  Ναι, 
υπάρχουν ελλείψεις σε διάφορα τμήματα, όπως για παράδειγμα -που πολύ πρόσφατα ανέδειξα- τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιμοκαθαρόμενοι στην επαρχία Αμμοχώστου λόγω κακών υποδομών και 
χώρων.  Είναι δεκτή η κριτική, αλλά δεν πρέπει να είναι άδικη.  Τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι το τελευταίο 
ανάχωμα του συστήματος υγείας.  Είναι εκείνα που στάθηκαν όχι μόνο αξιοπρεπώς εν καιρώ πανδημίας, αλλά 
ανταποκρίθηκαν πλήρως στις υποχρεώσεις τους.  Επίσης εδώ να συγχαρούμε τους επαγγελματίες υγείας, που 
δίδουν μαθήματα αφοσίωσης τα τελευταία τρία χρόνια, και να τους διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε δίπλα τους.  Με 
την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να επαναλάβουμε και να επισημάνουμε ξανά στη διοίκηση, στη διεύθυνση και στα 
στελέχη του ΟΚΥΠΥ τη δέσμευση ότι θα στηρίξουμε τα κρατικά νοσηλευτήρια. 

 Συνοψίζοντας, η ΔΗΠΑ-Συνεργασία δηλώνει «παρών» με καθαρές θέσεις και για τους δύο 
προϋπολογισμούς.  Θα συνεχίσουμε ωστόσο να εντοπίζουμε, θα συνεχίσουμε να επισημαίνουμε και, όπου 
χρειάζεται, να κακίζουμε τα λάθη και τις παραλείψεις των δύο αυτών οργανισμών.  Θα απαιτούμε αυστηρότερο 
έλεγχο, θα απαιτούμε διαφάνεια και τομές, όπου χρειάζεται, για να μπορεί ο κυπριακός λαός όχι μόνο να είναι 
περήφανος για το σύστημα υγείας της χώρας του, αλλά κυρίως να νιώθει υγιής και ασφαλής. 

 Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, αλλά εξαντλήσατε τα έξι λεπτά. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.   

 Χώρα χωρίς δημόσια υγεία και χωρίς δημόσια παιδεία δεν είναι χώρα.  Και ιδιαίτερα σε μια 
ημικατεχόμενη πατρίδα οφείλουμε όλοι μας να διαφυλάξουμε και την υγεία και την παιδεία, αλλά και την 
ασφάλεια για όλους τους πολίτες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δε θα το επιτρέψω ξανά αυτό το πράγμα, διότι μιλήσατε τεσσεράμισι λεπτά για τον προϋπολογισμό του 
ΟΑΥ και δυόμισι λεπτά για τον προϋπολογισμό του ΟΚΥΠΥ.  Δε γίνονται αυτά τα πράγματα.  Πήγατε 
παραπάνω, αλλά επιμένω ότι δεν είναι ενιαία τα δύο ζητήματα, είναι χωριστά.  Οπόταν, θα μιλά ο καθένας για 
τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό που έχουμε μπροστά μας.   

 Κύριε Λεωνίδου, να εξηγήσετε τις τροπολογίες σας και να μιλήσετε και επί θέματος αρχής. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Οι τροπολογίες και η ομιλία θα είναι ο ίδιος χρόνος; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όχι, τις τροπολογίες εξηγήστε τες χωριστά.  Ο χρόνος σας θα ξεκινήσει, από την ώρα που θα μιλάτε επί 
θέματος αρχής.   

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.  Ήμουν βέβαιος ότι είσαστε δίκαιος.   

 Για τις τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, έχουμε καταθέσει τέσσερις τροπολογίες, μία εξ αυτών, τη δεύτερη, 
που αναφέρεται στις αμοιβές προέδρου, μελών διοικητικού συμβουλίου, θα την αποσύρουμε, αλλά θα 
παραμείνει το κομμάτι εκείνο που αναφέρεται στις συμβουλευτικές επιτροπές.  Οι υπόλοιπες παραμένουν.  Ο 
λόγος που καταθέσαμε αυτές τις τροπολογίες είναι γιατί θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα καταρχάς ως 
κοινοβούλιο, ως ολομέλεια, να ασκούμε ανελλιπώς τον κοινοβουλευτικό μας έλεγχο σε τέτοιου είδους 
οργανισμούς, ιδιαίτερα τώρα που είναι στο ξεκίνημά τους.  Και θεωρούμε ότι μ’ αυτό τον τρόπο θα μας δίδεται 
η ευκαιρία να έχουμε μεγαλύτερη επαφή και επικοινωνία με τον οργανισμό, έτσι που να μπορέσουμε να 
δημιουργήσουμε καλύτερες προοπτικές προς όφελος του Γενικού Συστήματος Υγείας.  Αυτός είναι ο λόγος.   

 Όσον αφορά τις τροπολογίες του αγαπητού συναδέλφου κ. Σιζόπουλου… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Τώρα ξεκινά ο χρόνος σας, κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 …θα ψηφίσουμε τη μια τροπολογία, την πρώτη τροπολογία του κ. Σιζόπουλου.  Τις υπόλοιπες δε θα τις 
ψηφίσουμε.  Η μια εξάλλου από τις υπόλοιπες είναι η ίδια με τη δική μας.   

 Τώρα ξεκινά ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ξεκίνησε εδώ και δεκαπέντε δευτερόλεπτα. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ.   

 Πραγματικά, στην προηγούμενη συζήτηση για τους προηγούμενους προϋπολογισμούς είχαμε πει τα 
καλύτερα και θετικά σχόλια.  Πραγματικά, είναι με λύπη μου που αναγκάζομαι να προβώ σε άκρως επικριτικές 
τοποθετήσεις για έναν οργανισμό που οι προσδοκίες και οι νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις που του δώσαμε όλο 
αυτό το διάστημα ήταν τέτοιες που θα ασκούσε απόλυτα τον δημόσιο χαρακτήρα και ρόλο του.  Αντί τούτου, 
εκτός από τις δικές μας διαπιστώσεις, αλλά και συνεχείς καταγγελίες που κατέχουμε εναντίον αυτού του 
οργανισμού, δυστυχώς η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων των 
φορέων του οργανισμού καταδεικνύει μια άνευ προηγουμένου κακοδιοίκηση.  Η κατά βούληση άσκηση της 
λειτουργίας του, στηριζόμενη στην ιδιωτικού δικαίου επιλογή άσκησης εξουσίας και όχι στη συμμόρφωσή του 
με κανόνες δημόσιας εξουσίας, όπως από τη φύση του ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είχε 
υποχρέωση, παραβιάζει δυστυχώς συνεχώς τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και του Δημοσίου 
Δικαίου.  Όλα αυτά εμφαίνονται στην ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.  Δεν είναι προσωπικές μόνο 
διαπιστώσεις.  Η παραβίαση του νόμου του ΓΕΣΥ, το οποίο αποτελεί πλέον μια κατάκτηση του κυπριακού 
λαού, και γενικότερα η έλλειψη της σοβαρότητας και υπευθυνότητας του οργανισμού αυτού θέτουν σε κίνδυνο 
τη βιωσιμότητα του ίδιου του Γενικού Συστήματος Υγείας.   

 Έχει διαπιστωθεί ότι, εκτός από τη γενική και γενικότερη παραβίαση της νομοθεσίας και των αρχών, 
όπως τις περιέγραψα προηγουμένως, παραβιάζει ταυτόχρονα πρόνοιες της νομοθεσίας περί ισοσκελισμένων 
και σφαιρικών προϋπολογισμών.  Η έλλειψη ελέγχου, η ίδια η διαπίστωση του Προέδρου της Δημοκρατίας 
προχθές σε συνέντευξή του για το γεγονός αυτό επιβεβαιώνουν άμεσα την ανάγκη υλοποίησης της θέσης μας 
για άμεση σύσταση επιτροπής ελέγχου από ανεξάρτητους φορείς, οι οποίοι θα εποπτεύουν συστηματικά και θα 
παρακολουθούν το έργο του ΟΑΥ, πάντοτε με την ενεργό συμμετοχή και σύμπραξη του επιτρόπου, όπως ο 
ίδιος ο νόμος καθορίζει.   

 Επιβάλλεται λοιπόν η άμεση και χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση τροποποίηση της νομοθεσίας για όλα 
αυτά τα θέματα, που θα ενισχύσει ακριβώς τη δημόσια διακυβέρνηση του ΟΑΥ.  Για εμάς τόσο το συμβούλιο 
όσο και η διοίκηση του οργανισμού βρίσκονται αυτή την περίοδο υπό δοκιμασία. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Λεωνίδου.   

 Απομένουν δύο λεπτά για τους άλλους δύο ομιλητές από το ΔΗΚΟ.   

 Κύριε Σιζόπουλε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο φετινός προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας συζητιέται 
σε μια περίοδο που είναι κομβικό σημείο πια για τον οργανισμό, δεδομένου ότι, αφενός μεν με τη γνωμάτευση 
της Νομικής Υπηρεσίας, έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει σαφής παραβίαση της υφιστάμενης νομοθεσίας και 
αλλαγή της φιλοσοφίας με ευνοϊκή μεταχείριση ουσιαστικά ιδιωτικών νοσηλευτηρίων για διαφορετικές αμοιβές, 
που στην ουσία αυτό έχει οδηγήσει σε μια τρομακτική διασπάθιση χρήματος του φορολογούμενου πολίτη, αλλά 
και την ίδια στιγμή δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και ανισότητας.  Και το δεύτερο αφορά 
ακριβώς την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που επιβεβαιώνει ακριβώς αυτές τις διασπαθίσεις, οι οποίες 
θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο και την ποιότητα της προσφερόμενης υγείας, αλλά κυρίως και τη βιωσιμότητα του 
σχεδίου υγείας. 

 Θα υπενθυμίσω από την πλευρά της ΕΔΕΚ ότι, όταν επισημάναμε εδώ και χρόνια και κάναμε 
συγκεκριμένες εισηγήσεις, ήμαστε στοχοποιημένοι ότι δε θέλουμε το ΓΕΣΥ, ότι είμαστε εναντίον της φιλοσοφίας 
του ΓΕΣΥ, ότι είμαστε ενδεχομένως αυτοί που θέλουμε το ΓΕΣΥ να καταρρεύσει.  Ποια;  Η ΕΔΕΚ;  Που είναι το 
κόμμα το οποίο ουσιαστικά αγωνίζεται από το 1969 για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ;  Εάν σήμερα έχουμε ΓΕΣΥ, 
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είναι λόγω των συστηματικών παρεμβάσεων προς την κυβέρνηση από τον Μάιο του 2015, για να προχωρήσει 
ο διάλογος με τα κόμματα, για να προχωρήσει η εφαρμογή του ΓΕΣΥ.   

 Όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο φετινός προϋπολογισμός είναι αυξημένος κατά 45% 
σε σχέση με τον αρχικό υπολογισμό του σφαιρικού προϋπολογισμού.  Από €920 εκατομ., που ήταν ο αρχικός 
το 2019 για το 2020, αυτή τη στιγμή βγήκαμε σχεδόν στο €1.000.400.000.  Και δεν έχουμε παρατηρήσει και την 
ίδια βελτίωση ή ανάλογη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Αντίθετα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις 
έχουμε διαπιστώσει σαφή υποβάθμιση των υπηρεσιών.   

 Είναι γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο που η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη για το γεγονός ότι αφήνει 
ανεξέλεγκτη τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας να προχωρεί σε 
αυτές τις διαδικασίες.  Την ίδια στιγμή έχει τεράστια ευθύνη για το γεγονός ότι, ενώ επιβεβαιώνεται η 
παραβίαση της νομοθεσίας, δε λαμβάνονται οποιαδήποτε μέτρα, αλλά και τεράστια ευθύνη υπάρχει και από 
την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, που εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αναμένουμε να κατατεθούν 
συγκεκριμένοι κανονισμοί, για να μπορέσουν να περιοριστούν τόσο η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος όσο 
και η βελτίωση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ προς όφελος των πολιτών.   

 Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, εμείς θα συνεχίσουμε ακριβώς να καταγγέλλουμε όλα αυτά τα ζητήματα, 
γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η παροχή υψηλού επιπέδου περίθαλψης σε όλους τους πολίτες και κυρίως 
σε αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την εξασφαλίσουν με άλλους τρόπους.   

 Και τελειώνοντας, θα πω ότι και μέσα από τον τρόπο εφαρμογής του ΓΕΣΥ παραβιάζεται και η 
φιλοσοφία του μονοασφαλιστικού συστήματος και εισάγεται το πολυασφαλιστικό από την πίσω πόρτα.   

 Εμείς θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό αλλά με όλες αυτές τις παρατηρήσεις και θα συνεχίσουμε την 
προσπάθειά μας. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Σιζόπουλε. 

 Κύριε Σαββίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Πρόεδρε, 

 Το Δημοκρατικό Κόμμα στήριξε, στηρίζει το γενικό σύστημα υγείας.   

 Ο Γενικός Ελεγκτής ήταν καταπέλτης.  Έχει διαπιστώσει πολλά τραγελαφικά.  Εάν οι νέες συμβάσεις, 
όπως έχει δεσμευτεί ο Υπουργός Υγείας, αλλά και ο ΟΑΥ, δε γίνουν στις σωστές βάσεις και με βάση τη 
νομοθεσία του ΓΕΣΥ, να ՚στε βέβαιοι ότι σύντομα θα έρθουν να ζητήσουν αύξηση των εισφορών 20% με 30%.  
Δεν πρόκειται να δεχτούμε άλλη αύξηση!  Ο κόσμος πεινά, ο κόσμος δυστυχά, ο κόσμος δεν μπορεί να 
πληρώνει περισσότερα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Χρειάζομαι λίγα δευτερόλεπτα να αναφερθώ στις τροπολογίες, αφού δε θα έχουμε ξεχωριστή συζήτηση 
για τις τροπολογίες.  Θα υπερψηφίσουμε τις τροπολογίες του ΔΗΚΟ όπως έχουν διαμορφωθεί με την αφαίρεση 
της συγκεκριμένης πρόνοιας σε ό,τι αφορά τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου.  Θα υπερψηφίσουμε και 
την πρώτη τροπολογία της ΕΔΕΚ, κύριε Πρόεδρε, και θα καταψηφίσουμε τις υπόλοιπες, όπως και το ΔΗΚΟ. 

 Ο λόγος που καταψηφίζουμε…  Θα αναφερθώ σε τζιείνες που έκαμε τζιαι ειδική αναφορά ο αγαπητός κ. 
Σιζόπουλος.  Σε ό,τι αφορά την τροπολογία που θέλει να μειώσει κατά 50% το άρθρο 02016 για εκπαίδευση και 
άλλα κίνητρα παρόχων, από το €1 εκατομ. στις €500.000, ενδεχομένως να υπάρχει παρανόηση, κυρίες και 
κύριοι συνάδελφοι.  Δε μιλούμε για επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση των παρόχων.  Εδώ μιλούμε 
ακριβώς για εκπαίδευσή τους σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των πρωτοκόλλων, που 
έχουν να κάνουν με τους δείκτες ποιότητας τζιαι με άλλα ζητήματα πολύ σημαντικά στον στόχο που θεωρώ ότι 
έχουμε όλοι για ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Αντίστοιχα, το 
κονδύλι που αφορά στην επικοινωνία/δημοσιεύσεις, που υπάρχει πρόνοια για αποκοπή €840.000, για να 
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μείνουν €350.000, και εδώ η πρόνοια τούτη έντζιε έσιει θεσμοθετηθεί, για να διαφημίζεται είτε ο ΟΑΥ είτε το ίδιο 
το ΓΕΣΥ.  Και πάλι στοχεύουμε στο να αντιμετωπίσουμε αυτό που αναφερθήκαν συνάδελφοι, τις καταχρήσεις, 
για παράδειγμα, σε μια προσπάθεια να φτιάξουμε κουλτούρα ανάμεσα στους παρόχους, αλλά και ανάμεσα 
στους ασθενείς.  Τζιαι τούτο δεν μπορεί να γίνεται μόνο ՚πού τα social media προφανώς!  Εάν είμαστε 
ειλικρινείς σε αυτά που λέμε, πρέπει να δώσουμε τζιαι τα απαιτούμενα εργαλεία στον ΟΑΥ, για να μπορέσει να 
υλοποιήσει πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν τζιείνα που νομίζω ομόφωνα εντοπίζουμε ως βασικές αδυναμίες, 
προβλήματα ή προκλήσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. 

 Αντίστοιχα, έχουμε παρατηρήσεις τζιαι για τες άλλες τροπολογίες, γι’ αυτό θα τες καταψηφίσουμε, τζιαι 
πάω, φεύκοντας ՚πού τες τροπολογίες, στην ουσία της τοποθέτησής μας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι.  Συζητώντας τον προϋπολογισμό του ΟΑΥ, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη διαπίστωση ότι τον 
Ιούνιο συμπληρώνονται μόλις δύο χρόνια από την έναρξη και της ενδονοσοκομειακής φάσης του ΓΕΣΥ, το 
οποίο προφανώς βρίσκεται σε βρεφική ηλικία και το οποίο όσοι λέμε τζιαι εννοούμε ότι θέλουμε να το 
στηρίξουμε τζιείνο που πρέπει να κάμουμε είναι τούτο το βρέφος να το βοηθήσουμε να σταθεί στα πόδκια του 
και όχι να το σκοτώσουμε!   

 Τζιείνο που πρέπει να κάμουμε είναι πρώτ’ απ’ όλα να εκτιμήσουμε σε ό,τι αφορά τα οφέλη που έσιει 
επιφέρει το ΓΕΣΥ για τους Κύπριους πολίτες, για τους Κύπριους ασθενείς.  Ήμασταν η τέταρτη χειρότερη χώρα 
στον κόσμο σε ό,τι αφορά την ισοτιμία πρόσβασης ή την ανισοτιμία πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.  Με λλία λόγια, όποιος εν εκρατούσεν λεφτά δεν είχε τζιαι την αναγκαία πρόσβαση εις το σύστημα 
υγείας εις τη χώρα μας.  Η μόνη χώρα στην Ευρώπη που εν είχαμε σύστημα υγείας εθνικό!  Ε, σήμερα, σε 
μεγάλο βαθμό έσιει αποκατασταθεί το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης, γιατί έχουμε ένα αλληλέγγυο σύστημα, 
που κάποιους δεν τους αρέσει βεβαίως τζιαι συνεχίζουν να το πολεμούν.   

 Οπότε, το πρώτο πράμα που πρέπει να κάμουμε είναι να εμποδίσουμε τζιείνους που το πολεμούν τζιαι 
θέλουν να αλλάξουν τη φιλοσοφία, τον χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική του, να σταθούμε απέναντί τους.  Το 
δεύτερο είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα.  Τζιαι υπάρχουν πολλά να βελτιώσουμε, 
υπαρκτά προβλήματα, όχι τα ανύπαρκτα που κάποιοι έχουν δημιουργήσει, για να προσπαθήσουν να 
σκοτώσουν το ΓΕΣΥ τζιαι να αλλάξουν τη φιλοσοφία τζιαι την αρχιτεκτονική του.   

 Αναφέρομαι έτσι πολύ συνοπτικά.  Πρέπει να πάμε σε εφημερίες για τις νύκτες, για τα σαββατοκύριακα.  
Πρέπει να πάμε σε ποιοτικά κριτήρια και όχι σε ισοπέδωση σε ό,τι αφορά τους προσωπικούς γιατρούς, όπως 
ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.  Αλλά αντέδρασε ο ΠΙΣ τζιαι τελικά επήαμεν με εκατό τοις εκατόν αποζημίωση 
κατά κεφαλήν.  Πρέπει να διατηρήσουμε τα ποιοτικά κριτήρια σ’ ό,τι αφορά την αποζημίωση των 
νοσηλευτηρίων και να τα ενισχύσουμε.  Έγινε αυτό που έγινε με βάση τον όγκο εργασίας του ՚18 τζιαι έβκηκεν 
το base rate, αλλά τζιαι με βάση τα όσα εκαθόρισεν ο ίδιος ο ΠΑΣΥΝΜ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην 
κατηγοριοποίηση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.  Εκτός τζιαι αν θέλουμε τζιείνους που καταφέραμε με κόπους 
να βάλουμε εις το ΓΕΣΥ, ιδιωτικά νοσηλευτήρια αξιόλογα, να τα βκάλουμεν έξω με μια ισοπέδωση που εννά 
υπάρξει!  Μια μικρή κλινική που δεν έσιει ούτε τμήμα πρώτων βοηθειών ούτε τίποτε, για παράδειγμα, να έχει 
την ίδια αμοιβή, όσα έσιει ένα νοσηλευτήριο που έσιει πλείστες τόσες άλλες υποδομές.  Ε, δε γίνεται αυτό το 
πράμα!  Εκτός τζιαι αν, λέω, θέλουμε να δκιώξουμεν τα νοσηλευτήρια τούτα ՚πού το ΓΕΣΥ, όπως ήταν ο 
αρχικός μας στόχος, κάποιων εξ ημών, που δεν εθέλαμεν ποττέ να μπουν μέσα τζιαι τωρά μαραζώνουμε, γιατί 
ελειτούργησεν το ΓΕΣΥ.  Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα για τα ονομαστικά, τα καινοτόμα φάρμακα στους 
χρόνιους ασθενείς, σε τζιείνους που τα ՚χουν ανάγκη… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Λουκαΐδη… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 …τα μη συνταγογραφούμενα στους χαμηλοσυνταξιούχους μας.   

 Έχουμε καταθέσει τις απόψεις τζιαι τις εισηγήσεις μας στην επιτροπή Υγείας, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. 

 Θέλω να καταλήξω με το εξής, για να μην ξεπεράσω τον χρόνο μου υπερβολικά.  Είπα ότι κάποιοι 
εφευρίσκουν προβλήματα.  Ε, το πρόβλημα της βιωσιμότητας του ΓΕΣΥ είναι εφεύρεση.  Είναι ένα τεράστιο 
ψέμα, που δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια.  Τζιαι απαντά στον Υπουργό Οικονομικών ο Υπουργός της 
Υγείας ότι δεν οδηγείται προς χρεοκοπία το ΓΕΣΥ και δεν κινδυνεύει το ΓΕΣΥ λόγω έλλειψης βιωσιμότητας.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Όχι, κύριε!   

 Τζιαι άμα μιλούμε για τες συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή, επιτρέψετέ μου να πω, γιατί έν’ το όχημα τα 
περί έλλειψης βιωσιμότητας τζιαι επειδή εν μπορούμε να πείσουμε, επήαμεν μονομερώς, επήεν ο κ. 
Κωνσταντίνος Πετρίδης μονομερώς -τζιαι είναι πρωτοφανές τούτο- τζιαι απέκοψε €150 εκατομ.  Απαράδεκτο!  
Εντελώς απαράδεκτο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, εξεπεράσετε αρκετά. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Οκέι. 

 Απλώς να πω ότι ο φίλτατος κατά τα άλλα Οδυσσέας Μιχαηλίδης και η Ελεγκτική Υπηρεσία έντζιεν 
αλάνθαστοι, α!  Έν’ υπό κρίση. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Και πρέπει να κρίνεται ο κάθε θεσμός όχι αφοριστικά -διότι ακούω επιφωνήματα- όι αφοριστικά, όι να 
επιδιώκουμε να τον διώξουμε, επειδή επήεν να κάμει τη δουλειά του τζιαι να τον πάρουμε στο δικαστήριο, για 
να τον παύσουμε για ανάρμοστη συμπεριφορά, ή να τον αφορίζουμε οριζόντια!  Κάθε πράξη -και των θεσμών- 
είναι υπό κρίση.  Τζιαι να αναφέρω δκυο παραδείγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, αλλά εξεπεράσετε πάρα πολύ, κύριε Λουκαΐδη! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Ναι, αυτό είναι αλήθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τι να κάμω; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Να το τελειώσω τούτο, να πω ένα παράδειγμα.   

 Λέει ο Ελεγκτής -σωστά ή λάθος, εν έσιει σημασία- να σταματήσουμε τζιείνη τη ρύθμιση που υπήρξε με 
τους γιατρούς σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που ήταν μέτοχοι τζιαι εν τους εδκιώξαμεν τζιαι συνέχισαν να 
δουλεύκουν για μεταβατική περίοδο.  Τζιαι το έκαμε ο ΟΑΥ τούτο, επειδή είσιεν γνωμάτευση ότι έν’ νομικά 
ορθό, επιτρέπεται.  Θα αλλάξει εν πάση περιπτώσει αυτό το πράμα.  Εγώ λέω να δεχτούμε ότι σωστά 
υποδεικνύει αυτό το πράμα.  Γιατί να έσιει γιατρούς που έννεν ενταγμένοι στο ΓΕΣΥ… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, εξεπεράσετε πάρα πολύ τον χρόνο! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 …μέσω νοσηλευτηρίων του ΓΕΣΥ;  Ε, εισηγείται την ίδια ώρα, σας παρακαλώ, ο Γενικός Ελεγκτής ο 
ΟΑΥ να πληρώνει μη συμβεβλημένο νοσηλευτήριο για την παροχή υπηρεσιών που δεν προσφέρονται από το 
ΓΕΣΥ, χωρίς να έσιει καμιά σύμβαση.  Αυτό τζιαι αν είναι παράνομο και απαράδεκτο τζιαι αλλοιώνει τον 
χαρακτήρα του ΓΕΣΥ! 

 Απολογούμαι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Στην ολομέλεια, όι σ’ εμένα! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Σε όλους! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Δίπλαρε. 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πάρω τον χρόνο όσον αφορά τις τροπολογίες και να πω ότι 
θα υπερψηφίσουμε τις τροπολογίες του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς βρίσκονται προς την ορθή 
κατεύθυνση.  Από τις τροπολογίες της ΕΔΕΚ θα υποστηρίξουμε την πρώτη τροπολογία, γιατί ακριβώς 
πιστεύουμε ότι είναι από τις αλλαγές, από τις τροπολογίες, που πρέπει να γίνουν και θέλουμε και πιστεύουμε 
ότι θα είναι βιώσιμο το Γενικό Σχέδιο Υγείας.  Πριν και πάνω απ’ όλα να μου επιτρέψετε να ξεκαθαρίσω πως 
ως Δημοκρατικός Συναγερμός -ξεκαθαρίζουμε μια για πάντα- δεν είμαστε εδώ ούτε για να αλλοιώσουμε ούτε 
να αλλάξουμε τη φιλοσοφία ή την αρχιτεκτονική του Γενικού Σχεδίου Υγείας.  Χαίρομαι, γιατί, για όλα αυτά που 
λέγαμε κατά καιρούς ως Δημοκρατικός Συναγερμός ότι πρέπει να αλλάξουμε, σήμερα έχουμε και τη συμφωνία 
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και των υπόλοιπων κομμάτων.  Είναι γι’ αυτό που χαιρετίζω και την τοποθέτηση του συνάδελφου του Πανίκου 
Λεωνίδου, του εκπροσώπου του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και του κ. Σαββίδη από το Δημοκρατικό 
Κόμμα, οι οποίοι πολύ ορθά έχουν επισημάνει αυτό το οποίο κατέγραψε…  Και συμφωνούμε με τον Γενικό 
Ελεγκτή όσον αφορά τις καταχρήσεις, όσον αφορά τις υπερπληρωμές, όσον αφορά συγκεκριμένα 
παραδείγματα, τις προκλητικές σπατάλες, την κακή διαχείριση, την απουσία του συστήματος ελέγχου, τις 
στρεβλές μεθόδους πληρωμής εντός του συστήματος που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά.  Και γιατί δεν 
μπορούν να γίνουν αποδεκτά;  Γιατί, εάν αφήσουμε να γίνουν αποδεκτά, μετά από ένα ή δύο χρόνια πιθανόν 
να μην έχουμε ένα Γενικό Σχέδιο Υγείας για το οποίο εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός μπορούμε να 
περηφανευόμαστε.   

 Το 2001 ψηφίστηκε για πρώτη φορά το ΓΕΣΥ επί αειμνήστου Υπουργού Υγείας τότε, του κ. Παρισινού, 
επί προεδρίας του Γλαύκου Κληρίδη και πάλι επί κυβέρνησης Δημοκρατικού Συναγερμού επιτέλους μπήκε σε 
εφαρμογή το Γενικό Σχέδιο Υγείας, με τη σύμφωνο γνώμη και τη στήριξη όλων των κομμάτων και εμείς πάντα 
το λέμε και ευχαριστήσαμε και τις πολιτικές δυνάμεις.  Πρέπει όμως να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς με τους 
εαυτούς μας.  Υπό κρίση, αγαπητέ φίλε Γιώργο, είναι πάντοτε ο Γενικός Ελεγκτής, όχι όποτε μας συμφέρει.  
Εμείς διαφωνήσαμε με τον Γενικό Ελεγκτή και για τον δρόμο Πόλης Χρυσοχούς, αν θυμάστε.  Όταν είπε ότι δεν 
έπρεπε να γίνει, εμείς είπαμε «όχι, κύριοι, πρέπει να γίνει αυτός ο δρόμος για το συμφέρον των κατοίκων της 
περιοχής, άσχετα αν είναι βιώσιμο ή αν δεν είναι βιώσιμο, γιατί πάνω απ’ όλα προέχει η υγεία των ανθρώπων 
που μετακινούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ».  Και εκεί διαφώνησα.  Εδώ συμφωνούμε με τις επισημάνσεις 
του Γενικού Ελεγκτή.  Δε διαφωνούμε ή δε συμφωνούμε σε όλα.  Έχουμε δημοκρατία και τοποθετούμαστε 
ξεκάθαρα.  Εκεί και όπου διαφωνούμε, ναι, εκεί και όπου συμφωνούμε επίσης.  Αλλά το να προσπαθούμε και 
να λέμε ότι, με το που θα διαφωνήσουμε σε κάτι, κάποιοι, και κυρίως εμείς του Δημοκρατικού Συναγερμού, 
θέλουμε να καταστρέψουμε το Γενικό Σχέδιο Υγείας, λυπάμαι να πω ότι δεν ευσταθεί και είναι τουλάχιστον 
άδικο για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  Δεν είναι ένας υπουργός ή μια πολιτική δύναμη που το εφάρμοσε.  
Ξέρετε πολύ καλά ότι, αν δεν ήταν η επιμονή του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας -άλλωστε αυτό 
ομολόγησε και ο προηγούμενος Υπουργός Υγείας, ο κ. Παμπορίδης, τον οποίο συγχαίρουμε για το έργο το 
οποίο έχει κάνει- δε θα εφαρμοζόταν αυτή η μεγάλη κοινωνική μεταρρύθμιση, το Γενικό Σχέδιο Υγείας, το 
κοινωνικό αγαθό.  Αλλά, ναι, σήμερα οι πολίτες αυτό το οποίο ζητάνε είναι να κάνουμε αλλαγές, για να έχουμε 
επιτέλους ένα σωστό Γενικό Σχέδιο Υγείας και όχι εν μέσω πανδημίας να αναζητούμε τους προσωπικούς 
γιατρούς και να μην τους βρίσκουμε ή να γίνονται διαγνώσεις από το τηλέφωνο.  Και γι’ αυτό στηρίζουμε τις 
προσπάθειες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος δεν είπε κάτι διαφορετικό από τον Υπουργό Οικονομικών και 
θέλω να το ξεκαθαρίσω.  Οι προσπάθειες του Υπουργού Υγείας προς τον ΟΑΥ, ακόμη και χθες, είναι για 
συγκεκριμένες αλλαγές, που θα βοηθήσουν το Γενικό Σχέδιο Υγείας να είναι εκεί και κάθε μέρα να γίνεται 
καλύτερο και να μου επιτρέψετε να αναφερθώ συγκεκριμένα.  Φωνάζουν κάποιοι για τα €150 εκατομ. τα οποία 
ο Υπουργός Οικονομικών απέκοψε από τον ΟΑΥ.  Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω ότι από αυτά τα €150 εκατομ. 
τα €62 εκατομ. αφορούν τα φάρμακα για τα οποία δυστυχώς ο ΟΑΥ δεν κατέβαλλε.  Δεν έχει ούτε και κίνητρο 
να επιταχύνει τη διαδικασία αξιολόγησης των νέων φαρμάκων, δεν έχουν ενταχθεί νέα φάρμακα στο Γενικό 
Σχέδιο Υγείας, δεν αναθεωρούνται τα υφιστάμενα πρωτόκολλα, δεν έχουν ενταχθεί νέες φαρμακοθεραπείες 
στο ΓΕΣΥ από την αρμόδια επιτροπή του ΟΑΥ.  Όλο αυτό το κόστος ανέρχεται περίπου στα €62 εκατομ. για το 
2021.  Θα αναφερθώ και στις αποστολές στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες δεν καλύπτονται από το ΓΕΣΥ και είναι 
ένα ποσό γύρω στα €11 εκατομ., συγκεκριμένα ακριβώς €10.579.000.  Να πάμε μετέπειτα σε άλλα €8.107.000 
που αφορούν τις αποστολές στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο, εντός δηλαδή της πατρίδας μας, που γίνονται 
εκτός ωρών εργασίας, που είναι περιστατικά που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω του ΓΕΣΥ λόγω 
μειωμένης επάρκειας, λόγω της ανεπάρκειας, αν θέλετε, του ΟΑΥ, των τεχνοκρατών, της έλλειψης εμπειρίας 
και αυτό το αναγνωρίζουμε.  Κάποια στιγμή θα αποκτήσουν την εμπειρία.  Και θα πω γιατί το λέω.  Μόνο οι 
αποστολές με αεράμπουλες στο εξωτερικό, αγαπητοί συνάδελφοι, ανέρχονταν στα €29 εκατομ. Ογδόντα πέντε 
φορές σηκώθηκαν αεράμπουλες, για να μεταφερθούν ασθενείς μας στο εξωτερικό στις τρεις τα ξημερώματα, οι 
δύο με παρέμβαση της ίδιας της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, κ. Γιαννάκη, την οποία 
ευχαριστούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εξεπεράσετε τον χρόνο σας. 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: 

 …και τελειώνω τωρά, αγαπητέ Πρόεδρε, λέγοντας το εξής:  Όλα αυτά τα ποσά τα έδωσε ένα ταμείο.  Το 
ταμείο του Υπουργείου Υγείας!  Μακάρι όλα αυτά τα οποία έχω αναφέρει να τα ενέκρινε ο Οργανισμός 
Ασφάλισης Υγείας και σαφώς, αν έβγαιναν από το ταμείο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, ναι, ο 
οργανισμός να πάρει αυτά τα €150 εκατομ.  Ζητούν να λάβουν €150 εκατομ. την ώρα που δεν ξόδεψαν ούτε 
και ένα ευρώ.  Ε, αυτό είναι διασπάθιση δημοσίου χρήματος!  Είναι πολύ απλά τα πράγματα.  Το Υπουργείο 
Οικονομικών θα δώσει αυτά τα εκατομμύρια σε αυτούς που τα έχουν δαπανήσει, στο Υπουργείο Υγείας και 
στις αρμόδιες επιτροπές που ξόδεψαν αυτά τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη.  Θα δώσουμε 
επιπρόσθετα €150 εκατομ. σ’ έναν οργανισμό που… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Κύριε Δίπλαρε, εξεπεράσετε αρκετά τον χρόνο σας. 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: 

 Παρακαλώ και κλείνω…  Που δεν έδωσαν ούτε και ένα ευρώ;  Όχι!  Διαφορετικά θα ήταν διασπάθιση 
δημοσίου χρήματος. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: 

 Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι στην επιτροπή Υγείας οι οποιεσδήποτε μικροκομματικές σκοπιμότητες 
μένουν και θα μείνουν στην άκρη, γιατί προέχει πάνω απ’ όλα η υγεία των πολιτών μας, των συμπολιτών μας. 

 Σας ευχαριστώ και απολογούμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

Λοιπόν, παράκλησή μου, παρακολουθείστε με τι θα πω, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικοί στην ψήφιση των τροπολογιών.  Άκουσα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ και το 
ΔΗΚΟ υπερψηφίζουν την πρώτη τροπολογία της ΕΔΕΚ και καταψηφίζουν τις υπόλοιπες.  Θέλω να ρωτήσω τα 
υπόλοιπα κόμματα, ΔΗΠΑ, ΕΛΑΜ…  Εφύαν οι Οικολόγοι, εν έσιει Οικολόγο μέσα… 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Και εμείς το ίδιο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και εσείς το ίδιο.  Τζιαι εσείς το ίδιο, κύριε Γιακουμή.   

 Οπόταν θα βάλω την πρώτη τροπολογία χωριστά τζιαι τις υπόλοιπες τέσσερις μαζί, κύριε Σιζόπουλε, αν 
μου επιτρέπεις;  

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Να καθορίσετε τη διαδικασία όπως νομίζετε καλύτερα εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Λοιπόν, ξεκινούμε τις τροπολογίες της ΕΔΕΚ.  Παρακαλώ τον γραμματέα να τις διαβάσει.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενες τροπολογίες του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2022 

Νόμος του 2022» 

Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

1. 22 1 02011 

 

Αμοιβές Παροχέων  

Υπηρεσιών Φροντίδας  

Υγείας 

€1.349.800.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι του πιο πάνω άρθρου, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγείας να ενημερώνεται γραπτώς ανά τρίμηνο για τις γενόμενες δαπάνες.  

Σημειώσεις:  

α. Γραπτή ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας ανά τρίμηνο για τον σφαιρικό 
προϋπολογισμό κάθε κατηγορίας παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές τροποποιήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρώτης τροπολογίας; 
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 Έσιετέ τες μπροστά σας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Τριάντα τρεις. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Αποχές.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρώτη τροπολογία της ΕΔΕΚ 
εγκρίνεται. 

 Πάμε στη δεύτερη τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

2. 22 1 02016 Εκπαίδευση και άλλα κίνητρα 
Παροχέων Υπηρεσιών 
Φροντίδας Υγείας 

€1.000.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή ποσοστού ύψους 50% από το πιο πάνω άρθρο και ένθεση σημείωσης, 
ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από το εναπομείναν κονδύλι ύψους €500.000, να 
ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  

Σημειώσεις: 

α. Τα έξοδα επιμόρφωσης των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με 
το ΓΕΣΥ να καλύπτονται από τους ίδιους τους παρόχους, καθότι αυτή καθ’ εαυτή η ένταξή τους στο 
ΓΕΣΥ προϋποθέτει συγκεκριμένα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά κριτήρια.   

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές τροποποιήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τρεις ψήφους υπέρ, τριάντα εναντίον και καμία αποχή, η δεύτερη τροπολογία απορρίπτεται.  

 Πάμε στην τρίτη τροπολογία. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

3. 23 1 03219 Επικοινωνία,  

Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα 

€1.190.000 

 Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από το πιο πάνω άρθρο ποσού ύψους €840.000 και ένθεση σημείωσης, 
ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από το εναπομείναν κονδύλι ύψους €350.000, να 
ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.   

Σημειώσεις: 

α. Μείωση του εν λόγω κονδυλίου σε ποσό ίσο με το δαπανηθέν κατά το οικονομικό έτος που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2021, καθότι το προϋπολογιζόμενο ποσό για δημοσιότητα είναι ιδιαίτερα υψηλό, 
δεδομένου του καθολικού χαρακτήρα του ΓΕΣΥ, της παρόδου τριών ετών περίπου από την έναρξη της 
εφαρμογής του και του γεγονότος ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά 
τους μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού ή και από τον προσωπικό τους ιατρό. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές τροποποιήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τρεις ψήφους υπέρ, τριάντα εναντίον και καμία αποχή, η τρίτη τροπολογία απορρίπτεται. 

 Πάμε στην τέταρτη τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σελίδα Κεφάλαιο Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

4. 24 1 04650 Υποστήριξη Συστήματος 
Πληροφορικής και άλλων 
Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
ΓΕΣΥ 

€9.476.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη από το σχετικό κονδύλι, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Σημειώσεις: 

α. Η επεξήγηση που δίδεται στον προϋπολογισμό σχετικά με την πιο πάνω υποομάδα δαπανών δεν είναι 
επαρκής, ώστε να δικαιολογήσει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και μάλιστα με αύξηση σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου του 2021 της τάξεως του 40-50%.  
Για την αποδέσμευση του εν λόγω ποσού να απαιτείται λεπτομερής ενημέρωση της επιτροπής τόσο για 
τη διαδικασία όσο και για την επιμέρους κατανομή του.  

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές τροποποιήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τρεις ψήφους υπέρ, τριάντα εναντίον και καμία αποχή, η τέταρτη τροπολογία απορρίπτεται. 

 Πάμε στην πέμπτη τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

5. 25 1 07740 Αγορά/Εφαρμογή Συστήματος  

Πληροφορικής 

€7.660.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι του πιο πάνω άρθρου, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη από το σχετικό κονδύλι, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Σημειώσεις:  

α. Ο έλεγχος αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι ο ΟΑΥ θα παρέχει τη δυνατότητα στον Επίτροπο Εποπτείας 
ΓΕΣΥ να έχει έγκαιρη πρόσβαση σε απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ερευνών του γραφείου 
του. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές τροποποιήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τρεις ψήφους υπέρ, τριάντα εναντίον και καμία αποχή, η πέμπτη τροπολογία απορρίπτεται. 

 Κύριε Λεωνίδου, καταλαβαίνω ότι σε μια από τις τέσσερίς σας τροπολογίες εκάμετε μία τροποποίηση. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Στη δεύτερη, κύριε Πρόεδρε, θα παραμείνουν οι συμβουλευτικές επιτροπές μόνο, τα άλλα αποσύρονται. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Λοιπόν, υπάρχει κάποιος ο οποίος θα διαφοροποιηθεί σε κάποιες από τις προτάσεις του ΔΗΚΟ ή να τις 
βάλω μαζί; Μια μια;  Από τη στιγμή που υπάρχει απαίτηση για μια μια, θα είναι μια μια.   

 Πάμε στις τροπολογίες του ΔΗΚΟ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενες τροπολογίες του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμος του 2022» 

Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

1. 22 1 02016 Εκπαίδευση και Άλλα Κίνητρα 
Παροχέων Υπηρεσιών 
Φροντίδας Υγείας 

€1.000.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι του πιο πάνω άρθρου, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγείας να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες.  

Σημειώσεις:  

α. Γραπτή ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες 
που αφορούν το κονδύλι για την εκπαίδευση και παροχή άλλων κινήτρων στους παροχείς υπηρεσιών 
φροντίδας υγείας. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές τροποποιήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρώτης τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, η πρώτη τροπολογία εγκρίνεται. 

 Πάμε στη δεύτερη τροπολογία του ΔΗΚΟ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα Επεξήγηση Ποσό 

2. 22 1 02050 Αμοιβές Προέδρου,  

Μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου και 
Συμβουλευτικών Επιτροπών 

€161.281 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγείας να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες.  

Σημειώσεις:  

α. Γραπτή ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες 
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που αφορούν το κονδύλι για την αμοιβή των συμβουλευτικών επιτροπών του Οργανισμού Ασφάλισης 
Υγείας. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές τροποποιήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  Με την αλλαγή που ανέφερε ο κ. Λεωνίδου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τέσσερις εναντίον. 

 Ο κ. Θεοπέμπτου, διαφοροποιήθηκε.  Ναι, ναι. 

 Αποχές δεν υπάρχουν αντιλαμβάνομαι. 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, τέσσερις εναντίον και καμία αποχή, η δεύτερη τροπολογία εγκρίνεται.   

 Πάμε στην τρίτη τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

3. 23 1 03210 Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου €2.193.558 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες.  

Σημειώσεις:  

α. Γραπτή ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες 
που αφορούν το κονδύλι για τα έξοδα λειτουργίας γραφείου. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές τροποποιήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, η τρίτη τροπολογία του ΔΗΚΟ 
εγκρίνεται. 

 Πάμε στην τέταρτη τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Σελίδα Κεφάλαιο Υποομάδα Επεξήγηση Ποσό 

4. 24 1 04650 Υποστήριξη Συστήματος 
Πληροφορικής και άλλων 
Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
ΓΕΣΥ 

€9.476.000 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες.  

Σημειώσεις: 

α. Γραπτή ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες 
που αφορούν το κονδύλι για υποστήριξη συστήματος πληροφορικής και άλλων επιχειρησιακών 
διαδικασιών ΓΕΣΥ. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές τροποποιήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, η τέταρτη τροπολογία του ΔΗΚΟ 
εγκρίνεται. 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη;  Θα περάσουμε στην ψήφιση. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Όι, για τζιείνους τους λίγους που μας ακούν, οι τροπολογίες του ΔΗΚΟ όλες αφορούν απλώς 
ενημέρωση της επιτροπής.  Δεν υπάρχει τίποτε άλλο.  Είναι απλή ενημέρωση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Ναι, είπεν τα ο κ. Λεωνίδου στην εισαγωγή του. 

 Πάμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

  Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ποσού ύψους €1.386.960.000 
για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 5. 

 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και 
εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 7. 
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 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχου προσώπου.   Άρθρο 9. 

 Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.  Άρθρο 10. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 11. 

 Δημιουργία νέων θέσεων.  Άρθρο 12. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων και λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια 
δαπανών.  Άρθρο 13. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 13; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τριάντα έξι. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχή; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 13 εγκρίνονται.  

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 
2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αντιλαμβάνομαι με τις ίδιες ψήφους. 

 Πόσοι ψηφίζετε υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχή; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 
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 Πάμε στο 13ο θέμα που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 
Υγείας του 2022 Νόμος του 2022». 

 Να παρακαλέσω τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ποσού ύψους 
€569.791.931 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022.  

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

Σάβια Ορφανίδου, αναπλ. πρόεδρος Χρύσανθος Σαββίδης 

Χαράλαμπος Πάζαρος Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μαρίνα Νικολάου Μιχάλης Γιακουμή 

Χρίστος Χριστόφιας  

 H Κoινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος 
του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ), συνοδευόμενος από μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
και της διεύθυνσης του οργανισμού, και ο Επίτροπος Εποπτείας ΓΕΣΥ. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης το 
μέλος της επιτροπής κ. Πανίκος Λεωνίδου, καθώς και οι βουλευτές κ. Γιώργος Λουκαΐδης και Κυριάκος 
Χατζηγιάννης. 

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΚΥΠΥ για το έτος 
2022.  

 Ο υπό αναφορά προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες ύψους €569.791.931 και έσοδα ύψους 
€549.592.022, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία (€28.000.000) και Υπηρεσίες Γενικού 
Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) (€120.000.000), καθώς και από έσοδα προερχόμενα από το Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (€19.908.440), την παροχή εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας 
(€70.721.631), την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας (€238.094.731), εγγραφές ασθενών στους 
προσωπικούς ιατρούς του ΟΚΥΠΥ (€14.906.655), καθώς και από άλλες πηγές (€57.960.565). 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΟΚΥΠΥ για το έτος 2022 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Αποδοχές προσωπικού (€59.952.015), οι οποίες προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: 

α. Θέσεις για στελέχωση των κεντρικών γραφείων του οργανισμού. 

β. Νέες θέσεις σε διοικητικό, ιατρικό, παραϊατρικό, γραμματειακό και λογιστικό προσωπικό, οι οποίες 
θα βοηθήσουν τον οργανισμό να λειτουργήσει στο πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον του ΓΕΣΥ, 
μέσω της δημιουργίας σωστών δομών με εξειδικευμένο προσωπικό και γνώσεις, και να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 

γ. Θέσεις για το υφιστάμενο προσωπικό το οποίο θα παραιτηθεί από τη δημόσια υπηρεσία και θα 
υπογράψει συμβόλαιο με τον οργανισμό. 

2. Παροχή κινήτρων (€5.625.141) στους ακόλουθους: 

α. Στους προσωπικούς ιατρούς για εγγραφή αριθμού δικαιούχων, ώστε ο οργανισμός να έχει έσοδα 
από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), διασυνδέοντας παράλληλα την παραγωγικότητα με 
την αντιμισθία των προσωπικών ιατρών. 

β. Στους ειδικούς ιατρούς σε σχέση με την ενδονοσοκομειακή και την εξωνοσοκομειακή φροντίδα 
υγείας όπως προβλέπει η συμφωνία του οργανισμού με τις συντεχνίες ιατρών. 

3. Ωρομίσθιο προσωπικό (€46.853.315). 

4. Λειτουργικές δαπάνες (€77.169.005). 

5. Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις (€27.818.198). 

6. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (€282.177.570). 
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7. Αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων (€26.859.357). 

8. Αγορά μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (€6.774.154). 

9. Ανέγερση, επέκταση και βελτίωση κτιρίων (€38.384.627). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, επειδή ο 
προϋπολογισμός του ΟΚΥΠΥ για το έτος 2022 είναι ελλειμματικός κατά €20.199.909, το διοικητικό συμβούλιο 
του ΟΚΥΠΥ προτίθεται να επιδιώξει, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, εξοικονομήσεις στις λειτουργικές του 
δαπάνες και αύξηση των εσόδων του. 

 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, 
ανέφερε ότι στις προτεραιότητες του ΟΚΥΠΥ είναι η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των 
νοσηλευτηρίων, του ιατρικού εξοπλισμού και των οχημάτων.  Σχετικά με το κόστος εργοδότησης προσωπικού, 
σημείωσε ότι με την αυτονόμηση του οργανισμού προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας ίδιων υποστηρικτικών 
δομών, οι οποίες θα αντικαταστήσουν υπηρεσίες που ο οργανισμός ελάμβανε από το κεντρικό κράτος, όπως 
είναι οι υπηρεσίες του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και 
του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.  
Όσον αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες του προϋπολογισμού, ενημέρωσε την επιτροπή ότι προγραμματίζονται 
έργα ανάπτυξης στα νοσηλευτήρια του οργανισμού ανά το παγκύπριο, ώστε αυτά να καταστούν ανταγωνιστικά 
έναντι του ιδιωτικού τομέα και προσιτά στον ασθενή.  Σημείωσε περαιτέρω ότι οι δράσεις του οργανισμού 
αναμένεται να επικεντρωθούν στον τομέα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στον τομέα 
εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας με σειρά σχετικών ενεργειών προς επαύξηση των εσόδων του.  
Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι πρόκειται για ισορροπημένο προϋπολογισμό με τον οποίο αναμένεται να 
επιτευχθεί λειτουργικό πλεόνασμα, σημαντικό για την πορεία αυτονόμησης του οργανισμού. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του προτεινόμενου προϋπολογισμού μέλη της επιτροπής και μη μέλη της 
ζήτησαν όπως δημοσιευτεί το επιχειρησιακό πλάνο του ΟΚΥΠΥ, ώστε η Βουλή να μπορεί να ασκεί έλεγχο 
σχετικά με την πορεία εφαρμογής του.  Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη αντιμετώπισης από τον οργανισμό των 
προβλημάτων στελέχωσης της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου, καθώς 
και διαχείρισης ζητημάτων ορθής στελέχωσης των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών 
δημόσιων νοσηλευτηρίων, λειτουργίας Μεταμοσχευτικού Κέντρου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και 
ανέγερσης του νέου Νοσοκομείου Αθαλάσσας. 

 Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε ενημέρωση για τα πιο κάτω:  

1. Τα κριτήρια που τέθηκαν ως προς την προτεραιοποίηση των έργων που προγραμματίζονται και τον 
χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους.  

2. Τη στελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. 

3. Την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων των δημόσιων νοσηλευτηρίων. 

4. Τον εμπλουτισμό του διαθέσιμου ιατρικού εξοπλισμού. 

5. Την παραχώρηση κινήτρων σε ιατρούς, για να συμβληθούν με τον οργανισμό.  

 Τέλος, η επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις σε σχέση με επιμέρους κονδύλια δαπανών του 
προϋπολογισμού. 

 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ όσον αφορά τη δημοσίευση του επιχειρησιακού 
πλάνου του οργανισμού δήλωσε ότι αυτό αποτελεί εμπιστευτικής φύσεως έγγραφο το οποίο δεν ενδείκνυται να 
δημοσιοποιηθεί, καθ’ ότι η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που περιέχει ενδέχεται να πλήξει τον ίδιο τον 
οργανισμό, δεδομένου του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί.  Ωστόσο, όπως 
ανέφερε ο ίδιος, αυτό έχει ήδη κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, ενώ το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού 
εξέφρασε την πρόθεση να το παρουσιάσει και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας.  Περαιτέρω, 
ενημέρωσε την επιτροπή για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα διάφορα εξαγγελθέντα αναπτυξιακά έργα. 

 Σε σχέση με τα επιμέρους ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή ζήτησε από 
της εκπροσώπους του ΟΚΥΠΥ της κατατεθούν γραπτώς οι απαντήσεις ενώπιόν της. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και, 
αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

3. Η αναπληρώτρια πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο 
έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2022. 

4. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το 
μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της 
βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της 
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Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην 
ολομέλεια του σώματος. 

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υποβάλλει την παρούσα έκθεσή 
της για τη λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Σιζόπουλος, η κ. Ορφανίδου, η κ. Νικολάου. 

 Κύριε Σιζόπουλε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του ΟΚΥΠΥ, όμως, την ίδια στιγμή 
είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ορισμένα ζητήματα τα οποία ουσιαστικά μάς προκαλούν ανησυχία.  
Είναι κάποια τα οποία τα έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι 
δεν υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά την αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων στον βαθμό τον οποίο εμείς 
επιθυμούσαμε και κυρίως για να μπορέσουν τα δημόσια νοσηλευτήρια να καταστούν η ραχοκοκαλιά του 
γενικού συστήματος υγείας.   

 Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επιβεβαιώσει ότι, ακόμα και στις προηγμένες και ανεπτυγμένες ιατρικά 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υποβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας επέφερε σοβαρά προβλήματα 
όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.  Γι’ αυτή την κατάσταση πρέπει να τονίσουμε ότι από τον 
Ιούνιο του 2017, όταν ψηφίσαμε το επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ, δεν υπήρξε καμία, μα καμία 
προσπάθεια ουσιαστικής αναβάθμισης -ποιοτικής ως επί τω πλείστον και όχι μόνο- του δημόσιου τομέα της 
υγείας. 

 Η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας είναι τεράστια γι’ αυτό το ζήτημα και δεν είναι τυχαίο, όπως δεν ήταν 
τυχαίος και ο διορισμός των τριών Βρετανών εις το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ, του κ. Nicholson και των 
άλλων δύο.  Επ’  ευκαιρία να πούμε ότι πρόσφατα αντικαταστάθηκαν και οι άλλοι δύο Βρετανοί -χωρίς όμως 
καμία δημόσια ανακοίνωση- και διερωτώμαι γιατί δεν υπήρξε δημόσια ανακοίνωση.  Είναι προφανές ότι 
υπήρξαν σκοπιμότητες -και εύχομαι και ελπίζω οι σκοπιμότητες να σταματήσουν να υπάρχουν- και οι 
σκοπιμότητες ήταν συγκεκριμένες.  Κάποιοι ήθελαν ο δημόσιος τομέας να έχει την κατάληξη είτε των 
Κυπριακών Αερογραμμών είτε του συνεργατισμού και οι ευθύνες υπάρχουν σε αυτούς που είχαν την ευθύνη 
να κάμουν τους συγκεκριμένους σχεδιασμούς.  Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο και θα πρέπει -και είναι η τελευταία 
μας έκκληση προς το υπουργείο και προς τον ΟΚΥΠΥ- στο εναπομείναν χρονικό διάστημα που δικαιούται το 
κράτος να καλύψει ελλείμματα των δημόσιων νοσηλευτηρίων να προχωρήσει η σημαντική τεχνολογική 
αναβάθμιση σε ιατρικό εξοπλισμό, να ενισχυθεί το ιατρικό προσωπικό, να αυξηθούν οι κλίνες των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων και κυρίως να γίνει ομοιόμορφη αποκέντρωση, για να μπορεί να παρέχει ο δημόσιος τομέας 
ομοιόμορφες υπηρεσίες στους πολίτες σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Και ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό -και κλείνω με αυτό- που αφορά τα τμήματα 
Πρώτων Βοηθειών.  Υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή είναι τα πλέον βαρυφορτωμένα τμήματα του δημόσιου τομέα 
με τις συνεχόμενες παραπομπές.  Και πραγματικά διερωτώμαι, γιατί υπάρχει μια νομοθεσία με βάση την οποία 
θα έπρεπε από τον Ιούνιο του 2020 να ενταχθούν εις το ΓΕΣΥ και τα τμήματα Πρώτων Βοηθειών των ιδιωτικών 
νοσηλευτηρίων που έχουν συμβληθεί με το ΓΕΣΥ και με τον ΟΑΥ.  Γιατί δεν έχουν ενταχθεί και μόνο ένα 
ιδιωτικό νοσηλευτήριο έχει ενταχθεί;  Υπήρξαν οποιεσδήποτε παρεμβάσεις;  Υπήρξαν οποιαδήποτε μέτρα;  
Καθόλου!  Τα έχουμε αφήσει στην ουσία στον αυτόματα πιλότο με συγκεκριμένους στόχους. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Σιζόπουλε. 

 Κυρία Νικολάου. 

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Μας προβληματίζουν οι αλλεπάλληλες παραιτήσεις διευθυντών στον ΟΚΥΠΥ.  Αυτή τη στιγμή η 
κατάσταση που επικρατεί αντανακλά και την κατάσταση στη δημόσια υγεία.  Τα δημόσια νοσηλευτήρια, τα 
οποία είναι η ραχοκοκαλιά του ΓΕΣΥ και τα οποία έδειξαν τη σημασία τους στη διάρκεια της υγειονομικής 
κρίσης την οποία βιώνουμε στις μέρες μας, είναι σε κατάσταση πάρα πολύ άσχημη και αυτό μπορεί να το 
επιβεβαιώσει κάθε πολίτης, πλούσιος ή φτωχός, ο οποίος έτρεξε στο δημόσιο νοσοκομείο, για να λάβει 
θεραπεία αυτή την περίοδο.   
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 Θα επιμείνουμε φορτικά μέχρι να υπάρξουν οι κλίνες, μέχρι να υπάρξουν οι υποδομές εκείνες, η 
στελέχωση, μέχρι που το ιατρικό και παραϊατρικό νοσηλευτικό προσωπικό να μην εργάζεται σε συνθήκες 
επαγγελματικής εξουθένωσης.  Για ακόμα μια φορά θεωρούμε το δικαίωμα στην πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας αναφαίρετο δικαίωμα για κάθε πολίτη και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να 
εργαζόμαστε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Σαββίδη, η παράκλησή μου είναι μόνο να λέτε ’πού την αρχή, για να κανονίζω ποιοι μιλούν και με 
ποια σειρά. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. 

 Τα δημόσια νοσηλευτήρια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ΓΕΣΥ.  Και εμείς θέλουμε δημόσια 
νοσηλευτήρια ισχυρά, να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υγειονομικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες στον απλό 
τον κόσμο.  Μας λυπεί όμως κατάφωρα το ότι δυστυχώς τα χρήματα τα οποία δίνονται στο ΓΕΣΥ δεν 
αντανακλώνται στην ποιότητα την οποία θα αναμέναμε ως απλοί πολίτες. 

 Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι ο ΟΚΥΠΥ θα αλλάξει στάση συμπεριφοράς και θα επενδύσει 
χρήματα περισσότερα στα δημόσια νοσηλευτήρια.  Θέλουμε δυνατά τα νοσηλευτήριά μας τα δημόσια, τα 
θέλουμε ζωντανά, τα θέλουμε να προσφέρουν υπηρεσίες, θέλουμε τις Πρώτες Βοήθειες να ανταποκρίνονται 
στις καθημερινές ανάγκες του κόσμου, για τις οποίες δυστυχώς έχουμε ακούσει αρκετά τραγελαφικά.  Σήμερα 
στην επιτροπή Υγείας να αναφέρουμε ότι έχουμε δει και το θέμα του νοσοκομείου της πόλης της Πάφου, ένα 
νοσηλευτήριο το οποίο προσέφερε πολλά τόσα χρόνια και ζητήσαμε τι;  Τη διοικητική αυτονομία του, έτσι ώστε 
να μπορέσει να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες.    

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. 

 Κύριε Λουκαΐδη, εννά μιλήσετε; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Τα τμήματα Πρώτων Βοηθειών των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στην πλειοψηφία τους τα ίδια επέλεξαν να 
μην ενταχθούν και γίνεται προσπάθεια τώρα στην επόμενη περίοδο να ενταχθούν.  Αλλά να έχουμε υπόψη μας 
ότι αυτό συνιστούσε κάτι πολύ θετικό για τα δημόσια νοσηλευτήρια, γιατί τα Τμήματα Ατυχημάτων και 
Επειγόντων Περιστατικών είναι πύλες εισόδου τζιαι θα εμπορούσαν να έχουν αυξημένα έσοδα, ως εκ τούτου, 
τα δημόσια νοσηλευτήρια.  Και αντί να επενδύσουν, για να αναβαθμίσουν τα Τμήματα Ατυχημάτων και 
Επειγόντων Περιστατικών, δυστυχώς και εκείνα έμειναν στο έλεος της τύχης τους, όπως πλείστα τόσα 
ζητήματα, γεγονός που ανάγκασε τον Υπουργό της Υγείας, λίγο καιρό μετά που ανέλαβε, να πει αυτά που λέει 
η αντιπολίτευση δυστυχώς, προς τον ΟΚΥΠΥ:  «Έχει αναληφθεί σωρεία δεσμεύσεων και από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και από εσάς τζιαι δεν εκάμετε τίποτε ή σχεδόν τίποτε, για να τα υλοποιήσετε.  Και επιτέλους, τι 
κάμνετε για να τα υλοποιήσετε;».   

 Αν εζήτησα τον λόγο, ακριβώς είναι για να συμπληρώσω στα όσα σωστά είπε η κ. Νικολάου, ότι δηλαδή 
η επιτροπή Υγείας πολύ σωστά με εισήγηση του ΑΚΕΛ εζήτησε το επιχειρησιακό πλάνο από πλευράς ΟΚΥΠΥ, 
τον οδικό χάρτη δηλαδή μέσα από τον οποίο σχεδιάζει αυτό που εσυμφώνησε από το 2016 -μετά από επιμονή 
του ΑΚΕΛ- ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την αναβάθμιση δηλαδή και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του 
δημόσιου τομέα υγείας, ώστε να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του ΓΕΣΥ.  Ακόμα θα πάρουμε αυτό τον οδικό 
χάρτη, δυστυχώς.   

 Είμαστε σύμμαχοι με τον ΟΚΥΠΥ, με τον δημόσιο τομέα υγείας, πάνω απ’ όλα είμαστε σύμμαχοι με 
τους γιατρούς, με το παραϊατρικό προσωπικό, με τους επαγγελματίες υγείας, με τους εργαζόμενους συνολικά, 
οι οποίοι δίνουν μια τεράστια μάχη μέχρι αυτή την ώρα, γιατί ήταν τζιείνοι που ήταν στην πρώτη γραμμή της 
πανδημίας.  Και σώζουν ζωές μέχρι σήμερα, παρά την επαγγελματική εξουθένωση στην οποία αναφέρθηκε η 
κ. Νικολάου προηγουμένως, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε τούτο και να μην απαξιώνεται βεβαίως η δουλειά 
που γίνεται στα δημόσια νοσηλευτήρια.  Πλην όμως στέλλουμε αυτό τον κόσμο χωρίς τα απαιτούμενα 
εργαλεία, χωρίς τις απαιτούμενες υποδομές, χωρίς τον απαιτούμενο εξοπλισμό, με υποστελέχωση, με κακή 
οργάνωση τζιαι διοίκηση δυστυχώς, πράγματα που έπρεπε τζιαι πρέπει να γίνουν.   
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 Θα είμαστε δίπλα στον ΟΚΥΠΥ, όταν ξεκινήσει να υλοποιεί τέτοιες πολιτικές, και θέλω να το 
υπογραμμίσω.  Αλλά θα παρακολουθούμε και θα ελέγχουμε, γιατί, και αυτό που είπε ο κ. Σιζόπουλος είναι 
σωστό τζιαι το καταγγέλλουμε και εμείς επίσης εδώ και πολλά χρόνια, εάν δε στηριχτούν τα δημόσια 
νοσηλευτήρια και δεν εκσυγχρονιστούν, τότε, ναι, προκύπτει σ’ αυτή την περίπτωση ζήτημα βιωσιμότητας τζιαι 
κάποιοι θα βρουν την ευκαιρία είτε να παν’ να αλλάξουν τα φώτα του ΓΕΣΥ ενδεχομένως είτε να μας πουν 
«sorry», «συγγνώμη» -να το πω ελληνικά-, αλλά πρέπει να ιδιωτικοποιήσουμε τα νοσηλευτήριά μας.  Έσιει ένα 
fund τωρά που εμπήκε σε ένα νοσηλευτήριο, μπαίνει σε άλλο…  Θα το εγγράψουμε το θέμα, αν δεν εγράφτηκε 
ήδη… 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Γράφτηκε. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Εγράφτηκε;   

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Σήμερα.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 …στην επιτροπή Υγείας…  Στοχεύει και σε άλλα νοσηλευτήρια τζιαι στη Λευκωσία τζιαι στη Λεμεσό, 
πάμε σε υπερσυγκέντρωση δηλαδή, και αυτό το πράμα δημιουργεί κινδύνους αφ’ εαυτού.  Αλλά μπορεί τούτο 
το fund των πολλών δισεκατομμυρίων εύκολα να μπει τζιαι στα δημόσια νοσηλευτήρια αύριο, αν δεν τα 
στηρίξουμε όπως πρέπει να τα στηρίξουμε.  Εμείς θα είμαστε εκεί, για να βοηθήσουμε, ώστε να επιτευχθεί 
αυτό που εσυμφωνήθηκε ’πού το 2016· αναβάθμιση τζιαι εκσυγχρονισμός τους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κυρία Ορφανίδου. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, οι προηγούμενες ομιλίες ήταν παραπάνω ’πού πέντε λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όι, εν ήταν παραπάνω, κυρία Ορφανίδου.  Είναι τέσσερα λεπτά και σαράντα πέντε και οι δύο μαζί.  
Εμέτρησά τα.  Τέσσερα και σαράντα πέντε.  Έσιει τα ο κ. Κώστα καταγεγραμμένα. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Για το ΓΕΣΥ έχει ήδη μιλήσει ξεκάθαρα ο Ευθύμιος ο Δίπλαρος, όσον αφορά το πόσο μεγάλη κοινωνική 
κατάκτηση ήταν για τον τόπο και πιο για το ποια ήταν η κυβέρνηση που πραγματικά έφερε το ΓΕΣΥ και το 
εφάρμοσε με τη συνεργασία όλων και αυτό το ΓΕΣΥ που εψηφίσαμε θέλουμε να το διατηρήσουμε.  Και πάνω 
από όλα θεωρούμε ότι το ΓΕΣΥ που σήμερα εφαρμόζεται χρειάζεται να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε πάνω 
στη νομοθεσία την οποία ψηφίσαμε.   

 Θα πω ότι η πανδημία ήταν ένα μεγάλο stress test για το ΓΕΣΥ γενικότερα, αλλά και για τα κρατικά μας 
νοσηλευτήρια με πολύ θετικό πρόσημο.  Υπήρξαν αδυναμίες;  Υπήρξαν προβλήματα;  Βεβαίως και υπήρξαν 
και υπάρχουν και τα εντοπίζουμε και εμείς, αλλά, στη γενικότερη εικόνα, αυτό που πρέπει να τονίσουμε ξανά 
και ξανά είναι ότι, αν δεν ήταν η σωστή διαχείριση που είχε γίνει από την αρχή μέχρι τέλους, με όλες τις 
αδυναμίες, όπως και σε όλα τα κρατικά συστήματα όλων των χωρών παγκοσμίως, λόγω αυτής της 
πρωτόγνωρης πανδημίας, αν δεν ήταν αυτή η σωστή διαχείριση και αν δεν ήταν και βεβαίως οι θυσίες του 
ιατρικού και νοσηλευτικού και γραμματειακού και διοικητικού προσωπικού -τους οποίους ευχαριστούμε ξανά 
και ξανά από αυτό το βήμα- δεν ξέρω πού θα ήταν σήμερα η Κύπρος.   

 Αλλά στο κέντρο αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται, για να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ και για να 
αντιμετωπιστεί η πανδημία, ποιο είναι;  Είναι η αυτονόμηση των κρατικών μας νοσηλευτηρίων, η διοικητική και 
οικονομική, και ακριβώς αυτή την αυτονόμηση είναι που θέλουμε να διαφυλάξουμε, γιατί αυτή είναι και η 
φιλοσοφία και η αρχιτεκτονική και η ουσία του ΓΕΣΥ που εμείς ψηφίσαμε.  Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι 
κάποιοι διαχρονικά θέλουν να βάλουν κωλύματα σε αυτή την αυτονόμηση και είναι αυτοί, κύριε Λουκαΐδη, που 
θα οδηγήσουν με αυτά τα κωλύματα στην ιδιωτικοποίηση, αν ποτέ υπάρξει έτσι ενδεχόμενο στο μέλλον, και όχι 
εμείς, που στηρίζουμε συνεχώς το γεγονός ότι πρέπει να αυτονομηθούν. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 
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 Θέλω να πω ότι ο προϋπολογισμός του ΟΚΥΠΥ, όπως τον έχουμε δει στην επιτροπή Υγείας, είναι 
λειτουργικά πλεονασματικός, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.  Να πω ότι για το 2022 
έχουμε €4 εκατομ. πλεόνασμα, για το 2023 έχουμε €16,5 εκατομ. -αυτό προβλέπεται- και για το 2024 €26,5 
εκατομ.  Αυτό βασικά είναι ενδεικτικό των μικρών αλλά σταθερών βημάτων που κάμνει ο ΟΚΥΠΥ με όλες τες 
δυσκολίες της πανδημίας, για να μπορέσουμε να πετύχουμε μέχρι το 2024 την αυτονόμηση.  Γιατί αν είναι κάτι 
που πρέπει να τονίσουμε ξανά και ξανά, είναι ότι η κρατική χορηγία, που έχουμε όλοι ψηφίσει διά νόμου, είναι 
μέχρι το 2024 και δε νοείται ο Κύπριος πολίτης να ψηφίζει δύο φορές για το ίδιο πράγμα.  Το ένα είναι να 
στηρίζει το ΓΕΣΥ μέσα από τις εισφορές του, το οποίο κάνουμε όλοι, αλλά την ίδια ώρα να στηρίζεται το ΓΕΣΥ 
και τα κρατικά μας νοσηλευτήρια μέσω κρατικής χορηγίας.  Συνεπώς, έχουμε πει ότι, επειδή είναι τα πρώτα 
χρόνια και είναι δύσκολη η αυτονόμηση, να τα στηρίξουμε, αλλά πρέπει να συμμαζέψουμε αυτή την κατάσταση 
και γι’ αυτό τον λόγο εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που ακριβώς ο ΟΚΥΠΥ οδεύει προς αυτή την 
κατεύθυνση.  Και επαναλαμβάνω:  Αυτοί που δεν αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι η αυτονόμηση των 
κρατικών μας νοσηλευτηρίων είναι αυτοί που τα οδηγούν σε άλλα μονοπάτια και όχι σε αυτό το ΓΕΣΥ που 
εμείς ψηφίσαμε. 

 Επίσης, να πω ότι ακούσαμε εδώ για την κακοδιαχείριση, για το ότι υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού, 
κλινών...  Βεβαίως, μέσα στα πλαίσια της πανδημίας υπήρξαν κάποια προβλήματα όσον αφορά τις κλίνες, 
αλλά και τον εξοπλισμό.  Εγώ σας λέω ότι μέσα στην τριετία 2022-2024 και στα αναπτυξιακά έργα υπάρχουν 
€250 εκατομ. αυτή τη στιγμή που προβλέπονται από τον ΟΚΥΠΥ.  Τα €100 εκατομ. είναι εξοπλισμός και έχουν 
κατανεμηθεί στα επόμενα τρία χρόνια και τα €150 εκατομ. είναι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που χρειάζεται 
αυτός ο τόπος, για να αυξήσουμε και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα περίθαλψης των ασθενών μας.  Και όλα 
αυτά τα έργα είναι σε διάφορες επαρχίες και στις ορεινές μας περιοχές, είναι έργα που έχουν ήδη 
τροχοδρομηθεί και για το Νοσοκομείο της Αθαλάσσας και για τα θέματα της αιμοκάθαρσης στην Πάφο και για 
τον νέο σταθμό ασθενοφόρων στον Κάμπο και για το νέο κέντρο υγείας στο χωριό μου, στο Ακάκι, και πάρα 
πάρα πάρα πολλά άλλα, τα οποία θα πρέπει να κάνουμε εντός της τριετίας. 

 Όσον αφορά τη στελέχωση, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχει ένας νευραλγικός τομέας που 
χρειάζεται περαιτέρω στελέχωση και αυτά είναι τα ΤΑΕΠ και το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά όχι και να 
μηδενίζουμε την προσπάθεια που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια από τον ΟΚΥΠΥ, για να στελεχώσει τα κρατικά 
μας νοσηλευτήρια.  Μιλάμε για χίλιες ενενήντα τέσσερις θέσεις, εκ των οποίων διακόσιες τριάντα μία είναι νέοι 
γιατροί, τετρακόσιες σαράντα έξι θέσεις είναι νοσηλευτές και οι υπόλοιπες είναι επαγγελματίες υγείας και 
διοικητικό προσωπικό.  Όλα αυτά έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια με όλα τα προβλήματα και τις ελλείψεις, 
έχουν γίνει προσπάθειες.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τέλειωσε ο χρόνος σας, κυρία Ορφανίδου. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Θα πω και κάτι τελευταίο, γιατί το δικαιούμαι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Γιατί το δικαιούστε;  Έτσι, για να καταλάβω! 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Γιατί έχουν και οι άλλοι ξεπεράσει τον χρόνο τους.  Θα πω ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κυρία Ορφανίδου, με ενοχλεί το ότι αμφισβητείτε το τι έχω πει προηγουμένως. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Απολογούμαι, κύριε Πρόεδρε, τότε να με αφήσετε να ολοκληρώσω, όπως και τους υπόλοιπους, αν 
μπορώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Επαναλαμβάνω ότι πήραν λιγότερο χρόνο από τα πέντε λεπτά που δικαιούνταν. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Εγώ έχω μετρήσει διαφορετικά, αλλά βεβαίως… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θα σας αφήσω… 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Λέω ότι παρακαλώ, αν μπορείτε, να μας αφήσετε να ολοκληρώσουμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε, αλλά απαιτώ να αποσύρετε εκείνο το οποίο είπατε, ότι δηλαδή τους 
άφησα περισσότερο χρόνο και εσάς δε σας άφησα. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Αυτή ήταν η δική μου εντύπωση, δε νομίζω ότι θα παίξω με τα δευτερόλεπτα, αλλά… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δικαίωμά σας να έχετε… 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Σας ευχαριστώ που με αφήνετε να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δικαίωμά σας να έχετε όποια εντύπωση θέλετε.  Ο κ. Κώστα καταγράφει τον χρόνο και είναι 
καταγεγραμμένος ο χρόνος. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, στην προηγούμενη συζήτηση είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, τελειώστε, κυρία Ορφανίδου… 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Να σας παρακαλέσω, αν μπορώ να ολοκληρώσω… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μην ταλαιπωρείτε την ολομέλεια!   

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ταλαιπωρούμε την ολομέλεια! 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Να ’στε καλά!  Ευχαριστώ.  Θα ολοκληρώσω. 

 Όσον αφορά το θέμα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και των ΤΑΕΠ, ως Δημοκρατικός Συναγερμός 
θέσαμε αυτό το θέμα ενώπιον της επιτροπής Υγείας, το οποίο αγκαλιάστηκε από όλους, και έχουμε πει ότι είναι 
πολύ σημαντικό να δοθούν κίνητρα, για να ενταχθούν και τα ΤΑΕΠ των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓΕΣΥ. 

 Ο ΟΑΥ, που εσείς πριν από λίγο λέγατε ότι κάνει εξαιρετική δουλειά, είναι αυτός που μας λέει τώρα ότι 
είχαν δοθεί τα κίνητρα αρχικά στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αλλά ένα νοσηλευτήριο αποφάσισε να εντάξει το 
ΤΑΕΠ του, το άλλο είχε κλείσει και το άλλο αποφάσισε να μην το εντάξει.  Και έχουν ήδη ενημερώσει τη Βουλή 
ότι, όταν λυθεί το θέμα της διαφωνίας του ΟΑΥ με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια στις συμφωνίες, τότε θα 
επανέλθουν, για να δώσουν και άλλα κίνητρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποσυμφορηθούν τα 
δημόσια ΤΑΕΠ.  Και γι’ αυτό τον λόγο στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και ουδέποτε έχει αρνηθεί ο ΟΑΥ… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, εξεπεράσετε κατά πολύ τον χρόνο σας, κυρία Ορφανίδου! 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 …ή ο ΟΚΥΠΥ να στηρίξει αυτό το θέμα.  Ευχαριστώ.   

 Για το επιχειρησιακό πλάνο, ένα τελευταίο σχόλιο, ως προεδρεύουσα της επιτροπής Υγείας, είπα ότι θα 
κάνουμε μια ξεχωριστή συνεδρία, για να παρουσιαστεί… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Τορναρίτη, άλλη φορά να μεν αποφασίζετε στις συσκέψεις των αρχηγών…  

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 …το επιχειρησιακό πλάνο του ΟΚΥΠΥ και αυτό θα πράξουμε και εκεί μπορούμε…   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 …και των εκπροσώπων! 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά ήταν σημαντικά… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κυρία Ορφανίδου, αποφάσισε η σύσκεψη κάποια πράματα! 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.   

 Δεν έχω δει την ίδια αντιμετώπιση πάντως προς άλλους βουλευτές εδώ!   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Επήρεν ο κ. Δίπλαρος αντίστοιχο χρόνο με τον κ. Λουκαΐδη προηγουμένως.  Εννά πάρετε και εσείς 
τώρα άλλο τόσο χρόνο;   

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ:   

 Ετέλειωνα, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Επήρεν ο κ. Δίπλαρος τον χρόνο.  Όταν αποφασίζει η Σύσκεψη των Αρχηγών ή των Εκπροσώπων των 
Κομμάτων κάποια πράγματα, ε, νομίζω πρέπει να τα σεβούμαστεν όλοι μας, τζιαι πρώτος τζιαι καλύτερος εγώ.   

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ:   

 Ναι, κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ, αλλά επειδή δεν έγινε σεβαστό από άλλους…  Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, προχωρούμεν παρακάτω. 

 Πάμε στη δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ποσού ύψους  
€569.791.931 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2.   

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων και λειτουργοί που ασκούν έλεγχο  

πάνω στα κονδύλια δαπανών.  Άρθρο 5. 

 Μειωμένος μισθός εισδοχής.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχου προσώπου.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας.  Άρθρο 8.   

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 9.   

 Ίδρυση νέων θέσεων.  Άρθρο 10.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 10;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 



1363 

 Κανείς, καμία εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 10 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 
Υγείας του 2022 Νόμος του 2022.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 14 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του 2022 Νόμος του 2022».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 14 θέματος:  Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Συμβουλίου της Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ποσού ύψους €224.802 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022.   

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 
Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Σάβια Ορφανίδου, αναπλ. πρόεδρος  Χρίστος Χριστόφιας 

 Χαράλαμπος Πάζαρος Χρύσανθος Σαββίδης 

 Μαρίνα Νικολάου  Μιχάλης Γιακουμή 

 H Koινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2022.  Στην εν λόγω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον 
της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών και η πρόεδρος του 
Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΣΙΥΑ). 
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 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΣΙΥΑ για το 
οικονομικό έτος 2022.  

 Ο προϋπολογισμός του ΣΙΥΑ για το έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους 
€224.802 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται από κρατική χορηγία (€222.802) και από άλλες 
πηγές (€2.000). 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΣΙΥΑ για το έτος 2022 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Μισθοδοσία υπαλλήλων (€28.152). 

2. Λειτουργικές δαπάνες (€61.550). 

3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (€111.500). 

 Στο στάδιο της συζήτησης του προτεινόμενου προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ 
άλλων ο αριθμός των αιτήσεων που υποβάλλονται ετησίως στο ΣΙΥΑ, τα τέλη που εισπράττονται από την 
υποβολή τους, καθώς και το ποσοστό των αιτήσεων που τυγχάνουν έγκρισης. Μέλη της επιτροπής ζήτησαν 
επίσης ενημέρωση κατά πόσον οι υπηρεσίες που παρέχει το ΣΙΥΑ τυγχάνουν ικανοποιητικής αξιοποίησης από 
την κοινωνία, ενώ επισήμαναν παράλληλα την ανάγκη για αύξηση του προϋπολογισμού του ΣΙΥΑ, ώστε να 
ενισχυθεί το έργο του. Αναφερόμενοι γενικότερα στην ανάγκη περαιτέρω στήριξης της διαδικασίας 
εξωσωματικής γονιμοποίησης από το κράτος, μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι αναμένουν περαιτέρω αύξηση 
του σχετικού κονδυλίου, όταν οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, ενώ παράλληλα επισήμαναν την 
ανάγκη αναθεώρησης του υφιστάμενου σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Τέλος, η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα 
στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με επιμέρους κονδύλια δαπανών του προϋπολογισμού. 

 Σε ό,τι αφορά τα πιο πάνω ζητήματα τα οποία τέθηκαν από τα μέλη της επιτροπής, η πρόεδρος του 
ΣΙΥΑ έδωσε διευκρινίσεις σε σχέση με επιμέρους προϋπολογιζόμενες δαπάνες και επιφυλάχθηκε να 
τοποθετηθεί γραπτώς επί των λοιπών ζητημάτων τα οποία τέθηκαν από τα μέλη της επιτροπής. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και 
αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η αναπληρώτρια πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της 
βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την 
κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΣΙΥΑ για το έτος 2022. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

  Υπάρχουν ομιλητές σε θέματα αρχής; 

  Ναι, κυρία Ορφανίδου. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ:   

 Από τη θέση μου, κύριε Πρόεδρε.  Δε θα χρειαστώ περισσότερο από ένα λεπτό, για να πω ότι 
εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια, με δύο 
αναθεωρήσεις του σχεδίου για αντιμετώπιση της υπογονιμότητας στην Κύπρο, έχει αναβαθμίσει βασικά τις 
κρατικές του επιχορηγήσεις που δίνονται για τα θέματα των εξωσωματικών, και τον Απρίλη του 2020 και τον 
Σεπτέμβρη του 2021, και ο στόχος βασικά είναι να μπουν σημαντικές προσθήκες, για να τροποποιήσουμε το 
νομοσχέδιο και να έχουν ίση αντιμετώπιση και τα ζευγάρια στον γάμο και τα μονήρη άτομα, αλλά και τα 
ζευγάρια που δεν έχουν νυμφευθεί.  Και έχει μάλιστα προωθηθεί και συγκεκριμένο κονδύλι, που έχει σπάσει 
για κάθε στάδιο της εξωσωματικής, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στα πλαίσια αυτά έχουμε 
ξεκινήσει και εκστρατεία, για να ενημερώσουμε τον γυναικείο πληθυσμό για το πόσο σημαντική είναι η φύλαξη 
των ωαρίων και γι’ αυτό τον λόγο δίνεται και επιχορήγηση στα άτομα ηλικίας τριάντα πέντε ετών και άνω και με 
πιστοποιητικό υγείας, αν υπάρχει πρόβλημα υγείας, στα άτομα κάτω των τριάντα πέντε.   

 Οπότε, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας και για τον ρόλο του συμβουλίου και για τον τρόπο που 
λειτουργεί και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και αυτή τη στήριξη στο μέλλον, όταν το 
επιτρέψουν οι δημοσιονομικές μας συνθήκες.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 
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 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Και εγώ από τη θέση μου εδώ, πολύ σύντομα.   

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, καθώς οι αιτίες της υπογεννητικότητας ποικίλλουν 
και διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους.  Είναι πλέον ολοφάνερο ότι τα τελευταία χρόνια η οικονομική 
ανασφάλεια έχει προκαλέσει μία σειρά προβλημάτων στην κοινωνία μας.  Χωρίς σταθερή εργασία και χωρίς 
σταθερό εισόδημα, τα νέα ζευγάρια δεν τολμούν να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας, με αποτέλεσμα 
να αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας των ζευγαριών που τεκνοποιούν.  Με άλλα λόγια, η επαγγελματική εξέλιξη 
και κατ’ επέκταση η οικονομική ευημερία των νέων μας καθορίζεται εν πολλοίς από τις απανωτές κρίσεις, 
οικονομική και πανδημική, με αποτέλεσμα η δημιουργία οικογένειας να καθυστερεί, συγκριτικά τουλάχιστον με 
τις προηγούμενες δεκαετίες.  Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλεί δυσκολίες στην απόκτηση ενός παιδιού.   

 Έμφαση πρέπει να δοθεί στα ζευγάρια και στις μονήρεις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν 
οικογένεια και οδηγούνται στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για διάφορους λόγους.  Δεν πρέπει να 
στερείται κανένα ζευγάρι ή καμία γυναίκα το δικαίωμα της αναπαραγωγής και προπαντός για οικονομικούς 
λόγους.  Η πολιτεία θα πρέπει να εξετάσει το θέμα σοβαρά και να δοθούν κίνητρα στα νέα ζευγάρια.  
Επομένως, στη ΔΗΠΑ-Συνεργασία θεωρούμε πολύ σημαντική την όποια βοήθεια μπορεί να δοθεί στα 
ζευγάρια, αλλά και στις μονήρεις γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά.  Η επιστήμη έχει 
προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα σε αυτές τις περιπτώσεις και να 
παρέχει όλα τα επιστημονικά και οικονομικά εργαλεία.  Άλλωστε, τα παιδιά είναι χαρά, είναι αγάπη, είναι το 
μέλλον αυτού του τόπου.   

 Για τους λόγους αυτούς θα στηρίξουμε τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κυρία Νικολάου. 

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ:   

 Θα στηρίξουμε επίσης τον προϋπολογισμό, αλλά με την ευκαιρία αυτή πρέπει να πούμε ότι ασφαλώς 
στηρίζουμε και ζητούμε την επέκταση της επιδότησης σε αυτούς που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.  Όμως, με την ευκαιρία τούτη, πρέπει να τονίσουμε ότι το κράτος πρέπει να 
διασφαλίζει και να αναγνωρίζει τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα των γυναικών, στηρίζοντας τόσο 
την πρόσβαση κάθε γυναίκας στις μεθόδους αντισύλληψης και στην τεχνητή διακοπή κύησης όσο και σε 
υψηλού επιπέδου φροντίδα υγείας που αφορά στην εγκυμοσύνη, στον τοκετό, στη λοχεία, αλλά ασφαλώς και 
στο θέμα το οποίο συζητούμε τώρα, την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.   

 Εύχομαι και ελπίζω, όταν θα συζητήσουμε την επέκταση του σχεδίου αυτού, να μην ακούσουμε 
αναχρονιστικές αντιλήψεις που είχαν ειπωθεί στο παρελθόν στην επιτροπή Υγείας, που είχαν να κάνουν με 
φόβους προερχόμενους από βαθιά συντηρητικές αντιλήψεις, που είχαν να κάνουν με τη χρήση του σχεδίου 
αυτού από ομόφυλα ζευγάρια κ.ο.κ.  Επαναλαμβάνω η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ θα στηρίξει τον 
προϋπολογισμό. 

 Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
ποσού ύψους €224.802 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2.   

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων και λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια 
δαπανών.  Άρθρο 5. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 6. 
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 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχου προσώπου.  Άρθρο 8.   

 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 9.   

 Απαγόρευση πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας.  Άρθρο 10.   

 Επιδόματα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.  Άρθρο 11.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 11;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις υπέρ, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κανείς, καμία εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 11 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις υπέρ, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κανείς, καμία εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Αντιλαμβάνομαι, με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο 
ψηφίζεται σε νόμο.   

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας.  

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα νομοσχέδια και οι 
προτάσεις νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με τον 
σχετικό κατάλογο που ήδη έχει διανεμηθεί.  
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(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ Κοινοποίηση 
σε 

1. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.053-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων 

2. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
 (Αρ. Φακ. 23.01.063.054-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων 

3. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.055-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

4. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.018-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων 

5. Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.019-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

6. Οι περί Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας 
Καζίνου Κύπρου - Θέση Εκτελεστικού 
Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.020-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

7. Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Τερματισμός Απασχόλησης 
Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.021-2022). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Άμυνας 

8. Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.022-2022). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Άμυνας 

9. Οι περί Τμήματος Υπηρεσιών 
Πληροφορικής - Θέση Ανώτερου 
Λειτουργού Πληροφορικής (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.023-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση 
Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα 
Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.023-2022). 

Χρύσανθο Σαββίδη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Πάφου 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων 

2. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.024-2022). 

Κυριάκο Χατζηγιάννη, 
Ονούφριο Κουλλά και Νίκο 
Σύκα εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού και 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 
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Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

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

(Oι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.195, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Σε σχέση με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της 
γερμανικής εταιρείας “Berater der Offentlichen Hand GmbH (PD)” για την αναβάθμιση του επιχειρησιακού 
πλάνου που ετοιμάστηκε το 2019 για την υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντας του υπουργείου, παρακαλώ τον 
αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα: 

1. Τι έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και τι παραμένει να υλοποιηθεί από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής 
για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου; 

2. Ποιο είναι το πλάνο του συγκεκριμένου έργου; 

3. Ποιοι είναι οι μέτοχοι της συγκεκριμένης εταιρείας που εκμισθώθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για τη 
διεκπεραίωση του έργου;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.196, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Χρύσανθου Σαββίδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1.  Για τον αριθμό εκπαιδευτικών που διορίστηκαν στη δημοτική εκπαίδευση από τους Πίνακες Διοριστέων 
και Διορισίμων για τις σχολικές χρονιές α. 2019-2020, β. 2020-2021 και γ. 2021-2022 και κατά καθεστώς 
εργοδότησης i. μόνιμοι επί δοκιμασία, ii. συμβασιούχοι-έκτακτοι, iii. αορίστου χρόνου και iv. ανάπηροι. 

2.  Για τον αριθμό εκπαιδευτικών που διορίστηκαν στη μέση εκπαίδευση από τους Πίνακες Διοριστέων και 
Διορισίμων για τις σχολικές χρονιές α. 2019-2020, β. 2020-2021 και γ. 2021-2022, κατά ειδικότητα, 
όπως αγγλικά, βιολογία, γαλλικά κ.ά., και κατά καθεστώς εργοδότησης, όπως i. μόνιμοι επί δοκιμασία, ii. 
συμβασιούχοι- έκτακτοι, iii. αορίστου χρόνου και iv. ανάπηροι. 

3. Για τον αριθμό εκπαιδευτικών που διορίστηκαν στην τεχνική εκπαίδευση από τους Πίνακες Διοριστέων 
και Διορισίμων για τις σχολικές χρονιές α. 2019-2020, β. 2020 -2021 και γ. 2021-2022, κατά ειδικότητα, 
όπως αργυροχοΐα, γεωπονία, γραφικές τέχνες κ.ά., και κατά καθεστώς εργοδότησης, όπως i. μόνιμοι επί 
δοκιμασία, ii. συμβασιούχοι-έκτακτοι, iii. αορίστου χρόνου και iv. ανάπηροι.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.197, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 

 «Έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι αρκετοί αστυνομικοί σταθμοί στην ύπαιθρο είναι 
υποστελεχωμένοι.  Υπάρχουν περιπτώσεις που σταθμοί της υπαίθρου στελεχώνονται από έναν και μόνο 
αστυνομικό.  Συνεπεία τούτου, ευνόητα δημιουργούνται ζητήματα, όταν ο επί καθήκοντι αστυνομικός καλείται 
να διερευνήσει υποθέσεις και/ή καταγγελίες που προκύπτουν εκτός του σταθμού, όπως σε περιπτώσεις για 
διερεύνηση καταγγελιών κλοπής, συμπλοκής ή ατυχημάτων κ.λπ., με αποτέλεσμα ο αστυνομικός σταθμός 
στην ουσία να μη λειτουργεί και να μη δύναται να δεχθεί πολίτες που είτε επισκέπτονται τον σταθμό είτε 
τηλεφωνούν, για να υποβάλουν παράπονα και/ή καταγγελίες και/ή να ζητήσουν βοήθεια. 

 Πέραν των πραγματικών προβλημάτων της εύρυθμης λειτουργίας των αστυνομικών σταθμών της 
υπαίθρου που προκαλούνται συνεπεία της υποστελέχωσης, προκύπτουν και θέματα για το κύρος της 
αστυνομίας στα μάτια των πολιτών.  Μπροστά στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών δε χωρούν εκπτώσεις. 

 Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες διορθωτικές 
ενέργειες και/ή σχεδιασμούς θα προβεί το αρμόδιο υπουργείο για την επίλυση αυτού του σοβαρού ζητήματος.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.198, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Γιαλιάς της επαρχίας Πάφου 

ενημερώθηκα για το αίτημα της κοινότητας για επιδιόρθωση του οδοστρώματος του δρόμου που οδηγεί προς 
το μοναστήρι Χρυσογιαλιώτισσας. 
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 Το μοναστήρι της Χρυσογιαλιώτισσας αποτελεί πόλο έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες και γι’ 
αυτό η επιδιόρθωση του οδοστρώματος του υφιστάμενου δρόμου είναι σημαντική.  Πρόκειται για ένα δρόμο 
μήκους 3-4 χιλιομέτρων. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
προτίθεται να προβεί στα αναγκαία έργα βελτίωσης του οδοστρώματος του δρόμου προς το μοναστήρι της 
Χρυσογιαλιώτισσας στην κοινότητα Γιαλιάς και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.199, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Στην κοινότητα Αργάκας της επαρχίας Πάφου εντοπίζεται πολύ σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης των 
παραλιών. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες 
προβαίνει για αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης των παραλιών στην κοινότητα Αργάκας, αλλά και 
στην ευρύτερη περιοχή και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για προώθηση των απαιτούμενων έργων 
για επίλυση του προβλήματος.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.200, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Έχω ενημερωθεί για το αίτημα της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς για επίλυση του 
προβλήματος που παρουσιάζεται στην εγγραφή των αγροτικών δρόμων ως δημόσιων δρόμων. 

 Το πρόβλημα της εγγραφής των αγροτικών δρόμων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όλων των 
κοινοτήτων της υπαίθρου.  Η διαδικασία της απαλλοτρίωσης ή της συγκατάθεσης (υπογραφής) φαίνεται να μην 
επιλύει το πρόβλημα, καθώς για την απαλλοτρίωση δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κονδύλια, ενώ για την 
εξασφάλιση συγκατάθεσης υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις απροθυμία εκ μέρους των ιδιοκτητών. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες 
προτίθεται να προβεί για επίλυση του προβλήματος αυτού.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.201, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Αργάκας και Γιαλιάς, μου 
τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της ετοιμασίας της νέας δήλωσης πολιτικής για τις κοινότητες του 
διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς. 

 Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται 
για ετοιμασία της νέας δήλωσης πολιτικής για τις εν λόγω κοινότητες.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.202, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 « Τον Απρίλιο του 2016 η Βουλή ψήφισε ομόφωνα τον περί της Αποτέφρωσης Ανθρώπινης Σορού 
Νόμο, ο οποίος ρυθμίζει την καύση νεκρών στον τόπο μας, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα κάθε προσώπου 
να εφαρμοστεί η εκφρασμένη επιθυμία του σε σχέση με τη διάθεση της σορού του, όταν αποβιώσει.  Ωστόσο, 
μέχρι σήμερα δε λειτουργεί κανένα κέντρο αποτέφρωσης στον τόπο μας, αφού ούτε το κράτος ούτε 
δήμοι/κοινότητες ούτε ιδιώτες έχουν προχωρήσει σε ίδρυση τέτοιου κέντρου.  Κατά συνέπεια, σε περίπτωση 
επιθυμίας για αποτέφρωση, πρέπει να διενεργηθεί στο εξωτερικό, κάτι που καθιστά τη διαδικασία 
συναισθηματικά πιο επώδυνη και οικονομικά πολύ πιο επιβαρυντική. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων: 

1. αν θα καταθέσει και, αν ναι, πότε κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της 
νομοθεσίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 του σχετικού νόμου, 

2. αν προτίθεται η κυβέρνηση -δεδομένης και της απουσίας ενδιαφέροντος από ιδιώτες- να προχωρήσει 
στην ίδρυση και λειτουργία κέντρου ή κέντρων αποτέφρωσης, είτε ως κρατικών είτε με τη μορφή νομικού 
προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως κατά το άρθρο 17 του νόμου δύναται να πράξει.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.203, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 

 « Έγινα δέκτης παραπόνων πολιτών σχετικά με την καθυστέρηση της εξέτασης αιτήσεων που 
σχετίζονται με κοινωνικά επιδόματα και συντάξεις.  Αντιλαμβάνομαι ότι, πέραν της διεύρυνσης της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η επαρκής στελέχωση των αρμόδιων 
τμημάτων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να επιλυθούν αυτά τα 
προβλήματα.  Σχετικά με τα εν λόγω αρμόδια τμήματα, υπάρχουν έντονα παράπονα ότι αντιμετωπίζουν 
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προβλήματα υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται ο πολίτης και να μην υπάρχει η έγκαιρη 
εξέταση και πληρωμή των ανάλογων δικαιωμάτων στους δικαιούχους, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται. 

 Βάσει των ανωτέρω, παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός μάς πληροφορήσει σε ποιους σχεδιασμούς 
ή και ενέργειες σκοπεύει να προβεί στο επόμενο διάστημα για την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.094, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

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

 α. Μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Παραχώρησης για την Ανάπτυξη και Διαχείριση των 
Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, διάρκειας 25 χρόνων, που τέθηκε σε ισχύ στις 12/12/2006, 
ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Εταιρεία Hermes Airports Ltd ("Hermes"), έχει 
παραχωρηθεί καθορισμένος χώρος, ο οποίος περιλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις του παλιού 
Αερολιμένα. 

 β.  Με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και υποδομών των Αερολιμένων, η 
Hermes, μετά την λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων του Αερολιμένα Πάφου, προβαίνει σε 
ενέργειες σε συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για αξιοποίηση 
των παλαιών εγκαταστάσεων, στη βάση εμπορικού ενδιαφέροντος. 

 γ.  Σημειώνεται, ωστόσο, ότι σημαντικό μέρος του χώρου αξιοποιείται ήδη για εξυπηρέτηση 
γραφειακών αναγκών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Αερολιμένα, ενώ άλλο 
τμήμα του κτιρίου έχει οριστεί ως χώρος επείγουσας ανταπόκρισης (emergency response). 

2.  Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.» 

Απάντηση ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.142, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση από τον αρμόδιο Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
(ΟΚΥπΥ) είναι η ακόλουθη: 

1. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα για το πώς γίνεται η διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, 
σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ειδικός καταψύκτης μέσα στο δωμάτιο ακαθάρτων όπου τοποθετούνται 
τα ιατρικά απόβλητα (κίτρινες σακούλες).  Ο ΟΚΥπΥ διατηρεί σύμβαση με εταιρεία η οποία τα 
παραλαμβάνει κάθε μήνα, τα ζυγίζει και τα απομακρύνει από το Κέντρο Υγείας.  Αυτό συμβαίνει και σε 
όλα τα Κέντρα Υγείας παγκύπρια. 

2. Ως προς το δεύτερο ερώτημα για το πώς τυγχάνουν επεξεργασίας τα υγρά λύματα των μπάνιων και των 
αποχωρητηρίων και πού καταλήγουν, σας ενημερώνουμε ότι στην περιοχή του Πύργου Τυλληρίας δεν 
υπάρχει ακόμη αποχετευτικό σύστημα και έτσι τα υγρά λύματα του Κέντρου Υγείας, όπως και όλων των 
υποστατικών της περιοχής, καταλήγουν στα φρεάτια αποχέτευσης. 

3. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν 
περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.148, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω πως, σύμφωνα και με 
σχετική ενημέρωση που λήφθηκε από τον Αν. Γενικό Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου με 
επιστολή ημερ. 26/1/2022, το ΡΙΚ εφαρμόζει όλα τα μέτρα ώστε η διαδικασία αξιολόγησης των έργων που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο των Διαγωνισμών Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς και Ραδιοφωνικού Θεατρικού 
Έργου να είναι διαφανής, αντικειμενική και αδιάβλητη.  Οι εν λόγω Διαγωνισμοί διοργανώνονται από το ΡΙΚ 
εδώ και δεκαετίες, έχουν καταστεί θεσμός και έχουν αγκαλιαστεί με θέρμη από τους συγγραφείς.  Στην 
επιστολή του ο Αν. Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ απορρίπτει τους ισχυρισμούς για αναξιοκρατική διαδικασία και 
αναφέρει συγκεκριμένα ότι: 

(α)  Οι κριτικές επιτροπές των δύο Διαγωνισμών είναι τετραμελείς και αποτελούνται από εκπρόσωπο 
του ΡΙΚ, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής και έχει νικώσα ψήφο, καθώς και εκπρόσωπο της 
Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου, εκπρόσωπο της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου και 
Ραδιοσκηνοθέτη, που είναι διαφορετικά άτομα σε κάθε επιτροπή.  Ως εκ τούτου, η ψήφος ενός ή 
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ακόμα και δύο μελών της κριτικής επιτροπής δεν μπορεί να διαμορφώσει σε καμία περίπτωση το 
τελικό αποτέλεσμα.  Τα μέλη της εκάστοτε κριτικής επιτροπής δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος 
στους αντίστοιχους διαγωνισμούς. 

(β)  Σε σχέση με τη διαδικασία, όλα τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο και ο φάκελος με τα 
στοιχεία του συγγραφέα ανοίγεται από την κριτική επιτροπή μόνο μετά την ολοκλήρωση της 
ψηφοφορίας.  Το κάθε μέλος της κριτικής επιτροπής λαμβάνει ανώνυμο αντίγραφο όλων των 
έργων που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό και αφού τα διαβάσει στον προσωπικό του χρόνο και 
χώρο, καταγράφει τα σχόλιά του, τα οποία και παραθέτει στη διάρκεια της συνάντησης της 
επιτροπής που συνέρχεται για να αξιολογήσει τα έργα.  Αφού ακουστούν τα σχόλια και των 4 
μελών, διεξάγεται ψηφοφορία για τα 3 έργα που προκρίνονται για βράβευση, όσο και για τα έργα 
στα οποία θα δοθεί έπαινος, καθώς και για τα υπόλοιπα τα οποία κρίνονται κατάλληλα για 
μετάδοση (συνολικά 18 έργα για κάθε Διαγωνισμό).  

(γ)  Δεν εξυπακούεται ότι όλα τα έργα που υποβάλλονται είναι κατάλληλα για ραδιοφωνική μετάδοση.  
Η ραδιοφωνική θεατρική γραφή αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος λογοτεχνικής μορφής, ιδιαίτερα 
απαιτητικό, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο είδος γραφής.  Πολύ δε 
περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε ραδιοφωνική θεατρική γραφή στην κυπριακή διάλεκτο.  Για 
παράδειγμα, κάποια έργα που υποβάλλονται προσφέρονται για τη θεατρική σκηνή ή την 
τηλεόραση και είναι πολύ δύσκολο να αποδοθούν στο ραδιόφωνο ή έχουν περιεχόμενο που 
ενδεχομένως να θεωρηθεί ακατάλληλο από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης για τη συγκεκριμένη ώρα 
μετάδοσης. 

(δ)  Δεν πρέπει να ξενίζει ούτε και να δημιουργεί συνειρμούς το ότι ανάμεσα στους βραβευθέντες 
στους δύο Διαγωνισμούς, καθώς και σε όσους συμμετέχουν, τα έργα των οποίων κρίνονται 
κατάλληλα για μετάδοση, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου, αφού είναι άτομα με πολύχρονη εμπειρία στο 
συγκεκριμένο είδος γραφής.  Το να αποκλειστεί η συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου στους δύο Διαγωνισμούς, με την ατεκμηρίωτη 
υποψία του ενδεχόμενου επηρεασμού του αποτελέσματος υπέρ μέλους τους, αποτελεί μομφή 
τόσο για τα άτομα αυτά όσο και για τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής, που με την ψήφο 
τους διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.  Παράλληλα, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ενέργεια 
αντίθετη με τον στόχο των Διαγωνισμών που είναι η ενθάρρυνση όλων των συγγραφέων (παλιών 
και νέων) για καλλιέργεια της ραδιοφωνικής θεατρικής γραφής. 

 2. Όπως επίσης μας έχει ενημερώσει το ΡΙΚ, μελετάται η διεύρυνση των κριτικών επιτροπών των 
δύο Διαγωνισμών από τετραμελείς σε πενταμελείς, έτσι ώστε να εφαρμοστεί από το 2022.  Επίσης, από το 
2022 έχει αποφασιστεί όπως Συγγραφείς που έχουν βραβευτεί στο Διαγωνισμό Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς 
ή Ραδιοφωνικού Θεατρικού Έργου του προηγούμενου έτους δεν θα δικαιούνται να λάβουν μέρος στους 
αντίστοιχους Διαγωνισμούς του επόμενου έτους ούτε θα μπορούν να λάβουν μέρος στην κριτική επιτροπή του 
εκάστοτε Διαγωνισμού του επόμενου έτους.  Το Υπουργείο Εσωτερικών συμφωνεί με αυτά τα επιπρόσθετα 
μέτρα για διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας. 

 3. Καταληκτικά επισημαίνεται ότι το ΡΙΚ στο πλαίσιο των ποικίλων δράσεών του, που στοχεύουν 
στην προαγωγή και ενδυνάμωση του πολιτισμού και τη διατήρηση της κυπριακής διαλέκτου, διαχρονικά 
ενθαρρύνει και στηρίζει τη συγγραφική δραστηριότητα και τους συγγραφείς, όχι μόνο μέσω των ετήσιων 
Διαγωνισμών, αλλά και μέσα από τις ραδιοφωνικές παραγωγές και μεταδόσεις έργων που προκύπτουν από 
τους πιο πάνω Διαγωνισμούς.» 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Άμυνας κ. Χαράλαμπου Πετρίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.165, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω σχετικά με τη συμμετοχή 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας της EE (PESCO) και να σας 
να σας πληροφορήσω τα παρακάτω: 

α. Το Υπουργείο Άμυνας συμμετέχει από το 2018 σε 9 συλλογικά έργα τα οποία αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας της EE (PESCO). Τα έργα αποσκοπούν μεταξύ άλλων 
στην αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της EE και των κρατών μελών στους τομείς της 
κυβερνοάμυνας, θαλάσσιας επιτήρησης, τεχνοεφοδιαστικής υποστήριξης, διαχείρισης κρίσεων κλπ. 

β.  Η επιλογή των έργων έγινε με γνώμονα την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της ΕΦ με την υιοθέτηση νέων 
πρακτικών, την ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της, την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών σε 
συνδυασμό με την οικονομία κλίμακας και τη δημιουργία συνθηκών για αναβάθμιση των αεροναυτικών 
εγκαταστάσεων της χώρας μέσα από ευκαιρίες συγχρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς πόρους. 
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γ.  Οι συνολικές δαπάνες που προκύπτουν από τη συμμετοχή μας στα ανωτέρω έργα αφορούν μόνο έξοδα 
συμμετοχής των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου και της ΕΦ στις συναντήσεις των διοικητικών 
επιτροπών και άλλων επιμέρους ομάδων εργασίας των έργων και ανέρχονται περίπου στις 15 χιλ. ευρώ 
ετησίως για το σύνολο των συναντήσεων.  Για τις εν λόγω δαπάνες υπάρχει σχετική πρόνοια στον 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας. 

 2. Η συμμετοχή μας στα ανωτέρω έργα δεν επισύρει δέσμευση παροχής διευκολύνσεων σε ξένες 
δυνάμεις αλλά δήλωση πρόθεσης στήριξης της προσπάθειας των κρατών μελών για ενιαία αμυντική πολιτική 
και στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνάδει με τον επιδιωκόμενο εθνικό στόχο.  Σε κάθε 
περίπτωση, οι όποιες διευκολύνσεις τυχόν αποφασισθεί να διατεθούν σε στρατιωτικές δυνάμεις άλλων κρατών 
μελών της EE, οι οποίες θα δράσουν στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της EE, θα 
πρέπει να τύχουν έγκρισης με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 3. Παραμένω στη διάθεσή σας για την παροχή οποιονδήποτε περαιτέρω στοιχείων ή διευκρινίσεων 
τυχόν απαιτηθούν.» 

Απάντηση ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.166, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση σας πληροφορώ τα εξής:  

 - Η Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιανουαρίου 2021, 
μετά την επίτευξη της απαραίτητης προϋπόθεσης για την επικύρωσή της τουλάχιστον από 50 
κράτη-μέλη του ΟΗΕ.  

 - Μεταξύ αυτών των κρατών συγκαταλέγονται μόνο τα εξής τρία κράτη-μέλη της EE: η Αυστρία, η 
Ιρλανδία και η Μάλτα.  Στις συζητήσεις εντός EE, όπου επιχειρείται γενικά η διαμόρφωση κοινών 
θέσεων και επί θεμάτων αφοπλισμού, είχε εξ αρχής διαπιστωθεί ότι οι απόψεις ως προς την εν 
λόγω Συνθήκη διίστανται. 

 - Να σημειωθεί επιπρόσθετα ότι τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ/ΟΗΕ δεν στηρίζουν τη Συνθήκη. 

 - Η ΚΔ παραμένει σε διαδικασία αξιολόγησης και διαβούλευσης επί του συγκεκριμένου θέματος σε 
συνεργασία με τους εταίρους μας στην EE, των οποίων τις συναφείς θέσεις λαμβάνουμε σοβαρά 
υπόψη. 

 - Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η θέση μας επί ζητημάτων αφοπλισμού και αποπυρηνικοποίησης είναι 
διαχρονικά υποστηρικτική, ως άλλωστε αποδεικνύεται και από τη στάση που τηρούμε στα σχετικά 
ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.» 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα υπάρξει συζήτηση σήμερα και δε θα 
προχωρήσουμε στο Κεφάλαιο Δ΄.  

 Να πω ότι εδώ φθάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.   

 Η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022, στις δέκα το πρωί.  
Θα συζητηθούν τα μεγάλα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, με ημερήσια διάταξη η 
οποία θα σας αποσταλεί.   

 [Στις 28 Φεβρουαρίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της εικοστής συνεδρίας της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου: 

 Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξης της 
συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022, στις 10.00 π.μ., έχει ως ακολούθως:   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί Δήμων Νόμος του 2020.  
(Αρ. Φακ. 23.01.061.032-2020). 

 2.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.031-2020). 

 3.  Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.148-2015). 

 4.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.038-2022). 
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 5.  Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 
του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.042-2022). 

 6.  Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.044-2022). 

 7.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου 
Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.043-2022). 

 8.  Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2022 Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.030-2022). 

 9.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.196-2021). 

 10.  Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.094-2021). 

 11.  Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.201-2021). 

 12.  Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.202-2021). 

 13.  Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.200-2021). 

 14.  Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.013-2022). 

 15.  Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.005-2022). 

 16.  Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.085-2021). 

 17.  Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι 
Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.086-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι 
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και η πορεία υλοποίησής τους, η 
νομοθετική πρωτοβουλία “Fit for 55” για μείωση κατά πενήντα πέντε 
τοις εκατό (55%) των ρύπων μέχρι το 2030 και η ανάγκη 
προγραμματισμού της επερχόμενης πράσινης μετάβασης χωρίς 
οικονομικές επιπτώσεις.» 
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(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

 3. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).] 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:   

 Σε αυτό το σημείο κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας. 

 Ευχαριστώ.   

(Ώρα λήξης: 18.32 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Γεωργιάδης Χάρης Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργίου Νίκος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Κουλλά Ονούφριος Σύκας Νίκος 

Μαυρίδης Μάριος Τορναρίτης Νίκος 

Νεοφύτου Αβέρωφ Τσιρίδου Φωτεινή 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 

Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κυπριανού ΄Αντρος Χριστόφιας Χρίστος  

Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

Λουκαΐδης Γιώργος  

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Λεωνίδου Πανίκος Παπαδόπουλος Νικόλας 

Μυλωνάς Παύλος Σαββίδης Χρύσανθος 

Ορφανίδης Χρίστος  

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

Ευσταθίου Κωστής  
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ΔΗΠΑ 

Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 

Κάρογιαν Μάριος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος Παπαδούρης Σταύρος 

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά του προεδρεύοντος της συνεδρίασης κ. Άντρου Κυπριανού στον θάνατο του λογοτέχνη και 
μελετητή Λεύκιου Ζαφειρίου και τήρηση μονόλεπτης σιγής. 

2. Αναφορά του προεδρεύοντος της συνεδρίασης στην Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων. 

3. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπωνꓽ 

α. Πραγματοποίηση σε υβριδική μορφή Ανοικτού Διαλόγου της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, με τίτλο «Η γνώμη σας για την Ευρώπη του 
αύριο μετρά». 

β. Συμμετοχή του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Ειδικού Αντιπροσώπου της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) για 
Θέματα Συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών, σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα τη συμβολή 
των νέων στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2022 Νόμος 
του 2022», παρατηρήσεις του κ. Αντρέα Καυκαλιά και ψήφισή του σε νόμο. 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός)  
(Αρ. 2) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Τμήματος Φορολογίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».  

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2022 Νόμος 
του 2022», αγορεύσεις και συζήτηση (Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Σωτήρης 
Ιωάννου, Στέφανος Στεφάνου, Ονούφριος Κουλλά, προεδρεύων) και ψήφισή του σε νόμο. 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2022 Νόμος του 
2022», αγορεύσεις και συζήτηση (Αντρέας Καυκαλιάς, Φωτεινή Τσιρίδου, προεδρεύων, Στέφανος 
Στεφάνου) και ψήφισή του σε νόμο. 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2021», διαδικασίες παρατηρήσεις από τον κ. Παύλο Μυλωνά και τον προεδρεύοντα, 
αγορεύσεις (Λίνος Παπαγιάννης, Ανδρέας Αποστόλου, Χρύσανθος Σαββίδης, Χρίστος Χριστοφίδης, 
Πρόδρομος Αλαμπρίτης) και ψήφισή του σε νόμο. 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμος του 
2022», αγορεύσεις και συζήτηση (Μαρίνος Μουσιούττας, Σωτήρης Ιωάννου, Ανδρέας Πασιουρτίδης, 
Παύλος Μυλωνάς, Χρίστος Χριστοφίδης, Πρόδρομος Αλαμπρίτης) και ψήφισή του σε νόμο. 

10. Σχέδιο ψηφίσματος για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, συζήτηση (Μαρίνος Σιζόπουλος, 
Γιώργος Λουκαΐδης, προεδρεύων, Νίκος Τορναρίτης, Νικόλας Παπαδόπουλος, Στέφανος Στεφάνου, 
Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριος Καρογιάν) και ομόφωνη έγκρισή του. 

11. Έκθεση για τα νομοσχέδια «Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας 
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της 
Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών 
Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021» και ψήφισή τους σε νόμους.  

12. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
του 2022 Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Μιχάλης Γιακουμή, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Πανίκος 
Λεωνίδου, Χρύσανθος Σαββίδης, Γιώργος Λουκαΐδης, Ευθύμιος Δίπλαρος) και ψήφισή του σε νόμο. 
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13. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας του 2022 
Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Μιχάλης Γιακουμή, Πανίκος Λεωνίδου, Χαράλαμπος Πάζαρος, Μαρίνα 
Νικολάου) και ψήφισή του σε νόμο. 

14. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2022 
Νόμος του 2022», αγορεύσεις [Μαρίνος Σιζόπουλος, Μιχάλης Γιακουμή (και για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του 2022 Νόμος του 2022»), Πανίκος 
Λεωνίδου, Χρύσανθος Σαββίδης, Γιώργος Λουκαΐδης, Ευθύμιος Δίπλαρος] και ψήφισή του σε νόμο. 

15. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του 
2022 Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Μαρίνος Σιζόπουλος, Μαρίνα Νικολάου, Χρύσανθος Σαββίδης, 
Γιώργος Λουκαΐδης, Σάβια Ορφανίδου) και ψήφισή του σε νόμο. 

16. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής του 2022 Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Σάβια Ορφανίδου, Μιχάλης Γιακουμή, Μαρίνα 
Νικολάου) και ψήφισή του σε νόμο. 

17. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

18. Ερωτήσεις βουλευτών:   

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και γερμανικής εταιρείας για την υλοποίηση 
της ψηφιακής ατζέντας του υπουργείου - Αριθμός διορισθέντων εκπαιδευτικών στη δημοτική, μέση και 
τεχνική εκπαίδευση - Το πρόβλημα της υποστελέχωσης αστυνομικών σταθμών στην ύπαιθρο - Έργα 
βελτίωσης του δρόμου προς το μοναστήρι της Χρυσογιαλιώτισσας στη Γιαλιά - Το πρόβλημα της 
διάβρωσης των παραλιών στην Αργάκα - Εγγραφή των αγροτικών δρόμων ως δημόσιων δρόμων - Νέα 
δήλωση πολιτικής για τις κοινότητες του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς - Ανάγκη λειτουργίας κέντρων 
αποτέφρωσης - Καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων και στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και 
συντάξεων. 

19. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών:   

Αξιοποίηση των παλαιών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Πάφου - Διαχείριση αποβλήτων Κέντρου 
Υγείας Πύργου Τηλλυρίας - Ενδεχόμενο παρατυπιών στους Διαγωνισμούς Συγγραφής Ραδιοφωνικού 
Θεατρικού Έργου και Κυπριώτικου Σκετς του ΡΙΚ - Κονδύλια και υποχρεώσεις της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) - Υπογραφή και κύρωση 
της Συνθήκης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 3ης Μαρτίου 2022 

Ώρα έναρξης:  11.02 π.μ. 

Αρ. 20 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν 
αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχει ξεκινήσει, συνάδελφοι, συναδέλφισσες, η ολομέλεια.  Παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας. 

 Στις 24 Φεβρουαρίου η Ρωσία εξαπέλυσε γενικευμένη στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία, αφού 
προηγουμένως προχώρησε στην παράνομη μονομερή αναγνώριση, ως ανεξάρτητων και κυρίαρχων, των ούτω 
καλουμένων «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Donetsk και του Luhansk.  

 Γινόμαστε μάρτυρες μιας ανείπωτης τραγωδίας στην καρδιά της Ευρώπης, με σκηνές χάους, οδύνης και 
απελπισίας να μεταδίδονται λεπτό προς λεπτό.  Ξύπνησαν εφιάλτες για την Ευρώπη και τον κόσμο, 
ανακαλώντας τις φρικαλεότητες δύο παγκοσμίων πολέμων, αλλά και μελανές σελίδες που γράφτηκαν 
μεταγενέστερα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία.  

 Η Κύπρος θυμάται και δεν ξεχνά.  Δεν μπορεί να ξεχάσει, γιατί οι πληγές της τουρκικής εισβολής και της 
συνεχιζόμενης κατοχής τμήματος του εδάφους της, των πεσόντων, των προσφύγων και των αγνοουμένων μας 
αιμάσσουν ακόμα.  Γιατί η λογική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες και δε 
βοηθά στο να κλείσουν αυτές οι πληγές.  Και μάλιστα, όταν ο θύτης υποκριτικά και προκλητικά επικαλείται το 
Διεθνές Δίκαιο για την Ουκρανία, το οποίο παραβιάζει κατάφωρα εδώ και σαράντα οκτώ χρόνια στην Κύπρο.  

 Η Κύπρος στέκεται στο πλευρό του σκληρά δοκιμαζόμενου ουκρανικού λαού, ακλόνητα προσηλωμένη 
στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των 
κρατών και των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αρχών και αξιών.  Στο πλαίσιο αυτό η χώρα μας ευθυγραμμίζεται 
πλήρως με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων αντέδρασε άμεσα, με ψήφισμα που υιοθέτησε ομόφωνα την ίδια ημέρα, 
καταδικάζοντας την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη για τερματισμό της 
αιματοχυσίας και επιστροφή στον διάλογο, ως τη μόνη δυνατή οδό, για αποκλιμάκωση και ειρηνική διευθέτηση.   

 Οι εικόνες των ανελέητων βομβαρδισμών, των νεκρών, των έντρομων γυναικών και παιδιών στα 
καταφύγια μας στοιχειώνουν.  Η εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία, που διαχέεται σε γειτονικές 
της χώρες, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, απαιτεί ενότητα, αλληλεγγύη και συλλογικές δράσεις για άμεση 
ανακούφιση του λαού της Ουκρανίας. 

 Σας καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία τους η μνήμη! 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  
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 «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία» αναφέρει στο ποίημά του «Εις Σάμον» ο Ανδρέας Κάλβος.  Για 
αυτή την αρετή και τόλμη, που με αυταπάρνηση επέδειξε από το κρησφύγετό του πριν από εξήντα πέντε χρόνια, 
τιμάται σήμερα ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ Γρηγόρης Αυξεντίου.  Κάθε χρόνο στις 3 Μαρτίου μνημονεύουμε την 
απαράμιλλη γενναιότητα και αυτοθυσία ενός αγωνιστή που αντιστάθηκε παλικαρίσια μέχρι τέλους στον 
αποικιοκρατικό ζυγό.  Ο Ζήδρος της Λύσης, ο Σταυραετός του Μαχαιρά, στην ηλικία των είκοσι εννέα μόλις ετών 
έγινε παρανάλωμα του πυρός για τα ιδανικά που φλόγιζαν μέσα του, αφού αναφώνησε από τα σπλάχνα της γης 
που τον έθρεψε «μολών λαβέ» στον Άγγλο στρατηγό που τον καλούσε να παραδοθεί.  «Εκείνο το “Όχι” δεν το 
επανέλαβε η ηχώ, ήταν πολύ βαρύ για να το μεταφέρει» έγραψε σε ποίημά του για τον Γρηγόρη Αυξεντίου ο 
Κύπριος ποιητής Κώστας Μόντης.  Πολύ βαρύ και για μας σήμερα…  Εμπνευσμένος από την ηρωική θυσία του 
Αυξεντίου, ο Γιάννης Ρίτσος απέδωσε στον «Αποχαιρετισμό» τις τελευταίες σκέψεις του ήρωα:  «Δε δέχομαι, όχι, 
τη θυσία για τον θάνατο.  Τη δέχομαι μονάχα για τη ζωή, για μια ζωή που πια δε θα απαιτεί καμιά θυσία.  Είμαι 
έτοιμος».  Τέσσερα χρόνια πριν από τη θυσία του άξιου τέκνου της Κύπρου μας ο Γιώργος Σεφέρης έγραφε 
προφητικά στο ποίημά του «Σαλαμίνα της Κύπρος»:  «Και τούτα τα κορμιά πλασμένα από ένα χώμα που δεν 
ξέρουν, έχουν ψυχές.  Μαζεύουν σύνεργα για να τις αλλάξουν, δε θα μπορέσουν· μόνο θα τις ξεκάμουν, αν 
ξεγίνουνται οι ψυχές».  Για αυτή τη μεγάλη ψυχή που δεν την ξέκαμε ο κατακτητής, που περιφρόνησε τον θάνατο 
και επέλεξε το μονοπάτι της λευτεριάς, όπως κάνουν οι αληθινοί ήρωες, ο Γρηγόρης Αυξεντίου πέρασε στο 
πάνθεο των αθανάτων γράφοντας μια από τις λαμπρότερες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου.   

 Ας υποκλιθούμε σε έναν ήρωα που πια δεν είναι μόνο δικός μας, σε έναν ήρωα που το ανάστημά του 
ξεπερνά τα τοπικά και χρονικά πλαίσια.  Ως ελάχιστη απόδοση τιμής στη μνήμη του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου 
έχουμε χρέος να μην αποσιωπήσουμε τα ιδανικά μας, αλλά να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε γι’ αυτά. 

Στη μνήμη του ήρωα σας καλώ σε ενός λεπτού σιγή.  

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία του η μνήμη! 

 Αγαπητές βουλεύτριες και αγαπητοί βουλευτές, 

 Στις 8 Μαρτίου δεν τιμούμε μόνο τις μάνες των ηρώων, αλλά και τις ηρωίδες μάνες, τις οικοκυρές, τις 
νοσηλεύτριες, τη γυναίκα πρόσφυγα, τη γυναίκα μετανάστρια, την επιχειρηματία, την πολιτικό, την ακτιβίστρια, 
την κάθε γυναίκα ξεχωριστά.  Είναι μεγάλη τιμή, αλλά και ευθύνη να απευθύνομαι ως γυναίκα Πρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων στις γυναίκες εκείνες που, ενώ κάνουν τον προσωπικό τους αγώνα καθημερινά, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στους πολλαπλούς τους ρόλους, στερούνται τα αυτονόητα.  Στερούνται πολλές 
φορές το δικαίωμα να μιλήσουν και να ακουστούν, να δουλέψουν και να αναγνωριστεί η εργασία τους.  Σε κάποια 
μέρη του κόσμου οι γυναίκες στερούνται στοιχειωδών δικαιωμάτων, ακόμα και της ίδιας της ζωής, λόγω φύλου.  
Το γεγονός ότι δίδεται τόσο μεγάλη σημασία στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας καταδεικνύει από μόνο του το 
πρόβλημα, μια μέρα προβληματισμού και αναστοχασμού.   

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας στον αγώνα των γυναικών 
σε παγκόσμια κλίμακα κατά του κορωνοϊού.  Η απόφαση αυτή πάρθηκε αφενός λόγω του μεγάλου αριθμού 
εργαζόμενων γυναικών σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και αφετέρου λόγω της αποδεδειγμένης αύξησης 
των περιστατικών βίας προς τις γυναίκες κα προς νεαρά κορίτσια σε συνθήκες που η πανδημία επέφερε.   

 Τις γυναίκες όμως δεν πρέπει να τις θυμόμαστε και να τις τιμούμε μόνο στις 8 Μαρτίου κάθε έτους.  Ως 
γυναίκα μπορώ με βεβαιότητα να σας πω ότι αυτό που πραγματικά χρειάζεται μια γυναίκα είναι σεβασμό, ίσες 
ευκαιρίες, ισότιμη αντιμετώπιση, ίσα δικαιώματα, ίσες ευθύνες.  Η 8η Μαρτίου θα μπορούσε και πρέπει απλώς 
να αποτελεί αφορμή για απολογισμό και ανασκόπηση των βημάτων που έχουν γίνει για αναγνώριση του ρόλου 
και της θέσης των γυναικών στην κοινωνία.   

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 Δε θέλω να εστιάσω στο γεγονός ότι η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε από το 1910 από τη Διεθνή Γυναικεία 
Διάσκεψη της Κοπεγχάγης ως η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αλλά στο τι έχει γίνει από τότε, εκατό δώδεκα 
χρόνια μετά.  Σίγουρα έχουν γίνει πολλά σημαντικά βήματα, μεταξύ αυτών και η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση του Χάρτη Πορείας για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, η Εκστρατεία της Λευκής Κορδέλας, 
νομοθετικές ρυθμίσεις, στις οποίες θα αναφερθώ βεβαίως και στη συνέχεια.  

 Ωστόσο, στον δρόμο για πλήρη ισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής, οικογένεια, εργασία, κοινωνία, 
πολιτική, έχουν ριζώσει βαθιά έμφυλες προκαταλήψεις και στερεότυπα.  Και ας μιλήσουμε με δεδομένα.  
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας, οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία απ’ ό,τι 
οι άντρες.  Περισσότερες από τις μισές γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παρενοχληθεί σεξουαλικά 
κάποια στιγμή στη ζωή τους.  Το 44% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι ο σημαντικότερος ρόλος των γυναικών είναι 
η φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας.  Συχνά οι γυναίκες, για να κερδίσουν την ισοτιμία με το άλλο φύλο, 
πρέπει να εργασθούν πολύ σκληρότερα.  Τέλος -ας μην πάμε μακριά- η μικρή εκπροσώπηση των γυναικών στην 
κυπριακή Βουλή καταδεικνύει την απουσία των γυναικών από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και την ηγεσία. 
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 Η Κύπρος έχει προχωρήσει ήδη στην επικύρωση Οδηγιών για την ισότητα στην απασχόληση, καθώς και 
στην εναρμόνισή της με τις πρόνοιες της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και 
Καταπολέμηση της Βίας προς τις Γυναίκες και της Ενδοοικογενειακής βίας.  Επιπλέον, ως το κατεξοχήν 
νομοθετικό σώμα, η Βουλή έχει εκσυγχρονίσει το νομοθετικό οπλοστάσιο του κράτους για την καταπολέμηση 
της έμφυλης βίας, της παρενόχλησης, της παρενοχλητικής παρακολούθησης και του σεξισμού.  Ως εκ τούτου, 
επιβάλλεται να επιταχυνθεί η προσπάθεια υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και 
Γυναικών, με απώτερο στόχο την ανατροπή των πατριαρχικών και ανδροκρατούμενων κοινωνικών, οικονομικών 
και πολιτικών δομών και μηχανισμών, κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών.  
Προτεραιότητα επίσης πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και στη 
δραστηριοποίηση των γυναικών στην έρευνα και την καινοτομία. 

 Η επίτευξη της ισότητας των φύλων απαιτεί, εκτός από την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων σε 
βάρος της γυναίκας, αλλαγή νοοτροπίας και συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
των κρατών μελών, των γυναικείων οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών.  Χρειάζεται να 
ισχυροποιήσουμε τη φωνή μας και να μην επαναπαυθούμε στις όποιες «νίκες».  Αυτό, γιατί οι ισορροπίες είναι 
εύθραυστες, γιατί όποιο δημοκρατικό πολίτευμα στηρίζεται σε ανισότητες και διακρίσεις έχει σαθρά θεμέλια.  

 Ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και ως γυναίκα κυρίως 
απευθυνόμενη σε γυναίκες έχω να πω ότι μπορούμε!  Μπορούσαμε και στο παρελθόν, θα μπορέσουμε και στο 
μέλλον να καταρρίψουμε τα κάστρα των έμφυλων διακρίσεων.  Διαχρονικά η γυναίκα έχει αποδείξει έμπρακτα 
ότι μπορεί να διαχειριστεί κρίσιμα και κομβικά ζητήματα, ότι της αξίζει κάθε τιμή και αναγνώριση και ότι κάθε άλλο 
παρά ασθενές φύλο είναι.   

 Σε αυτό το σημείο νιώθω την ανάγκη να απευθύνω ένα μεγάλο δημόσιο «ευχαριστώ» σε όσους και όσες 
εργάστηκαν και εργάζονται για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και την εδραίωση των 
κεκτημένων.  Να συγχαρώ ιδιαιτέρως την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, που εργάζεται άοκνα προς αυτή την κατεύθυνση.  Απευθύνω 
προσωπικά θερμό χαιρετισμό σε όλες τις γυναίκες της Κύπρου, τις μητέρες, τις συζύγους, τις αδελφές των 
αγνοουμένων μας, των πεσόντων και των θυμάτων της κυπριακής τραγωδίας, προς τις εγκλωβισμένες μας και 
τις γυναίκες πρόσφυγες.  Σας διαβεβαιώ ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι αρωγός και όχι ουραγός στον 
αγώνα για πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλους τους τομείς.  Θερμές ευχαριστίες θα 
μου επιτρέψετε να απευθύνω και στις αγαπητές συναδέλφισσες και εύχομαι στην καθεμία ξεχωριστά υγεία, 
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και καλούς αγώνες στον πολιτικό στίβο!   

Σας ευχαριστώ! 

 Και παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 24 και 25 Φεβρουαρίου οι βουλευτές κ. Γιώργος Κάρουλλας, ως επικεφαλής, Γιώργος Κουκουμάς, 
Ζαχαρίας Κουλίας, Αλέκος Τρυφωνίδης και Αλεξάνδρα Ατταλίδου συμμετείχαν στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη 
για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΚΠΑΑ) στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η κρίση στην Ουκρανία αποτέλεσε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 Ο κ. Κάρουλλας αναφέρθηκε στο ομόφωνο Ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Ουκρανία.  
Επισήμανε ότι η Κύπρος βιώνει εδώ και σαράντα οκτώ σχεδόν χρόνια όσα βιώνει σήμερα ο ουκρανικός λαός και 
τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει με συνέπεια και αποφασιστικότητα να αντιμετωπίζει κάθε παραβίαση του 
Διεθνούς Δικαίου. 

 Ο κ. Κουκουμάς υπογράμμισε την ανάγκη για επιστροφή στον διάλογο, αποστρατιωτικοποίηση και 
ειρηνική επίλυση του ζητήματος της Ουκρανίας.  Χαρακτήρισε πλήγμα για την αξιοπιστία της Ένωσης το γεγονός 
ότι δεν καταδικάζει με τον ίδιο τρόπο τη ρωσική και την τουρκική επιθετικότητα.  

 Ο κ. Τρυφωνίδης ανάφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιολογήσει την παρουσία της στη διεθνή 
σκηνή, τονίζοντας την ανάγκη να επικρατήσει ο διάλογος και οι κανόνες του διεθνούς δικαίου για αποκλιμάκωση 
της κρίσης στην Ουκρανία. 

 Η κ. Ατταλίδου υπογράμμισε τη σημασία υιοθέτησης αυστηρών μέτρων και επίδειξης μηδενικής ανοχής 
στους παραβάτες του διεθνούς δικαίου και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί στα απαραίτητα μέτρα που 
θα διασφαλίσουν τη στρατηγική αυτονομία της. 

 Η Διάσκεψη υιοθέτησε Δήλωση στήριξης του λαού της Ουκρανίας και καταδίκης της ρωσικής εισβολής 
στη χώρα.  Στο περιθώριο της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση των αντιπροσωπιών των 
χωρών «GroupMed», κατά την οποία συζητήθηκαν οι γεωπολιτικές εντάσεις και ανακατατάξεις στην περιοχή της 
Μεσογείου. 
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 Η αντιπροσωπία είχε επίσης διμερή συνάντηση με μέλη της αντιπροσωπίας της Γαλλικής Γερουσίας στη 
Διάσκεψη, άλλα και άλλα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Άμυνας και Ενόπλων Δυνάμεων της 
Γαλλικής Γερουσίας.  

 Επίσης, στις 24 και 25 Φεβρουαρίου η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ως επικεφαλής, ο κ. Κυριάκος 
Χατζηγιάννης και ο κ. Χρίστος Σενέκης, μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), συμμετείχαν στις εργασίες της 
21ης Χειμερινής Συνάντησης της Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή.  Κυρίαρχο θέμα ήταν 
η ουκρανική κρίση. 

 Σε συνεδρίες της Μόνιμης Επιτροπής και της Επιτροπής Πολιτικών Θεμάτων και Ασφάλειας η κ. 
Χαραλαμπίδου τόνισε ότι η γενικευμένη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί παραβίαση του Διεθνούς 
Δικαίου και των αρχών της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι.  Κάλεσε σε άμεση παύση των εχθροπραξιών και 
απεύθυνε έκκληση για προστασία των αμάχων και πλήρη σεβασμό των εμπλεκόμενων μερών στο διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο.  Συναφώς, η κ. Χαραλαμπίδου αναφέρθηκε στο ψήφισμα που υιοθέτησε ομόφωνα η Βουλή 
των Αντιπροσώπων για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 

 Επίσης, ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής ο κ. Χατζηγιάννης κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν 
στη διπλωματία και στον διάλογο, εκφράζοντας σοβαρή ανησυχία για τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο της 
σύγκρουσης και υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της Ειδικής Αποστολής Παρατηρητών του ΟΑΣΕ στην 
Ανατολική Ουκρανία.  

 Εξάλλου, σε συζήτηση για το ίδιο θέμα στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, Επιστήμης, Τεχνολογίας 
και Περιβάλλοντος ο κ. Σενέκης υπογράμμισε ότι η Κύπρος, ως μία χώρα η οποία για σαράντα οκτώ σχεδόν 
χρόνια βιώνει τις οδυνηρές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής μέρους του εδάφους 
της, τάσσεται υπέρ του άμεσου τερματισμού της στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία και της επιστροφής 
στον διάλογο.  Ο κ. Σενέκης επισήμανε ακόμα ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της ουκρανικής κρίσης προκαλούν 
έντονη ανησυχία, σε μια περίοδο που η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με την κατακόρυφη άνοδο στις τιμές ενέργειας, 
καθώς και με πληθωριστικές πιέσεις, σε συνδυασμό με την αστάθεια που επικρατεί στις διεθνείς 
χρηματοοικονομικές αγορές και τις αναταράξεις στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. 

 Σε συζήτηση τέλος με θέμα τη δημοσιογραφία ως προϋπόθεση για τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, 
στην Επιτροπή για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Ανθρωπιστικά Ζητήματα, ο κ. Χατζηγιάννης 
σημείωσε ότι η ανεξάρτητη, αμερόληπτη και υπεύθυνη δημοσιογραφία και διασφάλιση πλουραλιστικού 
περιβάλλοντος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας, καθώς 
ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.  

 Στις 28 Φεβρουαρίου οι κ. Δημήτρης Δημητρίου, ως επικεφαλής, Νίκος Κέττηρος και Χρύσανθος 
Σαββίδης, μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) της 
Ευρωπόλ, συμμετείχαν μέσω διαδικτύου στη 10η Συνάντηση της Ομάδας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
κοινοβουλευτικής διάστασης της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Σε συζήτηση για τις τελευταίες δραστηριότητες της Ευρωπόλ και την αναθεώρηση του Κανονισμού της 
Ευρωπόλ ο κ. Δημητρίου εξέφρασε ανησυχία για το ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων, η Ευρωπόλ δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις του πλαισίου προστασίας 
προσωπικών δεδομένων και ζήτησε ενημέρωση για το πώς οι ανησυχίες αυτές μπορούν να ξεπεραστούν, χωρίς 
να διακυβεύονται οι αναλυτικές δυνατότητες της Ευρωπόλ.  

 Ο κ. Κέττηρος, σε συζήτηση με θέμα «Η συνεισφορά της Ευρωπόλ στην καταπολέμηση της παράνομης 
διακίνησης μεταναστών», υπογράμμισε ότι η παράτυπη μετανάστευση δε θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με την 
ενίσχυση κατασταλτικών και αποτρεπτικών μηχανισμών και ότι οι αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης 
κατανομής βαρών θα πρέπει να διέπουν το υπό συζήτηση ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το 
άσυλο.  

 Ο κ. Σαββίδης σημείωσε ως πολύ θετική εξέλιξη την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιων 
οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι το μνημόνιο θα ενισχύσει τις 
δυνατότητες αποτροπής της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης από την Τουρκία εις βάρος της Κύπρου. 

 Στις 2 Μαρτίου ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, συμμετείχε διαδικτυακά στη διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών των 
εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδιων για τον ψηφιακό χώρο και το διάστημα, που 
διοργανώθηκε στο πλαίσιο της τρέχουσας Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σε 
παρέμβασή του στην ενότητα «Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις ευρωπαϊκές ψηφιακές πολιτιστικές βιομηχανίες» 
ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε ότι η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε εντατικά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στις 
πολιτιστικές βιομηχανίες, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες και νέες προκλήσεις.  O κ. Χατζηγιάννης 
υπογράμμισε την ανάγκη υιοθέτησης και εφαρμογής νομοθεσίας και πολιτικών που θα υποβοηθήσουν την 
ψηφιακή μετάβαση, επιτρέποντας ταυτόχρονα στις νέες αγορές να καταστούν περισσότερο βιώσιμες. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Προχωρούμε τώρα στο Πρώτο Κεφάλαιο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες.  

 Τα πρώτα θέματα, με αριθμούς 1, 2, 3, έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Δήμων Νόμος του 
2020», «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» και «Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος 
του 2015».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός και των τριών νομοσχεδίων είναι η αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει 
την τοπική αυτοδιοίκηση, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του ρυθμιστικού, εποπτικού και συντονιστικού πλαισίου 
του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης στην Κυπριακή Δημοκρατία.   

 Ειδικότερα, σκοπός του υπ’ αριθμόν 1 θέματος είναι η κατάργηση του υφιστάμενου περί Δήμων Νόμου 
και αντικατάστασή του με νέα νομοθεσία, η οποία θα διέπει τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση των δήμων, ώστε 
να εκσυγχρονιστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι δήμοι να αποκτήσουν την αναγκαία διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια και να καταστούν οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμοι ως τοπικές αρχές. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 2 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να 
εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του βασικού νόμου, ενόψει της προωθούμενης μεταρρύθμισης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, και να εισαχθούν ρυθμίσεις για την παροχή κοινών υπηρεσιών από ορισμένες κοινότητες, μέσω 
της σύστασης και λειτουργίας τοπικών συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών, όπως είναι μεταξύ άλλων η συλλογή 
οικιακών αποβλήτων, η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθαριότητας και η ρύθμιση της 
τροχαίας κινήσεως. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 3 θέματος είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και τη λειτουργία 
επαρχιακών συμπλεγμάτων, ήτοι ενός επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης σε κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες 
οι οποίες θα ασκούνται σε επαρχιακό επίπεδο και θα αφορούν στην υδατοπρομήθεια, στη λειτουργία 
αποχετευτικών συστημάτων και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου 
παραρτήματος 

Παρόντες: 

 Άριστος Δαμιανού, πρόεδρος  Μαρίνος Μουσιούττας  

 Μαρίνα Νικολάου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, 

 Βαλεντίνος Φακοντής                              εκπροσωπώντας την 

 Νίκος Σύκας    κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 Νίκος Γεωργίου                               Μη μέλη της επιτροπής:   

 Πανίκος Λεωνίδου     Πρόδρομος Αλαμπρίτης 

 Χρίστος Σενέκης Ηλίας Μυριάνθους 

 Κωστής Ευσταθίου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε 
δεκαέξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 16ης Σεπτεμβρίου 2021 και 24ης 
Φεβρουαρίου 2022.  

 Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών και 
ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων 
Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. Κυριάκος 
Χατζηγιάννης και Αλεξάνδρα Ατταλίδου, καθώς και τα μη μέλη κ. Δημήτρης Δημητρίου, Μάριος Μαυρίδης, 
Χαράλαμπος Πάζαρος, Γιώργος Λουκαΐδης, Χρίστος Χριστόφιας, Χρύσανθος Σαββίδης, Σωτήρης Ιωάννου και 
Μαρίνος Σιζόπουλος. 

 Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή μελέτησε τα εν λόγω νομοσχέδια κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
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πρόνοιες του Κανονισμού 40A του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, λόγω της σημασίας και των 
σκοπών των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

Σκοπός όλων των νομοσχεδίων είναι η αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την 
τοπική αυτοδιοίκηση, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του ρυθμιστικού, εποπτικού και συντονιστικού πλαισίου 
του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Υπενθυμίζεται ότι τα εν λόγω νομοσχέδια συζητήθηκαν εκτενώς κατά την προηγούμενη βουλευτική 
περίοδο, χωρίς να καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί η μελέτη τους πριν από τη λήξη της εν λόγω βουλευτικής 
περιόδου. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαίο όπως αυτά μελετηθούν διεξοδικά από τη νέα Βουλή.        

 Ειδικότερα, η εξέταση του πρώτου και του δεύτερου νομοσχεδίου άρχισε από την προηγούμενη 
βουλευτική περίοδο, ενώ, όσον αφορά το τρίτο νομοσχέδιο, αυτό κατατέθηκε στη Βουλή το έτος 2015, 
παραπέμφθηκε για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών της τότε Βουλής και η μελέτη του 
συνεχίστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου. 

 Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη αναφορικά με τα υπό αναφορά νομοσχέδια 
κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο νυν Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος 
Νουρής, καθώς και οι πρώην Υπουργοί Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος και κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, 
συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, ο τέως Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης, 
εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κύπρου, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών, του Υγειονομικού Φόρουμ, 
του Συνδέσμου Δημοτικών Γραμματέων Κύπρου, του Συνδέσμου Φίλων Αγίας Φύλας και της Ομάδας 
Πρωτοβουλίας Δημοτών για τη Διάσωση του Δήμου Γεροσκήπου. Πέραν των εν λόγω αρμοδίων και 
ενδιαφερόμενων πλευρών, παρέστησαν και εκπρόσωποι των συμβουλίων των δήμων και των κοινοτήτων που 
είχαν εκφράσει ενδιαφέρον να διατυπώσουν τις θέσεις τους όσον αφορά τους στόχους και τη φιλοσοφία της 
προτεινόμενης μεταρρύθμισης. 

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το τρίτο νομοσχέδιο, του οποίου η εξέταση άρχισε από το έτος 2015 και 
συνεχίστηκε κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, αποτελούσε μέρος ευρύτερων νομοθετικών ρυθμίσεων 
που είχαν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, με το οποίο προτείνονταν, πέραν της θέσπισης νέας 
νομοθεσίας με βάση τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, επιμέρους τροποποιήσεις στον περί Δήμων Νόμο 
και στον περί Κοινοτήτων Νόμο. Εξαιτίας όμως των στενών χρονικών περιθωρίων που είχαν παρασχεθεί για την 
εξέταση των υπό αναφορά νομοσχεδίων, λόγω της επικείμενης τότε διάλυσης της Βουλής για τη διεξαγωγή των 
βουλευτικών εκλογών του έτους 2016, η ολοκλήρωση της μελέτης τους δεν κατέστη δυνατή και κρίθηκε αναγκαίο 
όπως αυτά μελετηθούν διεξοδικά από την επόμενη Βουλή.        

Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο η εκτελεστική εξουσία 
αποφάσισε να προχωρήσει σε ουσιαστική αναθεώρηση του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου για τη 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Συγκεκριμένα, η εκτελεστική εξουσία απέσυρε τα δύο εκ των τριών 
νομοσχεδίων που είχαν κατατεθεί το έτος 2015, ήτοι τα νομοσχέδια για τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και 
του περί Κοινοτήτων Νόμου, αντίστοιχα, και προέβη στην κατάθεση δύο νέων νομοσχεδίων σε αντικατάσταση 
των αποσυρθέντων νομοσχεδίων, με απώτερο στόχο την αναθεώρηση του προτεινόμενου αρχικά νομοθετικού 
πλαισίου για τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο είχε 
παραμείνει σε εκκρεμότητα. 

Σημειώνεται επίσης ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής κατά τη 
βουλευτική περίοδο πριν από τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών του έτους 2016, το Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το 
Γενικό Λογιστήριο, τα συμβούλια αποχετεύσεων, τα συμβούλια υδατοπρομήθειας, το ΕΤΕΚ, ο Σύνδεσμος 
Συμβουλίων Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κύπρου, ο Σύνδεσμος Γραμματέων Κοινοτικών Συμβουλίων, ο Σύνδεσμος 
Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΕΟΔΥΛ και ΠΑΣΕ-ΔΗΤΑ (ΠΟΑΣ) είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις 
απόψεις και τις εισηγήσεις τους επί του ευρύτερου θέματος της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και να 
καταθέσουν γραπτά υπομνήματα.  

Η επιτροπή κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο εξέτασε στο πλαίσιο των ως άνω αναφερόμενων 
συνεδριάσεών της τα τρία υπό αναφορά νομοσχέδια, όπως αυτά αναθεωρήθηκαν στη βάση των αποφάσεων 
που είχαν ληφθεί από την επιτροπή της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου. Στο στάδιο της μελέτης τους κατά 
την παρούσα βουλευτική περίοδο λήφθηκαν υπόψη αφενός το ιστορικό βάσει του οποίου απορρίφθηκε η 
πρόταση της εκτελεστικής εξουσίας για τη διεξαγωγή παγκύπριου δημοψηφίσματος σε σχέση με την 
προωθούμενη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο και αφετέρου η πρόσφατη θέσπιση 
νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε να επεκταθεί κατά δυόμισι χρόνια η θητεία των αιρετών αξιωματούχων των 
τοπικών αρχών, η οποία θα έληγε, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2021.  
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Υπογραμμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκαν γραπτώς ενώπιον της επιτροπής επιστολές και 
υπομνήματα από πληθώρα εμπλεκόμενων φορέων και επηρεαζόμενων μερών για σκοπούς υποβολής 
επιπρόσθετων θέσεων και εισηγήσεων αναφορικά με το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του υφιστάμενου περί Δήμων Νόμου και η 
αντικατάστασή του με νέα νομοθεσία, η οποία θα διέπει τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση των δήμων, ώστε να 
εκσυγχρονιστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι δήμοι να αποκτήσουν την αναγκαία διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια, για να καταστούν οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμοι ως τοπικές αρχές.   

Ειδικότερα, με τον εν λόγω προτεινόμενο νόμο, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή,  προβλέπονται 
κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Διασφάλιση της διοικητικής αυτοτέλειας των δήμων χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση του κράτους στη 
διαδικασία έγκρισης της δομής των θέσεων στους δήμους.  

2. Προώθηση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων με την κατάργηση της παροχής κρατικής χορηγίας και 
κατ’ ακολουθίαν τη χορήγηση στους δήμους των εσόδων που προκύπτουν από την καταβολή των τελών 
κυκλοφορίας των οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης. 

3. Μείωση στο ελάχιστο της κρατικής παρέμβασης στη διαδικασία έγκρισης των προϋπολογισμών των 
δήμων, ενίσχυση της διαφάνειας, θεσμοθετώντας μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας, και ενθάρρυνση 
της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.  

4. Ανάθεση πολεοδομικής αρμοδιότητας στους δήμους, ώστε όλοι οι δήμοι σταδιακά να καταστούν 
πολεοδομικές αρχές. 

5. Μεταφορά στους δήμους της αρμοδιότητας διαχείρισης των παραλιών και σε μεταγενέστερο στάδιο των 
αρμοδιοτήτων και εξουσιών που σήμερα ασκούνται από τις σχολικές εφορίες.  

6. Εισαγωγή νέου μοντέλου διακυβέρνησης των δήμων, βάσει του οποίου αφενός θα εκλέγεται με ενιαία 
εκλογή ο δήμαρχος, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής των υπηρεσιών του δήμου, και αφετέρου θα 
εκλέγονται από τους εκλογείς εκάστου δημοτικού διαμερίσματος ο αντιδήμαρχος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι. 

7. Εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με την πρώτη εκλογή για την ανάδειξη των νέων δημοτικών συμβουλίων 
μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, ώστε αυτή να διεξαχθεί το έτος 2024, 
ταυτόχρονα με τη διενέργεια των επερχόμενων εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.   

8. Παράταση της τρέχουσας θητείας των αιρετών αξιωματούχων των τοπικών αρχών μέχρι τη διεξαγωγή 
των επόμενων εκλογών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης το έτος 2024. 

9. Θεσμοθέτηση της σύστασης και λειτουργίας συμβουλίων διαχείρισης κοινών υποθέσεων για ένα 
μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου, τα οποία θα 
συντείνουν στην ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των δήμων.   

10. Καθίδρυση νέων δήμων δυνάμει του προτεινόμενου νόμου και καθορισμός των δημοτικών διαμερισμάτων 
τα οποία θα συναποτελούν έκαστο νέο δήμο. 

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να 
εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του ενόψει της προωθούμενης μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και να εισαχθούν ρυθμίσεις για την παροχή κοινών υπηρεσιών από ορισμένες κοινότητες, μέσω της σύστασης 
και λειτουργίας τοπικών συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών, όπως είναι μεταξύ άλλων η συλλογή οικιακών 
αποβλήτων, η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθαριότητας και η ρύθμιση της τροχαίας 
κινήσεως.  

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Σύσταση και λειτουργία συμβουλίου για κάθε σύμπλεγμα παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα είναι αρμόδιο 
για την παροχή των υπηρεσιών που καθορίζονται δυνάμει του προτεινόμενου νόμου στις κοινότητες που 
εντάσσονται στο σύμπλεγμα. 

2. Καταβολή ετησίως σε κάθε κοινότητα κρατικής χορηγίας, όπως αυτή θα προτείνεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο και θα εγκρίνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

3. Αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, ώστε να συνάδουν με τις 
αντίστοιχες διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου. 

4. Εισαγωγή ρυθμίσεων για το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών σε πληροφόρηση που αφορά υποθέσεις 
τοπικού χαρακτήρα, καθώς και για τη συμμετοχή αυτών σε τοπικό επίπεδο στα κοινά. 
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Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και τη λειτουργία επαρχιακών 
συμπλεγμάτων, ήτοι ενός επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης σε κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες οι οποίες 
θα ασκούνται σε επαρχιακό επίπεδο και θα αφορούν στην υδατοπρομήθεια, στη λειτουργία αποχετευτικών 
συστημάτων και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.  

Ειδικότερα, το εν λόγω νομοσχέδιο, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προνοούσε τη σύσταση, τον 
τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, στις οποίες 
περιλαμβάνονταν ορισμένες αρμοδιότητες που έχουν σήμερα τόσο η κεντρική κυβέρνηση όσο και οι τοπικές 
αρχές, όπως είναι η έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και 
αποχέτευσης και η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Επιπροσθέτως, προέβλεπε την κατάργηση του περί 
Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου και του 
περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμου.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η προτεινόμενη 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης της δημόσιας 
διοίκησης, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική παροχή υπηρεσιών, ώστε ο πολίτης να 
απολαμβάνει περισσότερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, ανεξαρτήτως του 
τόπου διαμονής του, κατά τρόπο βιώσιμο, διαφανή και δίκαιο.  

 Το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, συνεκτιμώντας όλα τα σημερινά δεδομένα, 
κατέληξε ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που διαχρονικά παρατηρούνται στους τομείς 
αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης, απαιτείται, αντί της υιοθέτησης αποσπασματικών νομοθετικών 
ρυθμίσεων, όπως συνέβη στο παρελθόν, να επέλθουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί πιο αποτελεσματικό, στη βάση μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης. Ως εκ τούτου, επεξεργάστηκε με τους εμπλεκόμενους φορείς μια ολοκληρωμένη δέσμη 
νομοσχεδίων. Συναφώς, όπως επισημαίνεται, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται γενικότερα ότι θα 
εκσυγχρονιστεί στον αναγκαίο βαθμό το ρυθμιστικό, εποπτικό και συντονιστικό πλαίσιο του συστήματος τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην Κυπριακή Δημοκρατία και ότι θα διαφοροποιηθεί ριζικά η κατάσταση που σήμερα επικρατεί.  

 Σημειώνεται ότι, με βάση τα εν λόγω στοιχεία, η κατάθεση το 2015 στη Βουλή του προτεινόμενου 
νομοθετικού πλαισίου για την αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης κρίθηκε σκόπιμη στο πλαίσιο της 
υλοποίησης δράσεων βάσει των δεσμεύσεων που είχαν περιληφθεί στο Μνημόνιο Συναντίληψης που 
υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας.  

 Όπως περαιτέρω προκύπτει από τα κατατεθέντα στοιχεία σε σχέση με το πρώτο υπό αναφορά 
νομοσχέδιο, αυτό ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν αφενός διαβούλευσης με την Ένωση 
Δήμων Κύπρου και αφετέρου διενέργειας τεχνοοικονομικής μελέτης προς ανάλυση των πληθυσμιακών, 
γεωγραφικών και οικονομικών κριτηρίων και δεικτών, στη βάση των οποίων θα λαμβάνονταν οι πολιτικές 
αποφάσεις για τις συνενώσεις ορισμένων τοπικών αρχών. Η υπό αναφορά μελέτη κατέδειξε ότι ο αριθμός των 
υφιστάμενων δήμων είναι μεγάλος, ότι αυτοί έχουν περιορισμένη οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και η 
βιωσιμότητά τους βασίζεται αποκλειστικά στην κρατική χορηγία.  

 Πέραν των πιο πάνω, όπως αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία, με την προτεινόμενη παράταση της 
τρέχουσας θητείας των αιρετών αξιωματούχων των τοπικών αρχών παρέχεται στα υφιστάμενα συμβούλια ο 
αναγκαίος χρόνος, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ύστερα από τη θέσπιση της νέας νομοθεσίας 
για σκοπούς εφαρμογής της μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εξάλλου, με την προτεινόμενη ρύθμιση 
για τη διεξαγωγή των εκλογών όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη 
των ευρωβουλευτών, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση των δαπανών που συνεπάγονται οι εκλογικές διαδικασίες που 
διενεργούνται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στη Δημοκρατία. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του τρίτου νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη 
Βουλή, όσον αφορά το προτεινόμενο σύστημα εκλογής για τη συγκρότηση των συμβουλίων των επαρχιακών 
οργανισμών αυτοδιοίκησης προβλέπεται η άμεση εκλογή προσώπων για σκοπούς συμμετοχής σε αυτά. Πάρα 
ταύτα, όπως καταγράφεται στην εισηγητική έκθεση που το συνοδεύει, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο όπως 
τα συμβούλια των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης συγκροτούνται με έμμεση εκλογή που θα 
πραγματοποιείται μεταξύ των εκλελεγμένων δημοτικών συμβουλίων και των κοινοτικών συμβουλίων, η 
εκτελεστική εξουσία δε θα φέρει οποιαδήποτε ένσταση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών για το δεύτερο 
υπό συζήτηση νομοσχέδιο, αυτό ετοιμάστηκε στη βάση των εισηγήσεων που υπέβαλε η Ένωση Κοινοτήτων 
Κύπρου, αλλά και των υποδείξεων της τεχνοοικονομικής μελέτης που διεξήχθη αναφορικά με τη δημιουργία 
τοπικών συμπλεγμάτων στις κοινότητες για σκοπούς παροχής ορισμένων υπηρεσιών. Η εν λόγω μελέτη 
κατέδειξε, πέρα από τα προτεινόμενα συμπλέγματα ανά επαρχία, τις υπηρεσίες τις οποίες θα μπορούσε να 
παρέχουν τα εν λόγω συμπλέγματα και ενδεικτικά οργανογράμματα προσωπικού. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης των νομοσχεδίων τόσο οι πρώην Υπουργοί Εσωτερικών όσο και ο νυν 
Υπουργός Εσωτερικών δήλωσαν ότι τα προτεινόμενα νομοθετήματα για τη μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης είναι καίριας σημασίας και η κατάθεσή τους κρίθηκε σκόπιμη, για να αναθεωρηθεί εκ βάθρων η 
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υφιστάμενη νομοθεσία, ώστε να συνάδει προς τις σύγχρονες αντιλήψεις και προσεγγίσεις όσον αφορά την τοπική 
διακυβέρνηση, καθώς και προς τις νέες προσδοκίες της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας για αναθεώρηση του 
τρόπου λειτουργίας του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενίσχυση της διαφάνειας, της 
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας αυτού.  

Ο τέως Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης ενημέρωσε για αριθμό ζητημάτων που αφορούν 
μεταξύ άλλων στην οικονομική κατάσταση των δήμων εν γένει και επισήμανε την ανάγκη άμεσης υιοθέτησης της 
προωθούμενης μεταρρύθμισης, ώστε ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης να καταστεί σε συγκεκριμένο χρονικό 
ορίζοντα πιο αποτελεσματικός. Συναφώς, όπως ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε, η επίτευξη του υπό αναφορά 
στόχου, ήτοι της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς αύξηση του κόστους 
λειτουργίας, αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε ορθολογική διαχείριση των πόρων που διοχετεύονται στις τοπικές 
αρχές, δεδομένου ότι με τις εξοικονομήσεις που θα επέλθουν καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση του αναμενόμενου 
οικονομικού οφέλους προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως είναι η υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Παράλληλα, ο 
εν λόγω αξιωματούχος τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής αυτονομίας των τοπικών αρχών και ανέφερε 
ότι αυτή δύναται να διασφαλιστεί με την απόδοση στις τοπικές αρχές των εσόδων που προκύπτουν από την 
επιβολή συγκεκριμένης φορολογίας ή ορισμένων τελών που σήμερα εισπράττονται από το κράτος. 

Οι εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη επί των προνοιών 
του τρίτου νομοσχεδίου, καθώς και των δύο νομοσχεδίων που τελικά αποσύρθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, 
εξέφρασαν μεταξύ άλλων επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι προς την ορθή 
κατεύθυνση από άποψη χρήσης των πόρων που λαμβάνουν οι τοπικές αρχές με οικονομικό, αποδοτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο. Σε μεταγενέστερο δε στάδιο, κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο, υπέβαλαν ενώπιον 
της επιτροπής αναλυτικά απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις επί των προνοιών των υπό συζήτηση νομοσχεδίων. 

 Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι πλείστοι παρευρεθέντες στη συζήτηση εκπρόσωποι των 
ενδιαφερόμενων πλευρών, αλλά και τα επηρεαζόμενα μέρη που απέστειλαν γραπτώς τις απόψεις τους, τόσο 
κατά την παρούσα όσο και κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, διατύπωσαν παρατηρήσεις και επιφυλάξεις αφενός επί του 
προτεινόμενου και αφετέρου επί του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τη μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

 Ειδικότερα, όσον αφορά τις βασικές εκφρασθείσες θέσεις τους σε σχέση με την αναθεώρηση του 
ισχύοντος πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εκπρόσωποι τόσο της Ένωσης Δήμων Κύπρου 
όσο και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου τόνισαν μεταξύ άλλων την ανάγκη διασφάλισης της διοικητικής και 
οικονομικής αυτοτέλειας των τοπικών αρχών, τονίζοντας ότι τα έσοδα των τοπικών αρχών επ’ ουδενί πρέπει να 
μειωθούν. Εξέφρασαν επίσης προβληματισμό για το γεγονός ότι, σε περίπτωση που αποφασισθεί οι τοπικές 
αρχές να λαμβάνουν τα συνολικά έσοδα που προκύπτουν από την επιβολή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων 
ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και ποσό τελών που αναμένεται να καταβληθεί κατ’ έτος τελικά δεν καταβληθεί, 
το εν λόγω ποσό θα συνιστά μόνιμη ετήσια αποκοπή.   

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου δήλωσαν ότι συμφωνούν με τη φιλοσοφία των 
προτεινόμενων νόμων και θεωρούν ότι η πολιτεία οφείλει να προβεί στη λήψη δραστικών μέτρων, προκειμένου 
να επιλυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα που παρουσιάζονται όσον αφορά τους τομείς της αρμοδιότητας των 
τοπικών αρχών. Συναφώς, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ότι η Ένωση Δήμων Κύπρου υιοθετεί κατά βάση 
τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, με γνώμονα την ανάγκη εκσυγχρονισμού της 
λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, διασφαλίζοντας τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια αυτής, ώστε να 
ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα σημερινά δεδομένα. Παράλληλα, εξέφρασαν ικανοποίηση για το γεγονός ότι 
αρκετές εισηγήσεις της Ένωσης Δήμων Κύπρου έχουν ενσωματωθεί στις προτεινόμενες ρυθμίσεις, όπως και για 
την προωθούμενη θεσμοθέτηση αυτής, η οποία αποτελεί το συντονιστικό όργανο των δήμων, ως νομικού 
προσώπου δημόσιου δικαίου. 

Περαιτέρω, σχολιάζοντας τις πρόνοιες του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, οι ίδιοι εκπρόσωποι 
ανέφεραν τα ακόλουθα: 

1. Σε περίπτωση μείωσης των ετήσιων εσόδων των δήμων, δεν πρέπει να εναπόκειται στο Υπουργικό 
Συμβούλιο να αποφασίζει για την παροχή κρατικής χορηγίας. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να εισαχθεί 
πρόνοια στο νομοσχέδιο σύμφωνα με την οποία να διασφαλίζεται ότι οι δήμοι θα λαμβάνουν ετήσια 
κρατική χορηγία, ώστε τα ετήσια έσοδά τους κατ’ έτος να μην είναι λιγότερα από τον μέσο όρο των εσόδων 
των αμέσως προηγούμενων τριών ετών, αναπροσαρμοζόμενα ανά πενταετία σύμφωνα με τον ρυθμό 
ανάπτυξης της οικονομίας. 

2. Η πρόνοια του νομοσχεδίου που προβλέπει την άσκηση διοικητικής εποπτείας από τον Υπουργό 
Εσωτερικών επί των δήμων πλήττει τη διοικητική αυτοτέλεια αυτών, παρ’ όλο που καθορίζεται ότι αφορά 
αποκλειστικά στην τήρηση της αρχής της νομιμότητας στη λειτουργία των δήμων και ότι δε δύναται να 
συνιστά έλεγχο σκοπιμότητας ή να εμποδίζει την ανάληψη από μέρους τους πρωτοβουλιών και την 
ελεύθερη δράση τους. 
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3. Για σκοπούς ενίσχυσης της οικονομικής και της διοικητικής αυτοτέλειας των δήμων κρίνεται σκόπιμο όπως 
οι κανονισμοί που θα εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του προτεινόμενου νόμου για τον καθορισμό τελών 
και δικαιωμάτων μη τυγχάνουν της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου. 

4. Η προβλεπόμενη περίοδος των πέντε ετών μετά την πάροδο της οποίας καθορίζεται ότι θα αναληφθούν 
από τους δήμους οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των σχολικών εφοριών συνεπάγεται άσκηση των εν 
λόγω αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε βάθος χρόνου, χωρίς να προβάλλεται οποιαδήποτε αιτιολογία προς 
τούτο. 

5. Για σκοπούς απόδοσης στους δήμους νέων αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 
απαιτείται η διασφάλιση της παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων, ώστε να είναι οικονομικά 
ανεξάρτητοι από το κεντρικό κράτος. 

6. Τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι συνενώσεις των δήμων δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατα, αλλά να 
λαμβάνουν υπόψη διάφορες παραμέτρους, όπως είναι μεταξύ άλλων τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, 
κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα σε τοπικό επίπεδο. 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη επί των προνοιών του τρίτου νομοσχεδίου, 
προτού κατατεθεί στη Βουλή το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει την άσκηση από τους 
δήμους της αρμοδιότητας για την αδειοδότηση των αναπτύξεων, οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου 
εξέφρασαν τη διαφωνία τους για την προτεινόμενη μεταφορά της εν λόγω αρμοδιότητας από τους δήμους, που 
είναι σήμερα οικοδομικές αρχές, στα προτεινόμενα επαρχιακά συμπλέγματα και τόνισαν την ανάγκη εξέτασης 
ρυθμίσεων για την αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων που αφορούν στη συγχρηματοδότηση 
αναπτυξιακών έργων των δήμων. 

Πέραν των πιο πάνω απόψεων, οι ίδιοι εκπρόσωποι υπέβαλαν στην επιτροπή σωρεία εισηγήσεων ως 
προς επιμέρους πρόνοιες του πρώτου και του τρίτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, ορισμένες εκ των οποίων 
έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή και ενσωματώθηκαν στα κείμενα των νομοσχεδίων.  

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου διαφώνησαν με το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο 
για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή, επισημαίνοντας ειδικότερα 
ότι με τις πρόνοιες αυτού που ρυθμίζουν τη συνένωση υφιστάμενων κοινοτήτων με υφιστάμενους δήμους, με 
στόχο τη δημιουργία των προτεινόμενων νέων δήμων, μεταφέρεται το πενήντα τοις εκατό (50%) περίπου του 
πληθυσμού της υπαίθρου στις αστικές περιοχές. Ως εκ τούτου, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, οι προτεινόμενες 
συνενώσεις ορισμένων τοπικών αρχών αναμένεται ότι θα επιφέρουν αποψίλωση της υπαίθρου και 
επιπροσθέτως με την υιοθέτησή τους θα πληγούν οι αρχές της επικουρικότητας, της εγγύτητας, της 
συμμετοχικότητας και της συνοχής, χωρίς να παρέχονται τα εχέγγυα για την παροχή στον πολίτη ποιοτικά 
αναβαθμισμένων υπηρεσιών με το κατά το δυνατόν χαμηλότερο κόστος. 

Πέραν της πιο πάνω διαφωνίας που διατύπωσαν οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου όσον 
αφορά τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νόμων, εισηγήθηκαν στην επιτροπή μεταξύ άλλων 
τα πιο κάτω: 

1. Την τροποποίηση ορισμένων προνοιών του δεύτερου νομοσχεδίου και την εισαγωγή σε αυτό 
επιπρόσθετων προνοιών για σκοπούς περαιτέρω εκσυγχρονισμού της υπό τροποποίηση βασικής 
νομοθεσίας. 

2. Τη διαφοροποίηση της σύνθεσης των προτεινόμενων με το τρίτο νομοσχέδιο συμβουλίων των 
επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, ώστε οι κοινότητες να εκπροσωπούνται σε αυτά στον 
απαιτούμενο βαθμό για σκοπούς ισότιμης μεταχείρισης όλων των τοπικών αρχών στις αστικές περιοχές 
και στην ύπαιθρο. 

3. Τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος στις κοινότητες όσον αφορά την υδατοπρομήθεια και τη 
λειτουργία των αποχετευτικών συστημάτων. 

Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ δήλωσαν ότι πάγια θέση του εν λόγω φορέα είναι η εισαγωγή των 
απαιτούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενιαίας αρχής αδειοδότησης και 
ελέγχου των αναπτύξεων σε επαρχιακό επίπεδο, η οποία να αποτελεί ταυτόχρονα τόσο πολεοδομική όσο και 
οικοδομική αρχή. Επιπροσθέτως, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ότι η έκδοση αδειών οικοδομής προϋποθέτει 
την εξέταση από την αρμόδια αρχή θεμάτων αμιγώς τεχνικών για τον καθορισμό του τρόπου κατασκευής 
οποιασδήποτε οικοδομής, πέραν των πολεοδομικών πτυχών, οι οποίες εξετάζονται σε προγενέστερο στάδιο, 
στο πλαίσιο της έκδοσης της οικείας κατά περίπτωση πολεοδομικής άδειας. Συναφώς, υποστήριξαν ότι οι τοπικές 
αρχές πρέπει κατά βάση να έχουν ουσιαστικό λόγο στο πλαίσιο της πολεοδομικής αδειοδότησης αναπτύξεων, 
δεδομένου ότι ενδέχεται να επηρεάζονται οι ανέσεις υφιστάμενων οικοδομών. 

 Στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε 
σχέση με τις πρόνοιές τους και τα μέλη της υπέβαλαν σωρεία εισηγήσεων, με γνώμονα την ανάγκη διασφάλισης 
της επιτυχούς εφαρμογής της προτεινόμενης μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενίσχυσης της 
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στη λειτουργία του όλου θεσμού. 
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 Τα ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο ιδιαίτερου προβληματισμού στην επιτροπή στο στάδιο της 
μελέτης του πρώτου νομοσχεδίου κατά την προηγούμενη, αλλά και κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο 
συνοψίζονται κυρίως στα ακόλουθα: 

1. Στην προτεινόμενη παράταση της τρέχουσας θητείας των αιρετών αξιωματούχων των τοπικών αρχών 
κατά δυόμισι χρόνια, ήτοι μέχρι το έτος 2024, κατά το οποίο προτείνεται να διενεργηθούν οι επόμενες 
εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Σημειώνεται ότι σε σχέση με το θέμα αυτό εν τέλει λήφθηκε απόφαση για προώθηση προς ψήφιση των 
απαιτούμενων για τον σκοπό αυτό νομοθετικών ρυθμίσεων πριν από την ψήφιση από την ολομέλεια του 
σώματος του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση. 

2. Στις προτεινόμενες συνενώσεις ορισμένων τοπικών αρχών για τη δημιουργία των νέων δήμων στο 
πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των εν 
λόγω οντοτήτων. 

3. Στο ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφισμάτων σε επίπεδο τοπικών αρχών πριν από τη δημιουργία των 
νέων δήμων και την ένταξή τους σε αυτούς, κατόπιν διενέργειας των απαιτούμενων συνενώσεων ανάμεσα 
στις τοπικές αρχές.  

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο ευρείας συζήτησης ενώπιον της επιτροπής, 
κυρίως όσον αφορά την αναγκαιότητα διενέργειας δημοψηφισμάτων τοπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
προτεινόμενης μεταρρύθμισης πριν από την ίδρυση των νέων δήμων, αλλά και τα συνταγματικά κωλύματα 
και νομικά ζητήματα που ενδεχομένως να ανακύπτουν σε περίπτωση υιοθέτησης σχετικής νομοθετικής 
ρύθμισης. 

4. Στον αριθμό των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν σε έκαστο δημοτικό 
συμβούλιο, καθώς και στον τρόπο εκλογής των αντιδημάρχων.  

5. Στη δυνατότητα μερικής αναθεώρησης του ισχύοντος εκλογικού συστήματος, ώστε να καθίσταται δυνατή 
η συμμετοχή των υποψηφίων των κομμάτων, των υποψηφίων των συνασπισμών κομμάτων και των 
ανεξάρτητων υποψηφίων στη δεύτερη κατανομή θέσεων δημοτικών συμβούλων, ανεξαρτήτως εάν έχουν 
δικαιωθεί ή όχι με οποιαδήποτε θέση κατά την πρώτη κατανομή θέσεων. 

6. Στις περιπτώσεις στις οποίες συντρέχει κώλυμα εκλογιμότητας ή υπάρχει ασυμβίβαστο όσον αφορά την 
εκλογή των δημάρχων, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων.  

7. Στη δυνατότητα εισαγωγής ρυθμίσεων στον προτεινόμενο νόμο για τον καθορισμό ανώτατου ορίου 
θητειών όσον αφορά το αξίωμα του δημάρχου, του αντιδημάρχου ή/και του δημοτικού συμβούλου.  

8. Στον καθορισμό πλαισίου αντιμισθίας και αποζημίωσης για τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους και τους 
δημοτικούς συμβούλους.  

9. Στις αρμοδιότητες των νέων δήμων όσον αφορά την αδειοδότηση αναπτύξεων.  

10. Στην προτεινόμενη μεταφορά στους δήμους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που έχουν σήμερα οι 
σχολικές εφορίες.  

11. Στη σύνθεση και στις αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής ελέγχου.  

12. Στα θέματα που άπτονται του προϋπολογισμού, των εσόδων και της οικονομικής διαχείρισης των δήμων.  

13. Στην αναθεώρηση των τελών που επιβάλλονται από τους δήμους για την αποκομιδή σκυβάλων, τη 
διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, τη διατήρηση ή χρήση οποιασδήποτε οικοδομής, χώρου ή 
οποιουδήποτε άλλου επαγγελματικού υποστατικού με σκοπό την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, καθώς και των επιβαλλόμενων σε νομικά πρόσωπα δικαιωμάτων για την άσκηση 
αντίστοιχης δραστηριότητας. 

14. Στην άσκηση διοικητικής εποπτείας στους δήμους από τον Υπουργό Εσωτερικών. 

15. Στην προβλεπόμενη δυνατότητα των δήμων να δημιουργούν μικρούς χώρους εστίασης στις παραλίες και 
επιπροσθέτως να υποβάλλουν κατ’ έτος στον Υφυπουργό Τουρισμού σχέδιο για προενοικίαση 
στρωμάτων ή/και ομπρελών θαλάσσης στις αδειοδοτημένες από τους δήμους επιχειρήσεις επί της 
παραλίας.  

16. Στη διαδικασία που θα εφαρμόζεται για σκοπούς διορισμού των υπαλλήλων των δήμων. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη επί των προνοιών του δεύτερου νομοσχεδίου, η επιτροπή 
εξέφρασε αντίστοιχους προβληματισμούς και επιφυλάξεις για συναφή με τα ως άνω αναφερόμενα ζητήματα. 
Όσον αφορά δε το τρίτο νομοσχέδιο, την επιτροπή απασχόλησαν ιδιαίτερα τα ακόλουθα: 

1. Το σύστημα εκλογής για τη σύσταση των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης. 
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2. Ο καθορισμός της έδρας κάθε επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης. 

3. Η σύνθεση των συμβουλίων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης και των επιτροπών που θα 
λειτουργούν στο πλαίσιο αυτού. 

4. Οι αρμοδιότητες των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, ειδικότερα σε σχέση με τον περιβαλλοντικό 
σχεδιασμό και την αδειοδότηση αναπτύξεων. 

5. Τα επιβαλλόμενα δυνάμει του προτεινόμενου νόμου τέλη και δικαιώματα. 

6. Η ανάληψη των χρεών των τοπικών αρχών προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για την προμήθεια 
ύδατος. 

7. Η άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από τους γενικούς διευθυντές των επαρχιακών οργανισμών 
αυτοδιοίκησης. 

8. Τα εργασιακά ζητήματα που προκύπτουν όσον αφορά τη σύσταση των επαρχιακών οργανισμών 
αυτοδιοίκησης. 

 Σημειώνεται ότι, παρ’ όλο που το τρίτο νομοσχέδιο αρχικά προέβλεπε την έκδοση πολεοδομικών και 
οικοδομικών αδειών από τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης, στο στάδιο της συζήτησης αυτού, 
προτού κατατεθούν στη Βουλή το πρώτο και το δεύτερο νομοσχέδιο, απαλείφθηκαν οι σχετικές με το όλο ζήτημα 
πρόνοιές του, έτσι που η εν λόγω αρμοδιότητα να ασκείται από τις τοπικές αρχές αντί από τους εν λόγω 
οργανισμούς. Παράλληλα, στο στάδιο αυτό το τρίτο νομοσχέδιο τροποποιήθηκε περαιτέρω από την επιτροπή, 
ώστε τα συμβούλια των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης να συγκροτούνται με έμμεση εκλογή που θα 
πραγματοποιείται μεταξύ των ήδη εκλελεγμένων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων.  

Οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας προέβησαν σε ορισμένες παρατηρήσεις 
αναφορικά με νομικής και νομοτεχνικής φύσεως ζητήματα στο πλαίσιο της κατ’ άρθρον μελέτης των υπό 
αναφορά νομοσχεδίων από την επιτροπή.  

Επιπροσθέτως, επισήμαναν την ανάγκη προώθησης από την εκτελεστική εξουσία της τροποποίησης και 
άλλων νομοθεσιών, πέραν των υπό τροποποίηση με τα εν λόγω νομοσχέδια βασικών νομοθεσιών, ώστε να 
επέλθουν οι αναγκαίες διορθωτικές ρυθμίσεις προς αποκλεισμό της συνύπαρξης συγκρουόμενων ρυθμίσεων 
στο όλο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, για σκοπούς ασφάλειας δικαίου 
και εύρυθμης εφαρμογής του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις και απόψεις που διατυπώθηκαν από μέρους 
των μελών της επιτροπής και των ενδιαφερόμενων πλευρών, υιοθέτησε ορισμένες από αυτές και υπέβαλε στην 
επιτροπή εισηγήσεις για αναθεώρηση ορισμένων προνοιών των νομοσχεδίων στη βάση των εν λόγω θέσεων 
και απόψεων, καθώς και τροποποιήσεις που αποσκοπούν στη διασαφήνιση και στη νομοτεχνική βελτίωση των 
προνοιών του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου. 

Σε σχέση με το ζήτημα της διά νόμου παραχώρησης παράτασης της θητείας των αιρετών αξιωματούχων 
μέχρι το έτος 2024 και ως εκ τούτου τη μετάθεση της ημερομηνίας των επερχόμενων εκλογών το Υπουργείο 
Εσωτερικών κατέθεσε στην επιτροπή γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σύμφωνα με την 
οποία η εν λόγω παράταση δεν αντίκειται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατά τεκμήριο 
καθίσταται νόμιμη με τη θέσπιση του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου.  

Όσον αφορά το θέμα της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων πριν από τη δημιουργία των νέων δήμων, το 
Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε στην επιτροπή γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης στην οποία αναφέρεται ότι οι διά νόμου συνενώσεις τοπικών αρχών στην προκειμένη περίπτωση της 
Κύπρου χωρίς την προηγούμενη διενέργεια δημοψηφισμάτων σε τοπικό επίπεδο είναι συμβατές με το άρθρο 5 
του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που προβλέπει ότι για κάθε τροποποίηση των εδαφικών ορίων 
των τοπικών αρχών απαιτείται να διεξάγονται εκ των προτέρων διαβουλεύσεις με τις ενδιαφερόμενες τοπικές 
αρχές, θέτοντας αποκλειστικά ως ενδεχόμενο την προηγούμενη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. 

Αναφορικά με το όλο θέμα της αδειοδότησης των αναπτύξεων το Υπουργείο Εσωτερικών συμφώνησε με 
τη μεταφορά της εν λόγω αρμοδιότητας στους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης, με γνώμονα ότι σε 
μεταγενέστερο στάδιο θα προωθηθούν οι απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για ενοποίηση της πολεοδομικής 
άδειας με την άδεια οικοδομής. Επιπροσθέτως, ενημέρωσε διεξοδικά την επιτροπή για τις διατάξεις του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην άσκηση πολεοδομικής εξουσίας, με τις οποίες διασφαλίζεται 
η διαβούλευση στο πλαίσιο της αδειοδότησης των αναπτύξεων με τις τοπικές αρχές, τους επηρεαζόμενους 
τοπικούς φορείς και ομάδες πολιτών. 

Όσον αφορά το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των προτεινόμενων με το πρώτο νομοσχέδιο νέων 
δήμων, το Υπουργείο Εσωτερικών διατύπωσε την έντονη διαφωνία του επί του εν λόγω ζητήματος για λόγους 
που έγκεινται στην ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας της σκοπούμενης μεταρρύθμισης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 
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Παράλληλα, στο πλαίσιο της όλης συζήτησης επισήμανε την ανάγκη προώθησης της προτεινόμενης 
μεταρρύθμισης πάραυτα, δεδομένων των ειλημμένων δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας προς άντληση 
κονδυλίων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Υπενθυμίζεται ότι, η επιτροπή της προηγούμενης Βουλής, ύστερα από μακρά συζήτηση μεταξύ των μελών 
της και των κυβερνητικών αρμοδίων τόσο επί θεμάτων ουσίας όσο και επί τεχνικών ζητημάτων, κατά τη διάρκεια 
της οποίας συζητήθηκαν ενδελεχώς πολλές πτυχές του όλου θέματος της μεταρρύθμισης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, και αφού λήφθηκαν υπόψη όλες οι παράμετροι, προέβη σε επαναδιατύπωση μεγάλου μέρους 
των κειμένων των νομοσχεδίων, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή του προτεινόμενου 
νομοθετικού πλαισίου και να επέλθουν οι δέουσες βελτιώσεις από νομοτεχνικής απόψεως. 

Ειδικότερα, τα εν λόγω νομοσχέδια είχαν τροποποιηθεί στη βάση των αποφάσεων που λήφθηκαν από 
την επιτροπή, ώστε για τα ζητήματα καίριας σημασίας να διαλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Ίδρυση των νέων δήμων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και ένταξη σε αυτούς 
ορισμένων τοπικών αρχών ως δημοτικών διαμερισμάτων ύστερα από τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων σε 
επίπεδο τοπικών αρχών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

2. Αναθεώρηση των προτεινόμενων συνενώσεων, ώστε μεταξύ άλλων ορισμένοι δήμοι να μη συνενωθούν 
με οποιαδήποτε άλλη τοπική αρχή.  

3. Μεταφορά στους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης της αρμοδιότητας της αδειοδότησης 
αναπτύξεων, δεδομένου ότι σε μεταγενέστερο στάδιο θα προωθηθούν οι απαιτούμενες νομοθετικές 
ρυθμίσεις για ενοποίηση της πολεοδομικής άδειας με την άδεια οικοδομής.  

4. Συμμετοχή των υποψηφίων των κομμάτων, των υποψηφίων των συνασπισμών κομμάτων και των 
ανεξάρτητων υποψηφίων στη δεύτερη κατανομή θέσεων δημοτικών συμβούλων, ανεξαρτήτως εάν έχουν 
δικαιωθεί ή όχι με οποιαδήποτε θέση κατά την πρώτη κατανομή θέσεων. 

5. Καθορισμό ανώτατου ορίου θητειών όσον αφορά την εκλογή των αιρετών αξιωματούχων των τοπικών 
αρχών, ώστε πρόσωπο το οποίο έχει ήδη υπηρετήσει για τρεις συνολικά θητείες να μη δύναται να 
επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα.   

6. Καθορισμό πλαισίου αντιμισθίας και αποζημίωσης για τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους και τους 
δημοτικούς συμβούλους. 

7. Παροχή κρατικής χορηγίας στους δήμους υπό μορφήν επιχορήγησης ή παραχώρησης άλλων κρατικών 
εσόδων προς αυτούς, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση ουσιώδους 
μείωσης των εσόδων από τα τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης οχημάτων. 

8. Αναθεώρηση των τελών που επιβάλλονται για την αποκομιδή σκυβάλων, τη διαμονή σε τουριστικά 
καταλύματα και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

9. Αναθεώρηση του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τη διαχείριση των παραλιών, ώστε 
οποιεσδήποτε αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να επέλθουν σε μεταγενέστερο στάδιο με 
ταυτόχρονη τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου.  

 Συναφώς, σε μεταγενέστερο στάδιο, στο πλαίσιο της περαιτέρω συζήτησης των νομοσχεδίων, ο 
Υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής μεταξύ άλλων τις ακόλουθες θέσεις:  

1. Βασική προϋπόθεση για την εκταμίευση κονδυλίων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η υιοθέτηση των απαιτούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της 
προτεινόμενης μεταρρύθμισης, ώστε εν πάση περιπτώσει να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα των 
δήμων.  

2. H κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτική ταχείας αδειοδότησης αναπτύξεων, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να 
καταστεί χώρα φιλική προς επενδυτές και ως εκ τούτου η απλοποίηση της διαδικασίας εξέτασης και 
χορήγησης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, διά της ενοποίησης των εν λόγω αδειών, αποτελεί 
αδήριτη ανάγκη.  

3. Ο καθορισμός ενορίας υφιστάμενου δήμου ως δημοτικού διαμερίσματος του νέου δήμου στον οποίο θα 
ενταχθεί ο υφιστάμενος δήμος είναι από νομικής, οικονομικής και διοικητικής απόψεως ιδιαίτερα 
προβληματικός. 

4. Η ένταξη κοινοτήτων είτε σε δήμο άλλης επαρχίας είτε σε σύμπλεγμα παροχής υπηρεσιών άλλης επαρχίας 
δεν είναι εφικτή για λόγους νομικής, οικονομικής και διοικητικής φύσεως. 

5. Η μεταφορά στους δήμους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που έχουν σήμερα οι σχολικές εφορίες 
αναμένεται να υλοποιηθεί το έτος 2029. 

6. Τα επιμέρους ζητήματα αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία δημοτικής αστυνομίας αναμένεται να 
ρυθμιστούν σε κατοπινό στάδιο. 
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7. Η διαχείριση των χώρων πρασίνου ήδη ρυθμίζεται βάσει διαδικασίας για κατά παρέκκλιση αδειοδότηση. 

8. Ορισμένα ζητήματα που άπτονται της οικονομικής διαχείρισης και του προϋπολογισμού των δήμων 
χρήζουν επανεξέτασης, προκειμένου να συνάδουν με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, αλλά και για σκοπούς διασφάλισης της οικονομικής αυτοτέλειας 
των νέων οντοτήτων. 

Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις και απόψεις που εκφράστηκαν από μέλη της επιτροπής 
και τις ενδιαφερόμενες πλευρές, ο Υπουργός Εσωτερικών προέβη στην υποβολή εισηγήσεων για τροποποίηση 
των κειμένων των νομοσχεδίων αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα: 

1. Την εκλογή του προέδρου εκάστου επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης από το εκλογικό σώμα, την 
αύξηση των μελών των συμβουλίων των οργανισμών σε δεκαεπτά μέλη και τις αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντα των γενικών διευθυντών αυτών. 

2. Την οικονομική ενίσχυση των δήμων με ποσό ύψους εκατό δεκαεπτά εκατομμυρίων ευρώ (€117 εκατομ.) 
ετησίως, στη βάση των ευρύτερων δημοσιονομικών συνθηκών, ήτοι υπό την αίρεση ότι δε θα υφίστανται 
δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες στη Δημοκρατία.   

3. Τη μη χορήγηση στους δήμους των εσόδων που προκύπτουν κατ’ έτος από τα τέλη κυκλοφορίας των 
οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης. 

4. Την αναλυτικότερη καταγραφή των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των επαρχιακών οργανισμών 
αυτοδιοίκησης αναφορικά με την αδειοδότηση αναπτύξεων. 

5. Την απόδοση στις οικείες τοπικές αρχές μέρους των εσόδων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης 
τα οποία θα προέρχονται από την είσπραξη τελών, δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων δυνάμει των διατάξεων 
του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου ως 
αντιστάθμισμα για την απώλεια εσόδων λόγω της μεταφοράς αρμοδιότητας. 

6. Τη μεταφορά δανείων, χρεών ή υποχρεώσεων των τοπικών αρχών στους επαρχιακούς οργανισμούς 
αυτοδιοίκησης, εφόσον αφορούν στη δημιουργία υποδομών για την προμήθεια ύδατος και όχι τυχόν 
προηγούμενες οφειλές για την παροχή ύδατος. 

7. Τη διασαφήνιση της προτεινόμενης ρύθμισης αναφορικά με τη χορήγηση από τους επαρχιακούς 
οργανισμούς αυτοδιοίκησης στις οικείες τοπικές αρχές του εβδομήντα τοις εκατό (70%) των δικαιωμάτων 
αξιοποιούμενης γης και εμβαδού οικοδομής, ώστε αυτή να αφορά μόνο τις νέες αναπτύξεις σε περιοχές 
που δεν είναι ενταγμένες στα όρια υφιστάμενων συμβουλίων υδατοπρομήθειας.  

8. Τη σύσταση προσωρινών συντονιστικών συμβουλίων τα οποία θα λειτουργούν κατά τη μεταβατική 
περίοδο μέχρι και τη σύσταση των νέων επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης. 

 Τοποθετούμενος επί του θέματος της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων και των νομικών ζητημάτων που 
ανακύπτουν, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι αφενός σε περίπτωση υιοθέτησης νομοθετικής ρύθμισης για 
τη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων τίθενται συνταγματικά κωλύματα και αφετέρου η διεξαγωγή παγκύπριου 
δημοψηφίσματος είναι νομικά εφικτή στον βαθμό που αντλεί τη νομιμοποιητική της βάση από ειδική νομοθεσία. 
Συναφώς, αναφέρθηκε στη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 
2021, σύμφωνα με την οποία η διενέργεια δημοψηφισμάτων μετά την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου δεν είναι 
δυνατή ως ετεροχρονισμένη, εφόσον συνάγεται ότι η ισχύς και εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων αυτού 
εμμέσως τίθενται υπό την αίρεση της διενέργειας δημοψηφισμάτων. 

 Πέραν των πιο πάνω, σημείωσε ότι στην παράγραφο 177 της Έκθεσης του Κογκρέσου των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού 
Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέρεται ότι η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων δεν αποτελεί υποχρέωση της 
Δημοκρατίας για σκοπούς συμμόρφωσης με το εν λόγω άρθρο.   

 Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τις θέσεις και απόψεις που εκφράστηκαν από μέλη της επιτροπής αναφορικά 
με τις προτεινόμενες συνενώσεις των τοπικών αρχών, ο Υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε ενώπιον της 
επιτροπής πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις επί του εν λόγω θέματος, επισημαίνοντας την ανάγκη διασφάλισης 
της βιωσιμότητας των νέων δήμων.  

 Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου επανέλαβαν τις θέσεις τους επί του προτεινόμενου 
νομοθετικού πλαισίου, ως ανωτέρω αναφέρονται, και επιπροσθέτως εξέφρασαν επιφυλάξεις όσον αφορά το 
ζήτημα της διενέργειας τοπικών δημοψηφισμάτων αναφορικά με την αποδοχή ή την απόρριψη των 
προτεινόμενων συνενώσεων των τοπικών αρχών, τονίζοντας ότι το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο που θα 
διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει καθολική εφαρμογή σε παγκύπρια βάση. Παράλληλα, 
σημείωσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Σε περίπτωση που μειωθούν τα έσοδα από την καταβολή τελών για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας 
οχημάτων ένεκα της διαφαινόμενης αύξησης στο μέλλον της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η 
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οικονομική βιωσιμότητα των δήμων θα τεθεί εν αμφιβόλω, δεδομένου ότι τα εν λόγω έσοδα είναι ήδη 
μειωμένα κατά περίπου είκοσι εκατομμύρια ευρώ (€20 εκατομ.) συγκριτικά με τις αρχικές εκτιμήσεις.   

2. Η υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης μικρών αναπτύξεων σε χώρους πρασίνου εντός των δημοτικών 
ορίων, ήτοι αθλητικών εγκαταστάσεων ή χώρων υγιεινής, είναι ιδιαίτερα προβληματική ως προς την 
εφαρμογή της. 

 Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου επίσης επανέλαβαν τις ως άνω αναφερόμενες θέσεις 
τους επί του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου και εξέφρασαν επιπρόσθετους προβληματισμούς και 
επιφυλάξεις όσον αφορά το κόστος που θα κληθούν να επωμισθούν οι κάτοικοι των κοινοτήτων συνεπεία της 
συνένωσής τους με δήμους και άλλες κοινότητες, ήτοι οντότητες μεγαλύτερου μεγέθους. Επιπροσθέτως, 
τάχθηκαν υπέρ της διενέργειας δημοψηφισμάτων και εισηγήθηκαν την υιοθέτηση επιμέρους ρυθμίσεων στον 
περί Κοινοτήτων Νόμο για σκοπούς περαιτέρω εκσυγχρονισμού του. 

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή επέφερε στα αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων 
επιπρόσθετες τροποποιήσεις, ώστε μεταξύ άλλων να επενεχθούν τα ακόλουθα: 

1. Υιοθέτηση των εισηγήσεων που υπέβαλε ο Υπουργός Εσωτερικών που αφορούν στην οικονομική 
ενίσχυση των δήμων, στην αδειοδότηση των αναπτύξεων, στη μεταφορά στους επαρχιακούς οργανισμούς 
αυτοδιοίκησης χρεών των τοπικών αρχών αναφορικά με τη δημιουργία υποδομών για την προμήθεια 
ύδατος και στη μεταβατική περίοδο μέχρι και τη σύσταση των εν λόγω οργανισμών. 

2. Περαιτέρω αναθεώρηση των προτεινόμενων για τη δημιουργία των νέων δήμων συνενώσεων, όπως και 
των τοπικών συμπλεγμάτων που θα συσταθούν στις κοινότητες για σκοπούς παροχής ορισμένων 
υπηρεσιών.  

3. Παροχή δυνατότητας καθορισμού ενορίας υφιστάμενου δήμου ως δημοτικού διαμερίσματος του νέου 
δήμου κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

4. Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης καταβολής στις οικείες τοπικές αρχές χρηματικού ποσού το οποίο θα 
ανέρχεται σε ποσοστό ύψους εξήντα τοις εκατό (60%) επί των τελών, δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων που 
θα εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί 
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.  

5. Επέκταση κατά πέντε χρόνια της προβλεπόμενης μεταβατικής περιόδου εντός της οποίας τα κοινοτικά 
συμβούλια θα εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους αναφορικά με την προμήθεια 
ύδατος. 

Επιπροσθέτως, αναφορικά με το ζήτημα της σύνθεσης των συμβουλίων των επαρχιακών οργανισμών 
αυτοδιοίκησης και το αίτημα της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου για εκπροσώπηση των κοινοτήτων σε αυτά στον 
απαιτούμενο βαθμό, για σκοπούς διασφάλισης της ισότιμης μεταχείρισης των τοπικών αρχών των αστικών 
περιοχών με τις τοπικές αρχές της υπαίθρου, αποφάσισε όπως τροποποιήσει περαιτέρω το κείμενο του τρίτου 
νομοσχεδίου, ώστε αυτό να διαλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Εκλογή των αντιπροέδρων των συμβουλίων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης με ψηφοφορία 
από γενική συνέλευση στην οποία θα εκπροσωπούνται οι οικείες κοινότητες. 

2. Αύξηση των μελών των εν λόγω συμβουλίων κατά έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα προέρχεται από τις 
κοινότητες. 

Περαιτέρω, αποφάσισε να μην απαλείψει τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου σύμφωνα με τις οποίες 
προβλέπεται ότι για την ίδρυση των νέων δήμων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
την ένταξη σε αυτούς ορισμένων τοπικών αρχών ως δημοτικών διαμερισμάτων αποτελεί προϋπόθεση η 
διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων, τα οποία προτείνεται να διεξαχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

 Πέραν των πιο πάνω η επιτροπή αποφάσισε όπως επιμέρους ζητήματα τα οποία τέθηκαν στο στάδιο της 
μελέτης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων αναφορικά με τον ρόλο και το πλαίσιο δράσης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ρυθμιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, ενδεχομένως με την τροποποίηση άλλων εν ισχύι ειδικών 
νομοθεσιών, με γνώμονα την ανάγκη όπως αυτά μελετηθούν διεξοδικά, παρέχοντας ταυτόχρονα χρόνο στις 
ενδιαφερόμενες πλευρές να εκθέσουν τις απόψεις τους. Τα εν λόγω ζητήματα αφορούν στα ακόλουθα:  

1. Στο ενδεχόμενο σύστασης ανεξάρτητης αρχής με αρμοδιότητες αναφορικά με την πλήρωση κενών 
θέσεων δημοτικών υπαλλήλων και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας όπως και κάθε παρεμπίπτον και 
συναφές προς αυτά θέμα. 

2. Στην ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία εν γένει, καθώς και στα ειδικότερα θέματα που άπτονται της 
κήρυξης και συντήρησης διατηρητέων οικοδομών, της άρσης της επικινδυνότητας που απορρέει από 
ορισμένες οικοδομές, της διαχείρισης των κοινόκτητων οικοδομών και της προστασίας της παραλίας.  

3. Στην αποτελεσματική εφαρμογή του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τη ρύθμιση της 
οχληρίας και την πλανοδιοπώληση. 
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4. Στις υποδείξεις και παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή αναφορικά με την εφαρμογή του προτεινόμενου 
νομοθετικού πλαισίου. 

 Συναφώς, η επιτροπή επέφερε σημαντικές αλλαγές επί του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου, 
προκειμένου να επέλθουν σε αυτό οι δέουσες νομοτεχνικές και επί της ουσίας βελτιώσεις και να επιτευχθούν 
κατά το δυνατόν οι απαραίτητες συγκλίσεις επί των θεμάτων για τα οποία εκφράστηκαν διαφωνίες και 
επιφυλάξεις από μέρους των ενδιαφερόμενων πλευρών.  

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο 
πάνω, αλλά και κρίνοντας αναγκαία την επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής του προτεινόμενου νομοθετικού 
πλαισίου στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος. 

 Ταυτόχρονα, επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν ενώπιον του σώματος τροπολογίες, με απώτερο στόχο την 
περαιτέρω βελτίωση του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους, θα τροποποιηθούν 
οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Δήμων Νόμος του 2022», «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022» και «Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμος του 2022», αντίστοιχα.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί Δήμων Νόμος του 2020. 

2. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

3. Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχει αριθμός τροπολογιών από όλα τα κόμματα, καθώς και κοινές τροπολογίες.  Σας έχει ήδη 
κοινοποιηθεί ο χρόνος που έχει διατεθεί στα κόμματα για τη συζήτηση του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου 
για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, και αυτός έχει ως ακολούθως:  Στον Δημοκρατικό Συναγερμό 
σαράντα πέντε λεπτά, στο ΑΚΕΛ σαράντα, στο ΔΗΚΟ τριάντα πέντε, στα κόμματα ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και 
Οικολόγους από είκοσι λεπτά και στον ανεξάρτητο βουλευτή δέκα λεπτά. 

 Κρίθηκε επίσης χρήσιμο όπως δοθεί χρόνος μέχρι και δεκαπέντε λεπτά στον πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, για να αναφερθεί στα κύρια θέματα, τα οποία απασχόλησαν την 
επιτροπή και περιλαμβάνονται στην έκθεσή της, που έχει ήδη κυκλοφορήσει.  Επ’ ευκαιρία, θα ήθελα να συγχαρώ 
τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής Εσωτερικών για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει όλο αυτό το 
διάστημα.  Πραγματικά συνέβαλαν στη διεργασία και προετοιμασία, για να έχουμε μπροστά μας το κείμενο με 
τις τροπολογίες, που θα μας ευκολύνει και στη συνέχεια στη ψήφιση. 

 Τον λόγο έχει πρώτα ο πρόεδρος της επιτροπής ο κ. Δαμιανού, και στη συνέχεια ξεκινάμε από τον 
ανεξάρτητο βουλευτή και τα μικρότερα κόμματα προς τα μεγαλύτερα.  

 Ναι, κύριε Λεωνίδου, μέχρι να ετοιμαστεί ο κ. Δαμιανού. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Απλώς, δεν ξέρω αν είναι σε αυτό το στάδιο, επειδή έχουμε πρόθεση να αποσύρουμε δύο τροπολογίες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Στη συνέχεια. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ωραία!   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα τις βάλουμε μία μία τις τροπολογίες, και εκεί και όπου υπάρχει αίτημα για απόσυρση, αυτή θα 
αποσύρεται. 

 Κύριε Δαμιανού, σας ακούμε. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  
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 Επιτρέψτε μου, πριν εκφωνήσω την ομιλία μου με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Εσωτερικών, 
να πω ότι ως ΑΚΕΛ συμφωνούμε και υπερθεματίζουμε στα όσα έχετε αναφέρει σχετικά πάλι με την ισοτιμία και 
ισότητα των φύλων και να προσθέσουμε ότι στη δική μας αντίληψη αυτή η κοινωνική προσπάθεια πρέπει να 
αφορά τόσο τις γυναίκες όσο και τους άντρες και ιδιαίτερα εκείνους τους άντρες οι οποίοι διατηρώντας χυδαία 
σεξιστικά πρότυπα θεωρούν τάχατες ότι οι γυναίκες είναι μόνο κατάλληλες για τα καλλιστεία, κάτι το οποίο 
καταδικάζουμε με βδελυγμία.  

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Σήμερα είναι μια καλή μέρα για το κοινοβούλιο.  Εύχομαι να εξελιχθεί και σε καλή μέρα για την τοπική 
αυτοδιοίκηση, άρα και για τους πολίτες.  Δεν είναι υπερβολή, αν λεχθεί πως σήμερα μια Οδύσσεια φτάνει στο 
τέλος της.  Μετά από δέκα χρόνια συζητήσεων, ανατροπών, παλινδρομήσεων, συγκρούσεων και αβεβαιότητας 
γίνεται κατορθωτό να οδηγηθούν στην ολομέλεια της Βουλής τρία σημαντικά νομοσχέδια:  «Ο περί Δήμων 
Νόμος», «Ο περί Κοινοτήτων Νόμος» και «Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Νόμος».  Με σκληρή δουλειά, 
επιμονή και αποφασιστικότητα η επιτροπή Εσωτερικών επιτελεί το καθήκον της, ένα καθήκον που έγινε 
επιτακτικό μετά τη λήψη από αυτό το σώμα της οδυνηρής απόφασης για αναβολή των εκλογών με στόχο ακριβώς 
την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης.   

 Ως πρόεδρος της επιτροπής δε θα ήμουν αντικειμενικός, αν δεν υπογράμμιζα την καθοριστική συνδρομή 
σε αυτή την προσπάθεια των εταίρων μας -όπως εξελίχθηκε η συζήτηση στην επιτροπή Εσωτερικών- του 
Υπουργού Εσωτερικών και των συνεργατών του, του γενικού διευθυντή του υπουργείου, του προέδρου και 
μελών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του προέδρου και μελών της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.   

 Στα έντεκα σχεδόν χρόνια, κυρία Πρόεδρε, που υπηρετώ ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων ήταν 
πρωτόγνωρη η βούληση όλων να συνδράμουν την προσπάθεια για γεφύρωση των διαφορών, για εξεύρεση 
συγκλίσεων και συναινέσεων.  Και θα ήθελα να πιστεύω ότι αυτή η συμπεριφορά θα διαρκέσει και κατά τη 
διάρκεια της σημερινής ολομέλειας.   

 Ανάλογη ήταν και η στάση του συνόλου των μελών της επιτροπής Εσωτερικών, καθώς και συναδέλφων 
που συμμετείχαν σε ορισμένες συνεδριάσεις.  Τους ευχαριστώ από καρδιάς, διότι μέσα από τη συζήτηση, την 
αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων κατά κανόνα καταλήγαμε στη σύνθεση.   

 Έχοντας γνώση των ανοιχτών ζητημάτων, αλλά και των διακυβευμάτων που είχαμε ενώπιόν μας, όταν 
επανεκκινούσε η συζήτηση μετά τις βουλευτικές εκλογές, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι όλοι επέδειξαν 
υπευθυνότητα και συνέπεια.  Προσωπικά, δε με ξενίζει ο αριθμός των τροπολογιών, οι οποίες εξάλλου 
ομαδοποιούνται σε μονοψήφιο αριθμό θεμάτων.   

 Τα επίμαχα ζητήματα ήταν γνωστά ανέκαθεν.  Το γεγονός ωστόσο ότι μέσα σε ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα βρέθηκαν συγκλίσεις σε πέραν των ογδόντα πέντε ζητημάτων, μερικά εκ των οποίων ήταν 
κεφάλαια ολόκληρα, όπως για παράδειγμα η χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος, αποτελεί ένδειξη της 
απόστασης που καλύφθηκε.   

 Συνάμα, θα ήμουν αγνώμων, αν δεν έκανα εκ μέρους του συνόλου των μελών της επιτροπής ειδική μνεία 
στους συναδέλφους της προηγούμενης επιτροπής Εσωτερικών, στην πρόεδρο Ελένη Μαύρου, σε συναδέλφους 
που δεν επανεκλέγησαν, αλλά και σε συναδέλφους που παραμένουν ως μέλη της επιτροπής, όπως ο κ. 
Λεωνίδου, ο κ. Ευσταθίου και ο κ. Μουσιούττας.  Είναι η δική τους συλλογική εργασία που έθεσε τα θεμέλια 
πάνω στα οποία στη συνέχεια ολοκληρώσαμε το οικοδόμημα.   

 Θέλω τέλος εκ μέρους όλων να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ για την ευσυνειδησία, την 
εργατικότητα, τον επαγγελματισμό και την υπομονή της όλα αυτά τα χρόνια τη γραμματέα της επιτροπής 
Εσωτερικών κ. Δέσποινα Παντελίδου.  Ήταν για μένα το δεξί μου χέρι, όπως και για όλα τα μέλη της επιτροπής.   

 Ευχαριστίες εκφράζω και στους υπόλοιπους λειτουργούς που βοήθησαν το έργο μας.  Η συνεργασία με 
την Πρόεδρο και τη γενική διευθύντρια της Βουλής κ. Ιερωνυμίδου, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες κρίσιμες μέρες, 
δημιούργησε τις συνθήκες για την ομαλή διεξαγωγή της σημερινής διαδικασίας.   

 Τέλος, νιώθω την ανάγκη να απολογηθώ προς τους συναδέλφους για τις λίγες εκείνες στιγμές που και 
εγώ ανέβασα τους τόνους και, αν το έκανα, γιατί το έκανα;  Ήταν ακριβώς από γνήσια ανησυχία για την πορεία 
της μεταρρύθμισης και σίγουρα όχι από κακή πρόθεση.   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Προτού προχωρήσω σε μια γενική αναφορά στα τρία νομοσχέδια, θα ήθελα να σταθώ σε ένα ζήτημα, 
αυτό της διαβούλευσης.  Είναι ισχυρή πεποίθησή μας ότι σε τέτοιας εμβέλειας ζητήματα, όπως είναι οι 
μεταρρυθμίσεις, που επηρεάζουν το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών, πρέπει να εξαντλούνται όλα τα 
περιθώρια διαβούλευσης, ειδάλλως θα υπάρχουν πάντοτε αντιδράσεις.   
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 Ασφαλώς, στην προκείμενη περίπτωση το πρόβλημα συνίστατο στο ότι, ενώ έγινε κάποια διαβούλευση, 
ορισμένοι επηρεαζόμενοι δε βρήκαν, ως ανέμεναν, το σύνολο των θέσεών τους στα νομοσχέδια και βέβαια -
κακά είναι τα ψέματα- όταν το διακύβευμα είναι η αφαίρεση εξουσίας, οι αντιδράσεις πρέπει να θεωρούνται 
αναμενόμενες, όχι όμως κατ’ ανάγκη πάντοτε θεμιτές.  Σε κάθε περίπτωση η διαβούλευση με όρους διαφάνειας 
και σεβασμού στη διαφορετική άποψη ενισχύει τη δημοκρατία και πρέπει να προηγείται απαρέγκλιτα της 
κατάθεσης νομοσχεδίων.   

 Αναφορικά τώρα με τα νομοσχέδια, με τον περί Δήμων Νόμο εισάγεται η έννοια της διοικητικής 
αυτοτέλειας των δήμων και ως εκ τούτου αποκλείεται η παρέμβαση του κράτους στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και στην εν γένει λειτουργία των δήμων.  Παράλληλα, εισάγεται η έννοια της οικονομικής αυτοτέλειας 
και διασφαλίζεται αντισταθμιστική χορηγία ύψους €117 εκατομ. ετησίως.   

 Επιπρόσθετα, μειώνεται στο ελάχιστο η παρέμβαση του κράτους στη διαδικασία έγκρισης των 
προϋπολογισμών των δήμων, ενισχύεται η διαφάνεια θεσμοθετώντας μηχανισμούς ελέγχου και διαφάνειας και 
δημόσιας λογοδοσίας, αλλά και ενθαρρύνεται η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 

 Όσον αφορά τον περί Κοινοτήτων Νόμο, αυτός υπηρετεί τη σύσταση και τη λειτουργία τοπικών 
συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών.  Στο εν λόγω νομοσχέδιο περιλήφθηκαν και οι εισηγήσεις της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κύπρου, καθώς και ορισμένες εισηγήσεις βάσει της μελέτης που διεξήχθη σχετικά με τη δημιουργία 
τοπικών συμπλεγμάτων στις κοινότητες.  Παράλληλα, μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες που κατ’ αναλογία θα ισχύουν 
στον περί Δήμων Νόμο, εμπλουτίζοντας συνειδητά έτσι το θεσμικό πλαίσιο και για τη λειτουργία των κοινοτήτων.   

 Τέλος, το νομοσχέδιο «Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Νόμος» αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία σε 
κάθε επαρχία ενός επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης, με αρμοδιότητες σε επαρχιακό επίπεδο, οι οποίες 
αφορούν τις αδειοδοτήσεις, την υδατοπρομήθεια, τα αποχετευτικά συστήματα και τη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων.  Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί κατά την άποψή μου τη σημαντικότερη καινοτομία της 
μεταρρύθμισης. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Στο πλαίσιο των σαράντα πέντε και πλέον πολύωρων συνεδριάσεων της επιτροπής Εσωτερικών τα μέλη 
της επιτροπής και οι κοινοβουλευτικές ομάδες επέφεραν πέραν των εκατό πενήντα αλλαγών και προσθηκών, 
εμπλουτίζοντας έτσι σημαντικά τα κυβερνητικά νομοσχέδια.   

 Δε θα κουράσω το σώμα απαριθμώντας τις τροποποιήσεις, αφού αυτές περιγράφονται εξαντλητικά σε 
αριθμό σελίδων στην έκθεση της επιτροπής Εσωτερικών.  Θα σημειώσω μόνο τούτο:  Θα είναι κρίμα, αν μέσα 
από τροπολογίες αλλοιωθεί η φιλοσοφία, η αρχιτεκτονική, η λογική των νομοσχεδίων, χωρίς ασφαλώς να 
αφαιρούμε το κυριαρχικό δικαίωμα του σώματος, αλλά και των συναδέλφων να έχουν τον τελευταίο λόγο, και 
καθοριστικό, μέσα από την ψηφοφορία. 

 Και μια έκκληση, κυρία Πρόεδρε, προς κάθε αποδέκτη.  Η επικείμενη ψήφιση από την ολομέλεια δεν 
πρέπει να δώσει το έναυσμα ούτε για πανηγυρισμούς ούτε για διθυράμβους αλλά ούτε για μεμψιμοιρία και 
άρνηση, διότι θα υπάρχουν διακυβεύματα και μετά την ψήφιση.  Θα πρέπει να είναι ωστόσο η απαρχή της 
διαδικασίας εφαρμογής με πειθώ, με διάλογο, με ευελιξία, αλλά και με αποφασιστικότητα, διότι όλοι κρίνονται εκ 
του αποτελέσματος και όχι από τις προθέσεις.  Εξάλλου, χρονικά η εφαρμογή αφορά τόσο την παρούσα όσο και 
την επόμενη κυβέρνηση του τόπου. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Η ολομέλεια της Βουλής έχει ενώπιόν της ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, απόρροια συλλογικής 
προσπάθειας που δικαίως αποκαλείται «μεταρρύθμιση».  Εφόσον ψηφιστεί, το στοίχημα σε εκείνους που θα το 
παραλάβουν είναι συγκεκριμένο· να μετατρέψουν τις εξακόσιες και πλέον σελίδες των τριών νόμων σε πράξη, 
να δώσουν ζωή στο περιεχόμενο της μεταρρύθμισης.   

 Εμείς θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της εφαρμογής των νόμων και στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων μας θα παρεμβαίνουμε δημιουργικά.  Η μεταβατική περίοδος των δύο χρόνων που υπολείπεται 
μέχρι τις εκλογές του 2024 προσφέρεται, για να επέλθουν σταδιακά οι αναγκαίες αλλαγές.  Μα κύρια, 
προσφέρεται, για να πειστούν οι πολίτες ότι το τελικό αποτέλεσμα θα υπηρετεί τις ανάγκες τους και θα δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις που θα καθιστούν την τοπική αυτοδιοίκηση αυτό που όλοι οραματιζόμαστε, μια πραγματική 
τοπική κυβέρνηση, όπως αρμόζει σε ένα κράτος που θέλει να είναι σύγχρονο, όπως πρέπει στους πολίτες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε πρόεδρε της επιτροπής.   
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 Ξανά ευχαριστίες στην επιτροπή, σε εσάς προσωπικά και βεβαίως ευχαριστίες στις υπηρεσίες της Βουλής, 
στη γραμματεία της επιτροπής και ειδικότερα στην κ. Δέσποινα Παντελίδου, που πραγματικά υπερέβαλαν 
εαυτόν, για να μπορούμε σήμερα να έχουμε ενώπιόν μας το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο. 

 Ξεκινάμε λοιπόν με πρώτο ομιλητή τον ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος έχει στη διάθεσή του δέκα λεπτά. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, ο λόγος σε εσάς. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Θα ξεκινήσω αυτά που έχω να σας πω με την πρόνοια για δημοψήφισμα.  Κάθε νόμος, κάθε απόφαση 
έχει τη μηχανική βάσει της οποίας λειτουργεί.  Η έννοια του δημοψηφίσματος  θα οδηγήσει, εάν εφαρμοστεί, σε 
αδιέξοδα, περιπέτειες και στο τέλος δήμοι, οι σημερινοί που υπάρχουν, θα βρεθούν μετέωροι.   

 Ας υποθέσουμε ότι γίνονται δημοψηφίσματα και να πάρουμε παράδειγμα τη Λεμεσό μαζί με τη Μέσα 
Γειτονιά.  Για να εφαρμοστεί η συνένωση αυτών των δύο δήμων,  θα πρέπει και οι δύο δήμοι, οι υφιστάμενοι 
σήμερα, να πουν «ναι».  Αν ο δήμος Μέσα Γειτονιάς πει «όχι», μένει εκτός.  Μένει η Λεμεσός.  Αν η Λεμεσός πει 
«όχι», δεν πραγματοποιείται συνένωση.  Αλλά ο νόμος βάσει του οποίου σήμερα υπάρχουν οι δήμοι καταργείται 
σήμερα.  Δε θα υπάρχει η έννοια.   

 Δεύτερον, αν ήταν να γίνει δημοψήφισμα, θα έπρεπε είτε να γίνει παγκύπριο, για να αποφασίσει η 
κυπριακή κοινωνία, ο κυπριακός λαός εάν θέλει και συνηγορεί και υπερθεματίζει σε αυτό το μεγάλο άλμα προς 
τα εμπρός, ή στη χειρότερη περίπτωση θα έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα στα όρια του μελλοντικού δήμου, όχι 
κατά κοινότητα, όχι κατά δήμο.  Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι το δημοψήφισμα θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ 
παλαιότερα, σήμερα είναι αργά, δεν μπορεί να γίνει και κάνω έκκληση να ψηφιστεί η τροπολογία για διαγραφή 
αυτής της έννοιας.   

 Τρίτον, θεωρώ πράγματι ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών 
και ιδίως του υπουργού του κ. Νίκου Νουρή, όπως επίσης έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά από την επιτροπή 
Εσωτερικών, στην οποία προεδρεύει ο κ. Δαμιανού.   Είναι λογικό ότι θα υπάρχουν κενά, είναι λογικό ότι οι 
νομοθέτες -καλή ώρα, όλοι εμείς- πιθανόν να μην προβλέψαμε όσα μπορούν να επισυμβούν στο μέλλον.  Αλλά 
σημαντικό τι είναι;  Ότι η σημερινή μέρα έχει δύο κυρίαρχα χαρακτηριστικά, πολύ μεγάλα και κυρίαρχα.  Είναι 
ένας μεγάλος σταθμός και την ίδια ώρα είναι μια αφετηρία για το μέλλον.  Εύχομαι μετά από κάποια χρόνια να 
πάμε στο τελευταίο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα διαλαμβάνει εκλογές για εκλογή δημάρχου δύο 
γύρων, θα διαλαμβάνει εκλογή επάρχου με όλα τα καθήκοντα του διοικητή μιας επαρχίας, όπως συμβαίνει στη 
Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.  Για τα τωρινά μας δεδομένα, τα προβλήματα και τις 
ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας, κρίνω ότι είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό άλμα σε στέρεο έδαφος.  Πάμε 
με βήματα στέρεα, βήματα σιγουριάς.   

 Κρίνω από τις διάφορες συζητήσεις που άκουσα τις τελευταίες ημέρες στους διαδρόμους της Βουλής ότι 
θα πρέπει τα κόμματα να συμφιλιωθούν με την ιδέα ότι από αυτή την ημέρα τη σημερινή δε θα κατοχυρώσουν 
τα πολιτικά τους κάστρα.  Είναι μια εσφαλμένη άποψη.  Πρέπει να δούμε όλοι τη μεγάλη εικόνα, να δούμε όλα 
τα κόμματα -και εγώ μαζί σας- τη μεγάλη εικόνα για το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Άρα, ψηφοφορίες που 
θα ακολουθήσουν μετά, δίκην προστασίας κάποιων εκλογικών κάστρων ή για να πλήξει το ένα κόμμα τα εκλογικά 
κάστρα που θεωρεί δικά του, ωσάν να ήταν κκοτσιάνι πάνω του, θα είναι εσφαλμένη αυτή η πρακτική και θα 
δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον.  Εξάλλου, κανένα κόμμα δε θα ήθελε να του μείνει ένας δήμος στο μέλλον 
ο οποίος θα είναι θνησιγενής, δε θα μπορεί να επιβιώσει, δε θα έχει έσοδα και αυτό το κόμμα που σήμερα 
ενδεχομένως θα πανηγυρίσει ότι διατήρησε το εκλογικό του κάστρο ενδεχομένως, λέω, σε δύο-τρία χρόνια να 
μην μπορεί να δικαιολογήσει τη σημερινή του στάση και συμπεριφορά.   

 Επιπρόσθετα, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι πρέπει να το πω, δε θα είναι ρόδινα και πολύ πιθανόν να 
διαπιστωθούν, να εκδηλωθούν πάρα πολύ μεγάλες γηγενείς αδυναμίες.  Άρα, αυτή η Βουλή θα έρθει να τις 
επιλύσει, θεωρώ σωστό.  Το παράξενο που με προβλημάτισε από τα τρία νομοσχέδια είναι το νομοσχέδιο για 
το συμβούλιο.  Είναι μεγάλες εξουσίες, είναι πάρα πολύ μεγάλες εξουσίες, απίστευτες οι δυνατότητες που δίνει 
το νομοσχέδιο και θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι θα διαχειρίζονται και θα κατανέμουν αυτούς τους τεράστιους πόρους 
στους δήμους πρέπει να είναι εκλελεγμένοι αξιωματούχοι άμεσα από τους δημότες, τους πολίτες της κάθε 
επαρχίας.  Κανένας διορισμένος δε θα μπορεί να κουμαντάρει αυτή την ιστορία που πάμε σήμερα να ψηφίσουμε.  
Με άλλα λόγια, αυτό που σας λέω είναι ότι θα πρέπει τον πρόεδρο αυτού του συμβουλίου να τον εκλέξει η 
κοινωνία η ίδια.   Δεν μπορεί ένας δήμαρχος για παράδειγμα, ας πούμε στη Λεμεσό, να μπορεί να λύσει, να 
τρέχει ταυτόχρονα τον δήμο Λεμεσού, τις παραλίες της Λεμεσού και την ίδια ώρα να μπορεί να έχει έγνοια και 
προτεραιότητα ίσου βαθμού ή ισοδύναμου βαθμού με τον δήμο του Ύψωνα, τον δήμο Πολεμιδιών, τον δήμο 
Γερμασόγειας.  Δε γίνεται!  Να το ξεκαθαρίσουμε.  Και αν σήμερα δεν μπορούμε να το διορθώσουμε, κύριε 
Λεωνίδου, τούτο το πράγμα… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Πανίκο Λεωνίδου) 
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 Ναι, λέω, αν δεν καταστεί εφικτό, μπορούμε στους επόμενους μήνες να το διορθώσουμε. 

 Θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε, με το εξής:  Όπου διοχετεύονται πολλά χρήματα, πολλές εξουσίες, την ίδια 
ώρα αυτά τα χρήματα και αυτές οι εξουσίες θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από πλαίσιο δραστικού 
δημόσιου αποτελεσματικού ελέγχου.  Αν είναι να φτιάξουμε την καινούρια δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
να πληθύνουν οι σκιές εις βάρος του πολιτικού συστήματος των εκλέξιμων αντιπροσώπων του λαού είτε των 
δημάρχων, καλύτερα να μην το κάνουμε.  Άρα, ένα θέμα μείζον είναι ο τρόπος που θα ελέγχεται η απόφαση για 
κάθε ευρώ, η διαδρομή αυτού του ευρώ και τελικά εάν κατέληξε εκεί, στον σκοπό για τον οποίο ξεκίνησε να 
καταλήξει.  Αλλιώτικα, αγαπητοί μου συνάδελφοι, πολύ φοβάμαι ότι τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που θα ζήσει ο 
τόπος μας θα είναι σε αυτή τη νέα μεταρρύθμιση, εάν αμελήσουμε ως Βουλή το μεγαλύτερό μας καθήκον του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, που δε θα πρέπει να περιμένει η κοινωνία μόνο από εμάς.  Ήδη, από ό,τι 
αντιλαμβάνομαι, προβλέπεται ρητή διάταξη εσωτερικού ελέγχου, προβλέπεται επιτροπή σε κάθε δήμο 
εσωτερικού ελέγχου.  Το θέμα είναι πώς θα βοηθήσουμε εμείς, στον βαθμό που μπορούμε ο καθένας, αυτός ο 
έλεγχος να γίνεται αποτελεσματικά. 

 Επίσης, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, διότι τα τελευταία χρόνια η Κύπρος έχει διασυρθεί διεθνώς ότι τάχα 
είναι ένα διεφθαρμένο πατόκορφα κράτος, ε, θα πρέπει να το προσέξουμε σε αυτή τη μεταβολή που κάνουμε.   

 Ταύτα λέγοντας, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για τον χρόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Θεμιστοκλέους. 

 Προχωρούμε ευθύς αμέσως στο Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.  Αντιλαμβάνομαι θα μιλήσει η 
κ. Ατταλίδου.  Έχετε στη διάθεσή σας είκοσι λεπτά.   

 Θα είστε η μόνη ομιλήτρια, κυρία Ατταλίδου; 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, έχετε είκοσι λεπτά στη διάθεσή σας. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Η σημερινή μέρα αποτελεί σταθμό για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την Κυπριακή Δημοκρατία, έναν 
σταθμό που θα καθορίσει σημαντικά πράγματα για τη ζωή του τόπου σε όλα τα επίπεδα και με πολλαπλούς 
τρόπους.  Σήμερα αναμορφώνουμε ίσως το πιο οργανικό τμήμα της πολιτείας, τον αρμό της δημόσιας διοίκησης.  
Γιατί τι άλλο από αυτό είναι η τοπική αυτοδιοίκηση;  Κι αυτό διαπιστώνεται με ευκολία, αν αναλογιστεί κανείς 
πόσο σημαντικά επηρεάζουν τη λειτουργία και τον χαρακτήρα του κράτους σε τοπικό επίπεδο τα σημερινά 
νομοσχέδια.  Κυρίως προς την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας.  Απ’ 
την αλληλεπίδραση των πολιτών με το κράτος μέχρι τη διαχείριση και την κατανομή των οικονομικών πόρων.  
Από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους δημότες έως τις υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες.  
Από το κόστος για το νερό και τα σκύβαλα μέχρι την ύπαρξη ποδηλατοδρόμων στο αστικό δίκτυο.  Από το 
πράσινο στο πάρκο της γειτονιάς μέχρι την καθαριότητα κατά μήκος της ακτής.  

 Όλα αυτά, κάποια σε μικρότερο και άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό, σκιαγραφούν την τοπική αυτοδιοίκηση, 
την οποία η πολιτεία διατείνεται τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ότι θέλει να μεταρρυθμίσει.  Οι πολίτες θα 
ανέμεναν ότι σήμερα, μετά από δεκαπέντε χρόνια διεργασιών, η αντίληψη, η άποψη και τελικά η τοποθέτηση της 
κυβέρνησης για το ιδεατό μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης θα ήταν ξεκάθαρη.  Και αυτό γιατί θα είχε περάσει απ’ 
όλα τα στάδια που απαιτεί ένα τέτοιο εγχείρημα.  Θα προέκυπτε από τη συμβολή τεχνοκρατικών μελετών 
υπεράνω κριτικής και αμφισβήτησης, μέσα από τη συμμετοχή της κοινωνίας, θα είχε τη στοιχειώδη συναίνεση 
των τοπικών αυτοδιοικήσεων και θα αντιμετωπιζόταν με συνοχή από τον πολιτικό κόσμο.  Αυτές θα ήταν 
πράγματι ώριμες συνθήκες για μια τόσο θεμελιώδη αλλαγή σε ένα οργανωμένο κράτος. 

 Αντ’ αυτού, σήμερα βρισκόμαστε εδώ μετά από χρόνια συζητήσεων, στις οποίες η τοπική αυτοδιοίκηση 
συμμετείχε αποσπασματικά τα προηγούμενα χρόνια και θεωρώ ότι αγνοήθηκε πλήρως στην τελική ευθεία του 
νομοσχεδίου. Ενός νομοσχεδίου, το οποίο στηρίχθηκε σε μια μελέτη που πληγώθηκε η αξιοπιστία της και οι 
προτάσεις της αμφισβητούνται από τις τοπικές αρχές.  Με δεδομένη την πλήρη άγνοια των πολιτών για το τι 
αλλαγές έρχονται στις ζωές τους και για άλλη μια φορά με τον πολιτικό κόσμο διχασμένο και εγκλωβισμένο σε 
κομματικές σκοπιμότητες και αισθητή πια την πίεση για το ότι η μεταρρύθμιση τίθεται ως προϋπόθεση για την 
άντληση κονδυλίων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Είναι λυπηρό που παρατηρούμε ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις δυστυχώς προωθούνται μόνο όταν η 
κυβέρνηση θα έχει να λάβει πόρους από το εξωτερικό.   Μπορεί να εντοπίσει εύκολα κανείς τον κοινό 
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παρονομαστή όλης αυτής της στρεβλής διαδικασίας στην κυβέρνηση.  Και ειδικότερα στο επιφορτισμένο με τη 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης Υπουργείο Εσωτερικών δεν μπορούμε παρά να καταλογίσουμε το 
εκτελεστικό έλλειμμα των διαδικασιών.  Όχι γιατί το λέω εγώ ή το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, αλλά 
γιατί το επισημαίνει επανειλημμένα σε σχετική έκθεση, τον Σεπτέμβρη του 2021, το Κογκρέσο των Περιφερειακών 
και Τοπικών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

 Το γεγονός ότι η κυβέρνηση δε διενήργησε ούτε προσχηματικά τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις με τα 
επηρεαζόμενα μέρη της μεταρρύθμισης, καθώς επίσης και το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διενεργήσει 
οποιουδήποτε τύπου δημοψήφισμα, προκειμένου να διασφαλίσει τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, 
σύμφωνα με το Κογκρέσο των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, παραβαίνουν 
ή θέτουν υπό αμφισβήτηση το Άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Χάρτας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Είναι αυτή η 
έλλειψη διαβούλευσης που μας οδηγεί στην υιοθέτηση της πρότασης για τη διεξαγωγή τοπικών 
δημοψηφισμάτων, για να μπορέσουν επιτέλους οι πολίτες να εκφράσουν την άποψή τους.  

 Κι όλα αυτά ως συνέχεια μιας -κατά την άποψή μας- αντιδημοκρατικής και απαράδεκτης αναβολής των 
εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης τον Δεκέμβριο του 2021, την οποία μπορεί τυπικά να επικύρωσε η Βουλή 
και συγκεκριμένα τα πλείστα κόμματα, αλλά υποκίνησε το Υπουργείο Εσωτερικών και η κυβέρνηση, θέτοντας 
ένα ψευδοδίλλημα, όπως αποδεικνύεται σήμερα.  Στη θετική έκβαση του επίπλαστου διλήμματος που μας είχε 
τεθεί -κι ευτυχώς ως κίνημα δεν υιοθετήσαμε- υπήρχε και το επιχείρημα πως η αναβολή των εκλογών θα 
συνέβαλλε στην ομαλότερη διαμόρφωση και εφαρμογή του νομοσχεδίου, για να καταλήξουμε σήμερα εδώ.  Η 
κυβέρνηση τελικά πέρασε κάτω από τον πήχη που η ίδια έθεσε χαμηλά και τον οποίο εμείς έχουμε μπροστά μας.  
Υπό αυτές τις συνθήκες κληθήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα τόσο ως κίνημα όσο και όλοι εμείς, ως 
νομοθετικό σώμα, να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά.  Να κάνουμε δηλαδή ό,τι δεν έκανε η εκτελεστική 
εξουσία, να πραγματοποιήσουμε διαβουλεύσεις με τα επηρεαζόμενα μέρη στον βαθμό που μας επέτρεπε ο 
χρόνος, να μελετήσουμε διαφορετικά σενάρια συνενώσεων, να εντοπίσουμε ή να δημιουργήσουμε συγκλίσεις 
μεταξύ μας.  Σε μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε.  

 Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες -ακόμα και σήμερα- δεν έχουν ενημερωθεί για το 
πώς τους επηρεάζει η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρά την απουσία ενός ενιαίου και διαφανούς 
συστήματος αξιολόγησης των προτεινόμενων σεναρίων, παρά την απουσία βαθμολόγησης στη βάση 
συγκεκριμένων δεικτών και κριτηρίων, παρά την απουσία συγκριτικής ανάλυσης ή την παροχή εναλλακτικών 
σεναρίων, καταφέραμε σε κάποιο βαθμό και με πολιτικό κόστος να βρούμε σημαντικές λύσεις. 

 Δε θα ισχυριστούμε πως ο δρόμος ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα.  Η κουλτούρα καχυποψίας μεταξύ 
των τοπικών αρχών είναι διάχυτη, η άρνηση συνεργασίας όμορων δήμων και κοινοτήτων μεταξύ τους και η 
προσπάθεια διατήρησης μικρών «βασιλείων» φάνηκε πολλές φορές να υπερβαίνει το συμφέρον των δημοτών.  
Ακόμα κι από τα ίδια τα κόμματα πολλές προτάσεις για συνενώσεις δήμων και συμπλεγμάτων ή τη διαδικασία 
εκλογής δημοτικών συμβούλων είχαν εμφανή κομματικά κίνητρα.  Σε ό,τι μας αφορά, οι θέσεις και οι προτάσεις 
μας έχουν ως μόνη αφετηρία το συμφέρον των πολιτών και του τόπου γενικά.   

 Ως Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες τους τελευταίους μήνες, 
στο πλαίσιο των ουσιαστικών συζητήσεων που έγιναν με τους συναδέλφους στην επιτροπή Εσωτερικών της 
Βουλής, να εισαγάγουμε πρόνοιες που συμβαδίζουν με τις αξίες ενός πράσινου κινήματος και φυσικά που 
χαρακτηρίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, όπως δηλαδή εμείς 
οραματιζόμαστε την Κύπρο. 

 Καταφέραμε να εμπλουτίσουμε τα νομοσχέδια μέσα από τροποποιήσεις, με πρόνοιες που αφορούν την 
προστασία του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα των δήμων, καθώς επίσης και με πρόνοιες που αφορούν τη 
διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων των τοπικών αρχών.  Είμαστε επίσης πολύ ικανοποιημένοι, επειδή καταφέραμε 
να διατηρήσουμε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των παραλιών, αντί να τις μεταφέρουμε στις 
αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανοίγοντας έτσι την πόρτα της εκμετάλλευσής τους από οικονομικά 
συμφέροντα εις βάρος των πολιτών.  

 Ως πράσινο κίνημα, είμαστε επίσης ικανοποιημένοι και για όλες εκείνες τις προτάσεις που προήλθαν από 
άλλους χώρους και τις οποίες αξιολογήσαμε στη βάση των αρχών και τελικά στηρίξαμε και προωθήσαμε.   

 Πιο πολύ ωστόσο, είμαστε αισιόδοξοι για τη δημιουργία του δήμου Δυτικής Πάφου, γνωστού σ’ εμάς ως 
δήμου Ακάμα, αποτελούμενου από τον δήμο Πέγειας και τις κοινότητες Κισσόνεργας, Ακουρσού, Κάθικα, Πάνω 
Αρόδων, Κάτω Αρόδων και Ίνειας.  Ορισμένα δεδομένα που ενδυναμώνουν ακόμα περισσότερο την πεποίθησή 
μας ότι η πιο πάνω συνένωση μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τις κοινότητες του Ακάμα όσο και για 
τον Δήμο Πέγειας, αφορούν την οικονομική ευρωστία του τελευταίου. Ο δήμος Πέγειας κατά τα έτη 2016, 2017 
και 2018 είχε πλεόνασμα €1,3 εκατομ., €2 εκατομ. και €2,3 εκατομ., αντίστοιχα.  Συνεπώς, αυτή η οικονομική 
δυναμική και ανθεκτικότητα αδιαμφισβήτητα αποτελεί και ένδειξη της δυνατότητας του δήμου να λειτουργήσει 
υποστηρικτικά σε πολλά επίπεδα προς τις όμορες κοινότητες.  Το σημαντικότερο όμως όφελος που, κατά την 
άποψή μας, θα έχουν από τη συνένωση αυτή οι κοινότητες του Ακάμα είναι η διοικητική τους αναβάθμιση σε 
δημοτικά διαμερίσματα και η ένταξή τους σε δημαρχούμενη περιοχή.  Αυτό θα επιτρέψει στις κοινότητες να 
επωφεληθούν από σημαντικά κονδύλια που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη αφού, ως δημοτικά διαμερίσματα 
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ενός ενιαίου δήμου, θα έχουν στη διάθεσή τους αυξημένη τεχνογνωσία, πιο καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό 
και διευρυμένες αρμοδιότητες.   

 Το 30% της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2050 θα αφορά την πράσινη ανάπτυξη, 
δεδομένο που διανοίγει μεγάλες προοπτικές για αυτό τον δήμο.  Επιπλέον αυτών, το γεγονός ότι ζητήσαμε και 
προστέθηκε ένας νέος τομέας αρμοδιότητας για τους δήμους που αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση 
τοποθετεί τις κοινότητες του Ακάμα σε πλεονεκτική θέση για τη διεκδίκηση αυτών των κονδυλίων. 

 Αμοιβαίο όφελος θεωρούμε ότι θα υπάρχει και σε επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο.  Για παράδειγμα, 
οι διαδικασίες εξυπηρέτησης πολιτών των υπό συνένωση οντοτήτων μπορεί εύκολα να ομογενοποιηθούν, αφού 
σήμερα αρκετές από τις κοινότητες δε διαθέτουν υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία για την εξυπηρέτηση 
μεγάλου αριθμού πολιτών, συνεπώς πιο εύκολα θα προχωρήσουν στην υιοθέτηση νέων και πιο 
αποτελεσματικών διαδικασιών.  

 Ως προς την οργανωτική δομή και την ενδεχόμενη μεταφορά προσωπικού, μέσα από την αναμενόμενη 
παρουσία οικονομιών κλίμακας, αλλά και την παροχή υπηρεσιών από τις κοινότητες που μέχρι σήμερα δεν 
προσέφεραν, π.χ. έκδοση αδειών, καθαριότητα, υπηρεσίες υδατοπρομήθειας, αναμένεται να λειτουργήσουν 
προς όφελος των κοινοτήτων.  

 Η προτεινόμενη συνένωση ευνοεί και την εμφάνιση οικονομιών της κλίμακας όχι μόνο για την περίπτωση 
του Δήμου Ακάμα, αλλά για τις περισσότερες συμπτύξεις οντοτήτων που θα ψηφίσουμε σήμερα.  Το γεγονός 
αυτό δίνει την ευκαιρία στους μικρότερους δήμους και κοινότητες για μια σειρά αλλαγών σε επιχειρησιακό, 
διοικητικό και οικονομικό επίπεδο. 

 Για όλους αυτούς τους λόγους μπορούμε με ειλικρίνεια και γνήσιο ενδιαφέρον να κοιτάξουμε τους 
κατοίκους του Ακάμα στα μάτια, δημόσια, όχι πίσω από κλειστές πόρτες ούτε υπό την πίεση ευκαιριακών 
οικονομικών συμφερόντων, και να τους πούμε ότι εμείς, ως Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, 
μετατρέπουμε σε πράξη την έγνοια μας για τις ανησυχίες τους, δίνοντας λύσεις για το πώς μπορεί πραγματικά 
να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής τους στη βάση της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. 

 Παράλληλα και για τους ίδιους λόγους, συνάδελφοι, σας καλώ να στηρίξετε την εν λόγω πρόνοια του 
νομοσχεδίου για το καλώς νοούμενο συμφέρον των κοινοτήτων της περιοχής και φυσικά του μέλλοντος της 
χερσονήσου του Ακάμα.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κομμάτι της παρακαταθήκης που θα αφήσουμε, ως 
νομοθετικό σώμα, στο κράτος μας για τις επόμενες δεκαετίες.  Έχουμε η καθεμία μας και ο καθένας μας χρέος 
απέναντι στον τόπο μας και τους πολίτες του να αφήσουμε πίσω μας οποιαδήποτε μικροκομματικά βαρίδια 
κουβαλούμε και να τοποθετηθούμε στη βάση του εκσυγχρονισμού της χώρας, με μοναδικό κριτήριο το πώς 
οραματιζόμαστε τη χώρα μας για τις επόμενες γενιές. 

 Ως Οικολόγοι, είχαμε υποβάλει τροπολογίες για άλλα θέματα για τα οποία ο πρόεδρος της επιτροπής και 
τα μέλη δεσμεύτηκαν να συζητήσουμε στις προσεχείς συνεδριάσεις.  Αυτές αφορούν θέματα ελέγχου ως οι 
εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, θέματα διαχείρισης διατηρητέων οικοδομών και οχληριών.  Δηλώνουμε 
δε ότι νέος στόχος μας για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι η οριζόντια ψηφοφορία, που θα αναδείξει ανθρώπους 
με ικανότητες και όχι ανθρώπους που χρησιμοποιούν την τοπική αυτοδιοίκηση απλώς ως εφαλτήριο των 
πολιτικών τους φιλοδοξιών, αντί να υπηρετήσουν το συμφέρον των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.  

 Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, αλλά και τη βαθιά εκτίμησή μου για τη 
γραμματεία της επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, που υπό τις άοκνες προσπάθειες της κ. Παντελίδου στήριξε 
ουσιαστικά αυτή τη διαδικασία.  Πραγματικά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι χωρίς αυτή τη στήριξη δε θα 
βρισκόμασταν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα.  Κυρία Παντελίδου, πραγματικά τις ευχαριστίες μας.   

 Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω και να χαιρετίσω την εξαίρετη δουλειά που έκανε τόσο η προηγούμενη 
πρόεδρος της επιτροπής κ. Ελένη Μαύρου, που επί της θητείας της έκλεισαν πολλά σημαντικά θέματα της 
μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, και φυσικά τον πρόεδρο της υφιστάμενης σύνθεσης της επιτροπής 
Εσωτερικών, τον κ. Άριστο Δαμιανού, ο οποίος πραγματικά ακούραστα και με μεγάλη συναίνεση τις πλείστες 
φορές βοήθησε, ώστε να προωθηθούν τα νομοσχέδια αυτά. 

 Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, τα μέλη της επιτροπής, τα οποία 
προσπαθήσαμε όλοι μαζί με μεγάλη συναίνεση και  συναδελφικότητα να φτάσουμε σε συναινετικές λύσεις.  
Συνέβαλαν όλοι πολύ στο να καταλήξουμε εδώ και να έχουμε ενώπιόν σας αυτό το νομοσχέδιο. 

 Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, για όλη τη δουλειά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε κι εμείς, κυρία Ατταλίδου, για τις αναφορές σας. 
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 Και προχωράμε τώρα στον χρόνο που αναλογεί στη Δημοκρατική Παράταξη.  Αντιλαμβάνομαι ομιλητής 
θα είστε εσείς, κύριε Μουσιούττα, και θα χρησιμοποιήσετε όλο τον χρόνο που αναλογεί στη Δημοκρατική 
Παράταξη;  Ωραία, έχετε στη διάθεσή σας είκοσι λεπτά.  Και να παρακαλέσω πάρα πολύ όσοι βρίσκονται εκτός 
της αίθουσας της ολομέλειας, θα το πω μία και μοναδική φορά, να είναι προσεκτικοί και να συζητούν -
αντιλαμβάνομαι γίνεται προεργασία- χαμηλοφώνως, γιατί εδώ διεξάγονται οι διεργασίες της ολομέλειας και 
κάποιοι συνάδελφοι, συναδέλφισσες είναι στο βήμα και επιχειρηματολογούν. 

 Κύριε Μουσιούττα, έχετε τον λόγο για είκοσι λεπτά. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ:  

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Χαίρομαι ιδιαίτερα που φτάσαμε επιτέλους σήμερα στην ημέρα που, ενώ αναλώσαμε πάρα πολλά χρόνια, 
χρόνο όλοι μας -και η προηγούμενη επιτροπή Εσωτερικών υπό την κ. Μαύρου και η νυν Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών υπό τον κ. Δαμιανού- όλα τα μέλη της νυν και πρώην επιτροπής Εσωτερικών, το 
Υπουργείο Εσωτερικών, η Ένωση Δήμων, η Ένωση Κοινοτήτων και πολλοί άλλοι εμπλεκόμενοι, καθώς και οι 
υπηρεσίες της Βουλής και ιδιαίτερα η γραμματεία της επιτροπής, σπαταλήσαμε -με την καλή έννοια 
σπαταλήσαμε- ώρες ολόκληρες να συζητούμε, να διαφωνούμε, να βρίσκουμε συνθέσεις και να προχωρούμε, να 
αναβάλλουμε ακόμα και εκλογές, φτάσαμε επιτέλους σήμερα, 3 Μαρτίου, να έχουμε ενώπιόν μας τρία 
νομοθετήματα.  Διαφορές μεταξύ μας υπάρχουν, αλλά φτάσαμε στο σημείο ότι τελικά θα αποφασίσουμε για το 
μέλλον ή για το ποιο θα είναι το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο.  Μια μεγάλη μεταρρύθμιση, που 
χρειαζόταν να γίνει εδώ και καιρό.  Φτάνουμε σε ένα απάνεμο λιμάνι, αλλά η δουλειά η περισσότερη θα ξεκινήσει 
από την ώρα της ψήφισης των νομοθετημάτων, διότι η δουλειά που έχει να γίνει, για να υλοποιηθεί -και ακούει 
και ο γενικός διευθυντής του υπουργείου- τα δύο χρόνια περίπου που απομένουν μέχρι τον Μάιο του 2024 θα 
είναι χρόνια πάλι δύσκολα, ούτως ώστε να μπορέσουν αυτά που θα ψηφίσουμε να μπουν στο χαρτί και να 
μπορέσουν να υλοποιηθούν στην πράξη πλέον, για να έχουμε τον Μάη του 2024 τη νέα τοπική αυτοδιοίκηση, 
όπως θα αποφασίσει πλειοψηφικά φυσικά η ολομέλεια της Βουλής σήμερα. 

 Αν κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή, μιλούμε για μεταρρύθμιση η οποία ξεκίνησε εδώ και χρόνια.  
Άλλαξαν υπουργοί, άλλαξαν νομοθετήματα, άλλαξαν κυβερνήσεις, όμως η μεταρρύθμιση ήταν πάντα εκεί, για να 
προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε.  Και φτάσαμε στα τρία νομοθετήματα που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας, 
που σε αδρές γραμμές τι μας λένε;  Μας λένε ότι εμείς, οι εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού, καλούμαστε να 
ψηφίσουμε μια μεταρρύθμιση της οποίας τα βασικά στοιχεία της είναι τα εξής:  Δίδει πρόσθετες αρμοδιότητες 
στις τοπικές αρχές, είτε κοινότητες είτε δήμους.  Δημιουργείται ένα νέο σώμα, το επαρχιακό συμβούλιο, 
συγκεντρώνοντας αρμοδιότητες που ήταν διάσπαρτες σε άλλους οργανισμούς.  Πρόθεση είναι να δοθούν 
ποιοτικότερες και πιο φθηνές υπηρεσίες στον πολίτη, για να εφαρμόσουμε στην πράξη, στην ουσία την αρχή της 
επικουρικότητας, που με λίγα λόγια λέει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο πιο κοντά στον πολίτη. 

 Δίδονται πρόσθετες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, παρ’ όλο που απέχουμε πολύ από άλλα 
κράτη.  Να θυμίσω ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση άλλων κρατών υπάγονται και τα νοσοκομεία και τα σχολεία.  
Εμείς είμαστε ακόμα μακριά.  Όμως και με αυτές τις αρμοδιότητες που δίδονται, κάνουμε κάποια βήματα 
προόδου προς τα μπροστά. 

 Δίδεται περισσότερη οικονομική αυτοτέλεια στους δήμους, για να μην εξαρτώνται από την όποια 
κυβέρνηση αν έχει τα λεφτά ή αν θέλει να δώσει την ώρα που πρέπει να δώσει, την ώρα που έχουν ανάγκη τα 
λεφτά που χρειάζονται οι δήμοι και οι κοινότητες, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και να 
κάνουν τους δικούς τους προγραμματισμούς. 

 Αυτά σε γενικές γραμμές είναι το τι επιδιωκόταν από τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Τα 
πετύχαμε;  Κάποια τα πετύχαμε, κάποια όχι.  Η προσπάθεια σίγουρα θα συνεχιστεί, διότι, όπως ανέφερα και 
πριν, όταν ψηφίσουμε και ξεκινήσει η πρακτική εφαρμογή, μπορεί να διαφανούν προβλήματα ή ελλείψεις ή 
πράγματα που δεν τα είχαμε σκεφτεί.  Και εδώ είμαστε -ή όποιοι θα είναι στο μέλλον- ούτως ώστε να δούμε και 
να διορθώνουμε, διότι ο ρόλος μας είναι να ψηφίζουμε, αλλά βλέπουμε τις αδυναμίες και προσπαθούμε πάντα 
να τις διορθώνουμε.   

 Αν μπούμε στην ουσία των τριών νομοθετημάτων, θα ξεκινούσα από το μεγάλο και αυτό μας απασχόλησε 
τον πιο πολύ χρόνο, αυτή η περί Δήμων νομοθεσία.  Δυστυχώς, έμεινε στον κόσμο η εντύπωση -μπορεί να 
φταίμε κι εμείς γι’ αυτό- ότι η μεταρρύθμιση αφορά ποιοι με ποιους και γιατί θα συνενωθούν.  Εμάς η δική μας η 
φιλοσοφία ως ΔΗΠΑ-Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων ήταν και είναι ότι...  Αφού μελετήσαμε τις διάφορες 
μελέτες που το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κάνει, αφού μιλήσαμε με όλους τους ενδιαφερόμενους, καταλήξαμε 
σε ένα μοντέλο που μιλούσε για δεκατέσσερις δήμους.  Ήταν ένα μοντέλο το οποίο υποστηριζόταν ως επί το 
πλείστον στις μελέτες που έχουν γίνει, λάμβανε ισομερώς στοιχεία από όλες τις επαρχίες, δηλαδή δε λέμε σε μια 
επαρχία να γίνει το άλφα και στην άλλη επαρχία να γίνει το βήτα, λάβαμε υπόψη γεωγραφικά στοιχεία, οικονομικά 
στοιχεία, πλην όμως διαφαίνεται -και θα δούμε στη συνέχεια- ότι η δική μας η πρόταση δε βρίσκει απήχηση 
τουλάχιστον στην πλειοψηφία των μελών.  Εμείς όμως παλέψαμε, παλεύουμε και θα προσπαθήσουμε μέχρι 
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τέλους, για να πείσουμε, έστω και την υστάτη, για την αναγκαιότητα η νέα μεταρρύθμιση να είναι για μέχρι 
δεκατέσσερις δήμους.  Οι λόγοι είναι αυτοί που έχω αναφέρει προηγουμένως.   

 Ένα άλλο μεγάλο στοιχείο που εμπεριέχεται στη νομοθεσία είναι η διεξαγωγή ή όχι δημοψηφισμάτων.  
Δημοκρατία έχουμε, δημοκρατικοί άνθρωποι θεωρούμε ότι είμαστε κι εμείς, όπως και όλοι εδώ μέσα στην 
αίθουσα και όλος ο κόσμος έξω, πλην όμως θεωρούμε ότι η διεξαγωγή οποιασδήποτε μορφής δημοψηφίσματος 
εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα εμπεριέχει είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο όλη αυτή η δουλειά 
που έχουμε κάνει να πάει στράφι.  Γιατί;  Να εξηγήσω.  Καταρχάς, υπάρχει γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα 
ότι δεν μπορεί μια νομοθεσία να τίθεται υπό την αίρεση δημοψηφίσματος.  Άρα, αν θα κάναμε δημοψήφισμα 
οποιασδήποτε μορφής, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί της ψήφισης που θα κάνουμε εντός της ημέρας.  Υπήρχε 
αντίστοιχη πρόταση από το Υπουργείο Εσωτερικών τον περασμένο Μάρτη και καταψηφίστηκε από τη Βουλή. 

 Σήμερα έχουμε προτάσεις για δημοψηφίσματα, είτε ένα ενιαίο είτε περιφερειακό ή όπως άλλως πως 
ονομάζεται ή κατά μονάδα, για να αποφασίσουν δημοκρατικά οι άνθρωποι αν θέλουν τη συνένωσή τους με τον 
άλφα ή βήτα δήμο, με την άλφα ή βήτα κοινότητα ή αν τα συμπλέγματα σαν ολότητα θα αποφασίσουν αν θέλουν 
να ενωθούν ή όχι.  Κι εγώ ερωτώ, πέραν του αν είναι συνταγματικό ή όχι:  Εάν μια κοινότητα ή ένας δήμος 
αρνηθεί, τι θα γίνει;  Δε θα υλοποιηθεί στο συγκεκριμένο σημείο η μεταρρύθμιση.  Ναι, αλλά ποια είναι τα 
συνεπακόλουθα;  Τα συνεπακόλουθα είναι ότι η οικονομία της κλίμακας που έχει γίνει, για να δημιουργηθεί αυτό 
το σύμπλεγμα είτε κοινοτήτων ή αυτή η ενότητα δήμων, θα χαθεί, πόσω μάλλον αν ο δήμος αυτός είναι και 
ενδιάμεσα των άλλων δήμων.  Ε, πώς θα λειτουργήσει;  H νομοθεσία καταργείται.  Απαντήσεις γι’ αυτά δυστυχώς 
δεν υπάρχουν.  Εύχομαι κι ελπίζω να ακούσω απαντήσεις γι’ αυτά τα θέματα από συναδέλφους που στηρίζουν 
τα δημοψηφίσματα.   

 Πάμε σε άλλες τροπολογίες ή σημαντικά θέματα που μας απασχόλησαν και εμάς, αλλά και τους 
υπόλοιπους.  Ο τρόπος εκλογής.  Εμείς κρίναμε ότι είναι πιο σωστό στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σ’ όλες 
τις εκλογικές αναμετρήσεις που υπάρχουν να προχωρήσουμε με την απλή, άδολη θα την ονόμαζα, αναλογική.  
Και τι εννοούμε;  Εννοούμε ότι κάθε σχηματισμός, κόμμα ή ομάδα που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά σε τοπικό 
επίπεδο θα μπορεί να το κάνει.  Εφόσον θα έχουμε συμπλέγματα δήμων ή και κοινοτήτων, θα μπορεί, αναλόγως 
του ποσοστού που θα έχει πάρει, να του αναλογούν ο αντίστοιχος αριθμός εδρών.  Να μην υπάρχει ο 
περιορισμός που υπάρχει στο εκλογικό σύστημα της Βουλής των Αντιπροσώπων, που υπάρχει το 3,6% ή το 
7,2%.  Εάν πάρει το ποσοστό που αναλογεί στην κατοχή έδρας είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη είτε ξέρω εγώ 
σε οποιαδήποτε κατανομή, τότε θα μπορεί να δικαιούται να καρπούται αυτή την έδρα. 

 Το μικρό μειονέκτημα που υπάρχει εδώ -και είναι με βάση το σύστημα και το βλέπουμε στις βουλευτικές 
εκλογές- είναι ότι θα ξεκινήσουν τα μεγάλα κόμματα να παίρνουν τις έδρες, εφόσον πάρουν από την πρώτη 
κατανομή, και τα μικρότερα κόμματα, εάν και εφόσον θα καρπωθούν έδρα, εξαρτάται καθαρά από το εκλογικό 
σύστημα πού, σε ποιο διαμέρισμα, να το πω έτσι, με τη φρασεολογία που χρησιμοποιείται, θα κατανεμηθεί αυτή 
η έδρα.  Βρίσκουμε αυτό το σύστημα πολύ καλύτερο, παρά κάποιες τροπολογίες κάποιων άλλων συναδέλφων, 
που είναι δικαίωμά τους, που με λίγα λόγια αποκλείουν με τις τροπολογίες τους τα μικρά κόμματα από το να 
έχουν έστω και αυτή τη μικρή εκπροσώπηση μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση.  Και εδώ θα εξάρω τα δύο μεγάλα 
κόμματα, τα οποία, παρ’ όλον ότι ουσιαστικά χάνουν απ’ αυτό το σύστημα, εντούτοις, λειτουργώντας 
δημοκρατικά και διορατικά, αποφάσισαν -ή τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται, αυτό έχω αντιληφθεί- να 
υπερψηφίσουν την τροπολογία αυτή.   

 Είχαμε βάλει τροπολογία για τον τρόπο εκλογής των αντιδημάρχων.  Εμείς πιστεύουμε ότι οι αντιδήμαρχοι, 
εφόσον θα εκλέγονται -και αυτή είναι η θέση μας- στα αντίστοιχα διαμερίσματα, οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα 
εκλέγονται στα αντίστοιχα διαμερίσματα μεταξύ τους θα πρέπει να αποφασίζουν ποιος θα είναι ο αντιδήμαρχος, 
δηλαδή, χάριν της συζήτησης, ο δήμος Έγκωμης, που θα είναι διαμέρισμα ίσως του δήμου Λευκωσίας, έχει τρεις 
δημοτικούς συμβούλους.  Οι τρεις μεταξύ τους θα εκλέγουν ποιος θα είναι ο αντιδήμαρχος της Έγκωμης.   

 Επειδή δεν είναι μόνο οι εκλεγμένοι σύμβουλοι, δήμαρχοι, κοινοτάρχες που μας ενδιαφέρουν για τη 
μεταρρύθμιση, εμείς προχωρήσαμε και σε κάποια άλλα πρακτικά ζητήματα, τα οποία αφορούν την καθημερινή 
λειτουργία των δήμων, αλλά κυρίως αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών.  Και εξηγούμε:  Κάνουμε 
εισηγήσεις που αφορούν την εκπομπή ήχων.  Αυτή η γάγγραινα του να μένεις δίπλα από μουσικοχορευτικό 
κέντρο και να μην μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ και θα πρέπει να πας δικαστήριο, αφού εξαντλήσεις μια 
γραφειοκρατική διαδικασία, που μπορεί να πάρει τρία και τέσσερα χρόνια, θεωρώ εγώ ότι με κάποιο τρόπο 
επιτέλους πρέπει να καταργηθεί και βάζουμε εισηγήσεις μέσα, ακόμη και για εξώδικες ρυθμίσεις, ή βάζουμε το 
λιθαράκι, για να μπει στη νομοθεσία, ούτως ώστε είτε η εκτελεστική εξουσία να έρθει εδώ και τώρα είτε η Βουλή 
με προτάσεις νόμου εδώ και τώρα να μορφώσει έναν καλύτερο νόμο, ούτως ώστε να προφυλάσσεται η κοινή 
ησυχία του κόσμου, είτε εγγυητικές ονομάζονται είτε πρόστιμα ονομάζονται, διότι οφείλουμε να διαφυλάξουμε 
την ησυχία των πολιτών, των δημοτών μας.   

 Άλλες αφορούν τις επικίνδυνες οικοδομές.  Προχθές γίναμε μάρτυρες οικοδομών που κατέρρευσαν, 
νομίζω μια Λεμεσό και μια Λευκωσία, διότι, όταν χτίσεις ένα σπίτι, το έχτισες και τέλειωσε.  Δεν υπάρχει κανένας 
έλεγχος μετά για το αν το σπίτι που χτίστηκε το ’60, το ’50, το ’70, το ’80 είναι στερεό και αντέχει και δε θα υπάρχει 
πρόβλημα να θρηνήσουμε θύματα.  Και εδώ βάζουμε εισηγήσεις, ούτως ώστε να γίνει υποχρεωτικός με 
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αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό ο έλεγχος κάθε κάποια χρόνια των οικιών όλων μας, ούτως ώστε να ξέρουμε, 
να διασφαλίζεται ότι είναι ασφαλείς και για εμάς, αλλά και για τους περίοικους.   

 Τέλος, αναφερόμαστε στις τροπολογίες μας για κάποιες θέσεις υπαλλήλων, έτσι ώστε, εάν με τις 
συνενώσεις υπάρξουν δύο άτομα τα οποία κατέχουν την ίδια θέση, να υπάρχει ένας μηχανισμός, με τη σύμφωνη 
γνώμη πάντα των υπαλλήλων, να μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη οντότητα, ούτως ώστε να συνεχίσουν τη 
δουλειά τους εκεί και να μη χρειαστεί η νέα οντότητα να προσλάβει καινούριο, άρα να έχουμε πλεονασμό 
υπαλλήλων. 

 Όσον αφορά τις κοινότητες, διότι αυτά που ανέφερα τα πλείστα αφορούν τους δήμους, εμάς οι εισηγήσεις 
μας αφορούν λιγότερες κοινότητες, εξού και στις συνενώσεις με δήμους αφαιρέσαμε κοινότητες, για να 
παραμείνουν συμπλέγματα.   

 Ως τώρα, όσον αφορά τα επαρχιακά συμβούλια, που είναι νέος θεσμός, οι δικές μας οι απόψεις ήταν ότι 
σε έναν τέτοιο θεσμό που θα ασχολείται επί καθημερινής βάσεως με τόσα πολλά θέματα -και είναι οι 
πολεοδομικές αρχές, είναι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, τα συμβούλια αποχέτευσης και τα ΟΕΔΑ- θα πρέπει 
να υπάρχει και η κατάλληλη τεχνογνωσία.  Και εδώ εμείς εισηγηθήκαμε ένα ευέλικτο ενδεκαμελές σώμα, ο 
πρόεδρος να είναι εκτελεστικός και να διορίζεται και τα υπόλοιπα μέλη να κατανεμηθούν μεταξύ είτε τεχνοκρατών 
των δήμων και κοινοτήτων είτε να υπάρχουν δήμαρχοι, κοινοτάρχες και τρία άτομα από τα δέκα τα οποία θα 
είναι τεχνοκράτες, για να μπορούν να βοηθούν.  Και μιλούμε για οργανισμούς που θα ασχοληθούν και με 
προσφορές εκατομμυρίων.  Αυτό θεωρούμε θα βοηθήσει και το έργο να γίνεται πιο σωστά και να λαμβάνονται 
οι καλύτερες, ει δυνατόν, αποφάσεις. 

 Αυτά γενικά όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.  Εύχομαι και ελπίζω η καλή προσπάθεια που ανέφερε 
ο πρόεδρος -και συνηγορώ απόλυτα με αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο πρόεδρος της επιτροπής, ο κ. 
Δαμιανού- να συνεχιστεί και σήμερα κατά την ψήφιση, αλλά κυρίως και μετά την ψήφιση, διότι όταν ξεκίνησα την 
ομιλία μου, είχα αναφέρει ότι σήμερα τελειώνει το πρώτο στάδιο και ξεκινά το δεύτερο στάδιο, που είναι ακόμα 
πιο δύσκολο.  Μπορεί να μην έχουμε εμείς ως Βουλή να ασχοληθούμε με αυτό το δεύτερο στάδιο, αλλά θα έχει 
να ασχοληθεί το υπουργείο και η κοινωνία.   

 Τι είναι αυτό το στάδιο;  Είναι αυτά που θα ψηφίσουμε εμείς σήμερα να μπορέσουν να μπουν στην πράξη, 
από το χαρτί στην πράξη, έτσι ώστε τον Μάιο του ’24 να μπορούν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι νέες 
οντότητες που θα δημιουργηθούν, να μπορούν να έχουν τις αρμοδιότητες που τους δίνουμε μέσα από τη 
νομοθεσία, να μπορούν να έχουν την οικονομική ευχέρεια που τους δίνεται από τη νομοθεσία και να μιλούμε για 
μια τοπική αυτοδιοίκηση καλύτερη απ’ αυτήν που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια.  Εμείς σίγουρα ως Βουλή και ως 
κόμματα θα σταθούμε εκεί, για να βοηθήσουμε εκεί και όπου χρειάζεται, ούτως ώστε αυτά να υλοποιηθούν. 

 Όμως μια παρατήρηση θα έκανα και θα κλείσω:  Ως πρώην μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης -όχι 
εκλεγμένος αλλά υπάλληλος τοπικής αυτοδιοίκησης- θεωρώ και πιστεύω, όπως και εσείς το ίδιο, φαντάζομαι, ότι 
η τοπική αυτοδιοίκηση, αν της δώσουμε τα όπλα, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στον πολίτη, καλύτερα απ’ 
αυτά που προσφέρει το κράτος, διότι βρίσκεται δίπλα από τον πολίτη.  Και οι εξουσίες που δίδονται σιγά-σιγά, 
εάν και εφόσον πετύχει η τοπική αυτοδιοίκηση με αυτά που θα της δώσουμε, μπορούν να δοθούν και άλλα, διότι 
η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μέσα στο σπίτι του πολίτη, δεν είναι μακριά από τον πολίτη και, όπως λειτουργούν 
σήμερα οι δήμοι και οι κοινότητες, είναι το αποκούμπι του πολίτη για μια πιο γρήγορη εξυπηρέτηση, για μια πιο 
γρήγορη επίλυση προβλημάτων που τον απασχολούν στην καθημερινότητά του, αν έχει ησυχία στη γειτονιά του, 
αν υπάρχει οχληρία, αν υπάρχουν υγειονομικά προβλήματα, αν υπάρχουν προβλήματα οδοποιίας, προβλήματα 
που τον καθένα μας ταλανίζουν κάθε μέρα. 

 Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν, για να είμαστε σήμερα σε 
αυτή τη θέση να ψηφίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και εύχομαι και ελπίζω και μετά την ψήφιση, όπως και αν 
ψηφιστεί η μεταρρύθμιση, πάλι μαζί να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, για να υλοποιηθεί. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μουσιούττα. 

 Ευχαριστούμε και για την τοποθέτηση της τηλεόρασης, αλλά την ώρα της ολομέλειας δεν ενώνουμε ή 
συνδέουμε τηλεοράσεις.  Παντελώς απαράδεκτο και να μην επαναληφθεί. 

 Λοιπόν, ακολουθεί τώρα η ΕΔΕΚ.  Αντιλαμβάνομαι, κύριε Σιζόπουλε, ότι θα χρειαστείτε τον μισό χρόνο ή 
όλο; Εντάξει, οπόταν έχετε είκοσι λεπτά στη διάθεσή σας και αναλόγως θα δούμε αν θα μπορέσει να μιλήσει και 
στη συνέχεια ο κ. Ευσταθίου. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
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 Είναι προφανές ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αναγκαία και απαραίτητη.  Για να 
εκπληρωθεί όμως και να είναι ουσιαστική, πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του θεσμού και να την οδηγεί 
σε μια ποιοτική αναβάθμιση προς όφελος των πολιτών.  Η τοπική αυτοδιοίκηση, ως η εξουσία που βρίσκεται 
πλησιέστερα στους πολίτες, θα πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, να διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή 
εκπροσώπηση των πολιτών, να κατοχυρώνει τις δημοκρατικές διαδικασίες στον υπέρτατο βαθμό, να συμβάλλει 
στην ενιαία -και το τονίζω- ανάπτυξη της γεωγραφικής περιοχής του δημοτικού χώρου, οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες προς τους πολίτες να είναι ποιοτικά αναβαθμισμένες, άμεσες, αλλά και με το λιγότερο δυνατό κόστος, 
να αποφεύγονται οι σπατάλες και η κακοδιαχείριση, που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, και να υπάρχει μια συνετή οικονομική διαχείριση, για να μην επιβαρύνονται οι πολίτες με 
βαριές φορολογίες, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως είναι αυτές που διερχόμαστε σήμερα. 

 Στο νομοσχέδιο που βρίσκεται ενώπιόν μας προς ψήφιση οι παραπάνω αρχές δυστυχώς δεν 
κατοχυρώνονται όλες.  Συγκεκριμένα, προτείνεται η ενοποίηση δήμων, για να μειωθεί ο αριθμός, για να 
καταστούν οικονομικά βιώσιμοι και για να αναβαθμιστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες στους δημότες τους.  Η 
ενοποίηση όμως δεν προτείνεται και δε στηρίζεται σε ορθολογικά κριτήρια αλλά σε σκοπιμότητες δυστυχώς. 

 Τα παραδείγματα είναι πολλά.  Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει πρόταση να ενωθούν τρεις και τέσσερις 
δήμοι, αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κάποιοι δήμοι πρέπει να παραμείνουν μόνοι τους.  Πώς εξηγείται 
αυτό το φαινόμενο;  Κάποιος πρέπει να το εξηγήσει. 

 Το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα.  Εκτός από τα δύο μεγάλα κόμματα, στην ουσία όλα τα υπόλοιπα 
σχεδόν αποκλείονται με ελάχιστες εξαιρέσεις.  Η ξεχωριστή εκλογή των αντιδημάρχων, αλλά και των δημοτικών 
συμβούλων από τα δημοτικά διαμερίσματα λειτουργεί στην ουσία ως μορφή πλειοψηφικού συστήματος και είναι 
πάρα πολύ χαρακτηριστικό να αναφέρουμε το παράδειγμα του προτεινόμενου δήμου της δυτικής Λεμεσού, ο 
οποίος θα έχει δεκαέξι δημοτικούς συμβούλους, αλλά οι εννιά θα είναι αντιδήμαρχοι.  Πέντε κοινότητες θα 
εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο μόνο με τον αντιδήμαρχο.  Με αυτό το εκλογικό σύστημα πόσα 
κόμματα-συνδυασμοί θα μπορέσουν να εκπροσωπηθούν στο δημοτικό συμβούλιο; 

 Η κάθε κοινότητα από την άλλη ή ο κάθε δήμος που θα ενωθεί θα λειτουργεί ως δημοτικό διαμέρισμα.  Για 
να βρίσκεται όμως, όπως προνοεί η νομοθεσία, σε απαρτία, θα πρέπει στις συνεδριάσεις να παρευρίσκονται οι 
μισοί συν ένας από τους δημοτικούς συμβούλους.  Όταν για αρκετές κοινότητες οι δημοτικοί σύμβουλοι θα είναι 
μόνο ο αντιδήμαρχος;  Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ως ΕΔΕΚ είμαστε αντίθετοι με τη μαζική 
αστικοποίηση των κοινοτήτων, γιατί στην ουσία θα περιθωριοποιηθεί ο ρόλος τους και θα υποβαθμίσουμε και 
τον ρόλο της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων που πρέπει να παραμείνει σημαντικός. 

 Ο δήμος Λεμεσού για παράδειγμα πληθυσμιακά θα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος, αν εγκριθούν οι 
συγκεκριμένες συνενώσεις, γιατί θα ενωθεί ο δήμος Λεμεσού με τον δήμο Μέσα Γειτονιάς.  Θα έχει στην ουσία 
δύο αντιδημάρχους.  Ο δήμος Δυτικής Λεμεσού όμως, που θα έχει το ένα πέμπτο του πληθυσμού του Δήμου 
της Λεμεσού, θα έχει εννιά αντιδημάρχους.  Αυτό πώς εξηγείται;  Και γιατί;  Η ενοποίηση αστικά έπρεπε να 
αποσκοπεί στην ενιαία και την ομοιόμορφη ανάπτυξη των δημοτικών περιοχών. 

 Η εκλογή των δημοτικών συμβούλων ανά δημοτικό διαμέρισμα είναι φυσικό ότι θα οδηγεί παράλληλα και 
στην προώθηση αιτημάτων ή/και μέτρων από πλευράς των δημοτικών συμβούλων προς όφελος των πολιτών ή 
των δημοτών του δικού τους δημοτικού διαμερίσματος, για να μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν την ψήφο 
τους.  Άρα, θα δημιουργούνται συνθήκες αχρείαστης αντιπαράθεσης εντός των δημοτικών συμβουλίων.  Και 
ποιος είναι ο λόγος τότε της ενοποίησης των δήμων;   

 Η δημιουργία λοιπόν διαμερισμάτων δημοτικών, που πρέπει να υπάρχουν τα δημοτικά διαμερίσματα, θα 
πρέπει να στηριχθεί σε εντελώς διαφορετικά κριτήρια.  Ο κάθε δήμος, ανάλογα με τη γεωγραφική και την 
πληθυσμιακή του έκταση, να καθορίσει και τον αριθμό των δημοτικών διαμερισμάτων που θα τον χαρακτηρίζουν.  
Το δημοτικό συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρία να εκλέγει τους αντιδημάρχους, που ο καθένας απ’ αυτούς θα 
εποπτεύει το κάθε δημοτικό διαμέρισμα και θα έχει ταυτόχρονα την ευθύνη της επίβλεψης ότι οι υπηρεσίες 
παρέχονται στους δημότες της περιοχής σωστά, ότι υπάρχει ποιοτική προσφορά, ότι θα μπορούν να μεταφέρουν 
τα προβλήματα του διαμερίσματος στο δημοτικό συμβούλιο, να επιβλέπουν την εκτέλεση των έργων στο 
συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα και την ίδια στιγμή να προεδρεύουν των δημοτικών συνελεύσεων του 
διαμερίσματός τους. 

 Αυτά λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι θα συμβάλουν στην ουσιαστική αναβάθμιση των δήμων.  Αυτά τα οποία 
προβλέπονται σήμερα στο νομοσχέδιο θα έχουν δυστυχώς αντίθετο αποτέλεσμα. 

 Επίσης θα πρέπει να σχολιάσω και την πρόθεση για ταύτιση των δημοτικών εκλογών με τις ευρωεκλογές.  
Όπως είναι γνωστό, η ΕΔΕΚ δεν ψήφισε την παράταση της θητείας των δημοτικών συμβουλίων και η δικαιολογία 
είναι για να μειώσουμε τις εκλογικές δαπάνες.  Εκτιμούμε ότι και αυτό είναι ακόμα μια επιλογή προς λανθασμένη 
κατεύθυνση.  Εάν όντως θέλαμε να μειώσουμε τον αριθμό των εκλογικών διαδικασιών ανά πενταετία, θα 
μπορούσαμε να ταυτίσουμε τις ευρωεκλογές μαζί με τις βουλευτικές εκλογές και όχι με τις δημοτικές, που έχουν 
το ίδιο περίπου πολιτικό υπόβαθρο, και με την ίδια εκλογική διαδικασία να μπορούμε να ψηφίσουμε και τους 
βουλευτές του κρατικού μας, του εθνικού μας κοινοβουλίου, αλλά και τους ευρωβουλευτές μας.  Το γιατί δεν 
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προωθήθηκε αυτό και προωθήθηκε άλλη διαδικασία νομίζω είναι κάτι το οποίο θα διαφανεί στο μέλλον.  
Εκτιμούμε ότι και σε αυτό υπάρχουν σκοπιμότητες. 

 Τέλος, είναι φανερό ότι με πρόθεση τη δήθεν μεταρρύθμιση προωθούνται διάφορες σκοπιμότητες από 
διάφορες πλευρές για εξυπηρέτηση συμφερόντων αλλά όχι της μεταρρύθμισης και όχι των πολιτών και τελικά 
πολύ φοβόμαστε ότι, αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί ως έχει, δε θα επιφέρει τελικά μεταρρύθμιση στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, αλλά υπάρχει κίνδυνος να την οδηγήσει σε απορρύθμιση, όπως και άλλους θεσμούς που 
δυστυχώς με τις ενέργειες και τις αποφάσεις μας τους οδηγήσαμε. 

 Όσον αφορά κάποιες πρόσθετες διευκρινίσεις για τα θέματα των δημοψηφισμάτων, από την αρχή η ΕΔΕΚ 
ήταν ξεκάθαρη όσον αφορά το θέμα των δημοψηφισμάτων.  Τα δημοψηφίσματα έπρεπε να έχουν τοπικό 
χαρακτήρα, ανάλογα με τα προβλήματα της κάθε περιοχής.  Έπρεπε να προηγηθούν της συζήτησης και της 
έγκρισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, για να μπορούμε και οι βουλευτές να έχουμε αντίληψη οι πολίτες τι 
θέλουν.  Δεν ήταν δυνατό και εύκολο να αποδεχτούμε ενδεχομένως το σύνολο των αποφάσεων των πολιτών 
μέσα από αυτά τα δημοψηφίσματα, αλλά θα ήταν κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση.  Σήμερα πολύ διερωτώμαι 
με τη διαδικασία που υπάρχει τι ενδεχομένως θα εξυπηρετήσει η μια ή η άλλη άποψη. 

 Όσον αφορά την τελική θέση την οποία η ΕΔΕΚ θα λάβει στην ψήφιση ή όχι του συγκεκριμένου 
νομοσχεδίου, αυτή θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τύχη την οποία θα έχουν οι τροπολογίες τις οποίες 
έχουμε καταθέσει.  Όπως έχετε διαπιστώσει, είναι τροπολογίες επί των αρχών και όχι τροπολογίες σε άλλα 
ζητήματα, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά, ή ενδεχομένως θέματα που έχουν σχέση με συμπλεγματοποιήσεις 
των δήμων, των κοινοτήτων και όλων των υπολοίπων, γιατί εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τις βασικές αρχές πάνω 
στις οποίες θα στηριχθεί η μεταρρύθμιση και πάνω στις οποίες στη συνέχεια θα μπορούν να γίνουν 
οποιεσδήποτε βελτιώσεις, εάν και εφόσον διαπιστωθεί ότι πιθανόν να χρειάζονται μέχρι τις εκλογές κάποιες 
πρόσθετες βελτιώσεις. 

 Κλείνοντας, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά τη δική μου να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της επιτροπής 
Εσωτερικών της Βουλής, και της σημερινής και των προηγουμένων, για τον χρόνο τον οποίο ανάλωσαν.  Είναι 
γεγονός ότι, παρά τις διαφωνίες μας, υπήρξαν, πιστεύω, εποικοδομητικές συζητήσεις και σε πολλές περιπτώσεις 
αρκετά ζητήματα έχουν βελτιωθεί και ο στόχος ακριβώς είναι όλοι από την πλευρά μας, ο καθένας στον βαθμό 
των δυνατοτήτων του, να συμβάλουμε εποικοδομητικά στη βελτίωση αυτών των θεσμών, οι οποίοι είναι πάρα 
πολύ σημαντικοί και πάρα πολύ καθοριστικοί για τους πολίτες. 

 Τέλος, να ευχαριστήσω και τους λειτουργούς της Βουλής, τις υπηρεσίες της Βουλής, για τη συνδρομή και 
τη βοήθεια την οποία είχαμε. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εγώ ευχαριστώ.  Να κάνουμε παύση στον χρόνο, για να μπορέσει να έρθει στο βήμα ο κ. Ευσταθίου 
για τα δέκα λεπτά και σαράντα δευτερόλεπτα που έχουν απομείνει. 

 Κύριε Ευσταθίου, ο λόγος σ’ εσάς. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Δε θα χρειαστώ τα δέκα λεπτά, γιατί ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ τα έχει πει σχεδόν όλα. 

 Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι στόχος της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν 
και παραμένει η ανάγκη για την αυθυπαρξία, την αυτάρκεια, την αυτοτέλεια και την αποτελεσματικότητα των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Η θέση της ΕΔΕΚ είναι ότι χάθηκε μια πολύ καλή ευκαιρία να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους μέσα από 
τα τρία νομοσχέδια τα οποία συζητούμε.  Χάθηκε η ευκαιρία να δημιουργηθεί η δευτεροβάθμια τοπική 
αυτοδιοίκηση.  Πολύ φοβούμαι ότι ο επαρχιακός οργανισμός δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο του δευτεροβάθμιου 
και δεν είθισται, δεν είναι προορισμένος να τον παίξει.  Πολύ φοβούμαστε ότι πιθανότατα να μετατραπεί σε μια 
μετάλλαξη της επαρχιακής διοίκησης πλήρως ελεγχόμενης από την εκτελεστική εξουσία, κάτι το οποίο ασφαλώς 
και δε συνάδει με τα οράματα και τους προβληματισμούς μας. 

 Χάθηκαν αυτές οι ευκαιρίες και ενόψει αυτών θα ήθελα να καταλήξω στα ακόλουθα:  Προσπαθήσαμε με 
την παρέμβασή μας ως κόμμα να εμπλουτίσουμε τα νομοσχέδια με κάποια ζητήματα αρχών.  Να θυμίσω ότι, 
όταν ξεκίνησε η συζήτηση μαζί με την κ. Ελένη Μαύρου, τότε πρόεδρο της επιτροπής Εσωτερικών, είχαμε θέσει 
ότι ο μεγαλύτερος αριθμός στους δήμους ο οποίος θα έπρεπε να παραμείνει ήταν έξι τον αριθμό, με ευρείες 
αρμοδιότητες και όχι αρμοδιότητες οι οποίες είναι περιορισμένες ως προς το εύρος τους και τη βαρύτητα και τη 
βαθύτητά τους.  Αυτό δεν έγινε κατορθωτό.  Έχουμε προσπαθήσει να εμπλουτίσουμε τα νομοσχέδια με 
παρεμβάσεις.  Άλλες πέτυχαν, άλλες όχι, άλλες είναι ενώπιόν σας σήμερα. 
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 Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Άριστο Δαμιανού, αλλά και την κ. Νικολάου 
για τη θαυμάσια λειτουργία της επιτροπής Εσωτερικών σ’ αυτό τον δύσκολο τομέα, την κ. Δέσποινα Παντελίδου 
ασφαλώς, την κ. Μιράντα Χατζηματθαίου, την Ελένη Μαύρου για τη δουλειά την οποία είχε κάνει τότε, αλλά και 
όλους όσοι συνέβαλαν στο όλο έργο. 

 Η μεταρρύθμιση έπρεπε να πετύχει την άμεση και την ανόθευτη εκπροσώπηση, γι’ αυτό άλλωστε και οι 
τροπολογίες του κόμματός μας.  Θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι μέσω της μεταρρύθμισης θα έπρεπε να 
καλλιεργηθεί η κουλτούρα της συνένωσης των δήμων, γι’ αυτό και οι τροπολογίες της ΕΔΕΚ, οι οποίες είναι 
ενώπιόν σας, για εκλογές στη βάση ενιαίας και καθολικής ψηφοφορίας.  Πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι 
να είναι βιώσιμοι, γι’ αυτό και επιμένουμε στα κριτήρια τα οποία έχει περιγράψει και ο Μαρίνος ο Σιζόπουλος 
προηγουμένως.   

 Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι οι σχολικές εφορείες δεν πρέπει να είναι μέρος αυτής της μεταρρύθμισης.  
Οι σχολικές εφορείες για την ΕΔΕΚ είναι...  Ήταν...  Είναι παρεξηγημένη η εικόνα την οποία έχουν σήμερα 
βεβαίως.  Η σωστή εικόνα, η σωστή λειτουργία της σχολικής εφορείας, το όνειρο, το όραμα για τη σχολική εφορεία 
είναι να αποτελέσει τον πυρήνα και τη βάση της εκπαίδευσής μας στην Κύπρο και τη βάση της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης η οποία έρχεται.  Και, αν δεν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης, θα πρέπει να την έχουμε.  Δεν 
πάει άλλο με την παιδεία μας!  Δεν...  Χρωστούμε στη νεολαία μας, χρωστούμε πάρα πολλά!  Δεν μπορούμε να 
ανεχθούμε αυτή την κατάσταση των σχολείων μας και της γνώσης, η οποία δεν υπάρχει ουσιαστικά!  Επομένως, 
οι σχολικές εφορείες θα πρέπει να παραμείνουν εκτός, γιατί ακριβώς θέλουμε τα σχολεία μας να ελέγχονται ως 
προς τη λειτουργία τους, όχι από έναν υδροκέφαλο οργανισμό όπως το Υπουργείο Παιδείας, αλλά στη βάση της 
τοπικής κοινωνίας, μέσω των σχολικών εφορειών, όχι βεβαίως των διορισμένων από τα κόμματα ή την 
κυβέρνηση, αλλά με βάση πρότυπα τα οποία ακολουθούνται με επιτυχία σε χώρες πολύ πιο προηγμένες από 
εμάς, την Αμερική, την Αγγλία, τη Γερμανία και χώρες οι οποίες έχουν να επιδείξουν περγαμηνές στην παιδεία. 

 Αυτά τα λίγα θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου.  Αντιλαμβάνομαι ότι θα παραχωρηθεί ο χρόνος και 
σε άλλους συναδέλφους, λόγω της συντομίας της παρέμβασής μου, και θέλω να τελειώσω με το εξής:  Έχουμε 
ως όραμα μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία να είναι κοντά στον πολίτη και όχι να καταπιέζει τον πολίτη.  Η 
καταπίεση του πολίτη γίνεται πολλές φορές στην Κύπρο με πάρα πολλούς τρόπους!  Ένας απ’ αυτούς είναι 
αυτός ο τοπικός παραγοντισμός, ένας φεουδαλισμός, ο οποίος δεν επιτρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με τον 
φακό με τον οποίο θα έπρεπε να τα βλέπουμε.  Γι’ αυτό και διαφωνούμε και με τις αντιδημαρχίες, με τις οποίες 
θα συνεχίζουν να υπάρχουν φέουδα ή τουλάχιστον στρατόπεδα εντός των δήμων.  Γι’ αυτό θέλουμε τις εκλογές 
σε ενιαία και καθολική βάση, γιατί ακριβώς είμαστε τόσο μικροί στην Κύπρο σε έκταση και σε θεσμούς, σε εύρος 
θεσμών, που αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δώσουμε ένα μήνυμα ότι στο κάτω κάτω δεν έχουμε να χωρίσουμε 
τίποτε μεταξύ μας.  Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των δημοτών μας, των 
κατοίκων της Κύπρου, και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάμουμε και μετά την ψήφιση των νομοσχεδίων, γιατί 
υπολείπονται κατά πολύ αυτών των οραμάτων. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

 Να καλωσορίσουμε και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Νουρή, που βρίσκεται μαζί μας. 

 Ακολουθεί το ΕΛΑΜ.  Έχει στη διάθεσή του είκοσι λεπτά. 

 Θα είστε ο μοναδικός ομιλητής, κύριε Παπαγιάννη; 

 Όχι. 

 Έχετε συνολικά είκοσι λεπτά.  Ξεκινήστε εσείς, έχετε τον λόγο, κύριε Παπαγιάννη. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Για το ΕΛΑΜ το πρώτο πράμα που θα έπρεπε να γίνει, για να ξεκινήσει σωστά η μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, θα ήταν φυσικά να μην αναβληθεί η διαδικασία των εκλογών.  Αυτό το αναφέρω επειδή σε αρκετές 
περιοχές της Κύπρου υπάρχει εκλελεγμένη τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία είναι και ο λόγος που δεν κατέστη 
δυνατό να υπάρχουν πιο βιώσιμα μοντέλα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.  Αυτό είναι μία απόδειξη για τη 
θέση που είχαμε, δηλαδή ότι δε θα έπρεπε να αναβληθούν οι εκλογές. 

 Επίσης, χωρίς κανένα ίχνος δημοκρατικής διαδικασίας, δεν έχουμε ρωτήσει τον κόσμο για το ποια θα ήταν 
η δική του απόφαση.  Αποφάσισε αυτό το σώμα ότι η θητεία των πέντε χρόνων έγινε ξαφνικά μέσα σε μία νύχτα 
θητεία εφτάμισι χρόνων! 

 Εφόσον, λοιπόν, δεν κατέστη δυνατό να γίνει αυτό που θα ήταν λογικό και δημοκρατικό, σήμερα 
βρισκόμαστε ενώπιον μίας δέσμης νομοσχεδίων που θα αποτελέσουν τη μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.  Μία δέσμη νομοσχεδίων που καμία σχέση δεν έχει με τα αρχικά νομοσχέδια.  Βεβαίως έχει γίνει 
μία τεράστια προσπάθεια, κυρίως από τα δύο μεγάλα κόμματα, να έχουμε μία κομματική τοπική αυτοδιοίκηση 
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και όχι μια πραγματική τοπική αυτοδιοίκηση για τον απλό πολίτη και έχει γίνει σκληρή μάχη για το ποιος θα 
κερδίσει το δικό του βασίλειο πίσω!  Θα έπρεπε όλοι ως εκλελεγμένοι βουλευτές να είχαμε υπόψη μας πρωτίστως 
το συμφέρον του κάθε δημότη, έτσι ώστε να έχει καλύτερες υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δε θα έπρεπε ο 
στόχος να είναι η διατήρηση ή του ενός ή του άλλου βασιλείου.  Κανονικά θα έπρεπε η μεταρρύθμιση να αφορά 
τη βελτίωση των υπηρεσιών όσον αφορά το κόστος, όσον αφορά την ποιότητα, τον χρόνο που θα την έχει 
ενώπιόν του ο κάθε δημότης και, στο τέλος της ημέρας, πώς αυτό θα βελτίωνε το γενικότερο πλαίσιο της κάθε 
τοπικής κοινωνίας.  Το κόστος που επωμίζεται ο πολίτης σήμερα θα πρέπει σαφώς να είναι χαμηλότερο.  Έχουν 
γίνει κινήσεις στο νομοσχέδιο, όπως είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας, που δείχνουν ότι το κόστος θα μειωθεί. 

 Ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία -και θεωρώ ότι θα βελτιωθεί μέσα από αυτό το 
νομοσχέδιο- είναι η έκδοση άδειας λειτουργίας ή ακόμα και άλλες άδειες, που παίρνουν μερικούς μήνες έως και 
κάποια χρόνια σήμερα να εκδοθούν και υπάρχει πρόθεση να τις λαμβάνει ο πολίτης πολύ πιο σύντομα.  

 Ο τοπικός χαρακτήρας κάθε τόπου θα πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί, καθώς επίσης πρέπει να 
εξασφαλιστεί και η αντιπροσώπευση, η δίκαιη αντιπροσώπευση τόσο των μικρότερων κοινοτήτων όσο και των 
μεγαλύτερων δήμων.  Θα  πρέπει λοιπόν ο πολίτης να μη χάσει την επαφή του με αυτούς που θα τον 
εκπροσωπούν, αλλά αντίθετα να γίνει ακόμη καλύτερη.  Γι’ αυτό έχουμε επιλέξει να στηρίξουμε τροπολογίες από 
όλους τους κομματικούς χώρους, που, κατά τη δική μας άποψη, θα πετύχουν ακριβώς αυτό. 

 Κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης όμως είναι ότι η Βουλή είναι υπεύθυνη σήμερα να νομοθετήσει, 
στη συνέχεια θα είναι υπεύθυνη να ελέγξει, αλλά για την εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης τον κύριο λόγο θα 
έχει η κυβέρνηση.  Και όπως ακριβώς είχε γίνει από τη δική μας πλευρά και για το ΓΕΣΥ, εμείς είμαστε υπόχρεοι 
να στηρίξουμε τη φιλοσοφία, να διορθώσουμε τα λάθη και τις αδικίες που βλέπουμε, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούμε να επωμιστούμε την ευθύνη για το τι πηγαίνει λάθος. 

 Θα ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο και να αναφερθώ στην επαρχία που γεννήθηκα και μεγάλωσα και να 
πω τη δική μας άποψη.  Η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου σήμερα έχει μπροστά της ένα σενάριο το οποίο δε 
θα βοηθήσει την επαρχία, αλλά αντίθετα θα οδηγήσει γειτονικές κοινότητες να είναι αντίπαλες σε πολλά ζητήματα.  
Και θα έπρεπε, κατά τη δική μας άποψη, να υπάρχει ένας ενιαίος δήμος σε όλη την ελεύθερη επαρχία 
Αμμοχώστου.  Δηλαδή, η Αγία Νάπα, το Παραλίμνι, η Σωτήρα, η Δερύνεια, η Αχερίτου, το Φρέναρος, οι 
Βρυσούλες, η Άχνα και το Αυγόρου να αποτελούν μία επαρχία, η οποία θα είχε έναν κοινό αγώνα και θα 
μπορούσε πραγματικά να μεγαλουργήσει.  Θα μπορούσε επίσης να ήταν και πολύ καλύτερα προετοιμασμένη, 
αν, με τη βοήθεια του Θεού, κάποτε δούμε ξανά τη Βασιλεύουσα ελεύθερη, όπως και την υπόλοιπη Κύπρο.  
Σήμερα μπροστά μας έχουμε μία στεγνή προσπάθεια να κομματικοποιήσουμε σε δύο κομμάτια την επαρχία 
Αμμοχώστου, να θεωρούμε ότι μία τόσο ομοιογενής επαρχία έχει τη δυνατότητα να χωριστεί σε δύο στρατόπεδα 
και μάλιστα αυτό θα γίνει με τις ευλογίες σχεδόν όλων των κομμάτων!   

 Για τις υπόλοιπες επαρχίες θα δείτε τις θέσεις μας σε λίγο.  Έχουμε επιλέξει να κάνουμε αυτό που εμείς 
θεωρούμε σωστό και θεωρώ ότι εντέλει αυτό το νομοσχέδιο και αυτά τα τρία νομοσχέδια που έχουμε ενώπιόν 
μας δε θα σταματήσουν τη διαδικασία σήμερα.  Εδώ θα είμαστε, να παρακολουθούμε στενά την πορεία της 
μεταρρύθμισης και όπου χρειαστεί θα επέμβουμε.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη. 

 Τον χρόνο έχει ήδη σταματήσει ο κ. Κώστας, αναμένοντας τον κ. Ιωάννου για τη δική του τοποθέτηση. 

 Σας ακούμε. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε, για δύο λεπτά μόνο. 

 Μια σύντομη παρέμβαση, που αφορά την επαρχία Λάρνακας.  Γιατί, όπως και στις υπόλοιπες επαρχίες, 
υπάρχουν θέματα, υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις και ανησυχίες, οι οποίες έχουν εκφραστεί είτε δημόσια είτε όχι 
από τους πολίτες.  Και τις εκφράζουν, γιατί γνωρίζουν ότι στις πλείστες περιπτώσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται 
βάσει κομματικών συμφερόντων και όχι βάσει της βούλησης των κατοίκων.  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι η κοινότητα Κιτίου.  Έντονες οι αντιδράσεις των πολιτών σε όλα τα επίπεδα.  Ακόμα και οι τοπικοί άρχοντες 
λειτούργησαν ετσιθελικά και αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ινστρούχτορα, ώστε να επικρατήσει ο κομματικός 
πατριωτισμός και όχι ο πραγματικός σκοπός της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι η δημιουργία υγιών δήμων 
και συμπλεγμάτων.  Η οικονομική ευρωστία, για παράδειγμα, η διαχείριση, ζηλευτή για αρκετούς δήμους και 
κοινότητες, πιθανόν τώρα να χάνεται για αλλότρια συμφέροντα.   

 Θέμα επίσης το οποίο είδαμε στην επιτροπή κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων είναι η κοινότητα της 
Πύλας, ένα ιδιότυπο καθεστώς, το οποίο έχει μετατρέψει για πάρα πολλούς λόγους τους Ελληνοκύπριους 
πολίτες σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.  Και, λόγω ακριβώς αυτού του ειδικού καθεστώτος, παραμένουν ως 
κοινότητα, χωρίς οποιαδήποτε συνένωση ή συμπλεγματοποίηση και έτσι δε θα απολαμβάνουν όλα τα οφέλη τα 
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οποία θα έχουν οι άλλες κοινότητες και οι δήμοι, κάτι που ελπίζουμε βεβαίως να μην τους αφήσει ξεχασμένους, 
θυσία στον βωμό των απαράδεκτων εφαρμοστέων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που αφήνει εκτεθειμένο 
το κοινοτικό συμβούλιο. 

 Όπως ανέφερε, κυρία Πρόεδρε, και ο κ. Παπαγιάννης, εδώ θα είμαστε, να ελέγξουμε και να κριθούμε και 
εμείς οι ίδιοι για τις δικές μας αποφάσεις, όπως πράξαμε και για όλες τις μεταρρυθμίσεις που κληθήκαμε να 
ψηφίσουμε.  Μεταρρυθμίσεις που, επαναλαμβάνουμε και το τονίζουμε, έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών και όχι τη διατήρηση των κομματικών βασιλείων. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου. 

 Τον λόγο έχει τώρα το Δημοκρατικό Κόμμα. 

 Θα είστε ο μοναδικός ομιλητής, κύριε Λεωνίδου; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Όχι, κυρία Πρόεδρε.  Θα μιλήσει ο συνάδελφος ο κ. Σενέκης και ο κ. Σαββίδης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Έχετε στη διάθεσή σας τριάντα πέντε λεπτά.  Είμαι βέβαιη ότι έχετε κάνει τις διευθετήσεις σας 
μεταξύ σας για την κατανομή του χρόνου, οπόταν σας ακούμε προσεκτικά, κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ολοκληρώνεται σήμερα μια μακρά και ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος, μετά από πολλά χρόνια 
διαβουλεύσεων και πολλών συζητήσεων.  Οδηγούνται για ψήφιση τα τρία νομοσχέδια για την περιβόητη 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ίσως η 
πλησιέστερη εξουσία προς τον πολίτη.  Συνδυάζει τη νομοθετική με την εκτελεστική εξουσία.  Αφορά την 
καθημερινότητα του δημότη, την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων του.   

 Εμείς στο Δημοκρατικό Κόμμα ταχθήκαμε εξαρχής υπέρ των μεταρρυθμίσεων, αν αυτές όμως είναι 
λειτουργικές και δημοκρατικές.  Για εμάς ό,τι δεν είναι δημοκρατικό, ακόμη κι αν είναι λειτουργικό, δεν μπορεί να 
θεωρείται μεταρρύθμιση και εξέλιξη.  Η όποια μεταρρύθμιση, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να υπηρετεί πρώτα 
και πάνω απ’ όλα τη δημοκρατική έκφραση και βούληση των πολιτών.  Είναι προφανές ότι η μεταρρύθμιση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν επιβεβλημένη, αφού οι δήμοι, με την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα, με την 
περιορισμένη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, τα προβλήματα με τους προϋπολογισμούς και τις πολλές 
δυσλειτουργίες σε θέματα διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, απαιτούσαν την άμεση παρέμβασή μας. 

 Αυτό που επιβαλλόταν και επιβάλλεται να γίνει είναι αλλαγές που θα επιφέρουν βελτίωση στην οργάνωση, 
δομή και λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.  Την ίδια ώρα όμως, μια σημαντική και προοδευτική 
μεταρρύθμιση, η οποία επιχειρεί να άρει στρεβλώσεις και να ανατρέψει δεδομένα δεκαετιών, ήταν λογικό ότι θα 
δημιουργούσε αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα.  Αυτό που εμείς αποσκοπούμε είναι η αναβάθμιση αφενός της 
ποιότητας ζωής των πολιτών και αφετέρου οι καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες που θα παρέχονται από 
τους οργανισμούς αυτούς.  Στόχος μας μια οικονομικά βιώσιμη και διοικητικά αυτόνομη, αποτελεσματική τοπική 
αυτοδιοίκηση.   

 Ως Δημοκρατικό Κόμμα έχουμε εργαστεί όλο αυτό το διάστημα με υπευθυνότητα, σύνεση, συναίνεση και 
καλή πίστη, στηρίζοντας την προσπάθεια που διεξάγεται με κατάθεση προτάσεων και εισηγήσεων για αλλαγές 
που θα επιφέρουν πραγματικά οφέλη στην κοινωνία και στον τόπο.  Επιδίωξη μας ήταν να ξεπεραστούν οι όποιες 
επιμέρους διαφωνίες υπήρχαν με εκατέρωθεν συμβιβασμούς, να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, αφού 
πρώτα όμως ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες και οι προτάσεις όλων των εμπλεκομένων.   

 Ως Δημοκρατικό Κόμμα παραμείναμε προσηλωμένοι και επιδιώξαμε μέχρι τέλους με σεβασμό στην 
αντίθετη άποψη να υιοθετηθούν και οι δικές μας απόψεις.  Ένας μεγάλος συμβιβασμός που έγινε από μέρους 
μας για το καλό της μεταρρύθμισης ήταν η συμμετοχή μας στην απόφαση για παράταση της θητείας των 
υφιστάμενων αξιωματούχων, των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης για δυόμισι χρόνια.  Μια απόφαση η οποία 
δε λήφθηκε καθόλου εύκολα, αφού παρουσίαζε αδυναμίες στη δημοκρατική νομιμοποίηση της.  Όσον αφορά τον 
αριθμό των δήμων για εμάς δεν αποτελούσε ποτέ μείζον θέμα, αφού αυτό που προείχε και προέχει είναι ο τρόπος 
άσκησης και λειτουργίας του θεσμού.  Να δοθούν δηλαδή αυτές οι αρμοδιότητες στις αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε να κατοχυρώνεται το δικαίωμα της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειάς τους.   



1407 

 

 Θέλω να τονίσω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί πολλές από τις προτάσεις μας 
υιοθετήθηκαν από την πλειοψηφία της επιτροπής Εσωτερικών και ενσωματώθηκαν στα τελικά κείμενα.   

 Από την άλλη όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν η ευθύνη, ο σχεδιασμός και η οικοδόμηση της 
μεταρρύθμισης βρισκόταν εξαρχής στο χέρι μας, χωρίς αμφιβολία θα είχαμε σήμερα μπροστά μας ένα εντελώς 
διαφορετικό νομοθέτημα με άλλη φιλοσοφία και προοπτική, που ασφαλώς και δε θα στηριζόταν μόνο στις 
συνενώσεις και στα οικονομικά κριτήρια.  Όλη αυτή την περίοδο που πέρασε προσπαθήσαμε ως Δημοκρατικό 
Κόμμα να συμβάλουμε εποικοδομητικά -και θεωρώ ότι το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό- προβαίνοντας σε 
σημαντικές αλλαγές στο νομοσχέδιο, με στόχο, όπως έχω αναφέρει, μια πιο λειτουργική, αποδοτική, διαφανή, 
αξιοκρατική και πλησιέστερη προς τον πολίτη τοπική αυτοδιοίκηση.  Όλες οι προτάσεις και εισηγήσεις που 
υποβάλαμε ήταν αποτέλεσμα της διαβούλευσης που προηγήθηκε με την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, με 
μεμονωμένες κοινότητες και δήμους, υπηρεσίες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  Για τους δήμους 
καταθέσαμε σημαντικές προτάσεις που κατά την άποψή μας ενισχύουν τη δημοκρατία και τη διαφάνεια, μα, 
πάνω από όλα ανακόπτουν την κατάχρηση εξουσίας από μέρους των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Μια από τις εισηγήσεις μας αφορά τη σύσταση, δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας, η οποία θα είναι 
υπεύθυνη για προσλήψεις, προαγωγές, ανέλιξη των υπαλλήλων χωρίς την εμπλοκή των δημοτικών και 
κοινοτικών συμβουλίων.  Πιστεύουμε άλλωστε ότι αυτή η αρμοδιότητα δε συνιστά ή και δεν ανταποκρίνεται στην 
έννοια των τοπικών υποθέσεων που είναι ο βασικός στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 Προτείναμε επίσης τη δημιουργία πενταμελών επιτροπών σε κάθε διαμέρισμα, ως τον μίνιμουμ αριθμό, 
οι οποίες θα συνεργάζονται και θα συζητούν σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους εκπροσώπους των 
διαμερισμάτων στους δήμους για όλα τα τοπικά ζητήματα.  Με αυτό τον τρόπο κρίνουμε ότι θα υπάρξει 
ενδυνάμωση της αντιπροσώπευσης ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες.   

 Περαιτέρω, με δική μας πρόταση και ομόφωνη απόφαση της επιτροπής εισήχθη στο νομοσχέδιο πρόνοια 
για σύσταση διαμερισμάτων σε περιοχές που ήταν ενταγμένες σε καταργηθέντα συμβούλια βελτιώσεως και 
εντάχθηκαν ακολούθως σε δήμους.  Με αυτή τη ρύθμιση παρέχεται πλέον η δυνατότητα υπό κάποιες 
προϋποθέσεις στις περιοχές Αγίας Φύλας, Ζακακίου, Καϊμακλίου και Παλουριώτισσας να συστήσουν δικό τους 
διαμέρισμα.   

 Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα για εμάς αποτελεί ο θεσμός των σχολικών εφοριών, γιατί αναγνωρίζουμε 
παρά τις παραλείψεις ότι η συνεισφορά τους στην κοινωνία είναι τεράστια.  Για αυτό τον λόγο διαφωνήσαμε και 
συνεχίζουμε να διαφωνούμε με την κατάργηση και ένταξή τους στους δήμους.  Έχουμε ήδη καταθέσει σχετική 
τροπολογία και πρόταση νόμου για απευθείας εκλογή του προέδρου και όλων των μελών των σχολικών 
εφορειών από το εκλογικό σώμα.   

 Όπως είναι γνωστό, ενώπιόν μας για ψήφιση έχουμε και το νομοσχέδιο για τη σύσταση επαρχιακών 
συμβουλίων με τεράστιες και αυξημένες εξουσίες, όπως αυτές έχουν περιγραφεί και περιγράφονται στην έκθεση 
που έχουμε ενώπιον μας.  Για αυτό τον λόγο προτείνουμε ο πρόεδρος του συμβουλίου να μην προέρχεται από 
τους υφιστάμενους αξιωματούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας του οργανισμού, αλλά να 
εκλέγεται απευθείας από τον λαό του.  Με αυτό τον τρόπο θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Για να ενισχύσουμε τη θέση μας, έχουμε σήμερα ενώπιόν μας σχετική τροπολογία που σας 
καλούμε να την ψηφίσετε.  

 Σημαντική τομή αποτελεί και η θέση μας για περιορισμό σε τρεις θητείες όλων των αξιωματούχων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, καταθέτοντας την ίδια ώρα όμως τροπολογία για παροχή δυνατότητας σε όλους όσοι 
έχουν συμπληρώσει την τρίτη θητεία και περισσότερο, αφού ολοκληρώσουν τα δυόμισι χρόνια της παράτασης 
που ήδη έχει δοθεί, να μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για άλλη μια εκλογή.  Ιδιαίτερα για τις μικρές 
κοινότητες με μέχρι διακόσιους εκλογείς προτείνουμε με τροπολογία εξαίρεση από τον εν λόγω περιορισμό.   

 Για τις συνενώσεις οι θέσεις και απόψεις μας έχουν εκτεθεί στο πλαίσιο της συζήτησης εντός της αρμόδιας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής και καταγράφονται στην αιτιολογική έκθεση.   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ένας βασικός πυλώνας της κυπριακής κοινωνίας είναι η ύπαιθρος και ο κόσμος της.  Η συζήτηση και ο 
διάλογος που διεξήχθη όλη αυτή την περίοδο, ασφαλώς και δε δικαιώνει τις προσδοκίες των κοινοτήτων, γιατί 
δυστυχώς η Ένωση Κοινοτήτων παρέμεινε για μεγάλη χρονική περίοδο μακριά από τις συζητήσεις που διεξήγαγε 
η κυβέρνηση.  Παράλληλα, η απουσία ενός ευρύτερου και μακρόπνοου συνολικού σχεδιασμού για ανάπτυξη της 
υπαίθρου την ερημώνει και την οδηγεί σε μαρασμό.  

 Εμείς από την πρώτη στιγμή, όπως και άλλοι συνάδελφοι, καταθέσαμε εισηγήσεις για ενδυνάμωση των 
εξουσιών που θα παρέχονται στην ύπαιθρο με διεύρυνση μεταξύ άλλων του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, ώστε 
να έχουν το δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων και δημόσιοι λειτουργοί, νοουμένου ότι είναι κάτοικοι της 
κοινότητας, μια θέση που δυστυχώς δεν έτυχε αποδοχής.  Παράλληλα, υιοθετήσαμε τις απόψεις της Ένωσης 
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Κοινοτήτων σε πάρα πολλά σημεία, ιδιαίτερα στα θέματα ύδρευσης, της χορηγίας που θα παραχωρείται από το 
κράτος, τα κοιμητήρια και το δικαίωμα απαλλοτρίωσης και άλλα ζητήματα. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Είναι γεγονός ότι το θέμα του δημοψηφίσματος έχει μετατραπεί από όλους μας ως μείζον ζήτημα. Το 
δημοψήφισμα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μια απόφαση του λαού με την οποία σχηματίζεται η τελική απόφαση 
του αρμοδίου κρατικού οργάνου.  Η έννοια του δημοψηφίσματος αναδεικνύεται εναργέστερα, εφόσον 
αντιπαραβάλλεται προς τις εκλογές.  Εκλογές και δημοψήφισμα αποτελούν τους δύο βασικούς θεσμούς της 
άνισης δημοκρατίας.  Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή του θέματος και το ερώτημα που μπορεί να τεθεί.  
Δυστυχώς, εμείς εδώ στην Κύπρο δεν έχουμε ακόμα καθορίσει ένα συνολικό πλαίσιο δημιουργίας ενός θεσμού 
που να αφορά συνολικά το δημοψήφισμα.  Για αυτό υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα και όλες αυτές οι απορίες, 
οι συζητήσεις για αυτό το θέμα.  Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος θεσπίζονται 
περιορισμοί στον κύκλο των θεμάτων που μπορούν να τεθούν σε δημοψήφισμα, αλλά κυρίως αυτά δεν πρέπει 
να διενεργούνται σε ένα κλίμα δυσπιστίας που ουσιαστικά δε θα ανταποκρίνονται στην πραγματική βούληση του 
εκλογικού σώματος, όπου με λεκτικά τεχνάσματα παραπλανάται ο λαός, για να οδηγηθεί σε συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα.  Η περιπλοκότητα και η έλλειψη καθαρότητας τόσο στη διαδικασία όσο και στο αποτέλεσμα 
ασφαλώς και δημιουργούν δεύτερες σκέψεις, οι οποίες πιθανόν να είναι πιο σοφές. «Αι δεύτεραι πως φροντίδες 
σοφότεραι» είπε και ο Ευριπίδης στον Ιππόλυτο. 

 Είναι γεγονός, όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση στην περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο, ταχθήκαμε υπέρ 
της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου.  Στην παρούσα φάση και ενόψει της 
απόφασης της ολομέλειας της Βουλής, η οποία δώρισε σε όλους τους υφιστάμενους δημοτικούς άρχοντες 
δυόμισι χρόνια παράτασης της θητείας τους, απόφαση της οποίας, όπως έχουμε πει πολλές φορές, 
αμφισβητείται η νομιμοποίησή της και ενόψει της κατ’ ανάλογο τρόπο υιοθέτησης της απόφασης του ελληνικού 
κοινοβουλίου για τις δικές του μεταρρυθμίσεις και με βάση τις δυνατότητες που παρέχει το ίδιο το σύνταγμα της 
Ελλάδας -εμείς δυστυχώς, όπως έχω πει, δεν έχουμε θεσμό συνταγματικά προβλεπόμενο- έχουμε την άποψη 
ότι πέραν από τις νομικές αναλύσεις και την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που υπάρχει στην Ελλάδα, 
που καθορίζει με σαφήνεια -και νομίζω ο συνάδελφος ο Χρίστος ο Σαββίδης θα την εξηγήσει- έχουμε την άποψη 
λοιπόν ότι πέρα από νομικές αναλύσεις για πρακτικούς και λειτουργικούς λόγους, μα πάνω από όλα, 
εκφράζοντας την επιθυμία και την ειλικρινή μας βούληση για ψήφιση και υλοποίηση της μεταρρύθμισης, θα 
έπρεπε να παραμερίσουμε και αυτή την προϋπόθεση που θέταμε για ψήφισμα.  Τα προβλήματα και οι ανατροπές 
σε αντίθετη περίπτωση θα είναι τεράστια, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η μεταρρύθμιση σε έναν φαύλο κύκλο, 
ενδεχομένως και αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, λόγω του ότι θα ψηφίσουμε έναν νόμο υπό 
αίρεση, που θα εξαρτάται το αποτέλεσμα αυτού του νόμου από ένα μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός. Αυτό 
ασφαλώς και το απευχόμαστε όλοι, αφού σημερινή ανάκληση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης θα 
οδηγηθεί τελικά σε οριστικό ναυάγιο.  Σε αυτό το σημείο όμως οφείλουμε να κακίσουμε τη στάση που τήρησε η 
κυβέρνηση, η οποία δε μερίμνησε, ώστε να συμφωνηθούν όλες οι εκκρεμότητες, προτού προχωρήσει στην 
παράταση της θητείας των αξιωματούχων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Παράλληλα, δεν έκανε τις επαφές που απαιτούνταν ούτε τις διαβουλεύσεις ούτε την ενημέρωση ούτε την 
εμπλοκή των επηρεαζομένων, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια και μέχρι ακόμα και πρόσφατα δεν έγινε εκείνος ο 
διάλογος που όφειλε να κάνει, γιατί και οι ίδιοι οι φορείς των διάφορων εκπροσώπων θεωρούν ότι έγινε μηδαμινή, 
σχεδόν ανύπαρκτη διαβούλευση.  Επίσης, η κυβέρνηση δε μερίμνησε να προχωρήσει έγκαιρα πριν από την 
ψήφιση των νομοσχεδίων στη διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων, παρά το γεγονός ότι πέρασαν δέκα ολόκληροι 
μήνες από τις βουλευτικές εκλογές. 

 Ενόψει όλων αυτών των παρατηρήσεων, θα σημειώσω από τώρα, κυρία Πρόεδρε, ότι θα αποσύρουμε 
την τροπολογία μας που αφορά το άρθρο 3 και αναφέρεται στα δημοψηφίσματα. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Κλείνοντας, θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για την 
ολοκλήρωση αυτής της τεράστιας προσπάθειας.  Ευχαριστώ θερμά τον ακούραστο φίλο πρόεδρο της επιτροπής 
μας Άριστο Δαμιανού για την υπομονή του, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα θέματα, όλα τα μέλη της 
επιτροπής Εσωτερικών για την πολύ εποικοδομητική τους στάση όλο αυτό το διάστημα, για τη συνεργασία, αλλά 
και το κλίμα συναίνεσης που διατηρήθηκε, τον φίλο Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή, τον γενικό διευθυντή 
Κώστα Κωνσταντίνου, αλλά οφείλω να σημειώσω και τη σημαντική συμβολή του προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών τον κ. Αντώνη Νικολαΐδη για την άψογη συνεργασία που 
είχαμε.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω να εκφράσω στον συνάδελφό μου στην επιτροπή Εσωτερικών βουλευτή 
κ. Χρίστο Σενέκη για τη δική του σημαντική συμβολή και βοήθεια και όλους τους συναδέλφους της 
κοινοβουλευτικής μας ομάδας.  

 Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τα μέλη της προηγούμενης επιτροπής, με τα οποία είχαμε 
συνεργαστεί άψογα, για να φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό στάδιο η όλη προσπάθεια της μεταρρύθμισης, και 
ιδιαίτερα την πρόεδρο της επιτροπής την Ελένη Μαύρου, τον φίλο τον Γιώργο Γεωργίου, αλλά και τον Ανδρέα 
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Κυπριανού για τη σημαντική συμβολή τους τα προηγούμενα χρόνια σε όλο αυτό το εγχείρημα.  Τέλος, θερμές 
ευχαριστίες στη γραμματεία της επιτροπής και ιδιαίτερα στην κ. Δέσποινα Παντελίδου, η οποία εργάστηκε 
ακούραστα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ωράρια, αργίες, για να φτάσουμε όλοι εδώ και να συζητάμε την ψήφιση 
αυτών των νομοσχεδίων.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Λεωνίδου.  Έχουμε ήδη σταματήσει τον χρόνο, για να προετοιμαστεί ο κ. 
Σενέκης.  Βεβαίως, μέχρι να έρθει στο βήμα ο κ. Σενέκης, θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στην πρώην 
πρόεδρο της επιτροπής Εσωτερικών, την κ. Ελένη Μαύρου, και στα μέλη της επιτροπής, γιατί εκεί ξεκίνησε η 
ουσιαστική συζήτηση και το πλαίσιο και από εκεί συνέχισαν τα μέλη της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας, 
οπόταν αξίζει να αναφερθούμε και σε αυτούς και να τους ευχαριστήσουμε για τη συμβολή τους. 

 Κύριε Σενέκη, έχετε στη διάθεσή σας δεκαέξι λεπτά και τριάντα οχτώ δευτερόλεπτα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ:  

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Αποτέλεσε καθολική διαπίστωση ότι η υφιστάμενη μορφή και δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει 
ολοκληρώσει τον ιστορικό κύκλο της, γι’ αυτό και εκτελεστική εξουσία, νομοθετική εξουσία, Ένωση Δήμων, 
Ένωση Κοινοτήτων, μετά από μια πολύχρονη διαβούλευση, κατέληξαν στα τρία μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια 
που έχουμε ενώπιόν μας και αφορούν στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Σήμερα λοιπόν τελεσφορεί 
η μεγάλη αυτή προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Ασφαλώς, αυτό δεν είναι και το 
τέρμα του δρόμου.  Παραμένουν σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να ρυθμιστούν και άλλα που ίσως να πρέπει 
να επανεξεταστούν στο άμεσο μέλλον.   

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Πρώτιστος στόχος της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ή θα πρέπει να είναι η ποιοτικότερη 
παροχή υπηρεσιών στον πολίτη, με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος, γι’ αυτό και η όποια αποκεντρωμένη 
διάρθρωση του κράτους θα πρέπει να παρέχει στον πολίτη τη μέγιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση.  Για να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει οι τοπικές αρχές να απολαύουν πραγματικής οικονομικής και διοικητικής 
αυτοτέλειας.  Ήταν και είναι αναμενόμενο κάθε τέτοιας έκτασης μεταρρύθμιση, που σημαίνει σημαντικές αλλαγές, 
να ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά της συντήρησης και της αδράνειας.  Έτσι, οφείλουμε να πούμε ότι υπήρξαν, 
υπάρχουν και θα υπάρξουν αντιδράσεις, άλλες δικαιολογημένες και  τεκμηριωμένες, άλλες αδικαιολόγητες και 
ατεκμηρίωτες.   Όπως θέλω να πιστεύω, γνώμονάς μας ως Δημοκρατικό Κόμμα ήταν και είναι μέσα και από αυτή 
τη διαδικασία και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης να βγει κερδισμένος ο πολίτης.   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Θα αναφερθώ ακροθιγώς σε κάποια ελάχιστα ζητήματα στα πλαίσια του περιορισμένου χρόνου που έχω 
στη διάθεσή μου.  Πρώτα θα αναφερθώ σε μια ρύθμιση που θεωρώ ότι χρήζει διόρθωσης και αφορά την 
ανελαστική πρόνοια για την ετήσια κρατική χορηγία προς τους δήμους ύψους €117 εκατομ., που υπολογίστηκε 
στη βάση του εσόδου του κράτους από τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2020.  Θα πρέπει στο άμεσο μέλλον η 
ετήσια κρατική χορηγία προς τους δήμους να υπολογίζεται σε ποσοστό επί του φόρου εισοδήματος, φυσικών 
και νομικών προσώπων και του ΦΠΑ, ώστε να δοθεί ουσιαστικό κίνητρο στις τοπικές αρχές να συμβάλουν και 
με δικές τους δράσεις στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της αδήλωτης εργασίας.  

 Δεύτερο σημαντικό ζήτημα για το οποίο επιλέγω να κάνω αναφορά είναι η πρόνοια για τα δημοψηφίσματα, 
με τα οποία επιχειρούμε να απεκδυθούμε της ευθύνης που μας ανέθεσαν οι πολίτες πριν από λίγους μήνες.  
Εδώ ο ρόλος μας ως νομοθετών είναι να τοποθετούμαστε οριστικά και αμετάκλητα και ασφαλώς να κρινόμαστε 
αυστηρά από τους πολίτες για τις επιλογές μας.  Επί της ουσίας όμως απαντά το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο 
της Ελλάδας, το Συμβούλιο της Επικρατείας με Απόφασή του το 2015, όπου αναφέρει ότι «η σύσταση ενός 
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, η διατήρησή του ή η κατάργησή του διά της συνενώσεως αυτού με άλλους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αποτελούν τοπικές υποθέσεις, αλλά γενικότερης σημασίας θέματα, 
ρυθμιζόμενα στο επίπεδο της κεντρικής εξουσίας».  Επιπλέον, η διενέργεια δημοψηφίσματος μετά και τη 
σημερινή ψήφιση της μεταρρύθμισης δημιουργεί ένα νομικό παράδοξο και προηγούμενο για τα κοινοβουλευτικά 
δρώμενα της Κύπρου, δηλαδή τη νομοθέτηση υπό την αναβλητική αίρεση του αβέβαιου αποτελέσματος ενός 
δημοψηφίσματος. 

 Τέλος, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω να αναφερθώ στο σενάριο που προτείναμε 
για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και περιλαμβάνεται στο κείμενο του σχετικού μεταρρυθμιστικού 



1410 

 

νομοσχεδίου.  Με δεδομένο ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν δύο οντότητες που παράγουν, κυρίως λόγω 
τουρισμού, τον σημαντικότερο πλούτο στην περιοχή, το Παραλίμνι και η Αγία Νάπα, με δεδομένο επίσης ότι στη 
δημιουργία αυτού του πλούτου συνεισφέρουν ποικιλοτρόπως εργαζόμενοι και επιχειρηματίες απ’ όλους τους 
δήμους και τις κοινότητες της περιοχής, θεωρήσαμε ότι το πλέον πρόσφορο και δίκαιο ήταν να συμμετέχουν όλοι 
σε όλα, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις σε πλούσιους και φτωχούς.  Γι’ αυτό, με κάθε σεβασμό σε κάθε 
διαφορετική άποψη, προτείναμε τη δημιουργία δύο δημοτικών οντοτήτων:  μίας γύρω από το Παραλίμνι, με τη 
συμμετοχή της Δερύνειας, του Φρεννάρους και της Αχερίτου, και μίας γύρω από την Αγία Νάπα, με τη συμμετοχή 
της Σωτήρας, του Λιοπετρίου, του Αυγόρου και της Άχνας.  Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται δύο 
εξισορροπημένοι πληθυσμιακά και οικονομικά δήμοι, δημιουργούνται σημαντικές οικονομίες κλίμακας και 
αποφεύγουμε τη δημιουργία μη βιώσιμων οντοτήτων με μόνο πολιτικά κριτήρια. Επιπλέον, αποφεύγουμε την 
απομόνωση του Παραλιμνίου, της μεγαλύτερης πληθυσμιακής οντότητας της περιοχής, και αποφεύγουμε τον 
αποκλεισμό κοινοτήτων από το ευεργέτημα της μεταρρύθμισης.   

 Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήταν παράλειψή μου και εμένα να μην ευχαριστήσω τους προκατόχους 
μας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, καθώς και την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων για 
το σημαντικότατο έργο που μας παρέδωσαν, τον πρόεδρο και τους συναδέλφους όλων των κομμάτων της 
επιτροπής για το πνεύμα συνεργασίας και το υψηλό αίσθημα ευθύνης, τους λειτουργούς της Βουλής και τους 
κοινοβουλευτικούς μας συνεργάτες, που συνέδραμαν τις εργασίες της επιτροπής αφιερώνοντας άπειρες ώρες 
προετοιμασίας. 

 Τέλος, οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ομάδα των ειδικών επί του αντικειμένου στο Δημοκρατικό 
Κόμμα, που σε όλη αυτή την πορεία κάλυψε επιμελώς τα κενά και τις αδυναμίες μου, εφοδιάζοντάς με με τις 
γνώσεις, τις εμπειρίες και τη σοφία της.  Αναφέρομαι συγκεκριμένα στον συνάδελφο Πανίκο Λεωνίδου και στους 
Σταύρο Σταυρινίδη, Λοΐζο Λοΐζου, Κώστα Κόρτα και Νεόφυτο Χαραλαμπίδη. 

 Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Nα ʼστε καλά.  Ευχαριστούμε εμείς.   

 Εναπομένουν εννέα λεπτά και είκοσι τρία δευτερόλεπτα για το Δημοκρατικό Κόμμα.  

 Αντιλαμβάνομαι θα είστε εσείς ο επόμενος ομιλητής, κύριε Σαββίδη, έτσι;  

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χρύσανθο Σαββίδη) 

 Ωραία.  Και ολοκληρώνουμε με εσάς.    

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Αν θέλει ο κ. Κουλίας, έχω τριάντα δευτερόλεπτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά είστε ήδη καθοδόν προς το βήμα.  Δεν απευθύνεστε στον κ. Κουλία ούτε κάμνετε έκκληση.  
Πάρτε το βήμα, σας παρακαλώ, και ξεκινήστε την ομιλία σας. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.   

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Θα εστιάσω τον λόγο μου στις σχολικές εφορίες.  Οι σχολικές εφορίες επιτελούσαν και επιτελούν ίσως ένα 
από τα σημαντικότερα καθήκοντα στην αλυσίδα του οικοδομήματος που λέγεται «εκπαιδευτικό σύστημα».  Δε 
λέμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την εύρυθμη λειτουργία τους.  Υπάρχουν και πηγάζουν από τον 
μη ικανοποιητικό αριθμό προσωπικού είτε σε τεχνικούς είτε σε εργατικό προσωπικό, αλλά και από τον 
προϋπολογισμό τον οποίο διαχειρίζονται.  Επίσης, αρκετά από τα προβλήματά τους πηγάζουν και από την 
υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.  Η 
διάλυσή τους και η ένταξή τους κάτω από την ομπρέλα των δήμων είναι κατά την άποψή μας μία λανθασμένη 
απόφαση.  Λανθασμένη, γιατί το δημόσιο σχολείο θα οδηγηθεί σε μαρασμό, από την άποψη ότι οι δήμοι 
απέδειξαν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα προβλήματα που παρουσιάζονται στις δημαρχεύουσες 
περιοχές τους. 

 Όταν για τους δήμους λόγω άλλων καθηκόντων δε θα είναι το πρώτο μέλημά τους οι σχολικές μονάδες, 
αντιλαμβάνεστε ότι τα νέα δεδομένα θα δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα και πιστεύουμε ακράδαντα ότι 
οι υπηρεσίες στις σχολικές μονάδες δεν είναι σε επίπεδο εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.  Τα πολλά βαρίδια 
που έχουν οι δήμοι δε θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν έναν ζωντανό οργανισμό όπως είναι τα σχολεία, με 
την αμεσότητα επίλυσης των προβλημάτων, αλλά και με την ευελιξία που πρέπει να επιλύονται.  Εκείνο το οποίο 



1411 

 

θα πρέπει να γίνει είναι να ενισχυθούν οι σχολικές εφορίες με μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και περισσότερο 
έμψυχο προσωπικό.   

 Γι’ αυτό ως Δημοκρατικό Κόμμα καταθέσαμε τροπολογία για τη μη διάλυση των σχολικών μονάδων και 
θα μελετήσουμε το ενδεχόμενο ενίσχυσής τους, για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του δημόσιου 
σχολείου.  Όσον αφορά την επαρχία μου Πάφο, που γεωγραφικά έχει ιδιαιτερότητες, πιστεύουμε ότι η διατήρηση 
των τεσσάρων δήμων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.  Όπου διαπιστώσουμε ότι κάτι δυσλειτουργεί, εδώ 
είμαστε να το αλλάξουμε και να το διορθώσουμε.  

 Ευχόμαστε η νέα μορφή της τοπικής αυτοδιοίκησης να επιτύχει τους στόχους της.  Να ευχαριστήσω και 
εγώ με τη σειρά μου όλους στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αλλά και ιδιαίτερα τους συναδέλφους 
βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος Πανίκο Λεωνίδου και Χρίστο Σενέκη, που μας ενημέρωναν καθημερινά. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σαββίδη.  Εναπομένουν εξίμισι περίπου λεπτά για το Δημοκρατικό Κόμμα. 

 Υπάρχει άλλος ομιλητής, ομιλήτρια;  

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Δευτερολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι.  Επομένως, προχωράμε στο ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.  Έχετε στη διάθεσή σας σαράντα λεπτά.   

 Κύριε Δαμιανού, ξεκινάμε με εσάς;  Θα έχετε και δεύτερο ομιλητή, ομιλήτρια; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, η πρόθεση είναι -και για λόγους συντόμευσης- να μην έχουμε δεύτερο ομιλητή.  Αν 
χρειαστεί να απαντήσουμε σε κάτι στους συναδέλφους του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι σημαντικό να 
υπάρξει αυτή η δυνατότητα, με τον Συναγερμό να μιλά τελευταίος βέβαια, ο εκπρόσωπος του Συναγερμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει.  Όμως, αντιλαμβάνεστε, αν δώσω σε εσάς χρόνο, θα πρέπει να δώσω σε όλους, στον χρόνο που 
σας αναλογεί.   

 Να σημειώσουμε, κύριε Κώστα, αν έχετε την καλοσύνη, τα λεπτά που εναπομένουν στο κάθε κόμμα και 
βεβαίως μπορούν στη συνέχεια κατ’ αναλογίαν να αξιοποιήσουν τον εναπομείναντα χρόνο.  Συμφωνούμε. 

 Κύριε Δαμιανού, ο λόγος σε σας. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Όταν στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 ξεκινούσε η νέα προσπάθεια για ολοκλήρωση των νομοσχεδίων για 
μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση, λίγοι ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι αυτό ήταν εφικτό.  Η σημερινή 
ολομέλεια αποτελεί απόδειξη του αξιώματος ότι, όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει και ο τρόπος.  Το ΑΚΕΛ ανέκαθεν 
πρωτοστατούσε για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό στην τοπική αυτοδιοίκηση.  Η ιστορική του συμβολή στην 
εγκαθίδρυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα και υπό συνθήκες στυγνής αποικιοκρατίας, είναι 
καταγεγραμμένη, όπως και η ουσιαστική συμβολή του στη θέσπιση του περί Δήμων Νόμου επί προεδρίας του 
αείμνηστου Σπύρου Κυπριανού.  Δε θα μπορούσε λοιπόν παρά να δηλώσει «παρών» και σε αυτή την 
προσπάθεια.   

 Ως το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης δε συμπεριφερθήκαμε μικρόψυχα, έχοντας ξεκάθαρη άποψη ότι 
η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι υπαρκτή κοινωνική αναγκαιότητα.  Μπήκαμε μπροστά.  
Ηγηθήκαμε της προσπάθειας κατέχοντας εδώ και χρόνια την προεδρία της επιτροπής Εσωτερικών.   Διαδοχικοί 
πρόεδροι προερχόμενοι από την ηγετική πυραμίδα του ΑΚΕΛ έχουν τη δική τους συνεισφορά στη μετεξέλιξη και 
εδραίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, και βλέπω απέναντί μου τον τέως γενικό γραμματέα του κόμματος, τον 
Άντρο Κυπριανού.   

 Δεν περιοριστήκαμε στην κοινοβουλευτική εργασία ασφαλώς.  Μαζί με τον Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ αλωνίσαμε κυριολεκτικά την Κύπρο επεξηγώντας τα νομοσχέδια, 
συζητώντας με τις τοπικές κοινωνίες, πείθοντας για την ανάγκη μεταρρύθμισης, χωρίς να φειδόμαστε κόπου, 
χωρίς να λειτουργούμε μικροπολιτικά, χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος, γιατί υπάρχει και κόστος.  Είδαμε τη 
μεγάλη εικόνα και αυτή είναι η μαγκιά για ένα κόμμα και δη της αντιπολίτευσης:  Όταν εκτιμά ότι μια κυβερνητική 



1412 

 

πρόταση κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, να την υιοθετεί, να την ενισχύει και να την κάνει και δικό της κτήμα.  
Με μια φράση, να λειτουργεί πατριωτικά και υπεύθυνα. 

 Ομολογουμένως, η πορεία των νομοσχεδίων δεν ήταν πάντοτε ομαλή.  Αυτό είναι αναμενόμενο.  
Διαφορετικοί θεσμοί, διαφορετικοί φορείς, διαφορετικά κόμματα, με διαφορετικές προτεραιότητες και στόχους, 
εξού και οι τροπολογίες που είναι σήμερα ενώπιόν μας.  Ωστόσο, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, διότι η 
αρχιτεκτονική, η δομή, η φιλοσοφία των κειμένων σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό απηχεί και τις δικές μας θέσεις.  
Εξάλλου, πέραν των εκατόν προτάσεις μας βρήκαν τη θέση τους στα νομοσχέδια.  Προτάσεις ασφαλώς που 
ήταν θέσεις και άλλων κομμάτων στην επιτροπή Εσωτερικών. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Ως ήταν αναμενόμενο, η δημόσια συζήτηση για τη μεταρρύθμιση επικεντρώθηκε στα σενάρια των 
συνενώσεων.  Αυτό αδικεί το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης.  Δημιουργούνται δομές, εισάγονται διαδικασίες 
που δυνητικά εξασφαλίζουν τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Ενισχύουν τη 
διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη δημόσια διαβούλευση.  Εν γένει εκσυγχρονίζουν τον θεσμό της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ο οποίος, αφού συνεχίσει να διεκδικεί από την κεντρική κυβέρνηση, μπορεί να μετεξελιχθεί σε 
πραγματική τοπική κυβέρνηση, στην πιο άμεση μορφή δημοκρατίας με εγγύτητα στον πολίτη και ευαισθησία 
προς τις ανάγκες του.   

 Ασφαλώς, όπως λέχθηκε ήδη, σήμερα βρίσκονται ενώπιον της ολομέλειας τροπολογίες.  Καθόλα θεμιτό 
και αναμενόμενο.  Σε ό,τι αφορά στις τροπολογίες του ΑΚΕΛ, αυτές κινούνται σε τρία επίπεδα: σε εκείνες που 
στοχεύουν στην περαιτέρω λειτουργικότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, σε εκείνες που αναφέρονται σε 
σενάρια συνενώσεων και σε εκείνες που προνοούν για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων.  Ταυτόχρονα, 
συνυπογράφουμε τροπολογίες με το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, που 
αφορούν κίνητρα όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση.  Πολύ σημαντική για το ΑΚΕΛ και την κοινοβουλευτική μας 
ομάδα είναι η τροπολογία που κατατέθηκε -ουσιαστικά από κοινού- με πρωτοβουλία της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, η 
οποία αλλάζει τον τρόπο κατανομής εδρών στη δεύτερη κατανομή, δίνοντας αυξημένες δυνατότητες 
εκπροσώπησης σε κόμματα και συνδυασμούς με μικρότερα ποσοστά και ενισχύοντας έτσι τη διεύρυνση της 
συμμετοχής στα συμβούλια.  Έτσι αντιλαμβάνεται το ΑΚΕΛ τις συναινέσεις και τις συγκλίσεις.  Ακόμα και εκεί 
που πρέπει να δώσουμε, για να υπάρξουν οι αναγκαίες γεφυρωτικές λύσεις.  Ως ΑΚΕΛ, κυρία Πρόεδρε, δε θα 
ψηφίσουμε τροπολογίες που ανατρέπουν τη φιλοσοφία των νομοσχεδίων.   

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Γράφτηκαν και λέχθηκαν πολλά για τα σενάρια των συνενώσεων και τον αριθμό των δήμων.  Στη δική μας 
αντίληψη τα σενάρια που εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία τον Μάρτιο του 2021 κατά βάση διατηρούν την αναγκαία 
γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική ισορροπία.  Ενέχουν και το στοιχείο της πολιτικής ισορροπίας υπό την 
έννοια της εθνικής.  Διατηρούνταν ως αυτόνομοι δήμοι ο ακριτικός δήμος Αθηένου, ο ημικατεχόμενος δήμος 
Δερύνειας και δεν επηρεαζόταν το ειδικό καθεστώς της Πύλας για ευνόητους πολιτικούς λόγους.  Το ΑΚΕΛ 
θεωρεί ότι έτσι πρέπει να παραμείνουν.   

 Από το Υπουργείο Εσωτερικών προτάσσεται το κριτήριο της βιωσιμότητας.  Διερωτόμαστε γιατί αυτό το 
κριτήριο να ισχύει α λα καρτ, κατά περίπτωση.  Διότι, την ώρα που ο κ. Νουρής καθηκόντως υπερασπίζεται τα 
σενάρια του υπουργείου του, η κυβερνητική παράταξη, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, προωθεί ως αυτόνομους 
δήμους δήμους στους οποίους χαρίστηκαν εκατομμύρια οφειλών σε βάρος του δημοσίου, για να επιβιώσουν, 
όπως για παράδειγμα τον δήμο Αραδίππου.  Για να μην αναφερθώ σε δήμους και δημάρχους που εμφανίζονται 
διαπρύσιοι κήρυκες συγκεκριμένων συνενώσεων, την ώρα που θα έπρεπε να λογοδοτούν και προσωπικά και 
θεσμικά ενώπιον της δικαιοσύνης το λιγότερο για περιβαλλοντικά εγκλήματα.   

 Οι τροπολογίες του ΑΚΕΛ σε σχέση με τα σενάρια είναι συγκεκριμένες.  Προτείνουμε τη συνένωση του 
δήμου Αγλαντζιάς με τους δήμους Λατσιών και Γερίου και τη μετονομασία τους σε δήμο Αθαλάσσας, έναν νέο 
δήμο με μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική, αλλά και με ισχυρό περιβαλλοντικό συμβολισμό.  Στοχεύουμε στην 
επαναφορά του δήμου Αραδίππου στον νέο δήμο Λάρνακας.  Είναι κρίμα και άδικο για τους δημότες της 
Αραδίππου να στερηθούν των δυνατοτήτων, αλλά και της μεγάλης αναπτυξιακής προοπτικής που διαγράφεται 
στον δήμο Λάρνακας.  Έναν δήμο με μια τεράστια ακτογραμμή, τα οικονομικά οφέλη του οποίου δε θα 
καρπώνονται οι Αραδιππιώτες, αν μείνουν εκτός της συνένωσης.  Τουναντίον, με όλο τον σεβασμό προς τις δύο 
επηρεαζόμενες κοινότητες των Κελλιών και των Τρούλλων, η συνένωση με την Αραδίππου θα οδηγήσει σε 
εκτόξευση των τελών και θα καταστεί με βάση στοιχεία αμοιβαία ζημιογόνα.  Η δε ανάπτυξη θα παραμείνει 
περιορισμένη, δεδομένης της μορφολογίας του εδάφους, των κτηνοτροφικών ζωνών και του αυτοκινητόδρομου 
που τέμνει τις περιοχές αυτές.   

 Η τρίτη τροπολογία, κυρία Πρόεδρε, αφορά τη διατήρηση του ημικατεχόμενου δήμου Δερύνειας, αντί της 
συνένωσης με τον δήμο Παραλιμνίου, ως φαίνεται ότι προκρίνεται από την πλειοψηφία των κομμάτων.  Δύο 
δήμοι με διαφορετικές πορείες, διαφορετικές οικονομίες και διαφορετικά διακυβεύματα.  Στο σενάριο που μέχρι 
πρόσφατα υπήρχε στα νομοσχέδια, το οποίο ανατράπηκε και το οποίο επιδιώκουμε να επαναφέρουμε, ο δήμος 
Δερύνειας συνενώνεται με τις κοινότητες Φρεννάρους και Αχερίτου.  Μαζί αποτελούν τη φυσική προέκταση του 
κατεχόμενου δήμου Αμμοχώστου.  Όσοι γνωρίζουν και δεν παραγνωρίζουν λόγω σκοπιμοτήτων τι σημαίνει 
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«Παραλίμνι» και τι σημαίνει «Δερύνεια» μπορούν να αντιληφθούν γιατί απαιτούνται συναινέσεις και όχι 
απονενοημένα διαβήματα, που δυναμιτίζουν την ειλικρινή βούληση -τουλάχιστον του ΑΚΕΛ- για μεταρρύθμιση.  
Η Δερύνεια πρέπει να διατηρηθεί ως αυτόνομος δήμος, όπως πρέπει να διατηρηθεί -και διατηρείται- ο ακριτικός 
δήμος Αθηένου.  Και είναι θλιβερό να μετριέται με χρήμα η πύλη μας στην κατεχόμενη Αμμόχωστο και στην 
περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων.  Και είναι αστείο να μετατραπεί το Παραλίμνι σε ημικατεχόμενο δήμο μέσω 
της Δερύνειας.  Και είναι επικίνδυνο να παραγράφουμε κατεχόμενα εδάφη με τόση ευκολία.  Η κατεχόμενη Κάτω 
Δερύνεια είναι προέκταση της Αμμοχώστου και κομμάτι της Δερύνειας.  Αντιλαμβάνονται οι συνάδελφοι το 
μήνυμα που θα στείλει αυτή η συνένωση;  Πως ό,τι είναι κατεχόμενο παραγράφεται.  Και αυτό είναι απαράδεκτό! 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το ΑΚΕΛ και άλλα κόμματα θεωρούν ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν μέσω δημοψηφισμάτων λόγο για ένα 
θέμα που τους αφορά και που επηρεάζει τις ζωές τους.  Το περιεχόμενο των συνενώσεων θα καθορίσει 
προσαρμογές που, αν δεν είναι συμφωνημένες και επέλθουν διά της επιβολής, δε θα υιοθετηθούν, δε θα γίνουν 
κτήμα της κοινωνίας, οι δε τοπικές κοινωνίες θα τις απορρίψουν στην πράξη.   

 Υπάρχει ο ισχυρισμός της αντισυνταγματικότητας.  Ως νομικός, θα επαναλάβω το εξής και ας ενοχλεί.  
Έχω, ως πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικών, στα χέρια μου τέσσερις γνωματεύσεις με εκ διαμέτρου αντίθετες 
απόψεις.  Ένας ικανός νομικός μπορεί με την ίδια επάρκεια να απαλλάξει, ως δικηγόρος υπεράσπισης, έναν 
κατηγορούμενο για φόνο ή, ως δημόσιος κατήγορος, με την ίδια επάρκεια να τον καταδικάσει.  Αυτή είναι η τέχνη 
της νομικής επιστήμης.  Επομένως, εδώ πρόκειται για πολιτική θέση.  Τα δημοψηφίσματα κατά τρόπο που να 
είναι σύννομος αποτελούν σύγχρονο δικαίωμα των πολιτών και δεν πρέπει να φοβίζουν τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις.   

 Υπάρχουν πολλά νομικά επιχειρήματα, αλλά θα περιοριστώ σε ένα, που είναι επιχείρημα της κοινής 
λογικής.  Πώς γίνεται να δημιουργήθηκαν στο παρελθόν νέοι δήμοι μέσω δημοψηφισμάτων, αλλά τώρα τα 
δημοψηφίσματα να είναι παράνομα;  Πόσω μάλλον που θα καταργήσουν δήμους!  Το ΑΚΕΛ διεκδικεί μαζί με 
την ΕΔΕΚ και τους Οικολόγους τοπικά δημοψηφίσματα, γιατί είναι η πιο άμεση μορφή δημοκρατίας και ουδόλως 
ακυρώνεται το κοινοβούλιο.  Εμείς θα εκχωρήσουμε στους πολίτες το δικαίωμα.   

 Τίθεται το επιχείρημα ότι είναι παράδοξο να περάσουν τα τρία νομοσχέδια από τη Βουλή και στη συνέχεια 
να καλεστούν οι πολίτες να τοποθετηθούν.  Απαντούμε πως παράδοξο θα ήταν να καλούνταν οι πολίτες σε 
δημοψηφίσματα, χωρίς να έχουν καν εικόνα για το τι θα ψήφιζαν, ποιο θα ήταν το περιεχόμενο των σεναρίων 
των συνενώσεων επί των οποίων θα ψήφιζαν.  Αυτό που εμείς λέμε είναι πως μέχρι τον Μάιο του 2023, αφού 
αποκρυσταλλώσουν οι πολίτες εικόνα μέσα από αντικειμενική ενημέρωση, που πρέπει να γίνει, και αφού 
αποκτήσουν κάποιες εμπειρίες από τη νέα κατάσταση πραγμάτων, ναι, να κληθούν να πουν τη γνώμη τους! 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Εμείς σεβόμαστε τους ενδοιασμούς που υπάρχουν από άλλα κόμματα και θεωρούμε ότι είναι γνήσιες οι 
ανησυχίες.  Δε διεκδικούμε το απόλυτο και το αλάθητο.  Πιστεύουμε ωστόσο ότι είναι ορθό και δίκαιο να δοθεί 
στους πολίτες δικαίωμα λόγου και έκφρασης γνώμης για ένα θέμα που τους επηρεάζει άμεσα.  Για εμάς τα 
δημοψηφίσματα αποτελούν πολιτική επιδίωξη, την οποία σήμερα μαζί με άλλα κόμματα διεκδικούμε.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Η αριστερά έν’ πάντα πιο δραστήρια ’πού τους άλλους. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Όλη αυτή την περίοδο το ΑΚΕΛ και η κοινοβουλευτική μας ομάδα λειτουργήσαμε σοβαρά και υπεύθυνα, 
χωρίς σκοπιμότητα αλλά με συγκεκριμένο σκοπό· να ολοκληρωθεί η συζήτηση και να ψηφιστεί η μεταρρύθμιση 
στην τοπική αυτοδιοίκηση.  Σεμνυνόμαστε ότι η μεταρρύθμιση φέρει έντονα το αποτύπωμα της δουλειάς μας και 
είμαστε περήφανοι και εμείς γι’ αυτό.   

 Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια ειδική μνεία, πέραν των όσων ανέφερα προηγουμένως με την ιδιότητα 
του προέδρου της επιτροπής, και να αναφερθώ στους δικούς μας συνεργάτες: στον γραμματέα της 
κοινοβουλευτικής ομάδας τον κ. Γιάγκο Σωκράτους και στις συνεργάτιδές μας την κ. Χρυστάλλα Καρόλου και την 
κ. Παναγιώτα Αποστόλου.  Βεβαίως, επειδή, ναι, μία πλειάδα ανθρώπων του τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης έχει 
εργαστεί γι’ αυτά τα ζητήματα, πέραν της κ. Ελένης Μαύρου, θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα σε έναν άνθρωπο 
με τεράστιες εμπειρίες, τον κ. Σταύρο Γερολατσίτη.   

 Επομένως, κυρία Πρόεδρε, σοβαρά και υπεύθυνα θα σταθούμε και σήμερα.  Στο τέλος των ψηφοφοριών 
θα συνεκτιμήσουμε ως κοινοβουλευτική ομάδα τα δεδομένα και θα τοποθετηθούμε ανάλογα.  Θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι στο τέλος θα επικρατήσει πνεύμα συναίνεσης και ότι οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, που 
συνιστούν στρεψοδικία, θα αποσυρθούν.  Οφείλουμε να στείλουμε στην κοινωνία ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης 
της μεταρρύθμισης και αυτό προϋποθέτει την εγκατάλειψη από οποιαδήποτε κατεύθυνση των όποιων 
μικρόψυχων πράξεων.  Αν η σημερινή ολομέλεια και ορισμένα κόμματα εμφανιστούν έμπλεα σκοπιμοτήτων, θα 



1414 

 

πάει στράφι η τεράστια προσπάθεια που έγινε. Γιατί, αλήθεια, τι άλλο παρά σκοπιμότητα με οικονομικές 
προεκτάσεις είναι η συγκόλληση του Ασώματου και του Ύψωνα με τη Λεμεσό;  Τι άλλο παρά σκοπιμότητα είναι 
η ζημιογόνα αποκόλληση της Αραδίππου από τη Λάρνακα;  Τι άλλο παρά σκοπιμότητα είναι η εθνικά επιζήμια 
μη διατήρηση ως αυτόνομου δήμου της ημικατεχόμενης Δερύνειας, την ώρα που διατηρείται -κι εμείς λέμε ορθά- 
ως τέτοια η ακριτική Αθηένου;  Τι άλλο παρά ακύρωση της φιλοσοφίας, της λογικής της τοπικής αυτοδιοίκησης 
θα συνιστούσε η συγκόλληση ενός βιώσιμου δήμου, του δήμου Στροβόλου, με την υπόλοιπη Λευκωσία, 
δημιουργώντας ένα υδροκέφαλο σχήμα, που θα αποτελεί, ακούστε, σχεδόν το 38% του εκλογικού σώματος της 
Κύπρου;   

 Γι’ αυτό απευθύνουμε έκκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις και ιδιαίτερα προς το κυβερνών κόμμα 
όπως επιδείξει την ίδια υπευθυνότητα που επέδειξε το ΑΚΕΛ, την ίδια συνέπεια που επιδεικνύει και σήμερα η 
κοινοβουλευτική μας ομάδα.  Να επιλέξει τη συναίνεση, αντί της σύγκρουσης, τη συνεργασία για την υλοποίηση 
μιας σημαντικής μεταρρύθμισης, αντί της αντιπαράθεσης.   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Καταλήγω ως εξής:  Η δομή, η λογική των νομοσχεδίων επιτρέπει πιθανές και αναγκαίες προσαρμογές 
κατά τη μεταβατική περίοδο.  Ας παραμείνουμε σήμερα στη μεγάλη εικόνα.  Εξάλλου, πλειάδα θεμάτων που 
αφορούν τις παραλίες, την ηχορύπανση, τη δημοτική αστυνομία, πολεοδομικά ζητήματα και άλλα θα συνεχίσουν 
να απασχολούν κατά προτεραιότητα την αρμόδια επιτροπή Εσωτερικών, όπως ομόφωνα συμφωνήσαμε. 

 Εδώ νιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ ειδικότερα και στους δύο συναδέλφους, τους προερχόμενους από 
τη δική μου κοινοβουλευτική ομάδα, την κ. Μαρίνα Νικολάου και τον κ. Βαλεντίνο Φακοντή, και να τους 
ευχαριστήσω και για τις δικές τους προσπάθειες να βρισκόμαστε σήμερα ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.   

 Στο τέλος της σημερινής συζήτησης το ΑΚΕΛ προσδοκά ότι θα μπορέσουμε να παραδώσουμε στην 
κοινωνία ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Ας 
παραμείνουμε όλες και όλοι περισσότερο χρήσιμοι και λιγότερο αρεστοί.  Η μεταρρύθμιση στην τοπική 
αυτοδιοίκηση πρέπει να ιδωθεί και είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και όχι κομματικών συμφερόντων ή 
άλλων ιδιοτελών σκοπιμοτήτων. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εμείς σε ευχαριστούμε, κύριε Δαμιανού. 

 Εναπομένουν είκοσι τριάμισι λεπτά ακριβώς για το ΑΚΕΛ, αν και εφόσον θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε.  
Δε θα έχετε, αντιλαμβάνομαι, άλλο ομιλητή ή ομιλήτρια. 

 Κύριε Λουκαΐδη; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μετά. 

 Ωραία. 

 Θα μιλήσει, αντιλαμβάνομαι, ένας ομιλητής τώρα από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και θα ακολουθήσει 
ένας...  Που είναι και το μεγαλύτερο κόμμα, για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Η συμφωνία ήταν να υπάρξουν ομιλίες των κομμάτων.  Εάν και εφόσον επιθυμεί και ο κ. Λουκαΐδης να 
μιλήσει, να μιλήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τορναρίτη. 

 Κύριε Σιζόπουλε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Έχω την εντύπωση ότι στη σύσκεψη άλλα συζητήσαμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο. 
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ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 ...και ζητώ να τηρηθούν αυτά που συζητήσαμε στη σύσκεψη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο. 

 Κύριε Λουκαΐδη, σας ακούω. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Δεν ξέρω αν, κάποια στιγμή που βγήκα έξω, συζητήθηκε κάτι που δεν το πήρα είδηση, κυρία Πρόεδρε, 
αλλά εισηγούμαι να κάνουμε αυτό που κάμνουμεν πάντα, όταν συζητούμε προϋπολογισμούς, όταν είναι πέραν 
του ενός ομιλητή, διεκδικώ το δικαίωμα, αν χρειαστεί, το αυτονόητο, να μιλήσω πριν τον τελευταίο ομιλητή του 
Δημοκρατικού Συναγερμού.  Αν χρειαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, είστε τώρα ο προτελευταίος ομιλητής πριν τον Δημοκρατικό Συναγερμό. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Ένα πρόσωπο θα μιλήσει από τον Δημοκρατικό Συναγερμό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δύο. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Αν είναι ένα πρόσωπο, δε θα πάρω τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.  Αν θα έχουμε μια ομιλία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Δεν έχει σημασία.  Μπορεί κάθε κόμμα να αξιοποιεί όπως θέλει τον χρόνο του.  Δεν προκαθορίσαμε 
αριθμό ατόμων. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Αυτό σας λέω, κυρία Πρόεδρε, όπως κάμνουμεν πάντα, που έχουμε πολλά ή όλους τους βουλευτές στους 
προϋπολογισμούς· δε χρειάζεται να συζητούμε για αυτονόητα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, ας μη μείνουμε στη διαδικασία… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Σας θυμίζω ότι τελειώνουμε τις ομιλίες μας, ενώ μιλούν όλοι οι βουλευτές…  

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και το ΔΗΚΟ. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 …και δικαιούται το ΑΚΕΛ πριν τον τελευταίο ομιλητή του Συναγερμού να έχει τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, έχετε δίκαιο… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Με όλο τον σεβασμό, κυρία Πρόεδρε, αν μπορώ να πω κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ένα λεπτό, σας παρακαλώ.  Όχι, να τελειώσω και μετά.   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Είναι τόσο απλά τα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο, κύριε Λουκαΐδη, αλλά το ζήτημα είναι ότι -και έχει απόλυτο δίκαιο ο κ. Σιζόπουλος, γιατί με 
ρώτησε προσωπικά ο ίδιος και είπαμε θα εξαντλήσει κάθε κόμμα τον χρόνο του- αν υπήρχε αυτή η αρχή 
συμφωνημένη ευθύς εξαρχής, θα μπορούσε και το Δημοκρατικό Κόμμα να αφήσει χρόνο, για να τοποθετηθεί 
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στη συνέχεια.  Από τη στιγμή που είπαν ότι θα πρέπει να εξαντλήσει κάθε κόμμα τον χρόνο του, δεν μπορεί τώρα 
να αποτελέσει για σας εξαίρεση, θα είναι άδικο για τα μικρότερα κόμματα.  Οπόταν, να σας παρακαλέσω να 
εξαντλήσετε τον χρόνο σας τώρα και στη συνέχεια, αντιλαμβάνομαι, θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και 
παρέμβαση από τον χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Πολύ κακώς έχει εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία από την αρχή.  Καταλαβαίνω αυτό που λέτε βέβαια, ελπίζω 
να μην ξαναγίνει εισήγηση να γίνει ανάλογη διαδικασία.  Δεν μπορεί να μιλά ένα κόμμα συνεχόμενα με τους 
ομιλητές σας.  Σας θυμίζω τι κάνουμε τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, δε λέω κάτι καινούριο, καταλαβαίνετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, αντιλαμβάνομαι… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 …οι εκπρόσωποι των κομμάτων μιλούν ανάμικτα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Την επόμενη φορά στη Σύσκεψη Αρχηγών να κάνουμε καλύτερη… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 …και τελειώνουμε με το μεγαλύτερο κόμμα βεβαίως και πάμε κατ’ αναλογία κόμματος και το κάθε κόμμα 
αξιοποιεί τον χρόνο του, όπως χρειαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, αντιλαμβάνομαι απόλυτα.  Την επόμενη φορά να συνεννοηθούμε καλύτερα στη Σύσκεψη 
Αρχηγών.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Είναι παραλογισμός αυτό το πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Από τη στιγμή όμως που είναι ήδη εν εξελίξει μια διαδικασία, αυτή θα τηρηθεί μέχρι τέλους.   

 Θέλετε κάτι άλλο, κύριε Τορναρίτη, ή έχετε καλυφθεί;   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ πολύ.   

 Οπόταν, θα μιλήσει ακόμα ένας ομιλητής από εσάς, κύριε Λουκαΐδη, αντιλαμβάνομαι; 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη) 

 Όχι;   

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι.   

 Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού.   

 Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει στη διάθεσή του σαράντα πέντε λεπτά.  Και ξεκινάτε με ομιλητή, 
ομιλήτρια; 

 Τον κ. Σύκα. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ, ησυχία!   

 Σας ακούμε, κύριε Σύκα. 
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ΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Φτάσαμε αισίως προς το τέλος, αλλά ο φίλος μου ο Άριστος ο Δαμιανού δε θα μας αφήσει λίγο ήσυχους 
σήμερα, θα τον αφήσω στο τέλος να τον ευχαριστήσω, λέγοντας απλώς πρωταρχικά ότι μου θύμισε ο 
αναπληρωτής μας πρόεδρος ο κ. Χάρης Γεωργιάδης ότι το 70% του Αγίου Δομετίου είναι κατεχόμενο και απαντώ 
στο ερώτημα και την τοποθέτηση ότι «εμείς δε λαμβάνουμε υπόψη τους ημικατεχόμενους δήμους», όπως επίσης 
επικαλούμαστε τον εκσυγχρονισμό από τη μια, αλλά επικαλούμαστε τις παθογένειες του παρελθόντος, δήθεν, 
του Παραλιμνίου με τη Δερύνεια.  Γι’ αυτό κάμνουμε μεταρρυθμίσεις, γιατί θα πρέπει να πάμε στην Κύπρο του 
αύριο, αγαπητοί μας φίλοι. 

 Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι, οιονδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα σήμερα, η ουσία παραμένει, τουλάχιστον 
να τιμήσουμε τη σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει όλοι, για να μπορέσουμε να φέρουμε σήμερα στην ολομέλεια 
της Βουλής τρία νομοσχέδια 514 σελίδων.  Είναι μια μείζονος σημασίας μεταρρυθμιστική προσπάθεια που 
κατατίθεται στο σώμα για ψήφιση, όπως ανάφερα και προηγουμένως τρία νομοσχέδια 514 σελίδων, που 
προέκυψαν μέσα από τρεις διαφορετικές συνθέσεις της επιτροπής Εσωτερικών.  Μετά από δέκα χρόνια 
εντατικών διαβουλεύσεων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με την κυβέρνηση, την Ένωση Δήμων και την 
Ένωση Κοινοτήτων, θεωρώ ότι η σημερινή μέρα ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή, την αναμόρφωση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.   

 Η ψήφιση των τριών νομοσχεδίων της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί τομή που θα δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις οι οποίες θα συμβάλουν στην επίλυση των σημαντικών και πολύπτυχων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι δήμοι και οι κοινότητες διαχρονικά.  Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα επί των 
νομοσχεδίων -και αναφέρομαι στις τροπολογίες- το ουσιαστικότερο παραμένει ότι παραδίδουμε μια πραγματική 
αυτοδιοίκηση των δήμων και κοινοτήτων που ανατρέπει τις διαχρονικές παθογένειες και που λαμβάνει υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τις νέες απαιτήσεις στις μελλοντικές ανάγκες.   

 Ακτινογραφώντας στον χρόνο την πορεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξακριβώνουμε στρεβλώσεις οι 
οποίες δυσχεραίνουν την αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων προκλήσεων τόσο σε αναπτυξιακό 
επίπεδο όσο και σε κοινωνικό.  Είναι, θεωρώ, καταληπτό ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η πιο κοντινή στον 
πολίτη εξουσία, συνδυάζει την αιρετή εξουσία με την εκτελεστική για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα 
και την αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων του τόπου.   

 Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ως πρωταγωνιστής στις μεταρρυθμίσεις και στο σχέδιο «Κύπρος - το αύριο» 
τοποθετήθηκε με απόλυτη σαφήνεια και ξεκάθαρη στοχοθεσία στη συζήτηση στην επιτροπή Εσωτερικών για τη 
μεταρρύθμιση, ενισχύοντας τη συναίνεση και τη σύνθεση.  Με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρθηκαν όλα ανεξαιρέτως 
τα μέλη της επιτροπής και δώσαμε όλοι μαζί το στίγμα μας όντως για την Κύπρο του αύριο.  Οι δήμοι και οι 
κοινότητες είχαν και έχουν περιορισμένη διοικητική ικανότητα, οικονομική αυτοτέλεια και αρμοδιότητες, με 
αποτέλεσμα να εξαρτώνται από το κεντρικό κράτος.  Αυτό καθιστούσε το κάθε δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο 
δέσμιο των προτεραιοτήτων της εκάστοτε κυβέρνησης και της γραφειοκρατίας του κεντρικού κράτους.  Το 
υπερβολικά υψηλό κόστος των υπηρεσιών σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών, τα φαινόμενα αυθαιρεσίας, 
κακοδιαχείρισης, διαπλοκής, μη λογοδοσίας, αλλά και τα στερεότυπα «βασίλεια» είναι μερικές από τις παραδοχές 
μας.   

 Αναγνωρίζοντας τα πιο πάνω, αλλά και το ότι μετά από δέκα χρόνια η συζήτηση και ο προβληματισμός 
είχαν ωριμάσει, χειριστήκαμε το όλο θέμα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών έχοντας στο μυαλό αυτή 
τη μεγάλη εικόνα και την πεποίθηση ότι αυτή η μεταρρύθμιση αποτελεί κατά βάση κοινωνική αναγκαιότητα.   

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η πρόταση της κυβέρνησης, όπως αρχικά κατατέθηκε, ήταν ορθολογιστικά ορθή.  Βασίστηκε σε 
τεχνοκρατικές μελέτες οι οποίες έθεταν ουσιαστικά κριτήρια: την πληθυσμιακή μάζα, η οποία όσο αυξάνεται τόσο 
μειώνεται το κόστος παροχής προς τους πολίτες και παρέχονται ποιοτικότερες υπηρεσίες, γεωγραφικά κριτήρια, 
να έχουν δηλαδή κοινά σύνορα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και τα κοινωνικά κριτήρια με 
όμοια χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να αποφεύγονται ακραίες κοινωνικές ανισότητες, και, τέλος, οικονομικά 
κριτήρια, ούτως ώστε σε βάθος χρόνου οι νέες οντότητες να είναι βιώσιμες.   

 Το ζητούμενο, το οποίο και διασφαλίζεται μέσα από τα νομοσχέδια, ήταν από την αρχή η διοικητική 
αυτονομία των δήμων, η οικονομική αυτοτέλεια και η βιωσιμότητά τους και οι νέες αρμοδιότητες που 
μεταβιβάζονται στους δήμους, προκειμένου να ικανοποιούνται αποτελεσματικά οι μεγάλες και καθημερινές 
ανάγκες των πολιτών.   

 Μια μεγάλη αλλαγή επέρχεται από το νομοσχέδιο περί επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης.  Είναι η 
μεταφορά των αρμοδιοτήτων που είχε το κεντρικό κράτος και οι τοπικές αρχές στον επαρχιακό οργανισμό 
αυτοδιοίκησης, της έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και 
αποχέτευσης και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.  Μια μεγάλη σύγκλιση που επιτεύχθηκε είναι το 
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ποσοστό του 60% που αφορά ποσά από την είσπραξη τελών, δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων σε σχέση με 
αιτήσεις για άδειες και εγκρίσεις που εκδίδονται να καταβάλλεται στις οικείες τοπικές αρχές.   

 Όσον αφορά τις συνενώσεις των δήμων, η πρόταση της κυβέρνησης, την οποία υιοθετούμε ως 
Δημοκρατικός Συναγερμός μέχρι σήμερα, έγινε τεκμηριωμένα.  Όπως έχω προαναφέρει, προέκυψε μέσα από 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που βασίστηκαν σε επιστημονικά κριτήρια.  Επιπλέον, μέσα από τα τρία 
νομοσχέδια τέθηκαν ασφαλιστικές δικλίδες που θα αποτρέπουν την αυθαιρεσία και θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια 
και τον έλεγχο, υλοποιώντας και τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.   

 Ένα κομβικό σημείο, στο οποίο ο Δημοκρατικός Συναγερμός διαφώνησε εξαρχής, είναι η δυνατότητα 
διεξαγωγής τοπικών δημοψηφισμάτων, κάτι το οποίο όχι μόνο ακυρώνει την όλη μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αλλά και τους ίδιους τους εαυτούς μας.  Είναι σε όλους γνωστή -σεβόμενοι τον καθ’ ύλην νομικό 
σύμβουλο του κράτους μας, τον Γενικό Εισαγγελέα- η γνωμάτευσή του σύμφωνα με την οποία η διενέργεια 
δημοψηφισμάτων τη δεδομένη στιγμή κρίνεται αντισυνταγματική.  Να υπενθυμίσω ότι μια πρόσθετη 
αναγκαιότητα για ψήφιση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή την έχει θέσει ως προϋπόθεση για την εκταμίευση €173 εκατομ. μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, ενός πολύ σημαντικού ποσού για τη χώρα μας, που θα δώσουμε, και επαναλαμβάνω, στοιχεία 
της Κύπρου του αύριο.   

 Σε όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και μέχρι την τελευταία στιγμή, λάβαμε πληθώρα επιστολών από δήμους 
και κοινότητες με αντιδράσεις ως προς τις προτεινόμενες συνενώσεις, αντιδράσεις και διαφωνίες που είναι 
απόλυτα σεβαστές, αλλά το σημαντικό είναι το όφελος που θα έχουν οι ίδιοι οι πολίτες από αυτή τη μεγάλη 
μεταρρύθμιση.  Είμαι σίγουρος ότι, και μέσα από την ενημέρωση και τον διάλογο με τους πολίτες που θα 
ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, θα δοθούν οι απαντήσεις στις όποιες ανησυχίες διατυπώνονται και 
εκφράζονται από καιρού εις καιρόν.  Τα δύσκολα όμως τώρα αρχίζουν.  Η επόμενη μέρα είναι δυσκολότερη από 
τη σημερινή ημέρα, γι’ αυτό θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε την όλη αρμονική και συνθετική συνεργασία μας και 
ακριβώς εκείνες οι παθογένειες ή τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο μεσοδιάστημα θα γίνουν, θεωρώ, 
πάντα μέσα σε αυτό το κλίμα που έχουμε διανύσει τους τελευταίους επτά μήνες.   

 Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Νίκο 
Νουρή, για την εποικοδομητική και συνθετική στάση που τήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων. Την 
Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων, που μαζί καταλήξαμε στο να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα 
και στις περαιτέρω συγκλίσεις σε ανοιχτά ζητήματα, τους συναδέλφους μου βουλευτές όλων των κομμάτων, με 
τους οποίους είχαμε μια πολύ καλή παραγωγική συνεργασία, παρά τις επιμέρους διαφωνίες μας, και φυσικά τον 
φίλο μου τον Αντώνη τον Οικονομίδη εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γενικό Διευθυντή τον Κώστα 
Κωνσταντίνου, την Επίτροπο Νομοθεσίας, που θεωρώ ότι την αφήσαμε λίγο πίσω, και την κ. Θεοδώρα Πιπερή.  
Τελευταία αλλά όχι έσχατη, κυρία Πρόεδρε, την αγαπητή μας Δέσποινα με τις συνεργάτιδές μας.  Και να μου 
επιτρέψετε να κάμω και ειδική αναφορά στον φίλο μου τον Άριστο ως πρόεδρο της επιτροπής, γιατί θέλω να πω 
το εξής:  Εμάς στη Βουλή μάς πυροβολούν έξω.  Ακούσαμε για βασίλεια, ακούσαμε για κομματικές συναλλαγές, 
αλλά την ίδια ώρα, όταν κάτι ικανοποιείται, τότε οι ίδιοι επικαλούνται αυτά που ανέφερα προηγουμένως.  Αν 
κάμουμεν κάτι σωστό, μπορεί να μας πουν και «μπράβο».   

 Γι’ αυτό θεωρώ ότι η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για τη νομοθετική εξουσία, κυρία Πρόεδρε, για 
όλους εμάς εδώ τους βουλευτές, γιατί πραγματικά και στην προηγούμενη ψήφιση της μεταρρύθμισης που 
προηγήθηκε, αλλά και τώρα, νομίζω, αυτό που επικράτησε είναι μια σύνεση, την οποία και εμείς οι ίδιοι πρέπει 
να αποδείξουμε στους εαυτούς μας.   

 Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Άριστο, γιατί ως νέος βουλευτής -το είπα και ξανά- μπαίνοντας 
στη Βουλή, θεώρησα ότι εδώ ίσως να γίνονται, να βγαίνουν πολεμικά ανακοινωθέντα.  Κάθε άλλο, εγώ ένιωσα 
στην επιτροπή μια οικεία κατάσταση με όλους ανεξαιρέτως τους βουλευτές και θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο 
τον Άριστο, γιατί δείξαμε τουλάχιστον ότι στα δύσκολά μας, στις τροπολογίες μας, στις μεταρρυθμίσεις μας, 
πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι το καλώς νοούμενο συμφέρον και θεωρώ ότι έτσι, με αυτό τον τρόπο, θα 
συνεχίσουμε.  Επαναλαμβάνω ότι για μας, τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ήταν, είναι και θα είναι αδήριτη ανάγκη 
η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Δεν αναφέρθηκα στις διάφορες τροπολογίες που έχουμε κάμει, 
σεβόμενος ότι όσα έχουν προαναφέρει αγαπημένοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες ήταν απόρροια και της δικής 
μας παρουσίας, συναίνεσης και σκληρής δουλειάς.  Γι’ αυτό να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον 
αγαπητό φίλο μου, συνάδελφό μου στην επιτροπή Εσωτερικών, τον φίλο τον Νίκο τον Γεωργίου, όπως και τον 
Κυριάκο τον Χατζηγιάννη, αλλά και τον πρόεδρο της παράταξής μας, που μας έδωσε την ευχέρεια να κινηθούμε 
και συναινετικά και δραστικά, εκεί που χρειαζόταν. 

 Εύχομαι καλή επιτυχία στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σύκα. 

 Χαίρομαι που τονίζετε τη σύνεση και τη συναίνεση.  Μέχρι να ετοιμαστεί, αντιλαμβάνομαι, ο επόμενος 
ομιλητής, θα έχετε δεύτερο ομιλητή; 
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 Ο κ. Χατζηγιάννης.  Μέχρι να ’ρθείτε στο βήμα, κύριε Χατζηγιάννη, έχετε τριάντα δύο λεπτά και πενήντα 
εννέα δευτερόλεπτα, τριάντα τρία λεπτά. 

 Τον λόγο έχει η κ. Ερωτοκρίτου. 

 Ελάτε στο βήμα, κύριε Χατζηγιάννη. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 …όπως είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε, έχει μόλις κατατεθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε σας ακούμε, παρακαλώ να δυναμώσει ο ήχος των μικροφώνων.  Ναι. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Όπως είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η ένταση. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 …έχει μόλις κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών νομοσχέδιο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, 
που αφορά τους φόρους κατανάλωσης.  Γι’ αυτό θα ζητήσω κατά τη διάρκεια είτε του διαλείμματος είτε των 
ομιλιών των συναδέλφων έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής Οικονομικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Θα ενημέρωνα και εγώ και με προλάβατε και πολύ ορθά πράξατε.  Έχει κατατεθεί κατεπειγόντως, με τη 
συγκεκριμένη διαδικασία, νομοσχέδιο.  Η εισήγησή μου είναι τώρα, κυρία Ερωτοκρίτου… 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Και η δική μου, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …και η δική σας, και σας ευχαριστώ, όπως πάντοτε συνεργάσιμη.  Να περάσει η επιτροπή Οικονομικών 
εκτάκτως να συνεδριάσει, να δει το νομοσχέδιο, για να μπορέσουμε μετά την ψήφιση να συζητηθεί 
κατεπειγόντως. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Οπόταν, μπορούν να αποσυρθούν τα μέλη της επιτροπής των Οικονομικών, να ακολουθήσουν την κ. 
Ερωτοκρίτου στην αίθουσα που θα καθοριστεί από τις υπηρεσίες.   

 Και τον λόγο έχει ο κ. Χατζηγιάννης. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είμαστε εδώ και είναι μια μεγάλη μέρα για την τοπική αυτοδιοίκηση.  Είμαστε εδώ -και το αναφέρνω αυτό, 
επειδή θα πρέπει να το χαρακτηρίσουμε έτσι- για έναν τεράστιο άθλο του πολιτικού συστήματος, όπως 
διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα, με μεγάλες δυσκολίες στις συγκλίσεις και, παρ’ όλα ταύτα, προς τιμή 
ολωνών μας, Βουλής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ένα λεπτό, κύριε Χατζηγιάννη. 
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 Μιλά ο συνάδελφος, παρακαλώ να αποχωρήσετε αθόρυβα από την αίθουσα, για όσους με ακούουν 
εξερχόμενοι της αιθούσης, να σεβαστούμε τον συνάδελφο για την καταληκτική ομιλία που έχουμε σήμερα.  
Παρακαλώ, όλοι στις θέσεις σας και οι συνεργάτες και οι προσκεκλημένοι.  Σεβαστείτε τον ομιλητή! 

 Κύριε Χατζηγιάννη, απολογούμαι για τη διακοπή, έχετε τον χρόνο στη διάθεσή σας. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Προς τιμήν της Βουλής λοιπόν και ολωνών μας, κομμάτων, συνάδελφων βουλευτών, υπηρεσίας, 
συνεργατών μας, ακριβώς για τον τρόπο που έχουν συμπεριφερθεί και βρισκόμαστε εδώ.  Τον ρόλο της 
κυβέρνησης, του Υπουργού Εσωτερικών, των συνεργατών, του γενικού και των συνεργατών του Υπουργείου 
Εσωτερικών ακριβώς για το ύφος το οποίο έχουν δείξει στο να δημιουργούν συγκλίσεις και όχι αποκλίσεις σε ένα 
μακροχρόνιο θέμα που βασάνιζε τον τόπο.  Για όλους τους εταίρους τοπικής αυτοδιοίκησης, Ένωση Δήμων, 
Ένωση Κοινοτήτων, τοπικούς άρχοντες, όλους για την ετοιμότητά τους, τη συμβολή τους ακριβώς, ώστε να 
έχουμε σήμερα ένα αποτέλεσμα. 

 Σήμερα εδώ δεν έχουμε ενώπιόν μας την επιτέλεση ενός στόχου, αλλά ενός οράματος, αγαπητοί 
συνάδελφοι και συναδέλφισσες, και πολύ σωστά το έχει κωδικοποιήσει ο συνάδελφος ο κ. Ευσταθίου, λέγοντας 
ότι ο πολίτης πρέπει να αυτοδιοικείται.  Ο πολίτης χρειάζεται το δικό του νοσοκομείο, το δικό του σχολείο, τη δική 
του ανάπτυξη και τη συνδρομή του στο να σχεδιάζει τη δική του ανάπτυξη, να έχει τα δικά του προγράμματα, τα 
δικά του σχολεία, αλλά πάνω απ’ όλα τα δικά του προγράμματα με τη δική του πρωτοβουλία και με το δικό του 
ενδιαφέρον, να προχωρά με ρυθμούς πολύ γρήγορους και όχι με το υφιστάμενο σύστημα, όπως σήμερα που 
τον μπλοκάρει και του αφαιρεί δυνατότητες δημιουργίας.  Και λέει πολύ σωστά και εύστοχα ο κ. Μουσιούττας, 
«αν δώσουμε τα όπλα στον πολίτη, ο πολίτης θα προσφέρει αυτό το οποίο προσφέρει και στη δυναμικότητα και 
στις δυνατότητες αυτού του τόπου».   

 Έπαινος λοιπόν για τη συμπεριφορά, για το πολιτικό ύφος, για τη δημοκρατικότητα, πάνω απ’ όλα για τη 
διαφάνεια αυτής της διαδικασίας και για τη διαβούλευση και δε θα δεχτώ την κριτική, ότι δεν υπήρξε διαβούλευση.  
Χιλιάδες οι επιστολές, χιλιάδες οι συναντήσεις, ατέλειωτες ώρες διαλόγου, συζητήσεων.  Δε γνωρίζω κοινότητα 
όπου να μην έχει διεξάγει επίσκεψη είτε ο υπουργός είτε έκαστος από εμάς είτε τα πολιτικά κόμματα και να μην 
έχουν αναπτύξει αυτό το θέμα της δημόσιας διαβούλευσης, να μην έχουν ακουστεί απόψεις και να μην έχουν 
ληφθεί μάλιστα αυτές υπόψιν κατά τη συζήτηση που είχαμε.  Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι όντως είναι υπερβολική και 
άδικη η κριτική έστω έμμεση που έχει αναφερθεί προηγουμένως. 

 Αναβολή εκλογών.  Βεβαίως και βάλαμε λανθασμένα στην κατάψυξη τη δημοκρατία, ακριβώς για ένα 
κοινό πνεύμα που επικράτησε μεταξύ ολωνών μας.  Ποιο ήταν αυτό;  Ότι πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα.  
Όντως, το επόμενο βήμα γίνεται σήμερα και λέμε στον λαό ότι αυτό το κάναμε σε βάρος της δημοκρατίας, ώστε 
σήμερα να επιτελέσουμε και να προσφέρουμε τη μεγάλη αυτή αλλαγή.   

 Έδωσαν, και προς τιμή τους, τα μεγάλα κόμματα εκλογικά οφέλη προς τα μικρότερα ακριβώς, για να 
προχωρήσουμε μπροστά.  Τιμά τα μεγάλα κόμματα, τιμά και τα μικρά κόμματα η συμβολή τους στη συνέχεια 
μέσα από τις δικές τους εισηγήσεις, μέσα από τις εισηγήσεις ολωνών μας, να διαμορφώσουμε ένα κείμενο -και 
ο πρόεδρος της επιτροπής θα με επιβεβαιώσει- το οποίο έχει συμπληρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό συγκριτικά 
με το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν -δεν αναφέρομαι με αρνητική προσέγγιση- πριν από έξι μήνες.   

 Αλλά, έχω μίαν απορία, πραγματικά.  Γιατί πολλοί από εμάς βλέπουν τον κόσμο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης μέσα από τα γυαλιά της κομματοκρατίας;  Μα, είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα εκλέγουν τα 
κόμματα πλέον στις τοπικές αρχές εκείνους που θα διορίζουν;  Τα κόμματα μπορούν να εκλέξουν Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, μπορούν να εκλέξουν βουλευτές, αλλά είναι ξεπερασμένο το ότι μπορούν να εκλέξουν μιας και δια 
παντός τελεσίδικα τους τοπικούς άρχοντες.  Η κοινωνία μάς απάντησε κατ’ επανάληψη στις τελευταίες τοπικές 
εκλογές ότι αυτή επιλέγει, αυτή αποφασίζει και αυτή στέλνει εκείνους που θέλει να την εκπροσωπούν, γι’ αυτό 
τον λόγο είναι υπερβολικό να κρίνουμε τα πάντα μέσα από τα σημερινά ή μέσα από τις κομματικές μας οπτικές 
γωνίες. 

 Πολύ σωστά πετυχαίνουμε διοικητική αυτοτέλεια, οικονομική αυτοτέλεια, διαφάνεια στον τρόπο που 
λειτουργά η τοπική αρχή.  Λογοδοσία πάνω απ’ όλα.  Μέσα από τις πολλές εισηγήσεις μας και τροπολογίες που 
έχουν περάσει, με ομοφωνία στις πλείστες των περιπτώσεων και με αποδοχή από την εκτελεστική εξουσία, με 
ελαστικότητα από όλους μας σε όλα τα στάδια, όπου, μπορεί να είχαμε την άλφα θέση, στη συνέχεια όμως 
απομακρυνόμαστε και αλλάζαμε θέσεις, ώστε ακριβώς, ενώνοντας όλα αυτά, να πετύχουμε το καλύτερο.  
Συμμετοχική τοπική αρχή, έλεγχος των οικονομικών, αποτελεσματικότητα.  Δεν έχουμε περάσει τις εισηγήσεις 
του Γενικού Ελεγκτή;  Δεν ήταν αυτό στα κείμενα τα προηγούμενα που είχαμε ενώπιόν μας.  Αν και εφόσον 
υπάρχουν οι οποιεσδήποτε άλλες εισηγήσεις κατά της διαπλοκής, κατά της διαφθοράς, να τις συμπεριλάβουμε.  
Δεν τελειώνει εδώ το έργο, εδώ αρχίζει, θα έλεγα. 

 Η μια πρόσθετη, μεγάλη αξία αυτής της μεταρρύθμισης, οι επαρχιακοί οργανισμοί.  Μα, είναι δυνατόν 
στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου να υπάρχουν τρία αποχετευτικά και να πληρώνει ένας πολίτης για τρία 
αποχετευτικά;  Πότε μπόρεσε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του παλαιού συστήματος, ώστε να πετύχουν και 
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να δημιουργήσουν πλεονέκτημα για τον πολίτη ή πλεονέκτημα κόστους;  Ποτέ!  Και αυτός είναι ένας λόγος που 
πρέπει να επιταχύνουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση. 

 Αδειοδότηση, απόβλητα, υδατοπρομήθεια, σκύβαλα και πάνω απ’ όλα και πολύ σωστά -και συγχαίρω 
όλους τους συναδέλφους- η δημοκρατική εκπροσώπηση μέσα από την άμεση εκλογή του προέδρου του 
συμβουλίου.   

 Ειπώθηκε και πάλι από συναδέλφους, σήμερα έχουμε δύο στάδια, μάλλον το πρώτο στάδιο είναι απλώς 
η ψήφιση, αλλά το δεύτερο και πολύ πιο σημαντικό είναι η υλοποίηση.  Δεν τελειώνει εδώ ο ρόλος μας, αντιθέτως 
εδώ αρχίζει, άρα λοιπόν ένα είναι να πούμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση μπορεί να έχει κενά και άλλο είναι να είμαστε 
αντίθετοι με την ευκαιρία που μας προσφέρεται να έρθουμε να κάμουμε τις μεγάλες αλλαγές.  Ναι, υπάρχουν 
κενά, ναι, υπάρχουν εκκρεμότητες, ναι, υπάρχουν αδυναμίες και αναφέρθηκε από τον κ. Μουσιούττα -αν δεν 
κάνω λάθος- ο ήχος, οι σχολικές εφορίες από τον κ. Σαββίδη…  Δεν τελειώνουμε εδώ, είναι θέματα που πολύ 
σωστά η επιτροπή δεσμεύτηκε να τα αγγίξουμε.  Συνεχίζεται η συζήτηση στα επί μέρους θέματα, που είναι οι 
βασικοί πυλώνες λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.   

 Δημοψηφίσματα.  Μα, το έχουμε πει κατ’ επανάληψη, εξού και το γεγονός πλέον ότι προβληματίζει όλους 
μας με τη λογική ότι ερχόμαστε εκ των υστέρων να αποφασίσει ο λαός για κάτι για το οποίο πάρθηκε απόφαση 
και έγινε ολοκληρωμένος ο σχεδιασμός;  Η αξία ενός δημοψηφίσματος είναι να εξουσιοδοτήσει τη Βουλή ή την 
πολιτεία να προχωρήσουν ναι ή όχι σε μία μεταρρύθμιση.  Δεν το κάναμε πιο πριν.  Τώρα είναι πολύ αργά.  Άρα 
λοιπόν, ορθώς αναφέρθηκε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει μέσα από τις εισηγήσεις η οποιαδήποτε πρόβλεψη 
και να είναι συγκεκριμένη η πρόταση, πώς προχωρούμε, τι θα σημαίνει δημοψήφισμα;  Δηλαδή, μια αρνητική 
απάντηση θα βάζει σε ακινησία ή σε στασιμότητα την όλη μεταρρύθμιση είτε του συνόλου είτε του συνόλου του 
σχήματος είτε μεμονωμένα εκείνου του διαμερίσματος;  Δεν πρέπει καμία πολιτική δύναμη να επιδιώξει εκλογικό 
όφελος μέσα από αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, γιατί είναι πράξεις, είναι απόφαση ολωνών μας. 

 Ιδεατό μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης.  Ναι, το πλησιάζουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  Σήμερα το 
υφιστάμενο σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις για την αειφόρο ανάπτυξη, για τον 
αειφόρο σχεδιασμό και όμως, παρ’ όλα ταύτα, η νέα δομή, η νέα ελαστικότητα, ναι, ανοίγει παράθυρα ευκαιρίας, 
ανοίγει παράθυρα δημιουργίας, να αξιοποιήσει το σύγχρονο ανθρώπινο δυναμικό μας, αυτές τις δυνατότητες 
που προσφέρονται, είτε μέσα από το ταμείο ανάκαμψης είτε μέσα από την πράσινη ανάπτυξη, και θα πω ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα, τη δυνατότητα που μας προσφέρεται να δημιουργήσουμε ενεργειακές κοινότητες.  
Πάνω απ’ όλα.  Ενεργειακές κοινότητες!  Ποια υφιστάμενη δομή σήμερα της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούσε 
να προχωρήσει;  Η μεταρρύθμιση δεν μπορεί είναι απότοκο εκβιασμού αλλά πολιτικής βούλησης και εδώ σαν 
να έχω διακρίνει μια κάπως άδικη…  Δεν ήρθε το ταμείο ανάκαμψης να μας πει «κάντε αυτή τη μεταρρύθμιση.»  
Αυτή η μεταρρύθμιση, εξού και το ότι την έχουμε για δεκαετίες στο τραπέζι και δεν την προχωρούσαμε, δεν ήταν 
απότοκο του οποιουδήποτε εκβιασμού, ήταν αποτέλεσμα πολιτικού σχεδιασμού.  Και προς τιμή όλων εμάς 
σήμερα την υιοθετούμε, σήμερα θα την ψηφίσουμε.   

 Πλήρης δυνατότητα για εφαρμογή του χάρτη λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι.  Πότε στα ιστορικά αυτού του τόπου δεν είχαμε έναν σχεδιασμό, μια νέα δομή, ώστε να είμαστε σε 
θέση να διασφαλίσουμε τις βασικές αρχές λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε είναι διαφάνεια είτε είναι 
οικονομικός έλεγχος είτε άλλως πως δημοκρατία κ.λπ., κ.λπ.   

 Αυτή η μεταρρύθμιση βασίστηκε σε μελέτες όχι μόνο της παρούσας κυβέρνησης, αλλά και από πολύ πιο 
προηγούμενες κυβερνήσεις.  Δε θυμάμαι ποιος ήταν ο συγκεκριμένος αριθμός μελετών, αλλά σίγουρα είναι 
πέραν των εφτά -αν θυμούμαι πολύ καλά- και δεν προέρχονται μόνο από αυτήν την κυβέρνηση.  Και θυμάμαι 
και το 2007 που είχαμε ατέρμονες τότε συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Άρα λοιπόν, 
ήταν μια ανάγκη να προχωρήσουμε.   

 Είχαμε γνώμονά μας όλο αυτό το διάστημα ότι πρέπει να προχωρήσουμε με έναν ελάχιστο αριθμό δήμων.  
Πολύ ωραία, υπήρξαν κάποιες συγκλίσεις και συγκλίσεις στα σχήματα με τρόπο που να ενώνουν δυνάμεις, να 
ενισχύουν την οικονομική κλίμακα, να ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, να αξιοποιούν τις προκλήσεις ως 
μεγαλύτερες οντότητες και πάνω απ’ όλα -ναι, το έχει πει και ο συνάδελφος προηγουμένως από το κέντρο- να 
διασφαλίσουμε την αρχή της επικουρικότητας.  Και της δημοκρατίας, πάνω απ’ όλα. 

 Εξοικονόμηση κόστους.  Πληρώνω €1.000, ενώ θα έπρεπε να πληρώνω μόνο τα μισά και λιγότερα για τις 
υπηρεσίες μιας αποκεντρωμένης τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ μέσα από αυτές τις συγκλίσεις σίγουρα θα υπάρχει 
χαμηλότερο κόστος και στους πολίτες μας, εξοικονομώντας, και ανάφερα το συγκεκριμένο παράδειγμα 
προηγουμένως στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου με τα τρία αποχετευτικά.  Βρέστε μου τη λογική!  Καμία 
λογική! 

 Δε θα μπω στη λογική της πρόκλησης.  Θα αποφύγω επίσης και τις βαρετές ορολογίες -το έχει και η 
εβδομάδα των πολεμικών ορολογιών- όπως π.χ. «casus belli», «γκρίζες ζώνες», «γκρίζες γραμμές» κ.λπ. κ.λπ.  
Στην προσπάθειά μας σίγουρα να περάσουμε μια θέση, βασική αρχή στη δημοκρατία είναι να δεχόμαστε το 
αποτέλεσμά της.  Ε, δεν μπορεί να έχουμε την απαίτηση να επιβάλλουμε την άποψή μας και εκεί όπου δεν 
έχουμε θέση ή δεν περνά μια θέση η οποία πιστεύουμε ότι είναι η σωστή.  Και δε θα μπω στη λογική να 
επικαλεστώ συγκεκριμένες συμπεριφορές ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης σήμερα, για να μην κάνω ένα 
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σχήμα, αν είναι δυνατό!  Ούτε η οικονομική αυτονομία ήταν το απόλυτο κριτήριο των σχημάτων και της επιβολής 
σχημάτων.  Δεν ήταν σε καμία περίπτωση το απόλυτο κριτήριο.   

 Σε σχέση με τη Δερύνεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι πολύ ορθά το Δημοκρατικό Κόμμα 
έφερε μια εισήγηση, βλέποντας για την Αμμόχωστο ότι υπάρχει ένας κοινός πλούτος, μια κοινή δημιουργία, και 
τη χώρισαν σε δύο ομάδες, αφού δυστυχώς δεν υπήρχε ομοφωνία να πάμε ενωμένοι με έναν δήμο· αυτό είναι 
το μεγάλο ζητούμενο.  Και πολύ ωραία μπορεί αυτό να αναπτυχθεί σε δύο φάσεις, σήμερα έχουμε το σενάριο 
όπου σε δύο σχήματα -πολύ σωστά και δίκαια- γίνεται ο καταμερισμός του πλούτου και του έργου το οποίο 
προσφέρουν και δημιουργούν όλοι οι πολίτες της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.  Και δεν μπορεί κάποιος να 
ισχυρίζεται -αλήθεια, πραγματικά- ότι ερχόμαστε να αφαιρέσουμε δικαιώματα εθνικού χαρακτήρα από τη 
Δερύνεια.  Μα, αν είναι δυνατό!  Να ενημερώσω το σώμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι, σε σχέση με το 
συγκεκριμένο σχήμα και πρόταση, μιλάμε ότι είναι αντίθετοι, η κοινότητα Αχερίτου, η κοινότητα Φρεννάρους, το 
δημοτικό συμβούλιο Δερύνειας, που -ειρήσθω εν παρόδω- είναι μέσα και από το ΑΚΕΛ-Αριστερά, δεν ξέρω αν 
υπάρχουν Νέες Δυνάμεις αλλά τουλάχιστον από το ΑΚΕΛ-Αριστερά, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου.  Άρα 
λοιπόν, δε θα μπω πραγματικά και δε θέλω, δεν το επιθυμώ να μπω στη λογική ότι επιμένουμε με κομματικό 
μάτι να καθορίσουμε δήμο και θεωρούμε ή προβάλλουμε επιχειρήματα τα οποία ούτε δίκαια είναι ούτε ορθά.  Δεν 
μπορεί να ξεχάσουμε τα δικαιώματα ούτε της Άχνας ως ημικατεχόμενης ούτε του Φρεννάρους ως 
ημικατεχόμενου ούτε της Δερύνειας ως ημικατεχόμενης ούτε του Αγίου Δομετίου ούτε οποιουδήποτε άλλου.  
Άλλα έν’ τούτα και με άλλο τρόπο τυγχάνουν υπεράσπισης.  Δηλαδή πρέπει εξαιτίας και της συνεχιζόμενης 
τουρκικής εισβολής να έρθουμε επιπρόσθετα να τιμωρήσουμε με στασιμότητα τους ημικατεχόμενούς μας 
δήμους, μη δίνοντάς τους την ευχέρεια και τη δυνατότητα να συνεργαστούν με τους γείτονες στις ελεύθερες 
περιοχές;  Αυτό και εάν είναι επιχείρημα το οποίο δεν πατά πουθενά!   

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Δεν πρέπει να επιδιώξουμε τη σύγκρουση, έστω και την υστάτη, αλλά πρέπει να αποφύγουμε όμως και 
το έντονο να επιβάλουμε κάποια άποψη.  Ούτε η Δερύνεια ξεπουλιέται ούτε κανένας ημικατεχόμενος δήμος ή 
κοινότητα.  Η δικαίωσή τους είναι μέσα από τη δημιουργία δυνατοτήτων ανάπτυξής τους, για να μπορούν να 
σταθούν εκεί ουραγοί και να είναι οι φρουροί στη γραμμή αντιπαράθεσης.  Δεν μπορούμε να τους εγκαταλείπουμε 
ως φτωχούς και να τους πληρώνουμε ως στρατιώτες να μας φυλάνε αυτή τη γραμμή αντιπαράθεσης και οι άλλοι 
να πλουτίζουν.  Είμαι τόσο έντονος στο συγκεκριμένο επιχείρημα, γιατί απλούστατα μας αγγίζει!  Και εγώ, επειδή 
μεγάλωσα κάτω από το συρματόπλεγμα και το βίωσα, δεν ανέχομαι τέτοιου είδους προσεγγίσεις ούτε αυτό το 
επιχείρημα, ότι θα πρέπει να μείνω εκεί φρουρός, με τις δυνατότητες ανάπτυξης να είναι μηδενικές! 

 Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

 Τα συγχαρητήριά μου και στον συγχωριανό μου από τον Άγιο Σέργιο, τον Άριστο τον Δαμιανού, για την 
πολύ ικανοποιητική, την πολύ καλή εργασία και προεδρία που έχει επιτελέσει, με καλύπτουν απόλυτα οι 
ευχαριστίες όλων των άλλων συναδέλφων και εύχομαι σήμερα η δική μας απόφαση να είναι απόφαση που 
ανοίγει το αύριο για την τοπική αυτοδιοίκηση.  Αυτό στο τέλος της ημέρας χρειάζεται ο τόπος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Εναπομένουν δεκατρία λεπτά και τριάντα εννέα δευτερόλεπτα.  Θα μιλήσετε κι εσείς, κύριε Γεωργίου;  
Πέντε λεπτά.  Σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Έντιμη κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα τον επόμενο σταθμό της υλοποίησης της 
μεταρρυθμιστικής ατζέντας σε κρίσιμους τομείς της χώρας από την κυπριακή πολιτεία.  Μια ριζοσπαστική 
μεταρρύθμιση, με πρόνοιες που θα ενσταλάζονται στην καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη, άμεσα 
συνυφασμένες με την ποιοτική βελτίωση των συνθηκών στο περιβάλλον που διαβιοί και δραστηριοποιείται.  Η 
αλλαγή αναγκαία, καθότι οι στρεβλώσεις, οι περιορισμένες διοικητικές εξουσίες, οι αδύναμες δημοτικές 
υπηρεσίες και η οικονομική δυσπραγία δήμων και κοινοτήτων δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της υφιστάμενης 
κατάστασης.   

 Η αρχιτεκτονική της μεταρρύθμισης με τα τρία νομοσχέδια ουσιαστικά μετασχηματίζει τον τρόπο 
λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως τον γνωρίσαμε μέχρι σήμερα.  Πρόκειται για πρόνοιες οι οποίες 
εκχωρούν εξουσίες από το κεντρικό κράτος προς τους δήμους με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, που θα 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την πρόσληψη υπαλλήλων χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση άλλων θεσμών, 
με ενισχυμένη και νομοθετικά κατοχυρωμένη κρατική χορηγία €117 εκατομ. και πλέον, με ενιαία ρύθμιση τελών, 
με ισχυρό μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου και συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων, δημιουργώντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο όλες τις προϋποθέσεις για μία σύγχρονη και βιώσιμη τοπική αυτοδιοίκηση.  Οντότητες οι οποίες θα έχουν 
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τη δυνατότητα να προσφέρουν ποιοτικότερες δημοτικές υπηρεσίες στους πολίτες με χαμηλότερη φορολογία και 
πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, που θα υποβοηθήσουν στον προγραμματισμό αναπτυξιακών και 
εγγειοβελτιωτικών έργων προς όφελος των πολιτών.  Στην εξίσωση για την αποτελεσματικότητα της νέας τοπικής 
αυτοδιοίκησης θα συντελέσει και ο αριθμός των σχημάτων που θα προκύψουν από την ψήφιση του σχετικού 
νομοσχεδίου.  Λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα το σενάριο των είκοσι ή περισσότερων δήμων που προωθείται 
σήμερα από πλευράς κομμάτων της αντιπολίτευσης, πραγματικά ο συγκεκριμένος αριθμός δεν εξυπηρετεί το 
ζητούμενο που όλοι θέλουμε και επιθυμούμε.   

 Η δημιουργία των επαρχιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα αποτελούνται από 
νευραλγικούς οργανισμούς, θα οδηγήσει σε έναν ισχυρό τεχνοκρατικό οργανισμό, που θα προσδώσει 
συντονισμό υπηρεσιών, σχεδιασμό κοινών πολιτικών, διαχείριση με ευελιξία, αξιοκρατική λειτουργία, 
εξοικονόμηση πόρων και -το σημαντικότερο- την έγκαιρη εξυπηρέτηση του πολίτη για κάθε αίτημα που 
υποβάλλεται. 

 Οι πιο πάνω πρόνοιες αποτελούν αναμφίβολα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.  Θα ενισχύσουν 
ουσιαστικά, αλλά και θα αναβαθμίσουν πολιτικά τη χρηστή διοίκηση και την ορθολογική αντιμετώπιση των 
αποφάσεων των νέων οργανισμών που θα προκύψουν από τους αιρετούς τοπικούς άρχοντες.   

 Παρά τις αντεγκλήσεις που σημειώθηκαν και συγκεντρώθηκαν ως επί το πλείστον στις συγχωνεύσεις των 
δήμων και κοινοτήτων, υπάρχουν και άλλα ανοικτά και πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είναι η επιμονή διαφόρων 
κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων.  Πρόνοια που πραγματικά αποτελεί 
μια βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια επίτευξης της μεταρρύθμισης.  Μια πολιτική θέση ανερμήνευτη, η οποία 
ακυρώνει τον ρόλο των πολιτικών κομμάτων, ενώ παράλληλα υποσκάπτει τον θεσμό της ίδιας της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.  Ακόμη και στις πιο κρίσιμες ώρες στη σύγχρονη ιστορία του τόπου, στιγμές όπου οι αποφάσεις 
δημιουργούσαν υποχρεώσεις και δικαιώματα στη χώρα και στους πολίτες, όπως ήταν η ένταξη της χώρας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ, η υπογραφή του μνημονίου, υπήρξαν υπεύθυνες ηγεσίες, 
που κράτησαν σταθερά το τιμόνι της χώρας, καθοδηγώντας τους πολίτες με πατριωτισμό και σύνεση.  Παρ’ όλο 
που τέθηκαν ενώπιον όλων των πολιτικών κομμάτων οι ενστάσεις, οι εισηγήσεις και οι ανησυχίες της κυβέρνησης 
περί αντισυνταγματικότητας της συγκεκριμένης πρόνοιας, κάποιοι επιθυμούν να σκέφτονται και να δρουν 
πολιτικά αντίστροφα, επιστρατεύοντας τον λαϊκισμό και τον τακτικισμό, ενώ στην πραγματικότητα αποτάσσονται 
την όποια ευθύνη για τη λήψη απόφασης.   

 Μετά από έντεκα χρόνια διαβουλεύσεων, εκπονήσεις μελετών βιωσιμότητας, δεκάδες συνεδριάσεις της 
επιτροπής Εσωτερικών στην παρουσία όλων των αρμόδιων θεσμικών φορέων, η τολμηρή απόφαση αναβολής 
των δημοτικών εκλογών του 2021 ανεβάζει σήμερα αναντίλεκτα τον πολιτικό και ηθικό πήχη όλων των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων απέναντι στην κυπριακή κοινωνία.  Ο εκσυγχρονισμός του κράτους περνά 
αναμφίβολα μέσα και από την ψήφιση των νομοσχεδίων της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Αναπόφευκτα, θα 
αναμετρηθούν και πάλι οι πολιτικές απόψεις, αλλά και θα ξεχωρίσουν όσοι πραγματικά διακατέχονται από 
μεταρρυθμιστική κουλτούρα και εξωστρέφεια και επιζητούν την ορθολογική λειτουργία του κράτους.   

 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή, καθώς και 
τους αρμόδιους λειτουργούς του υπουργείου του.  Από την πρώτη στιγμή επιδίωξε και έλαβε συνεργασία από 
τη Βουλή, γεφυρώνοντας διαφορές, συνθέτοντας εισηγήσεις, αλλά και τηρώντας ίσες αποστάσεις.  Ειλικρινείς 
ευχαριστίες προς τον πρόεδρο της επιτροπής Εσωτερικών, καθώς και σε όλα τα μέλη για την άριστη και 
εποικοδομητική συνεργασία, καθώς και στη γραμματεία της επιτροπής, που εργάστηκε άοκνα, εξυπηρετώντας 
στο ακέραιο τις εργασίες της επιτροπής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου. 

 Η ώρα είναι 2.20 μ.μ., θα ακολουθήσει μέχρι τις 3.15 μ.μ. ακριβώς διάλειμμα, το οποίο θα αξιοποιηθεί, για 
να συντονιστούν, να προετοιμαστούν όλοι αμέσως μετά για την ψήφιση.  Και θα είμαστε λοιπόν πίσω στην 
αίθουσα της ολομέλειας ακριβώς στις 3.15 μ.μ. 

 Άρα, η συνεδρία της ολομέλειας διακόπτεται, θα συνεχίσουμε στις 3.15 μ.μ. ακριβώς.  Ευχαριστώ πολύ. 

Ώρα διακοπής:  2.20 μ.μ. 

Ώρα επανέναρξης:  3.18 μ.μ. 

 Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με τις διεργασίες του σώματος; 

 Παρακαλώ να πάρουμε όλες και όλοι τις θέσεις μας και θα προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στην ψήφιση 
τροπολογιών και νομοσχεδίων.   

 Να κλείσουν οι πόρτες, παρακαλώ.   

 Ευχαριστώ πολύ τον κ. Κουλία. 
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 Όπως είναι γνωστό, σας έχουν αποσταλεί οι τροπολογίες όλων των κομμάτων και έχετε μπροστά σας 
σχετικό πίνακα, στον οποίο έχουν κωδικοποιηθεί οι τροπολογίες κατ’ άρθρο.  Για σκοπούς διευκόλυνσης της 
ψηφοφορίας των τροπολογιών θα χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα, που είμαι σίγουρη έχουμε όλες και όλοι 
ενώπιόν μας.  Και θα μου επιτρέψουν οι γραμματείς να χειριστώ εγώ τη διαδικασία, όπως τα έχουμε δει και στη 
Σύσκεψη Αρχηγών και με τη σειρά που τα έχουμε βάλει και όπως έχουν τύχει προετοιμασίας.   

 Και ευχαριστώ για ακόμα μια φορά τις υπηρεσίες, όλες και όλους, όσες και όσους έχουν πραγματικά 
συμβάλει, για να έχουμε σήμερα τα προταθέντα νομοσχέδια, τον νυν Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Κωνσταντίνο 
Πετρίδη, τον νυν Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή, την προηγούμενη Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών, προεδρίας της κ. Μαύρου, και όλους τους συναδέλφους, συναδέλφισσες και βεβαίως τον νυν 
πρόεδρο της επιτροπής κ. Άριστο Δαμιανού και τους συναδέλφους, συναδέλφισσες που συμμετέχουν στην 
επιτροπή.   

 Λοιπόν, οι τροπολογίες έχουν κατατεθεί κατ’ άρθρο και έτσι ακριβώς θα ψηφίζονται.  Ξεκινάμε και, 
παρακαλώ, αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, δώστε προσοχή, γιατί θα διαβάζουμε μόνο την 
επεξήγηση και θα μπαίνει μία μία τροπολογία ξεχωριστά.  Δεν έχει έρθει ακόμα η Δημοκρατική Παράταξη.  Ο 
κλητήρας να ενημερώσει ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει, γιατί δεν μπορώ να καθυστερήσω άλλο την ολομέλεια.   

 Οπόταν, θα πω κάποια εισαγωγικά, ελπίζω να έρθουν μέχρι εκείνη την ώρα οι συνάδελφοι, διαφορετικά 
ξεκινούμε.  Έτσι;   

 Έχουν τοποθετηθεί κατ’ άρθρο, ανάλογα με τη σειρά των κομμάτων, όπως ακριβώς το είδαμε και στη 
Σύσκεψη Αρχηγών.  Και δε θα υπάρξει συζήτηση και τοποθέτηση επί τροπολογιών, αυτό έχει ήδη γίνει στην 
πολύωρη προεργασία η οποία έχει προηγηθεί και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την ψήφιση των 
τροπολογιών.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ενημερώστε μας, κυρία Ερωτοκρίτου.  Ευχαριστώ. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Θα προσπαθήσω με όσο το δυνατό περισσότερη λεπτομέρεια να σας ενημερώσω.  Η επιτροπή 
Οικονομικών συνήλθε, εξέτασε το κυβερνητικό νομοσχέδιο, προέκυψε κάποιο πρόβλημα στο νομοσχέδιο όπως 
κατατέθηκε, αναμένουμε, έχω ενημερωθεί ότι έχει κατατεθεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε σας ακούμε. 

 Παρακαλώ, ζήτησα και πριν να… 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ξανά από την αρχή. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Συνήθως παραπονιούνται ότι με ακούν πολύ περισσότερο απ’ όσο θα ήθελαν, μου είναι πρωτόγνωρο 
αυτό το σχόλιο! 

 Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, η επιτροπή Οικονομικών θα πρέπει να συνέλθει ξανά κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας, για να εξετάσει νέο αναθεωρημένο νομοσχέδιο, το οποίο κατατίθεται από την πλευρά της κυβέρνησης 
με τη μορφή του κατεπείγοντος, που αφορά τους φόρους κατανάλωσης στα σχετικά παραρτήματα των σχετικών 
νόμων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα πρέπει να συνέλθετε ξανά, γιατί; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Διότι είναι νέο κείμενο, είναι νέο νομοσχέδιο και πρέπει να το εξετάσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Οπόταν, αντιλαμβάνομαι ότι, μόλις είστε έτοιμοι… 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 
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 Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, διότι είμαι βέβαιη ότι κανένας συνάδελφος δε θα θέλει να 
διακόψει την ψηφοφορία επί των τροπολογιών του νομοσχεδίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, να ολοκληρώσουμε.  Έχει απόλυτο δίκαιο η πρόεδρος της επιτροπής, να ολοκληρωθεί η ψήφιση 
των τροπολογιών του νομοσχεδίου… 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Να δοθούν πέντε λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως.  Και μετά να αποχωρήσει, γιατί θα ξεκινήσει η συζήτηση των προϋπολογισμών… 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Και να ξανασυγκληθεί η ολομέλεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …και θα επανέλθετε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είμαστε έτοιμοι, έτοιμες για την ψήφιση.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Όχι, δε χρειάζεται.   

 Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Τι;  Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε.  Εντάξει; 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Κουλλά.   

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Θα έλεγα σε σχέση με το προηγούμενο θέμα, που έχει μιλήσει η κυρία… 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Λυπούμαι ειλικρινά, λυπούμαι ειλικρινά, αλλά αυτά τα πράγματα είναι καραγκιοζιλίκια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα ξεκινήσουμε αμέσως. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 …που προσβάλλουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων! 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Για ποιο λόγο; 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Είπατε κατά τη διακοπή ότι ξεκινούμε τρεις και τέταρτο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 
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 Πρέπει να ξεκινήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ξεκινήσουμε. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Καταλαβαίνω τη δυσκολία, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, όχι, ήδη ετέλειωσε η δυσκολία, ήρθαν οι συνάδελφοι. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Εντάξει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Οπόταν, είμαστε έτοιμοι, απλώς, επειδή μου εζήτησε τον λόγο ο συνάδελφος, εν μπορώ να του πω…   

 Να μας πείτε…  Πείτε μας, κύριε Κουλλά.   

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Εγώ, κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έν’ κάτι διαδικαστικό; 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Ναι, για το θέμα που εμίλησε η πρόεδρος της επιτροπής θα έλεγα ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Διαφωνείτε; 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αλλά; 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Θα ήθελα να πω ότι αυτό το νομοσχέδιο για τον περί Φόρου Κατανάλωσης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι; 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Να το αφήσουμε στο τέλος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, στο τέλος θα είναι, βεβαίως. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Μετά την ψήφιση, αυτό θα έλεγα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, βεβαίως. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Έληξε το θέμα. 
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 Είμαστε έτοιμοι και ξεκινούμε με την ψηφοφορία για το άρθρο 3.  Βλέπετε ακριβώς τον πίνακα τον οποίο 
έχετε μπροστά σας και με την επεξήγηση θα σας καθοδηγώ, για να μπορέσουμε να ψηφίζουμε σωστά.  Να 
διαβαστεί η τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Νίκου Σύκα, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Νίκου Γεωργίου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος 

του 2020» 

1. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να διαγραφεί το άρθρο 3 και το 
Παράρτημα Ι αυτού. 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η κατάργηση των προνοιών του νομοσχεδίου που 
προβλέπουν τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για τους σκοπούς των προτεινόμενων συνενώσεων 
τοπικών αρχών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι εννέα ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καμία. 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, είκοσι πέντε εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στην τροπολογία του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.  Να διαβαστεί η τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί 

Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 3 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί στο 
εδάφιο (1) αυτού η λέξη «Δεκεμβρίου» (τρίτη γραμμή) από τη λέξη «Μαΐου». 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται να καθορισθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα προκηρύξει τη 
διεξαγωγή δημοψηφισμάτων μέχρι την 31η Μαΐου 2023. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι εννέα ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καμία. 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, είκοσι πέντε εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στην κοινή τροπολογία του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Μαρίνου Σιζόπουλου και Κωστή 
Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

1. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 3 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε- 

 α. να αντικατασταθεί στο εδάφιο (1) αυτού η λέξη «δημοψηφίσματος» (τρίτη γραμμή) από τη φράση 
«τοπικών δημοψηφισμάτων»· και 

 β. να προστεθεί στο εδάφιο (1) αυτού η ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

  «Νοείται ότι τα τοπικά δημοψηφίσματα προκηρύσσονται για σκοπούς εξακρίβωσης της επιθυμίας 
των εγγεγραμμένων εκλογέων εκάστης τοπικής αρχής ως προς την κήρυξή της σε δημοτικό διαμέρισμα 
νέου δήμου, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.». 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται να καθορισθεί ότι τα δημοψηφίσματα τα οποία θα 
διενεργηθούν θα είναι τοπικής σημασίας, έτσι που οι εκλογείς εκάστης τοπικής αρχής που θα συνενωθεί 
σε νέο δήμο να ερωτηθούν για την αλλαγή που αφορά στην οικεία τοπική αρχή, αντί για το σύνολο των 
προτεινόμενων συνενώσεων. 

2. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε- 

 α. Να προστεθεί στο τέλος του εδαφίου (1) του άρθρου 3 αυτού η ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

   «Νοείται περαιτέρω ότι ουδεμία υφιστάμενη κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου τοπική αρχή, δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ περί Δήμων Νόμου, ο οποίος με τον 
παρόντα Νόμο καταργείται, ή των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου, δεν δύναται να 
συνενωθεί με άλλη τοπική αρχή και να αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα, χωρίς να έχει προηγηθεί η 
διενέργεια των ως άνω αναφερόμενων τοπικών δημοψηφισμάτων.»· και   

 β. Να προστεθεί στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 αυτού αμέσως μετά τη φράση «καταργηθέντος νόμου» 
(τέταρτη γραμμή) η φράση «νοουμένου ότι έχουν διενεργηθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 
τοπικά δημοψηφίσματα». 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται να καθορισθεί ότι ουδεμία υφιστάμενη τοπική αρχή δε 
δύναται να συνενωθεί με άλλη τοπική αρχή και να αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα, χωρίς να έχει 
προηγηθεί η διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων.  Επιπροσθέτως, σκοπείται όπως δήμοι οι οποίοι δε 
συνενώνονται με άλλες τοπικές αρχές εξακολουθούν να λειτουργούν ως δήμοι με τη μορφή που 
συστάθηκαν δυνάμει του υπό κατάργηση νόμου, νοουμένου ότι έχουν διενεργηθεί τοπικά 
δημοψηφίσματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι εννέα ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καμία. 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, είκοσι πέντε εναντίον και καμία αποχή, οι τροπολογίες εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τροπολογία του Δημοκρατικού Κόμματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

1. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 3 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί 
το εδάφιο (1) αυτού από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
«(1) Για σκοπούς ίδρυσης και σύστασης των νέων δήμων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4, το 
Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 προκηρύσσει τη διεξαγωγή παγκύπριου 
δημοψηφίσματος μεταξύ των εγγεγραμμένων εκλογέων των αναφερόμενων στο Παράρτημα Ι δήμων 
και κοινοτήτων, καθώς και των αναφερόμενων στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 δήμων, για την 
εξακρίβωση της επιθυμίας των εγγεγραμμένων εκλογέων των εν λόγω τοπικών αρχών ως προς τη 
συνένωσή τους σε νέο δήμο και την κήρυξη της οικείας περιοχής σε δημοτικό διαμέρισμα του νέου 
δήμου.». 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται να καθορισθεί ότι για σκοπούς ίδρυσης και σύστασης των 
νέων δήμων, στο πλαίσιο της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, θα προηγηθεί η διενέργεια παγκύπριου 
δημοψηφίσματος, έτσι που οι εκλογείς των επηρεαζόμενων δήμων και κοινοτήτων, καθώς και των 
δήμων οι οποίοι δεν προτείνεται να συνενωθούν με άλλες τοπικές αρχές να ερωτηθούν για το σύνολο 
των προτεινόμενων συνενώσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι εννέα ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καμία. 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, είκοσι πέντε εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στην τροπολογία της Δημοκρατικής Παράταξης. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

1. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε- 

 α. να αντικατασταθούν τα άρθρα 3 και 4 αυτού από το ακόλουθο άρθρο: 

  «3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο ιδρύονται δήμοι με καθορισμένη έδρα οι οποίοι αποτελούνται από 
δημοτικά διαμερίσματα και των οποίων τα δημοτικά όρια συμπίπτουν με την εξωτερική περιφέρεια 
των ορίων των όμορων δήμων. 

   (2) Τα δημοτικά διαμερίσματα αντιστοιχούν σε υφιστάμενους κατά την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του παρόντος Νόμου δήμους ή/και υφιστάμενες κατά την εν λόγω ημερομηνία 
κοινότητες: 

   Νοείται ότι οποιοσδήποτε δήμος δεν εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (3) ή του άρθρου 4 
εξακολουθεί να λειτουργεί ως δήμος με τη μορφή που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του 
καταργηθέντος νόμου. 

   (3) Με βάση τον παρόντα Νόμο, ιδρύονται οι νέοι δήμοι, οι οποίοι αποτελούνται από 
δημοτικά διαμερίσματα, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Ι. 

   (4) Οι δήμοι οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας 
εξακολουθούν να υφίστανται ως δήμοι χωρίς τη συνένωσή τους με άλλους δήμους και στο εξής 
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.»· 

 β. να αντικατασταθεί ο τίτλος του Παραρτήματος Ι αυτού από τον ακόλουθο τίτλο:  «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ»· και 

 γ. να διαγραφεί από το Παράρτημα Ι αυτού η φράση «Για σκοπούς ίδρυσης και σύστασης νέων 
δήμων [...], ως ακολούθως:» (πρώτη μέχρι τέταρτη γραμμή). 

 
Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η κατάργηση των προνοιών του νομοσχεδίου που 
προβλέπουν τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για τους σκοπούς των προτεινόμενων συνενώσεων 
τοπικών αρχών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι εννέα ψήφοι υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Καμία. 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, είκοσι πέντε εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Και προχωρούμε στο άρθρο 4, σελίδα 5.  Να διαβαστεί η τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Νίκου Σύκα, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Νίκου Γεωργίου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος 

του 2020» 

2. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 4 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί 
από το ακόλουθο άρθρο: 

 «Ίδρυση και 
σύσταση  

δήμων. 

4.-(1) Με τον παρόντα Νόμο ιδρύονται και συστήνονται δήμοι με καθορισμένη 
έδρα, οι οποίοι αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα όπως καθορίζεται στις 
διατάξεις του εδαφίου (3) και των οποίων τα δημοτικά όρια συμπίπτουν με την 
εξωτερική περιφέρεια των ορίων των όμορων δήμων. 

   (2) Τα δημοτικά διαμερίσματα που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) 
αντιστοιχούν σε δήμους συσταθέvτες δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ καταργηθέvτoς 
νόμoυ και υφιστάμενους κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου ή/και κοινότητες συσταθείσες δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινοτήτων 
Νόμου και υφιστάμενες κατά την εν λόγω ημερομηνία:  

   Νοείται ότι οποιοσδήποτε δήμος ο οποίος κατά την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος Νόμου δεν εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (3) του 
παρόντος άρθρου ή του άρθρου 4 εξακολουθεί να λειτουργεί ως δήμος με τη μορφή 
που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος νόμου. 

   (3) Με βάση τον παρόντα Νόμο, ιδρύονται οι νέοι δήμοι, οι οποίοι αποτελούνται 
από δημοτικά διαμερίσματα όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.». 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η αναθεώρηση ορισμένων προνοιών αναφορικά με την 
ίδρυση των νέων δήμων, ώστε να διαλαμβάνουν όσα προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο πριν από την 
ένταξη σε αυτό προνοιών για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν…   

 Ναι, κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Θα παρακαλούσα να επεξηγηθεί η τροπολογία επακριβώς. 

ΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ: 

 Ακριβώς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Σύκα; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Είναι ασαφής η διατύπωση, θα παρακαλούσαμε να γνωρίζουμε την πρόθεση του Συναγερμού. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Έχει απόλυτο δίκαιο ο συνάδελφος, κυρία Πρόεδρε. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 …αποσύρουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 
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 Πολύ καλά, αυτό περίμενα, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ!  Άρα, η τροπολογία αποσύρεται. 

 Προχωρούμε στη σελίδα 6, είναι το άρθρο 13, και ξεκινάμε με την πρώτη τροπολογία…   

 Ναι, κύριε Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Απλώς, ναι, επειδή υπάρχει ταυτότητα των δύο τροπολογιών της ΕΔΕΚ με τους Οικολόγους, για να 
απλοποιήσουμε τη διαδικασία, τζιαι επειδή έν’ απλό.  Να τεθεί ότι είναι κοινή τροπολογία με δύο μικροδιορθώσεις, 
τις οποίες θα σας τες πω αμέσως μετά βεβαίως, αφού ακολουθήσουμε το αποτέλεσμα του ΔΗΚΟ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τι εισηγείστε δηλαδή; 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Είναι κοινή δηλαδή η τροπολογία, διαγράφεται το άρθρο 1 (γ) από την πρόταση της ΕΔΕΚ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι; 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 …υιοθετείται η τροπολογία, υποστοιχεία 1(β), των Οικολόγων με διαγραφή της πρώτης επιφύλαξης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα… 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 …και υιοθετείται η τροπολογία πάλι των Οικολόγων 1(γ) στην τροπολογία της ΕΔΕΚ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Ευσταθίου, θα μου επιτρέψετε, χωρίς να θέλω να σας στεναχωρήσω, να μην προχωρήσουμε, γιατί 
θα περιπλεχθεί πάρα πολύ η τροπολογία η συγκεκριμένη.  Ήδη βλέπω αρκετούς συναδέλφους που δεν έχουν 
κατανοήσει το περιεχόμενο.  Και τελευταία στιγμή ουσιαστικά διαμορφώνεται νέα τροπολογία, που εκτιμώ δε θα 
έχουν τον χρόνο οι συνάδελφοι να την κατανοήσουν και να την επεξεργαστούν.  Οπόταν, από τη στιγμή… 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Κανένα πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ που με βοηθάτε -πραγματικά το εκτιμώ- και, από τη στιγμή που έχουμε δύο ξεχωριστές 
τροπολογίες, νομίζω να τις αφήσουμε ως έχουν και μπορείτε αναλόγως να αποφασίσετε ποια θα στηρίξετε.  Γιατί 
όντως έχουν παρόμοιο αντικείμενο.   

 Ξεκινάμε λοιπόν με την τροπολογία του…   

 Κύριε Δαμιανού, θέλετε τον λόγο;   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Άριστο Δαμιανού) 

 Ναι, ευχαριστώ.   

 Να διαβαστεί η τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

2. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 13 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί 
στο εδάφιο (4) αυτού το κείμενο που αρχίζει με τη φράση «Ο αριθμός των συμβούλων» (πρώτη γραμμή) 
και τελειώνει με τη φράση «26 σύμβουλοι:» (δέκατη τέταρτη γραμμή) από το ακόλουθο κείμενο: 

 «Ο αριθμός των συμβούλων που μετέχουν στο συμβούλιο, περιλαμβανομένων των αντιδημάρχων, δεν 
δύναται να είναι μικρότερος των 16 και μεγαλύτερος 30, όπως προβλέπεται ειδικότερα πιο κάτω: 
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 α. Σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς δεν υπερβαίvoυv τις δέκα χιλιάδες (10 000):  16 σύμβουλοι· 

 β. σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις δέκα χιλιάδες (10 000), αλλά δεν 
υπερβαίvoυv τις είκοσι χιλιάδες (20 000):  20 σύμβουλοι· 

 γ. σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις είκοσι χιλιάδες (20 000), αλλά δεν 
υπερβαίvoυv τις τριάντα χιλιάδες (30 000):  24 σύμβουλοι· 

 δ. σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις τριάντα χιλιάδες (30 000):  30 σύμβουλοι:». 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η αύξηση των δημοτικών συμβούλων των νέων δήμων 
κατά τέσσερις δημοτικούς συμβούλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι η τροπολογία του Δημοκρατικού Κόμματος. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, πενήντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Ωραία! 

 Προχωρούμε μετά με την τροπολογία του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Μαρίνου Σιζόπουλου και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

1. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 13 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε- 

 α. να αντικατασταθεί το εδάφιο (2) αυτού από το ακόλουθο εδάφιο: 

  «(2) Κάθε συμβούλιο αποτελείται από τον δήμαρχο και τους συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται 
από τους δημότες εκλογείς, καθώς και τους αντιδημάρχους, οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη 
του συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού.»· 

 β. να διαγραφεί από την παράγραφο (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13 αυτού η φράση «οι 
αντιδήμαρχοι» (πρώτη γραμμή)· 

 γ. να διαγραφούν οι παράγραφοι (γ) και (δ) του εδαφίου (5) αυτού· 

 δ. να διαγραφεί το εδάφιο (6) αυτού.». 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η εκλογή του δημάρχου και των μελών του δημοτικού 
συμβουλίου εκάστου δήμου με ενιαία και καθολική ψηφοφορία, εντός των δημοτικών ορίων και όχι σε 
επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος.  Επιπροσθέτως, σκοπείται η εκλογή αντιδημάρχου για έκαστο 
δημοτικό διαμέρισμα μεταξύ των εκλελεγμένων δημοτικών συμβούλων εκάστου νέου δήμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας της ΕΔΕΚ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Εφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εφτά υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα οκτώ εναντίον. 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους εναντίον, εφτά υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Λοιπόν, τώρα πάμε στις τροπολογίες της Δημοκρατικής Παράταξης. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

2. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 13 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε- 

 α. να αντικατασταθεί το εδάφιο (2) αυτού από το ακόλουθο εδάφιο: 

  (2) Κάθε συμβούλιο αποτελείται από τον δήμαρχο και τους συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται 
από τους δημότες εκλογείς, καθώς και τους αντιδημάρχους εκάστου δημοτικού διαμερίσματος 
του οικείου δήμου, έκαστος εκ των οποίων εκλέγεται από τα μέλη του συμβουλίου που 
προέρχονται από το ίδιο δημοτικό διαμέρισμα κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού.»· 

 β. να διαγραφεί από την παράγραφο (α) του εδαφίου (5) αυτού η φράση «οι αντιδήμαρχοι» (πρώτη 
γραμμή)· 

 γ. να διαγραφεί η παράγραφος (γ) του εδαφίου (5) αυτού·  

 δ. να διαγραφούν οι επιφυλάξεις του εδαφίου (6) αυτού. 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η εκλογή αντιδημάρχου για έκαστο δημοτικό διαμέρισμα 
μεταξύ των εκλελεγμένων δημοτικών συμβούλων του οικείου δημοτικού διαμερίσματος εκάστου νέου 
δήμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της πρώτης τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εφτά. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα εφτά. 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα εφτά ψήφους εναντίον, εφτά υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη τροπολογία της ΔΗΠΑ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

3. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 13 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί 
στο εδάφιο (4) αυτού η λέξη «περιλαμβανομένων» (δεύτερη γραμμή) από τη λέξη «εξαιρουμένων». 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία, που τίθεται προς ψήφιση, νοουμένου ότι απορρίφθηκε η αμέσως 
προηγούμενη, σκοπείται να μην περιλαμβάνονται οι αντιδήμαρχοι στον προβλεπόμενο συνολικό 
αριθμό των συμβούλων που θα εκλέγονται σε κάθε διαμέρισμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έντεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έντεκα. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους εναντίον, έντεκα υπέρ και τρεις αποχές, η δεύτερη τροπολογία 
απορρίπτεται. 

 Προχωρούμε στην τροπολογία του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ μέρους του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

1. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 13 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε- 

 α. να διαγραφεί από την παράγραφο (α) του εδαφίου (5) αυτού η φράση «οι αντιδήμαρχοι» (πρώτη 
γραμμή)· 

 β. να αντικατασταθεί η παράγραφος (γ) του εδαφίου (5) αυτού από την ακόλουθη παράγραφο: 

 
 

«(γ) Ο δήμαρχoς συγκαλεί τo ταχύτερo δυvατόv μετά τηv εκλoγή vέoυ συμβoυλίoυ συvεδρίαση 
αυτού, της oπoίας πρoεδρεύει, και κατά τηv εν λόγω συvεδρίαση oι σύμβoυλoι εκλέγoυv μεταξύ 
τους με μυστική ψηφοφορία έναν (1) αvτιδήμαρχo για έκαστο δημοτικό διαμέρισμα: 

   Νoείται ότι οι υποψήφιοι αντιδήμαρχοι έχουν συνήθη διαμονή ή δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά σε τόπο με διεύθυνση εντός των ορίων του οικείου δημοτικού διαμερίσματος το 
οποίο επιθυμούν να εκπροσωπούν: 

   Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία σε συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα 
έχει εκλεγεί μόνο ένας (1) σύμβουλος, η θέση του αντιδημάρχου καταλαμβάνεται από αυτόν: 
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   Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ουδείς σύμβουλος εκλεγεί σε δημοτικό 
διαμέρισμα, υποψηφιότητα για τη θέση του αντιδημάρχου στο εν λόγω δημοτικό διαμέρισμα 
δύναται να θέσουν όλοι οι σύμβουλοι του οικείου δήμου, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων που 
καθορίζονται: 

   Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων διενεργείται κλήρωση για την 
εκλογή του αντιδημάρχου συγκεκριμένου δημοτικού διαμερίσματος.»· και 

 (γ) να αντικατασταθεί στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (5) αυτού η φράση «ανά δημοτικό 
διαμέρισμα» (δεύτερη γραμμή) από τη φράση «από τους δημότες εκλογείς του δήμου» και να 
προστεθεί στο τέλος αυτής η ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

 
 

 Νοείται ότι όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου αποτελούν μία ενιαία εκλογική 
περιφέρεια.». 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η εκλογή των αντιδημάρχων να γίνεται από το νεοεκλεγέν 
δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του υπό κατάργηση περί Δήμων Νόμου, 
αντί με άμεση εκλογή από το εκλογικό σώμα, όπως προτείνεται στο νομοσχέδιο.  Παράλληλα, 
εισάγονται επιμέρους πρόνοιες αναφορικά με την εν λόγω εκλογή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εφτά. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα οκτώ. 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους εναντίον, εφτά υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωρούμε στο άρθρο 15, στη σελίδα 9. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Μαρίνου Σιζόπουλου και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

2. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 15 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί 
το εδάφιο (3) αυτού από το ακόλουθο εδάφιο:  

 «(3) Πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να εκλεγεί 
δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος στον δήμο εντός των ορίων του οποίου έχει την επαγγελματική 
του στέγη ή ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελμα ή το επιτήδευμά του για συνεχή περίοδο διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ανεξαρτήτως της συνήθους διαμονής αυτού σε άλλο δήμο ή κοινότητα.». 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η αποτελεσματική εφαρμογή της πρόνοιας βάσει της 
οποίας θα δύναται να υποβάλει πρόσωπο υποψηφιότητα για δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος 
στον δήμο εντός των ορίων του οποίου έχει την επαγγελματική του στέγη ή ασκεί κατά κύριο λόγο το 
επάγγελμα ή το επιτήδευμά του, δεδομένου ότι ο εν λόγω δήμος ουσιαστικά κατέστη το κέντρο των 
δραστηριοτήτων του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας της ΕΔΕΚ; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πενήντα πέντε. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Και προχωρούμε στο άρθρο 18, στη σελίδα 10.  Να διαβαστεί η τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

3. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 18 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να προστεθεί στη 
δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση 
«καταργηθέντος νόμου» (τρίτη γραμμή), η φράση «καθώς και η θητεία στο αξίωμα του δημάρχου ή του 
δημοτικού συμβούλου η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι 
επόμενες μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου γενικές δημοτικές εκλογές,». 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται να μην προσμετράται, για σκοπούς εφαρμογής της 
πρόνοιας που προβλέπει περιορισμό των θητειών στο αξίωμα του δημάρχου ή του δημοτικού 
συμβούλου, η θητεία προσώπου η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα 
διενεργηθούν οι επόμενες γενικές δημοτικές εκλογές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας του Δημοκρατικού Κόμματος; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι δύο. 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, είκοσι δύο εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στην τροπολογία του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.  Να διαβαστεί η τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Μαρίνου Σιζόπουλου και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

3. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 18 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να διαγραφεί η 
παράγραφος (στ) του εδαφίου (1) αυτού. 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διαγραφή της πρόνοιας βάσει της οποίας πρόσωπο το 
οποίο έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα του δημάρχου ή του μέλους δημοτικού συμβουλίου για τρεις (3) 
συνολικά θητείες δε θα δύναται να εκλεγεί δήμαρχος ή μέλος δημοτικού συμβουλίου, αντίστοιχα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι δύο. 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, είκοσι δύο αποχές και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στο άρθρο 35, είναι η τροπολογία του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, στη 
σελίδα 11.  Να διαβαστεί η τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ μέρους του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

2. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 35 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε- 

 α. να αντικατασταθεί το εδάφιο (2) αυτού από το ακόλουθο εδάφιο: 

  «(2) Για τον σκοπό αυτό το σύνολο των έγκυρων ψήφων για την εκλογή των συμβούλων του 
δήμου διαιρείται διά του αριθμού των θέσεων συμβούλων του οικείου δήμου και το πηλίκο της 
διαίρεσης αυτής, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο με το οποίο 
διαιρείται η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, ήτοι το σύνολο των υπέρ αυτού έγκυρων ψήφων 
στον οικείο δήμο, και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες θέσεις συμβούλων όσες φορές το 
εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη.»· και 

 β. να διαγραφεί από την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (6) αυτού η φράση «σε κάθε δημοτικό 
διαμέρισμα του δήμου» (δεύτερη γραμμή). 

  (3) Με βάση τον παρόντα Νόμο, ιδρύονται οι νέοι δήμοι, οι οποίοι αποτελούνται από δημοτικά 
διαμερίσματα όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.». 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η εφαρμογή της απλής αναλογικής στην εκλογική 
διαδικασία για σκοπούς ανάδειξης των δημοτικών συμβούλων.  Ειδικότερα, καθορίζεται ότι ο δήμος θα 
θεωρείται κατά την πρώτη κατανομή θέσεων ως μία ενιαία εκλογική περιφέρεια και η ψηφοφορία θα 
διεξάγεται εντός των δημοτικών ορίων, αντί σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος όπως προτείνεται στο 
νομοσχέδιο.  Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μείωση του εκλογικού μέτρου και αυξάνεται η 
πιθανότητα εκλογής υποψηφίων από τα μικρότερα πολιτικά κόμματα, που ενισχύει τη διατήρηση 
πολυφωνίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών;  Μάλιστα;  
Παρακαλώ.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη) 

 Το μικρόφωνό σας, δε σας ακούω.  Η προηγούμενη;  Μάλιστα. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Την τροπολογία της ΕΔΕΚ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Αποσύρθηκε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, δεν αποσύρθηκε, έχω πει, επειδή είναι ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, με την τροπολογία που 
υπερψηφίστηκε… 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …του Δημοκρατικού Κόμματος, δεν ισχύει.  Ωραία!   

 Οπόταν, είμαστε στην ψήφιση της τροπολογίας του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εφτά. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα οκτώ. 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους εναντίον, εφτά υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Άρθρο 36.  Η πρώτη τροπολογία είναι από το Δημοκρατικό Κόμμα. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Θα αποσύρουμε αυτή την τροπολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Μάλιστα, αποσύρεται.  Ωραία, άρα αποσύρεται και προχωρούμε στην επόμενη, που είναι της 
Δημοκρατικής Παράταξης.  Αντιλαμβάνομαι ισχύει, έτσι;   

 Ωραία!  Να διαβαστεί η τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

4. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 36 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί 
από το ακόλουθο άρθρο: 

 «36.-(1) Εάν μετά τη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 κατανομή θέσεων που διενεργήθηκε 
σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα παραμένουν αδιάθετες θέσεις συμβούλων, διενεργείται από τον Έφορο 
Εκλογής δεύτερη κατανομή θέσεων στον δήμο, που θεωρείται ως μία εκλογική περιφέρεια, μεταξύ των 
υποψηφίων των συνδυασμών κομμάτων, των συνδυασμών των συνασπισμών κομμάτων και των 
ανεξάρτητων υποψηφίων, ανεξαρτήτως αν έχουν δικαιωθεί ή όχι με οποιαδήποτε θέση κατά την πρώτη 
κατανομή και χωρίς να απαιτείται να έχουν συγκεντρώσει συγκεκριμένο ποσοστό επί του συνόλου των 
έγκυρων ψήφων είτε στο οικείο διαμέρισμα είτε στον οικείο δήμο. 

 (2) Για σκοπούς της δεύτερης κατανομής αθροίζεται το σύνολο των εκ της πρώτης κατανομής 
αχρησιμοποίητων υπολοίπων των συμμετεχόντων στη δεύτερη κατανομή και το άθροισμα αυτό 
διαιρείται διά τoυ αριθμού των αδιάθετων θέσεων συμβούλων.  Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, μη 
περιλαμβαvoμέvoυ τoυ κλάσματoς, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της δεύτερης κατανομής.  Περαιτέρω, 
διά τoυ εκλογικού αυτού μέτρου διαιρείται κεχωρισμένως το σύνολο των αχρησιμοποίητων εκ της 
πρώτης κατανομής υπολοίπων ενός εκάστου κόμματος, συνασπισμού κομμάτων και συνδυασμού 
ανεξαρτήτων που μετέχουν στη δεύτερη κατανομή, το δε πηλίκο της διαιρέσεως αυτής, 
παραλειπομένου τoυ κλάσματoς, δεικνύει τον αριθμό των θέσεων τις οποίες έκαστο κόμμα, 
συνασπισμός κομμάτων ή συνδυασμός αvεξαρτήτωv λαμβάνει στη δεύτερη κατανομή. 

 (3) Οι θέσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με το εδάφιο (2) καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους 
οι οποίοι έχουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και, εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι 
υποψήφιοι, κατά τη σειρά κατά την οποία έκαστος υποψήφιος προηγείται στο ψηφοδέλτιο του 
δικαιωθέντος κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων. 

 (4) Οι θέσεις που παραμένουν αδιάθετες παραχωρούνται ανά μία κατά σειρά στο κόμμα ή συνασπισμό 
κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων που παρουσιάζει τα υψηλότερα εκ της δεύτερης κατανομής 
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.». 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται να διασαφηνιστούν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναφορικά 
με τη διενέργεια δεύτερης κατανομής θέσεων σε έκαστο δημοτικό διαμέρισμα.  Ειδικότερα, καθορίζεται 
ότι στη δεύτερη κατανομή θέσεων ο δήμος θα θεωρείται ως μία εκλογική περιφέρεια, καθώς και ότι δε 
θα απαιτείται η συγκέντρωση από τους υποψηφίους συγκεκριμένου ποσοστού επί του συνόλου των 
έγκυρων ψήφων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα έξι. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εννέα. 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, εννέα εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στην τροπολογία του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.  Να διαβαστεί η 
τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ μέρους του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

3. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 36 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί 
η φράση «δημοτικό διαμέρισμα» (δεύτερη γραμμή) από τη λέξη «δήμο». 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η εφαρμογή της απλής αναλογικής στην εκλογική διαδικασία.  
Ειδικότερα, καθορίζεται ότι ο δήμος θα θεωρείται κατά τη δεύτερη κατανομή θέσεων ως μία ενιαία 
εκλογική περιφέρεια και η ψηφοφορία θα διεξάγεται εντός των δημοτικών ορίων, αντί σε επίπεδο 
δημοτικού διαμερίσματος, όπως προτείνεται στο νομοσχέδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα έξι. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εννέα. 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, εννέα εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

(Γελώντας) 

 Ευχαριστούμε τον κ. Κυπριανού, που φαίνεται να μας παρακολουθεί προσεκτικά! 

 Στο άρθρο 43 έχουμε κοινή τροπολογία Δημοκρατικού Κόμματος και ΕΔΕΚ.  Να διαβαστεί η τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και Μαρίνου Σιζόπουλου και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του 

Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020»  

 Γίνεται εισήγηση για κατάργηση των άρθρων 43(2)(δ)((i), 53, 66(1)(β), 68, 69, 102, 112(γ), 144(1)(β), 147 
και 150 του πιο πάνω νομοσχεδίου.  

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται να απαλειφθούν οι πρόνοιες του νομοσχεδίου αναφορικά με 
τη μεταφορά στους δήμους των αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκούνται από τις σχολικές εφορείες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της κοινής τροπολογίας του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεκαέξι. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα. 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα ψήφους εναντίον, δεκαέξι υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Η επόμενη τροπολογία είναι στο άρθρο 50 και είναι κοινή από το ΑΚΕΛ, το Δημοκρατικό Κόμμα και τους 
Οικολόγους. 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κ. Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά Νέες Δυνάμεις, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος και 
Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών για το 

νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 50 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε: 

1. να προστεθούν στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού οι ακόλουθες επιφυλάξεις: 

  «Νοείται ότι η στάθμευση ηλεκτροκίνητου οχήματος ή οχήματος κινούμενου με ηλεκτροκίνητη 
μηχανή σε δημοτικό χώρο στάθμευσης στον οποίο η στάθμευση οχημάτων δεν ελέγχεται από μηχανισμό 
ή άλλο σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου του οχήματος επιτρέπεται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε 
δικαιώματος: 

  Νοείται περαιτέρω ότι ο δήμος εκδίδει δελτίο δωρεάν στάθμευσης του εν λόγω οχήματος για τους 
σκοπούς της πιο πάνω επιφύλαξης, με την επίδειξη του πιστοποιητικού εγγραφής του ηλεκτροκίνητου 
οχήματος ή του οχήματος κινούμενου με ηλεκτροκίνητη μηχανή, το οποίο ισχύει για παγκύπρια χρήση και 
το οποίο τοποθετείται σε ορατή θέση στο πάνω μέρος του ανεμοθώρακα του οχήματος,»· 

2. να προστεθούν στο εδάφιο (6) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, οι ακόλουθοι νέοι όροι και οι 
ορισμοί τους: 

 «“δημοτικός χώρος στάθμευσης” σημαίνει τον χώρο για τη στάθμευση μηχανοκίνητου οχήματος μέσα στα 
δημοτικά όρια ο οποίος έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτό από το Συμβούλιο· 

 “ηλεκτροκίνητο όχημα ή όχημα κινούμενο με ηλεκτροκίνητη μηχανή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον 
όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·»· και 

3. να αντικατασταθεί στον ορισμό του όρου «μηχανοκίνητο όχημα», στο εδάφιο (6) αυτού, η φράση «όχημα 
που κινείται με ηλεκτρισμό που λαμβάνεται από οπουδήποτε» από τη φράση «ηλεκτροκίνητο όχημα ή 
όχημα κινούμενο με ηλεκτροκίνητη μηχανή».΄ 

Σημειώσεις:  

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τη δωρεάν στάθμευση 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων και οχημάτων κινούμενων με ηλεκτροκίνητη μηχανή σε δημοτικό χώρο 
στάθμευσης στον οποίο η στάθμευση οχημάτων δεν ελέγχεται από μηχανισμό ή άλλο σύστημα ελέγχου 
εισόδου και εξόδου οχημάτων. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, πενήντα έξι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η κοινή τροπολογία εγκρίνεται.  
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Προχωράμε στην επόμενη τροπολογία, που είναι της Δημοκρατικής Παράταξης, κάτω από το άρθρο 52. 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 52 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να προστεθεί στο 
τέλος αυτού το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(2) Ο ιδιοκτήτης εκάστης οικοδομής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να διενεργείται κάθε δέκα 
(10) χρόνια έλεγχος για τη στατική επάρκεια και πολεοδομική καταλληλότητα της οικοδομής από 
επαγγελματίες αρχιτέκτονες ή πολιτικούς μηχανικούς, εγγεγραμμένους στο Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου, και συμμορφώνεται με τυχόν υποδείξεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται 
πιστοποιητικό καταλληλότητας της οικοδομής, το οποίο ακολούθως υποβάλλεται εντός εύλογου χρόνου 
στον οικείο δήμο.  

(3) Ο έλεγχος των οικοδομών διενεργείται εντός δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της πρώτης 
ηλεκτροδότησης της οικοδομής και ακολούθως κάθε δέκα (10) χρόνια από την έκδοση του τελευταίου 
εκδοθέντος πιστοποιητικού καταλληλότητας. 

(4) Ο ιδιοκτήτης υφιστάμενης οικοδομής οφείλει, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, να υποβάλει στον οικείο δήμο πιστοποιητικό 
καταλληλότητας της οικοδομής, κατόπιν διενέργειας ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), 
ακολούθως δε ο έλεγχος οικοδομής που ανηγέρθη πριν από το έτος 1960 διενεργείται κάθε πέντε (5) 
χρόνια, ενώ οικοδομής που ανηγέρθη μετά το έτος 1960 διενεργείται κάθε δέκα (10) χρόνια. 

(5)  Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των εδαφίων (2) έως 
(4) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ 
(€1.700) ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η εισαγωγή προνοιών αναφορικά με τη διενέργεια κατά 
ορισμένα χρονικά διαστήματα ελέγχου για τη στατική επάρκεια και πολεοδομική καταλληλότητα κάθε 
οικοδομής, από επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, για 
σκοπούς εξασφάλισης πιστοποιητικού καταλληλότητας των οικοδομών. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Θέλετε τον λόγο, κύριε Μουσιούττα; 

 Παρακαλώ, συγγνώμη, δε σας είδα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι η ισχύς αυτής της τροπολογίας θα είναι από τον Μάιο του 2024, όπως 
και όλων των άλλων που ψηφίζουμε.  Άρα, δίδεται το χρονικό διάστημα στις υπηρεσίες ή στο κράτος ή στην 
αρμόδια επιτροπή να επιληφθεί θεμάτων που μπορεί να άπτονται αυτών που προνοεί η τροπολογία, ούτως ώστε 
να τα διευθετήσει μέσα στα δύο χρόνια που υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Με την ιδιότητα του προέδρου -δε θα καταχραστώ τον χρόνο- απλώς να ενημερώσω, γιατί είναι ξεκάθαρη 
η κοινή βούληση όλων, ότι υπάρχει μια σειρά ανάλογων ρυθμίσεων που προτείνονται.  Επί της φιλοσοφίας 
συμφωνούμε -και η κ. Ατταλίδου με προτάσεις εκ μέρους των Οικολόγων- έχουμε δεσμευτεί ομόφωνα ότι ως 
επιτροπή κατά προτεραιότητα ανάλογα ζητήματα πολεοδομίας, ηχορύπανσης, οχληρίας κ.λπ. θα τα δούμε στους 
ειδικούς νόμους, γιατί αυτό είναι το ενδεδειγμένο.  Είναι και ο λόγος που δε θα την ψηφίσουμε.  Όχι επί της αρχής 
διαφωνία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Σας ευχαριστώ που το διευκρινίζετε και είναι πολύ σημαντικό, γιατί φαίνεται κιόλας η διάθεση της 
επιτροπής να επιλαμβάνεται των θεμάτων που φυσιολογικά θα προκύψουν. 

 Λοιπόν, ισχύει η τροπολογία σας, κύριε Μουσιούττα, έτσι; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Ισχύει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Οπόταν, προχωράμε στην έγκρισή της, έτσι όπως ακριβώς την έχω αναγνώσει. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

 Είναι η τροπολογία της ΔΗΠΑ, υπενθυμίζω.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Με είκοσι εννέα ψήφους εναντίον, είκοσι τέσσερις υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωράμε στο άρθρο 55, στην τροπολογία εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης.  

Προτεινόμενες τροπολογίες του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 55 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε: 

1. να προστεθεί, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(3)(α)  Ουδεμία άδεια χορηγείται από τον δήμο για τη χρήση οικοδομών ή υποστατικών που εκπέμπουν 
ηχογραφημένη ή ζωντανή μουσική η οποία προκαλεί ή είναι δυνατό να προκαλεί ηχητική οχληρία σε 
παρακείμενες κατοικίες ή άλλους ευαίσθητους δέκτες, εκτός εάν και μέχρις ότου o αιτητής ο οποίος αιτείται 
την έκδοση της άδειας αυτής υποβάλει τραπεζική εγγύηση ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), η οποία 
παραμένει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της χορηγηθείσας άδειας για πιστή τήρηση του όρου της 
μη πρόκλησης οχληρίας στους περιοίκους από την εκπομπή μουσικής. 

(β) Για σκοπούς χορήγησης άδειας από τον δήμο για τη χρήση οικοδομών ή υποστατικών που εκπέμπουν 
ηχογραφημένη ή ζωντανή μουσική με τη χρήση μεγαφώνων, απαιτείται η προσκόμιση από τον 
ενδιαφερόμενο αιτητή ακουστικής μελέτης διενεργηθείσας από μελετητή ακουστικής, προς επιβεβαίωση 
της τοποθέτησης των αναγκαίων μηχανισμών οριοθέτησης του ανώτατου ορίου έντασης ήχου, σε 
περίπτωση που με βάση την εν λόγω μελέτη τούτο κρίνεται αναγκαίο: 

 Νοείται ότι οι όροι “ακουστική μελέτη” και “μελετητής ακουστικής” έχουν την έννοια που αποδίδεται 
στους όρους αυτούς στο άρθρο 2 του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου.»· και 

2. να προστεθεί στο εδάφιο (7) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «και» (δέκατη πέμπτη γραμμή), η φράση «να 
εκδώσει διάταγμα απαγόρευσης ή/και τερματισμού χρήσης της ως άνω οικοδομής, υποστατικού, χώρου 
ή αντισκήνου,». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η εισαγωγή προνοιών, ώστε να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ηχητικής οχληρίας που προκαλείται από τη λειτουργία χώρων 
αναψυχής. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 



1445 

 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Με σαράντα ψήφους εναντίον, δεκαέξι υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωράμε στη σελίδα 18, στο άρθρο 70, στην τροπολογία από το Δημοκρατικό Κόμμα.   

Προτεινόμενες τροπολογίες του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 70 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε: 

1. να αντικατασταθεί στο εδάφιο (2) αυτού η φράση «ο αντιδήμαρχος αυτού, που αναδεικνύεται από το οικείο 
δημοτικό διαμέρισμα, και οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται σε αυτό» (πρώτη μέχρι τρίτη γραμμή) 
από τη φράση «όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα, 
περιλαμβανομένου του αντιδημάρχου, ο οποίος αναδεικνύεται από το οικείο δημοτικό διαμέρισμα»· και 

2. να προστεθεί στο εδάφιο (2) αυτού η ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

 «Νοείται ότι η Επιτροπή Διαμερίσματος είναι τουλάχιστον πενταμελής και, σε περίπτωση που στο 
οικείο δημοτικό διαμέρισμα έχουν εκλεγεί λιγότεροι των πέντε (5) συμβούλων, αναλαμβάνουν ως μέλη 
στην εν λόγω επιτροπή οι ακολουθούντες στην κατάταξη των αποτελεσμάτων της εκλογής και μη 
εκλεγέντες στο εν λόγω διαμέρισμα υποψήφιοι σύμβουλοι κατά σειρά των σταυρών προτίμησης που 
έλαβαν.». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται όπως η Επιτροπή Διαμερίσματος εκάστου δημοτικού 
διαμερίσματος των νέων δήμων είναι τουλάχιστον πενταμελής.  Σε περίπτωση δε που στο οικείο δημοτικό 
διαμέρισμα έχουν εκλεγεί λιγότεροι των πέντε συμβούλων, το κενό θα καλύπτεται από άλλα πρόσωπα τα 
οποία θα αναλαμβάνουν ως μέλη στην εν λόγω επιτροπή. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Είναι τροπολογία του Δημοκρατικού Κόμματος.  Να προχωρήσουμε στην ψήφιση. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Με τριάντα ψήφους υπέρ, είκοσι έξι εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Άρθρο 117.  Τροπολογία του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί 

Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 117 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί 
η φράση «αμελεί ή παραλείπει να εκπληρώσει τα καθήκοντα που καθορίζει ο παρών Νόμος ή οποιοσδήποτε 
άλλος Νόμος ή Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτών ή ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεών τους» (τρίτη 
μέχρι έκτη γραμμή) από τη φράση «ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε 
άλλου Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία  σκοπείται να απαλειφθεί πρόνοια που αφορά στην έμμεση άσκηση 
διοικητικής εποπτείας του Υπουργού Εσωτερικών επί των δήμων. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είμαι σίγουρη ότι προηγήθηκε έτσι μια ουσιαστική συζήτηση και έχουν κατασταλάξει οι όποιες απόψεις. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Με τριάντα τέσσερις ψήφους εναντίον, είκοσι δύο υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

 Άρθρα 118 και 123.  Τροπολογία εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης. 

Προτεινόμενες τροπολογίες του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε: 

1. να προστεθεί, αμέσως μετά την παράγραφο (ιβ) του άρθρου 118 αυτού, η ακόλουθη νέα παράγραφος: 

«(ιγ) εκπομπή ήχου από υποστατικά που χρησιμοποιούνται ως κέντρα αναψυχής ή χώροι 
ψυχαγωγίας, ο οποίος είναι τέτοιας έντασης, ώστε να είναι επιβλαβής για την υγεία ή/και να 
επηρεάζονται οι ανέσεις των κατοίκων της περιοχής,»· και 

2. να προστεθεί, αμέσως μετά το εδάφιο (4) του άρθρου 123 αυτού, το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, σε περίπτωση 
πρόκλησης οχληρίας κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (ιβ) του άρθρου 118 και παράλειψης 
συμμόρφωσης προσώπου εvαvτίov τoυ oπoίoυ εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει των διατάξεων τoυ εδαφίου 
(2), εξουσιοδοτημένο από τον δήμο πρόσωπο δύναται, με απόφαση του συμβουλίου, να προβεί σε 
εξώδικη ρύθμιση του προβλεπόμενου στο εδάφιο (4) αδικήματος και να επιβάλει εξώδικο πρόστιμο ύψους 
χιλίων ευρώ (€1.000): 

  Νοείται ότι, εφόσον το εξώδικο πρόστιμο καταβληθεί πριν από την παρέλευση σαράντα πέντε (45) 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης ειδοποίησης για την επιβολή αυτού, ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται 
αναφορικά με τη διάπραξη του ως άνω αναφερόμενου αδικήματος: 
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 Νοείται περαιτέρω ότι η εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος και η καταβολή του εξώδικου προστίμου, 
σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, δεν ισοδυναμεί με καταδίκη και, σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης 
για διάπραξη άλλου παρόμοιας φύσης αδικήματος, το δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα 
για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η εισαγωγή προνοιών, ώστε να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν από την οχληρία που προκαλείται εξαιτίας της 
εκπομπής υπερβολικού ήχου. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μία;   

 Εσείς; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, δε σας πρόσεξα, απολογούμαι. 

 Μία αποχή του κ. Λεωνίδου. 

 Με σαράντα εφτά ψήφους εναντίον, οκτώ ψήφους υπέρ και μία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Άρθρο 147.  Κοινή τροπολογία του Δημοκρατικού Κόμματος και των Οικολόγων. 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ μέρους του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να προστεθεί, αμέσως μετά το άρθρο 
147 αυτού, το ακόλουθο νέο άρθρο: 

«Μεταβατική 
διάταξη αναφορικά 
με την υπηρεσία 
δημοτικών 
υπαλλήλων. 

147Α. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αναφέρονται στην πλήρωση κενών θέσεων 
δημοτικών υπαλλήλων, πρώτου διορισμού ή/και προαγωγής, καθώς και στην άσκηση 
πειθαρχικής εξουσίας, όπως και κάθε παρεμπίπτον και συναφές πρoς τα πιο πάνω 
θέμα, ισχύουν μέχρις ότου εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και 
θεσπισθεί νομοθεσία για τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής με αρμοδιότητα αναφορικά με 
τα ως άνω θέματα: 

  Νοείται ότι η μεταφορά της εν λόγω αρμοδιότητας στην υπό σύσταση 
ανεξάρτητη αρχή τίθεται σε ισχύ το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154.». 

Σημειώσεις: 
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α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η σύσταση ανεξάρτητης αρχής με αρμοδιότητες αναφορικά 
με την πλήρωση κενών θέσεων δημοτικών υπαλλήλων, καθώς και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

 Αποχές βλέπω μία, του κ. Μυριάνθους. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους εναντίον, δώδεκα ψήφους υπέρ και μία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

 Άρθρο 149.  Η τροπολογία είναι από τη Δημοκρατική Παράταξη.  

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

  Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 149 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να προστεθεί, στο 
τέλος του εδαφίου (2) αυτού, η ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

 «Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία μεταφέρεται στον νέο δήμο υπάλληλος ο οποίος κατείχε 
στην οικεία αρχή τοπικής διοίκησης που κηρύχθηκε δημοτικό διαμέρισμα θέση διευθυντή, προϊσταμένου 
τεχνικών υπηρεσιών ή προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και δεν καθίσταται εφικτό να τοποθετηθεί 
σε θέση της οποίας τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι ανάλογα προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες της 
θέσης που κατείχε, δύναται να μεταφερθεί σε άλλον υπό σύσταση δήμο, με την έγγραφη συγκατάθεσή 
του, ύστερα από απόφαση του οικείου Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων.». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η εισαγωγή προνοιών, ώστε, σε περίπτωση κατά την οποία 
μεταφέρεται στον νέο δήμο υπάλληλος ο οποίος κατείχε θέση διευθυντή, προϊσταμένου τεχνικών 
υπηρεσιών ή προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και δεν καθίσταται εφικτό να τοποθετηθεί σε θέση 
της οποίας τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι ανάλογα με αυτά της θέσης που κατείχε, ο εν λόγω 
υπάλληλος να δύναται να μεταφερθεί σε άλλο δήμο. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και εννέα αποχές, η συγκεκριμένη τροπολογία 
εγκρίνεται.  

 Προχωράμε στις επαρχίες μας.  Στα παραρτήματα. 

 Ξεκινάμε με την επαρχία Λευκωσίας.   

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ ησυχία και δώστε προσοχή! 

 Η πρώτη τροπολογία είναι από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.  

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Νίκου Σύκα, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Νίκου Γεωργίου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος 

του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (α) του Παραρτήματος Ι του πιο πάνω νομοσχεδίου, 
ώστε να προστεθεί στην υποπαράγραφο (i) αυτής, αμέσως μετά τη λέξη «Έγκωμης» (δεύτερη γραμμή), η λέξη 
«Στροβόλου». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η ένταξη του δήμου Στροβόλου στον νέο δήμο Λευκωσίας. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους εναντίον, είκοσι τρεις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία 
απορρίπτεται.  

 Η επόμενη εισήγηση είναι από το ΑΚΕΛ.   

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί 

Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (α) του Παραρτήματος Ι, ώστε να αντικατασταθεί στην 
υποπαράγραφο (iii) αυτής η φράση «Δήμος Λατσιών-Γερίου», όπου αυτή απαντά, από τη φράση «Δήμος 
Αθαλάσσας» και να προστεθεί, αμέσως μετά τη λέξη «δήμους» (δεύτερη γραμμή), η λέξη «Αγλαντζιάς,». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η μετονομασία του προτεινόμενου νέου δήμου Λατσιών - 
Γερίου σε δήμο Αθαλάσσας και η ένταξη σε αυτόν του δήμου Αγλαντζιάς.   

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

 Μετρήστε προσεκτικά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι οριακό. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εφτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους εναντίον, είκοσι εφτά ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Η επόμενη τροπολογία είναι… 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συγγνώμη, ναι, κύριε Μουσιούττα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Αποσύρουμε την επόμενη τροπολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποσύρεται.  Πολύ ωραία!  Σας ευχαριστώ πολύ. 

 Προχωράμε τώρα στην επαρχία Λεμεσού.   

 Η πρώτη τροπολογία είναι από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. 

ΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Σύκα. 

ΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ: 

 Αποσύρεται η τροπολογία, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποσύρεται η τροπολογία στη σελίδα 24 από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. 

 Η δεύτερη είναι κοινή τροπολογία Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ.  

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Νίκου Σύκα, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Νίκου Γεωργίου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου 

και Βαλεντίνου Φακοντή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (β) του Παραρτήματος Ι, ώστε να προστεθεί στην 
υποπαράγραφο (ii) αυτής, αμέσως μετά τη λέξη «Ακρούντας» (τρίτη γραμμή), η λέξη «Αρμενοχωρίου». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η ένταξη της κοινότητας Αρμενοχωρίου στον δήμο Ανατολικής 
Λεμεσού. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και τέσσερις αποχές, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Και προχωράμε στη ΔΗΠΑ.   

 Εδώ έχουμε τρεις τροπολογίες.  Θα τις βάζουμε ξεχωριστά.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη) 

 Είναι στη νομοθεσία, απ’ ό,τι μου λέει η ικανότατη λειτουργός μας, οπόταν θα το αφήσουμε όπως ακριβώς 
έχει διαμορφωθεί και… 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, την αποσύρουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ποιος μίλησε;  Ο κ. Μουσιούττας; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Μουσιούττα μου, δε σας πρόσεξα πάλι, απολογούμαι, οπόταν… 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Όχι, καθυστέρησα εγώ να μιλήσω, απολογούμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν υπάρχει πρόβλημα. 

 Την πρώτη αποσύρετε μόνο;  Την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη ή μόνο την πρώτη; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μόνο την πρώτη; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, η πρώτη αποσύρεται. 

 Θα συνεχίσω, θα διαβάσω τη δεύτερη, ώσπου να αποφασίσετε.   

 Με την προτεινόμενη τροπολογία, που πάλι είναι από τη Δημοκρατική Παράταξη, και να πιστώσουμε λίγο 
τους συναδέλφους, είναι πολλές οι τροπολογίες γι’ αυτό προχωράμε αργά, για να μην τα συγχύσουμε, έτσι;  
Επιλαμβάνονται άλλων άρθρων κ.λπ.  Θέλει προσοχή! 
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 Άρα, προχωράμε στη δεύτερη, για να βοηθήσω και τον συνάδελφο της Δημοκρατικής Παράταξης. 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (β) του Παραρτήματος Ι του πιο πάνω νομοσχεδίου, 
ώστε να διαγραφεί η υποπαράγραφος (iii) και να αντικατασταθεί η υποπαράγραφος (i) αυτής από την ακόλουθη 
υποπαράγραφο: 

«(i) Δήμος Λεμεσού, με έδρα τη Λεμεσό, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Λεμεσού, Κάτω 
Πολεμιδιών και Μέσα Γειτονιάς, καθώς και τις κοινότητες Άνω Πολεμιδιών και Τσερκέζων, που 
μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Λεμεσού∙». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η δημιουργία ενός νέου δήμου, ο οποίος θα αποτελείται από 
τους δήμους Λεμεσού, Κάτω Πολεμιδιών και Μέσα Γειτονιάς, καθώς και τις κοινότητες Άνω Πολεμιδιών 
και Τσερκέζων. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Κύριε Μουσιούττα; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Αυτή παραμένει, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παραμένει, οπόταν προχωράμε ευθύς αμέσως στην ψήφιση. 

Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους εναντίον, είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.  

 Η επόμενη τροπολογία είναι της Δημοκρατικής Παράταξης.  

 Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης 
για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (β) του Παραρτήματος Ι του πιο πάνω νομοσχεδίου, 
ώστε να διαγραφεί η υποπαράγραφος (iii) και να αντικατασταθεί η υποπαράγραφος (iv) αυτής από την ακόλουθη 
υποπαράγραφο: 

 «(iv) Δήμος Δυτικής Λεμεσού, με έδρα τον Ύψωνα, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Ύψωνα και 
Κάτω Πολεμιδιών, καθώς και την κοινότητα Άνω Πολεμιδιών, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα 
ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Δυτικής Λεμεσού∙». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία που τίθεται προς έγκριση, νοουμένου ότι απορρίφθηκε η αμέσως 
προηγούμενη, σκοπείται η δημιουργία ενός νέου δήμου, ο οποίος θα αποτελείται από τους δήμους 
Ύψωνα και Κάτω Πολεμιδιών, καθώς και την κοινότητα των Άνω Πολεμιδιών. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 
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 Κύριε Μουσιούττα, είμαστε εντάξει; 

 Κύριε Καρογιάν; 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άρα, ψηφίζουμε. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εφτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα εφτά ψήφους εναντίον, τέσσερις ψήφους υπέρ και τέσσερις αποχές, η τροπολογία 
απορρίπτεται. 

 Προχωράμε στην επαρχία Λάρνακας. 

 Η πρώτη τροπολογία αφορά την αφαίρεση από τον νέο δήμο Λευκάρων των κοινοτήτων Αγίου Θεοδώρου 
(Λάρνακας) και Κάτω Δρυ. 

 Εδώ έχει γίνει μία διόρθωση… 

ΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Σύκα. 

ΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ: 

 Αποσύρουμε την τροπολογία. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Πρόδρομο Αλαμπρίτη) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Αλαμπρίτη…  

 Ποιος θέλει τον λόγο; 

 Λοιπόν, εγώ οφείλω να ενημερώσω, ώσπου να αποφασίσουν, ότι εδώ είχαμε μια μικρή διόρθωση, όπως 
θα δείτε και στο κείμενο, μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της επιτροπής, συνεννοηθήκαμε, γι’ αυτό δώστε προσοχή.  
Εδώ είναι η αφαίρεση από τον νέο δήμο Λευκάρων των κοινοτήτων Αγίου Θεοδώρου και Κάτω Δρυ και αυτή 
είναι η εισήγηση του Δημοκρατικού Συναγερμού που ισχύει. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη) 

 Μάλιστα, κύριε Πασιουρτίδη. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι λεκτικό το θέμα.  Εδώ στις συμπλεγματοποιήσεις και στις συνενώσεις αν 
αφαιρείς ή προσθέτεις κοινότητες, δεν είναι απλώς misnomer, λεκτικό, αλλάζει όλη η ουσία! 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Άρα, θα ζητήσω άδεια, αν αυτή είναι η τροπολογία, για προφορική τροπολογία, για να αφαιρεθεί η Κοφίνου 
από τον δήμο Λευκάρων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και θα την έχετε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, απλώς να πω ότι το ζήτημα είναι ότι η εισήγηση του Δημοκρατικού Συναγερμού από την αρχή 
αυτή ήταν, έγινε κάποιο θέμα όσον αφορά τη συγκεκριμένη τροπολογία, δεν είναι των υπηρεσιών σε καμία 
περίπτωση, συνεννοηθήκαμε.  Εδώ θα αποφασίσει η δημοκρατία, θα τεθεί προς ψήφιση.  Οπόταν, από τη στιγμή 
που δίνεται το δικαίωμα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, βεβαίως θα δοθεί και σε εσάς, παρ’ όλο που ως σύσκεψη 
αποφασίσαμε ότι δε θα έχουμε νέες τροπολογίες. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, έχουμε μια διευκρίνιση, αν μου επιτρέπετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 …για να κατανοήσουμε τι γίνεται.  Αντιλαμβάνομαι ότι οι συνάδελφοι εν τέλει αποσύρουν ή διατηρούν εν 
μέρει την τροπολογία τους;  Για να ξέρουμε εμείς, διότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ουσιαστικά, η τροπολογία τους αυτή ήταν από την αρχή.  Δεν είναι αυτή, έτσι όπως ετοιμάστηκε.  Δε 
συμφωνούν με αυτή. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Τι είναι ενώπιον του σώματος σήμερα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ενώπιον του σώματος είναι η αφαίρεση από τον νέο δήμο Λευκάρων μόνο των κοινοτήτων Αγίου 
Θεοδώρου και Κάτω Δρυ.  Όχι τα υπόλοιπα όπως είναι γραμμένα. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Είναι λανθασμένη. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Μα, δεν υπάρχει Κάτω Δρυς μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι διόρθωση.  Τα βάλαμε, τα διορθώσαμε. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Εμείς δεν το έχουμε όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά σας το αναφέρουμε τώρα.  Εντάξει, δεν είναι φιλοσοφία.  Είναι δύο κοινότητες, είναι εκτός 
τζιείνες. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Εντάξει, Πρόεδρέ μου, το καταλαβαίνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ψηφίζουμε, να τελειώνουμε και θα δώσουμε… 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Ορφανίδη. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Αναγκαία διευκρίνιση, κυρία Πρόεδρε.  Αυτή τη στιγμή προτείνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός να αφαιρεθεί 
από τον δήμο Λευκάρων, από το σύμπλεγμα, η Κοφίνου και ο Κάτω Δρυς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, εισηγείται να αφαιρεθούν ο Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας και ο Κάτω Δρυς.  Σωστά; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Αυτά είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σωστά.  Εσείς, είπατε Κοφίνου. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Συγγνώμη, ο Κάτω Δρυς και… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Και θα ακολουθήσει μετά η προφορική του κ. Πασιουρτίδη, που διευκρινίζει ότι αφορά την Κοφίνου και θα 
δούμε τι θα γίνει αποδεκτό.  Οκέι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εντάξει;   

 Ευχαριστώ, συνάδελφε.   

 Αν είμαστε έτοιμοι, να προχωρήσουμε στην ψήφιση.   

 Κύριε Πασιουρτίδη. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Αν θέλετε, να σας πω από τώρα την τροπολογία, να τη γνωρίζει το σώμα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Νομίζω την κατανοήσαμε, αλλά θα σας δώσω…  Πείτε μας, ναι, να είμαστε έτοιμοι. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Ωραία! 

 Η Κοφίνου θα φύγει από τον δήμο Λευκάρων και συνεπακόλουθα θα υπάρξει τροπολογία, για να 
μεταφερθεί στο δεύτερο σύμπλεγμα του περί Κοινοτήτων, στο άλλο νομοσχέδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κ. Πασιουρτίδη.   

 Πάμε να τις ψηφίσουμε μία προς μία.   

 Η πρώτη είναι η τροπολογία του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως ακριβώς την έχουμε επεξηγήσει.  
Προτείνεται να αφαιρεθεί από το συγκεκριμένο σύμπλεγμα ο Άγιος Θεόδωρος Λάρνακας και ο Κάτω Δρυς. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα εννέα ψήφους υπέρ, επτά ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται.   

 Και τώρα είναι η τροπολογία ως διαμορφώθηκε με εισήγηση του κ. Πασιουρτίδη από το ΑΚΕΛ και είναι 
ακριβώς όπως την έχει επεξηγήσει, να αφαιρεθεί η Κοφίνου και να πάει στο δεύτερο σύμπλεγμα, όπως ακριβώς 
το έχει ξεκαθαρίσει. 

 Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα για την τροπολογία του ΑΚΕΛ, όπως έχει επεξηγηθεί. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Έχουμε και άλλες τροπολογίες.   

 Ησυχία, παρακαλώ! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας υπέρ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον;   

 Και εσείς υπέρ;  Ξανά.  

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας του ΑΚΕΛ για την Κοφίνου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας εναντίον.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, είκοσι μία ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται.   

 Και προχωράμε τώρα στην επόμενη τροπολογία, που είναι από το ΑΚΕΛ. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί 

Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (γ) του Παραρτήματος Ι του πιο πάνω νομοσχεδίου, 
ώστε να διαγραφεί η υποπαράγραφος (ii) και να αντικατασταθεί η υποπαράγραφος (i) αυτής από την ακόλουθη 
υποπαράγραφο: 
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 «(i) Δήμος Λάρνακας, με έδρα τη Λάρνακα, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Λάρνακας, Αραδίππου 
και Λιβαδιών, καθώς και την κοινότητα Βορόκληνης, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα 
δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Λάρνακας∙». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η δημιουργία ενός νέου δήμου, ο οποίος θα αποτελείται από 
τους δήμους Λάρνακας, Αραδίππου και Λιβαδιών, καθώς και την κοινότητα Βορόκληνης. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους εναντίον, δεκαοκτώ ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Και προχωράμε… 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, αποσύρουμε την επόμενη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν είναι η δική σας η επόμενη.  Θα πρέπει να περιμένετε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Απολογούμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχουμε μια κοινή τροπολογία εκ μέρους του ΑΚΕΛ…   

 Δεν τίθεται αυτή, γιατί ήδη έχουμε αποφασίσει για τον Άγιο Θεόδωρο.  Σωστά.  Οπόταν, όντως ήταν η 
σειρά σας, κύριε Μουσιούττα, θα την αποσύρετε και μας ευκολύνετε και σας ευχαριστούμε. 

 Και προχωράμε στην επαρχία Πάφου. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Μαρίνο Μουσιούττα) 

 Κλείστε το μικρόφωνό σας, κύριε Μουσιούττα εκτός αν θα αποσύρετε και τις υπόλοιπες, να μας 
ευκολύνετε. 

(Γέλια) 

Λοιπόν.  Στην επαρχία Πάφου.  Η πρώτη τροπολογία είναι εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Νίκου Σύκα, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Νίκου Γεωργίου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος 

του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (δ) του Παραρτήματος Ι του πιο πάνω νομοσχεδίου, 
ώστε να αντικατασταθεί η υποπαράγραφος (i) αυτής από την ακόλουθη υποπαράγραφο: 
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 «(i) Δήμος Πάφου, με έδρα την Πάφο, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Πάφου και Γεροσκήπου, 
καθώς και τις κοινότητες Αχέλειας, Κονιών και Τίμης, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα 
δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πάφου∙». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η δημιουργία ενός νέου δήμου, ο οποίος θα αποτελείται από 
τους δήμους Πάφου και Γεροσκήπου, καθώς και τις κοινότητες Αχέλειας, Κονιών και Τίμης. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία, παρακαλώ! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα μία ψήφους εναντίον, είκοσι πέντε ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Η επόμενη τροπολογία είναι κοινή από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και από την Δημοκρατική Παράταξη.   

Είναι δύο, θα ξεκινήσουμε με την πρώτη. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Νίκου Σύκα, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Νίκου Γεωργίου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της 

Δημοκρατικής Παράταξης για το νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (δ) του Παραρτήματος Ι του πιο πάνω νομοσχεδίου, 
ώστε να αντικατασταθεί η υποπαράγραφος (ii) αυτής από την ακόλουθη υποπαράγραφο: 

 «(ii) Δήμος Δυτικής Πάφου, με έδρα την Πέγεια, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Πέγειας και τις 
κοινότητες Έμπας, Κισσόνεργας, Λέμπας και Χλώρακας, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα 
δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Δυτικής Πάφου∙». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η δημιουργία ενός νέου δήμου, ο οποίος θα αποτελείται από 
τον δήμο Πέγειας και τις κοινότητες Έμπας, Κισσόνεργας, Λέμπας και Χλώρακας. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους εναντίον, είκοσι δύο ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία 
απορρίπτεται. 

 Λοιπόν, με την επόμενη…   

 Την αποσύρετε, κύριε Μουσιούττα; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Έν’ η ίδια, εκτός ’πού ένα χωριό.  Εφόσον η προσέγγιση ήταν αρνητική για την πρώτη, αποσύρεται.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Η Αγία Μαρινούδα να γυρίσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επειδή έχουμε δεύτερη κοινή με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και ΔΗΠΑ, αντιλαμβάνομαι ότι είναι την 
επόμενη που θέλετε να αποσύρετε εσείς, έτσι; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Αφήστε τη, να τη βάλουμε σε ψηφοφορία, κυρία Πρόεδρε.  Έσιει ένα χωριό διαφορά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά αποφασίστε.  

 Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη την κοινή ΔΗΣΥ-ΔΗΠΑ.  Είμαστε στη σελίδα 28, για να βοηθήσω. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 O Δημοκρατικός Συναγερμός αποσύρεται από την τροπολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη.   

 Αποσύρεστε και εσείς, είμαι σίγουρη, κύριε Μουσιούττα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πάρα πολύ ωραία!   

 Κάτι γνωρίζατε!  Οπόταν, τι;  Θα αποσύρετε και τη δική σας την επόμενη, όπως μας είπατε; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Για την Αγία Μαρινούδα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Για την Αγία Μαρινούδα.   

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 
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 Αξίζει να ψηφίσουμε για την Αγία Μαρινούδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει.   

 Οπόταν, μετά έχουμε την τροπολογία της Δημοκρατικής Παράταξης. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (δ) του Παραρτήματος Ι του πιο πάνω νομοσχεδίου, 
ώστε να αντικατασταθεί η υποπαράγραφος (i) αυτής από την ακόλουθη υποπαράγραφο: 

 «(i) Δήμος Πάφου, με έδρα την Πάφο, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Πάφου και Γεροσκήπου, 
καθώς και τις κοινότητες Αγίας Μαρινούδας, Αχέλειας, Κονιών και Τίμης, που μετονομάζονται στα 
αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πάφου∙». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η δημιουργία ενός νέου δήμου, ο οποίος θα αποτελείται από 
τους δήμους Πάφου και Γεροσκήπου, καθώς και τις κοινότητες Αγίας Μαρινούδας, Αχέλειας, Κονιών και 
Τίμης. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε σας άκουσα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;  

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Μαρίνο Μουσιούττα) 

 Και πρέπει να πούμε ότι δεν αφορά μόνο την Αγία Μαρινούδα.   

 Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα μία ψήφους εναντίον, είκοσι πέντε ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Και προχωράμε στην επαρχία Αμμοχώστου. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί 

Δήμων Νόμος του 2020» 
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 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (ε) του Παραρτήματος Ι του πιο πάνω νομοσχεδίου, 
ώστε να αντικατασταθεί η υποπαράγραφος (ii) αυτής από την ακόλουθη υποπαράγραφο: 

 «(ii) Δήμος Δερύνειας, με έδρα τη Δερύνεια, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Δερύνειας, καθώς και τις 
κοινότητες Αχερίτου και Φρεννάρους, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά 
διαμερίσματα του Δήμου Δερύνειας.». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η δημιουργία ενός νέου δήμου, ο οποίος θα αποτελείται από 
τον δήμο Δερύνειας, καθώς και τις κοινότητες Αχερίτου και Φρεννάρους. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους εναντίον, δεκαοκτώ ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Και προχωράμε στην επόμενη, τη δεύτερη του ΑΚΕΛ. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί 

Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (ε) του Παραρτήματος Ι του πιο πάνω νομοσχεδίου, 
ώστε να αντικατασταθούν οι υποπαράγραφοι (i) και (ii) αυτής από το ακόλουθο κείμενο: 

 «Δήμος Αγίας Νάπας, με έδρα την Αγία Νάπα, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Αγίας Νάπας και 
Σωτήρας, καθώς και τις κοινότητες Αυγόρου, Αχερίτου, Άχνας, Λιοπετρίου και Φρεννάρους που 
μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αγίας Νάπας.». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία, που τίθεται προς ψήφιση νοουμένου ότι απορρίφθηκε η αμέσως 
προηγούμενη, σκοπείται η δημιουργία ενός νέου δήμου ο οποίος θα αποτελείται από τους δήμους Αγίας 
Νάπας και Σωτήρας, καθώς και τις κοινότητες Αυγόρου, Αχερίτου, Άχνας, Λιοπετρίου και Φρεννάρους. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους εναντίον, δεκαοκτώ ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται.   

 Κύριε Κουλία, το χέρι σας. 

 Και προχωράμε στην τρίτη τροπολογία από το ΑΚΕΛ. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί 

Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (ε) του Παραρτήματος Ι του πιο πάνω νομοσχεδίου, 
ώστε να αντικατασταθεί η φράση «Δήμος Παραλιμνίου», όπου αυτή απαντά, από τη φράση «Δήμος 
Παραλιμνίου-Δερύνειας». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία, που τίθεται προς ψήφιση νοουμένου ότι απορρίφθηκε η αμέσως 
προηγούμενη, σκοπείται η μετονομασία του δήμου Παραλιμνίου σε δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Πρόεδρε, να κάνω μία διευκρίνιση, διότι μπορεί να προκαλεί σύγχυση χωρίς λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Εφόσον έχει προκριθεί το σενάριο συνένωσης των δύο δήμων, απλώς αυτό μετονομάζει τον δήμο ως 
δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ενιαία ονομασία.  Ωραία. 

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ για τη μετονομασία του δήμου Παραλιμνίου σε δήμο Παραλιμνίου-
Δερύνειας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, βοηθήστε μας λίγο.  Είχατε το χέρι σας ψηλά ή όχι;   

 Ψηφίζει ο κ. Θεμιστοκλέους βεβαίως. 

 Μετρήστε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τέσσερις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι επτά ψήφους υπέρ, είκοσι πέντε ψήφους εναντίον και τέσσερις αποχές, η τροπολογία εγκρίνεται. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Νοουμένου ότι το αντικείμενο των υπολοίπων έχει κριθεί… 

 Δώστε σημασία, γιατί θα με ρωτάτε.   

 Παρακαλώ!   

 Νοουμένου ότι έχει κριθεί το αντικείμενο των επομένων, αυτή η οποία πρέπει να τεθεί σε ψήφιση τη 
δεδομένη στιγμή είναι της Δημοκρατικής Παράταξης, η δεύτερη. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Ναι, ναι, το ΕΛΑΜ.   

 Ο κ. Παπαγιάννης. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Η δική μας, κυρία Πρόεδρε, δε θα τεθεί σε ψηφοφορία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η δική σας, για την 1 λέτε; 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ναι, μία έχουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μία έχουμε από το ΕΛΑΜ.  Να τεθεί.  Έχετε δίκαιο, να τη θέσουμε. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (ε) του Παραρτήματος Ι, ώστε να αντικατασταθούν οι 
υποπαράγραφοι (i) και (ii) από το ακόλουθο κείμενο: 

 «Δήμος Κοκκινοχωρίων, με έδρα το Παραλίμνι, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Αγίας Νάπας, 
Δερύνειας, Παραλιμνίου και Σωτήρας, καθώς και τις κοινότητες Άχνας, Αυγόρου, Αχερίτου, Λιοπετρίου και 
Φρεννάρους, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου 
Κοκκινοχωρίων.». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η δημιουργία ενός νέου δήμου, ο οποίος θα αποτελείται από 
όλους τους δήμους και τις κοινότητες της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Νοουμένου ότι κρίθηκε, γι’ αυτό είπα πάμε στη ΔΗΠΑ.  Νομίζω αυτό θα πει και ο κ. Κυπριανού, νοουμένου 
ότι κρίθηκε το περιεχόμενο.  Ήδη αποφασίσαμε για το Παραλίμνι.  Να το βάλουμε, να είμαστε σίγουροι. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δεν υπήρξε συνένωση στην τροπολογία που πέρασε το ΑΚΕΛ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει. Ωραία. 

 Κύριε Κυπριανού. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Να μου επιτρέψετε να πω το εξής:  Με την προηγούμενη τροπολογία κατανοώ ότι έχουμε εγκρίνει την 



1464 

 

ύπαρξη δύο δήμων στην επαρχία.  Έτσι έχω καταλάβει, ότι έχουμε εγκρίνει την ύπαρξη δύο δήμων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ναι. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Στα σενάρια.  Ως εκ τούτου, δεν τίθεται σε ψηφοφορία η συγκεκριμένη τροπολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ έτσι πιστεύω.  Και εγώ αυτή την αντίληψη έχω και οι υπηρεσίες αυτό λένε.  Κύριε Νεοφύτου, 
βοηθήστε μας. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία, παρακαλώ! 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Δε σημαίνει ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα θα ψηφίσει την τροπολογία του ΕΛΑΜ, αλλά έχουν δίκαιο 
διαδικαστικά να ζητούν να μπει σε ψηφοφορία και θα εξηγήσω. 

 Έχουμε ενώπιόν μας ένα διαμορφωθέν νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει δύο δήμους.  Μπήκε η 
τροπολογία εκ μέρους των συναδέλφων του ΑΚΕΛ, για να δημιουργηθεί τρίτος και απερρίφθη.  Εάν κάποιο 
διαδικαστικό λάθος έχει γίνει, έπρεπε η τροπολογία για την ονομασία να έπεται της τροπολογίας του ΕΛΑΜ, διότι 
το ΕΛΑΜ έχει τροπολογία οι δύο δήμοι που είναι στο διαμορφωθέν νομοσχέδιο να γίνουν ένας  Εάν δεν περνούσε 
η τροπολογία του ΕΛΑΜ, τότε θα ετίθετο η τροπολογία του ΑΚΕΛ και θα ήμασταν εκατό τοις εκατό σωστά και 
διαδικαστικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία! 

 Κύριε Νεοφύτου, νομίζω μας πείσατε, θα τη βάλουμε σε ψηφοφορία. 

 Και προχωράμε με την τροπολογία του ΕΛΑΜ, την επαναλαμβάνω.   

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (ε) του Παραρτήματος Ι, ώστε να αντικατασταθούν οι 
υποπαράγραφοι (i) και (ii) από το ακόλουθο κείμενο: 

 «Δήμος Κοκκινοχωρίων, με έδρα το Παραλίμνι, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Αγίας Νάπας, 
Δερύνειας, Παραλιμνίου και Σωτήρας, καθώς και τις κοινότητες Άχνας, Αυγόρου, Αχερίτου, Λιοπετρίου και 
Φρεννάρους, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Κοκκινοχωρίων.». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η δημιουργία ενός νέου δήμου, ο οποίος θα αποτελείται από 
όλους τους δήμους και τις κοινότητες της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Μα, σας παρακαλώ, δεν ακούω τον εαυτό μου που μιλά! 

 Λοιπόν, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Κύριε Μουσιούττα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Έχουμε τις τροπολογίες τις επόμενες που είναι δικές μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

 Λοιπόν, προχωράμε τώρα -τελειώσαμε με τις τροπολογίες- στη δεύτερη ανάγνωση του πρώτου 
νομοσχεδίου που αφορά τους δήμους.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Ίδρυση και σύσταση δήμων.  Άρθρο 3. 

 Δήμοι επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας.  Άρθρο 4. 

 Ίδρυση νέων δήμων και συνενώσεις.  Άρθρο 5. 

 Νομική προσωπικότητα.  Άρθρο 6. 

 Έδρα και σήμα.  Άρθρο 7. 

 Αλλαγή ονομασίας δήμου.  Άρθρο 8. 

 Δημοτικά όρια.  Άρθρο 9. 

 Μητρώο Δημοτών.  Άρθρο 10. 

 Ιδιότητα του δημότη.  Άρθρο 11. 

 Ειδικές περιπτώσεις απόκτησης της ιδιότητας του δημότη.  Άρθρο 12. 

 Δημοτική αρχή και εκλογή.  Άρθρο 13. 

 Θητεία.  Άρθρο 14. 

 Δικαίωμα του εκλέγειν.  Άρθρο 15. 

 Εκλογικός κατάλογος.  Άρθρο 16. 

 Δικαίωμα του εκλέγεσθαι.  Άρθρο 17. 

 Κωλύματα και ασυμβίβαστο.  Άρθρο 18. 

 Γενικές δημοτικές εκλογές.  Άρθρο 19. 

 Αναπληρωματική εκλογή.  Άρθρο 20. 

 Προκήρυξη εκλογών.  Άρθρο 21. 

 Διορισμός Εφόρων Εκλογής.  Άρθρο 22. 

 Εντάλματα εκλογής.  Άρθρο 23. 

 Υποβολή υποψηφιοτήτων.  Άρθρο 24. 

 Διαδικασία κατά την ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων.  Άρθρο 25. 

 Υποβολή ένστασης εναντίον υποψηφιότητας.  Άρθρο 26. 
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 Συνδυασμοί.  Άρθρο 27. 

 Απόσυρση υποψηφιότητας.  Άρθρο 28. 

 Θάνατος υποψηφίου.  Άρθρο 29. 

 Μη υποβολή υποψηφιοτήτων.  Άρθρο 30. 

 Ανάδειξη υποψηφίων χωρίς διενέργεια ψηφοφορίας.  Άρθρο 31. 

 Απαγόρευση εκλογικών συγκεντρώσεων κατά την ημέρα των εκλογών.  Άρθρο 32. 

 Διεξαγωγή ψηφοφορίας.  Άρθρο 33. 

 Συγκέντρωση και κατάταξη αποτελεσμάτων εκλογής.  Άρθρο 34. 

 Πρώτη κατανομή θέσεων συμβούλων.  Άρθρο 35. 

 Δεύτερη κατανομή θέσεων συμβούλων.  Άρθρο 36. 

 Ανακήρυξη εκλεγέντων και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.  Άρθρο 37. 

 Κένωση θέσεων δημάρχου, αντιδημάρχου και συμβούλων.  Άρθρο 38. 

 Αδυναμία σύγκλησης συμβουλίου με αιρετά μέλη.  Άρθρο 39. 

 Ακύρωση εκλογής και εκλογικά αδικήματα.  Άρθρο 40. 

 Διαβεβαίωση εκλεγέντων.  Άρθρο 41. 

 Γενικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων.  Άρθρο 42. 

 Τομείς αρμοδιοτήτων.  Άρθρο 43. 

 Εξουσία αδειοδότησης.  Άρθρο 44. 

 Εξέταση αίτησης για έκδοση άδειας.  Άρθρο 45. 

 Εξουσία επιβολής τελών.  Άρθρο 46. 

 Υγειονομικοί έλεγχοι.  Άρθρο 47. 

 Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας.  Άρθρο 48. 

 Δημοτική συγκοινωνία.  Άρθρο 49. 

 Δημοτική ρύθμιση τροχαίας κίνησης και δημοτικοί τροχονόμοι.  Άρθρο 50. 

 Εξουσία εκσκαφής οδών.  Άρθρο 51. 

 Επικίνδυνες οικοδομές.  Άρθρο 52. 

 Συντήρηση σχολικών μονάδων.  Άρθρο 53. 

 Διαχείριση παραλιών.  Άρθρο 54. 

 Λειτουργία χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας.  Άρθρο 55. 

 Ρύθμιση επαγγέλματος και επιτηδεύματος.  Άρθρο 56. 

 Ζύγιση.  Άρθρο 57. 

 Τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.  Άρθρο 58. 

 Πλανοδιοπώληση.  Άρθρο 59. 

 Δημοτική αστυνομία.  Άρθρο 60. 

 Γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας συμβουλίου και σύσταση επιτροπών.  Άρθρο 61. 

 Αρμοδιότητες δημάρχου.  Άρθρο 62. 

 Αρμοδιότητες αντιδημάρχων.  Άρθρο 63. 

 Αρμοδιότητες και εξουσίες σε σχέση με την οικονομική διαχείριση.  Άρθρο 64. 

 Σύγκληση και λειτουργία συμβουλίου και επιτροπών.  Άρθρο 65. 

 Δημοτικές επιτροπές.  Άρθρο 66. 

 Διαχειριστική Επιτροπή.  Άρθρο 67. 
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 Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων.  Άρθρο 68. 

 Συμβουλευτικές επιτροπές σχολείων.  Άρθρο 69. 

 Επιτροπή Διαμερίσματος.  Άρθρο 70. 

 Επιτροπή Ελέγχου.  Άρθρο 71. 

 Επιτροπή Παραλιών.  Άρθρο 72. 

 Ίδρυση τοπικού γραφείου παροχής δημοτικών υπηρεσιών.  Άρθρο 73. 

 Τεκμήριο νόμιμης σύστασης συμβουλίου ή επιτροπής.  Άρθρο 74. 

 Χηρεία θέσεως στο συμβούλιο ή σε επιτροπή.  Άρθρο 75. 

 Πρακτικά και δημοσιοποίηση αποφάσεων.  Άρθρο 76. 

 Διαφάνεια και συμμετοχή δημοτών.  Άρθρο 77. 

 Υπηρεσία εξυπηρέτησης δημοτών.  Άρθρο 78. 

 Αντιμισθία, σύνταξη και αποζημίωση.  Άρθρο 79. 

 Δημοτική υπηρεσία.  Άρθρο 80. 

 Διορισμός υπαλλήλων.  Άρθρο 81. 

 Θέση που συνεπάγεται άσκηση δημόσιας εξουσίας.  Άρθρο 82. Διευθυντής.  Άρθρο 83. 

 Εργοδότηση ωρομίσθιου προσωπικού.  Άρθρο 84. 

 Ίδρυση και λειτουργία ταμείων συντάξεων και ταμείων προνοίας.  Άρθρο 85. 

 Πειθαρχική εξουσία συμβουλίου.  Άρθρο 86. 

 Σύγκρουση συμφερόντων.  Άρθρο 87. 

 Πολιτικά δικαιώματα υπαλλήλων.  Άρθρο 88. 

 Διάθεση υπηρεσιών ή μέρους υπηρεσιών υπαλλήλου.  Άρθρο 89. 

 Εκπαίδευση και κατάρτιση αιρετών μελών και δημοτικών υπαλλήλων.  Άρθρο 90. 

 Περιεχόμενο προϋπολογισμού.  Άρθρο 91. 

 Ετήσιος προϋπολογισμός.  Άρθρο 92. 

 Ετοιμασία και έγκριση προϋπολογισμού.  Άρθρο 93. 

 Οικονομική ενίσχυση προς τους δήμους.  Άρθρο 94. 

 Δημοτικό ταμείο.  Άρθρο 95. 

 Διάθεση ποσών από το δημοτικό ταμείο.  Άρθρο 96. 

 Πληρωμές.  Άρθρο 97. 

 Κατάθεση και ανάληψη χρημάτων.  Άρθρο 98. 

 Τήρηση λογαριασμών.  Άρθρο 99. 

 Ακίνητη ιδιοκτησία δήμων.  Άρθρο 100. 

 Εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας δήμου.  Άρθρο 101. 

 Σχολική περιουσία.  Άρθρο 102. 

 Συμβάσεις.  Άρθρο 103. 

 Δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας.  Άρθρο 104. 

 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας.  Άρθρο 105. 

 Είσπραξη δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας.  Άρθρο 106. 

 Απαλλαγή δήμων από συγκεκριμένη φορολογία.  Άρθρο 107. 

 Καθολική επιβολή δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων.  Άρθρο 108. 

 Μονάδα εσωτερικού ελέγχου.  Άρθρο 109. 
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 Ετήσιος έλεγχος.  Άρθρο 110. 

 Εξουσία Γενικού Ελεγκτή.  Άρθρο 111. 

 Κυρώσεις.  Άρθρο 112. 

 Αργία αιρετών μελών συμβουλίου.  Άρθρο 113. 

 Ποινική ευθύνη.  Άρθρο 114. 

 Αστική ευθύνη για απώλεια ή ζημιά.  Άρθρο 115. 

 Ευθύνες ελεγχόντων λειτουργών.  Άρθρο 116. 

 Εποπτεία.  Άρθρο 117. 

 Οχληρίες.  Άρθρο 118. 

 Περιορισμός άσκησης οχληρών επιτηδευμάτων.  Άρθρο 119. 

 Διάθεση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και άλλων αντικειμένων.  Άρθρο 120. 

 Ειδοποίηση για άρση οχληρίας.  Άρθρο 121. 

 Τρόπος επίδοσης ειδοποιήσεων, διαταγμάτων και εγγράφων.  Άρθρο 122. 

 Παράλειψη συμμόρφωσης σε ειδοποίηση για άρση οχληρίας.  Άρθρο 123. 

 Εξουσία δικαστηρίου να εκδίδει διατάγματα αναφορικά με οχληρία.  Άρθρο 124. 

 Απαγορευτικό διάταγμα σε περίπτωση ακατάλληλης οικίας ή οικοδομής.  Άρθρο 125. 

 Ποινή για παράβαση διατάγματος δικαστηρίου.  Άρθρο 126. 

 Ειδικό διάταγμα που απευθύνεται στο συμβούλιο.  Άρθρο 127. 

 Έξοδα εκτέλεσης διατάγματος άρσης οχληρίας.  Άρθρο 128. 

 Εξουσία εισόδου σε υποστατικά με σκοπό την άρση της οχληρίας.  Άρθρο 129. 

 Ορισμένα αδικήματα.  Άρθρο 130. 

 Εξουσία μετακίνησης ή απομάκρυνσης αντικειμένων ή πραγμάτων.  Άρθρο 131. 

 Παρεμπόδιση υπαλλήλων ή εργατών δήμου στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.  Άρθρο 132. 

 Διαταγή δικαστηρίου για καταβολή μη καταβληθέντων τελών ή δικαιωμάτων.  Άρθρο 133. 

 Καταβολή χρηματικών ποινών στο δημοτικό ταμείο.  Άρθρο 134. 

 Εξουσία είσπραξης τελών, επιβαρύνσεων, ενοικίων, δικαιωμάτων κ.λπ.  Άρθρο 135. 

 Μη προβλεπόμενα αδικήματα και ποινές.  Άρθρο 136. 

 Δεκασμός και κατάχρηση εξουσίας από δήμαρχο, αντιδήμαρχο ή σύμβουλο.  Άρθρο 137. 

 Δικαστική εκπροσώπηση.  Άρθρο 138. 

 Δικαστικά τέλη.  Άρθρο 139. 

 Ίδρυση της Ένωσης Δήμων Κύπρου.  Άρθρο 140. 

 Αποστολή και αρμοδιότητες.  Άρθρο 141. 

 Λειτουργία και όργανα διοίκησης της Ένωσης Δήμων Κύπρου.  Άρθρο 142. 

 Κατοχύρωση υπαλλήλων Ένωσης Δήμων Κύπρου.  Άρθρο 143. 

 Κανονισμοί.  Άρθρο 144. 

 Δημοτικοί κανονισμοί.  Άρθρο 145. 

 Εκλογές σε υπό κατοχή δήμους.  Άρθρο 146. 

 Μεταβατική διάταξη για τις επιτροπές σχολικών υποδομών και κτιρίων.  Άρθρο 147. 

 Σύσταση Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων.  Άρθρο 148. 

 Κατοχύρωση υπάλληλων, εργατών και ωρομίσθιου προσωπικού.  Άρθρο 149. 

 Κατοχύρωση προσωπικού σχολικών εφοριών.  Άρθρο 150. 
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 Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με ισχύοντες κανονισμούς.  Άρθρο 151. 

 Καταργήσεις και επιφυλάξεις.  Άρθρο 152. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 153. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 153;   

 Παρακαλώ, προσοχή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι είναι ομόφωνο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι.   

 Απολογούμαι! 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα δύο ψήφους υπέρ, τέσσερις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 153 
εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δήμων Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα δύο ψήφους υπέρ, τέσσερις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
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νόμο.* 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Δικαιολόγηση ψήφου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Για να εξηγήσετε…  Βεβαίως… 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Δικαιολόγηση ψήφου, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε.  Και μετά εσείς, πρόεδρε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Όπως είχαμε τονίσει και στην πρωτολογία μας, η στάση της ΕΔΕΚ όσον αφορά την τελική έγκριση θα 
εξαρτιόταν κυρίως από τις δύο τροπολογίες αρχής τις οποίες είχαμε θέσει και οι οποίες ουσιαστικά κατοχύρωναν, 
πέρα από τη διαφάνεια, τη δημοκρατική διαδικασία όσον αφορά την εκλογή και τη σύνθεση των δημοτικών 
συμβουλίων, καθώς επίσης και τον τρόπο λειτουργίας τους.  Από τη στιγμή που αυτές οι δύο βασικές αρχές, της 
απλής αναλογικής, της ανόθευτης, έχουν ουσιαστικά παραβιαστεί με το αποτέλεσμα, όπως έχει ψηφιστεί, εμείς 
δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε πια αυτό το νομοσχέδιο, παρά το γεγονός ότι δεν αρνούμαστε ότι υπάρχουν 
θετικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.  Όμως, είναι θέμα αρχής και γι’ αυτό ακριβώς το 
καταψηφίσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Απόλυτα κατανοητό, κύριε Σιζόπουλε.  Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Προχωράμε τώρα στις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί 
Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Σας ξέχασα, απολογούμαι!   

 Ναι, κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Δεν υπάρχει πρόβλημα, απλώς να αποσαφηνίσουμε κάτι, για να μην υπάρχει μετά πρόβλημα στις 
υπηρεσίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ναι. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Ίσως να μην έπρεπε να είχε γίνει η τρίτη ανάγνωση και η ψήφιση, διότι τα σενάρια που αφορούν τις 
συμπλεγματοποιήσεις κοινοτήτων οι οποίες παραπέμπονται από τον περί Δήμων… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σωστά… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 
* Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν 
πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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 …είναι συνυφασμένα.  Οπόταν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά θα γίνουν οι ανάλογες αλλαγές και διορθώσεις. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Οπόταν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια ενιαία ψήφιση στο τέλος, για να μην έχουμε…  Διότι, αν γίνει 
κάποια διαφοροποίηση τώρα στον περί Κοινοτήτων, ανεξαρτήτως των ρυθμίσεων που κάναμε για τις κοινότητες 
μέσα στον περί Δήμων, θα υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στα δύο κείμενα.  Επομένως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα γίνουν όμως… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Λοιπόν, ελπίζω να μην προκύψει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Νομίζω είμαστε εντάξει, γιατί εξυπακούεται ότι θα γίνουν οι ανάλογες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Ελπίζω να μην προκύψει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συμμερίζομαι όμως την έγνοια σας.  Με καθησυχάζουν οι λειτουργοί μας, οπόταν ευχαριστώ πολύ.   

 Είμαστε έτοιμοι και έτοιμες να προχωρήσουμε στην ψήφιση της πρώτης τροπολογίας κάτω από το άρθρο 
8.  Είναι εισήγηση του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.   

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί 

Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 8 του πιο πάνω νομοσχεδίου, με το οποίο τροποποιείται 
το άρθρο 16 του βασικού νόμου, ώστε να προστεθεί στη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (στ) του εδαφίου 
(1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εκλογείς» (τέταρτη γραμμή), η φράση «καθώς και σε περίπτωση εκλογής στο 
αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους συμβουλίου κατεχόμενης κοινότητας». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται να εισαχθεί πρόνοια, ώστε τα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν 
εκλογή σε κατεχόμενες κοινότητες να εξαιρούνται από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης για 
περιορισμό των θητειών στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους κοινοτικού συμβουλίου. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας του ΑΚΕΛ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, τέσσερις ψήφους εναντίον και δύο αποχές, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Και προχωράμε στην επόμενη, του ΔΗΚΟ. 
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 Προτεινόμενες τροπολογίες του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» 

1. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (α) του άρθρου 8 του πιο πάνω νομοσχεδίου, με την 
οποία τροποποιείται το εδάφιο (1) του άρθρου 16 του βασικού νόμου, ώστε να αντικατασταθεί στη δεύτερη 
επιφύλαξη αυτού η φράση «εκατόν (100) εκλογείς» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «διακόσιοι (200) 
εκλογείς». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται όπως τα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν εκλογή σε κοινότητες 
με αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων που δεν υπερβαίνει τους διακόσιους (200) εκλογείς εξαιρούνται από 
την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης για περιορισμό των θητειών στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του 
μέλους κοινοτικού συμβουλίου. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα ψήφους εναντίον, δεκαπέντε ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Έχει δεύτερη τροπολογία το Δημοκρατικό Κόμμα.  

2. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (α) του άρθρου 8 του πιο πάνω νομοσχεδίου, με την 
οποία τροποποιείται το εδάφιο (1) του άρθρου 16 του βασικού νόμου, ώστε να προστεθεί, στο τέλος της 
παραγράφου (στ) αυτού, η ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

«Νοείται έτι περαιτέρω ότι η θητεία στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους συμβουλίου η οποία λήγει 
την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι επόμενες μετά την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του παρόντος Νόμου γενικές κοινοτικές εκλογές δεν προσμετράται.». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται να μην προσμετράται, για σκοπούς εφαρμογής της πρόνοιας 
που προβλέπει περιορισμό των θητειών στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους συμβουλίου, η θητεία 
προσώπου η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι επόμενες 
γενικές κοινοτικές εκλογές. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Ψηφίζουμε.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, μπορεί να υπάρξει…  Απολογούμαι, ξέρω ότι ψηφίζουμε, αλλά ίσως να μην υπάρχει 
κατανόηση για το τι ψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ξαναδιαβάσω την επεξήγηση, κύριε Δαμιανού; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Ναι, ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται να μην προσμετράται, για σκοπούς εφαρμογής της πρόνοιας 
που προβλέπει περιορισμό των θητειών στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους συμβουλίου, η θητεία 
προσώπου η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι επόμενες γενικές 
κοινοτικές εκλογές. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Θέλετε τον λόγο; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Αν θέλει περαιτέρω επεξήγηση ο κ. Δαμιανού, θα επιτρέψω… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Όχι, εγώ εξεπλάγην, διότι είναι η ίδια αρχή με το προηγούμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.   

 Ψηφίζουμε, κύριε Δαμιανού; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Άρα, αποφάνθηκε η…  Εντάξει. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ πολύ! 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Απλώς άλλαξε θέση ένα κόμμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Δαμιανού, είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε;   

 Ωραία! 

 Ψηφίζουμε.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, δεκαοκτώ ψήφους εναντίον και μία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Αυτή της ΕΔΕΚ δεν έχει αντικείμενο, νοουμένου ότι καθορίστηκε το αποτέλεσμα.  

 Και προχωράμε στην επαρχία Λάρνακας.  Εδώ είναι κοινή τροπολογία Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ, 
ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ.  

 Με την προτεινόμενη τροπολογία η οποία τίθεται προς ψήφιση, νοουμένου ότι εγκρίθηκε η κοινή 
τροπολογία των πιο πάνω… 
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(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ποιο είναι το ζήτημα, κύριε Δαμιανού; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Ότι, κυρία Πρόεδρε, με την απόφαση για τους δήμους ήδη αποφασίστηκε η μεταφορά στο σύμπλεγμα του 
Αγίου Θεοδώρου, αυτό ήθελα να πω. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι;  

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Στον περί Δήμων ψηφίσαμε την αφαίρεση του Αγίου Θεοδώρου από τον δήμο Λευκάρων.  Τώρα 
ψηφίζουμε την ένταξη του Αγίου Θεοδώρου στο σύμπλεγμα που αναφέρεται… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχει απόλυτο δίκαιο ο κ. Ιωάννου και πρέπει να ψηφιστεί… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Πρέπει να προστεθεί και ο Κάτω Δρυς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, με τις νομοτεχνικές διορθώσεις, όπως απορρέουν από την ψήφιση του περί Δήμων.  Πολύ σωστά, 
κύριε Τορναρίτη.  Οπόταν…  Αφήστε με να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. 

 Ναι, κύριε Πασιουρτίδη. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Και διαδικαστικά, για να είμαστε σωστοί, θα μπει και η τροπολογία, η συνέχειά της, για να ενταχθεί η 
Κοφίνου στο Β Σύμπλεγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Παρακολουθούν όλοι οι συνάδελφοι, ναι; 

 Ναι, κύριε Αλαμπρίτη. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Πρόδρομο Αλαμπρίτη) 

 Βεβαίως, είπαμε με τις νομοτεχνικές διορθώσεις, όπως απορρέουν... 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Σε ξεχωριστές τροπολογίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ναι. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία, παρακαλώ! 

 Άρα, με την προτεινόμενη τροπολογία, που είναι και του Δημοκρατικού Συναγερμού πλέον, η οποία τίθεται 
προς ψήφιση -και του ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ- νοουμένου ότι εγκρίθηκε η κοινή τροπολογία…  Μάλιστα… 

 Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Νίκου Σύκα, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Νίκου Γεωργίου εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου 

και Βαλεντίνου Φακοντή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, 
Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Σωτήρη 

Ιωάννου εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινοτήτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του Έκτου Πίνακα του Παραρτήματος του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε 
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να προστεθεί, αμέσως μετά τη φράση «Ε. Σύμπλεγμα:» και πριν από τη φράση «1. ΖΥΓΙ», η φράση «ΑΓΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ)». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία, η οποία τίθεται προς ψήφιση νοουμένου ότι εγκρίθηκε η κοινή 
τροπολογία των πιο πάνω αναφερόμενων βουλευτών επί του νομοσχεδίου «Ο περί Δήμων Νόμος του 
2020», σκοπείται η ένταξη της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου (Λάρνακας) στο Σύμπλεγμα Ε της επαρχίας 
Λάρνακας. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Ψηφίζουμε.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και τέσσερις αποχές, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Η δεύτερη τροπολογία… 

 Ναι, κύριε Χατζηγιάννη.   

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κατά τη διάρκεια να γίνει επεξεργασία από πλευράς… του κατά πόσο ή τι χρήζει να διευκρινιστεί στο 
κείμενο, στον περί Κοινοτήτων, το θέμα της αλλαγής που εκάμαμε με την Κοφίνου.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, κύριε… 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ασχέτως του τι είπαμε προφορικά.  Να παρακαλέσω οι υπηρεσίες να μας πουν αν χρειάζεται 
οποιαδήποτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, το έχουμε ήδη πριν δύο λεπτά πει, μετά από εισήγηση του κ. Τορναρίτη -ίσως δεν ακούσατε- ότι με 
τις νομοτεχνικές διατάξεις θα συμπεριληφθεί -και μετά από παρέμβαση του κ. Πασιουρτίδη- και η τροπολογία 
της Κοφίνου ή ό,τι απορρέει από τις νομοτεχνικές διορθώσεις που ψηφίστηκαν στον περί Δήμων και σε αυτή. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Πού θα πάει; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Να αποφασιστεί από την ολομέλεια πού θα πάει στο κείμενο το παρόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Στο σύμπλεγμα Β. 

 Εννοείτε να το ψηφίσουμε ξεχωριστά; 
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ναι, αφού δεν είναι… 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Ο Άγιος Θεόδωρος πάει σε άλλο σύμπλεγμα τζιαι η Κοφίνου σε άλλο σύμπλεγμα δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, να το βάλουμε.   

 Ίσως να έχει δίκαιο ο συνάδελφος, απολογούμαι. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Ε, μα εμείς μπορεί να μεν συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Ορφανίδη. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Αναγκαία διευκρίνιση.  Αφαιρέθηκε από τους δήμους -το λέω έτσι, για να το καταλάβουμε- ο Άγιος 
Θεόδωρος και μπαίνει σε σύμπλεγμα κοινοτήτων.  Και μπήκε στο σύμπλεγμα κοινοτήτων το συγκεκριμένο.  Με 
τον ίδιο τρόπο αφαιρέθηκε η Κοφίνου από τον περί Δήμων από τα Λεύκαρα και μπαίνει στο σύμπλεγμα των 
κοινοτήτων το Β. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Θέλεις να ακούσεις και τα χωριά, για να το καταλάβεις; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ε, αυτό κάνουμε τώρα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εν τω μεταξύ, η Δέσποινα πραγματικά μού τα είχε και έτοιμα εδώ, οπόταν θα με αφήσετε να ολοκληρώσω 
τη διαδικασία όπως ξεκίνησα και νομίζω θα ικανοποιηθούν όλοι οι συναδέλφοι.   

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου) 

 Τώρα αμέσως τελειώνουμε, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Λοιπόν, η δεύτερη απόρροια διόρθωσης του περί Δήμων είναι η ένταξη του Κάτω Δρυ στο Σύμπλεγμα Δ 
με Ορά, Οδού, Μελίνη, Βαβατσινιά και Αγίους Βαβατσινιάς.   

 Ψηφίζουμε.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, πενήντα έξι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα έξι ψήφους υπέρ, η τροπολογία εγκρίνεται ομόφωνα. 

 Και η τρίτη διόρθωση, μετά την εισήγηση της Κοφίνου∙ είναι στο Σύμπλεγμα Β η Κοφίνου, να το 
ξεκαθαρίσουμε και αυτό ξεχωριστά. 

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα έξι.  Είναι ομόφωνο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άρα, με πενήντα έξι ψήφους υπέρ, η τροπολογία εγκρίνεται ομόφωνα. 

 Και προχωράμε στην επαρχία Λεμεσού.  Δεν υπάρχει αντικείμενο πλέον για την επαρχία Λεμεσού.   

 Έτσι, κύριε Δαμιανού; 



1477 

 

 Προχωράμε μετά στην επαρχία Πάφου.  Ούτε εκεί. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Πανίκο Λεωνίδου) 

 Πείτε μας, κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Αφορά την κοινότητα Κοίλης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκιο. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Ακριβώς, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκιο.  Ένα λεπτάκι, να τα βρούμε. 

 Λοιπόν, εδώ το Δημοκρατικό Κόμμα… 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, επιτρέπεται; 

 Εδώ έχουμε μπροστά μας το νομοσχέδιο, γράφει «Έμπα», δε συμπεριλαμβάνεται, απλώς για σκοπούς 
διόρθωσης.  Η Έμπα δε συμπεριλαμβάνεται μέσα, έντζιε έσιει θέμα. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Είναι λόγω της προγενέστερης ρύθμισης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Σαββίδη, αν διαβάσετε, γράφει «και να προστεθεί αμέσως μετά τη φράση “Έμπα”», έντζιε λέει ότι 
έν’ μέσα η Έμπα. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Ναι, αλλά δεν υπάγεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι μετά τη φράση, απλώς έν’ το συγκεκριμένο, για να προσδιορίσει το πού μπαίνει, δε 
συμπεριλαμβάνει… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν είναι εδώ η Έμπα τέλος πάντων, αυτό χρειάζεται να ξέρετε.  Εντάξει;  Δεν είναι. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Η Έμπα δεν είναι μέσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο, δεν είναι, όχι. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ’στε καλά.  Άρα, Δημοκρατικό Κόμμα… 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Έν’ το χωριό μας, να ξέρουμε είντα μ’ που γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ναι, πολύ ωραίο το χωριό σας! 

 Λοιπόν, επεξήγηση.  Η υπ’ αριθμόν 3 τροπολογία. 

3. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του Έκτου Πίνακα του Παραρτήματος του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε 
να διαγραφεί αμέσως μετά τη φράση «2. ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ» η φράση «3. ΚΟΙΛΗ» και να προστεθεί αμέσως 
μετά τη φράση «2. ΕΜΠΑ». 

Σημείωση: 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η μεταφορά της κοινότητας Κοίλης από το Σύμπλεγμα Γ στο 
Σύμπλεγμα ΣΤ της επαρχίας Πάφου.  

 Είναι εισήγηση του Δημοκρατικού Κόμματος.   

 Ψηφίζουμε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Γεωργίου, πραγματικά προσπαθώ να σας ακούσω, αλλά δε σας άκουα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πενήντα πέντε, δε φταίτε φυσικά εσείς. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, υπερψηφίζεται. 

 Μετά έχουμε της ΔΗΠΑ που δε θα μπει, δεν έχει αντικείμενο.  Ούτε και η επόμενη για επαρχία 
Αμμοχώστου. 

 Άρα, πάμε να ψηφίσουμε. 

 Λοιπόν, δεύτερη ανάγνωση του δεύτερου νομοσχεδίου.  

 Κύριε Γεωργίου, σας παρακαλώ βοηθήστε μας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την κατάργηση των άρθρων 7, 8, 9, 10 και 12.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

  Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 48 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 59 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 64 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 64Α.  Άρθρο 16. 

 Τροποποίηση του άρθρου 82Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση του άρθρου 83 του βασικού νόμου.  Άρθρο 18. 

Τροποποίηση του άρθρου 87 του βασικού νόμου.  Άρθρο 19. 

Τροποποίηση του άρθρου 93 του βασικού νόμου.  Άρθρο 20. 

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου Μέρους.  Άρθρο 21. 

Τροποποίηση του άρθρου 116 του βασικού νόμου.  Άρθρο 22. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση και την προσθήκη Πινάκων.  Άρθρο 23. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, πενήντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τα άρθρα εγκρίνονται, είναι ομόφωνο. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Λοιπόν, προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του τρίτου νομοσχεδίου.  Όχι, προχωράμε στις 
τροπολογίες. 

 Πάμε πρώτα στις τροπολογίες.   

 Έχουμε κάτω από το άρθρο 5 την πρώτη προτεινόμενη τροπολογία.  Πάρτε τον νέο πίνακα, έτσι;   

 Η πρώτη προτεινόμενη τροπολογία είναι από το Δημοκρατικό Κόμμα.  
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Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος για το νομοσχέδιο «Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 5 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί το 
εδάφιο (3) αυτού από το ακόλουθο εδάφιο: 

«(3) Ο Πρόεδρος εκάστου Συμβουλίου εκλέγεται υπό των εγγεγραμμένων εκλογέων της οικείας εκλογικής 
περιφέρειας, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου για την εκλογή δημάρχου, 
κατά την ίδια ημερομηνία κατά την οποία διενεργούνται οι εκλογές για την ανάδειξη των αρχών τοπικής διοίκησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων και του περί Κοινοτήτων Νόμου.». 

Σημειώσεις: 

α.  Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η άμεση εκλογή του Προέδρου εκάστου Συμβουλίου από το 
εκλογικό σώμα της οικείας εκλογικής περιφέρειας. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Υπέρ;   

 Ψηφίζουμε.    

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

 Κύριε Γεωργίου; 

 Ξανά.  Αντιλαμβάνομαι ψηφίζετε και υπέρ, ψηφίζετε τζιαι εναντίον κάποιοι.  Ε, αποφασίστε.  Πάμε ξανά. 

 Υπέρ πόσοι ψηφίζουν; 

 Συγχαρητήρια και στους γραμματείς μας, που παρακολουθούν τα πάντα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα έξι και όχι σαράντα. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωράμε τώρα στην τροπολογία της Δημοκρατικής Παράταξης, εκτός εάν θέλει να την αποσύρει…  
Κύριε Μουσιούττα;   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Μαρίνο Μουσιούττα) 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης 
για το νομοσχέδιο «Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 5 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε- 

(α) να αντικατασταθεί το εδάφιο (1) αυτού από το ακόλουθο εδάφιο: 



1481 

 

«(1)(α) Κάθε Συμβούλιο απαρτίζεται συνολικά από έντεκα (11) μέλη, περιλαμβανομένου του 
Προέδρου αυτού. 

(β)   Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) 
πρόσωπα τα οποία έχουν θέση διευθυντή ή προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών στον οικείο δήμο και τρία (3) πρόσωπα τα οποία έχουν θέση γραμματέα 
στην οικεία κοινότητα.»·  

(β) να αντικατασταθεί η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) αυτού από την ακόλουθη παράγραφο: 

 «(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι δήμοι και οι κοινότητες που 
εκπροσωπούνται σε έκαστο συμβούλιο καθορίζονται κατόπιν ψηφοφορίας από γενική 
συνέλευση στην οποία εκπροσωπούνται οι οικείοι δήμοι και οι οικείες κοινότητες, 
αντίστοιχα.»·  

(γ) να προστεθεί στο εδάφιο (3) αυτού η ακόλουθη νέα παράγραφος: 

 «(β) Το συμβούλιο στην πρώτη συνεδρία του εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Αντιπρόεδρο 
αυτού.»· και 

(δ) να αντικατασταθεί η παράγραφος (β) του εδαφίου (4) αυτού από την ακόλουθη παράγραφο: 

 «(β) η θέση του Προέδρου κενώνεται σε περίπτωση εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του 
περί Δήμων Νόμου ή σε περίπτωση υποβολής γραπτής παραίτησής του στον 
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, οι θέσεις δε των μελών του Συμβουλίου κενώνονται σε 
περίπτωση υποβολής γραπτής παραίτησης στον Πρόεδρο του Συμβουλίου,». 

Σημείωση: 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται να αναθεωρηθεί η προτεινόμενη σύνθεση των συμβουλίων 
των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, ώστε να συμμετέχουν σε αυτά ως μέλη οι τεχνοκράτες των οικείων 
τοπικών αρχών. 

 Υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τέσσερις ψήφους υπέρ, πενήντα δύο εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Πάμε στην επόμενη της Δημοκρατικής…  Δε θα τη βάλουμε;   

 Σωστά, άρα, οι άλλες δε θα προχωρήσουν, γιατί ψηφίστηκε αυτή του ΔΗΚΟ, του Δημοκρατικού Κόμματος, 
οπόταν δεν έχουν και αντικείμενο. 

 Οπόταν, τώρα περνάμε στη δεύτερη ανάγνωση του τρίτου νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σύσταση Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.  Άρθρο 3. 
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Σύσταση Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης σε περιοχές υπό κατοχή.  Άρθρο 4. 

Σύνθεση Συμβουλίων.  Άρθρο 5. 

Αποζημίωση, έξοδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα μελών Συμβουλίου.  Άρθρο 6. 

Επιτροπές.  Άρθρο 7. 

Συνεδρίες Συμβουλίου και επιτροπών.  Άρθρο 8. 

Νομιμότητα συνεδριών και εγκυρότητα αποφάσεων.  Άρθρο 9. 

Πρακτικά των συνεδριών.  Άρθρο 10. 

Θητεία Συμβουλίου.  Άρθρο 11. 

Αρμοδιότητες Προέδρου.  Άρθρο 12. 

Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις μελών Συμβουλίου.  Άρθρο 13. 

Σχέσεις Συμβουλίου με τις τοπικές αρχές.  Άρθρο 14. 

Ενθάρρυνση συμμετοχής κατοίκων.  Άρθρο 15. 

Υποβολή υπομνημάτων και ερωτημάτων.  Άρθρο 16. 

Δημοσιοποίηση αποφάσεων, προϋπολογισμών, οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών.  Άρθρο 17. 

Αντίγραφα πρακτικών και αποφάσεων.  Άρθρο 18. 

Εξυπηρέτηση πολιτών.  Άρθρο 19.  

Πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.  Άρθρο 20. 

Γενικές αρμοδιότητες και εξουσίες του Συμβουλίου.  Άρθρο 21. 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης για την υδατοπρομήθεια.  Άρθρο 
22. 

Κήρυξη περιοχής υπηρεσιών.  Άρθρο 23. 

Απαγόρευση μεταφοράς ύδατος.  Άρθρο 24. 

Προμηθευτές ύδατος.  Άρθρο 25. 

Προμήθεια ύδατος στα όρια Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.  Άρθρο 26. 

Δικαιώματα και επιβαρύνσεις για την παροχή ύδατος.  Άρθρο 27. 

Ύδωρ ως αποζημίωση σε περίπτωση απαλλοτρίωσης.  Άρθρο 28. 

Βακούφια Αράπ Αχμέτ και Σιλικτάρ.  Άρθρο 29. 

Αποχετευτικά δίκτυα.  Άρθρο 30. 

Υποχρεώσεις Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης για τις αποχετεύσεις.  Άρθρο 31. 

Εξουσία για έλεγχο αποχετεύσεων.  Άρθρο 32. 

Τέλη και δικαιώματα αποχετεύσεων.  Άρθρο 33. 

Πληροφορίες από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  Άρθρο 34. 

Υπολογισμός τέλους σε ακίνητη ιδιοκτησία.  Άρθρο 35. 

Υποχρεωτική σύνδεση.  Άρθρο 36. 

Απαγόρευση διοχέτευσης ορισμένων ειδών σε δημόσιο υπόνομο οικοδομής ή σε δημόσιο υπόνομο.  
Άρθρο 37. 

Απαγόρευση απόρριψης λυμάτων.  Άρθρο 38. 

Διατήρηση ιδιωτικού υπονόμου οικοδομής.  Άρθρο 39. 

Υποχρέωση για ελεύθερο χώρο για ιδιωτικό υπόνομο οικοδομής.  Άρθρο 40. 

Εξουσία για τη μεταβολή ή το κλείσιμο δημόσιων υπονόμων.  Άρθρο 41. 

Αδικήματα σε σχέση με τις αποχετεύσεις.  Άρθρο 42. 

Εφαρμογή των διατάξεων του περί Αποβλήτων Νόμου.  Άρθρο 43. 
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Φορέας παραλαβής και επεξεργασίας αποβλήτων.  Άρθρο 44. 

Διαχειριστής χώρου παράδοσης αποβλήτων.  Άρθρο 45. 

Προϋπολογισμός Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.  Άρθρο 46. 

Μη έγκριση προϋπολογισμού.  Άρθρο 47. 

Ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί προϋπολογισμοί και αντίγραφο στον Γενικό Ελεγκτή.  Άρθρο 48. 

Έσοδα προϋπολογισμού.  Άρθρο 49. 

Δαπάνες προϋπολογισμού.  Άρθρο 50. 

Πληρωμή δαπανών.  Άρθρο 51. 

Κατάθεση χρημάτων.  Άρθρο 52. 

Απόσυρση χρημάτων.  Άρθρο 53. 

Εξουσία Υπουργού Οικονομικών.  Άρθρο 54. 

Ανάληψη υποχρεώσεων.  Άρθρο 55. 

Προβλέψεις.  Άρθρο 56. 

Κυρώσεις.  Άρθρο 57. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Άρθρο 58.  

Τήρηση βιβλίων και λογαριασμών και ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων.  Άρθρο 59. 

Ετήσιος έλεγχος.  Άρθρο 60. 

Εξουσία Γενικού Ελεγκτή.  Άρθρο 61. 

Περιουσία Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.  Άρθρο 62. 

Εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας.  Άρθρο 63. 

Διάθεση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας και διεξαγωγή δραστηριοτήτων.  Άρθρο 64. 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας.  Άρθρο 65. 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση επιχειρήσεων.  Άρθρο 66. 

Επίδοση ειδοποίησης απαλλοτρίωσης επιχείρησης.  Άρθρο 67. 

Αποζημίωση σε περίπτωση απαλλοτρίωσης επιχείρησης.  Άρθρο 68. 

Εξουσία του Συμβουλίου να διαθέτει επιχείρηση με συμφωνία.  Άρθρο 69. 

Εξουσία στο Συμβούλιο να προτείνει επιστροφή επιχείρησης.  Άρθρο 70. 

Εξουσία για σύναψη συμβάσεων.  Άρθρο 71. 

Συνεργασία Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης για έργα και υπηρεσίες.  Άρθρο 72. 

Ίδρυση και συμμετοχή σε εταιρείες ή ιδρύματα.  Άρθρο 73. 

Άλλες συνεργασίες Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.  Άρθρο 74. 

Εξουσία του Συμβουλίου σε σχέση με τις θέσεις, τη διαδικασία πλήρωσής  

τους και άλλα θέματα προσωπικού.  Άρθρο 75. 

Διορισμός, καθήκοντα και υποχρεώσεις Γενικού Διευθυντή.  Άρθρο 76. 

Αφυπηρέτηση.  Άρθρο 77. 

Πειθαρχική εξουσία.  Άρθρο 78. 

Ευθύνη υπαλλήλων.  Άρθρο 79. 

Συμφέρον σε σύμβαση ή εργασία.  Άρθρο 80. 

Διάθεση υπηρεσιών υπαλλήλων ή εργατών.  Άρθρο 81. 

Κατοχύρωση υπαλλήλων και εργατών.  Άρθρο 82. 

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου για ανάθεση περαιτέρω καθηκόντων.  Άρθρο 83. 
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Εκχώρηση εξουσίας.  Άρθρο 84. 

Κατάργηση περιοχής υπηρεσιών.  Άρθρο 85. 

Εξουσία εισόδου και αποζημίωση.  Άρθρο 86. 

Έλεγχος λειτουργίας εγκαταστάσεων.  Άρθρο 87. 

Είσπραξη μη καταβληθέντων τελών και δικαιωμάτων.  Άρθρο 88. 

Εκσκαφή οδών, τοποθέτηση σωλήνων, αγωγού ή άλλων αντικειμένων επί ή υπό αυτών.  Άρθρο 89. 

Εξουσία επιβολής πρόσθετων επιβαρύνσεων.  Άρθρο 90. 

Επίδοση διαταγμάτων και ειδοποιήσεων.  Άρθρο 91. 

Εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου.  Άρθρο 92. 

Δικαστικά και άλλα νομικά έξοδα.  Άρθρο 93. 

Προστασία ευάλωτων καταναλωτών.  Άρθρο 94. 

Ουδείς απαλλάσσεται από την καταβολή τελών, δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων.  Άρθρο 95. 

Απαλλαγή από τέλη και φόρους.  Άρθρο 96. 

Παρακώλυση υπαλλήλων ή/και εργατών.  Άρθρο 97. 

Γενικό ποινικό αδίκημα.  Άρθρο 98. 

Δεκασμός και κατάχρηση εξουσίας.  Άρθρο 99. 

Έκδοση Κανονισμών και γνωστοποιήσεων.  Άρθρο 100. 

Καταργήσεις και διαφυλάξεις.  Άρθρο 101. 

Σύσταση Προσωρινών Συντονιστικών Συμβουλίων.  Άρθρο 102. 

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 103. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, πενήντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Με πενήντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα έξι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο.  

 Λοιπόν, κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, έχει έρθει το αναθεωρημένο νομοσχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης, οπόταν νομίζω 
ότι τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, κυρία Ερωτοκρίτου… 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε πολύ.  Μπορεί να αποχωρήσει αθόρυβα, αθόρυβα η επιτροπή Οικονομικών για να 
συγκληθεί έκτακτη συνεδρία. 

Θα σας αναμένουμε, κυρία Ερωτοκρίτου, μόλις είστε έτοιμοι, για να προχωρήσουμε, στην κατεπείγον 
ψηφοφορία. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ ησυχία!  Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ολομέλεια, συνεδριάζουμε.  Νομίζω να 
προχωρήσουμε.  Χρειάζεστε διάλειμμα; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Κύριοι;  Κυρίες; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Πρόεδρε, πέντε λεπτά διάλειμμα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν έχουμε αποφασίσει.  Νομίζω θα το θέσω σε ψηφοφορία όμορφα και ωραία.  Μείνετε στις θέσεις σας.
  

 Πόσοι θέλουν πέντε λεπτά ακριβώς διάλειμμα; 

 Ψηφίζουμε.  Ναι, ακριβώς όμως, όι τα πέντε να είναι είκοσι πέντε! 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία, παρακαλώ! 

 Υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, πέντε λεπτά διάλειμμα.  Σας παρακαλώ όμως στην ώρα μας πίσω, έχουμε πολλούς 
προϋπολογισμούς, δε θα τελειώσουμε.  Πέντε λεπτά ακριβώς!  Ευχαριστώ. 

(Ώρα διακοπής:  4.34 μ.μ.) 

(Ώρα επανέναρξης:  4.44 μ.μ.) 

 Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το κατεπείγον θέμα μετά από αίτημα των συναδέλφων και συναδελφισσών να 
μην το αφήσουμε προς το τέλος, οπόταν να ξεκινήσουμε με τον νόμο που τροποποιεί τους περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νόμους 2004 έως 2021. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να μειωθούν προσωρινά και για καθορισμένο 
χρονικό διάστημα οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης με τους οποίους επιβαρύνονται προϊόντα 
συγκεκριμένων κλάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου να υπάρξει ελάφρυνση του οικονομικού 
κόστους με το οποίο επιβαρύνεται το καταναλωτικό κοινό και οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο προώθησης πολιτικών 
άμβλυνσης των επιπτώσεων από την ουκρανική κρίση και δη στις τιμές των καυσίμων. 

(H σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης   Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης  Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω 
νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρία 
της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Τελωνείων του ίδιου 
υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να μειωθούν 
προσωρινά και για καθορισμένο χρονικό διάστημα οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης με τους οποίους 
επιβαρύνονται προϊόντα συγκεκριμένων κλάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου να υπάρξει 
ελάφρυνση του οικονομικού κόστους με το οποίο επιβαρύνεται το καταναλωτικό κοινό και οι επιχειρήσεις, στο 
πλαίσιο προώθησης πολιτικών άμβλυνσης των επιπτώσεων από την Ουκρανική κρίση και δη στις τιμές των 
καυσίμων. 

 Ειδικότερα με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Μείωση του συντελεστή έναντι των κλάσεων 1), 2), 3) και 4) από €429,00 τα 1000 λίτρα σε €359,00 τα 
1000 λίτρα. 

2. Μείωση του συντελεστή έναντι των κλάσεων 6), και 10) από €400,00 τα 1000 λίτρα σε €330,00 τα 1000 
λίτρα. 

3. Μείωση του συντελεστή έναντι των κλάσεων 7), 9), 11) και 13) από €74,73 τα 1000 λίτρα σε «€21,00 τα 
1000 λίτρα. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου 
Οικονομικών δήλωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν καύσιμα κίνησης και θέρμανσης και θα ισχύουν 
από τις 8 Μαρτίου μέχρι την 1η Ιουνίου 2022.  Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, οι φορολογικοί συντελεστές 
που προτείνονται ορίζονται στο ελάχιστο επίπεδο που επιτρέπει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. 



1487 

 

 Σημειώνεται ότι, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής, ώστε να δοθεί περιθώριο 
προσαρμογής της αγοράς στη βάση των αποθεμάτων που διατηρούνται στα πρατήρια πετρελαιοειδών.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Ερωτοκρίτου, να μας το επεξηγήσετε, παρακαλώ. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. 

 Κατατέθηκε σήμερα με τη μορφή του κατεπείγοντος νομοσχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης 
σύμφωνα με το οποίο μειώνονται για τρεις μήνες με ισχύ μέχρι την 1η Ιουνίου του 2022, μείωση στα ποσά των 
φόρων κατανάλωσης που αφορούν την αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης.  
Δε νομίζω να υπάρχει λόγος, κυρία Πρόεδρε, να αναφέρω τα ποσά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πείτε μας κάτι συγκεντρωτικό, για να ακούσει και ο κόσμος, δηλαδή τι… 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Πρέπει να εκφράσουμε -εμείς τουλάχιστον ως Δημοκρατικό Κόμμα- πρέπει να εκφράσουμε την 
ικανοποίησή μας, επειδή επιτέλους η κυβέρνηση κατανοεί ότι σε αβέβαιες συνθήκες και λόγω αυξήσεων που 
είναι εκτός των ορίων ελέγχου της κυπριακής πολιτείας στο διεθνές πεδίο είτε αυτό αφορά την Ουκρανία είτε 
αυτό αφορούσε προηγουμένως την πανδημία ο μόνος τρόπος άμεσης ανταπόκρισης μίας πολιτείας είναι να 
μειώσει τους φόρους κατανάλωσης, που είναι και γι’ αυτό τον λόγο που εμείς μαζί με άλλα κόμματα στο παρελθόν 
πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε προτείνει και είχαμε υπερψηφίσει τη νομοθετική ρύθμιση για μείωση του Φ.Π.Α. 
στο ηλεκτρικό ρεύμα, πράγμα το οποίο κάμνει σήμερα η κυβέρνηση…  Βεβαίως σημασία έχει το αποτέλεσμα, 
αλλά καλύτερο θα ήταν να το είχαμε σε επίπεδο νομοθεσίας.  Το έχει εξετάσει η επιτροπή Οικονομικών...  Να 
μου επιτρέψετε να πω ότι με τη βοήθεια της γραμματείας, την οποία ευχαριστώ, τον κ. Πηλείδη, την κ. Βασιλείου 
και την κ. Κουσιάππα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εξαιρετική επίσης ομάδα. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 …εντοπίστηκε μεγάλο πρόβλημα που είχε στο πρώτο κυβερνητικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε, εξού και 
έπρεπε να κατατεθεί και δεύτερο, και τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ’στε καλά, κυρία Ερωτοκρίτου.  

 Ευχαριστούμε κι εμείς.   

Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί, συναδέλφισσα;  Να ετοιμαστεί 
κατάλογος. 

 Κύριε Τορναρίτη, έχετε τον λόγο.  

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Θέλαμε κι εμείς να εκφράσουμε τη μεγάλη ικανοποίησή μας προς την κυβέρνηση, που για ακόμα μια φορά 
επιδεικνύει άμεσα αντανακλαστικά ευαισθητοποίησης προς τις ανάγκες του τόπου και του λαού τούτες τις 
κρίσιμες ώρες που η οικουμένη περνά μέσα από την εισβολή που έγινε στην Ουκρανία, μέσα από τις κυρώσεις 
που επιβλήθηκαν και άλλως πως.  Θεωρούμε πολύ σημαντική τη συγκεκριμένη πράξη, είναι πράξη συνεισφοράς 
προς τον απλό πολίτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τορναρίτη. 
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 Κύριε Μυριάνθους; 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ:  

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κι εμείς χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μείωση του φόρου κατανάλωσης 
στα καύσιμα κατά 7 σεντ στη βενζίνη κίνησης και στο πετρέλαιο κίνησης και στα 5,37 σεντ στο πετρέλαιο 
θέρμανσης.  Να πω ότι με αυτή τη μείωση ουσιαστικά γίνεται μια επιβάρυνση των δημόσιων εσόδων γύρω στα 
€25 εκατομ.  Την ίδια στιγμή όμως θεωρούμε ότι, αν αυτή η κρίση παραταθεί με τις αυξήσεις των τιμών των 
καυσίμων, πρέπει να είναι έτοιμη και η ίδια η κυβέρνηση, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να παρατείνει την 
περίοδο αυτή, μέχρι που ουσιαστικά αυτή η μείωση να ισχύσει, μέχρι την 1η Ιουνίου.   

Την ίδια στιγμή να πούμε ότι ως ΕΔΕΚ εκφράζουμε την ανησυχία μας γύρω ’πού την επιβάρυνση που 
έχουν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με την αύξηση που επικρατεί γενικότερα.  Τέλος, θα θέλαμε να πούμε 
ότι, πέρα της παράτασης που δίνεται και για τη μείωση του Φ.Π.Α. σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει να 
εξεταστεί την ίδια στιγμή κατά πόσο το Φ.Π.Α. όπως επιβαρύνει το τιμολόγιο της Αρχής Ηλεκτρισμού μπαίνει 
μόνο πάνω στην κατανάλωση και όχι πάνω στους υπόλοιπους ρύπους ή οτιδήποτε άλλο επικρατεί στο τιμολόγιο 
της Αρχής Ηλεκτρισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μυριάνθους. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς το κράτος κάθε χρόνο, η κυπριακή οικονομία χάνουν δεκάδες εκατομμύρια 
λόγω ακριβώς των υψηλών τιμών, με αποτέλεσμα αρκετοί συμπατριώτες μας να μεταβαίνουν στα κατεχόμενα.  
Θεωρούμε και επικροτούμε και στηρίζουμε την οποιαδήποτε κίνηση, μείωση της τιμής των καυσίμων και 
θεωρούμε ότι αυτό θα φέρει επιπλέον έσοδα στο κράτος μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Ιωάννου. 

 Ο κ. Τρυφωνίδης και στη συνέχεια βεβαίως και ο κ. Παπαδούρης και ο κ. Καυκαλιάς, σας έχω σημειώσει. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ:  

 Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, να χαιρετίσουμε την πρόταση της κυβέρνησης για μείωση του φόρου 
κατανάλωσης στα καύσιμα.  Σημειώνουμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όμως πιστεύουμε ότι μπορούσε 
να ήταν περισσότερη, για να μειώσουμε και την, αν θέλεις, προσπάθεια των συμπατριωτών μας να μεταβαίνουν 
στα κατεχόμενα για φτηνό καύσιμο.  Υπάρχουν και άλλες προτάσεις που θα μπορούμε να συζητήσουμε στις 
επερχόμενες συνεδρίες της επιτροπής, ούτως ώστε να αμβλύνουμε το πρόβλημα των συμπολιτών μας, που 
κάθε μέρα ανεβαίνουν οι τιμές και δεν τις προλαβαίνουμε με όσες μειώσεις και αν κάνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Ο κ. Παπαδούρης. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, απλώς να πω ότι και από πλευράς Οικολόγων χαιρετίζουμε την απόφαση 
της κυβέρνησης για μείωση του φόρου κατανάλωσης.  Ελπίζω ότι η κυβέρνηση δε θα περιοριστεί σε αυτό το 
μέτρο μόνο, αλλά θα παρακολουθεί πολύ στενά τις όλες εξελίξεις.  Ήδη ο κόσμος υποφέρει, η ακρίβεια έχει 
φτάσει σε σημεία που δεν μπορεί να αντεπεξέλθει πλέον η κοινωνία και ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα 
θετικά μέτρα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ’στε καλά.  

 Ο κ. Καυκαλιάς. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Στην αιτιολογική έκθεση, κυρία Πρόεδρε, αναφέρεται ότι σκοπείται η προσωρινή και για καθορισμένο 
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χρονικό διάστημα μείωση των συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης, στα πλαίσια, λέει η αιτιολογική έκθεση 
και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, της προώθησης πολιτικών άμβλυνσης των επιπτώσεων από την 
ουκρανική κρίση και τις τιμές των καυσίμων.  Ακρίβια ωστόσο υπήρχε στην Κύπρο, κυρία Πρόεδρε, και πριν από 
τον πόλεμο στην Ουκρανία και αυτό το αναγνώριζαν όλοι, πλην δυστυχώς της κυβέρνησης.   

 Σίγουρα ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση, γι’ αυτό και καθίσταται πιο 
επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για ένα συνολικό πακέτο μέτρων στήριξης της κοινωνίας.  Σ’ αυτή την κατεύθυνση 
έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις.  Και εμείς και άλλα κόμματα έχουμε ζητήσει σύσκεψη των αρχηγών 
των κομμάτων, για να δούμε διεξοδικά μέτρα αντιμετώπισης αυτής της δύσκολης κατάστασης στην οποία έχουμε 
περιέλθει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, βεβαίως, έχει και το «δη», δηλαδή δεν είναι μόνο λόγω της ουκρανικής κρίσης -βλέπω εδώ στον 
σκοπό του νομοσχεδίου- είναι και με την αύξηση των τιμών των καυσίμων, όπως τουλάχιστον το διαβάζω εγώ.  
Συμφωνώ απόλυτα. 

 Νοουμένου ότι δεν υπάρχει άλλος ομιλητής, που υπάρχει… 

 Ναι, κύριε Θεοπέμπτου, και ο κ. Χατζηγιάννης.   

 Σύντομα, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε πολλά νομοσχέδια ακόμη και πρέπει να ολοκληρώσουμε λόγω του 
επικείμενου εθνικού συμβουλίου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. 

 Θέλω να θυμίσω ότι, αν είχαμε δημόσιες συγκοινωνίες, έθθα είχαμε την ανάγκη να τρέχουμε να μειώνουμε 
τιμές καυσίμων, δε θα είχαν την ανάγκη οι πολίτες να αγοράζουν τζιαι να συντηρούν αυτοκίνητα τζιαι ήταν να 
έχουμε τζιαι πολύ πιο καθαρό αέρα να αναπνέουμε.  Τούτο είναι ένα ευπρόσδεκτο μέτρο σίγουρα, αλλά πρέπει 
να κατανοήσουμε ότι η λύση είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες, να προωθήσουμε το περπάτημα τζιαι την 
ποδηλασία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Κύριε Χατζηγιάννη, σύντομα.  Σας ευχαριστώ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. 

 Είναι πολύ αναγκαίο να περάσει το μήνυμα στον κόσμο ότι πρόκειται για εισαγόμενο πληθωρισμό και δεν 
είναι ακρίβια του συστήματος σε εμάς.  Είναι οι διεθνείς τιμές ένεκα της κατάστασης, ένεκα της δυσλειτουργίας 
της παγκόσμιας αγοράς και οι εξελίξεις τώρα που συμβαίνουν σε σχέση με τον πόλεμο.   

 Δεύτερον, εγώ θα καλέσω τους συναδέλφους να έρθουν την Τρίτη στην επιτροπή Εμπορίου, για να 
ενημερωθούν σχετικά με τις προδιαγραφές καυσίμων, στο πλαίσιο συγκεκριμένου νομοσχεδίου. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ. 

 Κύριε Κώστα, ο λόγος σε σας, είστε ο τελευταίος ομιλητής. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Ερώτησα προηγουμένως πότε εννά γίνει η μείωση του φόρου κατανάλωσης τζιαι είπαν μου «՚πού την 
Τρίτη».  Ε, πρέπει η κυβέρνηση να ελέγχει είντα μ’ που ՚ννά γίνει ως την Τρίτη, γιατί πολύ φοβάμαι ότι ՚πού τα 
πόψε εννά δούμε τιμές πολύ πιο υψηλές ՚πού τζιείνες που είδαμε, πριν να μπούμε στούντην αίθουσα το πρωί.  
Τζιαι το λέω τούτο, γιατί πρέπει να θυμηθείτε είντα μ’ που γίνηκεν την περασμένη φορά που μειώσαμε τον φόρο 
κατανάλωσης κατά πέντε σεντ.  Ποιοι επωφελήθηκαν τούντης μείωσης τελικά;  Οι καταναλωτές ή οι εταιρείες 
πετρελαιοειδών;  Σωστά η κυβέρνηση έρκεται τζιαι κάμνει τη μείωση τούτη, αλλά σας λέω, από τη στιγμή που 
έν’ ’πού τες 8 του μηνός που εννά γίνει τούτη η ιστορία, έχουμε μεγάλη έννοια.  Τζιαι διαφωνώ κάθετα ότι τούτη 
η κρίση όσον αφορά τα καύσιμα στην Κύπρο έν’ εισαγόμενη.   

 Εννά υπενθυμίσω τζιείνον που ρωτούμε εδώ τζιαι τόσα χρόνια τζιαι κανένας Υπουργός Οικονομικών τζιαι 
κανένας Υπουργός Ενέργειας εν το απάντησε.  Πώς είναι δυνατό, τον τζιαιρόν που ՚ταν $140 το βαρέλι το 
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πετρέλαιο στην Κύπρο, η αμόλυβδη ενενήντα πέντε οκτανίων ήταν €1,40 τζιαι πριν από μερικές εβδομάδες, που 
ήταν $75 το βαρέλι στην Κύπρο, ήταν €1,40 με τη μείωση των πέντε σεντ.  Κάποιοι μας κλέφτουν!  Έν’ καθαρό, 
υπάρχει αισχροκέρδεια!   

 Τζιαι έννεν μόνον τούτο που μπορεί να γίνει, κυρία Πρόεδρε.  Η ραδιοκίνηση εθάφτηκεν, η 
ηλεκτροκίνηση…  Κάμνουμε σπασμωδικές κινήσεις.  Επιβάλλουμε ΦΠΑ πάνω στον φόρο κατανάλωσης.  
Είπαμέν το εκατό φορές, έλεγχοι δε γίνονται!  Η επιτροπή Εμπορίου…  Εζήτησα εκατό φορές «κάμετε ελέγχους 
στο κέρδος των εταιρειών τζιαι φέρτε μας τους να δούμε».  Δε γίνεται τίποτε ՚πού τούτα ούλλα τζιαι μεινίσκουμεν 
μόνο να κάμουμε τούντην κίνηση, η οποία, επαναλαμβάνω, σωστή μεν, αλλά, αν δε γίνουν έλεγχοι σωστά, 
λυπούμαι, στο τέλος τέλεια εννά επωφεληθούν οι εταιρείες!  Τζιαι να υπενθυμίσω τι είπε ο Βοηθός Γενικός 
Ελεγκτής της Δημοκρατίας σε συνεδρία της επιτροπής Εμπορίου το '19, ότι ένα σεντ αύξηση στες τιμές των 
καυσίμων ετησίως επιφέρει τουλάχιστον €8 εκατομ. με €10 εκατομ. κέρδη στις εταιρείες.   

 Τούτα πρέπει να δούμε.  Τζιαι, όταν μιλούμε τζιαι για το φαινόμενο του φτερού τζιαι της ρουκέτας -ελπίζω 
να μεν το δούμε πόψε- που, όταν οι τιμές αυξάνονται διεθνώς, στην Κύπρο, όπως τη ρουκέτα, την ίδια νύκτα 
φκαιρώννουν ούλλα τα τάγκια, έρκουνται ούλλα τα πλοία την ίδια νύκτα, φορολογούνται τζιαι έρκουνται στα 
πρατήρια, ενώ, άμαν εννά μειωθούν διεθνώς, όπως το φτερό, πέφτουν κάτω σιγά σιγά, λλίον τζιαι μετά ՚πού 
πολλές πιέσεις!  Γι’ αυτό έν’ σωστή τούτη η κίνηση της κυβέρνησης, με προβληματίζει, μας προβληματίζει έντονα 
το γεγονός ότι εννά εφαρμοστεί τούντο πράμα την Τρίτη τζιαι επαναλαμβάνω ՚πού το πιο επίσημο βήμα ότι οι 
αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής πρέπει οπωσδήποτε να κάμουν σοβαρούς ελέγχους, γιατί έχουμε σοβαρή 
έννοια ότι τούτη η αύξηση ως αύριο το πρωί εννά μπει πάνω! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. 

 Λοιπόν, προχωρούμε στην ψήφιση για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, που σίγουρα θα ελαφρύνει το 
οικονομικό κόστος με το οποίο επιβαρύνεται το καταναλωτικό κοινό και οι επιχειρήσεις ως ακριβώς εμφαίνεται 
στον σκοπό ο οποίος έχει προετοιμαστεί. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Σαράντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται ομόφωνα σε 
νόμο. 

 Μετά από εισήγηση που είχαμε, προχωράμε στο ένατο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού 
της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021».   

 Υπάρχει κάποια ένσταση να προχωρήσουμε με την εξέταση αυτού του προϋπολογισμού πρώτα; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Μόλις το έχω…  «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2022 Νόμος του 
2021».  Ήταν εισήγηση του κ. Δαμιανού. 

 Υπάρχει κάποια ένσταση; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Οπόταν, παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής ποσού ύψους €1.889.102 για τη χρήση του οικονομικού 
έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού 
της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Άριστος Δαμιανού, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου  

 Μαρίνα Νικολάου Χρίστος Σενέκης  

 Βαλεντίνος Φακοντής                              Κωστής Ευσταθίου 

 Νίκος Σύκας    Μαρίνος Μουσιούττας  

 Νίκος Γεωργίου      

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 17 και στις 24 Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο συζήτησης του προϋπολογισμού παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής 
κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου. 

 Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2022 προβλέπει έσοδα ύψους 
€1.893.550 και δαπάνες ύψους €1.889.102. 

 Τα έσοδα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου προέρχονται κυρίως από τα τέλη που εισπράττει η Αρχή 
για την εξέταση αιτήσεων παραχώρησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
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οργανισμών, από τα τέλη επί των εσόδων των εν λόγω οργανισμών που εισπράττονται από τις διαφημίσεις, 
καθώς και από τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων της ισχύουσας 
νομοθεσίας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών. 

 Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως σε αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση της 
προέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, έξοδα για υπηρεσιακά ταξίδια, 
εκπαίδευση προσωπικού και διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, συνδρομές σε διεθνείς και τοπικούς 
οργανισμούς, δικηγορικά έξοδα, ελεγκτικά δικαιώματα, έξοδα για την υλοποίηση προγράμματος για την παιδεία 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο 
προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2022 είναι πλεονασματικός, δεδομένου ότι τα έσοδα υπερβαίνουν τις 
δαπάνες κατά €4.448.  Περαιτέρω, ο εν λόγω προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική αύξηση των δαπανών της 
Αρχής κατά €75.617 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της για το έτος 2021 κυρίως λόγω της αύξησης 
των αποδοχών του προσωπικού της Αρχής. 

 Στο στάδιο της εξέτασης του προϋπολογισμού η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της 
Αρχής για ορισμένα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της.  Επιπροσθέτως, οι εν λόγω εκπρόσωποι 
κατέθεσαν υπόμνημα στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα: 

1.  Η Αρχή, ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο της Κυπριακής Δημοκρατίας αρμόδιο για την αδειοδότηση και 
την εποπτεία των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, αυτοσυντηρείται οικονομικά και ο ετήσιος 
προϋπολογισμός της δεν επιβαρύνει τον εκάστοτε κρατικό προϋπολογισμό. 

2.  Η Αρχή έχει υλοποιήσει στη βάση του στρατηγικού της σχεδιασμού τα ακόλουθα: 

α. Ενίσχυση της συνεργασίας με αντίστοιχες ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές. 

β. Προώθηση της ψηφιοποίησης των αρχείων της Αρχής. 

γ. Αναβάθμιση της επίσημης ιστοσελίδας της Αρχής και του λογισμικού συστήματος στο οποίο 
καταγράφονται τα προγράμματα των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών παγκύπριας 
εμβέλειας.  

δ. Δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης μαθητών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης σε θέματα που 
αφορούν τα οπτικοακουστικά μέσα και την ασφάλεια στο διαδίκτυο στο πλαίσιο υλοποίησης 
προγράμματος για την παιδεία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

3. Η Αρχή, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας που διέπει τη ραδιοτηλεόραση, για να καλυφθεί 
νομοθετικά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορά τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και να 
εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία στον τομέα αυτό με το ενωσιακό κεκτημένο, έχει επιφορτιστεί με νέες 
αρμοδιότητες, ειδικότερα όσον αφορά τη λειτουργία των διαδικτυακών πλατφόρμων διαμοιρασμού βίντεο 
(video sharing platforms).  

 Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες του 
προϋπολογισμού, καθώς και περαιτέρω ενημέρωση για τη λειτουργία της Αρχής. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά 
προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την 
ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 
Κύπρου για το έτος 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Καλωσορίζουμε στο σημείο αυτό και τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και τον γενικό διευθυντή 
του ΡΙΚ. 

 Ερωτώ αν υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής. 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής ποσού που δεν υπερβαίνει το €1.889.102 για τη χρήση του 
έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 
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 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων 
κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο.  Άρθρο 4. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων και λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια 
δαπανών.  Άρθρο 5. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 6. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και 
εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 9. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 10. 

 Απασχόληση συνταξιούχου προσώπου.  Άρθρο 11. 

 Μισθοί αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και συντάξεις συνταξιούχων.  Άρθρο 12. 

 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.  Άρθρο 13. 

 Τρόπος υπολογισμού υπερωριακής αποζημίωσης.  Άρθρο 14. 

 Αγορά μηχανοκίνητου οχήματος από υπάλληλο, αξιωματούχο ή ωρομίσθιο προσωπικό.  Άρθρο 15. 

 Χρησιμοποίηση μηχανοκίνητων οχημάτων.  Άρθρο 16. 

 Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού.  Άρθρο 17. 

 Απαγόρευση αντικατάστασης υπαλλήλων και ωρομίσθιου προσωπικού.  Άρθρο 18. 

 Αναθεώρηση επιδομάτων.  Άρθρο 19. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 19 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το τέταρτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2022». 

 Τον σκοπό, κύριε Γεωργίου, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ποσού ύψους €37.217.500 για 
τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής: 

 Σάβια Ορφανίδου Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Φεβρουαρίου 2021.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και ο γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ). 

 Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
βουλευτές κ. Άριστος Δαμιανού και Ηλίας Μυριάνθους. 

 Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το οικονομικό έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές 
δαπάνες ύψους €37.217.500 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική 
χορηγία (€35.617.500) και από άλλες δραστηριότητες (€1.600.000). 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΡΙΚ για το έτος 2022 αφορούν δαπάνες για αποδοχές προσωπικού 
(€24.082.121), γενικά έξοδα και υπηρεσίες (€1.791.160), έξοδα προγραμμάτων (€7.703.719), συντήρηση και 
λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (€1.950.500), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€1.450.000), καθώς 
και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€240.000). 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ δήλωσε 
ότι ο προϋπολογισμός του ιδρύματος για το 2022 παρουσιάζει αύξηση ύψους περίπου €1,65 εκατομ. σε σχέση 
με τον προϋπολογισμό του 2021, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση στις δαπάνες προσωπικού, που 
προήλθε από την εφαρμογή του νέου οργανογράμματος, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας που επήλθε μεταξύ 
του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στις 27 Οκτωβρίου 
2020. Με την εφαρμογή του νέου οργανογράμματος ο αριθμός των υπαλλήλων του ιδρύματος αναμένεται να 
μειωθεί στους 263, από τους 371 που υπηρετούν σήμερα. 

 Όπως ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε, μέσω του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το 2022 επιτυγχάνεται η 
αποκατάσταση εργασιακών στρεβλώσεων μεταξύ των συνεργατών αορίστου χρόνου και του μόνιμου 
προσωπικού του ιδρύματος, η περαιτέρω τεχνολογική αναβάθμιση του ιδρύματος και η αναβάθμιση των 
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τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, καθώς και η προσφορά στον πολιτισμό με την εργοδότηση 
ηθοποιών στις κυπριακές παραγωγές, ενώ παράλληλα τίθενται οι βάσεις για τη δημιουργία νέων κτιριακών 
εγκαταστάσεων του ιδρύματος. 

 Στο στάδιο της εξέτασης του προϋπολογισμού, τα μέλη της επιτροπής έθεσαν σειρά ερωτημάτων για 
ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων στη λειτουργία του έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος» για τη διάσωση και 
ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του ιδρύματος, στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στο ταμείο συντάξεων του 
ιδρύματος, στην ανάδειξη της Κύπρου μέσω του ΡΙΚ ως τουριστικού και επενδυτικού προορισμού, καθώς και 
στην οικονομική ανεξαρτησία του ιδρύματος. Επιπροσθέτως, ορισμένα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τη 
δυσαρέσκειά τους ως προς την ισομερή κατανομή τηλεοπτικού χρόνου, καθώς και την κάλυψη των δράσεων 
κοινοβουλευτικών κομμάτων, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι τα γεγονότα θα πρέπει να καλύπτονται με βάση τη 
σημασία της είδησης και την αντικειμενική ενημέρωση του πολίτη για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι στη βάση 
του μεγέθους της πολιτικής δύναμης.  

 Σημειώνεται ότι μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με το καθεστώς 
πρόσληψης και τον αριθμό των προσώπων που εργοδοτούνται στο ΡΙΚ κάτω από την ειδική κατηγορία 
εργαζομένων ορισμένου χρόνου, για τα οποία το ίδρυμα απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 24 
Φεβρουαρίου 2022. 

 Σε σχέση με τα τεθέντα ζητήματα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ ανέφερε μεταξύ άλλων 
τα ακόλουθα: 

1. Σε σχέση με τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του ιδρύματος, το ΡΙΚ έχει ήδη προβεί στην προκήρυξη 
διαγωνισμού για την ετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων, καθότι πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο 
έργο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει περιληφθεί σχετική πρόνοια ύψους €8 εκατομ. στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2022. Το συνολικό κόστος του νέου κτιρίου 
υπολογίζεται να ανέλθει περίπου στα €27 εκατομ. και το έργο αναμένεται να προχωρήσει σύντομα. 

2. Μέσω του Ψηφιακού Ηροδότου το ίδρυμα έχει υλοποιήσει επί του παρόντος την ψηφιοποίηση μόνο του 
15% του συνόλου του αρχειακού υλικού, ενώ για την ολοκλήρωση της δράσης απαιτείται ποσό ύψους 
περίπου €1,5 εκατομ. σε βάθος πενταετίας.  

3. Το ΡΙΚ επικεντρώνεται στην αντικειμενική παρουσίαση όσων γεγονότων κρίνεται ότι αποτελούν είδηση 
στα πλαίσια της επικαιρότητας και της ειδησεογραφίας και σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργεί 
συμπληρωματικά ως προς την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση. 

4. Μετά την απόφαση για τερματισμό της δράσης για εξασφάλιση κονδυλίων μέσω των διαφημίσεων από το 
ΡΙΚ και την περίληψη σχετικού κονδυλίου στην κρατική χορηγία, το ίδρυμα προχωρά απερίσπαστο στην 
ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων του, κυρίως σε ό,τι αφορά στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία. 

5. Το ΡΙΚ οφείλει στο ταμείο συντάξεων ποσό ύψους περίπου €123 εκατομ., το οποίο θα τύχει χειρισμού 
από το κράτος, ενώ το ίδρυμα σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών θα καλύπτει τις ετήσιες 
συντάξεις μέσω του προϋπολογισμού του. 

6. Για την ανάδειξη της Κύπρου ως τουριστικού και επενδυτικού προορισμού το ΡΙΚ θα περιλάβει στα 
προγράμματά του θέματα οικονομίας και επενδύσεων.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχει και μια τροπολογία εκ μέρους του ΕΛΑΜ, σωστά; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Ωραία! 

 Ομιλήτριες, ομιλητές επί θέματος αρχής;    

 Και επεξήγηση της τροπολογίας σας, εάν το επιθυμείτε. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Θέλετε, κύριε Παντελίδη…  Μόνο εσείς θέλετε τον λόγο και ο κ. Μυλωνάς… και ο κ. Χριστοφίδης και ο κ. 
Μαυρίδης.  Να ετοιμαστεί κατάλογος, παρακαλώ. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Μα, δε με παρακολουθείτε.  Είπα και για την τροπολογία και επί θέματος αρχής ποιοι, ποιες θέλουν να 
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μιλήσουν. 

 Κύριε Τρυφωνίδη, θέλετε τον λόγο; 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Στον κατάλογο ομιλητών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε.  Γρήγορα και σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ο ρόλος της κρατικής ραδιοτηλεόρασης είναι πολύπλευρος και σημαντικός για τον τόπο μας τόσο στον 
τομέα της αντικειμενικής ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας, της καταγραφής και της ψηφιοποίησης της ιστορίας μας, 
αλλά και της παραγωγής του πολιτισμού της χώρας μας.  Γι’ αυτό και η στήριξή μας στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου και η υπερψήφιση του προϋπολογισμού είναι δεδομένη και διαχρονική.   

 Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην επιτροπή Οικονομικών έχουμε συγχαρεί τη διοίκηση και τη 
διεύθυνση του ιδρύματος στην προσπάθεια που καταβάλλουν προς τον σκοπό αυτό.   

 Όσον αφορά το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ιδρύματος, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας, αλλά και την 
απαίτησή μας για ορθή εφαρμογή του νέου οργανογράμματος και ζητούμε όπως γίνονται σωστές διαδικασίες με 
διαφάνεια, ισοτιμία, ούτως ώστε να εκλείψουν φαινόμενα που καταγράφονται στην πρόσφατη έκθεση του Γενικού 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

 Όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις και στρεβλώσεις, πήραμε τη διαβεβαίωση και αναμένουμε να γίνουν 
όλες οι αναγκαίες ενέργειες από τη διεύθυνση και το συμβούλιο του ιδρύματος, για να εκλείψει κάθε ανισότητα 
και κάθε διαφορετική μεταχείριση των διάφορων κατηγοριών των εργαζομένων. 

 Αναφορικά με το Ταμείο Συντάξεως του ιδρύματος και το τεράστιο ποσό των €123 εκατομ., το οποίο 
οφείλει το ΡΙΚ στο Ταμείο Συντάξεων, εκφράζουμε την ανησυχία μας για το έλλειμμα, αλλά και την ίδια ώρα 
σημειώνουμε τη νέα μέθοδο που έχει αναφερθεί από τον πρόεδρο και τη διεύθυνση, για να πληρώνονται οι 
συντάξεις των εργαζομένων από τον καθιερωμένο χρονιαίο προϋπολογισμό του ιδρύματος και σημειώνουμε εδώ 
τη διαβεβαίωση που έχουμε πάρει ότι ποτέ δε θα υπάρχει πρόβλημα με τις συντάξεις των υπαλλήλων του ΡΙΚ 
και των ήδη συνταξιούχων. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Θα δώσω τον λόγο…  Επειδή βλέπω τρεις ομιλητές από το Δημοκρατικό Κόμμα, να ξεκινήσουμε με τον 
κ. Μυλωνά, που είναι πάντα σύντομος και μας βοηθά; 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Καλά εκάμετε…  Όι, όι, όι, είμαι σύντομος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πάντοτε! 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Είχα πει πριν από πολλά χρόνια ότι, και να μην υπήρχε ΡΙΚ, έπρεπε να το φτιάχναμε επειγόντως.  Είναι 
σημαντική η συνεισφορά του, κυρίως στο κομμάτι της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου, στο μέτρο που 
είναι δυνατό ένα κρατικό ίδρυμα να συμπεριφέρεται έτσι.  Στραβά κι ανάποδα υπάρχουν!   

 Επειδή σπάνια αναφέρονται, κύριε Τσόκκο, κύριε Μιχαήλ, αυτά τα θέματα, θα σας παρακαλούσαμε θερμά 
τις επόμενες χρονιές, στους προγραμματισμούς σας να στηρίξετε την ελληνική γλώσσα -με προγράμματα, 
εννοώ- είναι κάτι που χρειάζεται να γίνει.  Δεν το κάνουν τα σχολεία μας όπως έπρεπε να το κάμουν, τουλάχιστον 
ας το κάμετε εσείς ως δημόσια ραδιοτηλεόραση.  Τον μακαρίτη τον Πετρίδη τον γνωρίζετε και νομίζω όσοι 
μεγαλύτεροι… γνωρίζουμε με ποιο τρόπο, μέσω παιχνιδιού, βοηθούσε στη βελτίωση της ελληνικής γλώσσας. 

 Το δεύτερο και σημαντικότερο που θέλω να πω, κυρία Πρόεδρε, δεν αφορά το ΡΙΚ, για να μην 
παρεξηγηθώ, αλλά το κάμνω και ως επαγγελματίας δημοσιογράφος.  Ζούμε σε εποχή πολέμου στην Ουκρανία, 
είναι μια μαύρη κηλίδα για την ελευθερία της έκφρασης και του λόγου...  Μου είναι αδιανόητο να μην κάνω το 
σχόλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Μπορέλ, ο κ. Μπάιντεν να αποφασίζουν τι μπορώ να ακούσω και να 
αξιολογήσω εγώ, ένας δημοσιογράφος…  Αναφέρομαι στην απαγόρευση λειτουργίας του Russian Today και του 
Sputnik και άλλων μέσων ενημέρωσης από τη Ρωσία.  Αυτά δεν είναι δημοκρατία και δεν είναι ελευθερία του 
λόγου και ως δημοσιογράφος λυπούμαι πολύ για το κατάντημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε για την άποψή σας, κύριε Μυλωνά. 

 Θα μιλήσουν όλοι οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος;   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Εκτός από τον κ. Κουλία και τον κ. Ορφανίδη, οι υπόλοιποι θέλουν να μιλήσουν.  Ωραία!  Να μου 
επιτρέψετε να βάλω ενδιάμεσα τους ομιλητές των υπόλοιπων κομμάτων. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, έχετε ζητήσει τον λόγο; 

 Βεβαίως, σας ακούμε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ήρθε η ώρα μου να μιλήσω, κυρία Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, έπρεπε να είχατε…  Πρώτα εγερθείτε και μετά σας λέω ότι έπρεπε να μιλήσετε πρώτος κανονικά, 
γιατί έν’ με τη σειρά των κομμάτων, οπόταν πρώτος εσείς τζιαι παράλειψή μου που ξεκίνησα με τους υπόλοιπους. 

 Σας ακούμε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Είχα την εντύπωση ότι σε ζωντανή συζήτηση ενώπιον της ολομέλειας οι σειρές των κομμάτων μπαίνουν 
σε δεύτερη μοίρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι ο Κανονισμός της Βουλής, κύριε Θεμιστοκλέους! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ε, να σας θυμίσω ότι πάμπολλες φορές δίνετε τον λόγο με τη σειρά που σηκώνουν το χέρι οι ομιλητές.  
Αν θέλετε να το αλλάξετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Όχι, προσπαθώ πάντοτε… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, έχετε δίκαιο, πολλές φορές μπορεί να τύχει αλλά… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 …αν θέλετε να το αλλάξετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …αυτός είναι ο Κανονισμός. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 …αλλάξετέ το.  Είναι δικαίωμά σας να το αλλάξετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε θέλετε να μιλήσετε τώρα;   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ναι, ναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αυτό είναι το πρόβλημα; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Όχι, όχι, αφήστε με να τελειώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Έχει σημασία η θέση με τη σειρά ομιλίας; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Να μη με διακόπτετε, κυρία Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε σας διακόπτω, αλλά, αν θέλετε… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Όι, με διακόπτετε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …να σας αφήσω…  Χαμηλώστε τον τόνο της φωνής σας, δε χρειάζεται… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Με διακόπτετε, λέω! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …αλλά…  Μα, δεν έχω ολοκληρώσει αυτό που λέω και εγώ συντονίζω την ολομέλεια της Βουλής!  Και 
σας απαντώ ότι, αν είναι τόσο πρόβλημα για σας η σειρά σας, είμαι σίγουρη ότι οι συνάδελφοι θα το δεχτούν και 
θα μιλήσετε στη συνέχεια.   

 Σας ακούω. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Έλεγα λοιπόν ότι, αν θέλετε να αλλάξετε την πρακτική που δίνετε τον λόγο, αλλάξετέ την!  Δεν έχω κανένα 
πρόβλημα εγώ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε τον λόγο, κύριε Θεμιστοκλέους, επί του θέματος.  Δε θα συζητήσω τον Κανονισμό ή διαδικαστικό 
ζήτημα μαζί σας!   

 Σας ακούμε, εάν το επιθυμείτε! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ακόμα μια φορά, για να γίνω κατανοητός!  Είναι θέμα δύο-τριών συνεδριάσεων της ολομέλειας, για να 
διαπιστωθεί από τον κάθε έναν νουνεχή άνθρωπο που βρίσκεται στην αίθουσα με ποιο τρόπο δίνετε τον λόγο! 

 Πάμε στην ουσία τώρα για το ζήτημα του προϋπολογισμού του ΡΙΚ.  Σε συνέχεια αυτού που έχει αναφέρει 
ο κ. Μυλωνάς για τη νέα μορφή Μεσαίωνα, σκοταδισμού και στέρησης του αναφαίρετου δικαιώματος του κάθε 
Ευρωπαίου πολίτη να πληροφορείται απ’ όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης ελεύθερα και ανεμπόδιστα 
για τα όσα συμβαίνουν είτε στην Ουκρανία είτε σε άλλη χώρα, σε συνέχεια, λέω, να το δέσουμε μαζί με το ΡΙΚ. 

 Πρώτα να πούμε ότι οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες είναι εθνικός πλούτος, ανήκουν στον κυπριακό λαό 
με διαχειριστή την εκάστοτε κυβέρνηση.  Δεν είναι πλούτος προσωπικής ιδιοκτησίας ούτε του συμβουλίου του 
ΡΙΚ ούτε του γενικού διευθυντή του ούτε αυτών που τους εδιόρισαν. 

 Το ΡΙΚ διαθέτει αρκετά έμπειρους δημοσιογράφους, των οποίων όμως δημοσιογράφων η δουλειά τους 
είναι να πληροφορούν αντικειμενικά την κοινή γνώμη και όχι να κάμνουν οι ίδιοι πολιτική.  Αν είναι κάθε 
δημοσιογράφος που πληρώνεται από τον κυπριακό λαό, επειδή έχει μία εκπομπή ή επειδή συμμετέχει σε μία 
εκπομπή, να ασκεί προσωπική πολιτική, τότε προτείνω να το κλείσουμε.  Δικαιούται ο κάθε δημοσιογράφος να 
έχει τις πολιτικές του απόψεις, δικαιούται να τις εκφράζει.  Ένα δε δικαιούται:  να χρησιμοποιεί το ΡΙΚ, για να τις 
υπερασπίζεται, για να τις προωθεί και να προωθεί και αυτούς που τις υποστηρίζουν. 

 Με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ είμαι χρόνια προσωπικός φίλος.  Το ίδιο και με τον 
νέο γενικό διευθυντή.  Αυτή η νοοτροπία δεν είναι αυτών των δύο ανθρώπων.  Αυτή η νοοτροπία είναι χρόνια.  
Είναι μία πακτωμένη, θεμελιωμένη νοοτροπία εκεί στο ΡΙΚ που επικρατεί, σκοτώνει τις ιδέες, εμποδίζει την 
έκφρασή τους, προβάλλει εμπόδια στην πολιτική διαδικασία και ένας που εννά παρακολουθήσει, ας πούμε, τρία-
τέσσερα δελτία ειδήσεων ή τέσσερις ημέρες ολόκληρες τις πολιτικές του εκπομπές μόνο εάν είναι ηλίθιος δεν 
αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει συστηματική προσπάθεια άλλες ιδέες να εξοντωθούν και άλλες να υποστυλωθούν 
και να διασωθούν. 

 Αν θεωρεί η ηγεσία του ΡΙΚ ότι καλώς είναι τα πράγματα εκεί στο ΡΙΚ, αν θεωρεί ότι όλα λειτουργούν 
αντικειμενικά, δημοκρατικά, δίκαια και αν θεωρεί επίσης ότι τα όσα διαχειρίζονται οι άνθρωποι του ΡΙΚ τα 
διαχειρίζονται υπέρ του καλού του κυπριακού λαού, είναι απλό το πράγμα.  Να συνεχίσουν τον ίδιο χαβά, να 
συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο, αλλά εγώ σας λέω ότι σε λίγους μήνες, σε ανύποπτο χρόνο, σε έναν χρόνο, σε δύο, 
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θα ξυπνήσουμε μία καλή ημέρα ως κυπριακός λαός και θα βρεθούμε ενώπιον ενός, φαινομενικά «δημοκρατικού 
πολιτεύματος», αλλά στην ουσία θα είναι οι απόψεις αυτών που ελέγχουν και αυτών που ελέγχονται εκεί στο 
ΡΙΚ. 

 Η δική μου θέση, κυρία Πρόεδρε, είναι απλή.  Δε θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό του ΡΙΚ.  Τώρα θα μου 
πείτε «η μία ψήφος στις πενήντα έξι λέει κάτι»;  Δε λέει κάτι, λέει σε μένα όμως κάτι:  ότι πράττω κατά την κρίση 
και τη συνείδησή μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Θα προχωρήσω λέγοντας όμως ή σχολιάζοντας, αν θέλετε, ότι, τουλάχιστον κατά τη δική μου ταπεινή 
άποψη, κάθε νουνεχής άνθρωπος σέβεται την Πρόεδρο του σώματος, τους συναδέλφους και συναδέλφισσές 
του, τη διαδικασία και το σώμα το οποίο υπηρετεί.  Αυτό ήθελα να πω και αυτό ήθελα να τονίσω, κανείς και καμία 
δεν είναι υπεράνω της διαδικασίας των κανονισμών και του σώματος και είναι η τελευταία φορά που θα ανεχθώ 
την οποιαδήποτε προσβολή. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Δε θα κάνω διάλογο μαζί σας. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Απ’ εκεί και έπειτα καθείς και καθεμία κρίνεται και από τα σχόλια και από τα υπονοούμενα και από τον 
τόνο και από τη συμπεριφορά. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Λοιπόν, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Μαυρίδης. 

 Θα δώσω τον λόγο στον Δημοκρατικό Συναγερμό. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Επειδή έχουμε αρκετούς ομιλητές από το ΔΗΚΟ, να μου επιτρέψετε να δώσω τον λόγο στον κ. Χρύσανθο 
Σαββίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Νομίζω ότι αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο του ΡΙΚ σε θέματα ενημέρωσης, αλλά θα θέλαμε και ένα 
ΡΙΚ περισσότερο ενημερωτικό σε θέματα εκπαιδευτικού περιεχομένου.  Το ΡΙΚ μπορεί να παίξει αυτό τον 
σημαντικό και καθοριστικό ρόλο.  Τα εκπαιδευτικά θέματα απασχολούν όλες τις ηλικιακές ομάδες και θα θέλαμε 
στο μέλλον να δούμε το ΡΙΚ να καταπιάνεται με εκπαιδευτικά θέματα, αλλά να παίζει και καθοριστικό ρόλο και 
στη νέα μέθοδο διδασκαλίας, που είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να είστε καλά, κύριε Σαββίδη, ευχαριστώ και εγώ. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Χριστοφίδης από το ΑΚΕΛ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι στην εποχή που ζούμε, την εποχή των fake news, των πολυεθνικών 
πλατφορμών, ο ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ενισχύεται.  Ενισχύεται και η σημασία της.  Είχαμε την 
ευκαιρία τόσο στην επιτροπή Οικονομικών όσο και στην επιτροπή Ελέγχου σε διαδοχικές συνεδρίες να 
συζητήσουμε τα περί ΡΙΚ. 

 Θέλω να ξεκινήσω με ένα θετικό.  Ότι η συμφωνία με τις συντεχνίες του ΡΙΚ και το σιστάρισμα σε ό,τι 
αφορά στο προσωπικό του ιδρύματος, παρά τις όποιες αδυναμίες και τα όποια κενά, ήταν ένα βήμα προς τη 
σωστή κατεύθυνση.  Δεν μπορούμε όμως να παραγνωρίσουμε τη μεγάλη εικόνα, η οποία κατά την άποψή μας 
συνίσταται στο εξής:  μία προσπάθεια τα τελευταία χρόνια συναγερμικοποίησης του ιδρύματος με την 
τοποθέτηση σε κρίσιμες θέσεις κλειδιά ανθρώπων είτε στελεχών του Συναγερμού είτε ανθρώπων οι οποίοι 
πρόσκεινται.  Είχαμε στην επιτροπή Ελέγχου την ευκαιρία να ακούσουμε από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή 
συγκεκριμένα παραδείγματα προς αυτή την κατεύθυνση.  Ανατέθηκε σε άνθρωπο με σωρεία πειθαρχικών 
παραπτωμάτων το καθήκον του αναπληρωτή διευθυντή του ιδρύματος.  Καταγγέλθηκε στην επιτροπή Ελέγχου 
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ότι πρόσωπο το οποίο υπέβαλε αίτηση για να είναι βοηθητικό προσωπικό σε εκπομπή κατέληξε παρουσιάστρια 
σημαντικότατης εκπομπής του ιδρύματος.  Και πολλά πολλά άλλα. 

 Υπάρχει επίσης μία τρομερά στρεβλή αντίληψη τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την παρουσίαση της 
κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης κυρίως στα δελτία ειδήσεων του ιδρύματος.  Υπάρχει προφανώς μία άποψη 
εκεί στο ίδρυμα ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντικό, ό,τι λέει η αντιπολίτευση μπαίνει στην 
«κούππα» με όλα τα κόμματα και δεν ενδιαφέρει κανέναν και, επειδή τα κόμματα είναι πολλά, δε μας ενδιαφέρει 
τι λέει η αντιπολίτευση.  Είναι βασική λειτουργία της δημοκρατίας να ακούγονται και η κυβέρνηση και η 
αντιπολίτευση σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, πόσω μάλλον από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση! 

 Από την επιχειρηματολογία που ακούσαμε ότι «ξέρετε, εκάμαμεν και έρευνες και δεν ενδιαφέρει τον κόσμο 
το τι λεν’ τα κόμματα», προκύπτουν μερικά πολύ βασικά ζητήματα, τα οποία όλοι εμείς σε τούτη την αίθουσα θα 
έπρεπε να υπερασπιζόμαστε και να έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά.  Εάν είναι απλώς να ακολουθεί το 
ρεύμα η δημόσια ραδιοτηλεόραση, πού πήγε ο ρόλος της στην ενίσχυση της πολιτότητας;  Πού πάει ο ρόλος της 
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για τη δημιουργία συμμετοχικών πολιτών με δημοκρατικές ευαισθησίες και 
δημοκρατική παρουσία; 

 Προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε για ακόμα μια φορά να εκφράσουμε την έγνοιά μας και την αγωνία 
μας για το γεγονός ότι σε σημαντικές ώρες που ο κόσμος παρακολουθεί υπάρχει ουσιαστικά μία εκπομπή 
βραδινή ενημερωτική του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, αλλά έχει εξαφανιστεί και η σάτιρα από τα 
προγράμματα του ΡΙΚ.  Την οποία σάτιρα -και πολιτική και κοινωνική και άλλη- το ΡΙΚ ξεκίνησε, με αποτέλεσμα 
να έχουμε σήμερα εκπομπές σε ιδιωτικά κανάλια με πολύ υψηλές τηλεθεάσεις σάτιρας, και το ΡΙΚ, που ξεκίνησε 
αυτή την προσπάθεια, να μη διαθέτει μία εκπομπή σάτιρας και τζιείνη που είσιεν όλοι θυμόμαστε πώς 
καταργήθηκε εν μιά νυκτί. 

 Θέλω επίσης να σημειώσω ακόμα δύο πραγματάκια μικρά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σύντομα, σας παρακαλώ πολύ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Το πρώτο είναι -που μας αφορά πάλι όλους, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες- ότι εδώ 
είναι ο χώρος της Βουλής, ο χώρος της λαϊκής κυριαρχίας. 

 Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κάποιος που θέλει να καλύψει τι είπε ο υπουργός να πάει να βρει τον υπουργό 
και να κάμει ρεπορτάζ και να του πει ό,τι θέλει ο υπουργός.  Δεν είναι δυνατόν όμως ολόκληρες συνεδρίες 
επιτροπών της Βουλής ουσιαστικά, το είντα μ’ που κάμνουν οι πρωταγωνιστές τούτης της διαδικασίας, να 
μένουν…  Το έχω πει, κυρία Πρόεδρε, και κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ·  είναι θέμα 
σεβασμού της ίδιας της Βουλής και, αν θέλουμε να μας σέβονται και οι άλλοι, πρέπει πρώτα και κύρια εμείς να 
σεβαστούμε τους εαυτούς μας. 

 Θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του ΡΙΚ από θέση αρχής όμως θέλουμε να χτυπήσουμε ένα 
καμπανάκι.  Πρέπει πολλά πράγματα να βελτιωθούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου και να 
συναισθανθούν όλοι τον τεράστιο κοινωνικό ρόλο που έχουν ως δημόσια ραδιοτηλεόραση. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Κύριε Κουλία; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Να ξεκινήσω από τη σάτιρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Μα δεν εξεκίνησα, πώς θα συντομεύσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, απλώς σαν έκκληση. 
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαν έκκληση. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ για την έκκληση και ξέρεις είμαι πάντοτε καλός ακροατής από την Πρόεδρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και είστε και ευγενής.  Αυτό να το τονίσουμε. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Πάντοτε.  Εις το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου είχαμε εξαίρετη διαπαιδαγώγηση και στο δημοτικό και στο 
γυμνάσιο και εξαίρετους εκπαιδευτικούς. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Θα ξεκινήσω από τη σάτιρα του φίλου μου του Χριστοφίδη.  Ήμουν ένας εκ των δραστών που την επέκρινα 
κατά τον εντονότερο τρόπο, διότι έντζιε κάμναμε σάτιρα, εσατιρίζαμεν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον 
Αρχιεπίσκοπο, τον Πρόεδρο της Βουλής κατά τον χείριστο τρόπο!  Αυτή δεν είναι σάτιρα και δικαίως ετερματίσθη!  
Η σάτιρα… Είμαι λάτρης της σάτιρας, αλλά με τον σωστό τρόπο και τον ευγενικό, όπως είπατε, και τον 
αποτελεσματικό, που αυτός που κάμνει τη σάτιρά του ξέρει τη δουλειά. 

 Τώρα… Ηγούνται σήμερα του ΡΙΚ τρεις άνδρες, ο κ. Μιχαήλ, απ’ ό,τι μου εξήγησε ο κ. Χρύσης, είναι 
εξαίρετος κύριος και έκαμε καλή εντύπωση… 

(Γέλια) 

 …στην επιτροπή Ελέγχου, ο φίλος μας ο κ. Θανάσης… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 …και ηγείται ο Γιάννης ο Νικολάου στις ειδήσεις.  Είναι σωστό αυτό που ελέχθη από συναδέλφους, ότι 
κάποιοι δημοσιογράφοι κάμνουν προσωπική πολιτική και, άμα τους ακούεις το πρωί που κάμνουν ερωτήσεις, 
βγαίνει το αίμα πάνω στην κεφαλή σου.  Να τους πείτε τους κυρίους ότι έντζιε πληρώννουμέν τους να κάμνουν 
προσωπική πολιτική!  Αν θέλουν να κάμνουν προσωπική πολιτική, να βάλουν υποψηφιότητα τα κοπέλια και να 
έρθουν εδώ στο κοινοβούλιο, να ακούμε και να έχουμε αντίλογο!  Να είναι σωστοί και δίκαιοι και αντικειμενικοί! 

 Επίσης, είναι σωστό το ότι το ΡΙΚ σήμερα πρέπει να χτίσει κτίριο.  Ξέρετε το κτίριο που έχουμε και 
χαίρομαι, κύριε πρόεδρε της ραδιοφωνίας, που επιτέλους θα γίνει ένα σωστό κτίριο και για τους εργαζόμενους 
και για το προσωπικό και γι’ αυτούς που έρχονται εκεί. 

 Επίσης, ακούω και είμαι λάτρης του Πρώτου Προγράμματος του ΡΙΚ, το οποίο έχει ένα εξαιρετικό πνεύμα 
και κάμνει εξαιρετικές εκπομπές και είναι καλό να το μεταγγίσετε και στην τηλεόραση εκείνο το πνεύμα. 

 Και αυτά που είπε ο Παύλος ο Μυλωνάς είναι πολύ σωστά.  Θέλω να θυμίσω, κύριοι του ΡΙΚ εδώ, ότι 
ζούμε σε μια πατρίδα ημικατεχόμενη με διακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες και με έποικους σε επικίνδυνο βαθμό, 
που αλλάζουν τα δεδομένα και την επιβίωσή μας.  Άρα, στο ΡΙΚ με το σπουδαίο και σημαντικό του αρχείο, το 
οποίο σωστά διαφυλάττετε και ελπίζω να συνεχίσετε να το πράττετε, να προβάλλεται η ιστορία του τόπου και η 
παιδεία, που είναι τα ισχυρότερά μας όπλα, να δώκετε τη σημασία που πρέπει και δεν έχω αμφιβολία ότι η τριάδα 
που περιέγραψα προηγουμένως, αν ανασκουμπωθεί καλά, θα δώσει εξαίρετα αποτελέσματα και, όταν έρχεστε 
εδώ, θα ακούετε καλούς λόγους και όχι μόνο επικριτικούς. 

 Τούτων λεχθέντων, ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, κυρία Πρόεδρε, και νομίζω ήμουν πολύ 
σύντομος κύριος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

 Λοιπόν, ο λόγος που έδωσα τον λόγο στον κ. Κουλία είναι γιατί θα τον δώσω και στους υπόλοιπους.  
Προσπάθησα να βάλω ενδιάμεσα κάποιους. 

 Κυρία Χαραλαμπίδου, να μας βοηθήσετε και μετά οι υπόλοιποι του ΔΗΚΟ, για να μην έχουμε συνεχώς 
ομιλητές από το ΔΗΚΟ. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.   
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 Θα πω βέβαια ότι συμφωνώ με τον κ. Χριστοφίδη και με τα όσα έχει πει, αλλά μετά την παρέμβαση του 
κ. Κουλία αισθάνομαι έντονα την ανάγκη να τοποθετηθώ.  Δηλαδή, για να είναι καλή η σάτιρα, πρέπει να λέει 
αυτά που θέλουμε να ακούσουμε.  Αυτό μας είπε.  Διαφορετικά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Κουλίας δεν ακούει, όμως. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Εν πειράζει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σ’ εσάς απευθύνεται. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Δεν πειράζει, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε, κυρία Χαραλαμπίδου, με προσοχή. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Με ακούν όλοι οι υπόλοιποι.  Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι…  Η δουλειά τους είναι να υποβάλλουν ερωτήσεις, 
δύσκολες ερωτήσεις.  Και πολλές φορές όλοι μας -και εσείς και εγώ- βρεθήκαμε απέναντι αυτών των δύσκολων 
ερωτήσεων.  Μπορεί να μη μας αρέσει, αλλά απαντούμε και κρινόμαστε για τις απαντήσεις που δίνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έτσι είναι. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Λοιπόν, ο λόγος που ήθελα να τοποθετηθώ είναι γιατί, όπως γνωρίζετε, έχω μία πολύ ιδιαίτερη σχέση με 
το ΡΙΚ.  Εργάστηκα στο ΡΙΚ για δεκαοχτώ με είκοσι χρόνια.  Και θέλω να τοποθετηθώ κάθετα στο θέμα που 
αφορά την ελευθερία των δημοσιογράφων να επιτελούν το έργο τους, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής 
δεοντολογίας, όπως εκείνοι κρίνουν.  Άλλωστε, και οι δημοσιογράφοι είναι υπό κρίση και ο τρόπος που επιτελούν 
το έργο τους είναι υπό κρίση.   

 Και αισθάνομαι έντονα, γιατί, όταν ήμουν στο ΡΙΚ, είχα να διαχειριστώ μαύρες λίστες από τη διεύθυνση 
του ΡΙΚ.  Είχα να διαχειριστώ κάθε πρωί -μετά την εκπομπή- συναντήσεις για διάφορους λόγους, διότι όποιος 
ενοχλείτουν έπιανε τηλέφωνα πάνω στο ΡΙΚ.  Ήταν σε μαύρες λίστες ο κ. Αλέκος Μαρκίδης, ήταν σε μαύρη λίστα 
ο κ. Μακάριος Δρουσιώτης, ήταν σε μαύρη λίστα ο κ. Τουμάζος Τσιελεπής, ήταν σε μαύρη λίστα ο κ. Τάκης 
Χατζηδημητρίου.  Τις πρώτες τους εμφανίσεις μετά το δημοψήφισμα του 2004 εκάμαν στη δική μου εκπομπή 
μετά από ομηρικούς καυγάδες με τη διεύθυνση του ΡΙΚ, που εζήτησα τότε να μου δώσουν γραπτώς ότι τους 
αποκλείουν.   

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Ούτε εμείς εννοούμε το 2004, είμαστε στο 2022. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Ένα λεπτό, ένα λεπτό, κύριε Μυλωνά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ!  Ολοκληρώστε, κυρία Χαραλαμπίδου, σας ακούμε. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.  Και σήμερα επαναλαμβάνεται η ίδια κατάσταση. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Εκυβερνούσετε τότε.  

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Και σήμερα επαναλαμβάνεται η ίδια κατάσταση.  Δεν μπορεί οι δημοσιογράφοι ανάλογα με τις κυβερνήσεις 
να έχουν ή όχι ελευθερία ή να στοχοποιούνται.  Προσωπικά εχαρακτηρίστηκα ως εθνικά επικίνδυνη από αρχηγό 
κόμματος.  Και τότε απειλούσαν πάλι το ΡΙΚ με αποκοπή του προϋπολογισμού του, αν δεν εσταματούσε την πιο 
δημοφιλή εκπομπή του ιδρύματος για τρία συνεχή χρόνια.  Λοιπόν, πρέπει να αφήσουμε τους δημοσιογράφους 
να κάμνουν τη δουλειά τους.  Ούτε ο διευθυντής ειδήσεων πρέπει να τους καλεί στο γραφείο του, κύριε Τσώκο, 
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ούτε ο πρόεδρος του συμβουλίου πρέπει να παρεμβαίνει, όποτε δεν του αρέσουν αυτά που λένε οι 
δημοσιογράφοι, ούτε οι δημοσιογράφοι του ΡΙΚ πρέπει να τελούν υπό καθεστώς τρομοκρατίας, αν πουν κάτι για 
τον άλφα υπουργό ή αν ασκήσουν κριτική στον βήτα υπουργό ή αν υποβάλουν μια πιο δύσκολη ερώτηση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Και είναι καιρός να περάσουμε και πρόταση νόμου, για να προστατέψουμε την ελευθερία των 
δημοσιογράφων, όταν απειλούνται από τους εκδότες τους ή ’πού τους διευθυντές ειδήσεων ή ’πού τους 
διευθυντές των καναλιών ή ’πού τους διευθυντές των διοικητικών συμβουλίων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Τους προέδρους των διοικητικών συμβουλίων, απολογούμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Να ρωτήσω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Συμφωνώντας, βεβαίως, απόλυτα με τούτα που είπε η κ. Χαραλαμπίδου σε σχέση με την ελευθεροφωνία 
και το απόλυτο δικαίωμα ενός λειτουργού του τύπου, ενός δημοσιογράφου να εκφράζεται ελεύθερα και να είναι 
ελεύθερος, ήθελα απλά να οριοθετήσω το διάστημα των απειλών και των μαύρων λιστών του παρελθόντος, που 
έθεσε η κ. Χαραλαμπίδου, τζιαι υποθέτω η διετία 2011-2013 -ή και λίγο πιο πριν- ήταν η διακυβέρνηση του 
ΑΚΕΛ… 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Και τώρα γίνονται τα ίδια, κύριε Τορναρίτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ πολύ!   

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Και τώρα γίνονται τα ίδια, απλώς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Χαραλαμπίδου, δεν έχετε τον λόγο, σας παρακαλώ! 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Απολογούμαι!  Το έφερα ως παράδειγμα… 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Το 2004… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Χαραλαμπίδου… 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Γιατί εκείνο μπορώ… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Απλά, να πω ξανά ότι και εμείς στεκόμαστε σε μια ξεκάθαρη θέση, που λέει ότι ο δημοσιογράφος έχει το 
απόλυτο δικαίωμα να λειτουργεί και δεν έχει κανένας απολύτως το δικαίωμα να παρεμβαίνει στο έργο του.   
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 Και θα πω και κάτι: Αφορά όχι μόνο τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, την οποία βεβαίως πληρώνει ο Κύπριος 
φορολογούμενος πολίτης, αλλά αφορά, κυρία Πρόεδρε, και την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, η οποία μεταχειρίζεται, 
υπάρχει, λόγω των δημόσιων συχνοτήτων που της παραδίδει επίσης ο Κύπριος φορολογούμενος πολίτης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Αυτή η θέση είναι ξεκάθαρη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Τώρα, αν υπάρχουν μαύρες λίστες σήμερα, θα ήταν καλύτερα να καταγγελθούν επώνυμα, για να 
ερευνηθούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Η κ. Ατταλίδου. 

(Μη ευκρινή σχόλια) 

 Μετά.  Εννά μιλήσουν όλοι, φαντάζομαι έτσι;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Η ελευθερία του τύπου είναι απαραίτητη σε μια Δημοκρατία.  Και την ελευθερία του τύπου δεν τη 
χαιρετούμε, όταν λέει καλά πράγματα για μας, ούτε επικροτούμε, όταν είμαστε κυβέρνηση.  Είδαμε υπουργό να 
κάνει μάθημα σε δημοσιογράφο, γιατί επέμενε να του κάμει ερώτηση.  Υπενθυμίζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο 
στην εκπομπή του ο Jeremy Paxman έκαμε δεκατρείς φορές την ίδια ερώτηση στον υπουργό τον υπεύθυνο για 
τες φυλακές, μέχρι που την άλλη ημέρα το πρωί επαραιτήθηκε.  Και δεν είπε κανένας του Jeremy Paxman από 
το «News Night» να πάει σπίτι του, ούτε τον απείλησε.   

 Επίσης, θεωρώ ότι, επειδή γίνονται πολιτικοί διορισμοί -και ειδικά, επειδή το ΡΙΚ είναι δημόσιο ίδρυμα- 
ναι, θεωρώ απαράδεκτο, επειδή δε μας αρέσει η σάτιρα…  Κύριε Κουλία, η σάτιρα σατιρίζει τους πολιτικούς.  
Σατιρίζει αυτούς που έχουν εξουσία.  Αλλοίμονο, να εσατίριζε αυτούς που δεν έχουν εξουσία.  Και μια κοινωνία 
που δεν ανέχεται τη σάτιρα, ειδικά όταν έχει τον ελληνικό πολιτισμό στην ιστορία της και τον Αριστοφάνη, πάσχει.   

 Επίσης, θεωρώ ότι, όταν ένας δημοσιογράφος δημοσιεύσει ένα βιβλίο, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ 
τον κόσμο, γιατί άπτεται του ζητήματος του κυπριακού και της διαφθοράς, όπως αυτό του Μακάριου Δρουσιώτη, 
ναι, θεωρώ ότι, πρώτον, το δημόσιο ίδρυμα, κύριε Μιχαήλ και κύριε Τσώκο, θα πρέπει να του δώσει βήμα, για 
να γίνει συζήτηση.  Ναι, θεωρώ ότι τις σατιρικές εκπομπές έπρεπε να τες ενθαρρύνουμε περισσότερο, γιατί 
χρειάζεται λίγο να σατιρίζονται οι πολιτικοί, έτσι για να φέρνουμε και λίγο τον νουν μας.  Και, επειδή το ΡΙΚ 
πληρώνεται από τον φορολογούμενο λαό, θεωρώ ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να κάνει για το καλό του τόπου 
ένα βήμα πίσω, να αφήσει τους δημοσιογράφους ανεξάρτητους να κάμουν τη δουλειά τους και, ενόψει ότι 
μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο,… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 …θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητο.  Το ΡΙΚ πρέπει να δείξει ότι είναι ανεξάρτητο, διαφορετικά πραγματικά 
δεν υπηρετεί τον λόγο ύπαρξής του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   
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 Λοιπόν, συνεχίζουμε.  Υπάρχουν αρκετοί ομιλητές.  Εντάξει, δε θα στερήσω τον λόγο από κανένα.  Θα 
είστε, όμως, σύντομοι, αν θέλετε να ολοκληρώσουμε τουλάχιστον στες επόμενες δύο ώρες, γιατί έχουμε ακόμα 
εφτά προϋπολογισμούς περίπου. 

 Οπόταν, τον λόγο έχει ο κ. Χρύσης Παντελίδης. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.  Καταρχάς επιτρέψετέ μου να σημειώσω ότι θα ήθελα να καταγραφεί στα 
πρακτικά ότι σύμφωνα με μαρτυρία επί διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου μία δημοσιογράφος ένοιωθε την 
ελευθερία, την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη να συγκρουστεί με τη διεύθυνση και τη διοίκηση για αυθαίρετες 
αποφάσεις.   

 Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι θεωρώ ότι είναι μια κατάλληλη ευκαιρία να ευχαριστήσουμε 
το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, γιατί κάθε Πέμπτη μας βάζει στα σπίτια του κόσμου μέσω της απευθείας 
μετάδοσης αυτής της συνεδρίασης και θεωρώ ότι αυτή η ζωντανή μετάδοση της ολομέλειας της Βουλής μας 
αναγκάζει όλες και όλους να είμαστε πολύ πιο σωστοί και να φερόμαστε πολύ πιο υπεύθυνα.   

 Το μόνο που θέλω να σχολιάσω αναφορικά με τις συζητήσεις που έγιναν τόσο στην επιτροπή 
Οικονομικών όσο και στην επιτροπή Ελέγχου για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου είναι το γεγονός ότι το 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου θεωρεί ότι είναι πρότυπο ραδιοτηλεοπτικής, δημοσιογραφικής, καλλιτεχνικής 
παραγωγής και δημιουργίας και δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε αυτή την εκτίμηση του ΡΙΚ.  Το 
πρόσθετο όμως που πρέπει να έχει υπόψη του πρώτα και κύρια το ΡΙΚ είναι ότι η κοινωνία και οι φορολογούμενοι 
πολίτες θέλουμε το ΡΙΚ να γίνει πρότυπο χρηστής διοίκησης.  Και δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετά 
χρόνια απέχει πάρα πολύ από αυτόν τον στόχο.   

 Το γεγονός ότι το Δημοκρατικό Κόμμα φέτος υπερψηφίζει τον προϋπολογισμό του Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου είναι και ένα μήνυμα αναγνώρισης καλών προθέσεων από πλευράς του παρόντος διοικητικού 
συμβουλίου, είναι όμως και μια ενίσχυση της απαίτησής μας για πράξεις και ενέργειες συμβατές τόσο με τους 
κανόνες της χρηστής διοίκησης όσο και με τις υποδείξεις και τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παντελίδη. 

 Λοιπόν, βλέπω εδώ…  Θα δώσω τον λόγο τώρα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, γιατί έχουμε ακόμα έναν 
ομιλητή από το ΔΗΚΟ, είναι ο Πανίκος ο Λεωνίδου. 

 Να δώσω τον λόγο στον κ. Κουλλά.   

 Θέλετε να μείνετε στο τέλος; 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Όχι, κατ’ ανάγκη, κυρία Πρόεδρε.   

 Καταρχάς θέλω να πω ότι εκλαμβάνω τα όσα το ΑΚΕΛ εκφράζει -και ο κ. Χριστοφίδης- περισσότερο ως 
προσπάθεια προληπτικού εκβιασμού προς το ίδρυμα, για να τύχει της εύνοιάς του.  Και εμείς έχουμε και στη 
δική μας αντίληψη κάποια πράγματα που θεωρούμε ότι είναι άδικα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό.   

 Από δυο περιστατικά ίσως εξάγεται και το συμπέρασμα κάποιας μη χρηστής διοίκησης, παρ’ ότι έχουν 
γίνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου -και στο παρελθόν δεν είχαμε δύο περιστατικά, αλλά πολύ περισσότερα και 
μαζικά περιστατικά- αλλά από δύο περιστατικά εξήχθη το συμπέρασμα της προσπάθειας συναγερμοποίησης 
του ιδρύματος.  Και δεν ξέρω αν πρέπει να θεωρήσω ότι ήταν Ακελικό το ίδρυμα και προσπαθούμε να το κάμουμε 
λίγο Συναγερμικό.  Δεν ξέρω αν είναι αυτό που εννοεί ο κ. Χριστοφίδης.   

 Και μια διόρθωση, θεωρώ ότι ουδείς είπε ότι δεν ενδιαφέρονται τι λένε τα κόμματα, αλλά ότι μέσα από μια 
έρευνα που έκαμε το ίδρυμα για την πανδημία και οι καθημερινές ανακοινώσεις των κομμάτων -όχι ό,τι λένε τα 
κόμματα, αυτή είναι η διόρθωση- οι καθημερινές μας ανακοινώσεις που είναι πέντε, τρεις, οκτώ κάθε μέρα, ναι, 
έχουν κουράσει -όχι δεν ενδιαφέρει- αλλά έχουν κουράσει τους συμπολίτες μας. 

 Πράγματι, για μας το ΡΙΚ έχει και πρέπει να έχει μια σημαντική και διαφοροποιημένη αποστολή από τα 
όποια ιδιωτικά κανάλια.  Γι’ αυτό ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει τη χρηματοδότηση αυτής της 
ιδιαίτερης διαφοροποιημένης αποστολής.  Και μιλούμε οπωσδήποτε για μια αποστολή με αρχές, όπως η 
αντικειμενικότητα, η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, η καλλιέργεια κουλτούρας, πολιτότητας, η στήριξη φορέων 
ή του πολιτισμού και των πολιτιστικών μας αισθημάτων και η σωστή ψυχαγωγία.  Αλλά, προσέξτε, αυτά είναι 
άυλες έννοιες και υποκειμενικές, γιατί ακόμα και σε αυτή την αίθουσα το τι εστί σωστή ψυχαγωγία ή το τι είναι 
έγκαιρο και έγκυρο κ.λπ. και αν ο δημοσιογράφος δικαιούται κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο κατά την κρίση του 
καθενός μας διαφέρει.  Και συνεπώς θεωρώ ότι πρέπει να κατανοούμε ότι και το ίδρυμα και η διοίκηση και η 
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διεύθυνση και το προσωπικό πρέπει να καταβάλουν αυτές τις προσπάθειες, αλλά ξέρω ότι δεν υπάρχει και ένας 
αυστηρός, απόλυτος ορισμός, στον οποίο συμφωνούμε όλοι και θα προσπαθήσουν να μας ικανοποιήσουν. 

 Θέλω να πω ότι στο ίδρυμα έχει επέλθει -κατά την άποψή μου, βλέποντας διαχρονικά- μια οικονομική 
εξυγίανση σε πολύ μεγάλο βαθμό.  Όταν το 2010 η ετήσια χορηγία ήταν €42 εκατομ. και το 2024, γιατί έχουμε 
και ένα τριετές πλάνο, δε θα είναι πάνω από €38 εκατομ., δηλαδή δεκατέσσερα χρόνια μετά θα υπολείπεται 
ακόμα από εκείνο που ήταν παλαιότερα, σημαίνει ότι υπάρχει μια ορθότερη οικονομική διαχείριση.   

 Την ίδια στιγμή θεωρώ ότι έχει επέλθει ή θα επέλθει σταδιακά -με τη συμφωνία που έγινε και με το 
Υπουργείο Εσωτερικών, του ΡΙΚ, των εργαζομένων, των συντεχνιών- και μια διοικητική εξυγίανση με μια σωστή 
ιεραρχία.  Ήταν μια ομόφωνη απαίτησή μας να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, που μπορεί να έχει κόστος 
συγκεκριμένο, με συγκεκριμένα άτομα, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει και ο σωστός προσανατολισμός για 
σημαντική μείωση του αριθμού των εργαζομένων.  Και θεωρώ επίσης ότι και εκείνο το αίτημά μας, είτε για να 
λυθεί το ταμείο συντάξεως είτε για τα κτίρια, το ένα έχει λυθεί, το άλλο τροχοδρομείται… 

 Άρα, πιστεύω -και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- ότι έχει γίνει σωστή δουλειά, πολύ σωστότερη από ό,τι στο 
παρελθόν. Υπολείπονται κάποια βήματα, είναι καλύτερο το ΡΙΚ σε πολλά σημεία, ακόμα και αυτό το λεπτό 
ζήτημα του αν οι δημοσιογράφοι κάνουν ή δεν κάνουν προσωπική ή υποκειμενική πολιτική, υπάρχουν βελτιώσεις 
και σε αυτή την πορεία και θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εκ της θέσεώς μας δε γίνεται να μιλάμε περισσότερο από δύο λεπτά και ήδη 
σας είπα ότι είμαστε από τις δέκα το πρωί, είναι σχεδόν έξι η ώρα, έχουμε ακόμα οκτώ-εννέα πόσα θέματα, δε 
θα τελειώσουμε. 

 Παρακαλώ να είμαστε σύντομοι και ουσιαστικοί ή σύντομες και ουσιαστικές. 

 Λοιπόν, εναπομένουν ομιλητές, ο κ. Λεωνίδου, ο κ. Δημητρίου και ο κ. Χατζηγιάννης.  Σωστά;  

 Λοιπόν, να δώσω σε ακόμα έναν από τον Δημοκρατικό Συναγερμό τον λόγο. 

 Κύριε Χατζηγιάννη, να μας μιλήσετε εσείς; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Και θέλω τριάντα δεύτερα επί προσωπικού, κυρία Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εννά δώσουμε και δευτερολογίες;  Δηλαδή συζητούμε… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …ώρες τον προϋπολογισμό του ΡΙΚ; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ακούστηκε το όνομα του Κουλία, ακούσετέ το φαντάζομαι, είναι περασμένο στα πρακτικά.  Τριάντα 
δεύτερα, εντιμοτάτη, έντζιε βουρά μας κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει λοιπόν, να δούμε. 

 Κύριε Χατζηγιάννη, σας παρακαλώ, ναι. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Εμείς θα ψηφίσουμε τους προϋπολογισμούς, γιατί ετούτη την ώρα συζητάμε ειδικά τον προϋπολογισμό 
αυτού του οργανισμού.  Αν και εφόσον έχουμε πρόβλημα και θέμα ευρύτερα, να συζητήσομεν για τον θεσμό της 
τέταρτης εξουσίας, εδώ είμαστε, είτε στο Κεφάλαιο Τέταρτο είτε στην επιτροπή Θεσμών, να εντοπιστούν αυτά τα 
προβλήματα, οι αδυναμίες, που κανένας μας δεν υπολείπεται.  Όλες οι εξουσίες έχουν τα δικά τους προβλήματα.   

 Και δεν μπορώ να ακούω από το ΑΚΕΛ δύο εκφράσεις, από τη μια να υπάρχει ο συνδικαλισμός και από 
την άλλη να μιλάμε για fake news, ωσάν να είμαστε στο Τουρκμενιστάν και τα ισοπεδώσαμε όλα και δεν υπάρχει 
σ’ αυτό τον τόπο η ελευθερία της έκφρασης, καταπάτηση των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, καταπάτηση 
της ελευθέριας του να πουν ό,τι θέλουν κ.λπ. κ.λπ.  Αυτά νομίζω είναι υπερβολές και, εάν και εφόσον αισθάνεστε 
έτσι, ελάτε στο Κεφάλαιο Τέταρτο να συζητήσετε, οριζόντια ωστόσο, οριζόντια ωστόσο, και τα δικαιώματα των 
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δημοσιογράφων, αλλά και τις υποχρεώσεις τους.  Άρα λοιπόν βρέστε αυτό το θάρρος, ανοίξτε αυτό το κεφάλαιο, 
για να είμαστε πολύ σωστοί.   

 Και κλείνω με αυτό, παρουσία και του γενικού διευθυντή του ΡΙΚ.  Εάν η συνάδελφος έχει τέτοιου είδους 
ανησυχία για μαύρες λίστες, να τα καταθέσει.  Πραγματικά, να τα καταθέσει.   

 Να τα καταθέσετε, κυρία συνάδελφε! 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, θα έχετε βεβαίως επί προσωπικού. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Ο ίδιος ο κ. Μακάριος Δρουσιώτης εκατάγγειλε το ΡΙΚ ότι τον έκοψαν και τον απέκλεισαν από εκπομπή 
και παρακαλώ πάρα πολύ να ρωτήσετε την ίδια τη δημοσιογράφο που τον επιβεβαίωσε.   

 Ως εκ τούτου -προκαλώ τον κ. Τσώκο- δύο βιβλία...  Τον κ. Δρουσιώτη, από τη στιγμή που έχουμε 
ελευθερία έκφρασης και παρουσίασης και ελεύθερο διάλογο, να τον πάρουν στο ΡΙΚ, που εμένα ως 
δημοσιογράφου θα ήταν η πρώτη μου επιλογή.  Πού εξανακούστηκε να εκδίδονται δύο βιβλία με τόσο ισχυρά 
ντοκουμέντα -που αφορούν όλους, έτσι;- και να μη δίνεται το βήμα σε έναν δημοσιογράφο όπως τον κ. 
Δρουσιώτη, αν θέλετε, για να τον αντεξετάσουν!  Μπορεί αυτά που γράφει ο κ. Δρουσιώτης να είναι σωστά, 
μπορεί και να μην είναι, αλλά από άποψη δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος τα βιβλία του κ. Δρουσιώτη είναι 
υψίστης σημασίας.  Γιατί απουσιάζει από τις εκπομπές τις ενημερωτικές του ΡΙΚ ο κ. Δρουσιώτης; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Για μένα δεν είναι καθόλου σημαντικά… 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Ποιος τον έκοψε; 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 …καθόλου σημαντικά τα βιβλία του κ. Δρουσιώτη. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Ποιος τον έκοψε; 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Η δική μου υποκειμενική κρίση λέει ότι δεν είναι καλά, είναι άχρηστα.  Και πάω σε μία εκδήλωση βιβλίου 
κάθε εβδομάδα! 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, μου πήρε τον λόγο! 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, η συζήτηση διακόπτεται εδώ. 

 Κύριε Κουλλά, στη θέση σας. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Με τη διαφορά… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Κύριε Κουλλά, κυρία Χαραλαμπίδου! 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Επούλησεν χιλιάδες βιβλία! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα διακόψω τη συνεδρία! 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Ο κόσμος ενδιαφέρεται, κύριε Κουλλά!  Τον λογοκρίνατε και τον εκόψετε! 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ονούφριο Κουλλά)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ να καθίσετε και οι δύο αμέσως στις θέσεις σας! 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Από ένα παράδειγμα και μόνο… 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Σας προκαλώ, διαφορετικά θα εγγράψω θέμα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ να καθίσετε και οι δύο αμέσως στις θέσεις σας! 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Από ένα παράδειγμα και μόνο, κυρία Χαραλαμπίδου… 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Θα εγγράψω θέμα ακριβώς για τον κ. Δρουσιώτη! 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ονούφριο Κουλλά) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, κύριε Κουλλά! 

(Σε έντονο ύφος) 

 Κύριε Κουλλά, σας μιλάει, σας μιλάει η Πρόεδρος του σώματος, κύριε Κουλλά και κυρία Χαραλαμπίδου, 
καθίστε κάτω, δεν έχετε τον λόγο! 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Με διέκοψε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν έχετε τον λόγο, έληξε η συζήτηση!   

 Αυτό το πράγμα είναι ασέβεια!  Είναι παραγνώριση των υπολοίπων και δεν πρόκειται να επιτρέψω να 
επαναληφθεί, να μιλάτε μεταξύ σας με αυτό τον τρόπο.  Θα σας ζητώ τον λόγο… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Μπράβο, κυρία Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε χρειάζομαι, δε χρειάζομαι από εσάς, κύριε Θεμιστοκλέους… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Είστε πολύ καλή και δίκαιη! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, εννά ξεκινήσω να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου. 

 Λοιπόν, έληξε η συζήτηση. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 
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 Μια δασκάλα από τη Λάρνακα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι πάλι ειρωνικά το θέτετε, όπως και το σχόλιο που χαμηλοφώνως κάνατε προς 
τον κ. Κουλία και το άκουσα.  Μένω μέχρι εκεί.  Το άκουσα από την έδρα.  Μένω μέχρι εκεί. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Λοιπόν, όχι, να καθίσετε στη θέση σας και δεν έχετε τον λόγο.  Και δεν πεταγόμαστε, δεν είμαστε σε 
γήπεδο και πεταγόμαστε ποιος θα πάρει τον λόγο! 

(Σε έντονο ύφος) 

 Καθίστε στη θέση σας, σας παρακαλώ!   

Καθίστε στη θέση σας, σας παρακαλώ!   

Καθίστε στη θέση σας, σας παρακαλώ!   

Καθίστε στη θέση σας! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Εχάλασαν την αίθουσα και μιλάτε σε εμένα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καθίστε στη θέση σας, σας παρακαλώ, σε όλους το ίδιο αναφέρθηκα.   

 Καθίστε στη θέση σας, σας παρακαλώ. 

 Όπως είπα και στον κ. Κουλλά και στην κ. Χαραλαμπίδου, δεν είναι τρόπος αυτός.  Λυπάμαι πραγματικά, 
δεν είναι τρόπος, δεν είναι τρόπος. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Εγώ λυπάμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έληξε. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θέλω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κυρία Χαραλαμπίδου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Λυπάμαι πάρα πολύ μάλιστα. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, μισό λεπτό… 

(Θόρυβος στην αίθουσα)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε θα μιλήσει κανείς και καμία, έληξε η συζήτηση! 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θέλω να απολογηθώ σε εσάς για την ένταση, αλλά, επειδή αυθαίρετα, χωρίς να πάρει την 
άδειά σας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έληξε! 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 …ο συνάδελφος επετάχτηκεν και με διέκοψε, ακριβώς γιατί «επάτησα κάλλον», που λέμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά τζιαι εσείς μετά εκάμετε το ίδιο.  Σας παρακαλώ, τέλειωσε το θέμα. 
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ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Διότι δεν μπορεί να πετάσσεται, επειδή δεν του άρεσε αυτό που άκουσε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έληξε το θέμα.   

 Έληξε η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει την τροπολογία και ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ για τον 
σεβασμό προς τις διαδικασίες και προς το σώμα. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Εγώ ήθελα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 …για να διευκολύνω την Πρόεδρο και τη διαδικασία, εγώ, επειδή δε νιώθω καλά με τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργούν κάποιοι συνάδελφοι, με όλο τον σεβασμό, εγώ αποσύρομαι, δε θα τοποθετηθώ σε αυτό το 
θέμα, παρ’ όλο που υπήρχαν πολλά πράγματα που θα λέγαμε, για να ενισχύσουμε το έργο αυτού του κρατικού 
καναλιού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεωνίδου, αλλά δε θα δώσω τον λόγο σε κανέναν.  Καλώς ή κακώς, εγώ είμαι η 
Πρόεδρος, αποφασίζω και έχει λήξει η διαδικασία και η συζήτηση. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Το σέβομαι, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, την τροπολογία… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό, ζήτησα επί προσωπικού και… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, κύριε Κουλία μου, όχι, δε θα το επιτρέψω, έληξε η συζήτηση.  

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Μα, γιατί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Γεωργίου, την τροπολογία. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Εν πάμεν καλά! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού 
του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε από το σύνολο των προβλεπόμενων 
δαπανών του προϋπολογισμού να αποκοπούν οποιαδήποτε κονδύλια αφορούν στην παραγωγή 
τουρκοκυπριακών/δικοινοτικών προγραμμάτων. 

Σημείωση: 

 Να γίνουν οι συνακόλουθες τροποποιήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε. 

 Υπέρ; 
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(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές)  

 Είναι η τροπολογία του ΕΛΑΜ όπως ακριβώς την έχει αναγνώσει ο κ. Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δύο. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μία. 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους εναντίον, δύο υπέρ και μία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Και πάμε στη δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ποσού ύψους €37.217.500 
για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Δημιουργία και  κατάργηση θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Εναλλαξιμότητα.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 8. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 9. 

 Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.  Άρθρο 10. 

 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.  Άρθρο 11. 

 Επιδόματα, αποζημιώσεις, οικονομικά ωφελήματα.  Άρθρο 12. 

 Τρόπος υπολογισμού ωφελημάτων και αποζημιώσεων.  Άρθρο 13. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 14. 

 Αμοιβή συνεργατών.  Άρθρο 15. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 16. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 17. 

 Χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων.  Άρθρο 18. 

 Προκαταβολή για αγορά ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος.  Άρθρο 19. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 20. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 21. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 21; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μία ψήφος εναντίον. 

 Και αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καμία. 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, μία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 21 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, μία εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 5 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 
του 2022 Νόμος του 2022».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ποσού ύψους €3.168.820 
για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 
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(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής: 

 Σάβια Ορφανίδου Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του 
Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). 

 Ο προϋπολογισμός της ΡAΕK για το 2022 είναι ελλειμματικός και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους 
€3.168.820 και έσοδα ύψους €2.412.649, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την επιβολή ετήσιων τελών για 
την παραχώρηση άδειας λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού, από αδειοδοτήσεις για την προμήθεια 
ηλεκτρισμού και από ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλα ετήσια τέλη που επιβάλλονται στους συμμετέχοντες 
στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. 

 Σημειώνεται ότι το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα θα καλυφθεί με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία από τα 
ταμειακά διαθέσιμα της ΡΑΕΚ. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της ΡΑΕΚ για το 2022 είναι μειωμένες κατά 
10,48% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το προηγούμενο έτος και αφορούν τα εξής: 

1. Αποδοχές προσωπικού (€1.602.580). 

2. Λειτουργικές δαπάνες (€318.280). 

3. Άλλες δαπάνες (€1.127.960). 

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€110.000). 

5. Απρόβλεπτες δαπάνες (€10.000). 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΡΑΕΚ ανέλυσε τα επιμέρους 
κονδύλια του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ανέπτυξε τον στρατηγικό σχεδιασμό για την περίοδο 2022-2024, 
καθώς και τους στόχους της Αρχής, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη ρυθμιστικού πλαισίου για 
την ενεργειακή μετάβαση, όπως η Πράσινη Συμφωνία, καθώς και η προσαρμογή στον στόχο του σχεδίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των θερμοκηπιακών ρύπων κατά 55% μέχρι το έτος 2030.  

 Κατά την εξέταση του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως ζητήματα που αφορούν μεταξύ 
άλλων στο χρονοδιάγραμμα, στο αναμενόμενο επίπεδο ανταγωνισμού και στα εκτιμώμενα αποτελέσματα του 
ανοίγματος και λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, καθώς και στη μεταβολή του κόστους 
ενέργειας για τους καταναλωτές.  

 Επιπρόσθετα, τέθηκαν ζητήματα αναφορικά με την ενδεχόμενη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω της εκμετάλλευσης καύσης υδρογόνου, αλλά και της αυξημένης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
καθώς και άλλων μη συμβατικών πηγών ενέργειας. 

 Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής ζήτησαν ενημέρωση σχετικά με το επίπεδο συνεργασίας της ΡΑΕΚ με 
άλλους αρμόδιους φορείς του κράτους, την εφαρμογή του σχεδίου αναβάθμισης των ηλεκτροπαραγωγικών 
σταθμών, καθώς και την επίτευξη των στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με την πράσινη μετάβαση, 
σε συνάρτηση με τους στόχους που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Συναφώς, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ με επιστολή του, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2022, απάντησε 
γραπτώς σε όλα τα τεθέντα κατά τη συνεδρία ζητήματα. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψιν όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;   
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 Κανείς, καμία. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ποσού ύψους  €3.168.820 
για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 5. 

 Απαγόρευση προσλήψεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 7. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 8. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 9. 

 Απασχόληση συνταξιούχου προσώπου.  Άρθρο 10. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 11. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 12. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 12; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καμία. 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται.  

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 
του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται σε νόμο.   

 Το υπ’ αριθμόν 6 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση κονδυλίων του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ύψους €10.067.000 για τη χρήση 
του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής: 

 Σάβια Ορφανίδου Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρίαση 
της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και 
εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). 

 Ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2022 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €10.067.000 και 
συνολικά έσοδα ύψους €5.517.000, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από τη διατίμηση Δ-ΔΣΜ (€5.315.000) και 
από την ανάκτηση διοικητικών εξόδων από συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς (€100.000). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΔΣΜΚ για 
το 2022 αφορούν στα ακόλουθα: 

1. Αποδοχές προσωπικού (€4.124.000). 

2. Δαπάνες λειτουργίας (€3.584.000). 

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€2.242.000). 

4. Άλλες δαπάνες (€27.000). 

5. Απρόβλεπτες δαπάνες (€90.000). 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες για το 2022 παρουσιάζουν αύξηση της τάξης 
των €3.426.000 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περσινές δαπάνες. 

 Σημειώνεται ότι, έπειτα από την πρόσφατη ψήφιση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 
του 2021 [Ν. 130(Ι)/2021], με τον οποίο προβλέπεται η ανεξαρτητοποίηση του ΔΣΜΚ από την Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (ΑΗΚ) και του αποδίδεται ο ρόλος του «Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρισμού», κάτι που αποτελεί 
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προϋπόθεση για την πλήρη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), ο υπό εξέταση 
προϋπολογισμός έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με προηγούμενα έτη και αναπροσαρμοστεί, ώστε να συνάδει με 
τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας. 

 Οι κυριότερες αλλαγές σε σχέση με προηγούμενα έτη αφορούν τα εξής: 

1. Το κόστος προσωπικού, ειδικότερα όσον αφορά διευθετήσεις για το προσωπικό της ΑΗΚ το οποίο είναι 
τοποθετημένο στον ΔΣΜΚ. 

2. Αύξηση των ενοικίων για σκοπούς στέγασης του αυξημένου αριθμού του ημερήσιου προσωπικού και του 
προσωπικού βάρδιας του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας.  Σημειώνεται ότι ο ΔΣΜΚ έχει ήδη αιτηθεί 
και αναμένει απάντηση από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την παραχώρηση τεμαχίου 
κρατικής γης για την ανέγερση ιδιόκτητων υποστατικών.  Η ανάγκη αυτή προκύπτει και από τη νέα 
νομοθεσία, η οποία προνοεί ότι ο ΔΣΜΚ πρέπει να στεγάζεται σε υποστατικά που να είναι φυσικά 
διαχωρισμένα από τα υποστατικά οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην αγορά ηλεκτρισμού. 

3. Αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες, καθότι με την ψήφιση του υπό αναφορά προϋπολογισμού τα 
περιουσιακά στοιχεία της ΑΗΚ, τα οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί ο ΔΣΜΚ, θα αγοραστούν σε καθαρή 
λογιστική αξία σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας. 

 Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ΔΣΜΚ κατά τη συνεδρία, αλλά και με βάση σχετικό 
ενημερωτικό υπόμνημα που κατατέθηκε, με την επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας του ΔΣΜΚ, την 
συνεπαγόμενη συμπερίληψη των κεφαλαιουχικών δαπανών στον προϋπολογισμό του, καθώς και την αύξηση 
του κόστους προσωπικού ως αποτέλεσμα της πλήρωσης κενών θέσεων και της δημιουργίας νέων αναγκαίων 
θέσεων, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΔΣΜΚ είναι αυξημένες σε σύγκριση με προηγούμενους 
προϋπολογισμούς.  Η ενίσχυση του ΔΣΜΚ με πρόσθετο προσωπικό, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι απολύτως 
αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου, αλλά και την πλήρη λειτουργία της 
ΑΑΗ. 

 Περαιτέρω, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή για την εξέλιξη του πολύ σημαντικού 
έργου της πλήρους λειτουργίας της ΑΑΗ, αναφέροντας ότι η σύμβαση για το λογισμικό και υλισμικό του 
συστήματος διαχείρισης της αγοράς (market management system-MMS) βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών 
αποδοχής (site acceptance tests) και διενεργείται η ενσωμάτωσή του με πολλά εταιρικά και εξωτερικά συστήματα 
(system integration).  Παράλληλα, βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης άλλες συναφείς συμβάσεις που έχει συνάψει 
ο ΔΣΜΚ, όπως για παράδειγμα η σύμβαση με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), στο οποίο έχει ανατεθεί 
ο ρόλος του οίκου εκκαθάρισης και φορέα κάλυψης της ΑΑΗ.  

 Τέλος, ο εκτελεστικός διευθυντής ανέφερε ότι ο ΔΣΜΚ διανύει την κρισιμότερη περίοδο από την 
εγκαθίδρυσή του, καθότι πρέπει αφενός να φέρει εις πέρας την ανεξαρτητοποίησή του από την ΑΗΚ και 
ταυτόχρονα να ολοκληρώσει το μεγαλεπήβολο έργο της πλήρους λειτουργίας της ΑΑΗ στη βάση μοντέλου 
συμβατού με το μοντέλο-στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Για να επιτύχει ο ΔΣΜΚ να εκτελέσει με επάρκεια τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, θα πρέπει να 
ενισχυθεί με πρόσθετο προσωπικό καθότι ο οργανισμός παρέμεινε διαχρονικά υποστελεχωμένος, εν αναμονή 
της ανεξαρτητοποίησής του από την ΑΗΚ.   

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης υποδείχθηκε από τους εκπροσώπους του ΔΣΜΚ ότι το κείμενο 
του νομοσχεδίου πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε οι υπάλληλοι που διορίστηκαν για πρώτη φορά σε θέση κατά ή 
μετά την 7η Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας ο νόμος για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού, και δεν είχαν υπηρετήσει σε οποιαδήποτε μόνιμη 
θέση στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα πριν από την 1η Οκτωβρίου 2011 να ενταχθούν 
στο νέο επαγγελματικό σχέδιο παροχής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για την κρατική υπηρεσία και τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, το οποίο θα δημιουργηθεί.   

 Συναφώς, με βάση επιστολή εκ μέρους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (αρμόδιο 
υπουργείο), ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, με την οποία συμφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών, 
απεστάλη στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνεται η σχετική διόρθωση και το οποίο 
προωθείται προς ψήφιση από την ολομέλεια του σώματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;   

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση κονδυλίων του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ύψους €10.067.000 για τη χρήση 
του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Δημιουργία νέων θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση  πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση προσλήψεων εκτάκτων υπαλλήλων και πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη 
έκτακτων και εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση σύναψης σύμβασης ή συμφωνίας για σκοπούς παροχής άτοκου δανείου για απόκτηση 
ιδιωτικού οχήματος από το προσωπικό του ΔΣΜΚ.  Άρθρο 9. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 10. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 11. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 12. 

 Απαγόρευση αντικατάστασης υπαλλήλων που αποχωρούν.  Άρθρο 13. 

 Απαγόρευση αντικατάστασης ωρομίσθιου προσωπικού που αποχωρεί.  Άρθρο 14. 

 Προσωπικό για τη λειτουργία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου που παραχωρείται από 
την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.  Άρθρο 15. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 16. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 17. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 17; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα ένας. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καμία. 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται ομόφωνα.  

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Κύπρου του 2022 Νόμου του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Μάλιστα. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται σε 
νόμο.   

 Το υπ’ αριθμόν 7 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας 
Καζίνου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου ποσού ύψους 
€2.896.290 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής: 

 Σάβια Ορφανίδου Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υφυπουργείου Τουρισμού και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής 
Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. 

 Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το 2022 είναι πλεονασματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους 
€2.896.290 και έσοδα ύψους €3.000.000, τα οποία θα προέλθουν αποκλειστικά από κρατική χορηγία. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Αρχής για το 2022  αφορούν 
στα ακόλουθα: 

1. Μισθοδοσία αξιωματούχων και συμβασιούχου προσωπικού (€1.332.790). 

2. Τακτικές δαπάνες (€1.501.500). 

3.  Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€62.000). 

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, η Αρχή με βάση τη 
σχετική νομοθεσία συστάθηκε, για να διατηρεί και να διαχειρίζεται συστήματα αδειοδότησης, επίβλεψης και 
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ελέγχου καζίνου. Ειδικότερα, διασφαλίζει μεταξύ άλλων ότι: 

1. η διεύθυνση και η λειτουργία του καζίνου-θερέτρου διεξάγεται από κατάλληλα πρόσωπα και παραμένει 
ελεύθερο από εγκληματικές επιρροές ή εκμετάλλευση, 

2.  το παίγνιο στο καζίνο διεξάγεται έντιμα, 

3. το ενδεχόμενο διάβρωσης του κοινωνικού ιστού, εθισμού σε τυχερά παίγνια, καθώς και οποιωνδήποτε 
αρνητικών για την κοινωνία επιπτώσεων και ειδικότερα επί ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων από τη 
λειτουργία του καζίνου περιορίζεται και ελέγχεται, 

4. ο διαχειριστής συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από τους όρους της 
άδειας που κατέχει για τη λειτουργία του καζίνου-θερέτρου.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής ανέλυσε τα επιμέρους 
κονδύλια του υπό αναφορά προϋπολογισμού, καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Αρχής για την περίοδο 
2022-2024.  

 Κατά την εξέταση του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων 
στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της κατασκευής και λειτουργίας του καζίνου-θερέτρου, στις αμοιβές του 
διοικητικού συμβουλίου της Αρχής, στις αποσπάσεις προσωπικού στην Αρχή και σε πιθανές τροποποιήσεις που 
κρίνονται αναγκαίες να επέλθουν στην ισχύουσα νομοθεσία για την πιο εύρυθμη λειτουργία της Αρχής.  

 Συναφώς, σε σχέση με τα πιο πάνω, ο πρόεδρος της Αρχής δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Το καζίνο-θέρετρο αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους 2022, εντός των 
χρονικών πλαισίων που έχουν αποφασισθεί από το  Υπουργικό Συμβούλιο, και από τη λειτουργία του 
αναμένονται πολλαπλά οφέλη τόσο για τον τομέα του τουρισμού όσο και για την οικονομία γενικότερα. 

2. Η αντιμισθία των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει 
νομοθεσίας. 

3. Οι αποσπάσεις προσωπικού στην Αρχή ήταν αναγκαίες αφενός μεν για σκοπούς άμεσης λειτουργίας κατά 
τα αρχικά στάδια σύστασής της και αφετέρου επειδή με βάση τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της 
η δυνατότητα εργοδότησης προσωπικού στην Αρχή μπορεί να γίνει μόνο υπό το καθεστώς εργοδότησης 
με σύμβαση. Στο παρόν στάδιο το οργανόγραμμα της Αρχής κρίνεται ότι είναι επαρκές, για να καλύψει και 
τις πρόσθετες ανάγκες που θα προκύψουν από τη λειτουργία του καζίνου-θερέτρου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

 Στη βάση των πιο πάνω θέσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την 
παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης κατά τη συζήτησή 
του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;   

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, για τους λόγους που καταψηφίζουμε τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό και τα 
προηγούμενα χρόνια, από την αρχή, όταν αποφασίστηκε η αδειοδότηση της λειτουργίας καζίνου, έτσι και φέτος 
θα καταψηφίσουμε τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό.   

 Η γνώση, η ενημέρωση, η έγκυρη πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι έχουν καταστραφεί πολλές, πάρα 
πολλές οικογένειες, πολλοί συνάνθρωποί μας και δυστυχώς αυτές οι παρενέργειες από αυτό τον μηχανισμό του 
τζόγου -όπως προειδοποιούσαμε- παίρνουν πλέον τεράστιες διαστάσεις, κοινωνικές διαστάσεις και είναι 
τραγικός ο τρόπος που οι φοβίες μας επιβεβαιώνονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Ευχαριστώ, δικαίωμά σας. 

 Υπάρχει κάποιος άλλος;   

 Η κ. Ορφανίδου, ναι. 

 Ναι, κυρία Ορφανίδου. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 
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 Όχι, δε θα πάρω τον λόγο.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία! 

 Υπάρχει κάποιος άλλος ή συναδέλφισσα που θέλει τον λόγο;  

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου ποσού ύψους 
€2.896.290 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Απασχόληση προσωπικού.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 6. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 7; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι επτά. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έντεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καμία. 

 Μάλιστα.   

 Με είκοσι επτά ψήφους υπέρ, έντεκα εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται.  

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου 
Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έντεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι επτά ψήφους υπέρ, έντεκα εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 8 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2022 Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 8 θέματος είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Συμβουλίου Εγγραφής 
και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων ποσού ύψους €1.015.508 για τη χρήση του 
οικονομικού έτους 2022.  

(Η σχετική έκθεση) 

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και 

Τεχνικών Έργων του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης  

 Ονούφριος Κουλλά  Μη μέλη της επιτροπής: 

 Σάβια Ορφανίδου Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό 
σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Φεβρουαρίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία 
της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Εγγραφής 
και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (ΣΕΕΕ). 

 Ο προϋπολογισμός του ΣΕΕΕ για το έτος 2022 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €1.015.508 και 
έσοδα ύψους €913.070, τα οποία αναμένεται να προέλθουν κυρίως από την έκδοση ετήσιων αδειών σε 
εγγεγραμμένους εργολήπτες (€540.000), εξέταση αιτήσεων (€115.000) και εγγραφές στο Μητρώο Εργοληπτών 
(€50.000). 

 Ο προϋπολογισμός για το έτος είναι ελλειμματικός κατά €102.438 και, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
κατατέθηκαν, τα ταμειακά ελλείμματα θα καλυφθούν από το αποθεματικό του συμβουλίου, το οποίο, με βάση την 
προβλεπόμενη ταμειακή κατάσταση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022, αναμένεται να ανέλθει στα €1.497.562. 

 Οι κυριότερες δαπάνες του ΣΕΕΕ για το έτος αφορούν: 

1. Μισθοδοσία υπαλλήλων και ωρομίσθιου προσωπικού, επιδόματα συνδεδεμένα με τη μισθοδοσία και 
συνεισφορές εργοδότη σε διάφορα ταμεία (€615.178). 

2. Λειτουργικές δαπάνες (€157.970). 

3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες (€93.600). 

 Στις προϋπολογιζόμενες δαπάνες παρατηρείται αύξηση σε σχέση με προηγούμενα έτη, η οποία οφείλεται 
κυρίως στη συμπερίληψη:  
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1. πιστώσεων για την αντιμισθία της προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου για προηγούμενα 
έτη λόγω της μη αποδέσμευσης των σχετικών πιστώσεων από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, 

2. αυξημένων πιστώσεων για νομική υποστήριξη του συμβουλίου, 

3. πιστώσεων για την αναβάθμιση των λογιστικών προγραμμάτων. 

 Αναφορικά με τη μη αποδέσμευση των κονδυλίων που αφορούσαν την αντιμισθία της προέδρου και των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου για προηγούμενα έτη, μέλη της επιτροπής διευκρίνισαν ότι αυτό οφείλεται 
κυρίως στην καθυστέρηση και στον τρόπο διαχείρισης εκ μέρους του εκάστοτε διοικητικού συμβουλίου 
πειθαρχικών υποθέσεων που συνδέονται με εργοληπτικές εταιρείες και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου 
(ΣΑΠΑ). 

 Συναφώς, μέλη της επιτροπής ζήτησαν ενημέρωση σχετικά με οποιεσδήποτε εξελίξεις επί του πιο πάνω 
θέματος, καθώς και το ενδεχόμενο χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των εν λόγω πειθαρχικών 
υποθέσεων. 

 Επ’ αυτού, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΕΕ δήλωσε ότι το συμβούλιο έχει προχωρήσει 
στη λήψη νομικών απόψεων όσον αφορά τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος. 

 Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για τον ορισμό νομικού συμβούλου ο οποίος θα έχει την 
ευθύνη καθοδήγησης του συμβουλίου ως προς τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν, αλλά και τον γενικότερο 
χειρισμό του θέματος και σύντομα θα τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης όλων των 
απαιτούμενων ενεργειών. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή ενημερώθηκε για περαιτέρω λεπτομέρειες γύρω από το θέμα σε κλειστή 
συνεδρία της. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εδώ υπάρχει τροπολογία από την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο 
«Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών 

Έργων του 2022 Νόμος του 2022» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

 Ένθεση σημείωσης στη στήλη των επεξηγήσεων έναντι των πιο πάνω άρθρων, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη από τα εν λόγω κονδύλια, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Σημειώσεις:  

α.  Δέσμευση των κονδυλίων που αφορούν στην αντιμισθία που λαμβάνει η πρόεδρος και τα μέλη του 
Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. 

β. Στην πρόνοια για την αντιμισθία προέδρου και μελών του Συμβουλίου (€59.500) περιλαμβάνονται 
πιστώσεις ύψους €26.000 οι οποίες αφορούν το έτος 2022.  Οι υπόλοιπες πιστώσεις ύψους €18.400 και 
€15.100 αφορούν τα έτη 2020 και 2019, αντίστοιχα, και κονδύλια τα οποία δεν είχαν αποδεσμευτεί και 
καταβληθεί προς τον σκοπό αυτό. 

γ. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής και για επεξήγηση της τροπολογίας; 

 Ο κ. Καυκαλιάς. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Ακριβώς, κυρία Πρόεδρε, για επεξήγηση της τροπολογίας μας. 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Άρθρο Επεξήγηση Ποσό 

 16 01 03101 Αντιμισθία προέδρου και 
μελών συμβουλίου 

€59.500 
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 Ουσιαστικά, με την τροπολογία μας προτείνουμε να δεσμευτεί το κονδύλι που αφορά στην αντιμισθία που 
λαμβάνει η πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου, ούτως ώστε να ασκήσουμε μία πίεση προς το συμβούλιο 
επιτέλους, για να προχωρήσουν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, αυτό που οφείλουν να κάνουν 
αναφορικά με την πειθαρχική διαδικασία για το σκάνδαλο του ΣΑΠΑ, το οποίο χρόνια μετά παραμένει εκεί 
ατιμώρητο.  Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός που επιχειρούμε να πετύχουμε μέσα από την τροπολογία μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Απλώς, να πω ότι εμείς διαφωνούμε με την τροπολογία, με το σκεπτικό.  Αλλά έχει αποδειχθεί, επειδή 
είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, ότι δεν ήταν αποτελεσματικό και θεωρώ ότι τιμωρώντας ένα 
συμβούλιο, που ούτως ή άλλως κάνει πολύ σωστή και καλή δουλειά, που έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις 
εργοληπτών και λοιπά και λοιπά, μπορεί να έχει και το αντίθετο αποτέλεσμα.  Άλλωστε, έφυγε ένα συμβούλιο 
και δεν πληρώθηκε κανένας.  Και δεν έγινε αυτό το οποίο όλοι θέλαμε. 

 Άρα, απλώς, εγώ λέω ότι συμφωνούμε με το σκεπτικό, να βρούμε έναν τρόπο να τους πιέσουμε, πολλές 
φορές με ένα αυτεπάγγελτο, πολλές φορές με το να τους φέρουμε στην Βουλή και να τους πιέσουμε, αλλά το να 
το συνδέουμε με την αντιμισθία προσωπικά δε μου άρεσε ποτέ. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Ο κ. Παντελίδης. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Εμείς συμφωνούμε και με το σκεπτικό και με τον σκοπό της τροπολογίας.  Δε συμμερίζομαι την εκτίμηση 
του κ. Κουλλά ότι δεν είναι αποτελεσματική.  Αν δεν υπήρχε ούτε αυτή η ένθεση, που επιδιώκεται αυτή τη στιγμή, 
ενδεχομένως να μην είχαμε τη δυνατότητα, ως Βουλή, να ασχολούμαστε ποτέ με το συγκεκριμένο θέμα.  Ήδη 
υπήρξε κάποια κίνηση αναγνώρισης των προσπαθειών αναφορικά με το 2021.  Θεωρούμε ότι πρέπει, ναι, η 
επιτροπή Οικονομικών να συνεχίσει να εγκύπτει στο συγκεκριμένο ζήτημα και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα λήξει 
και θα σταματήσει αυτή η διαδικασία που αναγκαζόμαστε κάθε χρόνο να κάνουμε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παντελίδη. 

 Κύριε Κουλία. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Οι συνάδελφοι του ΑΚΕΛ ορθώς διαμαρτύρονται, διότι αυτό το συμβούλιο έχει πρόβλημα και 
ενδεχομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, να πρέπει να σκεφτούμε τη σύνθεση αυτού του συμβουλίου, διότι αυτοί οι 
κύριοι διαχειρίζονται κρίσιμα ζητήματα, όσον αφορά το αντικείμενο που έχουν και δεν πιστεύω…  Συμφωνώ με 
τον συνάδελφο τον Κουλλά ότι η αντιμισθία είναι τόσο μικρή που εν τζιαι ιδρώνει το φτιν τους και να τους την 
κόψεις.  Άρα, πρέπει να σκεφτούμε ότι η σύνθεση αυτού του συμβουλίου δεν είναι πλέον παραγωγική και πρέπει 
να την αλλάξουμε, αγαπητοί συνάδελφοι.  Αυτό πρέπει να κάνουμε, αγαπητέ κύριε Καυκαλιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουλία. 

 Δεν έχουμε κάποιο άλλον που θέλει να τοποθετηθεί. 

 Προχωρούμε στην ψήφιση της τροπολογίας. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Δεκαεννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με δεκαεννέα ψήφους υπέρ, δεκαεπτά εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και 
Τεχνικών Έργων ποσού ύψους €1.015.508 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 
2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Όροι και άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στον παρόντα Νόμο.  Άρθρο 5. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 6. 

 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και 
εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 7. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 9. 

 Χρησιμοποίηση υπηρεσιακών μηχανοκίνητων οχημάτων.  Άρθρο 10. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 11. 

 Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 12. 

 Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 13. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 13; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 13 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 9 θέμα το ψηφίσαμε προηγουμένως. 

 Τα υπ’ αριθμόν 10, 11 και 12 θέματα έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 
2021».  

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 10 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί μερική εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση 
του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 11 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων να καταργηθούν οι διατάξεις του υπό 
τροποποίηση νόμου που αφορούν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και να περιληφθούν στον περί Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμο του 2022. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 12 θέματος είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας που διέπει τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και την εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την «Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τα νομοσχέδια 
του επισυνημμένου παραρτήματος 

Παρόντες:  

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Πρόδρομος Αλαμπρίτης 

 Κώστας Κώστα Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χρίστος Ορφανίδης 
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 Δημήτρης Δημητρίου Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε τα νομοσχέδια που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2021, 
στις 13 Ιανουαρίου 2022 και στις 10, 17 και 24 Φεβρουαρίου 2022.  Σημειώνεται ότι η συζήτηση του πρώτου 
νομοσχεδίου άρχισε ενώπιον της επιτροπής σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε κατά την τελευταία σύνοδο 
της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου, ήτοι στις 8 Απριλίου 2021, υπό την προηγούμενη σύνθεση της 
επιτροπής, κατά την οποία αποφασίστηκε όπως η συζήτησή του αναβληθεί μέχρι την κατάθεση του δεύτερου 
και του τρίτου νομοσχεδίου, καθότι πρόκειται για συναφή μεταξύ τους νομοσχέδια, και ως εκ τούτου κρίθηκε ότι 
ήταν ορθότερο να συζητηθούν μαζί.  

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή, για λόγους που προκύπτουν από τη σημασία και τους σκοπούς των 
προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, έκρινε σκόπιμη την κατά προτεραιότητα συζήτηση των νομοσχεδίων, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Ειδικότερα, 
για τη συζήτηση των νομοσχεδίων ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία συζήτησης όσον αφορά τα 
προνοούμενα στον κανονισμό της Βουλής στάδια συζήτησης, αλλά για σκοπούς επίσπευσης της όλης 
διαδικασίας τα εν λόγω στάδια έχουν συμπτυχθεί. 

 Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής 
εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών του ίδιου υφυπουργείου, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Γραφείου Επιτρόπου Επικοινωνιών, εκπρόσωποι της Επιτροπής 
Προστασίας του Ανταγωνισμού, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας 
Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών «Cyta», 
«Epic», «Primetel» και «Cablenet», καθώς και του Ομίλου Ραδιοερασιτεχνών Κύπρου. Ο Επίτροπος 
Επικοινωνιών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των νομοσχεδίων παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Βαλεντίνος Φακοντής, Χρύσανθος Σαββίδης και Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχέδιου είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί μερική εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση 
του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».  

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων να καταργηθούν οι διατάξεις του υπό τροποποίηση 
νόμου που αφορούν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι οποίες προτείνεται να περιληφθούν στο τρίτο υπό 
συζήτηση νομοσχέδιο.  

 Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου προβλέπεται η εναρμόνιση με τις διατάξεις της 
προαναφερθείσας Οδηγίας, οι οποίες ρυθμίζουν το ραδιοφάσμα.  Οι σχετικές διατάξεις παρέχουν κανονιστική 
προβλεψιμότητα για περίοδο τουλάχιστον είκοσι ετών αναφορικά με την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος για 
ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα, προβλέπουν για έγκαιρη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανανέωση δικαιωμάτων 
χρήσης του ραδιοφάσματος, προβλέπουν τη διάθεση νέων ζωνών ραδιοσυχνοτήτων 5G και επικαιροποιούν τους 
ισχύοντες κανόνες για την πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης στα δίκτυα, με σκοπό να ενθαρρύνεται ο 
ανταγωνισμός και να καταστούν ευκολότερες οι επενδύσεις σε νέες υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο απομακρυσμένων περιοχών. 

 Περαιτέρω, με τις πρόνοιες του δεύτερου νομοσχεδίου προβλέπεται η διαγραφή των προνοιών του που 
αφορούν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθότι αυτές προτείνεται να περιληφθούν στο τρίτο υπό συζήτηση 
νομοσχέδιο, το οποίο θεσπίζει πρόνοιες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.  Η θέσπιση χωριστής νομοθεσίας που 
να ρυθμίζει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες κρίθηκε αναγκαία ως αποτέλεσμα της ίδρυσης του Υφυπουργείου 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτουν οι ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες. 

 Με τις πρόνοιες του τρίτου νομοσχεδίου, με τις οποίες, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, θεσπίζεται νέα 
νομοθεσία που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, επιτυγχάνεται επιπρόσθετα ο εκσυγχρονισμός του 
νομοθετικού πλαισίου για το εν λόγω θέμα και η εναρμόνιση με την προαναφερθείσα Οδηγία σε ό,τι αφορά τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες.  Ειδικότερα, θεσπίζονται σαφείς και ενιαίοι κανόνες, με στόχο την προώθηση των 
επενδύσεων σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, την τόνωση του ανταγωνισμού και την ανάπτυξη της αγοράς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την προστασία των τελικών χρηστών.  

 Σημειώνεται ότι η προθεσμία εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την προαναφερθείσα Οδηγία 
παρήλθε την 21η Δεκεμβρίου 2020 και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε τη διαδικασία παράβασης 



1527 

 

κατά της Δημοκρατίας λόγω καθυστέρησης στην εναρμόνιση, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αιτιολογημένης 
γνώμης.  

  Στα πλαίσια της εξέτασης των νομοσχεδίων από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Υφυπουργείου 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναφέρθηκε στην προαναφερθείσα Οδηγία και ανέλυσε 
επιγραμματικά τους σκοπούς της όπως αυτοί πρόκειται να επιτευχθούν με την ενσωμάτωσή της στην κυπριακή 
έννομη τάξη με βάση τα υπό συζήτηση νομοσχέδια.  

 Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατέθεσε ξεχωριστό σημείωμα για έκαστο 
των νομοσχεδίων, όπου εισηγήθηκε: 

1. σε σχέση με το πρώτο νομοσχέδιο, την προσθήκη σε διατάξεις του που αφορούν την ανταλλαγή ή 
δημοσίευση πληροφοριών σχετικών αναφορών στο εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·  

2. σε σχέση με το δεύτερο νομοσχέδιο, την προσθήκη αναφοράς, στις διατάξεις του που διέπουν την 
ασφάλεια των δεδομένων, στις εξουσίες κατάσχεσης εγγράφων ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού που 
χορηγούνται στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 25(δ) 
του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου και 

3. σε σχέση με το τρίτο νομοσχέδιο, την προσθήκη πρόνοιας στο σχετικό άρθρο που αφορά σε κοινοποίηση 
πληροφοριών, ώστε η εν λόγω κοινοποίηση να γίνεται τηρουμένου του εθνικού και ενωσιακού νομοθετικού 
πλαισίου που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 Κατά την κατ’ άρθρον συζήτηση των νομοσχεδίων η εκπρόσωπος της Επιτροπής Προστασίας του 
Ανταγωνισμού κατέθεσε υπόμνημα για τις προβλεπόμενες στο δεύτερο νομοσχέδιο εξουσίες του Επιτρόπου 
Επικοινωνιών, οι οποίες άπτονται της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του 
ανταγωνισμού, με το οποίο εισηγήθηκε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου που διέπει τις εν λόγω εξουσίες, 
ώστε να επιτυγχάνεται η συνεργασία μεταξύ του Επιτρόπου Επικοινωνιών και της Επιτροπής Προστασίας του 
Ανταγωνισμού, χωρίς να προκαλείται αβεβαιότητα ως προς το εύρος των αρμοδιοτήτων των δύο αρχών.  

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε ότι τα ποινικά αδικήματα που 
προβλέπονται στις πρόνοιες του άρθρου 46(6) του τρίτου νομοσχεδίου και αφορούν στην αποστολή μηνυμάτων 
με προσβλητικό ή άσεμνο ή ψευδές περιεχόμενο αποτελούν αντικείμενο νομοσχεδίου για την τροποποίηση του 
Ποινικού Κώδικα, το οποίο ήδη εξετάζεται από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, και ως εκ τούτου εισηγήθηκε τη διαγραφή των σχετικών προνοιών από το υπό συζήτηση 
νομοσχέδιο, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διαφορετικής ρύθμισης για ίδια αδικήματα. 

 Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι δεν έχουν υιοθετηθεί στα υπό συζήτηση νομοσχέδια οι 
διατάξεις του άρθρου 7 της προαναφερθείσας Οδηγίας που αφορούν στον διορισμό και την παύση των μελών 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και κατέθεσαν τις επιφυλάξεις τους ως προς την πλήρη εναρμόνιση της 
Δημοκρατίας με την εν λόγω Οδηγία.  Ο εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής εξήγησε ότι η εναρμόνιση με το άρθρο 7 της Οδηγίας επιτυγχάνεται ήδη μέσα από υφιστάμενες 
διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου και ως εκ 
τούτου δεν κρίθηκε απαραίτητο να περιληφθεί οποιαδήποτε πρόνοια στα υπό συζήτηση νομοσχέδια. 

 Ακολούθως, στη βάση των παρατηρήσεων και εισηγήσεων που διατυπώθηκαν στην επιτροπή, ο 
εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με την 
εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας επανεξέτασαν τα νομοσχέδια και τα τροποποίησαν ανάλογα.  Στη συνέχεια 
το αρμόδιο υπουργείο υπέβαλε στην επιτροπή τα αναθεωρημένα κείμενα αυτών, τα οποία έτυχαν περαιτέρω 
μελέτης από την επιτροπή. 

 Ειδικότερα, τα αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων τροποποιήθηκαν ως ακολούθως: 

1. Ενσωματώθηκαν σε αυτά οι ως άνω εισηγήσεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.  

2. Διαγράφηκαν από το τρίτο νομοσχέδιο, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, τα αδικήματα τα 
οποία περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, το οποίο ήδη 
εξετάζεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

3. Διασαφηνίστηκαν ορισμένες πρόνοιες των νομοσχεδίων, ώστε να αποδίδονται με περισσότερη ακρίβεια 
οι διατάξεις της Οδηγίας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των νομοσχεδίων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί 
σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 



1528 

 

1. Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

2. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 

3. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Κώστα. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Πρόκειται για τρία πάρα πολύ σημαντικά νομοσχέδια.  Πέρσι, ακριβώς έτσι τζιαιρόν, με την προηγούμενη 
σύνθεση της επιτροπής Μεταφορών, εξετάσαμε το ένα, το πρώτο.  Όταν τα διαβάσαμε, διαπιστώσαμε ότι δεν 
μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί έπρεπε να μας φέρουν και τα άλλα δύο τα οποία δεν είχαν καν ντζίσει πάνω 
τους.  Οδηγία η οποία ήρθε από το ’18 και έπρεπε να εναρμονιστούμε μέχρι τις 20 του Δεκέμβρη του ’20.  Εφέραν 
μας τζιαι τα άλλα δκυο πρόσφατα, εξεκίνησεν η επιτροπή μια τεράστια προσπάθεια τζιαι από τον πρόεδρο, τον 
κ. Μουσιούττα, ʼπού όλα τα μέλη να βρούμε μια άκρια, μεγάλα νομοσχέδια, πολυσέλιδα, δύσκολα, για να 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε. 

 Εν κανεί που ήρταν τέσσερα χρόνια μετά, εν κανεί που ήρτεν τζιαι η αιτιολογημένη γνώμη και όπου να 
ʼστε πάμε δικαστήριο, όταν πριν από είκοσι μέρες είπαμέν τους ότι θέλουμε ακόμα εφτά μέρες, για να δούμε 
κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες, τις οποίες έπρεπε να ξαναδούμε ως επιτροπή, εσηκωστήκαν τζιαι κάποιοι τζιαι 
είπαν μας -υψηλόμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι- «μα, για όνομα του Θεού, ούλλη μέρα πελλανίσκει μας η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εννά μας βάλει πρόστιμο»! 

 Δε θα σταματήσω, και το λέω ξανά από τούτο το βήμα, να φωνάζω για τούτο το θέμα τζιαι ελπίζω ότι σε 
κάποια φάση τζιαι εμείς ως σώμα εννά καταλάβουμε ότι δεν μπορεί η Βουλή να περιπαίζεται, να εμπαίζεται τζιαι 
να εκβιάζεται από τον οποιονδήποτε.  Είτε είναι πολιτικός προϊστάμενος είτε είναι υπουργός είτε είναι ο 
διευθυντής είτε είναι οποιοσδήποτε υψηλόμισθος, υψηλόβαθμος δημόσιος υπάλληλος, πρέπει να καταλάβουν 
ότι εμείς εν είμαστε ο τελευταίος τροχός της άμαξας.  Και σας το λέω γιατί στη συζήτηση που έγινε -εν δαμαί τζιαι 
ο πρόεδρος τζιαι τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής να το πιστοποιήσουν- ήμασταν πάρα πολλά έντονοι σε σημείο 
που είχαμε πει ότι, αν εσυνεχίζαν, ήμασταν έτοιμοι να το καταψηφίσουμε και που εννά έρτει το πρόστιμο, το 
ξαναλέω για πολλοστή φορά, να μην το πλερώσει ο φορολογούμενος πολίτης, αλλά να το πλερώσουν τούτοι 
που φέρουν την ευθύνη.  Νομίζω ότι σε κάποια φάση τούτο το σώμα πρέπει να αποφασίσει να δει και λίγο την 
αξιοπρέπειά του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον κ. Κώστα. 

 Έχουμε άλλο ομιλητή, ομιλήτρια; 

 Όχι. 

 Για όσους έχουν απομείνει στην αίθουσα. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 10 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Προοιμίου του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση όρων από αυτόν.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

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

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 14Α.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 19.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 19Α.  Άρθρο 16. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 19Β και 19Γ.  Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου.  Άρθρο 18. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 22Α.  Άρθρο 19. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 24Α.  Άρθρο 20. 

 Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου.  Άρθρο 21. 

 Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου.  Άρθρο 22. 

 Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου.  Άρθρο 23. 

 Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.  Άρθρο 24. 

 Τροποποίηση του άρθρου 30 του βασικού νόμου.  Άρθρο 25. 

 Τροποποίηση του άρθρου 33 του βασικού νόμου.  Άρθρο 26. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 35Α, 35Β και 35Γ.  Άρθρο 27. 

 Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου.  Άρθρο 28. 

 Τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου.  Άρθρο 29. 

 Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού νόμου.  Άρθρο 30. 

 Τροποποίηση του άρθρου 46Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 31. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 46Β.  Άρθρο 32. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 32; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 32 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 11 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Προοιμίου του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 20Α αυτού.  Άρθρο 9. 

  Τροποποίηση του άρθρου 22 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

  Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

  Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

  Τροποποίηση του άρθρου 27 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

  Τροποποίηση του άρθρου 33 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

  Τροποποίηση του άρθρου 35 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

  Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή των άρθρων 37 έως 53 αυτού.  Άρθρο 16. 

  Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή των άρθρων 55 έως 65.  Άρθρο 17. 

  Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή των άρθρων 68 έως 96Ε αυτού.  Άρθρο 18. 

  Τροποποίηση του άρθρου 98Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 19. 

  Τροποποίηση του άρθρου 99 του βασικού νόμου.  Άρθρο 20. 

  Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 101Α αυτού.  Άρθρο 21. 

  Τροποποίηση του άρθρου 105 του βασικού νόμου.  Άρθρο 22. 

  Τροποποίηση του άρθρου 106 του βασικού νόμου.  Άρθρο 23. 

 Τροποποίηση του άρθρου 107 του βασικού νόμου.  Άρθρο 24. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 107Α και 107Β. Άρθρο 25. 
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 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή των άρθρων 108 έως 118 αυτού.  Άρθρο 26. 

 Τροποποίηση του άρθρου 149 του βασικού νόμου.  Άρθρο 27. 

 Τροποποίηση του άρθρου 161 του βασικού νόμου.  Άρθρο 28. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 28; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 28 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το υπ’ αριθμόν 11 νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 12 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Πεδίο εφαρμογής.  Άρθρο 2. 

 Στόχοι του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 
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 Αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα του Επιτρόπου.  Άρθρο 4.   

 Ερμηνεία.  Άρθρο 5. 

 Γενική εξουσιοδότηση δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  Άρθρο 6. 

 Όροι που συνοδεύουν τη γενική εξουσιοδότηση και τα δικαιώματα χρήσης αριθμοδοτικών πόρων.  Άρθρο 
7. 

 Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.  Άρθρο 8. 

 Διαχείριση αριθμοδοτικών πόρων.  Άρθρο 9. 

 Δικαιώματα  διέλευσης, συνεγκατάσταση και βοηθητικές υποδομές.  Άρθρο 10. 

 Από κοινού χρήση υλικής υποδομής.  Άρθρο 11. 

 Συντονισμός έργων πολιτικής μηχανικής.  Άρθρο 12. 

 Υλική υποδομή εντός κτιρίου.  Άρθρο 13. 

 Εξουσίες και αρμοδιότητες Επιτρόπου σε σχέση με πρόσβαση και διασύνδεση.  Άρθρο 14. 

 Πρόσβαση υπό όρους σε υποδομή μετάδοσης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας.  Άρθρο 
15. 

 Εξέταση σχετικής αγοράς.  Άρθρο 16. 

 Σχετική αγορά.  Άρθρο 17. 

 Διαδικασία αξιολόγησης του καθεστώτος του ανταγωνισμού σε μια σχετική αγορά.  Άρθρο 18. 

 Συνθήκη για την επιβολή ειδικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων.  Άρθρο 19. 

 Ειδικές ρυθμιστικές υποχρεώσεις ως απόρροια της εξέτασης σχετικής αγοράς.  Άρθρο 20. 

 Κίνητρα για την ανάπτυξη δικτύων υψηλής χωρητικότητας.  Άρθρο 21. 

 Αποξένωση μέρους ή συνόλου του δικτύου πρόσβασης.  Άρθρο 22. 

 Μέτρα για την εμπέδωση της εσωτερικής αγοράς στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.  Άρθρο 23. 

 Αντικατάσταση ή απενεργοποίηση μέρους του δικτύου.  Άρθρο 24. 

 Διασφάλιση προσιτής καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  Άρθρο 25. 

 Διακριτική μεταχείριση.  Άρθρο 26. 

 Διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων.  Άρθρο 27. 

 Εξαίρεση ορισμένων πολύ μικρών επιχειρήσεων.  Άρθρο 28. 

 Ενημέρωση καταναλωτών αναφορικά με περιεχόμενο συμβολαίων.  Άρθρο 29. 

 Διαφάνεια.  Άρθρο 30. 

 Αλλαγή παροχέα και φορητότητα αριθμού.  Άρθρο 31. 

 Κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης.  Άρθρο 32. 

 Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου.  Άρθρο 33. 

 Πρόσβαση στα σημεία διεπαφής δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα οποία συνδέεται 
τερματικός εξοπλισμός.  Άρθρο 34. 

 Συλλογή πληροφοριών.  Άρθρο 35. 

 Κοινοποίηση πληροφοριών.  Άρθρο 36. 

 Γεωγραφική αποτύπωση ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  Άρθρο 37. 

 Συνθήκες διενέργειας διαβούλευσης.  Άρθρο 38. 

 Μηχανισμός διαβούλευσης.  Άρθρο 39. 

 Εναλλακτική επίλυση διαφοράς μεταξύ καταναλωτή και παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  
Άρθρο 40. 

 Επίλυση διαφοράς μεταξύ παροχέων.  Άρθρο 41. 

 Επίλυση διασυνοριακής διαφοράς.  Άρθρο 42. 
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 Κυρώσεις.  Άρθρο 43. 

 Δικαίωμα προσφυγής.  Άρθρο 44.   

 Έκδοση Ρυθμιστικών Αποφάσεων.  Άρθρο 45. 

 Ποινικά αδικήματα.  Άρθρο 46. 

 Εφαρμογή του παρόντος Νόμου τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου.  Άρθρο 47. 

 Περιεχόμενο γενικών εξουσιοδοτήσεων.  Άρθρο 48. 

 Υποχρεώσεις.  Άρθρο 49. 

 Διοικητικά, αριθμοδοτικά τέλη.  Άρθρο 50. 

 Διορισμοί, υποχρεώσεις, συμβάσεις, Αποφάσεις, Ρυθμιστικές Αποφάσεις, Διατάγματα, Κανονισμοί, κ.ά.  
Άρθρο 51. 

 Κανονιστικές διοικητικές πράξεις και ατομικές διοικητικές πράξεις.  Άρθρο 52. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 52; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 52 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



1534 

 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το υπ’ αριθμόν 12 νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 13 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου 
σχετικά με τις Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων στην Κύπρο της Συμφωνίας Aποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, 
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατομικής Ενέργειας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Χρίστος Σενέκης 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Λίνος Παπαγιάννης 

 Βαλεντίνος Φακοντής Ηλίας Μυριάνθους 

 Χαράλαμπος Πάζαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Χρίστος Ορφανίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Ιανουαρίου, καθώς και την 1η και στις 8 Φεβρουαρίου 2022.  Στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του 
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η 
εφαρμογή του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων στην Κύπρο της 
Συμφωνίας Aποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, βάσει του σχετικού με τις βρετανικές βάσεις Πρωτοκόλλου της 
Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πρόνοιες του Ενωσιακού 
Δικαίου σχετικά με την αλιεία ως αυτές προβλέπονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) και οι νομικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτών εφαρμόζονται εντός των βρετανικών βάσεων.  
Εντούτοις, παρ’ όλο που μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπεύθυνη 
για την εφαρμογή και εκτέλεση των προνοιών σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις βρετανικές βάσεις καθίσταται πλέον η Δημοκρατία, σύμφωνα με το υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο δεν 
προβλέπεται η εξουσία της Δημοκρατίας να καθορίζει θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή εντός των Κυρίαρχων 
Περιοχών Βάσεων.  Ως εκ τούτου, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο τροποποιείται η βασική νομοθεσία, ώστε οι 
διατάξεις της που αφορούν την Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τυγχάνουν εφαρμογής και 
για τις Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων και συνακόλουθα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος να έχει εξουσία να εκδίδει διατάγματα με τα οποία να απαγορεύεται η αλιεία και/ή η διέλευση 
σκαφών για λόγους ασφάλειας της Δημοκρατίας ή δημόσιας ασφάλειας ή για λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
περιλαμβανομένων λόγων προστασίας των αλιευτικών πόρων και των υδρόβιων οργανισμών που καθορίζονται 
στο διάταγμα αυτό. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχέδιου, ύστερα από σχετική 
επισήμανση της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η επιτροπή αποφάσισε με τη σύμφωνη 
γνώμη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος όπως αντικαταστήσει τον όρο 
«Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων» με τον όρο «Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων», ώστε αυτός να συνάδει με τον 
όρο που χρησιμοποιείται για τις βρετανικές βάσεις στην εθνική νομοθεσία.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και 
τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του 
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Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και 
του Κινήματος Οικολόγοι-Συνεργασία Πολιτών υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου 
όπως έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε 
νόμο.  

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των 
προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν.  

 Δεύτερη ανάγνωση, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 14.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 3; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 14 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων 
Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης υλοποίηση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για μεταφορά, από την 
1η Ιανουαρίου 2022, της αρμοδιότητας εξέτασης επιδομάτων, βάσει της νομοθεσίας περί επιδομάτων, από το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και 
η συμπλήρωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη μεταφορά του Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο 
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε μεταγενέστερο στάδιο. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τo 
νομοσχέδιο «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Χρίστος Χριστόφιας Χρίστος Σενέκης 

 Ονούφριος Κουλλά Ανδρέας Αποστόλου  

 Δημήτρης Δημητρίου Μαρίνος Μουσιούττας 

 Φωτεινή Τσιρίδου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τo πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου και 15 Φεβρουαρίου 2022.  Στην 
πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  Το Υφυπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.  

 Σκοπός του νομοσχέδιου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας 
και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης υλοποίηση σχετικής απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου για μεταφορά, από την 1η Ιανουαρίου 2022, της αρμοδιότητας εξέτασης επιδομάτων, 
βάσει της οικείας νομοθεσίας περί επιδομάτων, από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και να συμπληρωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο για τη μεταφορά, σε μεταγενέστερο στάδιο, του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 
Αναπηρίες από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υφυπουργείο Κοινωνικής 
Πρόνοιας.  

 Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται ότι από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της 
απόφασης του Υπουργικού Συμβούλιου, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 της υπό τροποποίησης 
νομοθεσίας, οι μεταβατικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 14 της εν λόγω νομοθεσίας θα 
εφαρμόζονται στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία, στους επηρεαζόμενους υπαλλήλους 
οι οποίοι θα μεταφερθούν στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και επί της αρμοδιότητας εξέτασης 
επιδομάτων δυνάμει της οικείας νομοθεσίας περί επιδομάτων. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στην επιτροπή, η Υπουργός Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποστήριξε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις συμπληρώνεται το 
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά της αρμοδιότητας εξέτασης επιδομάτων από το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και ειδικότερα 
επιτυγχάνεται η μεταφορά συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, δυνάμει των διατάξεων του περί Ελαχίστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου και του περί Παροχής Επιδόματος 
Τέκνου Νόμου, από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον γενικό διευθυντή του 
ίδιου υπουργείου στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέδρω και στον γενικό διευθυντή του ίδιου 
υφυπουργείου, αντίστοιχα.  Περαιτέρω, σε σχέση με την επικείμενη μεταφορά του Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο 
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, η ίδια αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί σε 
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μεταγενέστερο χρόνο, αφ’ ης στιγμής δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές στο υφυπουργείο, ώστε να μπορεί 
να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στα επιπρόσθετα καθήκοντα που θα ανατεθούν σε αυτό. 

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ 
άλλων το κατά πόσο η μεταφορά της αρμοδιότητας εξέτασης επιδομάτων από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας συνεπάγεται και σχετική μεταφορά της 
αρμόδιας Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, κατά τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται η επικείμενη 
μεταφορά του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες από το Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 Σχολιάζοντας τον πιο πάνω προβληματισμό, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων επισήμανε ότι η διοικητική δομή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, η οποία μέχρι 
πρότινος υπαγόταν στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διαφέρει από τη διοικητική 
δομή του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η 
υιοθέτηση διαφορετικών ρυθμίσεων για την υλοποίηση της μεταφοράς της εν λόγω υπηρεσίας από τις 
αντίστοιχες ρυθμίσεις που θα υιοθετηθούν για την επικείμενη μεταφορά του υπό αναφορά τμήματος.  Συναφώς, 
η ίδια αξιωματούχος ανέφερε ότι η διοικητική δομή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας έχει ήδη 
μεταφερθεί στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στη βάση της προαναφερόμενης απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, 
το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της επιτροπής 
βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη 
συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται 
υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.  

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο για λήψη τελικής απόφασης 
από την ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Δημητρίου, ο κ. Καυκαλιάς… 

 Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Καυκαλιά; 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Όπως κρίνετε, κυρία Πρόεδρε. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Το τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο έχουμε ενώπιόν μας σήμερα, υλοποιεί μερικώς πρόνοιες του 
βασικού νόμου που αφορά στη δημιουργία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.  Ορθώς, ρυθμίζει τη 
μεταφορά, από την 1η Ιανουαρίου 2022, της αρμοδιότητας εξέτασης επιδομάτων πρόνοιας στο Υφυπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας.  

 Ωστόσο, κυρία Πρόεδρε, από το νομοσχέδιο απουσιάζει -εξού και η αναφορά μας για μερική υλοποίηση 
των προνοιών του βασικού νόμου- ανάλογη ρύθμιση για τη μεταφορά του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Ατόμων με Αναπηρίες στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.  Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 
συγκεκριμένου νομοσχεδίου στην επιτροπή Εργασίας τέθηκε το ζήτημα και η υπουργός δεν ήταν σε θέση να 
απαντήσει και να θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και περιορίστηκε απλώς στο να αναφέρει ότι η 
μεταφορά θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 Θεωρούμε πολύ σημαντικό αυτό το κεφάλαιο σε ό,τι αφορά στο Υφυπουργείο Πρόνοιας και καλούμε για 
άλλη μια φορά την κυβέρνηση να κινηθεί εντός του πλαισίου της νομοθεσίας, να δρομολογήσει, κυρία Πρόεδρε, 
τις διαδικασίες και να συγκεκριμενοποιήσει χρονικά και τη μεταφορά του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Ατόμων με Αναπηρίες στο υφυπουργείο. 

 Την ίδια ώρα, επιτρέψετέ μου, και κλείνω με τούτο, να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι το πιο καθοριστικό δεν είναι το σε ποιο υπουργείο ή σε ποιο υφυπουργείο θα μεταφερθούν κάποιες 
αρμοδιότητες.  Το πιο σημαντικό είναι η πολιτική βούληση, οι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται ή δε 
λαμβάνονται, για να εξυπηρετήσουμε τους στόχους και την αποστολή της πολιτείας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Είναι η συνέχιση της υλοποίησης μίας σημαντικής μεταρρύθμισης.  Η πρόνοια, η κοινωνική πρόνοια, είναι 
στο επίκεντρο της πολιτικής της διακυβέρνησης.  Είχαμε την ίδρυση του υφυπουργείου την 1η του Ιούλη και ήταν 
ξεκάθαρο το χρονοδιάγραμμα.  Έκανε τα πρώτα του νηπιακά βήματα μόνο με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας, ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι σε δεύτερο χρόνο θα ενσωματωνόταν και η Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιδομάτων και, ναι, είναι ξεκάθαρο πως σε τρίτο χρόνο θα ενσωματωθεί στο υφυπουργείο και το Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.   

 Υπήρχε και η άλλη επιλογή, να τα ρίξουμε όλα απ’ την αρχή μέσα μαζί και να καούν.  Όμως, επειδή 
υπάρχει προγραμματισμός και γίνεται μία πάρα πολύ καλή δουλειά -είμαι σίγουρος θα συνηγορήσουν και οι 
συνάδελφοι στην επιτροπή Εργασίας- βλέπουμε με ποιο φακό πλέον αντικρίζεται η κοινωνική πρόνοια και είναι, 
πιστεύω, σύμφωνοι όλοι ότι αυτό έτσι έπρεπε να γίνει.   

 Από κει και πέρα έχει μεγαλύτερη σημασία, κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, τα επιδόματα να 
αποδίδονται στον χρόνο τους.  Και μία μεγάλη άλλη αλλαγή που γίνεται είναι ακριβώς η μηχανογράφηση των 
επιδομάτων, ούτως ώστε να μη χάνονται αιτήσεις, να μην ψάχνονται επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, που 
σήμερα ή χτες χάνονταν στους φακέλους, και να δίδονται στους δικαιούχους στον χρόνο που είναι απαραίτητα, 
που είναι πιο απαραίτητα, που είναι πιο ουσιαστικά και πιο χρήσιμα.  Αυτές είναι οι αλλαγές που γίνονται και 
είμαστε αισιόδοξοι και έχουμε και την αυτοπεποίθηση να το λέμε πως, ναι, κοιτάμε με πολλή φροντίδα την 
κοινωνική πρόνοια σ’ αυτό το κράτος. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητέ συνάδελφε.   

 Τον λόγο έχει ο κ. Αποστόλου. 

 Και έχετε απόλυτο δίκαιο ότι αυτοί που είναι δικαιούχοι και το έχουν ανάγκη πρέπει να λαμβάνουν άμεση 
στήριξη και όχι μετά από τέσσερις, πέντε ή έξι μήνες, γιατί, αντιλαμβάνεστε, τη δεδομένη στιγμή το έχουν ανάγκη. 

 Κύριε Αποστόλου, σας ακούμε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Καταρχάς να πω ότι η δημιουργία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ήταν μία πολύ μεγάλη ανάγκη 
και χαιρόμαστε, γιατί πολύ σημαντικές υπηρεσίες θα έπρεπε να είχαν αναβαθμιστεί και δίνεται η προοπτική να 
έχουν νέο αναβαθμισμένο ρόλο μέσα από τη μεταφορά τους σ’ ένα νέο υφυπουργείο.   

 Ουσιαστικά, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στην τελική του μορφή θα έχει τρία τμήματαː  το 
Γραφείο Ευημερίας, που ήταν από την αρχή μέρος του υφυπουργείου, το Τμήμα Επιδομάτων, το οποίο μπήκε 
από την αρχή του χρόνου, και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, το οποίο θα μπει στο μέλλον.   

 Αυτό που έχει μεγάλη σημασία, κυρία Πρόεδρε, είναι να λειτουργήσει σωστά το τμήμα με τα μεγαλύτερα, 
αν θέλετε, προβλήματα -το οποίο δεν είναι μόνο δική μας διαπίστωση, αλλά και της εκτελεστικής εξουσίας- που 
είναι το Τμήμα Επιδομάτων.  Χαιρόμαστε, γιατί και με τη νέα διεύθυνση του τμήματος ξεκίνησε να γίνεται μία 
δουλειά προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε να βελτιώνονται διαδικασίες, να γίνει προσπάθεια να 
ψηφιοποιηθούν κάποιες αιτήσεις και να μικρύνει ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων. 

 Για εμάς πολύ σημαντικό, εκτός από το πότε θα πάνε τα τμήματα από το ένα υπουργείο στο άλλο, είναι 
να δούμε και τις πολιτικές.  Και οφείλω να πω εδώ ότι, ναι, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει βήματα για τη 
στήριξη των συνανθρώπων μας με αναπηρίες, αλλά έχουμε και πολλά άλλα πράγματα να κάνουμε.  Η επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δείχνει τεράστια ευαισθησία στο συγκεκριμένο ζήτημα.  
Έχουμε συζητήσει πολλά αυτεπάγγελτα και άλλα θέματα προς αυτή την κατεύθυνση και τις επόμενες εβδομάδες 
θα συζητήσουμε και άλλα θέματα, όπως είναι και η νομοθεσία πλαίσιο που αφορά τα άτομα με αναπηρίες και 
πολλά άλλα. 

 Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν αφορά το συγκεκριμένο θέμα, αλλά, αφού 
μου δίνεται η ευκαιρία, θέλω να τοποθετηθώ.  Οι μέρες τις οποίες ζούμε και εμείς εδώ και ο κόσμος έξω είναι 
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πολύ κρίσιμες και νομίζω ότι η εικόνα που πρέπει να βγαίνει από αυτό το κοινοβούλιο είναι εικόνα σοβαρότητας, 
ενότητας, συναίνεσης και σεβασμού, τουλάχιστον ο ένας απέναντι στον άλλον και στις πολιτικές θέσεις που 
μπορεί να εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο.  Και η εικόνα που βγήκε πριν από λίγο από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων θεωρώ ότι δεν τιμά το σώμα και είμαι βέβαιος ότι δεν είναι αυτό που θέλουν να βλέπουν και οι 
πολίτες ιδιαίτερα αυτές τις στιγμές.   

 Ευχαριστώ πολύ 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, δεν είναι επί προσωπικού. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Όχι, επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν αναφερόταν σε εσάς. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Όχι, είναι επί προσωπικού! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Χαραλαμπίδου! 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Δεν μπορώ να επιτρέπω στον καθένα να λαϊκίζει μ’ αυτό τον τρόπο!  Επί προσωπικού θέλω να 
τοποθετηθώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, μετά θα θέλει και επί προσωπικού ο κ. Αποστόλου. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Όχι, δεν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, δεν είπε κάτι με το οποίο, νομίζω, δε συμφωνεί κάποιος! 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορεί να μιλά ένας βουλευτής, να τον διακόπτει άλλος, χωρίς να ζητά τον λόγο από 
εσάς, και να υπάρχει αυτή η ισοπέδωση, για να πουλήσουν λαϊκισμό οι συνάδελφοι.  Λυπούμαι πάρα πολύ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Χαραλαμπίδου, εγώ εκτιμώ… 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Και λίγη σοβαρότητα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αφήστε με να το χειριστώ. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Αυτά είναι που προσβάλλουν τη Βουλή! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, να σας απαντήσω.  Εγώ θεωρώ ότι ο συνάδελφος ένιωσε την ανάγκη ίσως να υπερασπιστεί την 
Πρόεδρο του σώματος για άλλο περιστατικό και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως, που είναι ο μόνος που το έπραξε, και 
θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του ότι δεν είναι αυτή η εικόνα του σώματος και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να μας 
απασχολήσει όλους.  Αν είναι αυτές οι συμπεριφορές και δεν είναι για το συγκεκριμένο περιστατικό, είμαι 
σίγουρη… όπως και μου γνέφει και τον ευχαριστώ. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Τρυφωνίδης και μετά… 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 

 Απλώς, να διευκρινίσω, κυρία Πρόεδρε, ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, κύριε Αποστόλου… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 

 …δεν είναι για το συγκεκριμένο περιστατικό, για να κλείσει το θέμα, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καλά κάνετε και σας ευχαριστώ.   

 Ο κ. Τρυφωνίδης. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δε θα ομιλούσα, όμως αναγκάζομαι. 

 Μπορεί να ψηφίζομεν νομοσχέδια, να μεταφέρονται υπηρεσίες -και καλά γίνονται- όμως θα ξέρετε, κύριοι 
συνάδελφοι, ότι, είτε αφορά το Γραφείο Ευημερίας είτε την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας είτε το 
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, θα ενδιατρίψομεν και θα έρθουν εδώ οι αρμόδιοι 
υπουργοί, υφυπουργοί, γιατί την ίδια ώρα που εμείς λέμε ότι πολύ καλά εκάμαμεν και ψηφίσαμε τα άλφα, βήτα 
νομοσχέδια, την ίδια ώρα εκκρεμούν χιλιάδες ενστάσεις.   

 Εμεταφέραμεν, εκάμαμεν το υφυπουργείο, για κάποιους μήνες οι ενστάσεις δεν εξετάζονταν από την 
υφυπουργό, γιατί δεν προνοούσε πού θα μεταφερθούν οι ενστάσεις.  Έγινε το υφυπουργείο, τώρα μεταφέρονται 
οι ενστάσεις.  Ποιος θα τις εξετάσει;  Και είναι καλό και καλούμε την υφυπουργό να στελεχώσει το υφυπουργείο, 
γιατί υπάρχουν χιλιάδες ενστάσεις που ήταν μήνες στο υπουργείο και τώρα θα κάνουν άλλους τόσους μήνες στο 
υφυπουργείο, για να εξεταστούν, αγαπητέ συνάδελφε Δημήτρη.  Που πολύ καλά έγιναν, αλλά πρέπει να δούμε 
ποιος θα εξετάσει αυτές τις χιλιάδες ενστάσεις που εκκρεμούν μήνες.   

 Αγαπητέ συνάδελφε Τορναρίτη, όταν κάποιου του κόπηκε το επίδομα και περίμενε οκτώ μήνες να 
εξεταστεί η ένσταση και εμείς θα κάνουμε άλλους οκτώ τώρα, ε, ναι, να μου πείτε ποιος θα τον φροντίζει και 
ποιος θα τον ταΐζει!  Εγώ συντάσσομαι μαζί σας στις προσπάθειες, για να δούμε και πώς στελεχώνονται αυτά τα 
τμήματα, γιατί…  Να μην πω ότι έχει τμήμα, φίλοι μου, που εντάχθηκε στο υφυπουργείο και το 90% του 
προσωπικού του είναι και με συμβόλαια και αορίστου χρόνου και δεν μπορεί να εξετάσει όλες αυτές τις χιλιάδες 
ενστάσεις.   

 Άρα, καλά κάνουμε και κάνουμε νέες δομές, γίνεται η ψηφιοποίηση, αλλά πρέπει να εγκύψωμεν, ούτως 
ώστε να γίνει αποτελεσματική και, όπως λέμε όλοι, στους δύο μήνες, τρεις μήνες, να παίρνει εκείνος που 
δικαιούται το επίδομα.  Παρακαλώ, πρέπει να δούμε το πώς εξετάζονται οι χιλιάδες ενστάσεις που εκκρεμούν 
πάνω από έναν χρόνο σ’ αυτά τα τμήματα.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Ο κ. Σαββίδης και μετά εσείς, κύριε Μουσιούττα.  Τελευταίος ο κ. Λουκαΐδης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ:  

 Ως συνέχεια του αγαπητού φίλου κ. Δημητρίου, μακάρι να μετουσιωθούν οι ευχές του σε γεγονός, δηλαδή 
να μη βλέπουμε το φαινόμενο οι βουλευτές να έχουμε καταντήσει καθημερινά να παίρνουμε τηλέφωνα, για να 
λύσουμε προβλήματα ανθρώπων που περιμένουν έξι, εφτά, οκτώ, δέκα μήνες.  Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και 
πάρα πολλές φορές πολλά έγγραφα χάνονται και ζητούν «ξαναφέρτα, ξαναφέρτα, ξαναφέρτα».   

 Να πω και ένα σχόλιο για το Γραφείο Ευημερίας στην Πάφο, αγαπητή κυρία Πρόεδρε.  Τους τελευταίους 
τρεις μήνες το Γραφείο Ευημερίας στην Πάφο έχει γίνει χώρος πραγματικού πολέμου, οι υπάλληλοι φοβούνται 
να εργαστούν και εργάζονται κάτω από συνθήκες απειλής, μπαίνει μέσα ο οποιοσδήποτε, σπάζουν καρέκλες, 
καμία προστασία για τους εργαζόμενους.  Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να αποδώσουν;  Πήγαμε εκεί, 
προσπαθήσαμε να δώσουμε λύσεις.  Δεν υπάρχουν λύσεις!  Πρέπει η κυβέρνηση επιτέλους να αναλάβει τις 
ευθύνες της, να δώσει λύση, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να εργάζονται με ασφάλεια.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ.   
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 Ο κ. Μουσιούττας. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Ακουστήκαν πολλά και διάφορα.  Εκείνο που μπορώ να αναφέρω ως μέλος της επιτροπής είναι ότι -με 
προτάσεις συνήθως των συναδέλφων του ΑΚΕΛ-Αριστερά- και το υπουργείο και το υφυπουργείο έρχονται 
ενώπιον της επιτροπής, για να συζητήσουν ή να λύσουν απορίες για πολλά και διάφορα θέματα που αφορούν 
την κοινωνική πολιτική.   

 Θεωρώ ότι γίνεται πρόοδος, όμως χρειάζεται περαιτέρω πίεση, για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν 
γρηγορότερα στα θέματα που υπάρχουν, για τα οποία φυσικά υπάρχουν και αιτιολογήσεις πολλές φορές γιατί 
υπάρχει κάποια καθυστέρηση.  Σκοπός και στόχος της επιτροπής θεωρώ ότι είναι να προσπαθήσουμε, με πίεση 
που εξασκείται, να λιγοστέψει αυτός ο χρόνος προς όφελος των πολιτών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Τελευταίος ομιλητής είναι ο κ. Λουκαΐδης. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Δεν είναι επί του ζητήματος, κυρία Πρόεδρε, αλλά σε κάτι που αναφέρατε, για να διευκρινιστεί.  

 Είπατε προηγουμένως -δεν ξέρω αν δεν κατανόησα σωστά- ότι δε σας υπερασπιστήκαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε χρειάζομαι υπεράσπιση, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου.  Απλώς, ένιωσε την ανάγκη ο συνάδελφος να 
το κάνει και αυτό το εκτίμησα, γιατί κάποιες συμπεριφορές πραγματικά δεν έχουν χώρο σ’ αυτό το σώμα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρεστε στη στιχομυθία σας με τον κ. Θεμιστοκλέους, σωστά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Οπόταν, επειδή τζιαι εμείς θεωρήσαμε ότι υπερασπιστήκατε τον εαυτό σας, γι’ αυτό και δε χρειάστηκε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και ξέρω πολύ καλά να το πράττω.  Και σας ευχαριστώ, δε χρειάζεται να γίνει… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Οπόταν, δεν ισχύει ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …οποιοδήποτε θέμα, έληξε.  Απλώς, αντιλαμβάνεστε ότι εγώ εδώ, κύριε Λουκαΐδη -και ευχαριστώ για την 
ευκαιρία που μου δίδετε- δεν είμαι προσωπικά ως άτομο, είμαι ως θεσμός και αυτό τον θεσμό θα τον 
υπερασπιστώ μέχρι τέλους και απαιτώ σεβασμό από όλες και όλους, γιατί αυτός ο θεσμός είναι του Προέδρου, 
της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως και κάθε συνάδελφος πρέπει να τυγχάνει σεβασμού, 
επειδή είναι βουλευτής ή βουλεύτρια αυτού του σώματος και, όσο περνά ’πού το χέρι μου, σας διαβεβαιώνω ότι 
και θα τον υπερασπιστώ και θα τον προστατεύσω! 

 Λοιπόν, έχουμε κάποιο άλλο ομιλητή επί του θέματος, ομιλήτρια;  Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

 Παρακαλώ να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 15 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ να διαβαστεί ο σκοπός. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τo 
νομοσχέδιο «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  
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 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Χρίστος Χριστόφιας Χρίστος Σενέκης 

 Ονούφριος Κουλλά Ανδρέας Αποστόλου  

 Δημήτρης Δημητρίου Μαρίνος Μουσιούττας 

 Φωτεινή Τσιρίδου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τo πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις  25 Ιανουαρίου και 15 Φεβρουαρίου 2022.  Στην 
πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Το Υφυπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σκοπός του νομοσχέδιου είναι η μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω της σύστασης του Υφυπουργείου 
Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα κοινωνικής πρόνοιας.  

 Συμφώνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και τα οποία συνοδεύουν το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι με βάση 
σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από την 1η Ιανουαρίου 2022 η υπαγόμενη στο Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αρμοδιότητα εξέτασης επιδομάτων μεταφέρεται στο  
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και ως εκ τούτου το εν λόγω υφυπουργείο καθίσταται πλέον η καθ’ ύλην 
αρμόδια αρχή για θέματα κοινωνικής πρόνοιας. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχέδιου με τη 
διαγραφή της προτεινόμενης αναδρομικής έναρξης της ισχύος του, ώστε η ισχύς αυτού να αρχίσει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της 
βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής 
Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του τροποποιημένου κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη 
συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται 
υπέρ της ψήφισης του τροποποιημένου κειμένου του νομοσχεδίου σε νόμο.  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό το φως των πιο 
πάνω, υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου στο 
στάδιο της συζήτησής του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κύριε Κουλία. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ:  

 Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για το εξής, για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως 
το ξέραμε. 

 Να θυμίσουμε ότι, και για το προηγούμενο θέμα που συζητείτο, το υπουργείο είχε μία άλφα δυναμικότητα.  
Μετέφεραν όλα τα επιδόματα από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Εργασίας, μετά έκαναν ένα 
υφυπουργείο Πρόνοιας και έχει χαθεί πραγματικά ο έλεγχος!  Για παράδειγμα, οι αιτητές που αιτούνται να πάρουν 
σύνταξη γήρατος.  Όταν έρθει κάποιος να πάρει τη σύνταξή του, περιμένει επί μήνες, μπορεί να περιμένει έναν 
χρόνο, ενάμιση χρόνο και αυτό από μόνο του αποτελεί πηγή της παράνομης εργασίας που ευαγγελίζεται 
καθημερινά το Υπουργείο Εργασίας ότι εννά πατάξει.  Μα, καλά, άμα συνταξιοδοτηθεί μία καθαρίστρια, ας πούμε, 
στη σχολική εφορία… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως με τον κ. Κουλία.  Επιτρέψετέ μου, θέμα διαδικασίας. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Εν γίνεται να τελειώσω, κύριε συνάδελφε; 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε συνάδελφε, μπορείτε να μιλάτε για ακόμα είκοσι λεπτά και να συμφωνώ σε όλα όσα θα πείτε.  Αλλά 
έσιει ’πού τις 8.00 το πρωί που είμαστε εδώ, είσαστε εκτός θέματος, συζητούμε για τη μετονομασία του 
υπουργείου…  Πρέπει να…  Εν ιξέρω, άρχισε τζιαι εξαντλείται, νομίζω, η δύναμή μας όλων. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε συνάδελφε, λυπούμαι! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Μα αφού συμφωνώ με όλα όσα λέτε! 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Μα συγγνώμη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αφήστε με να συντονίσω! 

 Κύριε Λουκαΐδη μου, έχετε δίκαιο, αλλά να ολοκληρώσει ο συνάδελφος το θέμα του. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Συγγνώμη, αυτή η μεθοδολογία, με όλο τον σεβασμό, να μας διακόπτουν, γιατί ετέλειωσεν η ώρα…  Δεν 
το ανέχομαι! 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη) 

 Κύριε Λουκαΐδη, σε παρακαλώ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εν ετέλειωσεν η ώρα σας, κύριε Κουλία.  Σας ακούμε με προσοχή. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Μα έν’ εμένα που έκοψε, εντιμοτάτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ σας δίνω τον λόγο. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ναι, το ξέρω, αλλά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και έχετε τον λόγο.  Συνεχίστε. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Μα κοιτάξετε, η Βουλή έντζιεν η εκκλησία.  Αν δημιουργηθεί τζιαι καμιά ένταση, έντζιεν το τέλος του 
κόσμου.   

 Αλλά, κύριε Λουκαΐδη, τούντο σύστημα που έχετε, ότι βιάζεστε…  Να πάτε πού;  Η δουλειά μας είναι στη 
Βουλή!   

 Και θέλω να διαμαρτυρηθώ, διότι το Υπουργείο Εργασίας δεν πληρώνει τις συντάξεις του κόσμου.  Θα το 
πω και θα μιλώ ως αύριο, αν θέλεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Διότι ο κόσμος πώς θα ζήσει;  Και αυτό γίνεται καθημερινά.  Το λέμε, αλλά δεν ιδρώνει το αυτί των 
αρμοδίων.  Είναι καιρός να σκεφτούν ότι πρέπει να μαζέψουν τον νου τους και να ανταποκρίνονται στην 
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υποχρέωσή τους τη νομική.  Την ώρα που πκιερώννουμεν κοινωνικές ασφαλίσεις, πκιερώννουμέν τες στην ώρα 
τους.  Εν επκιέρωσες;  Παίρνουν σε δικαστήριο.  Άτε μπράβο! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, δεν ήθελε να σας στερήσει -είμαι σίγουρη- τον λόγο ο κ. Λουκαΐδης.  Ο Γιώργος Λουκαΐδης οφείλω 
να πω ότι είναι εδώ από τις 8.00 το πρωί και δεν έχει μετακινηθεί καθόλου από την αίθουσα.  Δηλαδή όλοι είμαστε 
κουρασμένοι, είμαστε προς το τέλος, αλλά νιώθει και ο συνάδελφος την ανάγκη να κάμει την τοποθέτησή του, 
όπως και την έκαμε. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Πρώτον, δεν έχω πρόβλημα, έστω τζιαι αν είμαι ’πού τες 8.00, να μείνω ως αύριο το πρωί, ως τες 8.00 
εδώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το ξέρω. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 …αν είμαστε εντός της διαδικασίας και αν αυτό απαιτεί ο όγκος δουλειάς που έχουμε.  Ζήτησα για λόγους 
τάξης, όπως γίνεται σε αυτή τη Βουλή, για να μην είμαστε μια λέσχη συζητήσεων χωρίς κανόνες, να εφαρμοστεί 
ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Και ο κανονισμός λέει ότι, όταν τοποθετούμαστε, 
τοποθετούμαστε επί της ουσίας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επί του θέματος. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 …και επί του θέματος που συζητούμε.  Εάν ξεκινήσουμε να συζητούμε για τα ζητήματα ουσίας του 
Υπουργείου Εργασίας, μπορούμε να συζητούμε για δέκα ώρες.  Αν αυτό επιλέξουμε να κάμουμε τζιαι αυτή έν’ η 
διαδικασία, να το κάμουμε.  Και δεν έχω πρόβλημα με τον κ. Κουλία, πραγματικά.  Είναι μαζί σας που υπάρχει 
θέμα, γιατί πρέπει να τηρείτε τη διαδικασία.  Ξεκάθαρα πράγματα.  Είπα συμφωνώ με όλα όσα είπε ο κ. Κουλίας.  
Λοιπόν, να προσέξουμε, τουλάχιστον τζιειαμαί που έχουμε κραυγαλέα παραβίαση του κανονισμού, κυρία 
Πρόεδρε, τζιαι έν’ εντελώς εκτός θέματος οι τοποθετήσεις που γίνονται, ναι, να τηρείται η τάξη.  Αυτό είναι που 
ζήτησα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Θα σημειώσω.  Εννοείτε ότι… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ένα λεπτό. 

 Είναι μομφή προς την Πρόεδρο της Βουλής ότι δεν τηρεί τους κανόνες και τις διαδικασίες, κύριε Λουκαΐδη;  
Τωρά σοβαρομιλούμε;  Σοβαρομιλούμε τωρά!  Πραγματικά μένω έκπληκτη, γιατί, αν προσπαθώ να επιβάλω την 
τάξη, είναι μέσω των κανονισμών συνεχώς και είμαι στη δύσκολη θέση, έρχομαι τζιαι σε διαπληκτισμό με τους 
συναδέλφους.  Αν είναι δυνατόν! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, καταλαβαίνω ότι όλοι έχουμε χάσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως!  Έληξε.  Εκάμετε το σχόλιό σας.  Ευχαριστώ, κύριε Λουκαΐδη.  
Εσημειώθη. 

 Ναι, κύριε Κουλία.  Τι θέλετε; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 
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 Κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω το εξής, ότι περίπου ο συνάδελφος λέει ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται και ότι 
είμαι εκτός κανονισμού! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν είπε αυτό το πράγμα. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Συγγνώμη, μα καταλάβω καλά.  Τα ελληνικά μου έν’ πολλά καλά και αντιλαμβάνομαι πλήρως.   

 Μιλούμε για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Καλά, πότε εννά το πω;  Για τα 
πετρέλαια;  Εν εκατάλαβα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εκάμετε την τοποθέτησή σας πολύ ωραία. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Και πριν να κράξουν οι πετεινοί, εν παραιτώ, για να ξέρεις.  Εν είμαι εκτός διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τωρά εννά συζητούμε ακόμα μισή ώρα, αν θα…  Αφού εκάμετε την τοποθέτησή σας.  Έκαμε τζιαι ο κ. 
Λουκαΐδης τη δική του.  Έληξε. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη) 

 Είπατε είναι σε σας η μομφή είπατε.  Ακούω καλά και τα ελληνικά μου είναι πάρα πολύ καλά. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Ζήτησα να τηρείται η διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επροσπάθησα.  Προσπαθώ. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε…  Παρακαλώ συνεχίστε, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα συνεχίσω.   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Προσπαθούμε να τηρούμε τη διαδικασία και καλούμε τους συναδέλφους να μένουν εντός του θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αυτό κάνω.  Πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά προσπαθώ να το κάνω πάντοτε με δίκαια και 
αντικειμενικά κριτήρια προς οποιονδήποτε και οποιαδήποτε.  Και αυτό πράττω.  Και αυτό θα συνεχίσω να 
πράττω. 

 Λοιπόν, δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Άρθρο 2. 

 Κατάργηση Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Και τρίτη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και προχωράμε στα υπ’ αριθμόν 16 και 17 θέματα.  Έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Οι περί 
Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021» και «Οι περί Ειδικών Αστυνομικών 
(Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Για αναβολή, κύριε Τορναρίτη; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τους σκοπούς και έχετε τον λόγο μετά.  Να διαβάσει ο γραμματέας τους σκοπούς και να σας δώσουμε 
τον λόγο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 16 θέματος:  Τροποποίηση των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε 
να διασαφηνιστεί και εν μέρει να αναθεωρηθεί η προβλεπόμενη σε αυτούς διαδικασία διορισμού αστυνομικών 
ως προς τη διεξαγωγή των ψυχομετρικών εξετάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδυναμίες που 
διαπιστώθηκαν, υπό το φως σχετικής ακυρωτικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου. 
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 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 17 θέματος:  Τροποποίηση των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία 
Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε να διασαφηνιστεί και εν μέρει να αναθεωρηθεί η 
προβλεπόμενη σε αυτούς διαδικασία διορισμού ειδικών αστυνομικών ως προς τη διεξαγωγή των ψυχομετρικών 
εξετάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδυναμίες που διαπιστώθηκαν, υπό το φως σχετικής ακυρωτικής 
απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου, και εισαγωγή κατ’ αναλογίαν αντίστοιχης πρόνοιας των ισχυόντων στους 
περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς, σύμφωνα με την οποία κανένα πρόσωπο δε δύναται να διοριστεί στην 
αστυνομία σε θέση Ειδικού Αστυφύλακα, εκτός εάν υποβληθεί σε έλεγχο νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2021» και «Οι περί 

Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους υπό αναφορά 
κανονισμούς σε πέντε συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 3 Δεκεμβρίου 2021, στις 12 
Ιανουαρίου και στις 16 και 23 Φεβρουάριου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Αρχηγός Αστυνομίας και 
εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), του Κλάδου 
Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ) και του 
Κλάδου Αστυνομικού Σώματος-ΙΣΟΤΗΤΑ.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Νίκος Γεωργίου και κ. Γιώργος Κουκουμάς, καθώς και τα μη μέλη της επιτροπής κ. Ρίτα Σούπερμαν και κ. 
Αλεξάνδρα Ατταλίδου.  

 Σκοπός των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Αστυνομίας (Γενικών) 
Κανονισμών και σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Ειδικών 
Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε να διασαφηνιστεί και εν μέρει να 
αναθεωρηθεί η προβλεπόμενη σε αυτούς διαδικασία διορισμού αστυνομικών και ειδικών αστυνομικών ως προς 
τη διεξαγωγή των ψυχομετρικών εξετάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδυναμίες που διαπιστώθηκαν 
υπό το φως σχετικής ακυρωτικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου.  

 Ειδικότερα, στους προτεινόμενους κανονισμούς όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή περιλαμβάνονται 
τροποποιήσεις που αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Παροχή δυνατότητας στην προβλεπόμενη σε αυτούς επιτροπή που καθιδρύεται για σκοπούς διεξαγωγής 
ψυχομετρικών εξετάσεων να αναθέτει την ευθύνη διεξαγωγής τους σε άλλο κατάλληλο προς τούτο 
πρόσωπο. 

2. Διασαφήνιση ότι οι ψυχομετρικές εξετάσεις πρέπει να διενεργούνται έπειτα από γραπτή εξέταση των 
υποψηφίων, η δε επιτυχία τους σε αυτές θα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις υπόλοιπες 
εξετάσεις στις οποίες, σύμφωνα με τους υπό τροποποίηση κανονισμούς, απαιτείται να παρακαθίσουν για 
πρόσληψή τους στην αστυνομία. 

3. Παροχή δυνατότητας στο Συμβούλιο Προσλήψεων να καθορίζει τη σειρά πραγματοποίησης των 
εξετάσεων στις οποίες απαιτείται να παρακαθίσουν οι επιτυχόντες στην γραπτή εξέταση και στις 
ψυχομετρικές εξετάσεις για πρόσληψή τους στην αστυνομία.  

4. Εξαίρεση από την υποχρέωση εκ νέου υποβολής σε ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οι οποίοι είχαν 
υποβληθεί με επιτυχία σε τέτοιες εξετάσεις κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες στο πλαίσιο άλλης 
διαδικασίας πρόσληψης στην αστυνομία σε θέση Αστυνομικού ή Ειδικού Αστυνομικού. 

5. Διασαφήνιση ότι η κατοχή των προσόντων για διορισμό στην αστυνομία σε σχέση με το ύψος και τον 
δείκτη μάζας σώματος θα διαπιστώνονται έπειτα από εξέταση που θα διενεργείται από την αρμόδια 
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επιτροπή.  

 Περαιτέρω, με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς εισάγεται πρόνοια, κατ’ αναλογία αντίστοιχης 
πρόνοιας των ισχυόντων στους περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς, σύμφωνα με την οποία κανένα 
πρόσωπο δε δύναται να διοριστεί στην αστυνομία σε θέση Ειδικού Αστυφύλακα, εκτός εάν υποβληθεί σε έλεγχο 
ναρκοτέστ με αρνητικό αποτέλεσμα. 

 Σημειώνεται ότι τόσο στους πρώτους κανονισμούς όσο και στους δεύτερους προτεινόμενους κανονισμούς 
περιλαμβάνεται πρόνοια για αναδρομική ισχύ τους από τις 13 Δεκεμβρίου 2019. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των προτεινόμενων κανονισμών, ο Αρχηγός Αστυνομίας  ανέφερε ότι το 
Διοικητικό Δικαστήριο με πρόσφατη απόφασή του ακύρωσε τις πράξεις διορισμού, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 
2020, 75 νέων μελών στην Αστυνομία Κύπρου και 25 νέων μελών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.  Υπό 
το φως της υπό αναφορά απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, όπως επισήμανε ο ίδιος, ενδέχεται να 
επηρεαστούν εν εξελίξει διαδικασίες προσλήψεων στην αστυνομία και, ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμη η 
κατάθεση των υπό συζήτηση τροποποιητικών κανονισμών στη Βουλή, με σκοπό την αποφυγή νέων ακυρωτικών 
αποφάσεων.  Περαιτέρω, ενημέρωσε την επιτροπή ότι στη διαδικασία επανεξέτασης, η οποία διεξάγεται στη 
βάση της πιο πάνω ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, εφαρμόστηκε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ενώ οι εν 
εξελίξει διαδικασίες προσλήψεων, στις οποίες οι απαιτούμενες ψυχομετρικές εξετάσεις είχαν διενεργηθεί στη 
βάση των υφιστάμενων κανονισμών, ακυρώθηκαν, ώστε να μεσολαβήσει η τροποποίηση των κανονισμών και 
να διενεργηθούν ψυχομετρικές εξετάσεις οι οποίες θα εδράζονται στο νέο κανονιστικό πλαίσιο.  

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η εκκρεμής διαδικασία 
επανεξέτασης προς συμμόρφωση με την ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου εδράζεται στο 
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ενώ οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση της νομιμότητας 
εν εξελίξει και μελλοντικών διαδικασιών προσλήψεων.  

 Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο οποίος σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς διατελεί μέλος 
της αρμόδιας επιτροπής της αστυνομίας που καθιδρύεται για σκοπούς διεξαγωγής ψυχομετρικών εξετάσεων, 
ενημέρωσε την επιτροπή ότι, για σκοπούς διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων, η υπό αναφορά αρμόδια 
επιτροπή χρησιμοποιεί ψυχομετρικά εργαλεία που της παρέχονται από εταιρεία η οποία κατέχει και τα 
πνευματικά δικαιώματα αυτών.  

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επισήμανε ότι βάσει του άρθρου 17 
του περί Αστυνομίας Νόμου, το οποίο προβλέπει για τον διορισμό μελών της αστυνομίας μέχρι και του βαθμού 
του Ανώτερου Υπαστυνόμου, η μόνη νομοθετική προϋπόθεση που τίθεται αναφορικά με τους κανονισμούς που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού είναι να διασφαλίζουν κατά τις προσλήψεις στην αστυνομία τη δίκαιη 
μεταχείριση όλων των υποψηφίων, ώστε να διορίζονται οι άξιοι, τηρουμένων των γενικών αρχών της ισότητας.   

 Στο στάδιο της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμό 
αναφορικά με τις πρόνοιες των κανονισμών που παρέχουν στην αρμόδια επιτροπή δυνατότητα ανάθεσης της 
ευθύνης της όλης διαδικασίας διεξαγωγής των ψυχομετρικών εξετάσεων σε άλλα πρόσωπα.  Ειδικότερα, 
απασχόλησαν την επιτροπή η νομική φύση, η εκτελεστότητα ή μη και, συνεπακόλουθα, οι έννομες συνέπειες 
των διενεργούμενων στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας πράξεων.  Επιπρόσθετα, η επιτροπή εξέφρασε 
επιφυλάξεις αναφορικά με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων δια των κανονισμών, χωρίς προβλεπόμενη στον οικείο 
νόμο εξουσιοδότηση, κενό το οποίο δύναται να καταστήσει την προτεινόμενη ρύθμιση ως υπερβαίνουσα την 
παρεχόμενη νομοθετική εξουσιοδότηση (ultra vires). 

 Περαιτέρω, η επιτροπή επισήμανε ότι ο χρόνος της έναρξης της ισχύος των προτεινομένων 
τροποποιήσεων και κατ’ επέκταση η πρόσδοση σε αυτές αναδρομικής ισχύος είναι καίριας σημασίας ζήτημα και 
κάλεσε τους κυβερνητικούς αρμοδίους να εξετάσουν τα τυχόν ανακύπτοντα νομικά ζητήματα.  

 Τέλος, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμό αναφορικά με την προτεινόμενη λεκτική 
διατύπωση της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής τους σε ιατρικές 
εξετάσεις υποψήφιοι οι οποίοι είχαν υποβληθεί με επιτυχία σε ιατρικές εξετάσεις κατά τους τελευταίους δώδεκα 
μήνες, στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας πρόσληψης στην αστυνομία, κρίνοντας ότι, λόγω της ασάφειας της εν 
λόγω ρύθμισης, ενδεχομένως να προκύψουν προβλήματα κατά την εφαρμογή της.  

 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 
και την Αστυνομία Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς και τις εισηγήσεις μελών της επιτροπής, 
υπέβαλε στην επιτροπή δύο αναθεωρημένα κείμενα για αμφότερους τους προτεινόμενους κανονισμούς, 
επιφέροντας τροποποιήσεις επί των προνοιών τους, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1. Αναδιατύπωση της πρόνοιας που αφορά στην ανάθεση της διεξαγωγής των ψυχομετρικών εξετάσεων σε 
άλλο κατάλληλο προς τούτο πρόσωπο. 

2. Απάλειψη της προτεινόμενης αναδρομικής ισχύος των κανονισμών.  

3. Αναθεώρηση της πρόνοιας που αφορά την εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής σε ιατρικές εξετάσεις. 
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4. Εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία παρέχεται διακριτική ευχέρεια στο Συμβούλιο Προσλήψεων 
και στις αρμόδιες επιτροπές να απευθύνονται στον Αρχηγό Αστυνομίας για την επίλυση ζητημάτων που 
ανακύπτουν κατά την άσκηση των, δυνάμει των υπό τροποποίηση κανονισμών, αρμοδιοτήτων τους.  

Σημειώνεται ότι, επιπροσθέτως των πιο πάνω τροποποιήσεων, στο αναθεωρημένο κείμενο αμφοτέρων των 
κανονισμών είχε εισαχθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία η αρμόδια επιτροπή που καθιδρύεται για σκοπούς 
ψυχομετρικών εξετάσεων δύναται, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, να καλεί ενώπιόν της σε προφορική συνέντευξη 
οποιονδήποτε εκ των υποψηφίων.  Ωστόσο, η εν λόγω πρόνοια τελικά, λόγω των επιφυλάξεων που εκφράστηκαν 
από μέλη της επιτροπής, απαλείφθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.  

 Τέλος, σημειώνεται ότι, προς κάλυψη του κενού το οποίο η επιτροπή διαπίστωσε αναφορικά με την 
έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδότησης για τη σκοπούμενη ρύθμιση, κατατέθηκε πρόταση νόμου από το μέλος της 
επιτροπής κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ για σχετική τροποποίηση 
του περί Αστυνομίας Νόμου η οποία, στις 15 Δεκεμβρίου 2021, ψηφίστηκε σε νόμο από την ολομέλεια της 
Βουλής, ο οποίος τιτλοφορείται «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021». 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του 
μέλους της βουλευτή του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, εισηγείται την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν 
αναθεωρηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.  

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της 
βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών 
των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, απλά να πω ότι, μετά από συνεννόηση που είχαμε με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής 
Νομικών, αλλά και μετά από επιστολή που έχουμε λάβει σήμερα από το αρμόδιο υπουργείο, η οποία 
υπογράφεται από τον γενικό διευθυντή, ζητούμε, προτείνουμε δηλαδή, να διαγραφεί από τους δύο κανονισμούς 
η εξής φράση:  «αξιολογεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι μέσα από τούτους τους κανονισμούς γίνεται μία πολύ μεγάλη 
προσπάθεια από την πλευρά της επιτροπής, για να περιοριστούν στο ελάχιστο, αν είναι δυνατόν, τα ευρήματα 
του διοικητικού δικαστηρίου που οδήγησαν στην παύση των εκατό αστυνομικών και ειδικών αστυνομικών. 

 Και, αν μου επιτρέπετε, με την ευκαιρία που βρίσκομαι στο συγκεκριμένο βήμα, να ενημερώσω όλους 
τους συναδέλφους ότι έχω ήδη μιλήσει και με την Υπουργό Δικαιοσύνης και με τον Αρχηγό της Αστυνομίας και 
τους έχω ζητήσει να σταλούν στην επιτροπή πλέον κανονισμοί, οι οποίοι θα εξεταστούν εφ’ όλης της ύλης και σε 
όλα τα επίπεδα και θα καλύπτουν και τους διορισμούς και τις προαγωγές στην αστυνομία και στο πυροσβεστικό 
σώμα.   

 Έχουμε την πρόθεση, κυρία Πρόεδρε, μαζί με όλους τους συναδέλφους στην επιτροπή Νομικών να 
φτάσουμε στο σημείο εκείνο -δε βλέπω ότι θα προσεγγίσουμε την τελειότητα- που δε θα συνεχίσουν να 
υπάρχουν τα παρατράγουδα που υπάρχουν διαχρονικά μετά από οποιοδήποτε διορισμό ή προαγωγές στο 
αστυνομικό σώμα.  Τελεία και παύλα.  Το λέω τούτο το θέμα και το μήνυμα στα ώτα και εκείνων που μας ακούουν 
αυτή την ώρα και εκείνων που πρέπει να μας ακούσουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τορναρίτη. 

 Έχουμε κάποιον άλλο ομιλητή, ομιλήτρια; 

 Κύριε Πασιουρτίδη. 

 Και ο κ. Ιωάννου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 
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 Οφείλω να υπενθυμίσω λίγο σύντομα το ιστορικό.  Υπενθυμίζουμε πως το ότι αυτή η διαδικασία έππεσε 
οφείλεται στο ότι κάποιοι δεν άκουσαν τις προειδοποιήσεις και τις δικές μας και άλλων τεχνοκρατών για το θέμα, 
νομικών.  Εκατό αστυνομικοί και τετρακόσιοι έντεκα σε δεύτερη διαδικασία, άρα μιλούμε για τετρακόσιες και 
πλέον οικογένειες που έχουν βρεθεί σε σημείο αβεβαιότητας.  Κάποιοι μάλιστα εκπαιδεύτηκαν και αναγκάστηκαν 
να βγάλουν τη στολή και να την ξαναβάλουν μετά ’πού νέες εξετάσεις, διότι κάποιοι έκαναν τη διαδικασία λάθος.  
Το παράδοξο είναι ότι κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη.  Είναι ωσάν να μην έγινε λάθος ποτέ.  Και αυτό το τονίζω 
και το σημειώνω.   

 Θα υπερψηφίσουμε τους κανονισμούς.  Θα τους υπερψηφίσουμε, διότι, πρώτον, θέλουμε να τελειώσει 
αυτή η ταλαιπωρία και η αβεβαιότητα όσων έδωσαν εξετάσεις και περιμένουν να διοριστούν στην αστυνομία, 
αλλά και διότι έχουμε τη διαβεβαίωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Νομικής Υπηρεσίας και του Αρχηγείου 
της Αστυνομίας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό το κείμενο πλέον ούτε θα υπάρξει κίνδυνος να 
ππέσουν άλλες διαδικασίες.  Ας ελπίσουμε ότι πλέον εκείνοι που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας μια 
διαδικασία θα συμβουλεύονται σωστά αυτούς που πρέπει και θα ακούν και κάποιους εκτός από τον ίδιό τους τον 
εαυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Ας το ελπίσουμε. 

 Ο κ. Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, το ιστορικό είναι γνωστό.  Αναφέρθηκε μόλις τώρα, αναφέρθηκε και στην επιτροπή.  Είναι 
ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί για μήνες και εκατοντάδες νέους ανθρώπους.  Πολλοί απ’ αυτούς άφησαν τις 
δουλειές τους, άφησαν τις σπουδές τους.  Ταλαιπωρεί και την ήδη υποστελεχωμένη αστυνομία, με αποτέλεσμα 
να συμβαίνουν και τραγικά περιστατικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις.   

 Θα υπερψηφίσουμε κι εμείς τους κανονισμούς, αλλά είναι η ώρα κάποιοι οι οποίοι ευθύνονται γι’ αυτή την 
κατάσταση να αναλάβουν τις ευθύνες τους, όπως επιρρίπτουν ευθύνες και στους αστυνομικούς και τους θέτουν 
σε διαθεσιμότητα για του ψύλλου πήδημα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ πολύ. 

 Ο κ. Λεωνίδου τελευταίος ομιλητής. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Παρ’ όλο που εν ήθελα να μιλήσω, νομίζω χρειάζεται να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα.   

 Είναι γεγονός ότι υπήρξε μια ακυρωτική απόφαση σε μια συγκεκριμένη στιγμή.  Είχαμε υποδείξει ως μέλη 
της επιτροπής τη διαδικασία που γίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε εισακουστεί.   

 Εν πάση περιπτώσει, αυτό που γίνεται σήμερα είναι μια κοινή προσπάθεια του Αρχηγού της Αστυνομίας, 
του υπουργείου και της επιτροπής, όπως έχει πει ο αγαπητός πρόεδρος της επιτροπής Νομικών, για να 
αποκαταστήσουμε αυτό το κενό που δημιουργήθηκε, που είχε ως αποτέλεσμα τετρακόσιοι άνθρωποι συνολικά 
-δεν ξέρω αν έν’ τόσος ο αριθμός ή γύρω σε αυτό τον αριθμό- να μείνουν μετέωροι.  Έτσι, με αυτή την πλήρωση 
του κενού που υπήρχε προηγουμένως αποκαθίσταται αυτή η αδικία συνολικά, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.   

 Εμείς συμφωνούμε με τον πρόεδρο της επιτροπής ότι επιτέλους πρέπει να υπάρξουν συνολικοί 
κανονισμοί, μια συνολική νομοθεσία η οποία θα πρέπει να βρει τους τρόπους αποφυγής τέτοιων ή παρόμοιων 
περιστατικών, εξαιτίας των οποίων ακυρώνονται στο τέλος διαδικασίες, πράγμα που έχει και κόστος οικονομικό 
από τη μια, αλλά και από την άλλη μεγάλη ταλαιπωρία για τους άμεσα επηρεαζόμενους.  Εμείς σήμερα…  Και 
είναι προς τιμή του συναδέλφου, του Ανδρέα, ο οποίος διαπίστωσε ακόμα ένα μικρό ζήτημα το οποίο θα 
μπορούσε να δημιουργήσει και ευρύτερα τεράστιο πρόβλημα πάλι και να ακυρώνονταν ξανά αυτές οι διαδικασίες.  
Και το υιοθετήσαμε έτσι, παρ’ όλο που είχαμε να συζητήσουμε τα θέματα της μεταρρύθμισης.  Και ευτυχώς και 
με την παρέμβαση πάλι του Νίκου του Τορναρίτη και όλων μας έγινε αυτή η διόρθωση.  Γι’ αυτό ζητήσαμε να 
αποκατασταθεί και να αφαιρεθεί εκείνη η λέξη, η οποία θα προκαλούσε τα νομικά ζητήματα. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεωνίδου. 

 Προχωράμε στην ψήφιση. 
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 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Δεν είναι τροπολογία. 

 Κύριε Τορναρίτη, αντιλαμβάνομαι με τη διόρθωση, όπως ακριβώς την έχετε αναγνώσει και είναι ομόφωνη.  
Έχει ήδη ενσωματωθεί, έχει ήδη σταλεί και επιστολή με την οποία συναινεί και το αρμόδιο υπουργείο.  Οπόταν, 
τους διαμορφωθέντες κανονισμούς ψηφίζουμε. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των υπ’ αριθμόν 16 κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Και προχωρούμε με την έγκριση των υπ’ αριθμόν 17 κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας. 

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα νομοσχέδια και οι προτάσεις 
νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό 
κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 



1553 

 

1.  Ο περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.056-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

2.  Ειδικά εντάλματα μεταφοράς για 
μεταφορά πιστώσεων μεταξύ 
ομάδων/υποομάδων του 
προϋπολογισμού κάτω από το ίδιο 
κεφάλαιο με έγκριση του προϊσταμένου 
του οικονομικού φορέα, ημερομηνίας 
25 Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των Κανονισμών 14 και 15 
των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Κανονισμών του 2016 και των 
διατάξεων του άρθρου 63 του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 
2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], 
καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 
4 του περί Προϋπολογισμού του 2021 
Νόμου του 2021 [Νόμος αρ. 2(ΙΙ) του 
2021]. 
(Αρ. Φακ. 13.04.005). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

3.  Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 71, 
72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84 και 
85) με έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών, ημερομηνίας 25 
Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των Κανονισμών 14 και 15 
των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Κανονισμών του 2016 και των 
διατάξεων του άρθρου 63 του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 
2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], 
καθώς και τις διατάξεις του εδαφίου (3) 
του άρθρου 4 του περί 
Προϋπολογισμού του 2021 Νόμου του 
2021 [Νόμος αρ. 2(ΙΙ) του 2021]. 
(Αρ. Φακ. 13.04.001).  

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

4.  Ειδικά εντάλματα πληρωμής για 
μεταφορά πιστώσεων μεταξύ 
διαφορετικών οικονομικών φορέων που 
υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με 
έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με 
αρ. 8009, 8010 και 8011, ημερομηνίας 
25 Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των Κανονισμών 14 και 15 
των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Κανονισμών του 2016 και των 
διατάξεων του άρθρου 63 του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 
2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], 
καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 
4 του περί Προϋπολογισμού του 2021 
Νόμου του 2021 [Νόμος αρ. 2(ΙΙ) του 
2021]. 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τρίτο:  Ερωτήσεις και απαντήσεις.  Έχουν δοθεί γραπτώς. 

(Oι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.204, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Το 2006 λήφθηκε απόφαση για παραχώρηση αντισταθμιστικών οικοπέδων σε χρήστες 
τουρκοκυπριακών κατοικιών, αναγνωρίζοντας την αδικία που συντελούνταν εις βάρος τους.  Στη βάση αυτής της 
απόφασης ξεκίνησε η διαδικασία εξεύρεσης γης και διαχωρισμού οικοπέδων.  Εντούτοις, το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την απόφασή του με  αρ. 75007, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2013, τερμάτισε το σχέδιο 
παραχώρησης αντισταθμιστικού οικοπέδου για εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες ή 
σε κατοικίες που είχαν ανεγερθεί σε τουρκοκυπριακή γη που δεν παραχωρήθηκε. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Τον αριθμό των παραχωρητηρίων εγγράφων που είχαν δοθεί σε δικαιούχους του συγκεκριμένου σχεδίου 
μέχρι τις 29 Απριλίου 2013. 

2. Τον αριθμό των οικοπέδων που διαχωρίστηκαν και παραχωρήθηκαν στους δικαιούχους, στη βάση του 
συγκεκριμένου σχεδίου, από τις 29 Απριλίου 2013 μέχρι σήμερα. 

3. Τον αριθμό των παραχωρητήριων εγγράφων για τα οποία το Υπουργείο Εσωτερικών δε θα παραχωρήσει 

(Αρ. Φακ. 13.04.004). 

5.  Ειδικά εντάλματα πληρωμής για 
μεταφορά πιστώσεων μεταξύ 
διαφορετικών οικονομικών φορέων που 
υπάγονται στο ίδιο υπουργείο με 
έγκριση του Υπουργού Οικονομικών με 
αρ. 9001, ημερομηνίας 28 
Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των Κανονισμών 14 και 15 
των περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Κανονισμών του 2016 και των 
διατάξεων του άρθρου 63 του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 
2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], 
καθώς και του εδαφίου (3) του άρθρου 
4 του περί Προϋπολογισμού του 2021 
Νόμου του 2021 [Νόμος αρ. 2(ΙΙ) του 
2021]. 
(Αρ. Φακ. 13.04.004). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί Ποινικής Δικονομίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.025-2022). 

Πανίκο Λεωνίδου εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Κόμματος 
και Κωστή Ευσταθίου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

2. Ο περί Ποινικής Δικονομίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.026-2022). 

Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

3. Ο περί της Πρόληψης και της 
Καταπολέμησης της Βίας κατά των 
Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής 
Βίας και περί Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.027-2022). 

Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρο 
της Βουλής των 
Αντιπροσώπων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών 
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οικόπεδο. 

4. Το αν έχουν ενημερωθεί γραπτώς όλοι οι δικαιούχοι για την απόφαση του υπουργείου να μην τους 
παραχωρήσει οικόπεδο.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.205, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) έχει ζητήσει όπως ο 
χώρος στον οποίο στεγάζεται το Δασικό Κολέγιο Κύπρου μεταβιβαστεί στον οργανισμό. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Για ποιο σκοπό ο ΚΟΑ ζήτησε τον χώρο στον οποίο βρίσκεται το Δασικό Κολέγιο; 

2. Είναι εις γνώσιν του Τμήματος Δασών η πρόθεση του ΚΟΑ; 

3. Τι ενημέρωση υπάρχει και τι πρόκειται να γίνει στον συγκεκριμένο χώρο;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.206, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Παρακαλούμε όπως ερωτηθεί ο αρμόδιος υπουργός και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
αναφορικά με τις μελέτες που διεξήχθησαν για την ίδρυση Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα και καταδεικνύουν κόστος ίδρυσης και λειτουργίας, βάσει σχετικών 
δηλώσεων του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, ύψους €15 εκατομ. και €25 εκατομ.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.207, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα 
όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους: 

1. Ποιος ο αριθμός που εργοδοτείται στα σχολεία και ποια η αναλογία εκπαιδευτικού ψυχολόγου-μαθητή; 

2. Τι υπηρεσίες προσφέρονται από τους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους; 

3. Ποια τα σχέδια και ποιος ο προγραμματισμός του υπουργείου για αναβάθμιση του θεσμού;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.208, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χρίστου Χριστοφίδη 

 «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας κοινοποιήσει τις απόψεις των διευθυντών μέσης 
εκπαίδευσης για τις εξετάσεις του πρώτου τετραμήνου που διεξήχθησαν σε όλες τις τάξεις του λυκείου κατά τη 
φετινή σχολική χρονιά όπως αυτές κατατέθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.209, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για το πρωτόκολλο συνεργασίας του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
(ΤΕΠΑΚ) σε σχέση με την υπαγωγή του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ, καθώς και για τα ακόλουθα ερωτήματα που 
προκύπτουν: 

1. Πότε αναμένεται να λειτουργήσει η Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας, στην 
οποία θα ενταχθεί το ΑΞΙΚ, καθώς και το ινστιτούτο που θα προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης για επισιτιστικά και άλλα συναφή επαγγέλματα; 

2. Ποια προγράμματα σπουδών θα προσφέρουν και τι διάρκειας θα είναι; Θα συνεχίσουν να προσφέρονται 
τα ίδια προγράμματα που προσφέρει το ΑΞΙΚ, συμπεριλαμβανομένου του αγγλόφωνου προγράμματος 
μαγειρικών τεχνών; 

3. Η αναβάθμιση του προγράμματος μαγειρικών τεχνών σε τετραετές θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί; 

4. Πώς διασφαλίζεται η αδιάκοπη εισαγωγή φοιτητών που επιθυμούν να ακολουθήσουν προγράμματα 
σπουδών του ΑΞΙΚ μέχρι τη λειτουργία της πιο πάνω σχολής και του ινστιτούτου; Θα συνεχίσει η εισαγωγή 
φοιτητών στο ΑΞΙΚ και κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη; 

5. Τι θα γίνει με τους φοιτητές του ΑΞΙΚ οι οποίοι ενδεχομένως δε θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους; 
Θα μεταφερθούν στο ΤΕΠΑΚ; 

6. Οι απόφοιτοι του ΑΞΙΚ θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη σχολή για απόκτηση 
πτυχίου; 
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7. Έχει ληφθεί πρόνοια, ώστε, με την υπαγωγή του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ, να διασφαλιστούν τα εργασιακά 
δικαιώματα των φοιτητών οι οποίοι θα κάνουν πρακτική εξάσκηση στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική 
βιομηχανία με τον αντίστοιχο τρόπο που διασφαλίζονται σήμερα; 

8. Έχει ληφθεί πρόνοια, ώστε η στέγαση της σχολής στην Πάφο να μην επηρεάσει την πρόσβαση των 
φοιτητών στις διάφορες υπηρεσίες του ΤΕΠΑΚ, όπως εργαστήρια, βιβλιοθήκες κ.ο.κ., γεγονός που 
ενδεχομένως θα δημιουργήσει δυσμενή διάκριση σε βάρος τους; 

9. Έχει ληφθεί πρόνοια, ώστε η φοιτητική εστία να είναι σε θέση να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες, καθώς 
η πλειοψηφία των φοιτητών θα προέρχεται από άλλες επαρχίες; 

10.  Ποιοι οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του χώρου που στεγάζεται σήμερα το ΑΞΙΚ;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

(Έχει διατηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των αποστολέων) 

Απάντηση ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2022 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.162, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2022, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Σταύρου Παπαδούρη 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην επιστολή σας σχετικά με το πιο πάνω θέμα και με βάση πληροφόρηση που 
λήφθηκε από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών του έργου που αφορά 
την κατασκευή της Μονάδας Αεριοστροβίλων Συνδυασμένου Κύκλου αρ. 6 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό 
Βασιλικού, σας ενημερώνω για τα ακόλουθα: 

(i) Ο διαγωνισμός της ΑΗΚ αρ. 20/2020 “EPC Turn-Key Contract for the Supply and Installation of Unit 6 
CCGT at Vasilikos Power Station - Phase V and Unit 6 Gas Turbines Long Term Service Agreement” αφορούσε 
“ολοκληρωμένο έργο”, δηλαδή περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση, την εγκατάσταση 
υποδομών, την επιθεώρηση και την αρχική λειτουργία της μονάδας, δυναμικότητας 130 με 160MW και επιπλέον 
ξεχωριστό συμβόλαιο μακράς διαρκείας (Long Term Service Level Agreement) με την κατασκευάστρια εταιρεία 
και περιλαμβάνει την μακρόχρονη συντήρηση της μονάδας, μέχρι τη συμπλήρωση της πρώτης μεγάλης 
συντήρησης. 

(ii) Ο διαγωνισμός εκδόθηκε στις 19/6/2020 και ως τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών καθορίστηκε 
η 18/9/2020. Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών, που αφορούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής και 
την τεχνική αξιολόγηση, διενεργήθηκε δύο φορές, αφού ένας εκ των προσφοροδοτών που δεν προκρίθηκε στο 
δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, προσέφυγε ισάριθμες φορές στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. 

(iii) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αφού εξέτασε την προσφυγή αρ. 31/2021, αποφάσισε να επικυρώσει 
την απόφαση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και να κρίνει την προσφυγή ως αποτυγχάνουσα. 

(iv) Αμέσως μετά την απόφαση της ΑΑΠ, η ΑΗΚ προχώρησε με τη διαδικασία αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών και ο επιτυχών προσφοροδότης ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, για την 
προκαταρκτική κατακύρωση του διαγωνισμού και προσκλήθηκε σε τεχνικές διευκρινιστικές συναντήσεις με 
σκοπό να συμφωνηθούν όλες οι τεχνικές πτυχές του έργου. Η τελική κατακύρωση του συμβολαίου έγινε στις 
26/1/2022, η υπογραφή του στις 16/2/2022 και η αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής του είναι η 30/4/2024.» 

Απάντηση ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2022 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.163, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2022, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Σταύρου Παπαδούρη 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και με βάση πληροφόρηση που λήφθηκε από την Αρχή 
Ηλεκτρισμού Κύπρου σας ενημερώνω για τα ακόλουθα: 

(i)  Το σύστημα αποθείωσης στον ατμολέβητα αρ. 1 παραλήφθηκε από την ΑΗΚ στις 10/3/2021 και αντίστοιχα 
για τον ατμολέβητα αρ. 2 στις 3/6/2021 και για τον ατμολέβητα αρ. 3 στις 19/7/2021. 

(ii) Τα συστήματα αποvίτρωσης στους ατμολέβητες αρ. 1 και αρ. 2 παραλήφθηκαν από την ΑΗΚ στις 
16/10/2021.  Οι κατασκευαστικές εργασίες στον ατμολέβητα αρ. 3 ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 όμως 
παρουσιάστηκαν αριθμός τεχνικών και λειτουργικών θεμάτων που δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθούν με τον 
εργολάβο που ανέλαβε το έργο.  Η ΑΗΚ διερευνά εναλλακτικές λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. 

(iii)  Το σύστημα κατακράτησης στερεών σωματιδίων στον ατμολέβητα αρ. 3 παραλήφθηκε από την ΑΗΚ στις 
19/7/2019. 

(iν)  Τα συστήματα αντιρρυπαντικών έχουν εγκατασταθεί, ώστε να τηρούνται τα όρια εκπομπής των αέριων 
βιομηχανικών ρύπων και δεν αφορούν την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  Ως εκ τούτου, η ΑΗΚ 
εξακολουθεί να συνεχίζει να έχει υποχρέωση να αγοράζει δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 
κόστος των οποίων περιορίζει κατόπιν συνεννόησης με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ώστε 
να τίθενται σε λειτουργία οι αποδοτικότερες μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού.» 
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Απάντηση ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.164, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνας Νικολάου 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και σας επισυνάπτεται πίνακας με τα στατιστικά στοιχεία 
που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία Ασύλου για τα έτη 2009-2021 (Παράρτημα I). 

2. Στο σχετικό πίνακα καταγράφονται οι αριθμοί των ατόμων, που αιτήθηκαν διεθνή προστασία και έχουν 
εισέλθει στην Κυπριακή Δημοκρατία νόμιμα από τα αεροδρόμια της Λάρνακας και Πάφου, παράτυπα με 
βάρκες και παράτυπα μέσω της Πράσινης Γραμμής.  Καταγράφεται επίσης ο αριθμός των αιτητών 
διεθνούς προστασίας κατά φύλο και ο αριθμός των ατόμων, που υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας 
ως οικογένεια, ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και ως μονήρεις. 

3. Τέλος, επισυνάπτεται η παρουσίαση που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Ασύλου, η οποία περιλαμβάνει 
σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές στην Κυπριακή Δημοκρατία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II).» 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα προχωρήσουμε στο Κεφάλαιο Τέταρτο. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022, στις 4.00 το απόγευμα, με 
ημερήσια διάταξη που θα σας αποσταλεί. 

 [Στις 4 Μαρτίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της εικοστής πρώτης συνεδρίας της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου: 

 Η Προέδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της 
συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022, στις 4.00 μ.μ., έχει ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.231-2021). 

 2.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.221-2021). 

 3.  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2022 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.037-2022). 

 4.  Ο περί Προϋπολογισμού της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, 
Γραμμάτων και Τεχνών του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.051-2022). 

 5.  Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.015-2022). 

 6.  Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.003-2022). 

 7.  Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.163-2021).  

 8.  Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021.  
(Αρ. Φακ. 23.03.058.057-2021). 

 9.  Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου Χριστόφια και 
Γιώργου Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 
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(Αρ. Φακ. 23.02.062.163-2021). 

 10.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 
του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου Χριστόφια και 
Γιώργου Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.164-2021). 

 11.  Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.228-2021). 

 12.  Ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα 
Δικαιώματα, την Υποστήριξη  και την Προστασία Θυμάτων της 
Εγκληματικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.170-2021). 

Αποσύρονται 13.  Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα 
και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί)  
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.008-2022). 

Αποσύρονται και 
Επανακατατίθενται 

14.  Οι περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων όπου Κρατούνται ή 
Εκτρέφονται Πουλερικά Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.002-2022). 

 15.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία 
Ωοπαραγωγών Ορνίθων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.003-2022). 

 16.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.004-2022). 

 17.  Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Ιατρείων, Κλινικών και 
Νοσοκομείων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.005-2022). 

 18.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.006-2022). 

 19.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική 
Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.061-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου, προέδρου του Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι 
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και η πορεία υλοποίησής τους, η 
νομοθετική πρωτοβουλία “Fit for 55” για μείωση κατά πενήντα πέντε 
τοις εκατόν (55%) των ρύπων μέχρι το 2030 και η ανάγκη 
προγραμματισμού της επερχόμενης πράσινης μετάβασης χωρίς 
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οικονομικές επιπτώσεις.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

 3. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

(Ώρα λήξης:  6.40 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα  

(Πρόεδρος Βουλής) 

Μαυρίδης Μάριος 

Νεοφύτου Αβέρωφ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κουλλά Ονούφριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 

Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  

Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

Λουκαΐδης Γιώργος  

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

Ορφανίδης Χρίστος  

ΕΛΑΜ 
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Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής Σιζόπουλος Μαρίνος 

ΔΗΠΑ 

Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 

Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι  

Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μαντοβάνη Αντωνέλλα (Λατίνων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία και 
τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη των θυμάτων. 

2. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στην επέτειο της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου και τήρηση 
μονόλεπτης σιγής στη μνήμη του ήρωα. 

3. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 

4. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

α. Συμμετοχή των κ. Γιώργου Κάρουλλα, ως επικεφαλής, Γιώργου Κουκουμά, Ζαχαρία Κουλία, 
Αλέκου Τρυφωνίδη και Αλεξάνδρας Ατταλίδου στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΚΠΑΑ) στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Γαλλικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β. Συμμετοχή των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ως επικεφαλής, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Χρίστου 
Σενέκη στις εργασίες της 21ης Χειμερινής Συνάντησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ). 

γ. Διαδικτυακή συμμετοχή των κ. Δημήτρη Δημητρίου, ως επικεφαλής, Νίκου  Κέττηρου και 
Χρύσανθου Σαββίδη στη 10η Συνάντηση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) 
της Ευρωπόλ. 

δ. Διαδικτυακή συμμετοχή του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, ως προέδρου της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στη διάσκεψη των προέδρων των 
επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδιων για τον 
ψηφιακό χώρο και το διάστημα. 

5. Έκθεση για τα νομοσχέδια: 

α.  «Ο περί Δήμων Νόμος του 2020», 

β. «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020», 

γ.  «Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015», 

αγορεύσεις και συζήτηση (Άριστος Δαμιανού, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Μαρίνος 
Μουσιούττας, Μαρίνος Σιζόπουλος, Κωστής Ευσταθίου, Λίνος Παπαγιάννης, Σωτήρης Ιωάννου, Πανίκος 
Λεωνίδου, Πρόεδρος, Χρίστος Σενέκης, Χρύσανθος Σαββίδης, Άριστος Δαμιανού, Νίκος Σύκας, Κυριάκος 
Χατζηγιάννης, Νίκος Γεωργίου, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Αβέρωφ Νεοφύτου), ψήφιση του πρώτου 
νομοσχεδίου σε νόμο, δικαιολόγηση της αρνητικής ψήφου από τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, παρατηρήσεις του κ. Άριστου Δαμιανού, συζήτηση (Άριστος 
Δαμιανού, Σωτήρης Ιωάννου, Νίκος Τορναρίτης, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Κυριάκος Χατζηγιάννης, 
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Ονούφριος Κουλλά, Χρίστος Ορφανίδης), ψήφιση του δεύτερου νομοσχεδίου με αρ. 2 και του τρίτου με 
τον τίτλο «Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμος του 2022». 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», συζήτηση 
(Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Νίκος Τορναρίτης, Ηλίας Μυριάνθους, Σωτήρης Ιωάννου, Αλέκος Τρυφωνίδης, 
Σταύρος Παπαδούρης, Αντρέας Καυκαλιάς, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Κώστας 
Κώστα) και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022». 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2022», αγορεύσεις και συζήτηση (Αλέκος Τρυφωνίδης, Παύλος Μυλωνάς, Ανδρέας 
Θεμιστοκλέους, Χρύσανθος Σαββίδης, Χρίστος Χριστοφίδης, Ζαχαρίας Κουλίας, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, 
Νίκος Τορναρίτης, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Χρύσης Παντελίδης, Ονούφριος Κουλλά, Κυριάκος 
Χατζηγιάννης) και ψήφισή του σε νόμο. 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2022 
Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο. 

10. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 
του 2022 Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο. 

11. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου 
του 2022 Νόμος του 2022», παρατηρήσεις του κ. Γιώργου Λουκαΐδη και ψήφισή του σε νόμο. 

12. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2022 Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Αντρέας 
Καυκαλιάς, Ονούφριος Κουλλά, Χρύσης Παντελίδης, Ζαχαρίας Κουλίας) και ψήφισή του σε νόμο. 

13. Έκθεση για τα νομοσχέδια:  

α.  «Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 

β. «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021», 

γ.  «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 2021», 

παρατηρήσεις του κ. Κώστα Κώστα και ψήφισή τους σε νόμους. 

14. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε 
νόμο με τον τίτλο «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

15. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών 
Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Αντρέας Καυκαλιάς, Δημήτρης Δημητρίου, 
Ανδρέας Αποστόλου, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Πρόεδρος, Αλέκος Τρυφωνίδης, Χρύσανθος Σαββίδης, 
Μαρίνος Μουσιούττας, Γιώργος Λουκαΐδης) και ψήφισή του σε νόμο.  

16. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμος του 2022», παρατηρήσεις του κ. Ζαχαρία Κουλία και ψήφισή του σε νόμο.  

17. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 
2021» και «Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021», συζήτηση (Νίκος Τορναρίτης, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Σωτήρης Ιωάννου, Πανίκος 
Λεωνίδου) και έγκρισή τους, των πρώτων με τον τίτλο «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021».  

18. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  

19. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Τερματισμός σχεδίου παραχώρησης οικοπέδων σε χρήστες τουρκοκυπριακών κατοικιών - Αίτημα ΚΟΑ 
για μεταβίβαση σε αυτόν του Δασικού Κολεγίου Κύπρου - Κόστος ίδρυσης Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογίας της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα - Ερωτήματα σχετικά με τον θεσμό 
του εκπαιδευτικού ψυχολόγου - Οι απόψεις των διευθυντών μέσης εκπαίδευσης για τις εξετάσεις πρώτου 
τετραμήνου - Πρωτόκολλο συνεργασίας ΥΠΠΑΝ και ΤΕΠΑΚ σε σχέση με την υπαγωγή του ΑΞΙΚ στο 
ΤΕΠΑΚ. 

20. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 
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Καθυστέρηση στην κατασκευή μονάδας αεριοστρόβιλων - Ατμολέβητες της ΑΗΚ στο Βασιλικό - Στοιχεία 
σχετικά με τους αιτητές ασύλου κατά την περίοδο 2009-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή: €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 10ης Μαρτίου 2022 
Ώρα έναρξης:  4.05 μ.μ. 

Αρ.  21 
 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλείται η γραμματεία να διαπιστώσει 
αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ: 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μεταξύ 3 και 5 Μαρτίου οι κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ως επικεφαλής, Μαρίνα Νικολάου και Κωστής 
Ευσταθίου συμμετείχαν στην 67η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των κοινοβουλίων των 
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στο πλαίσιο της 
κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  
Η κρίση στην Ουκρανία κυριάρχησε στις συζητήσεις.  Η κ. Ερωτοκρίτου καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι οι εικόνες των Ουκρανών προσφύγων δεν είναι ξένες για την Κύπρο, αλλά 
αντίθετα πολύ οικείες, διότι οι Κύπριοι βίωσαν την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.  H κ. Ερωτοκρίτου 
επισήμανε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνιστά εισβολή στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, κατά τον 
ίδιο τρόπο που η Τουρκία εισβάλλει στις ίδιες αρχές και αξίες εδώ και 17 520 μέρες με τη συνεχιζόμενη κατοχή 
της Κύπρου.  Υπογράμμισε επίσης ότι πρέπει όλοι να σταθούν με αποφασιστικότητα αλληλέγγυοι στον 
ουκρανικό λαό, ώστε να υπερισχύσουν οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. 

 Εξάλλου, στο πλαίσιο συζήτησης για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση η κ. Ερωτοκρίτου, 
αναφερόμενη στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εξέφρασε ανησυχία για περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές 
της ενέργειας.  Η κ. Ερωτοκρίτου τόνισε την ανάγκη άμεσης ανάπτυξης των γηγενών ενεργειακών κοιτασμάτων 
της ΕΕ και ειδικότερα του φυσικού αερίου, όπως των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, 
ως  «καυσίμου γεφύρωσης -όπως είπε- για τη μετάβαση της ΕΕ σε μια οικονομία απαλλαγμένη από ανθρακούχες 
εκπομπές και απεξαρτημένη από ενεργειακές εισαγωγές από τρίτες χώρες.  

 Στο πλαίσιο συζήτησης για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης η κ. Νικολάου τόνισε ότι πρέπει η 
ΕΕ να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση, διασφαλίζοντας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι οι 
προσφυγικές ροές δε θα τερματιστούν όσο συντηρούνται οι γενεσιουργές τους αιτίες.  Η κ. Νικολάου καλωσόρισε 
την ετοιμότητα της ΕΕ να φιλοξενήσει Ουκρανούς πρόσφυγες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ένωση απέτυχε 
να επιδείξει την ίδια αλληλεγγύη απέναντι στους πρόσφυγες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.  

 Κατά την ίδια συζήτηση ο κ. Ευσταθίου επισήμανε ότι η ρωσική εισβολή σηματοδοτεί το τέλος των 
ευρωπαϊκών ψευδαισθήσεων και ότι όσο η Ευρώπη κλείνει τα μάτια στο κακό που έρχεται, θα τρέχει πίσω από 
τα γεγονότα, την ιστορία, τους πολέμους και τις εισβολές.  Στηλιτεύοντας τη διγλωσσία της ΕΕ στο κοινό αφήγημα 
Τουρκίας και Ρωσίας ο κ. Ευσταθίου υπογράμμισε ότι η Κύπρος ζει από το 1974 το δράμα που ζει η Ουκρανία 
και κατανοεί πλήρως τον ουκρανικό λαό.  

 Οι εργασίες της Διάσκεψης ολοκληρώθηκαν με την υιοθέτηση διακήρυξης για την ουκρανική κρίση.  
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 Στις 4 Μαρτίου ο κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, 
Παιδείας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο 
Παρίσι.  Υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της Υποεπιτροπής για τον Πολιτισμό, τη Διαφορετικότητα και την 
Πολιτιστική Κληρονομιά ο κ. Ευσταθίου παρουσίασε το πρόγραμμα εργασίας και τις προτεραιότητες της 
υποεπιτροπής για το 2022, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική της Συνέλευσης για προώθηση της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαφύλαξη των χώρων ιστορικής μνήμης, καθώς και την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το πρώτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 
2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να ανασταλεί η επιβολή της 
επιβάρυνσης πρόσθετου φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και τόκου που προβλέπεται στο άρθρο 45, καθώς 
και των ποινικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 46 του βασικού νόμου: 

α. για τις φορολογικές περιόδους που έχουν λήξει την 31η Μαρτίου 2021, την 30ή Απριλίου 2021 και την 31η 
Μαΐου 2021, για ορισμένες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας υποκείμενων στον φόρο προσώπων, 
υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τις 
εν λόγω περιόδους εντός της καθορισμένης προθεσμίας και καταβάλει το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ μέχρι τη 
10η Οκτωβρίου 2021, τη 10η Νοεμβρίου 2021 και τη 10η Δεκεμβρίου 2021, αντίστοιχα. και 

β. για τη φορολογική περίοδο που άρχισε την 1η Οκτωβρίου και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, υπό την 
προϋπόθεση πληρωμής του ΦΠΑ για την εν λόγω φορολογική περίοδο σε τρεις ισόποσες δόσεις, στις 10 
Φεβρουαρίου 2022, 10 Μαρτίου 2022 και 10 Απριλίου 2022, για επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας «εστιατόρια και ταβέρνες», «παροχή υπηρεσιών διατροφής σε 
διάφορες εκδηλώσεις», «καφενεία», «μπαρ και μπυραρίες», «νυκτερινά κέντρα διασκέδασης και 
δισκοθήκες» και «καφετέριες».  

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός)  

(Αρ. 8) Νόμος του 2021» 
Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης  Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 
 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η  Ιανουαρίου και στις 7 και 14 Φεβρουαρίου 2022.  Στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του 
Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής 
κ. Άριστος Δαμιανού. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, 
ώστε να ανασταλεί η επιβολή της επιβάρυνσης πρόσθετου φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και τόκου που 
προβλέπεται στο άρθρο 45, καθώς και των ποινικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 46 του βασικού 
νόμου για ορισμένες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας υποκείμενων στον φόρο προσώπων, για τις 
φορολογικές περιόδους που έχουν λήξει την 31η Μαρτίου 2021, 30ή Απριλίου 2021 και 31η Μαΐου 2021, υπό την 
προϋπόθεση ότι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τις εν λόγω 
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περιόδους εντός της καθορισμένης προθεσμίας και καταβάλει το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ μέχρι τη 10η Αυγούστου 
2021, 10η Σεπτεμβρίου 2021 και 10η Οκτωβρίου 2021, αντίστοιχα. 

 Όπως είναι γνωστό, ανάλογες ρυθμίσεις έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
προηγούμενες φορολογικές περιόδους οι οποίες ενέπιπταν σε περιόδους αναστολής εργασιών επιχειρήσεων, 
συνεπεία των μέτρων που είχε λάβει η κυβέρνηση για προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία της 
νόσου COVID-19.   

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προωθούνται στο 
πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης για ελάφρυνση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας, οι οποίες αντιμετώπιζαν αντικειμενικές δυσκολίες για την έγκαιρη υποβολή των 
φορολογικών τους δηλώσεων και την καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ για συγκεκριμένες φορολογικές 
περιόδους.  

 Επιπροσθέτως, ενημέρωσε την επιτροπή για τα ακόλουθαꓽ 

1. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει την περαιτέρω παράταση των ημερομηνιών καταβολής ΦΠΑ 
κατά δύο μήνες για τις φορολογικές περιόδους που έχουν λήξει την 31η Μαρτίου 2021, 30ή Απριλίου 2021 
και 31η Μαΐου 2021. 

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2022, έχει εγκρίνει την 
προώθηση πρόσθετων, ανάλογων με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, ρυθμίσεων αναφορικά με τη 
φορολογική περίοδο που άρχισε την 1η Οκτωβρίου και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 για επιχειρήσεις με 
οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της εστίασης και των κέντρων αναψυχής, οι οποίες επηρεάστηκαν 
από τα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν για την προστασία του κοινού από την πανδημία της νόσου 
COVID-19 κατά την εν λόγω περίοδο. 

 Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου η επιτροπή ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με το 
ενδεχόμενο συμπερίληψης ρητής πρόνοιας για αναδρομική ισχύ των προτεινόμενων ρυθμίσεων, καθότι οι 
φορολογικές περίοδοι και οι ημερομηνίες καταβολής του ΦΠΑ που αυτές αφορούν έχουν παρέλθει.    

 Σε σχέση με το ζήτημα αυτό η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι δε 
χρειάζεται συμπερίληψη ειδικής ρητής πρόνοιας για αναδρομικότητα, καθότι οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται 
στο νομοσχέδιο καλύπτουν το θέμα αυτό και είναι προς όφελος του διοικουμένου.  

 Η επιτροπή, στη βάση των όσων διαμείφθηκαν και αναγνωρίζοντας την ανάγκη άμεσης προώθησης και 
των πρόσθετων ρυθμίσεων που ενέκρινε στο μεσοδιάστημα το Υπουργικό Συμβούλιο με πρόθεση κατάθεσης 
νέου νομοσχεδίου, κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως καταθέσει ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο 
νομοσχεδίου, στο οποίο να ενσωματωθούν τόσο η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για περαιτέρω 
παράταση των ημερομηνιών καταβολής του ΦΠΑ όσο και οι πρόσθετες ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν από το 
Υπουργικό Συμβούλιο. 

 Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2022, κατέθεσε 
αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου με το οποίο επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Επέκταση της περιόδου καταβολής του ΦΠΑ μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 2021, 10η Νοεμβρίου 2021 και 10η 
Δεκεμβρίου 2021, αντί μέχρι τη 10η Αυγούστου 2021, 10η Σεπτεμβρίου 2021 και 10η Οκτωβρίου 2021, 
όπως προβλέπεται στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου. 

2. Συμπερίληψη πρόνοιας για αναστολή επιβολής επιβάρυνσης πρόσθετου φόρου και τόκου, καθώς και 
ποινικών μέτρων για τη φορολογική περίοδο που άρχισε την 1η Οκτωβρίου και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2021, υπό την προϋπόθεση πληρωμής του ΦΠΑ για την εν λόγω φορολογική περίοδο σε τρεις ισόποσες 
δόσεις, στις 10 Φεβρουαρίου 2022, 10 Μαρτίου 2022 και 10 Απριλίου 2022, για επιχειρήσεις που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας «εστιατόρια και ταβέρνες», «παροχή υπηρεσιών 
διατροφής σε διάφορες εκδηλώσεις», «καφενεία», «μπαρ και μπυραρίες», «νυκτερινά κέντρα 
διασκέδασης και δισκοθήκες» και «καφετέριες».   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά τροποποιηθεί, κατά τη 
συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε αγορεύσεις επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 46Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 3; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε, ομόφωνα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο1. 

 Προχωρούμε τώρα στο δεύτερο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 
1  Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν 
πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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 Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να επεκταθεί η ισχύς των διατάξεων 
της βασικής νομοθεσίας οι οποίες προβλέπουν για τις εκπιπτόμενες δαπάνες για επένδυση σε καινοτόμο μικρή 
και μεσαία επιχείρηση μέχρι την 30ή Ιουνίου 2024. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 
 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου και στις 7 και 14 Φεβρουαρίου 2022.  Στα 
πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, 
καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). 

 Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης στην επιτροπή το μέλος 
της κ. Άριστος Δαμιανού. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να 
επεκταθεί η ισχύς των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας οι οποίες προβλέπουν για τις εκπιπτόμενες δαπάνες 
για επένδυση σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, που αποτελεί την 
ημερομηνία ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1237 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.   

 Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, το 
υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνεται στο Κυπριακό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ορόσημο 
εφαρμογής το πρώτο τρίμηνο του 2022, καθώς και στη στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων για 
δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο. 

 Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επεκτείνεται το ισχύον πλαίσιο που 
αφορά στις εκπιπτόμενες δαπάνες για επένδυση σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2023, καθότι αυτό έχει τερματιστεί στις 30 Ιουνίου 2021.  Η προτεινόμενη ημερομηνία αποτελεί τη 
μέγιστη περίοδο που δύναται να παρασχεθεί βάσει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά. 

 Η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής συμφώνησε με τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και δήλωσε ότι αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση των 
επενδύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις.     

 Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δήλωσε ότι η προτεινόμενη επέκταση της ισχύος των σχετικών 
διατάξεων της βασικής νομοθεσίας συνάδει με τις πρόνοιες του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   

 Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και 
εισηγήθηκε όπως σε αυτό περιληφθεί σχετική πρόνοια για αναδρομική ισχύ, καθότι η ισχύς του υφιστάμενου 
φορολογικού πλαισίου έχει παρέλθει στις 30 Ιουνίου 2021. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα αναφορικά με τον αντίκτυπο του 
υφιστάμενου πλαισίου φορολογικής ελάφρυνσης για επένδυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις, καθώς και τη 
δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης του μέτρου για ακόμα έξι μήνες πέραν της προτεινόμενης στο νομοσχέδιο 
ημερομηνίας. 

 Στη βάση των πιο πάνω, η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε 
ότι από το ισχύον φορολογικό πλαίσιο έχουν επωφεληθεί, μεταξύ των ετών 2017 έως 2019, περίπου εξήντα 
φυσικά πρόσωπα, λαμβάνοντας φορολογική ελάφρυνση ύψους €2 εκατομ. για επενδύσεις συνολικού ύψους €7 
εκατομ.  Όπως η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε, το Υπουργείο Οικονομικών στο παρόν στάδιο πραγματοποιεί 
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διαβούλευση με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Εφόρου 
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ώστε το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο να επεκταθεί και σε νομικά πρόσωπα.  

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 
επεκτείνεται η ισχύς του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου και, αφ’ ης στιγμής η ελάφρυνση παραχωρείται σε 
φυσικά πρόσωπα με την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, δε χρειάζεται σχετική πρόνοια που να 
προβλέπει για αναδρομική ισχύ.   

 Αναφορικά με την περαιτέρω επέκταση του φορολογικού πλαισίου για ακόμα έξι μήνες πέραν της 
προτεινόμενης από το νομοσχέδιο ημερομηνίας, ήτοι μέχρι την 30ή Ιουνίου 2024, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων δήλωσε ότι αυτό είναι εφικτό, καθότι παρέχεται η δυνατότητα από τον Γενικό Απαλλακτικό 
Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   

 Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών στις 10 Φεβρουαρίου 2022 κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του 
νομοσχεδίου στο οποίο ορίζεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2024, παράταση 
με την οποία συμφώνησε και η επιτροπή.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά τροποποιηθεί, κατά τη 
συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε αγορεύσεις επί θέματος αρχής; 

 Ουδείς και ουδεμία. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, τριάντα πέντε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 2 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, τριάντα πέντε, κύριε Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Ομόφωνα, με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται 
σε νόμο. 

 Προχωρούμε στο τρίτο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 
2022 Νόμος του 2022». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Θέλουμε να ζητήσουμε αναβολή, αν γίνεται, για δύο εβδομάδες.  Θέλουμε να ξαναδούμε κάτι, αν είναι 
δυνατό, αυτό είναι το αίτημά μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το νομοσχέδιο θα πάει στην επιτροπή ή απλώς θα το δείτε; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Απλώς για να το δούμε. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Χατζηγιάννη οι συνάδελφοί μας ζητούν μια εβδομάδα αναβολή.  Νομίζω η πλειοψηφία συμφωνεί. 

 Συνάδελφοι, έχει κανέναν που ενίσταται;  Όχι. 

 Άρα, το τρίτο θέμα με εισήγηση του συνάδελφου Χρίστου Χρίστου, προέδρου του ΕΛΑΜ, αναβάλλεται. 

 Πάμε στο τέταρτο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Κυπριακής Ακαδημίας 
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών του 2022 Νόμος του 2022». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών ποσού 
ύψους €372.500 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Προϋπολογισμού της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών του 2022 Νόμος του 

2022» 
Παρόντες: 
 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Χρίστος Χριστόφιας 

 Χρύσανθος Σαββίδης Ανδρέας Αποστόλου 

 Γιώργος Κάρουλλας Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Ανδρέας Θεμιστοκλέους 

 Αντρέας Καυκαλιάς  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες 
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της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2022.  Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, 
Γραμμάτων και Τεχνών. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, 
δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.   

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης και το μέλος της 
επιτροπής κ. Χρίστος Χριστοφίδης. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Κυπριακής Ακαδημίας 
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για το έτος 2022. 

 Ο προϋπολογισμός της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για το έτος 2022 είναι 
ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €372.500 και έσοδα του ίδιου ύψους.  Ειδικότερα, η κρατική 
χορηγία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για το έτος 2022 ανέρχεται στις €372.500. 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της ακαδημίας για το 2022 αφορούν μεταξύ άλλων τα διαχειριστικά έξοδα 
τα οποία ανέρχονται στις €325.500 και τις αναπτυξιακές δαπάνες οι οποίες ανέρχονται στις €47.000. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με επιστολή του, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021, 
υπέβαλε τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο στη συνέχεια με επιστολή 
του, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2022, ζήτησε όπως ενσωματωθούν σε αυτόν συγκεκριμένες εισηγήσεις του, 
πριν από την προώθησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.  Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω εισηγήσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών έχουν υιοθετηθεί και ενσωματωθεί στο κείμενο του προϋπολογισμού, όπως αυτός 
κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής.  

 Στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος της Κυπριακής 
Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών παρουσίασε τις βασικές πρόνοιες του προϋπολογισμού για το 
2022, αναφέροντας ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της ακαδημίας ως 
αυτονομημένου ιδρύματος και περιλαμβάνει δαπάνες που καλύπτουν τα διαχειριστικά έξοδα δύο οργανικών 
θέσεων για τη στελέχωσή της.  Περαιτέρω τόνισε ότι η κρατική χορηγία αποτελεί τη μοναδική πηγή εσόδων για 
την ακαδημία για το έτος 2022.  

 Στα πλαίσια επίσης της συζήτησης του προϋπολογισμού, η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις και υπέβαλε ερωτήματα προς τους αρμοδίους σε σχέση με τις πρόνοιές του.  Ειδικότερα, τα 
ερωτήματα αυτά αφορούσαν μεταξύ άλλων τον προγραμματισμό της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, 
Γραμμάτων και Τεχνών, τη στέγασή της, τη βιβλιοθήκη της, τη συμβολή της στη διερεύνηση των επιπτώσεων 
της πανδημίας στην παιδεία και τη συνεργασία της με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, καθώς και με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα. 

 Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών ενημέρωσε την επιτροπή για 
όλα τα πιο πάνω υποβληθέντα ερωτήματα και ειδικότερα σε σχέση με το ζήτημα της πανδημίας ανέφερε ότι η 
ακαδημία προτίθεται να διεξαγάγει σχετική έρευνα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του 
προϋπολογισμού και επέφερε όλες τις αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί 
των προνοιών του κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε αγορεύσεις επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Λεωνίδου, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος, έχει τον λόγο και μετά ο 
συνάδελφος Χρίστος Χριστόφιας. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ασφαλώς, θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό αυτού του κρατικού ιδρύματος, της Ακαδημίας Γραμμάτων 
και Τεχνών.  Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτή η ακαδημία ιδρύθηκε πολύ πρόσφατα και εκ πρώτης όψεως 
θα μπορούσα να πω ότι το έργο που άρχισε να γίνεται είναι πολύ σημαντικό, γιατί από την παρουσίαση που 
έγινε πρόσφατα και απονεμήθηκαν οι τίτλοι στους άριστους, όπως έχουν χαρακτηριστεί από μέρους της 
ακαδημίας, φαίνεται ότι δημιουργούνται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που είχαμε θέσει τότε που εισηγηθήκαμε, 
συμφωνήσαμε να δημιουργηθεί αυτή η ακαδημία. 
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 Όπως είναι γνωστό, όλα τα σύγχρονα κράτη έχουν τέτοιους ιστορικούς θεσμούς, οι οποίοι συμβάλλουν 
και στην παιδεία και στην έρευνα και στην ανάδειξη των ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών.  Αυτό 
ξεκίνησε να κάνει αυτή η ακαδημία και την συγχαίρουμε, από τη μια, και από την άλλη θεωρούμε ότι είναι 
σημαντικό να παρακολουθούμε εκ του μακρόθεν και εμείς, ως κοινοβούλιο, αλλά και οι άλλοι θεσμοί του κράτους, 
ούτως ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αναβάθμιση αυτού του θεσμού, γιατί -όπως έχω πει προηγουμένως- αυτός 
ο θεσμός συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη πάνω απ’ όλα του πολιτισμού και εμείς χρειαζόμαστε ακριβώς 
αυτή την τονωτική ένεση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και του πολιτισμού και των γραμμάτων, των 
τεχνών, αλλά και της έρευνας, τομείς στους οποίους είμαστε αρκετά πίσω.  Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να 
ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και -όπως έχω πει προηγουμένως- να παρακολουθούμε με καλή πίστη. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Λεωνίδου και τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Χρίστος Χριστόφιας από το ΑΚΕΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Προσυπογράφοντας τα όσα έχει πει ο αγαπητός συνάδελφος κ. Λεωνίδου, να μην επαναλάβω τη σημασία 
και την αξία που έχει και για εμάς, ως ΑΚΕΛ, η δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού στον τόπο μας, ο οποίος ήρθε 
να συμπληρώσει ένα κενό που υπήρχε σ’ αυτό τον τομέα.  Απ’ εκεί και πέρα, εμείς δεν μπορούμε όμως να μην 
ψέξουμε το γεγονός ότι η αντιπροσωπία της ακαδημίας στην επιτροπή Παιδείας, όταν προσήλθε, μας ενημέρωσε 
ότι, ενώ ζήτησε από την κυβέρνηση, για να μπορέσει να αναπτύξει όλο το πλάνο της το οποίο έχει καταρτίσει, 
ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η ακαδημία τα επόμενα χρόνια, €1,2 εκατομ. γι’ αυτές τις ανάγκες της, η 
κυβέρνηση ήρθε να καλύψει μόλις €372.000 στον προϋπολογισμό της.  Δεν μπορούμε να μην το πούμε εδώ, για 
να το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι που δεν είναι στην επιτροπή, να το γνωρίζει και ο κόσμος, ότι είναι ένα πράγμα 
να βρίσκεις την πολιτική βούληση να δημιουργείς θεσμούς που δεν υπάρχουν, είναι πολλαπλάσια όμως η 
σημασία, αν έχεις την απαραίτητη πολιτική βούληση, αυτούς τους θεσμούς να τους στηρίξεις, να τους δώσεις τα 
απαιτούμενα εφόδια, για να αναπτυχθούν με τον τρόπο που πρέπει. 

 Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που αφορά στην ακαδημία είναι και το στεγαστικό της πρόβλημα.  
Εξακολουθούν να είναι μέσα στα γραφεία μαζί με πολλούς άλλους, στριμωγμένοι.  Είναι μια σοβαρή επίσης 
εκκρεμότητα που υπάρχει για την ακαδημία.  Παρ’ όλα αυτά, εμείς στηρίζοντας τον θεσμό και θέλοντας να 
ελπίζουμε ότι δε θα πηγαίνουμε κάθε χρόνο στα βραβεία κι απλώς να καμαρώνουμε -που είναι κάτι πολύ 
σημαντικό τα επιτεύγματα λαμπρών επιστημόνων, ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών στον τόπο μας, αλλά 
να μην αρκεστούμε σε αυτό- θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό με την ελπίδα όμως ότι τα επόμενα χρόνια 
θα υπάρξει περαιτέρω στήριξη της ακαδημίας από την πολιτεία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Χρίστο, και ελπίζω αυτά που είπες να πάν’ σε καλούς ακροατές. 

 Τον λόγο τώρα έχει ο συνάδελφος Γεώργιος Κάρουλλας του Δημοκρατικού Συναγερμού εξ Αμμοχώστου. 

 Κύριε Κάρουλλα, έχετε τον λόγο. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Έχουμε ενώπιόν μας τον πρώτο προϋπολογισμό της Ακαδημίας Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών της 
Κύπρου.  Πρόκειται ουσιαστικά για τον πρώτο αυτονομημένο προϋπολογισμό του ιδρύματος αυτού, που θέτει 
τις βάσεις, ουσιαστικά για να μπορέσει το ίδρυμα να λειτουργήσει και να επιτελέσει την αποστολή του.  
Οστεώνεται ουσιαστικά με τις προσλήψεις των νέων λειτουργών, διαμορφώνει τις νέες υποδομές που 
χρειάζονται, για να μπορέσει να επιτελέσει την αποστολή του, που είναι ένα απότοκο και αυτό της μεταρρύθμισης 
που άρχισε επί της παρούσας διακυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 2015, και 
το υλοποιήσαμε τόσο η εκτελεστική όσο και η νομοθετική εξουσία και είμαστε εδώ σήμερα ευτυχείς να εγκρίνουμε 
τον πρώτο προϋπολογισμό, για να μπορέσει το ίδρυμα αυτό να δώσει στην κοινωνία τα πρότυπα τα αναγκαία, 
τις ειδικές αμοιβές, γενικά να καθοδηγήσει την κοινωνία, κάτι που τόσο έχουμε ανάγκη για τον 
επαναπροσδιορισμό των αξιών μας. 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάρουλλα. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χατζηγιάννης, πρόεδρος της επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

 Κύριε Χατζηγιάννη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Να ενθυμίσω, όπως πολύ σωστά λέει ο αγαπητός συνάδελφος κ. Λεωνίδου, την πολύ μακρά συζήτηση-
προβληματισμό και πώς αυτό το νομοσχέδιο εμπλουτίστηκε, ούτως ώστε τότε να το ψηφίσουμε και να το 
χαιρετίζουμε από αυτό το βήμα ότι είναι επιτέλους δημιουργία μιας πρόσθετης αξίας τόσο της δημοκρατίας και 
της κοινωνίας όσο και του πολιτισμού.  Και σήμερα δε συζητάμε τη δημιουργία αυτού του θεσμού.  Σήμερα 
συζητάμε την υλοποίηση.  Έχει μεγάλη διαφορά!  Και αν ερχόμαστε να πούμε ότι οι €400.000 περίπου είναι 
λίγες, είναι ένα επιχείρημα απόλυτα σεβαστό.  Ξεκίνησε η υλοποίηση και η εφαρμογή.  Εύχομαι η πορεία και το 
ταξίδι αυτής της ακαδημίας να είναι προς τους στόχους και τη σωστή φιλοσοφία του νομοσχεδίου και του τότε 
οράματος, με τρόπο που πραγματικά μέσα από το έργο της να πείσει το κοινοβούλιο, να πείσει την πολιτεία ότι, 
ναι, χρειάζονται, για την φιλοσοφία ύπαρξής της, για την αναβάθμιση της ποιότητας, για την αναβάθμιση της 
πολιτιστικής και δημοκρατικής πρόσθετης αξίας που δημιουργεί, ότι χρειάζονται κι άλλα χρήματα.  Μακάρι 
πραγματικά να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και ο δεύτερος προϋπολογισμός του χρόνου να είναι 
προϋπολογισμός που πείθει, γιατί ακριβώς η πειθώ δεν μπορεί να μετρηθεί με κάποιους συγκεκριμένους δείκτες 
παρά μόνο μέσα από την αξιολόγηση της ίδιας της κοινωνίας.  Και πραγματικά αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανος 
για τους τότε συναδέλφους της επιτροπής Παιδείας για τον όλο προβληματισμό και διάλογο που έχουν 
διεξαγάγει, προκειμένου να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και να συζητούμε την υλοποίηση αυτής της ακαδημίας, 
που είναι ένας πλούτος -θα το επαναλάβω- για την κοινωνία μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Αλέκος Τρυφωνίδης, όπως είναι γραμμένο εδώ στον κατάλογό μου. 

 Κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Και εμείς θα υπερψηφίσομεν τον προϋπολογισμό.  Πρόκειται για έναν σημαντικό θεσμό για την ανάπτυξη 
των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών.   

 Θα συμφωνήσω με το μειωμένο του προϋπολογισμού, όμως να κάμω μιαν επισήμανση· να μην έρθουμε 
σε κάποιο στάδιο και να πούμεν ότι μπλέκονται οι αρμοδιότητες με το νέο Υφυπουργείο Πολιτισμού, που θα είναι 
στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη βδομάδα.  Απλώς, το επισημαίνω, για να το προσέξομεν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μην ανησυχείς, αποκλείεται να γίνει τούτο!  Έχει σωστό υπουργό Παιδείας, ξέρει τη δουλειά του.  Μην 
ανησυχείς. 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Το λοιπόν.  Ο επόμενος είναι ο συνάδελφος κ. Ανδρέας Αποστόλου της ΕΔΕΚ. 

 Κύριε Αποστόλου. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι στη συζήτηση στην επιτροπή Παιδείας ο πρόεδρος της Ακαδημίας, ο 
πρώην Υπουργός Παιδείας ο κ. Αντρέας Δημητρίου, έχει επισημάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.  Η Ακαδημία 
έχει προτείνει στο υπουργείο Παιδείας όπως γίνει μία μελέτη για τις επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά μας, 
στα σχολεία.  Ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει στην επιτροπή Παιδείας και πραγματικά θεωρούμε πάρα, 
πάρα πολύ σημαντικό.  Και θα ήθελα να καλέσω το υπουργείο Παιδείας να πάρει τη σκυτάλη απ’ αυτή την 
εισήγηση του κ. Δημητρίου και σε συνεργασία και με άλλους φορείς του τόπου να γίνει μια σοβαρή μελέτη, για 
να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της πανδημίας -που πάει δύο χρόνια- στα παιδιά μας, τα κενά που 
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μπορεί να δημιουργήθηκαν στα παιδιά όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, γιατί, όταν λήξει το υγειονομικό 
κομμάτι της πανδημίας, κύριε Πρόεδρε, θα μείνουν πάρα πολλά πράγματα πίσω, για τα οποία πρέπει να 
εργαστούμε τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά.  Και το κενό στην εκπαίδευση θεωρώ ότι είναι 
πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα παιδιά που φοιτούν στα δημόσια και στα ιδιωτικά σχολεία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστόλου. 

 Νομίζω εδώ φτάσαμε στο τέλος των αγορεύσεων. 

 Και τώρα παρακαλείται ο γραμματεύς να προχωρήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών ποσού 
που δεν υπερβαίνει τα  €372.500 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Δημιουργία νέων θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Διάθεση ειδικώς εμβαζομένων/εισπραττομένων ποσών για υλοποίηση συγκεκριμένων 
σκοπών/προγραμμάτων.  Άρθρο 6. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.  Άρθρο 7. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών.  Άρθρο 8. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 9. 

 Εφαρμογή διατάξεων για μείωση απολαβών και μη παραχώρηση προσαυξήσεων σε υπηρετούντες στην 
Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.  Άρθρο 10. 

 Υπερωριακή απασχόληση.  Άρθρο 11. 

 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και 
εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 12. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 13. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 14. 

 Εναλλαξιμότητα νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων.  Άρθρο 15. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 16. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 17. 

 Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.  Άρθρο 18. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 18; 

 Αντιλαμβάνομαι έν ομόφωνο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 18 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, 
Γραμμάτων και Τεχνών του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και τώρα προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 5 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Γραφείων Τουρισμού και 
Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμου, ώστε να απλοποιηθούν 
οι διαδικασίες ελέγχου και αδειοδότησης των γραφείων τουρισμού και ταξιδίων, να αυξηθεί η χρονική διάρκεια 
ισχύος της άδειας γραφείων τουρισμού και ταξιδίων και των ξεναγών, να διευρυνθούν οι λόγοι ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας γραφείων τουρισμού και ταξιδίων και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε σχέση με την 
παροχή τουριστικών υπηρεσιών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022» 
Παρόντες: 
 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Ονούφριος Κουλλά Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Νίκος Σύκας  Χρύσης Παντελίδης 

 Κώστας Κώστα Σταύρος Παπαδούρης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου, την 1η και στις 15 
Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου 2022. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του 
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Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου 
(ΣΤΕΚ), του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ). Ο 
Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ) και ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Κύπρου (ΣΑΕΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης και τα μέλη της επιτροπής κ. 
Ηλίας Μυριάνθους και κ. Μιχάλης Γιακουμή. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών 
Νόμου, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχου και αδειοδότησης των γραφείων τουρισμού και ταξιδίων, 
να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των εν λόγω γραφείων και να αρθούν τα εμπόδια που αφορούν την παροχή 
τουριστικών υπηρεσιών. 

 Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο, όπως αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, προβλέπονται μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η δυνατότητα συστέγασης αδειούχου γραφείου τουρισμού και ταξιδίων με εταιρείες που παρέχουν 
συμπληρωματικές ή σχετικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ασφάλισης ταξιδιού, 
υπηρεσιών συναλλάγματος, ναυτιλιακών υπηρεσιών, ενοικιάσεων αυτοκινήτων και μεταφορών. 

2. Η απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και αδειοδότησης των γραφείων τουρισμού και ταξιδίων και των 
ξεναγών. 

3. Η παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της άδειας λειτουργίας των γραφείων τουρισμού και ταξιδίων 
και της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού από δύο σε τρία έτη. 

4. Η διεύρυνση των λόγων ανάκλησης της άδειας λειτουργίας γραφείων τουρισμού και ταξιδίων. 

5. Η εισαγωγή προνοιών για αντιμετώπιση του αδικήματος της λειτουργίας γραφείου τουρισμού και ταξιδίων 
χωρίς την έκδοση άδειας λειτουργίας. 

6. Η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε πρόσωπα τα οποία παραβαίνουν τις διατάξεις της 
οικείας νομοθεσίας. 

7. Η εισαγωγή προνοιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδικημάτων που προκύπτουν από την 
παροχή υπηρεσιών γραφείων τουρισμού και ταξιδίων μέσω του διαδικτύου. 

8. Η απλοποίηση των απαιτούμενων προσόντων του διευθυντή γραφείου τουρισμού και ταξιδίων, ώστε να 
απαιτείται μεταξύ άλλων όπως αυτός είναι κάτοχος διπλώματος πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένης 
ανώτερης σχολής σε θέματα τουρισμού ή να έχει τουλάχιστον τρία έτη πείρα σε γραφείο τουρισμού και 
ταξιδίων. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας, για τη 
συμμόρφωση των διατάξεών της με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδοτήσεων 
Τουριστικών Επιχειρήσεων και για την υιοθέτηση των αλλαγών που κρίθηκαν αναγκαίες στο πλαίσιο των 
διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων οι 
πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν τη χρονική περίοδο ισχύος της άδειας λειτουργίας γραφείων τουρισμού 
και ταξιδίων και των ξεναγών, την προϋπόθεση κατάθεσης εγγύησης για σκοπούς χορήγησης άδειας λειτουργίας 
γραφείου τουρισμού και ταξιδίων, την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών εξ αποστάσεως, τους λόγους 
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, καθώς και τα προσόντα του διευθυντή των εν λόγω γραφείων. 

 Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
του νομοσχεδίου. 

 Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε με τη σύμφωνη γνώμη του 
Υφυπουργείου Τουρισμού και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας να τροποποιήσει το κείμενο του 
νομοσχεδίου, ώστε σε αυτό να διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η αύξηση της χρονικής διάρκειας ισχύος της άδειας γραφείων τουρισμού και ταξιδιών και των ξεναγών 
από τρία (3) σε πέντε (5) έτη. 

2. Η απάλειψη από τα απαιτούμενα προσόντα του διευθυντή γραφείου τουρισμού και ταξιδίων του 
προσόντος της κατοχής τουλάχιστον τριών (3) ετών πείρας σε αντίστοιχο γραφείο. 

3. Η δυνατότητα των διευθυντών που ήδη διευθύνουν ή διηύθυναν γραφείο τουρισμού και ταξιδίων κατά ή 
πριν από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, καθώς και των προσώπων που ήδη εργάζονται 
σε γραφείο τουρισμού και ταξιδιών να συνεχίσουν να διευθύνουν ή να αναλάβουν τη διεύθυνση τέτοιου 
γραφείου, εφόσον κατέχουν τα προσόντα που ήδη προβλέπονται στην υπό τροποποίηση ισχύουσα 
νομοθεσία. 
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4. Η τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά την κατάθεση εγγύησης ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 
(€15.000) για σκοπούς χορήγησης και ανανέωσης της άδειας λειτουργίας γραφείου τουρισμού και 
ταξιδίων, ώστε αντί της εν λόγω εγγύησης να δύναται να εξασφαλιστεί εναλλακτικά ισόποση ασφαλιστική 
κάλυψη από ασφαλιστική εταιρεία εγκεκριμένη από τον Έφορο Ασφαλειών, η οποία να είναι σε ισχύ καθ’ 
όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας του εν λόγω γραφείου και, σε περίπτωση που αυτή είναι 
επί ετήσιας βάσης, να ενημερώνεται το Υφυπουργείο Τουρισμού και να ανανεώνεται για το σύνολο της 
περιόδου ισχύος της άδειας λειτουργίας του γραφείου αυτού. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του αναθεωρημένου νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Χατζηγιάννης.  Σημείωσέ τους, κύριε Γεωργίου. 

 Βλέπω και τον συνάδελφο στο βάθος, τον κ. Παπαδούρη. 

 Κύριε Χατζηγιάννη, έχετε τον λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον Υφυπουργό Τουρισμού, ο οποίος μεταξύ άλλων νομοσχεδίων 
καταθέτει και αυτό το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, προκειμένου να ρυθμιστεί μια αναγκαιότητα ενός πανάρχαιου 
νόμου για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.  Και λυπούμαι που το λέω, γιατί τόσα πολλά χρόνια δεν μπόρεσε να 
εκσυγχρονιστεί αυτή η νομοθεσία, της οποίας η λειτουργία να τεθεί ακριβώς πάνω στη βάση των σημερινών 
δεδομένων.  Και ως εκ τούτου, σημειώνω και τον ρόλο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει δράσει, ώστε 
κατάφερε σύντομα και πολύ γρήγορα αυτό το νομοσχέδιο να είναι ενώπιόν μας και με τη σειρά τους οι 
συνάδελφοι της επιτροπής Τουρισμού της Βουλής να το επεξεργαστούν σε βάθος, να πετύχουν πάρα πολλές 
βελτιώσεις, μεταξύ των οποίων είναι το ότι ουσιαστικά πατάξαμε ή τσακίσαμε, εν μέρει, γραφειοκρατικές, 
αχρείαστες απαιτήσεις, με τρόπο που να διευκολύνουμε και τη λειτουργία των ταξιδιωτικών αυτών υπηρεσιών.  
Και ήταν εξίσου σημαντικό, αγαπητοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι αυτή η νομοθεσία θα πρέπει 
να ψηφιστεί, πριν καν αρχίσει η νέα τουριστική σεζόν.  Άρα λοιπόν, ξεκινούν οι ταξιδιωτικές αυτές υπηρεσίες, με 
νέα νομοθεσία πανέτοιμη, να προσφέρουν ή να δημιουργήσουν εκείνο που χρειάζεται η εθνική μας οικονομία.  
Είναι δυστυχώς ιδιαίτερα αναγκαίο και συνέπεσε αυτή η πρόκληση με το γεγονός των διεθνών εξελίξεων.   

 Και εδώ είναι ακριβώς η μεγάλη ανάγκη τώρα· κάποιοι να κάτσουν στο περιθώριο και να μην αποτείνονται 
στο κράτος για οικονομική ενίσχυση και επιδοτήσεις και αποζημιώσεις και να τρέξουν να δημιουργήσουν 
τουρισμό ή να φέρουν τουρισμό.  Αυτή η νοοτροπία που παρατηρούμε τις τελευταίες δέκα μέρες, να τρέχουμε 
ήδη στο κράτος, για να διασφαλίσουμε τάχα τις οικονομικές βοήθειες, είναι άκρως απαράδεκτη.  Οφείλουν όλοι 
να τρέξουν να δημιουργήσουν θετικά αποτελέσματα για την τουριστική μας βιομηχανία.  Θα πρέπει να το 
ακούσουν άπαντες.  Και αυτά τα προβλήματα που έσπευσαν κάποιοι να θέσουν τώρα, πριν την έναρξη καν της 
νέας τουριστικής σεζόν, έχουμε χρόνο να τα δούμε και ο χρόνος είναι τέλος της χρονιάς, αν και εφόσον δεν 
έχουμε αποτέλεσμα.  Όλοι οι συντελεστές λοιπόν του τουρισμού έχουν ρόλο και σκληρή δουλειά, να καλύψουν 
τα κενά, τις αδυναμίες και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται λόγω της διεθνούς κατάστασης ή λόγω του 
ότι σε κάποιες από τις αγορές μας έχουμε ένα συγκεκριμένο μεγάλο πρόβλημα. 

 Άρα λοιπόν, λάθη του παρελθόντος, η υπερεξάρτηση από συγκεκριμένες αγορές δεν μπορεί αυτή την 
ώρα να μην αντιμετωπιστούν και από την άλλη άποψη να αντιμετωπιστούν ως ευκαιρία.  Θα το επαναλάβω:  
Τρέχοντας να δημιουργήσουν δυνατότητες.  Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να φύγει σαφέστατα και ξεκάθαρα, εάν 
θέλουμε να σώσουμε την τουριστική μας χρονιά, τα έσοδα για το κράτος, τα έσοδα για τις θέσεις εργασίας, τα 
έσοδα για τον τουριστικό μας τομέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, Κυριάκο, να ’σαι καλά.  

 Ο συνάδελφος ο κ. Σταύρος ο Παπαδούρης. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Απλώς, να πω, κύριε Πρόεδρε, να ενισχύσω, ό,τι έχει αναφέρει ο πρόεδρος της επιτροπής.  Νομίζω 
πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τουρισμός δεν είναι ούτε κάτι δεδομένο ούτε κάτι στατικό.  Οι διαδικασίες αλλάζουν 
συνεχώς ανά το παγκόσμιο.  Και έπρεπε να το ξέρουμε εμείς καλύτερα από όλους, αφού η τουριστική βιομηχανία 
στην Κύπρο είναι μια διαχρονικά μεγάλη επιχείρηση η οποία στηρίζει την οικονομία του κράτους.  Χαιρετίζουμε 
την προσπάθεια που έγινε στην επιτροπή Εμπορίου, γιατί σίγουρα η απλοποίηση των διαδικασιών και η ευελιξία 
που πρέπει να έχουμε είναι εδώ που θα φανούν, σε ό,τι αφορά τώρα την κρίση αυτή που έχουμε μπροστά μας 
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που φαίνεται ότι ίσως να μας στοιχίσει αυτή την τουριστική σεζόν.  Και αναφέρομαι φυσικά στο ρωσοουκρανικό 
και ελπίζω ότι σε ισάξιες περιπτώσεις στο μέλλον, βασιζόμενοι στις αλλαγές που γίνονται τώρα, θα είμαστε 
ευέλικτοι, για να μπορούμε να σώσουμε ό,τι σώζεται σε ανάλογες περιπτώσεις. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδούρη. 

 Ο συνάδελφος,ο Μιχάλης ο Γιακουμή και θα ακολουθήσει ο συνάδελφος ο άριστος των αρίστων ο Άριστος 
Δαμιανού. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Και εγώ να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής που και για τούτο το νομοσχέδιο κάναμε 
πολύωρες συνεδρίες και φέρνουμε και τούτο το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος έτσι νωρίς.  Για μας 
ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων νομοθεσιών αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και 
ειδικότερα, όταν μέσα απ’ αυτές στηρίζονται εμπράκτως διάφοροι κλάδοι επαγγελματιών.  Είναι αποδεκτό από 
όλους μας ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία περίπλοκη και πολύ δύσκολη κατάσταση στον τομέα του 
τουρισμού ελέω πανδημίας, αλλά και τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που θα επιφέρει αλυσιδωτές συνέπειες 
τόσο στην οικονομία του κράτους όσο και στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.   

 Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι με αυτό το νομοσχέδιο δίνουμε τη δυνατότητα στον κλάδο των ταξιδιωτικών 
γραφείων και των ξεναγών να μπορεί να εργαστεί πιο ελεύθερα, πιο αποτελεσματικά, αφού προσπαθήσαμε να 
αρθούν τα πλείστα εμπόδια που αφορούν την παροχή τουριστικών υπηρεσιών.  Θα υπερψηφίσουμε αυτό το 
νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Άριστος Δαμιανού από το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.  Λέω τα 
κόμματα, ώστε όσοι παρακολουθούν από το ραδιόφωνο να ξέρουν ποιος αγορεύει, έτσι για πρακτικούς λόγους 
δηλαδή. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Για λόγους τάξης ευχαριστώ για το καλό σας σχόλιο, αλλά επί των ημερών των κυβερνώντων αυτός ο 
όρος απέκτησε κακόφημο περιεχόμενο, γι’ αυτό με φειδώ θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο «άριστοι των 
αρίστων». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έν’ την έννοια του όρου που το είπα για εσάς, κύριε… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Το γνωρίζω και το εκτιμώ.   

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Ο λόγος που ζήτησα να τοποθετηθώ είναι το ότι ως κοινοβουλευτική ομάδα θα υπερψηφίσουμε -και 
έχουμε συγχαρεί το σύνολο των συναδέλφων της επιτροπής για τη δουλειά που έγινε, προφανώς και των δικών 
μας μελών- αλλά επειδή έχει επιτραπεί μια προέκταση που είναι εκτός φάσης και αφορά συνολικά τη διαχείριση 
της κρίσης από την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πολύ φοβούμαι ότι η τοποθέτηση που έγινε 
από πλευράς των συναδέλφων του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν απηχεί τις έγνοιες αυτής της κοινωνίας.  Διότι 
είναι ένα πράγμα να λες ότι θα πρέπει να υπάρχει η προοπτική να εξετάσουμε εναλλακτικές αγορές και είναι 
άλλο πράγμα να κλείνουμε τα μάτια σε ένα πραγματικό πρόβλημα.  Μεσούσης μιας κρίσης, ελέω πανδημίας, 
μεσούσης μιας επιπρόσθετης κρίσης, που είναι και ανθρωπιστική λόγω του πολέμου, αλλά που επηρεάζει 
αποδεδειγμένα και τη δική μας οικονομία, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια.   

 Επομένως, εμείς ως ΑΚΕΛ θεωρούμε ότι πρέπει η κυβέρνηση με την αίσθηση του επείγοντος να κινηθεί, 
για να ληφθούν στοχευμένα μέτρα εκεί και όπου χρειάζεται.  Έχουμε προβλήματα στην ενέργεια, είχαμε ζητήματα 
με τα σιτηρά, τα λέγαμε από τον Οκτώβριο, κάλλιο αργά παρά ποτέ.  Έχουμε προβλήματα στον τουρισμό με 
ακυρώσεις που πλησιάζουν το €1 εκατομ. Επομένως, το τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια για αναπροσανατολισμό 
του τουριστικού προϊόντος είναι ένα πράγμα, αλλά την ώρα που υπάρχει πρόβλημα πρέπει να εγκύψουμε στο 
πρόβλημα και εμείς δηλώνουμε πανέτοιμοι να συνεργαστούμε, για να δοθούν οι αναγκαίες λύσεις. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Άριστε. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση όρων.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου.  Άρθρο 16. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων 21Α και 21Β.  Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση του άρθρου 22 του βασικού νόμου.  Άρθρο 18. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 23.  Άρθρο 19. 

 Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου.  Άρθρο 20. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 20; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μα πάμε κάτω κάτω.   

(Αστειευόμενος) 

 Τριάντα πέντε, τριάντα τρία, τριάντα δύο τωρά;   

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 20 εγκρίνονται. 
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 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

  Και τώρα προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 6 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί εξουσία στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκπονεί σχέδια διαχείρισης των θαλάσσιων περιοχών στις οποίες απαγορεύεται 
η αλιεία και/ή η διέλευση σκαφών λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις, πέραν των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 
και τμημάτων, και των επηρεαζόμενων αρχών τοπικής διοίκησης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 
 Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος  Κυριάκος Χατζηγιάννης 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χρίστος Ορφανίδης 

 Βαλεντίνος Φακοντής Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Χαράλαμπος Πάζαρος  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η, στις 8 και 15 Φεβρουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων 
αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων 
Ερευνών και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της 
Αρχής Λιμένων Κύπρου, της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου 
και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Μικρών Σκαφών - Περιοδικής 
Απασχόλησης (Κατηγορίας Γ΄).  Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λάρνακας, η Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας 
Αλιείας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ερασιτεχνικής Αλιείας (ΠΑΣΥΕΡΑ), η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Αλιείας, η 
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Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) και ο Σύνδεσμος Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου, 
παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί 
εξουσία στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκπονεί σχέδια διαχείρισης των 
θαλάσσιων περιοχών στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία και/ή η διέλευση σκαφών. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, δεν παρέχεται 
αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των καθοριζόμενων, δυνάμει σχετικού διατάγματος του Υπουργού 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών της Δημοκρατίας, 
καθότι η εξουσία του εν λόγω υπουργού περιορίζεται στην απαγόρευση της αλιείας και/ή της διέλευσης σκαφών 
εντός των εν λόγω περιοχών.  Συναφώς, με τον προτεινόμενο νόμο παρέχεται εξουσία στον Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκπονεί, μέσω σχετικού διατάγματος, σχέδια διαχείρισης με σκοπό 
την αποτελεσματική διαχείριση προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, οι εμπλεκόμενοι φορείς εισηγήθηκαν την τροποποίηση του 
κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε να συμμετέχουν κατά το στάδιο ετοιμασίας των σχεδίων διαχείρισης 
προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών.  

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση των 
ενδιαφερόμενων φορέων και υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε, κατά το 
στάδιο της ετοιμασίας του σχεδίου διαχείρισης, να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των επηρεαζόμενων αρχών 
τοπικής διοίκησης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων πέραν των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 
τμημάτων.   

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου σε νόμο.  

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε 
να αναφέρεται ως «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε ομιλητές επί θέματος αρχής;  Ομιλήτριες; 

 Ουδείς. 

 Προχωρούμε στη δευτέρα ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ τα άρθρα με τους αριθμούς 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο 
της Δημοκρατίας. 

 Και προχωρούμε στα θέματα με τους αριθμούς 7 και 8.  Είναι εξ αναβολής και έχουν κοινή έκθεση και 
τιτλοφορούνται «Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Οι περί 
Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, ώστε:  

1. η επιβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης να αφορά και προϊόντα που παράγονται εντός μεταλλευτικής 
μίσθωσης και από το μετάλλευμα που προέρχεται από το εξωτερικό,  

2. να αυξηθούν οι χρηματικές ποινές αδικημάτων που προβλέπονται σε αυτόν και 

3. να αυξηθούν τα ποσά του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου και να παρασχεθεί δυνατότητα στον 
Επιθεωρητή Μεταλλείων να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο και στην περίπτωση παράβασης των 
προνοιών των εκδιδόμενων δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου κανονισμών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης 
Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και τους κανονισμούς «Οι περί 

Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» 
Παρόντες: 
 Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος   Μαρίνα Νικολάου 

 Νίκος Κέττηρος    Χρίστος Ορφανίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης    Χρύσανθος Σαββίδης 

 Σάβια Ορφανίδου    Μιχάλης Γιακουμή 

 Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν     

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε 
τέσσερις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 20 Οκτωβρίου και στις 17 και 24 Νοεμβρίου 2021 
και στις 12 Ιανουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας 
Μεταλλείων του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Σκυροποιών, του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων 
Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, της Hellenic Copper Mines Ltd και της Hellenic Minerals Ltd. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Αντρέας Καυκαλιάς και Λίνος Παπαγιάννης. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων 
Νόμου, ώστε να επενεχθούν σε αυτόν τα ακόλουθα: 

1. Η επιβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης να αφορά και προϊόντα που παράγονται εντός μεταλλευτικής 
μίσθωσης και από μετάλλευμα που προέρχεται από το εξωτερικό. 

2. Αύξηση των χρηματικών ποινών αδικημάτων που προβλέπονται στον βασικό νόμο. 

3. Αύξηση του ποσού του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, καθώς και παροχή δυνατότητας στον 
Επιθεωρητή Μεταλλείων να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο και στην περίπτωση παράβασης των 
προνοιών των εκδιδόμενων δυνάμει του βασικού νόμου κανονισμών. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 47 του περί Ρύθμισης 
Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών, ώστε 
να ενισχυθεί η επίβλεψη λατομικών εργασιών, να αναθεωρηθούν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και να ληφθούν 
μέτρα για την επιτυχή είσπραξη και καταβολή των δικαιωμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής 
εξώδικου προστίμου.  
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 Ειδικότερα, στους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Επανακαθορισμός των απαιτούμενων επιβλέψεων λατομείων από μηχανικό μεταλλείων. 

2. Ορισμός της FOB (free on board/ελεύθερο επί του πλοίου) αξίας σχετικά και με τα μεταλλεύματα, τα 
λατομικά υλικά ή τα προϊόντα τους που προέρχονται από τους ορυκτούς πόρους της Δημοκρατίας και που 
ακολούθως εξάγονται από αυτήν. 

3. Ορισμός της FOB αξίας σχετικά με τα προϊόντα που παράγονται εντός περιοχής στην οποία χορηγήθηκε 
μεταλλευτική μίσθωση από μετάλλευμα που προέρχεται από το εξωτερικό.  

4. Τροποποίηση των δικαιωμάτων που πρέπει να καταβάλλονται για υλικά που προέρχονται από περιοχές 
που δεν καλύπτονται από προνόμιο λατομείου.  

5. Επιβολή εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου και αυτόματης καταγραφής με κάμερες στα 
λατομεία κατηγορίας Α΄ για αποτελεσματικότερο έλεγχο της καταβολής των λατομικών δικαιωμάτων και 
για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή όλων των διατάξεων του πίνακα. 

6. Αύξηση του ποσού του εξώδικου προστίμου σε περίπτωση εντοπισμού οποιασδήποτε παράβασης κατά 
τη διεξαγωγή ελέγχου από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων των βιβλίων και των αντιγράφων σχετικών 
δελτίων μεταφοράς κατόχων ή μισθωτών ή αδειούχων ή όσων διαθέτουν ή χρησιμοποιούν μεταλλεύματα, 
λατομικά υλικά ή προϊόντα τους.   

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου και των κανονισμών ο διευθυντής της Υπηρεσίας Μεταλλείων 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σημείωσε ότι με τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της υπηρεσίας, ο αποτελεσματικός έλεγχος της είσπραξης των 
λατομικών δικαιωμάτων και η πάταξη των παράνομων λατομεύσεων.     

 Σημειώνεται ότι πριν από το στάδιο της τοποθέτησης η επιτροπή έλαβε υπομνήματα από τον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο Σκυροποιών και από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Χωματουργικών Εργασιών, 
Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων, εκ των οποίων ο δεύτερος δεν είχε κληθεί, για να παρευρεθεί στις συνεδρίες της 
επιτροπής.  Τα εν λόγω υπομνήματα αφορούν πρόνοια των υπό εξέταση κανονισμών σχετικά με τη μείωση του 
ποσού του λατομικού τέλους από €1,25 σε €0,40 ανά τόνο, το οποίο τέλος καταβάλλεται σε σχέση με λατομικά 
υλικά ή προϊόντα, εκτός από ούμπρα, ώχρα, σιέννα και πρώτες ύλες και υλικά αποκάλυψης για παραγωγή 
τσιμέντου, που εξορύσσονται και διατίθενται από περιοχές που δεν καλύπτονται από προνόμιο λατομείων.  
Ειδικότερα, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυροποιών εξέφρασε τη διαφωνία του ως προς τη μείωση του εν λόγω 
ποσού, ενώ ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Χωματουργικών Εργασιών, Εκσκαφών και 
Κατεδαφίσεων εισηγήθηκε την πλήρη κατάργηση  του εν λόγω τέλους.  

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να μην επιφέρει οποιαδήποτε 
αλλαγή επί του κειμένου των υπό αναφορά κανονισμών, ώστε τα δικαιώματα που πρέπει να καταβληθούν για 
υλικά που προέρχονται από περιοχές που δεν καλύπτονται από προνόμιο λατομείων, τα οποία βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας ανέρχονται στο ποσό των €1,25 ανά τόνο, να μειωθούν στο ποσό των €0,40 ανά τόνο. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, 
επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της 
ολομέλειας του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ομιλητές επί θέματος αρχής έχουμε; 

 Ο συνάδελφος ο Νίκος ο Κέττηρος από το ΑΚΕΛ-Αριστερά.   

 Να σημειωθούν οι υπόλοιποι. 

 Κύριε Νίκο, έχεις τον λόγο.  Είσαι πρώτος. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Πέραν των ζητημάτων που ρυθμίζονται στη συγκεκριμένη νομοθεσία, των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 
και της επιβολής προστίμων μέσα από αυτή τη νομοθεσία, αν είναι κάποιος σοβαρός λόγος που ζήτησα να 
μιλήσω στην ολομέλεια για τη συγκεκριμένη νομοθεσία, είναι το γεγονός ότι στις συνθήκες τις οποίες διανύουμε 
τούτες τις μέρες, της ενεργειακής κρίσης, με τον πόλεμο ο οποίος είναι σε εξέλιξη, είναι πιο σημαντικό από ποτέ 
να αναδείξουμε πρακτικές που αναδεικνύουν την πράσινη οικονομία και την κυκλική οικονομία, την πράσινη 
ενέργεια.  Ακριβώς αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε μέσα από συγκεκριμένες πρόνοιες αυτής της νομοθεσίας 
με παρεμβάσεις μας, οι οποίες -θέλω να τονίσω το γεγονός- μετά από αρκετή συζήτηση έγιναν αποδεκτές από 
την Υπηρεσία Μεταλλείων και υιοθετήθηκαν στο κείμενο.  Και πιο συγκεκριμένα, αφορούσαν τη μη επιβολή 
δικαιώματος εκμετάλλευσης, μηδενική επιβολή τέλους δικαιώματος εκμετάλλευσης για τα υλικά από 
κατεδαφίσεις, ούτως ώστε αυτά τα υλικά, όταν επαναχρησιμοποιούνται, να μην είναι σε δυσχερέστερη θέση από 
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τα υλικά τα οποία βγαίνουν από τα λατομεία.  Σε ό,τι αφορά το πρωτογενές υλικό που βγαίνει από τις οικοδομές, 
δηλαδή το χώμα για το οποίο γίνονται εκσκαφές, σε αυτό θα επιβάλλεται ένα τέλος, το οποίο δε θα είναι στο 
€1,20, όπως επροβλέπετο, αλλά μειώνεται στο €0,40.  Με αυτό τον τρόπο δίνουμε το δικαίωμα, δίνουμε μάλλον 
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση αυτών των υλικών, των υλικών τα οποία δηλαδή ανακυκλώνονται και 
μπαίνουν ξανά στην οικονομία, ούτως ώστε να προωθείται η πράσινη οικονομία και η κυκλική οικονομία. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 

 Στα πλαίσια των συνεδριάσεων που είχαμε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, είχαμε την 
ευκαιρία να ακούσουμε με πολλή προσοχή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
διαμορφώσουμε ένα σωστό πλαίσιο, το οποίο θα μπορεί να εκσυγχρονίσει την Υπηρεσία Μεταλλείων του 
Υπουργείου Γεωργίας και συνάμα να διασφαλίζει τον υπολειμματικό έλεγχο της είσπραξης των λατομικών 
δικαιωμάτων και την πάταξη των παράνομων λατομεύσεων.  Θεωρώ ότι, ως επιτροπή, τα καταφέραμε και με το 
παρόν νομοσχέδιο, τα πιο πάνω τα έχουμε διασφαλίσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. 

 Επιπρόσθετα, να αναφέρω και αυτό που είπε και ο συνάδελφος.  Κατά τη διάρκεια της κατ’ άρθρο 
συζήτησης προέκυψε ένα ζήτημα με τη μείωση του λατομικού τέλους από €1,25 στο €0,40 ανά τόνο, το οποίο 
καταβάλλεται σε σχέση με τα λατομικά υλικά ή προϊόντα ως αντισταθμιστικό στον οικείο δήμο ή την κοινότητα, 
και συμφωνούμε με αυτό το τέλος.  Ακούγοντας όμως πολύ προσεκτικά όλους τους εμπλεκόμενους συνδέσμους, 
όπως τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Σκυροποιών, αλλά και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Επιχειρηματικών/Χωματουργικών Εργασιών και τις ανησυχίες τους, θεωρώ ότι το εν λόγω κόστος επιβάλλεται 
να ιδωθεί ειδικότερα στα πλαίσια της πανδημίας.  Και λόγω των αυξήσεων των πρώτων υλών στον οικοδομικό 
τομέα, αυτό θα επηρεάσει ακόμα περισσότερο το κόστος κατασκευής.  Πρέπει να προστατεύσουμε την ανάπτυξη 
του οικοδομικού τομέα και ειδικότερα τα νεαρά ζευγάρια που θέλουν να κτίσουν το σπίτι τους, για να στεγάσουν 
τα όνειρά τους.  Και αυτό το τέλος επιβάλλεται σε αυτούς τους νέους που θέλουν να κτίσουν τα σπίτια τους. 

 Εν κατακλείδι, ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικός, το αντισταθμιστικό λατομικό τέλος πάρα πολύ σημαντικό, 
αλλά πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ το κόστος κατασκευής των οικοδομών ειδικότερα.  Με βάση τα 
πιο πάνω, ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία, θα υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο για τους κανονισμούς. 

 Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Παπαγιάννης. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θα συμφωνήσω και με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Κέττηρο και με τον κ. Γιακουμή.  Στο τέλος, στην ουσία 
θα επωμιστούν τις συνέπειες οι καταναλωτές, αλλά εμείς δε θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο, όπως έχουμε κάνει 
και σε όλα τα υπόλοιπα κυβερνητικά νομοσχέδια που αυξάνουν τις ποινές τα τελευταία χρόνια.  Αυτό έχει 
καταντήσει να είναι θέση αρχής, επειδή τα τελευταία χρόνια είναι τρομακτική η αύξηση των ποινών και εν πάση 
περιπτώσει υπήρχαν και πριν ποινές.  Το πρόβλημα στην Κύπρο δεν είναι το όριο των ποινών, είναι η εφαρμογή 
της νομοθεσίας.  Αυτό το είπαμε, είναι η όγδοη φορά που το αναφέρω για οκτώ διαφορετικές νομοθεσίες.  Κάπου 
αυτό το κράτος έχει καταντήσει να είναι τιμωρός και δεν είναι σε καμία περίπτωση οι υπηρεσίες αυτού του 
κράτους οικονομικός εισπράκτορας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Λίνο, για τη σωστή θέση που έθεσες.  Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. 

 Κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ:  

 Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.   

 Είναι γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε το ύψος των κυρώσεων, όταν συζητούμε διάφορα 
νομοσχέδια που προτείνονται από αυτή την κυβέρνηση.  Συνεχώς αυτό που παρατηρούμε είναι η συνεχής 
αύξηση, ο διπλασιασμός, ο τριπλασιασμός, ο πενταπλασιασμός σε μερικές περιπτώσεις των προστίμων, λες και 
τα διοικητικά όργανα του κράτους είναι υπεράνω της δικαστικής εξουσίας.  Εδώ επιτέλους πρέπει να αντιληφθεί 
η εκτελεστική εξουσία ότι υπάρχει σαφής διάκριση των εξουσιών.  Πάντα αυτό μας τονίζουν, αυτό μας λένε, ότι 
σε αυτό το κράτος υπάρχει μια γενική αρχή στο σύνταγμα που λέγεται «διάκριση των εξουσιών».  Πως 
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δικαιολογείται λοιπόν αυτό το φαινόμενο της συνεχούς περίληψης στις νομοθεσίες μιας αυξημένης ροπής με 
στόχο τις αυξήσεις των προστίμων;  Πρέπει επιτέλους να δικαιολογηθεί. 

 Εμείς ζητήσαμε αναβολή αυτών των νομοσχεδίων, γιατί θέλαμε να εξετάσουμε πραγματικά, να δούμε κατά 
πόσο δικαιώνεται αυτή η θέση που λέμε.  Και πράγματι, είναι δικαιολογημένο ότι θα έπρεπε να μειωθούν όπως 
προτείνονται σήμερα από το νομοσχέδιο.  Όμως για λόγους αρχής, επειδή και οι συνάδελφοί μας οι οποίοι το 
εξέτασαν σε βάθος έχουν αποδεχτεί αυτό το ύψος των προστίμων, θα το υιοθετήσουμε, αλλά θα είναι η τελευταία 
φορά.  Και κάμνουμε όχι έκκληση, απλώς παρατήρηση, σφοδρή παρατήρηση, να μην έρθουν άλλα νομοσχέδια 
με τέτοιου είδους φαινόμενα σύγχυσης αρμοδιοτήτων, δηλαδή ο δημόσιος υπάλληλος να βάζει πρόστιμο 
μεγαλύτερο από ό,τι δικαιούται να βάλει ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Με όλο τον σεβασμό! 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ για τη σωστή επισήμανση, κύριε Λεωνίδου.  Πολύ σωστά. 

 Ο κ. Κώστας Ευσταθίου. 

 Κύριε συνάδελφε, αν θέλεις, να έρθεις επί του βήματος, αν είναι παραπάνω από δύο λεπτά. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Όχι, θα είμαι πολύ σύντομος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όχι, δε θέλω να είσαι σύντομος.  Θέλω να είσαι εκτενής.  Με το ύψος των προστίμων πρέπει να μιλάς 
καμιά ώρα. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Είναι πραγματικά αξιοθρήνητη η κατάσταση στην Κύπρο με το ζήτημα των προστίμων.  Διοικητικά 
πρόστιμα πραγματικά διερωτώμαι αν υπάρχουν σε τέτοια έκταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πιθανότατα σε 
χώρες οι οποίες υπολείπονται κατά πολύ σε δημοκρατία και στην αρχή διάκρισης των εξουσιών προφανώς.  
Αλλά σε μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως πολύ σωστά έχει πει ο κ. Λεωνίδου, είναι δυνατό να προβλέπονται ποινές 
και να επιβάλλονται ποινές δίκην διοικητικών προστίμων από τους δημόσιους υπαλλήλους/λειτουργούς σε αυτό 
τον τόπο;  Είναι απαράδεκτη η κατάσταση.  Έχουμε πάντα τη θέση ότι οι δρακόντειοι νόμοι, η καταφυγή στην 
αύξηση των ποινών, όπως πολύ σωστά έχει πει ο φίλος μου ο Λίνος, είναι και αυτό μια παραδοχή της αποτυχίας 
ενός συστήματος.  Γι’ αυτό κι εμείς, πάντοτε πιστοί σε θέματα αρχής, θα καταψηφίσουμε και αυτή την 
προσέγγιση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Λεωνίδου, ήρθε η σειρά σου, έλα ένα λεπτό εδώ να προεδρεύσεις.   Θέλω να πω δύο λόγια για το 
θέμα.  Χωρίς να είσαι ο μεγαλύτερος δηλαδή.  Μεσολαβούν καμιά δεκαριά πριν από σένα, να μην τους διαβάσω.  
Έλα εδώ. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

(Στο σημείο αυτό τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης αντικαθιστά στην έδρα ο κ. Πανίκος Λεωνίδου.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ) 

 Κύριε Κουλία, έχετε τον λόγο. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα να έρθω στο βήμα να πω δύο κουβέντες για όσα είπε ο συνάδελφος ο 
Λεωνίδου, ο Λίνος και ο συνάδελφος από την ΕΔΕΚ, ο Ευσταθίου. 

 Σε τούτο τον τόπο με τα διοικητικά πρόστιμα έχουμε υποβαθμίσει τα δικαστήρια και δώσαμε εξουσίες σε 
απλούς υπαλλήλους να επιβάλλουν πολλαπλάσια πρόστιμα, τα οποία στις αίθουσες των δικαστηρίων ουδέποτε 
μπαίνουν!  Δεν μπορεί να δίνεις σε έναν υπάλληλο να βάλλει €50.000, €100.000, €10.000 πρόστιμο, σε έναν 
απλό υπάλληλο!  Αυτό είναι πρωτάκουστο σε ευνομούμενα και δημοκρατικά κράτη.  Και πολλές φορές οι 
άνθρωποι που υφίστανται αυτές τις ποινές δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν και δεν έχουν και τη δυνατότητα να 
αντιδράσουν, διότι υπάρχουν κάποιες πολύπλοκες διαδικασίες, που πρέπει να κάνεις ιεραρχική προσφυγή 
κ.ο.κ., με αποτέλεσμα πάρα πολύς κόσμος να βρίσκεται κάτω από την πίεση τεράστιων προστίμων, που δεν είχε 
καν την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του. 
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 Επιτέλους, το σώμα τούτο πρέπει να αντιληφθεί ότι τούντη διαδικασία πρέπει να τη σταματήσει.  Και δεν 
πρέπει να λέμε «θα το ψηφίσουμε και τώρα και θα δούμε την άλλη φορά».  Άλλη φορά δεν έχει.  Ως εκ τούτου, 
εγώ, με όλο τον σεβασμό προς άπαντες, έχω ένσταση και θα ψηφίσω εναντίον του νομοσχεδίου. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κουλία. 

(Στο σημείο αυτό ο προεδρεύων της συνεδρίασης επανέρχεται στην έδρα.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Ευχαριστώ, κύριε Λεωνίδου, για τη βοήθεια. 

 Το λοιπόν.  Άρα, ήμουν ο τελευταίος που αγόρευσε και θα πάμε τώρα, θα προχωρήσουμε στη δεύτερη 
ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

Τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

Τροποποίηση του άρθρου 43A του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 6. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 6; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  

 Μέτρα με μέσα στους εναντίον, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;  Ουδείς, ουδεμία. 

 Προχωρούμε τώρα στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως «Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου;  Τα χέρια πάνω, να δούμε πόσοι θέλουν πρόστιμο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είκοσι έξι προστιματούχοι! 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε.  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μόνο πέντε;  

 Αποχές;  Ουδείς, ουδεμία. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Το νομοσχέδιο, δυστυχώς, ψηφίζεται σε νόμο της Δημοκρατίας. 

 Το λοιπόν, τώρα προχωρούμε στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 8 κανονισμών. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είκοσι έξι. 

 Εναντίον;   Εναντίον των κανονισμών, κύριοι, πόσοι ψηφίζουν; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές;  Ουδείς, ουδεμία. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, πέντε ψήφους εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε τώρα στο εντέκατο θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί της Παρεμπόδισης και 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 
του 2021».  Παρακαλείται ο γραμματέας να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 
Δραστηριότητες Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τη 
θέσπιση Κανόνων με Σκοπό τη Διευκόλυνση της Χρήσης Χρηματοοικονομικών και Άλλων Πληροφοριών για την 
Πρόληψη, την Ανίχνευση, τη Διερεύνηση ή τη Δίωξη Ορισμένων Ποινικών Αδικημάτων και την κατάργηση της 
απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου» και να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων 
τόσο του υπό τροποποίηση νόμου όσο και: 

1. ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης», 

2. ορισμένων διατάξεων του Τρίτου Μέρους, Τίτλος ΧΙ, της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 
της Βόρειας Ιρλανδίας που αφορούν τη δέσμευση και δήμευση, 

3. των διατάξεων του άρθρου 7(2)(γ) κα 19 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, 
Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση Εσόδων από Εγκλήματα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας που 
αφορούν την παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών διενεργούμενων μέσω αναγνωρισμένων 
λογαριασμών και αίτημα συμβαλλόμενου Μέρους για παρακολούθηση τραπεζικών συναλλαγών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021» 
Παρόντες: 
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος  Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Νίκος Γεωργίου  Σωτήρης Ιωάννου 
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 Ανδρέας Πασιουρτίδης  Κωστής Ευσταθίου 
 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2, 9 και 16 Φεβρουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο 
των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.  

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής Πανίκος 
Λεωνίδου και Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, καθώς και το μη μέλος της Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με 
την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση Κανόνων με Σκοπό τη Διευκόλυνση της Χρήσης 
Χρηματοοικονομικών και Άλλων Πληροφοριών για τη Πρόληψη, την Ανίχνευση, τη Διερεύνηση, ή τη Δίωξη 
Ορισμένων Ποινικών Αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου.», καθώς 
και να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων τόσο του υπό τροποποίηση νόμου όσο και:   

1. ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης», 

2. ορισμένων διατάξεων του Τρίτου Μέρους, Τίτλος ΧΙ, της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 
της Βόρειας Ιρλανδίας που αφορούν τη δέσμευση και δήμευση, 

3. των διατάξεων των άρθρων 7(2)(γ) και 19 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, 
Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση Εσόδων από Εγκλήματα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας που 
αφορούν την παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών διενεργούμενων μέσω αναγνωρισμένων 
λογαριασμών και αίτημα συμβαλλόμενου Μέρους για παρακολούθηση τραπεζικών συναλλαγών. 

Σημειώνεται ότι η χρονική δέσμευση για τη μεταφορά των προνοιών της πιο πάνω Οδηγίας στην εθνική 
έννομη τάξη ήταν η 1η Αυγούστου 2021, ενώ το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 3 Δεκεμβρίου 2021.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή η εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε ότι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας κρίθηκε αναγκαία για την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεών της, αλλά και για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

Συναφώς, η εκπρόσωπος της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης ανέφερε ότι μέρος των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων αποσκοπεί στην καλύτερη ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη των διατάξεων 
της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και 
δήμευσης».  

Τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις και προβληματισμούς αναφορικά με τις πρόνοιες του 
νομοσχεδίου που παρέχουν τη δυνατότητα έκδοσης διατάγματος ελέγχου τραπεζικού λογαριασμού και ζήτησαν 
περαιτέρω διευκρινίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδικότερα επισήμαναν ότι η εν λόγω ρύθμιση ενδεχομένως 
να χρησιμοποιηθεί για την αλίευση μαρτυρίας με επακόλουθο τη δημιουργία προβλημάτων στην εφαρμογή της.  
Περαιτέρω, ήγειραν ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις έκδοσης του εν λόγω διατάγματος και τις 
ασφαλιστικές δικλίδες που πρέπει να τεθούν, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία συγκεκριμένων όρων. 

Αναφορικά με τους πιο πάνω προβληματισμούς, η εκπρόσωπος της Μονάδας Καταπολέμησης 
Αδικημάτων Συγκάλυψης διευκρίνισε ότι οι πρόνοιες που αφορούν τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας για έκδοση 
διατάγματος ελέγχου τραπεζικού λογαριασμού περιλήφθηκαν στο νομοσχέδιο με στόχο η Δημοκρατία να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη 
Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση Εσόδων από Εγκλήματα, η οποία κυρώθηκε με τον περί της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων 
του Εγκλήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (Κυρωτικό) Νόμο.  Ειδικότερα, επισήμανε ότι η 
επιτροπή «Conference of the Parties» του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία αξιολογεί την υιοθέτηση των 
άρθρων της εν λόγω σύμβασης από τα κράτη μέλη, σε σχετική έκθεσή της προέβη σε συγκεκριμένες εισηγήσεις 
προς τη Δημοκρατία.  Επιπρόσθετα, κατέθεσε γραπτώς στην επιτροπή εισηγήσεις για περαιτέρω τροποποιήσεις 
διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, δηλώνοντας ότι αυτές εκ παραδρομής δεν είχαν περιληφθεί στο κείμενο του 
νομοσχεδίου πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή.  

Σημειώνεται ότι η επιτροπή, παρά τις δοθείσες διευκρινίσεις, διατήρησε τις επιφυλάξεις και τους 
προβληματισμούς της επί της ουσίας των προνοιών του νομοσχεδίου που αφορούν στην έκδοση διατάγματος 
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ελέγχου τραπεζικού λογαριασμού και έκρινε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση χρήζει διεξοδικής μελέτης. Ως εκ τούτου 
και δεδομένου ότι δεν παρέχεται επαρκής χρόνος για τον σκοπό αυτό, εισηγήθηκε την απάλειψη των εν λόγω 
προνοιών, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση, 
προκειμένου η Δημοκρατία να συμμορφωθεί προς την υποχρέωση εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τη 
σχετική Οδηγία.   

 Η επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω και με τη σύμφωνη γνώμη της εκπροσώπου της Μονάδας 
Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, αποφάσισε την απάλειψη των προνοιών που αφορούν στην έκδοση 
διατάγματος ελέγχου τραπεζικού λογαριασμού από το κείμενο του νομοσχεδίου και την αναθεώρησή του, ώστε 
να περιληφθούν οι εισηγήσεις της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, όπως αυτές κατατέθηκαν 
με γραπτό υπόμνημα.  

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου εκτεταμένες τροποποιήσεις για 
σκοπούς διασαφήνισης των προνοιών του, καθώς και βελτίωσής του από νομοτεχνικής άποψης. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο 
πάνω, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, όπως το κείμενό του έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τα πιο 
πάνω, και τάσσονται υπέρ της ψήφισής του σε νόμο.  

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή 
του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εδώ, κύριε Τορναρίτη, θα γινόταν κάποια προφορική τροπολογία ή κάμνω λάθος; 

NIKOΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Εγερθείτε, κύριε. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Γίνεται εισήγηση να αντικατασταθεί η παράγραφος (β) του άρθρου 17 με την ακόλουθη παράγραφο: 

  (β)  Mε την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «και ο προϊστάμενος της μονάδας» 
(δεύτερη γραμμή) με τη φράση «και εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης».    

 Έχουμε μια ευρωπαϊκή Οδηγία με την οποία εναρμονιζόμαστε πλήρως.  Ευχαριστώ όλα τα μέλη της 
επιτροπής για τη συνεισφορά τους και εσάς που θέσατε το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται ομόφωνα. 
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 Άρα, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 27 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 37 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 43ΙΑ του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 43ΙΣΤ του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 43Κ του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 54 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 55 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 55Α.  Άρθρο 16. 

 Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού νόμου.  Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση του άρθρου 59Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 18. 

 Τροποποίηση του άρθρου 61Δ του βασικού νόμου.  Άρθρο 19. 

 Τροποποίηση του άρθρου 61ΣΤ του βασικού νόμου.  Άρθρο 20. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 61Ζ.  Άρθρο 21. 

 Τροποποίηση του άρθρου 70Β του βασικού νόμου.  Άρθρο 22. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη των νέων άρθρων 76Α και 76Β.  Άρθρο 23. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 23; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

 Κύριε Τορναρίτη, είσαι αποχή;  Διότι είναι πάνω το χέρι σου! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Δεν το ξέρετε ότι το χέρι μου κινείται σε ούλλα τα επίπεδα;  Ειδικότερα, όταν προεδρεύετε, κύριε Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Αστειευόμενος) 

 Έν’ καλά να το μαζεύκουμεν ώρες ώρες, κύριε…   
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 Ωραία!  Ετελειώσαμεν με το χέρι του κ. Τορναρίτη;  Ευχαριστώ. 

 Ουδεμία αποχή. 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, ουδεμία εναντίον και ουδεμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 23 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις υπέρ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, ουδεμία εναντίον και ουδεμία αποχή, το νομοσχέδιο ομόφωνα 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και πάμε τώρα στο δωδέκατο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων 
σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021».  Είναι πρόταση νόμου της συναδέλφου Ειρήνης Χαραλαμπίδου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.  Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη 
και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμου, ώστε να ενισχυθούν τα δικαιώματα και η προστασία 
των θυμάτων και να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών για την πρόταση νόμου «Ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με 
τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2021»  
Παρόντες: 
 Ειρήνη Χαραλαμπίδου, πρόεδρος  Μάριος Μαυρίδης 

 Γιώργος Κουκουμάς   Παύλος Μυλωνάς 

 Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν   Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου 
 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την κ. Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε τρεις συνεδρίες της, 
που πραγματοποιήθηκαν την 1η Νοεμβρίου και στις 6 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και στις 7 Φεβρουαρίου 2022.  
Στο πλαίσιο των συνεδριών της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Φυλακών του ίδιου υπουργείου, του Υφυπουργείου Κοινωνικής 
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Πρόνοιας, της Αστυνομίας Κύπρου και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  Η Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων 
σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμου, ώστε να 
ενισχυθούν τα δικαιώματα και η προστασία των θυμάτων και να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή της 
εν λόγω νομοθεσίας.   

 Ειδικότερα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επιδιώκεται: 

1. η διεύρυνση του ορισμού του όρου «θύμα», ώστε, σε περίπτωση που ένεκα βλάβης που προκλήθηκε στο 
θύμα από την αξιόποινη πράξη το τελευταίο καθίσταται ανίκανο να ασκήσει την κρίση και τη βούλησή του, 
τα δικαιώματα του θύματος να ασκούνται από μέλη της οικογένειάς του για όσο χρόνο διαρκεί η 
ανικανότητά του, 

2.  η επέκταση της υποχρέωσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για κατάλληλη εκπαίδευση λειτουργών τους 
όσον αφορά τη μεταχείριση και τις ιδιαίτερες ανάγκες των θυμάτων και σε πρόσωπα εκτός της δημόσιας 
υπηρεσίας τα οποία εκ της θέσεώς τους ή της επαγγελματικής τους ιδιότητας εμπλέκονται ή έρχονται σε 
επαφή με θύματα, 

3. η βελτίωση της ρύθμισης του βασικού νόμου που διασφαλίζει το δικαίωμα του θύματος να λαμβάνει 
ενημέρωση σχετικά με την υπόθεσή του και ειδικότερα η ενίσχυση τόσο του δικαιώματος του θύματος να 
ενημερώνεται για την αποφυλάκιση ή την απόδραση προφυλακισθέντος, κατηγορούμενου ή 
καταδικασθέντος για αδίκημα που αφορά το θύμα όσο και του δικαιώματός του να μην ενημερώνεται, εάν 
δεν επιθυμεί τέτοια ενημέρωση, και 

4. η θέσπιση υποχρέωσης για εκπόνηση από κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία κώδικα συμπεριφοράς για την 
καλύτερη εφαρμογή του νόμου στον τομέα της αρμοδιότητάς της. 

 Εισάγοντας την πρόταση νόμου, η εισηγήτρια ανέφερε ότι η ανάγκη για ανάληψη νομοθετικής 
πρωτοβουλίας διεφάνη κατά την εξέταση από την επιτροπή συναφούς αυτεπάγγελτου θέματος με τίτλο «Τα 
δικαιώματα των θυμάτων».  Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος αυτού διαπιστώθηκαν 
κενά στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία και εξετάστηκαν εισηγήσεις προς βελτίωση του εν λόγω 
νομοθετικού πλαισίου.  

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε ότι η βασική νομοθεσία είναι 
εναρμονιστική και υιοθετεί τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία θυμάτων εγκληματικότητας ως αυτά 
καθορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία. Περαιτέρω εισηγήθηκε όπως: 

1. προστεθεί στον προτεινόμενο ορισμό του όρου «θύμα» πρόνοια σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση 
ανικανότητας του θύματος να ασκήσει την κρίση και τη βούλησή του, η εν λόγω ανικανότητα απαιτείται να 
πιστοποιείται από τον θεράποντα ιατρό του,  

2. εισαχθεί στο κείμενο της προτεινόμενης νομοθεσίας πρόνοια που να διασφαλίζει το δικαίωμα του θύματος 
να ενημερώνεται σε περίπτωση μη άσκησης ποινικής δίωξης και 

3. μετονομασθεί ο «κώδικας συμπεριφοράς για την καλύτερη εφαρμογή του νόμου» σε «κώδικα πρακτικής 
για τα θύματα εγκληματικότητας» και προσδοθεί σε αυτόν ισχύ δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να 
δεσμεύει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.  

Ο εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας συμφώνησε με την πρόταση νόμου, ωστόσο 
εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με την προτεινόμενη διεύρυνση του ορισμού του όρου «θύμα», ώστε να 
περιλαμβάνει και τα μέλη της οικογένειας του θύματος, σε περίπτωση ανικανότητας του ιδίου να ασκήσει την 
κρίση και τη βούλησή του.  Συναφώς, επισήμανε ακόμη ένα κενό στη βασική νομοθεσία, ήτοι την απουσία από 
αυτή διάταξης που να ορίζει αρμόδια αρχή υπεύθυνη για την τήρηση των προνοιών της εν λόγω νομοθεσίας.  

Οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου εισηγήθηκαν την προσθήκη επιφύλαξης σε σχετική πρόνοια της 
πρότασης νόμου που να προβλέπει την υποχρέωση του Τμήματος Φυλακών να ενημερώνει αμέσως την 
αστυνομία για επικείμενη αποφυλάκιση ή απόδραση του θύτη, ώστε να ακολουθεί η ενημέρωση του θύματος 
χωρίς καθυστέρηση.  

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ανέφερε, σε σχέση με την προτεινόμενη 
πιστοποίηση της ανικανότητας του θύματος να ασκήσει την κρίση και τη βούλησή του από θεράποντα ιατρό, ότι 
κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί στο κείμενο της πρότασης νόμου ότι η εν λόγω πιστοποίηση θα γίνεται 
αποκλειστικά για σκοπούς της υπό συζήτηση νομοθεσίας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καταχρήσεις. 
Περαιτέρω, εισηγήθηκε όπως καθοριστεί ρητά στις διατάξεις της νομοθεσίας ποιος θα είναι ο συντάκτης του 
κώδικα συμπεριφοράς, η νομική του φύση, καθώς και οι συνέπειες παράβασής του.  Τέλος, εισηγήθηκε τη 
θέσπιση υποχρέωσης κατάθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων εκ μέρους του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφορικά με την εφαρμογή της υπό τροποποίηση νομοθεσίας. 
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Η εκπρόσωπος του Τμήματος Φυλακών συμφώνησε με την πρόταση νόμου, επισημαίνοντας ότι ήδη στην 
πράξη το τμήμα ενημερώνει την αστυνομία για τις ημερομηνίες αποφυλάκισης καταδίκων.  

 Στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου μέλη της επιτροπής τόνισαν τη σημασία της ενημέρωσης 
του θύματος για την αποφυλάκιση του θύτη και εισηγήθηκαν τη διαμόρφωση της σχετικής πρόνοιας της 
πρότασης νόμου, ώστε το δικαίωμα του θύματος να μη λαμβάνει πληροφόρηση για την αποφυλάκιση του θύτη 
να απαιτείται να ασκείται γραπτώς.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών, αφού έλαβε υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε:  

1. να αποσαφηνιστούν ορισμένες πρόνοιές του,  

2. το δικαίωμα του θύματος να μην τυγχάνει ενημέρωσης για την αποφυλάκιση ή απόδραση του θύτη να 
ασκείται γραπτώς και  

3. το Τμήμα Φυλακών να έχει υποχρέωση να ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αστυνομία 
για την αποφυλάκιση ή απόδραση του θύτη.   

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου 
και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της 
βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλεύτριας του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του διαμορφωμένου ως ανωτέρω 
κειμένου της πρότασης νόμου σε νόμο.  

 Το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να 
τοποθετηθεί επί των προνοιών της προτάσεως νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αγορεύσεις επί θέματος αρχής; 

 Είναι η συνάδελφος η εισηγήτρια.  Αν έχει άλλο… 

 Κυρία Χαραλαμπίδου, έχετε τον λόγο.  Θέλετε να έρθετε επί του βήματος;  Καλώς να ορίσετε.  Αφαιράτε 
τη μάσκα σας και παίρνετε τον λόγο. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Ελπίζω το σερί της ομοφωνίας να συνεχίσει, κύριε Πρόεδρε, και σε αυτό το θέμα.  Λοιπόν, τα θύματα 
έχουν δικαιώματα και στόχος της πρότασης νόμου, που κατέθεσα τέλος του 2021 εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής μου ομάδας, είναι να ενισχύσουμε τις όποιες πρόνοιες υπάρχουν στη νομοθεσία υπέρ των 
θυμάτων.   

 Πρόκειται για τροποποίηση του περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την 
Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμου.  Συγκεκριμένα, έχουμε διευρύνει τον 
ορισμό του όρου «θύμα», προκειμένου αυτός να περιλαμβάνει και μέλη της οικογένειας του θύματος σε εκείνες 
τις περιπτώσεις που, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασής του, δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα δικαιώματά του. 

 Επιπρόσθετα, επεκτάθηκε το εύρος των υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να 
προβλέπεται επιμόρφωση και σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά και ως προς τον τρόπο 
διαχείρισης των ζητημάτων, που άπτονται στα δικαιώματα των θυμάτων και στην όλη διεκπεραίωση.  
Ενδυναμώσαμε το δικαίωμα του θύματος να έχει πρόσβαση και να μπορεί να απαιτεί και να λαμβάνει 
πληροφορίες σε σχέση με την υπόθεση που το αφορά.  

 Και, το σημαντικότερο, να ενημερώνεται το θύμα για την αποφυλάκιση του δράση.  Και το θύμα και η 
οικογένειά του.  Είχαμε περίπτωση, κύριοι συνάδελφοι, η οποία μας καταγγέλθηκε όπου το θύμα βρέθηκε 
απέναντι από τον θύτη με όλη τη σχετική ψυχολογική επιβάρυνση, χωρίς το θύμα να γνωρίζει ότι είχε 
αποφυλακιστεί ο θύτης. 

 Επιπλέον, υιοθετείται κώδικας συμπεριφοράς και διαχείρισης σε σχέση με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, 
προκειμένου να εφαρμόζεται ο νόμος, και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για συνανθρώπους μας 
που πέρασαν άκρως τραυματικές εμπειρίες. 

 Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις συναδέλφισσές μου και τους 
συναδέλφους μου και παράλληλα τη γραμματεία της επιτροπής, τον Νικόλα Παπαμιχαήλ και τη Στεφανία 
Γεωργίου και την Τασούλα για όλη την καθοδήγηση που κάνει σε όλες τις περιπτώσεις των προτάσεων νόμου, 
διότι συνέβαλαν δραματικά στη διαμόρφωσή της.  Να πω ότι υπήρξε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Τμήμα Φυλακών, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, 
Αστυνομία Κύπρου, Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.  Λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις τους και πλείστες εξ αυτών 
έχουν υιοθετηθεί.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως οφείλω στους νομικούς κ. Ανδρέα Καπαρδή και Ηλία Στεφάνου, 
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των οποίων οι μελέτες, οι εισηγήσεις και η όλη καθοδήγηση καθόρισαν και το πλαίσιο για την πρόταση νόμου, 
όπως τελικά αυτή κατατέθηκε. 

 Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να ψηφίσουμε ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Ευχαριστώ πολύ την κ. Χαραλαμπίδου.   

 Νομίζω εζήτησε τον λόγο ο κ. Τρυφωνίδης ή κάμνω λάθος;  Ο κ. Ευσταθίου, με συγχωρείτε. 

 Κύριε Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δε μένει παρά να δώσω τα εύσημα στην κ. Χαραλαμπίδου, 
βεβαίως, και σε όλη την επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και στους συναδέλφους και στις 
συναδέλφισσες που συνέβαλαν στην ετοιμασία της συγκεκριμένης πρότασης στην τελική της μορφή.  Καλύπτει 
η πρόταση αυτή μερικά από τα πάρα πολλά κενά τα οποία υπάρχουν στην κυπριακή νομοθεσία αναφορικά με 
την προστασία των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων και των ευαίσθητων 
προσώπων, τα οποία υφίστανται τις δραματικές συνέπειες ενός εγκλήματος.  Και πάλι τα συγχαρητήριά μου και 
ασφαλώς και θα υπερψηφίσουμε την πρόταση νόμου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευσταθίου. 

 Κύριε Τρυφωνίδη, έχετε τον λόγο. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι έχουμε ενώπιόν μας μία πρόταση νόμου η οποία θα διορθώσει διαχρονικές 
στρεβλώσεις στον τομέα αντιμετώπισης των θυμάτων κακοποίησης.  Δυστυχώς, στις μέρες μας η πανδημία 
συμβάλλει στην αύξηση των περιστατικών βίας, ιδιαίτερα κατά των γυναικών, και μας λυπούν ιδιαίτερα οι αριθμοί 
που αυξάνονται στην κοινωνία μας.  Είναι χρέος μας ως νομοθέτες να ψηφίζουμε νόμους, με τους οποίους να 
προστατεύουμε τα θύματα είτε από κακές πρακτικές ή νοοτροπίες είτε από κενά στη νομοθεσία ή στις διαδικασίες 
για τη διαχείριση των θυμάτων.  Επίσης χρειάζεται εξειδίκευση των αρμοδίων οι οποίοι εμπλέκονται στη 
μεταχείριση θυμάτων, καθώς και προσώπων εκτός της δημόσιας υπηρεσίας που εμπλέκονται στη διαχείριση 
των θυμάτων βίας.  Επίσης επιβάλλεται η θέσπιση ενός ενιαίου κώδικα συμπεριφοράς για την καλύτερη 
εφαρμογή του νόμου στον τομέα της αρμοδιότητας του καθενός.   

 Επίσης σημειώνω και τα συγχαρητήριά μας στην πρόεδρο και στην επιτροπή και για την πρόνοια που θα 
αναφέρεται για την ενημέρωση του θύματος για την αποφυλάκιση του θύτη.  Προσωπικά και εγώ θέλω να το 
αναφέρω στην ολομέλεια της Βουλής:  Πατέρας ο οποίος βίαζε τον γιο του για εννιά χρόνια και είχε φυλακιστεί 
με τον παλιό νόμο, που προνοούσε πιο μικρές ποινές, εμφανίστηκε μετά την αποφυλάκισή του και για πολύ 
καιρό να περιφέρεται γύρω από το σπίτι και να ενοχλεί.  Αντιλαμβάνεστε και την ψυχολογία και τον φόβο και την 
τρομοκρατία που επέφερε και στην οικογένεια και στα παιδιά. 

 Σίγουρα θα υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο και ίσως και μεταγενέστερα διορθώσουμε και άλλα κενά που 
υπάρχουν στη σημερινή νομοθεσία.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος ο κ. Πανίκος Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  Καταρχάς να μου επιτρέψετε να συγχαρώ τη συνάδελφο την κ. 
Χαραλαμπίδου για την πρωτοβουλία να έχουμε σήμερα ενώπιόν μας αυτό το νομοθέτημα, ένα πολύ σημαντικό 
νομοθέτημα, τους συναδέλφους της αρμόδιας επιτροπής και τους συναδέλφους του Δημοκρατικού Κόμματος 
που μετείχαν και συνεργάστηκαν μαζί με την πρόεδρο.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες και συγχαρητήρια πρέπει να 
δώσουμε, κύριε Πρόεδρε, στους τεχνοκράτες και ιδιαίτερα στον κ. Καπαρδή με τον οποίο είχα την ευκαιρία να 
συνομιλήσω κατά καιρούς για διάφορα θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ευαισθησίας 
γενικότερα που πρέπει να έχει κάθε όργανο αυτού του κράτους απέναντι στα ευαίσθητα θέματα των ατομικών 
ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων.  

 Ως εκ τούτου, αυτό το νομοθέτημα είναι τέτοιο που οφείλουμε να το ψηφίσουμε, γιατί πραγματικά ενισχύει 
τα δικαιώματα του αδύνατου, του ανθρώπου ο οποίος τη δεδομένη στιγμή υποφέρει, πάσχει και ως εκ τούτου 
είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε όσο μπορούμε αυτή τη δυνατότητα, του να μπορεί να γνωρίζει πού βρίσκεται 
η υπόθεσή του, πού βρίσκονται οι εξελίξεις κάποιων δεδομένων, για να μπορεί να ικανοποιεί τουλάχιστον εκείνο 
το σημείο που…  Υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις, κύριε Πρόεδρε, που έχουμε όχι μόνο θύματα από τη μια, 
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αλλά μπορεί να έχουμε και θανάτους, μπορεί να έχουμε απώλεια ζωών.  Επομένως, οι οικείοι έχουν ανάγκη να 
ενημερωθούν, να γνωρίζουν όλη τη διαδικασία. 

 Συνεπώς, αυτό που έγινε και γίνεται είναι ένα πρώτο βήμα και πολύ σημαντικό, για να ενισχυθούν ακριβώς 
οι ατομικές ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών.  Εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα, όπως γνωρίζετε, 
για τέτοιου είδους ζητήματα που ενισχύονται οι ατομικές ελευθερίες είμαστε πάντοτε παρόντες και θετικοί. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Λεωνίδου. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Νίκος Τορναρίτης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού 
Συναγερμού. 

 Κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.  Να πω ότι και ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα ταχθεί υπέρ της 
συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας την οποία θεωρούμε και σύγχρονη και σημαντική και ταυτόχρονα 
πρέπει να πω ότι είναι κάτι που εφαρμόζεται στα πλείστα όσα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπόταν με 
την ψήφιση τη συγκεκριμένη κάνουμε ακόμα ένα σημαντικό βήμα μπροστά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ.  Εδώ φθάσαμε στο τέλος των αγορεύσεών μας.   

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της προτάσεως νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 24Α.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 5; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά.  Ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;  Αντιλαμβάνομαι εναντίον ουδείς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, ουδεμία εναντίον και ουδεμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 5 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, 
την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά.  Ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, ουδεμία εναντίον και ουδεμία αποχή, η πρόταση νόμου ομόφωνα 
ψηφίζεται σε νόμο. 

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

 Τα θέματα με τους αριθμούς 14 μέχρι 19 αποσύρονται και επανακατατίθενται από την εκτελεστική 
εξουσία.    

 Εδώ φθάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας.   

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ Κοινοποίηση 
σε 

1.  Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
και Επενδυτικών Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.057-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

2.  Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.058-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

3.  Ο περί Συμφωνιών Παροχής 
Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.059-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

4.  Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.060-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

5.  Ο περί της Καλύτερης Εφαρμογής του 
Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους της 
Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας 
Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου 
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, 
(Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.061-2022). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 
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6.  Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων 
Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) 
της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.062-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

7.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 
Ψηφιακής Ασφάλειας του 2022 Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.063-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

8.  Οι περί Υπουργείου Άμυνας - Θέσεις 
Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού και Ανώτερου 
Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.024-2022) 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

9.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.025-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

Επανακατάθεση 

10.  Οι περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων 
όπου Κρατούνται ή Εκτρέφονται Πουλερικά 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.002-2022). 

 

Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

11.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των 
Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών 
Ορνίθων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.003-2022). 

Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

12.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό 
Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.004-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

13.  Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Ιατρείων, 
Κλινικών και Νοσοκομείων (Εγγραφή, 
Λειτουργία και Έλεγχος) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.005-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

14.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.006-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

15.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές 
Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.061-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

16.  Ετήσια Έκθεση του Υφυπουργείου 
Τουρισμού για το έτος 2020. 
(Αρ. Φακ. 05.14.007.016). 

Υφυπουργό Τουρισμού Όλους τους βουλευτές 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών 
Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας 
(Προσωριναί Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
 (Αρ. Φακ. 23.02.063.028-2022). 

Νίκο Κέττηρο, Χρίστο 
Χριστοφίδη και Χρίστο 
Χριστόφια εκ μέρους της 
Κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, Ζαχαρία Κουλία, 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων 
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βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου, 
Χρίστο Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου, Κωστή 
Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας, και 
Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

2. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)  Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.029-2022). 

Πανίκο Λεωνίδου εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Κόμματος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

3. Ο περί της Πρόληψης και της 
Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς 
Χώρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.030-2022). 

Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

4. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)  Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.031-2022). 

Πανίκο Λεωνίδου εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Κόμματος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.210, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κάλεσε, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση τύπου που εξέδωσε στις 9 Φεβρουαρίου 2022, την Κύπρο να μεταφέρει διάφορες 
διατάξεις του Κανονισμού (EE) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών. 

 Όπως αναφέρεται, “τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι φυτά και ζώα τα οποία ως αποτέλεσμα 
ανθρώπινης παρέμβασης εισάγονται τυχαία ή σκοπίμως σε φυσικό περιβάλλον στο οποίο δεν απαντώνται 
κανονικά. Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για το νέο περιβάλλον τους. Τα χωροκατακτητικά 
ξένα είδη αποτελούν μία από τις πέντε κύριες αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Η 
αντιμετώπισή τους αποτελεί σημαντική πτυχή του στόχου της EE για ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, 
όπως διατυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 2030”. Η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κράτη μέλη που δεν εκπόνησαν, δεν εφάρμοσαν 
και δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης (ή δέσμη σχεδίων δράσης) για την αντιμετώπιση των 
σημαντικότερων διαδρομών εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν 
ανησυχία στην EE. 

 Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε δεκαοκτώ κράτη μέλη τον Ιούνιο του 2021. Η Κύπρος 
ήταν μεταξύ των κρατών μελών που δεν έδωσαν ικανοποιητικές απαντήσεις. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή 
αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη, δίνοντας στην Κύπρο προθεσμία δύο μηνών, για να απαντήσει 
και να λάβει τα αναγκαία μέτρα, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν η Κύπρος 
είναι σε θέση να προχωρήσει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Εάν ναι, παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθούν.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.211, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης απέστειλε, 
σύμφωνα με την Ανακοίνωση Τύπου που εξέδωσε στις 9 Φεβρουαρίου 2022, προειδοποιητική επιστολή στην 
Κύπρο, υπενθυμίζοντάς την για την υποχρέωσή της ως κράτους μέλους να παρέχει επικαιροποιημένους χάρτες 
κινδύνων πλημμύρας. 
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 Ειδικότερα, κάλεσε την Κύπρο να επικαιροποιήσει τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους 
χάρτες κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την Οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας (2007/60/ΕΚ). Όπως επισημαίνει, «οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας θα πρέπει να 
καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν, ενώ οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας 
δείχνουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με αυτά τα σενάρια πλημμύρας. Οι εν λόγω χάρτες 
αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας». 

 Αξίζει να σημειωθεί πως τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν έως τον Δεκέμβριο του 2019 τις 
επικαιροποιήσεις που πραγματοποίησαν στους πρώτους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες 
κινδύνου πλημμύρας. Η προθεσμία για την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση και την 
επικαιροποίηση των εν λόγω χαρτών έληξε τον Μάρτιο του 2020. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έλαβε καμία 
πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία από την Κύπρο, αποφάσισε όπως αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, 
δίνοντας προθεσμία δύο μηνών στην Κύπρο, για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από 
την Επιτροπή. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Κύπρος 
είναι σε θέση να παρέχει επικαιροποιημένους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνων πλημμύρας και, 
εάν ναι, παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθούν.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.212, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Κώστα Κώστα 

 «Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος 
του 2011 έως 2015 προνοεί όπως το 50% τουλάχιστον των εισπράξεων που προέρχονται από τον 
πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αέριων ρύπων διατίθεται για έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους σκοπούς: 

1.  Τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.  

2.  Την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

3. Μέτρα με στόχο την αποφυγή της αποδάσωσης και μέτρα για την αύξηση της δάσωσης και της 
αναδάσωσης.   

4.  Την απομόνωση του CΟ2 από τα δάση στην Ένωση.   

5. Την περιβαλλοντικώς ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του CΟ2 ιδίως από σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής με χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων και από φάσμα κλάδων και επιμέρους κλάδων 
της βιομηχανίας, περιλαμβανομένων και εκείνων σε τρίτες χώρες.  

6. Την ενθάρρυνση της στροφής προς τα χαμηλών εκπομπών και δημόσια μέσα συγκοινωνίας.  

7.  Τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των καθαρών 
τεχνολογιών στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  

8.  Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, των συστημάτων τηλεθέρμανσης και 
της μόνωσης ή στην παροχή οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που 
αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.  

9.  Την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη διαχείριση του ΣΕΔΕ της EE.  

10.  Τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες χώρες, περιλαμβανομένης της προσαρμογής 
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  

11. Την προώθηση της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού ως συμβολή 
στη δίκαιη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ιδίως στις περιφέρειες που 
επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης, σε στενή συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους. 

  Επιπρόσθετα, η νομοθεσία προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή οφείλει να ενημερώνει την επιτροπή και τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για τη χρήση των εσόδων και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των 
διατάξεων του παρόντος εδαφίου, στις εκθέσεις που υποβάλλει κατ’ εφαρμογήν της απόφασης αριθ. 
280/2004/ΕΚ. 

 Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για τα 
έσοδα των τελευταίων πέντε χρόνων από τη δημοπράτηση των ρύπων, καθώς και τις δράσεις στις οποίες 
δαπανήθηκε το 50% των εσόδων αυτών, όπως προνοείται από τη νομοθεσία.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.213, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
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 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω που 
αφορούν τη Λίμνη Παραλιμνίου:  

1.  Επιτρέπεται το κυνήγι στην προστατευόμενη περιοχή “Natura” της λίμνης;  Η ενημέρωση προς το κοινό 
με τους χάρτες κυνηγίου που έχουν δημοσιευθεί καλύπτει μέρος της λίμνης;  Νοουμένου ότι η νομοθεσία 
δεν επιτρέπει το κυνήγι κοντά σε σπίτια, κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονα παράπονα. 

2.  Λειτουργεί ακόμη το σκοπευτήριο και ποιος είναι ο προγραμματισμός σχετικά με τον καθαρισμό από 
σκάγια, για να μη χάσουμε και άλλα πουλιά;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.214, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Δεδομένου ότι η διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και του τοπίου είναι υποχρέωση του 
κράτους έναντι των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από 
σχετικές δεσμευτικές Οδηγίες, εκφράζουμε την ανησυχία μας για το αν τα παραπάνω διασφαλίζονται μέσα από 
επικείμενες αποφάσεις.  Ειδικότερα, στην περίπτωση της Χερσονήσου Ακάμα προωθείται ένα τοπικό σχέδιο που 
φαίνεται να απειλεί τη διαφύλαξη των περιοχών υψηλής οικολογικής ευαισθησίας, ενώ παράλληλα προωθείται η 
άνιση μεταχείριση μεταξύ των ιδιοκτητών γης εντός της περιοχής.  Και τα δύο αυτά θέματα θα μπορούν να 
ρυθμιστούν με τη λήψη μιας σειράς πολιτικών μέτρων. 

 Ένα εξ αυτών είναι και το αναξιοποίητο νομοσχέδιο που διαμορφώθηκε από το 2011 με τον τίτλο “Ο περί 
Μεταφοράς Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων Νόμος του 2011” και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας στις 13 Μαΐου του 2011.  Η αξιοποίηση του εν λόγω νομοσχεδίου μπορεί να συμβάλει καθοριστικά 
στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής, αλλά και στην οριζόντια και ίση μεταχείριση όλων 
των ιδιοκτητών γης εντός της περιοχής. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Γιατί έχει αποσυρθεί το εν λόγω νομοσχέδιο και η ευρύτερη φιλοσοφία του από τους σχεδιασμούς της 
κυβέρνησης; 

2. Γιατί προωθείται άμεσα το τοπικό σχέδιο για τη Χερσόνησο Ακάμα χωρίς την ύπαρξη οριζόντιας λύσης 
για τους ιδιοκτήτες γης εντός αυτής; 

3. Πώς διασφαλίζονται τα αναπτυξιακά δικαιώματα και η ίση μεταχείριση όλων των ιδιοκτητών γης εντός της 
Χερσονήσου Ακάμα;» 

(Οι  απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

(Έχει διατηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των αποστολέων) 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης Δράκου 
στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.068, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 
 «Αναφέρομαι στην ως άνω ερώτηση και σας παραθέτω πιο κάτω τη σχετική ενημέρωση που λάβαμε 
γραπτώς από την Αστυνομία: 

“Περιστατικά παράνομης εργοδότησης 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Λευκωσία 22 46 48 37 24 

Λεμεσός 163 55 83 66 35 

Πάφος 38 25 28 18 13 

Λάρνακα 30 22 48 30 2 

Αμμόχωστος 46 60 66 45 25 

Μόρφου 2 3 7 6 1 

2. Αναφορικά με τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες οι εργοδότες οδηγήθηκαν ενώπιον της 
Δικαιοσύνης για τα έτη 2017-2021, σε πόσες από αυτές οι εργοδότες καταδικάστηκαν και ποιες ποινές 
επιβλήθηκαν, σας παρατίθεται ο σχετικός πίνακας ανά επαρχία για ενημέρωσή σας ως ακολούθως:  

2017-2021 Εργοδότες 

Ενώπιον 

Δικαιοσύνης 

Καταδίκες 
εργοδοτών 

Επιβληθείσες ποινές  
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   Χρηματικό 
πρόστιμο 

Χρηματική 
εγγύηση 

Φυλάκιση Φυλάκιση με 

αναστολή 

Χρημα-τική 
ποινή με 
αναστολή 

Λευκωσία 162 104 92 3 5 4  
  Λεμεσός 367 296 250 16 6 10 9 

  Πάφος 118 69 57 7 3 2  

Λάρνακα 132 102 99  2 1  

Αμμ/στος 228 194 184 10 5 8  

Μόρφου 18 9 8   1  

3. Σημειώνεται ότι σε τέσσερις (4) περιπτώσεις οι εργοδότες αθωώθηκαν, σε ορισμένες καταχωρήθηκε 
Αναστολή Ποινικής Δίωξης (31 περιπτώσεις), κάποιες αποσύρθηκαν λόγω μη επίδοσης (21 περιπτώσεις), ενώ 
για μερικές αποφασίστηκε να μην παρουσιαστούν ενώπιον Δικαστηρίου (15 περιπτώσεις) και αρχειοθετήθηκαν 
‘Άλλως Διατεθείσα’.  Όσον αφορά στις υποθέσεις που ταξινομήθηκαν ‘Άλλως Διατεθείσα’, πρόκειται για 
υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν αλλά για ειδικούς λόγους δεν παρουσιάστηκαν ενώπιον Δικαστηρίου.  
Συγκεκριμένα, σε έξι (6) περιπτώσεις η μαρτυρία δεν ήταν ικανοποιητική για ποινική δίωξη και κατόπιν οδηγιών 
της Νομικής Υπηρεσίας ταξινομήθηκαν στην πιο πάνω κατηγορία.  Επίσης, σε πέντε (5) περιπτώσεις οι 
υποθέσεις τέθηκαν ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας η οποία, κατόπιν σχετικής μελέτης της μαρτυρίας και των 
γεγονότων που περιστοιχίζουν την υπόθεση, έδωσε οδηγίες όπως οι υποθέσεις αρχειοθετηθούν ‘Άλλως 
Διατεθείσα’ καθώς δεν ενδείκνυται η ποινική δίωξη.  Σε δύο (2) άλλες περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι δεν 
εντοπίζονταν, τα στοιχεία τους τοποθετήθηκαν στον κατάλογο alert list και κατόπιν οδηγιών της Νομικής 
Υπηρεσίας ταξινομήθηκαν ‘Άλλως Διατεθείσα’.  Επιπρόσθετα, σε μία (1) περίπτωση η υπόθεση ταξινομήθηκε 
όπως πιο πάνω, ένεκα του ότι η κατηγορούμενη εγκατέλειψε την Κύπρο, ενώ μία υπόθεση, αφού έτυχε της πιο 
πάνω ταξινόμησης, στη συνέχεια επανακαταχωρήθηκε και οδηγήθηκε ενώπιον Δικαστηρίου. 

4.  Τέλος, σε μία μόνο περίπτωση ενημερώθηκε το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων σχετικά 
με τα γεγονότα της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η περαιτέρω εμπλοκή του για σκοπούς διερεύνησης, 
καθότι, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, δεν διαπιστώθηκε να έχει διαπραχθεί το αδίκημα της εμπορίας 
προσώπων.”.» 

Απάντηση ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 
23.06.012.01.085, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. 

Βαλεντίνου Φακοντή 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

(α)  Η Λεωφόρος Έμπας αποτελεί Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας - Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο, με βάση το 
Τοπικό Σχέδιο Πάφου και θα εκτελεστεί ως Πολεοδομικό Οδικό Έργο, πλην όμως, δεν έχει ενταχθεί ακόμα 
στον Προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

(β) Για το τμήμα του δρόμου από τη συμβολή του με την Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ΄, παρά τα Διπλαρκάτζια, 
μέχρι την περιοχή “Ελιές”, ετοιμάστηκε Ρυθμιστικό Σχέδιο από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Για 
το βορειότερο τμήμα του, μέχρι την περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, ετοιμάστηκε Ρυθμιστικό Σχέδιο από 
το Κοινοτικό Συμβούλιο Έμπας, μέσω ιδιώτη μελετητή. Τα εν λόγω Ρυθμιστικά Σχέδια έχουν εγκριθεί από 
την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων, αλλά λόγω της 
αλλαγής των Γεωμετρικών Προτύπων Σχεδιασμού, θα πρέπει να γίνει εκσυγχρονισμός τους. 

(γ)  Το εν λόγω Έργο δεν περιλαμβάνεται στα πολεοδομικά Έργα που έχουν συμφωνηθεί και 
προγραμματιστεί από τα δύο εμπλεκόμενα Τμήματα Πολεοδομίας και Οικήσεως και Δημοσίων Έργων για 
προώθηση μέσα από το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022-2024. 

(δ)  Αφού προγραμματιστεί η προώθησή του, θα ετοιμαστεί Σημείωμα Έργου (PCN) για έγκριση και πρότασή 
του ως Νέο Έργο στον Προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Στο παρόν στάδιο είναι 
δυνατό να καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως το κόστος 
εκσυγχρονισμού των μελετών του έργου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.090, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 
 «Αναφορικά με τα ερωτήματα για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου σάς παραθέτω τις ακόλουθες 
απαντήσεις: 

1.  Αριθμός προσώπων ανά επαρχιακή διοίκηση και ανά έτος που προχώρησαν σε τροποποίηση ονόματος 
και φύλου στα επίσημα έγγραφα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη διαδικασία: 

r 
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Έτος ΤΑΠΜ Λ/ΣΙΑ Λ/ΣΟΣ Λ/ΚΑ ΑΜΜ/ΣΤΟΣ ΠΑΦΟΣ 

2016 --------- --------- 1 1 --------- --------- 

2017 --------- 2 1 1 --------- --------- 

2018 2 1 --------- --------- --------- --------- 

2019 3 4 1 --------- 2 --------- 

2020 --------- 1 2 1 --------- --------- 

2021 --------- 2 7 --------- --------- --------- 

2. Δεν έχει απορριφθεί οποιαδήποτε αίτηση. 

3. Η εξέταση του αιτήματος πραγματοποιείται εντός 30 εργάσιμων ημερών. 

4. Οι οδηγίες που έχουν δοθεί στις Επαρχιακές Διοικήσεις είναι να εξετάζονται οι αιτήσεις σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του σχετικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λόγω της 
ιδιαιτερότητας του θέματος. 

5.  Το εν λόγω νομοσχέδιο τυγχάνει επεξεργασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γραφείο Επιτρόπου 
Νομοθεσίας, ώστε να διευκρινιστούν αριθμός σημαντικών εκκρεμοτήτων που έχουν εγερθεί.» 

Απάντηση ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.137, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, η οποία αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα που παρουσιάζεται 
στην φωτοελεγχόμενη συμβολή του δρόμου Δρομολαξιάς-Μενεού με το δρόμο προς το αεροδρόμιο Λάρνακας 
και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Το θέμα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην φωτοελεγχόμενη συμβολή, έχει εξεταστεί από το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων παλαιότερα και για την επίλυση του είχε ετοιμαστεί σχετική μελέτη/σχέδιο για 
τροποποίηση της συμβολής αυτής σε κυκλικό κόμβο.  Για το εν λόγω σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από την 
Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για την επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων στις 29/6/2020, 
είχε ζητηθεί όπως η Τοπική Αρχή (Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού), εξασφαλίσει την γραπτή συγκατάθεση 
του ιδιοκτήτη παρακείμενου τεμαχίου για παραχώρηση μικρού τμήματος του τεμαχίου του, ώστε να 
καταστεί δυνατή η προώθηση κατασκευής του κυκλικού κόμβου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. 

3. Ο Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού, με επιστολή του προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων ημερ. 15/6/21, 
ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη γη γιατί ο ιδιοκτήτης δε δίνει τη συγκατάθεσή 
του.  Η εναλλακτική επιλογή για απαλλοτρίωση γης δεν προωθείται επειδή ο κυκλικός κόμβος που έχει 
σχεδιαστεί θα είναι προσωρινός λόγω του ότι στα μελλοντικά ρυθμιστικά σχέδια του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως δεν προβλέπεται η κατασκευή κυκλικού κόμβου. 

4. Για επίλυση των προβλημάτων συμφόρησης που παρατηρούνται, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προωθεί 
την ακριβή οριοθέτηση του δημόσιου δρόμου στο σημείο της φωτοελεγχόμενης συμβολής και θα εξετάσει 
άλλους εναλλακτικούς τρόπους αναβάθμισης της συμβολής αυτής.  Βάσει των εναλλακτικών προτάσεων 
θα ετοιμαστεί νέο σχέδιο/μελέτη, το οποίο θα τεθεί σε προσεχή συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής του 
Κεντρικού Φορέα για την Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων στην οποία θα προσκληθεί να 
εκπροσωπηθεί και η Τοπική Αρχή.» 

Απάντηση ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.154, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 
«Αναφέρομαι στην επιστολή σας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα αναφορικά με τα πιο κάτω ζητήματα 

που θίγονται στην υπό αναφορά ερώτηση:  

(α) Ποσό των καθαρών αποδοχών από το στοίχημα ανά έτος για την περίοδο 2016-2021 
Στα πλαίσια της λογοδοσίας και διαφάνειας, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής η “ΕΑΣ”), μέσω της 
ιστοσελίδας της, εκδίδει συστηματικά τριμηνιαίες αναφορές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και 
Ποσοτικών Στοιχείων της στοιχηματικής δραστηριότητας εντός της Δημοκρατίας. Τα αποτελέσματα του 
κάθε τριμήνου που δημοσιοποιεί η ΕΑΣ, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, και στοιχεία για το ποσό των 
καθαρών αποδοχών των αδειούχων αποδεκτών από τη στοιχηματική δραστηριότητα. Όσον αφορά τα 
ζητηθέντα στοιχεία, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η ΕΑΣ το συνολικό ποσό 
των καθαρών αποδοχών από το στοίχημα για την περίοδο 2016-2021 ανέρχεται σε συνολικά σε 
€477.413.249. Σχετικός αναλυτικός πίνακας ανά έτος επισυνάπτεται ως Παράρτημα I. 
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(β) Δράσεις πρόληψης, προγράμματα προστασίας νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών που 
εκπόνησε η ΕΑΣ για την περίοδο 2016-2021 και οι αντίστοιχες πραγματικές δαπάνες 

Για τα εν λόγω ζητηθέντα στοιχεία, επισυνάπτονται ως Παράρτημα II σχετικοί αναλυτικοί πίνακες που 
ετοίμασε η ΕΑΣ για σκοπούς της παρούσας επιστολής, με περιγραφή της κάθε δράσης και τις αντίστοιχες 
δαπάνες. Σημειώνεται ότι, κατά το έτος 2016, το οποίο αποτέλεσε μια χρονιά αναδιοργάνωσης και 
αναδιάρθρωσης της ΕΑΣ, δεν πραγματοποιήθηκαν οποιεσδήποτε δράσεις αφού τον Σεπτέμβριο του 2015 
διορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είχε να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις όπως η 
στελέχωση της ΕΑΣ καθώς και η πλήρης εφαρμογή του Νόμου με την αδειοδότηση του διαδικτυακού 
στοιχήματος. 

(γ) Δράσεις της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (εφεξής η “ΑΑΕΚ”) που σχετίζονται με 
τα τυχερά παιχνίδια και την αντίστοιχη χρηματοδότηση από την ΕΑΣ, εκεί όπου υπάρχει 
Για τις δράσεις που πραγματοποίησε η ΑΑΕΚ και σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια, αρμόδιο Υπουργείο 
για να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι το Υπουργείο Υγείας.  Για το θέμα της 
χρηματοδότησης δράσεων της ΑΑΕΚ από την ΕΑΣ, σχετική είναι η απάντηση στο πιο κάτω ερώτημα.  
Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από την ΕΑΣ, κατά την εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού που 
διεξήχθηκε το 2021 η ΕΑΣ προχώρησε σε υλοποίηση δράσεων τις οποίες πρότεινε η ΑΑΕΚ. 

(δ) Προτεινόμενες δράσεις, σχέδια της ΑΑΕΚ σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια για τα οποία 
απευθύνθηκε προς την ΕΑΣ για χρηματοδότηση, αλλά δεν υπήρξε ακόμη ανταπόκριση 

Αναφορικά με τις δράσεις της ΑΑΕΚ για τις οποίες ζήτησε χρηματοδότηση από την ΕΑΣ, σύμφωνα με 
ενημέρωση που λάβαμε από την ΕΑΣ, κατά καιρούς κατατέθηκαν αιτήματα από την ΑΑΕΚ, που 
αφορούσαν -μεταξύ άλλων- προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας, οικονομική ενίσχυση 
κυβερνητικών θεραπευτικών προγραμμάτων, λειτουργία θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης από 
την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην Πάφο κ.ά.  Σχετικό με τα αιτήματα της ΑΑΕΚ 
είναι το συνημμένο Παράρτημα III.  Η ΕΑΣ στα πλαίσια αξιολόγησης των προτάσεων της ΑΑΕΚ και 
ειδικότερα του αιτούμενου ύψους χρηματοδότησης, ζητούσε από την ΑΑΕΚ περαιτέρω πληροφορίες 
χωρίς όμως να λάβει τις όποιες απαντήσεις, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η χρηματοδότηση 
οποιασδήποτε δράσης της ΑΑΕΚ. Σημειώνεται πως, για ένα μέρος των προτεινόμενων δράσεων της 
ΑΑΕΚ, είτε δεν είχαν εξουσία οι δυο οργανισμοί να παρέμβουν όπως π.χ. η ενίσχυση των εγκαταστάσεων 
του Κέντρου Πολλαπλής Παρέμβασης αφού εμπίπτει στη διαχείριση του ΟΚΥΠΥ, ενώ κάποιες δράσεις 
ήταν ήδη υπό εξέλιξη από την ΕΑΣ όπως πχ η προώθηση των τηλεφωνικών γραμμών 1454 και 1456, 
καθώς και η εκπαίδευση των επαγγελματιών μέσω σεμιναρίων που πραγματοποιούσε η ΕΑΣ σε 
συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το Gamcare, YGAM κ.λπ. 

 Σημειώνεται ότι, συνεχεία ενημέρωσης που λάβαμε από την ΕΑΣ, στην παρούσα φάση, οι δύο Αρχές είναι 
σε επαφή για μελέτη πολυεπίπεδων έργων και δράσεων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν από κοινού, με στόχο 
την ενδυνάμωση της κοινωνίας, την αποτροπή προβληματικών ή παθολογικών συμπεριφορών αλλά και στην 
ενίσχυση ατόμων που έχουν οδηγηθεί σε παθολογικές ή/και προβληματικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα, η ΕΑΣ 
θα προβεί σε ανακοίνωση προγραμμάτων σχετικά με την πρόληψη από την παθολογική ενασχόληση με το 
στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια εντός του Α' εξαμήνου του 2022. Να σημειωθεί επίσης ότι, η ΕΑΣ και η ΑΑΕΚ 
υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στις 21 Απριλίου 2021 στο οποίο καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας. Δείτε 
σχετικό Παράρτημα IV.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο Σχέδιο Δράσης της Αρχής το οποίο 
επισυνάπτεται ως Παράρτημα V.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.172, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρύση Παντελίδη 
 «Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια επιστολής σας ημερομηνίας 01/02/2022, σας 
πληροφορώ ότι οι διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαθέτουν πλήρες σύστημα και 
υποδομή λήψης βιομετρικών στοιχείων για έκδοση ή ανανέωση διαβατήριου ή/και ταυτότητας είναι οι εξής: 

1. Πρεσβεία, Αθήνα (Ελλάδα) 

2. Γενικό Προξενείο, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) 

3. Πρεσβεία, Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) 

4. Πρεσβεία, Παρίσι (Γαλλία) 

5. Πρεσβεία, Βερολίνο (Γερμανία) 

6. Πρεσβεία, Χάγη (Ολλανδία) 
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7. Πρεσβεία, Στοκχόλμη (Σουηδία) 

8. Πρεσβεία Ουάσιγκτον (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) 

9. Γενικό Προξενείο, Νέα Υόρκη (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) 

10. Ύπατη Αρμοστεία, Καμπέρα (Αυστραλία) 

11. Ύπατη Αρμοστεία, Πρετόρια (Νότιος Αφρική) 

12. Πρεσβεία, Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 

13. Πρεσβεία, Κάιρο (Αίγυπτος) 

14. Πρεσβεία, Βηρυτός (Λίβανος) 

15. Πρεσβεία, Μόσχα (Ρωσία) 

16. Ύπατη Αρμοστεία, Οτάβα (Καναδάς) 

17. Πρεσβεία, Βιέννη (Αυστρία) 

18. Πρεσβεία, Βελιγράδι (Σερβία) 

19. Πρεσβεία, Μαδρίτη (Ισπανία) 

20. Ύπατη Αρμοστεία, Νέο Δελχί (Ινδία) 

21. Πρεσβεία, Ντόχα (Κατάρ) 

22. Πρεσβεία, Σόφια (Βουλγαρία) 

23. Πρεσβεία, Πεκίνο (Κίνα) 

24. Πρεσβεία, Ριάντ (Σαουδική Αραβία) 

 Οι υπόλοιπες διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας που δεν διαθέτουν σταθμούς λήψης βιομετρικών 
στοιχείων είναι οι ακόλουθες: 

1. Πρεσβεία, Άμπου Ντάμπι (ΗΑΕ) 

2. Πρεσβεία, Αμμάν (Ιορδανία) 

3. Πρεσβεία, Μπρατισλάβα (Σλοβακία) 

4. Πρεσβεία, Βουκουρέστι (Ρουμανία) 

5. Πρεσβεία, Κοπεγχάγη (Δανία) 

6. Γενικό Προξενείο, Αγία Πετρούπολη (Ρωσία) 

7. Πρεσβεία, Βουδαπέστη (Ουγγαρία) 

8. Πρεσβεία, Ρώμη (Ιταλία) 

9. Πρεσβεία, Δουβλίνο (Ιρλανδία) 

10. Γενικό Προξενείο, Αικατερινούπολη (Ρωσία) 

11. Πρεσβεία, Κίεβο (Ουκρανία) 

12. Πρεσβεία, Μπραζίλια (Βραζιλία) 

13. Πρεσβεία, Πόλη του Κουβέιτ (Κουβέιτ) 

14. Πρεσβεία, Λισαβόνα (Πορτογαλία) 

15. Πρεσβεία, Βαρσοβία (Πολωνία) 

16. Πρεσβεία, Πράγα (Τσεχία) 

17. Πρεσβεία, Τόκιο (Ιαπωνία) 

18. Πρεσβεία, Αβάνα (Κούβα) 

19. Πρεσβεία, Ελσίνκι (Φινλανδία) 

20. Πρεσβεία, Αγία Έδρα (Βατικανό) 

21. Γενικό Προξενείο, Κρασνοντάρ (Ρωσία) 

22. Πρεσβεία, Μουσκάτ (Ομάν) 
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23. Αντιπροσωπεία, Ραμάλα (Κράτος Παλαιστίνης) 

24. Γενικό Προξενείο, Σαμάρα (Ρωσία) 

25. Πρεσβεία, Τεχεράνη (Ιράν) 

26. Πρεσβεία, Δαμασκός (Συρία).» 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.180, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 
 «Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση σας διαβιβάζεται η απαντητική επιστολή του Υπουργείου 
Εσωτερικών προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναφορικά με την παράνομη παγίδευση πτηνών στην Κύπρο και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του 
περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003 (Ν.152(Ι)2003):  

 “Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και με την παρούσα σας υποβάλλω τις απόψεις/σχόλια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας επί των θεμάτων που εγείρονται στην επιστολή σας και αφορούν κυρίως τα μέτρα τα οποία 
λαμβάνονται για να ανατραπεί η αύξηση των επιπέδων παγίδευσης προστατευόμενων πτηνών, καθώς και 
θέματα που αφορούν τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο του 2003 (Ν. 
152(Ι)/2003). 

2.  Η παράνομη παγίδευση, στις περιοχές που οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ασκούν 
αποτελεσματικό έλεγχο, έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και σε αυτό έχουν διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο τα αποτρεπτικά εξώδικα πρόστιμα που επιβάλλονται από τον Ιούλιο του 2017. 

 Επιπρόσθετα, φέρω εις γνώση σας τα πιο κάτω: 

 (α)  Η Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά τη συζήτηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων 
Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017 (Ν. 152(Ι)/2003), αποφάσισε τη μείωση 
του εξώδικου προστίμου για τα αδικήματα που έχουν σχέση με την κατοχή και χρήση ξοβέργων, 
από €2.000 (όπως προβλεπόταν στο αρχικό Νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών) 
σε €200. 

(β) Με βάση την πιο πάνω τροποποίηση, στην περίπτωση που ένα πρόσωπο με ξόβεργα παγιδεύσει 
άγριο πτηνό από τα πέραν των 310 ειδών που περιλαμβάνονται στη σχετική Νομοθεσία, σε 
ανοικτή περίοδο κυνηγίου, τότε, στο εξώδικο πρόστιμο των €200 για χρήση ξοβέργων, 
προστίθεται πρόστιμο €200 για το αδίκημα της εκ προθέσεως σύλληψης άγριων πτηνών, ενώ το 
εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται αναλόγως του αριθμού των ξοβέργων που χρησιμοποιήθηκαν αλλά 
και των πτηνών που έχουν συλληφθεί παράνομα. 

  (i)  Για παγίδευση ειδών, με ξόβεργα, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VI του υπό 
αναφορά Νόμου, το εξώδικο αυξάνεται κατά €10 για κάθε ένα πτηνό πέραν των πενήντα. 

  (ii) Για παγίδευση ειδών, με ξόβεργα, που περιλαμβάνονται τόσο στο Παράρτημα VI όσο και 
στο Παράρτημα I του ιδίου Νόμου, το εξώδικο αυξάνεται κατά €100 για κάθε ένα πτηνό 
πέραν του ενός. 

  (iii) Για κάθε ένα ξόβεργο που χρησιμοποιήθηκε πέραν των 72, το εξώδικο αυξάνεται κατά €10. 

3. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω πρόνοια δεν ισχύει για σύλληψη θηρεύσιμων ειδών με ξόβεργα, όπου το 
εξώδικο πρόστιμο παραμένει στα €2.000. 

4. Σύμφωνα με την ίδια πιο πάνω τροποποίηση του 2017, το εξώδικο πρόστιμο για ένα πρόσωπο που θα 
θήρευε με κυνηγετικό όπλο ένα από τα πτηνά των Παραρτημάτων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, θα ήταν 
€2.000. Με αυτό ως αφορμή, δηλ. τη μεγάλη διαφορά στο εξώδικο πρόστιμο για το ίδιο ουσιαστικά αδίκημα 
(θανάτωση άγριου πτηνού με ξόβεργο €200 πρόστιμο - θανάτωση άγριου πτηνού με κυνηγετικό όπλο 
€2.000), τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ετοίμασαν σχετική Πρόταση Νόμου, με 
σκοπό τη μείωση του εξώδικου προστίμου σε πρόσωπα που θα θήρευαν ένα προστατευόμενο άγριο 
πτηνό με τη χρήση κυνηγετικού όπλου. Λόγω του ότι η σχετική Πρόταση Νόμου δημιουργούσε διάφορα 
θέματα και προβλήματα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ζήτησε από την εκτελεστική εξουσία 
να ετοιμάσει σχετικό Νομοσχέδιο, με σκοπό να υπάρχει ισοζύγιο στα εξώδικα πρόστιμα. 

5. Με την τροποποίηση του υπό αναφορά Νόμου το 2020 και παρόλο ότι το εξώδικο πρόστιμο για την 
παράνομη θήρευση κάποιων ειδών έχει μειωθεί στα €200, εντούτοις επιτυγχάνονται τα πιο κάτω: 

(i) Το αδίκημα της χρήσης ξοβέργων κατά την αναπαραγωγική περίοδο τιμωρείται με εξώδικο 
πρόστιμο €8.000, συνδυάζεται πάντοτε με το αδίκημα της καταδίωξης άγριων πτηνών σε 
απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου κάτι που σημαίνει ότι το αδίκημα της χρήσης ξοβέργων κατά την 
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κλειστή περίοδο κυνηγίου αρχίζει από τις €9.000 και αυξάνεται αναλόγως εάν αυτό συνδυάζεται και 
με άλλα αδικήματα.   

 (ii)  Περιορισμός της λίστας των πτηνών όπου το εξώδικο πρόστιμο για σύλληψη τους με ξόβεργα είναι 
€200, από 310 είδη σε μόνο 142.  Το πρόστιμο θα αυξάνεται κατά €10 για κάθε ένα πτηνό πέραν 
των πενήντα. 

 (iii)  Ακόμη περισσότερη προστασία των ειδών που ο πληθυσμός τους κινδυνεύει   ή δεν είναι σταθερός. 

 (iv) Καθορισμός εξώδικου προστίμου €200 σε πρόσωπο που θηρεύει με κυνηγετικό όπλο, έστω και 
ένα πτηνό από τα πιο πάνω 14 είδη, νοουμένου ότι αυτό δεν συνδυάζεται με οποιοδήποτε άλλο 
αδίκημα. Συγκεκριμένα, εάν η πιο πάνω παρανομία λάβει χώρα σε απαγορευμένη περιοχή 
κυνηγίου ή σε κλειστή περίοδο κυνηγίου ή από πρόσωπο που δεν έχει ανανεωμένη άδεια κυνηγίου, 
τότε το εξώδικο πρόστιμο θα είναι μεγαλύτερο από €2.000. 

 (ν) Καθορισμός του ίδιου εξώδικου προστίμου (€200) σε πρόσωπο που θηρεύει με κυνηγετικό όπλο ή 
ξόβεργο έστω και ένα πτηνό από τα πιο πάνω 14 είδη, νοουμένου ότι αυτό δεν συνδυάζεται με 
οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. 

 (νi)  Αύξηση του εξώδικου προστίμου από €200 σε €2.000 για παγίδευση με ξόβεργα των υπόλοιπων 
300 ειδών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 14 ειδών. 

6.  Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω: 

 (i)  Για παγίδευση ή παράνομη θήρευση ειδών που περιλαμβάνονται τόσο στο Παράρτημα VI όσο και 
στο Παράρτημα I του πιο πάνω Νόμου, το εξώδικο πρόστιμο θα είναι €2.000 και θα αυξάνεται κατά 
€100 για κάθε ένα πτηνό που συλλαμβάνεται ή θηρεύεται παράνομα, πέραν του ενός. Π.χ. 
παγίδευση ή παράνομη θήρευση τριών πτηνών από τα πιο πάνω είδη, το εξώδικο πρόστιμο θα 
είναι μεγαλύτερο ή ίσο των €2.200 αναλόγως της περίπτωσης. 

 (ii) Για παγίδευση ή παράνομη θήρευση ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VI αλλά δεν 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του Νόμου, εξαιρουμένου των αρπακτικών πτηνών, το εξώδικο 
πρόστιμο θα είναι €2.000 και θα αυξάνεται κατά €10 για κάθε ένα πτηνό που συλλαμβάνεται ή 
θηρεύεται παράνομα, πέραν του ενός. Π.χ. παγίδευση ή παράνομη θήρευση τριών πτηνών από τα 
πιο πάνω είδη, το εξώδικο πρόστιμο θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο των €2.020 αναλόγως της 
περίπτωσης. 

(iii) Για παγίδευση ή παράνομη θήρευση αρπακτικών πτηνών το εξώδικο πρόστιμο θα είναι €2.000 και 
θα αυξάνεται κατά €300 για κάθε ένα αρπακτικό πτηνό που συλλαμβάνεται ή θηρεύεται παράνομα, 
πέραν του ενός. Π.χ. παγίδευση ή παράνομη θήρευση τριών από τα πιο πάνω είδη, το εξώδικο 
πρόστιμο θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο των €2.600 αναλόγως της περίπτωσης. 

7. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το εξώδικο πρόστιμο για θανάτωση πτηνού που περιλαμβάνεται 
στη λίστα των ειδών υπό απειλή είναι €16.000 και αυξάνεται κατά €4.000 για κάθε ένα πτηνό υπό απειλή 
που συλλαμβάνεται ή θηρεύεται παράνομα, πέραν του ενός. 

8. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, είναι σαφές ότι η φιλοσοφία της συγκεκριμένης Νομοθεσίας δεν ευνοεί 
την παράνομη παγίδευση, αλλά αντίθετα γίνεται ακόμα πιο αυστηρή στα θέματα παράνομης παγίδευσης 
και θήρευσης προστατευόμενων πτηνών, ένα θέμα που διαχρονικά ταλανίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. 

9. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι, από την ημέρα εφαρμογής της υπό αναφορά Νομοθεσίας, 
έχουν καταγγελθεί 138 υποθέσεις που αφορούσαν κατοχή ή/και χρήση ξόβεργών, δηλ. μέσος όρος 28 
υποθέσεις ανά έτος (14/7/2017 - 19/10/2021), αριθμός σχεδόν διπλάσιος από το μέσο όρο που αφορά τα 
έτη 2015 και 2016 που δεν ίσχυαν τα εξώδικα πρόστιμα (15 υποθέσεις ανά έτος). Σχετικός πίνακας 
φαίνεται πιο κάτω. 

Έτος Αριθμός υποθέσεων για κατοχή και χρήση ξοβέργων 

2015 17 

2016 13 

1/1/2017- 13/7/2017 4 

 
2 Αμπελοπούλι (Sylvia atricapilla), Μελισσοφάγος (Merops apiaster), Σπίνος (Fringilla coelebs), Σπουργίτης ο 
ισπανικός (Passer htspaniolensis), Σττιτοαπουργίτης (Ιτρούθος) (Passer domesticus), Κοκκινολαίμης 
(Κοτσιηνοπούπττουφος) (Erithacus rubecula), Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis), Στακτομυνοχάφτης (Muscicapa 
striata), Μουγιαννούην (Phylioscopus cottybita), Θαμνοφυλλοσκόπος (Phyiloscopus trochiius), Καλαμοταμίδα 
(Acrocephalus scirpaceus), Βουρλοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus), Μουγιαννούην (Cettia cetti), Συκοφάγος 
(Φλορκός ή Κλορκός) (Oriolus oriolus) 
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14/7/2017-31/12/2017 22 

2018 21 

2019 27 

2020 32 

2021 μέχρι 19/10 36 

10. Παράλληλα, κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι υποθέσεις που καταγγέλθηκαν από τις διωκτικές αρχές 
και αφορούν παράνομη παγίδευση ξεπερνούν τις 210, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αρχές του Κράτους 
εφαρμόζουν τη σχετική Νομοθεσία. 

11. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό ότι οι θηροφύλακες και οι αστυνομικοί δεν είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν το είδος των αγρίων πτηνών που κατάσχονται ως τεκμήρια, με αποτέλεσμα να 
επιβάλλονται λανθασμένα εξώδικα πρόστιμα, σημειώνεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Επισημαίνεται ότι για 
κάθε υπόθεση όπου συλλέγονται τεκμήρια, αυτά κατατίθενται στους κατά τόπους Αστυνομικούς Σταθμούς 
συνοδευόμενα από σχετική γραπτή κατάθεση του θηροφύλακα ή του αστυνομικού που προέβηκε στην 
καταγγελία. Στην περίπτωση που στην υπόθεση έχουν κατασχεθεί άγρια πτηνά ως τεκμήρια, τότε 
εξειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο μέλος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας καλείται στον 
Αστυνομικό Σταθμό όπου καταθέτει γραπτώς το είδος στο οποίο ανήκει το κάθε άγριο πτηνό που 
παραλήφθηκε ως τεκμήριο και, αφού ληφθεί υπόψη το είδος των άγριων πτηνών, εκδίδεται το σχετικό 
εξώδικο πρόστιμο. 

12. Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.”» 

Απάντηση ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.088, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. 

Βαλεντίνου Φακοντή 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

α)  Η λήψη απόφασης αναφορικά με το σχέδιο αναδασμού σε περιοχή της κοινότητας Σαλαμιού έγινε στις 12 
Αυγούστου 2002.  Το εν λόγω σχέδιο αφορά αρδευόμενο αναδασμό και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.  
Σημειώνεται, ότι η διαδικασία έχει καθυστερήσει καθότι από το 2013 μέχρι το 2018, είχαν σταματήσει όλες 
οι εργασίες του Τμήματος Αναδασμού, λόγω υλοποίησης δεσμεύσεων του Μνημονίου μεταξύ Κυπριακής 
Δημοκρατίας και Τρόικας. 

β)  Το σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής και το σχέδιο συμπληρωματικού οδικού δικτύου της περιοχής 
αναδασμού Σαλαμιού δημοσιεύτηκαν στις 7 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
20(5) και 26(1) των περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων 24(1) του 1969 έως 
70(1) του 2018.  Ακολούθησε η εξέταση των ενστάσεων από την Επιτροπή Αναδασμού, εντός Ιουλίου 
2020. Το τροποποιημένο σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής επαναδημοσιεύτηκε την 1η Δεκεμβρίου 
2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26(2) της περί αναδασμού Νομοθεσίας. 

γ)  Ακολούθως, εντός του Σεπτεμβρίου 2021 εξετάστηκαν από την Αρμόδια Επιτροπή δεκαέξι Ιεραρχικές 
Προσφυγές, που είχαν υποβληθεί.  Μετά την οριστικοποίηση των πρακτικών της διαδικασίας αυτής, θα 
ακολουθήσει νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Αναδασμού και επαναδημοσίευση του σχεδίου ενοποίησης 
και αναδιανομής. 

δ)  Στην παρούσα φάση κατασκευάζεται το συμπληρωματικό σχέδιο οδικού δικτύου, το οποίο αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2022.  Το σχέδιο θα ολοκληρωθεί με την κτήση κατοχής των νέων τεμαχίων από 
τους ιδιοκτήτες, που εκτιμάται ότι θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022.  Σημειώνεται, ότι μετά την κτήση 
κατοχής οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να προμηθεύονται προσωρινούς τίτλους ιδιοκτησίας.  Αμέσως μετά θα 
ακολουθήσει η δημοσίευση του Καταλόγου Δαπανών που προγραμματίζεται περί το τέλος του τρέχοντος 
έτους. 

2.  Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις.» 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Στο Κεφάλαιο Τέταρτο δεν υπάρχουν θέματα.  Και εδώ αισίως φθάσαμε στο τέλος της σημερινής 
συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.   

 Η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2022, με ημερήσια διάταξη 
η οποία θα σας σταλεί.  

 [Στις 14 Μαρτίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της εικοστής δεύτερης συνεδρίασης της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου:   
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 Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2022, στις 4.00 μ.μ., έχει ως 
ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1.  Ο περί της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους 

μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.027-2022). 

 2.  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας 
Αναφορικά με Συνεργασία στον Τομέα Προστασίας Έναντι 
Καταστροφών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.036-2022). 

 3.  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2022 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.037-2022). 

 4.  Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού 
Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.092-2021). 

 5.  Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.091-2021). 

 6.  Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.154-2021). 

 7.  Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.155-2021). 

 8.  Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 

(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου Χριστόφια και 
Γιώργου Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.163-2021). 

 9.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 
του 2021. 

(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου Χριστόφια και 
Γιώργου Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.164-2021). 

 10.  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και 
Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Κόμματος). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.017-2022). 

 11.  Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των 
Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.186-2021). 

 12.  Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Θέσεις 
Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ και Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.015-2022). 
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 13.  Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.017-2022). 

 14.  Οι περί Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου - Θέση 
Εκτελεστικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.020-2022). 

 15.  Οι περί Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής - Θέση Ανώτερου 
Λειτουργού Πληροφορικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.023-2022). 

Αποσύρεται και 
Επανακατατίθεται 

16.  Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.007-2022). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι 
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και η πορεία υλοποίησής τους, η 
νομοθετική πρωτοβουλία "Fit for 55" για μείωση κατά πενήντα πέντε 
τοις εκατό (55%) των ρύπων μέχρι το 2030 και η ανάγκη 
προγραμματισμού της επερχόμενης πράσινης μετάβασης χωρίς 
οικονομικές επιπτώσεις.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 

(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

 3. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).] 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης:  5.10 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Δημητρίου Αννίτα  Κουλλά Ονούφριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Μαυρίδης Μάριος 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 
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Γεωργιάδης Χάρης Σύκας Νίκος 

Γεωργίου Νίκος Τορναρίτης Νίκος 

Δημητρίου Δημήτρης Τσιρίδου Φωτεινή 

Δίπλαρος Ευθύμιος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Κάρουλλας Γιώργος  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Δαμιανού Άριστος Στεφάνου Στέφανος 

Καυκαλιάς Αντρέας Φακοντής Βαλεντίνος 

Κέττηρος Νίκος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 
Κουκουμάς Γιώργος Χριστόφιας Χρίστος  

Κώστα Κώστας  
ΔΗΚΟ 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σενέκης Χρίστος 

Μυλωνάς Παύλος  

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας  

Ευσταθίου Κωστής  

ΔΗΠΑ 
Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 
Τρυφωνίδης Αλέκος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Παπαδούρης Σταύρος  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπωνꓽ 

α. Συμμετοχή της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου ως επικεφαλής και των κ. Μαρίνας Νικολάου και Κωστή 
Ευσταθίου στην 67η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των κοινοβουλίων των 
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC). 

β. Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας 
και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. 

2. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 
2021» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022».  

3. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 
2021» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022». 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων 
και Τεχνών του 2022 Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Πανίκος Λεωνίδου, Χρίστος Χριστόφιας, Γιώργος 
Κάρουλλας, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Αλέκος Τρυφωνίδης, Ανδρέας Αποστόλου) και ψήφισή του σε νόμο. 
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5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Κυριάκος Χατζηγιάννης, Σταύρος Παπαδούρης, Μιχάλης Γιακουμή, 
Άριστος Δαμιανού) και ψήφισή του σε νόμο. 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο 
(με αρ. 2). 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021» και για τους κανονισμούς «Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021», αγορεύσεις και συζήτηση [Νίκος Κέττηρος, Μιχάλης Γιακουμή, Λίνος Παπαγιάννης, Πανίκος 
Λεωνίδου, Κωστής Ευσταθίου, προεδρεύων (Ζαχαρίας Κουλίας)], ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και 
έγκριση των κανονισμών. 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο με 
τον τίτλο «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 
Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

9. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, 
την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 
αγορεύσεις (Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Κωστής Ευσταθίου, Αλέκος Τρυφωνίδης, Πανίκος Λεωνίδου, Νίκος 
Τορναρίτης) και ψήφισή της σε νόμο.  

10. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

11. Ερωτήσεις βουλευτών: 

 Πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών - 
Επικαιροποιημένοι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνων πλημμύρας στη Δημοκρατία - 
Έσοδα που προέρχονται από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής αέριων ρύπων και δράσεις στις 
οποίες δαπανήθηκαν - Κυνήγι στην προστατευόμενη περιοχή "Natura" της Λίμνης Παραλιμνίου και 
λειτουργία σκοπευτηρίου - Τοπικό σχέδιο για τη Χερσόνησο Ακάμα. 

12. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Στοιχεία για παράνομη εργοδότηση - Συμπερίληψη στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2022 
κονδυλίων για το έργο βελτίωσης της λεωφόρου Έμπας - Ερωτήματα σχετικά με το νομοσχέδιο για τη 
νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου - Κυκλοφοριακό πρόβλημα στην έξοδο του δρόμου Δρομολαξιάς-
Μενεού - Διάθεση ποσοστού αποδοχών από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για προστασία παιχτών - 
Υποδομή λήψης βιομετρικών στοιχείων για έκδοση πιστοποιητικών από πρεσβείες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο εξωτερικό - Επιστολή του Επιτρόπου της ΕΕ για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την 
Αλιεία για την παράνομη παγίδευση πτηνών στην Κύπρο και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του περί 
Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου - Αναδασμός στη Σαλαμιού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 17ης Μαρτίου 2022 

Ώρα έναρξης:  4.06 μ.μ. 

Αρ. 22 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλό απόγευμα! 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλώ να διαπιστωθεί αν υπάρχει 
απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η 21η Μαρτίου καθιερώθηκε ως Ημέρα της Μεσογείου με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Μεσογείου το 2008. 

 Ως ιδρυτικό μέλος της Συνέλευσης η Βουλή των Αντιπροσώπων τιμά την ημέρα αυτή, που φέτος είναι 
αφιερωμένη στον ρόλο των κοινοβουλίων στην προστασία του πλανήτη και της περιοχής της Μεσογείου.  Η 
προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η επίτευξη της βιωσιμότητας 
εντάσσονται στις θεματικές προτεραιότητες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, όπως και της 
Βουλής των Αντιπροσώπων.  

 Η Μεσόγειος, οίκος πλούσιας βιοποικιλότητας και ανεκτίμητων οικοσυστημάτων, επηρεάζεται ιδιαίτερα 
από την κλιματική κρίση, αλλά και από τη ρύπανση σε ξηρά και θάλασσα με ολέθριες συνέπειες στις τοπικές 
κοινωνίες.  Με αύξηση της θερμοκρασίας σε ρυθμούς κατά 20% ταχύτερους συγκριτικά με τον παγκόσμιο μέσο 
όρο και με προβλεπόμενη την άνοδο της στάθμης της θάλασσας πέραν του ενός μέτρου έως το 2100, η 
Μεσόγειος θα αποτελεί την ταχύτερα θερμαινόμενη και την πιο αλμυρή θάλασσα στον πλανήτη μας.  Πολλές 
περιοχές της Μεσογείου πλήττονται συχνά από ξηρασία, πλημμύρες, πυρκαγιές, έλλειψη πόσιμου νερού, αλλά 
και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία απειλούν όχι μόνο τη φυσική, αλλά και την οικονομική επιβίωση 
των τοπικών κοινωνιών. 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των καιρών και θέτοντας ως 
προτεραιότητα τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και κρίσης, είναι αποφασισμένη να συμβάλει στην επίτευξη 
των φιλόδοξων στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ώστε να 
καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.  Σε αυτό το πλαίσιο προωθεί τις αναγκαίες νομοθετικές 
ρυθμίσεις που σκοπούν στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, καθώς και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για μια βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Στους φετινούς εορτασμούς της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου περιλήφθηκε και 
διαγωνισμός ζωγραφικής μεταξύ μαθητών και μαθητριών δημοτικών σχολείων με θέμα «Ο ρόλος των 
κοινοβουλίων στην προστασία του πλανήτη και την περιοχή της Μεσογείου».  Στον διαγωνισμό συμμετείχαν και 
μαθητές και μαθήτριες από όλα τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου, που αποτύπωσαν περίτεχνα τις ιδέες τους για 
την προστασία του πλανήτη. 
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 Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η προστασία του μοναδικού φυσικού πλούτου της Μεσογείου.  Και 
πρέπει η Μεσόγειος να καταστεί χώρος περιβαλλοντικής ασφάλειας, οικολογικής συνείδησης, βιώσιμης 
ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου ως βασική προϋπόθεση στις προσπάθειές μας για επίτευξη συνθηκών 
ειρήνης και σταθερότητας στην πολύ ευαίσθητη περιοχή μας. 

 Επίσης, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε υποχρέωση να αναφερθούμε στην 
εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων.  Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, η οποία 
τιμάται την 21η Μαρτίου κάθε έτους, καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
το 1966 μετά τα τραγικά γεγονότα της 21ης Μαρτίου του 1960 στη Νότια Αφρική, όπου έχασαν τη ζωή τους 
δεκάδες και τραυματίστηκαν εκατοντάδες από αστυνομικά πυρά στη διάρκεια ειρηνικής διαδήλωσης φοιτητών 
κατά του απαρτχάιντ, συγκλονίζοντας την κοινή γνώμη. 

 Έξι δεκαετίες περίπου αργότερα και ενώ σε πολλές χώρες ρατσιστικοί νόμοι και πρακτικές έχουν 
καταργηθεί με την επικύρωση σχεδόν παγκοσμίως της Διεθνούς Σύμβασης για την Κατάργηση Κάθε Μορφής 
Φυλετικών Διακρίσεων, κάποιοι συνάνθρωποί μας εξακολουθούν να υφίστανται το στίγμα των φυλετικών 
διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας. 

 Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες ρατσιστικών πράξεων και συμπεριφορών, τοξικής ρητορικής μίσους, 
καταπάτησης των βασικών αρχών ισότητας, που υπαγορεύουν επιτακτικά την ανάγκη λήψης μέτρων, με στόχο 
την αναθεώρηση προκαταλήψεων, προνομίων και κοσμοθεωρίας, αλλά κυρίως την ανάγκη για δράση. 

 Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το σχέδιο δράσης για μία ανθρωποκεντρική, 
ψηφιακά ενδυναμωμένη Ευρώπη έως το 2030, που διαμορφώνει τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
προτείνει ένα σύνολο κοινωνικών στόχων εγκεκριμένων από τους ηγέτες και τις ηγέτιδες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) στην Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής του Πόρτο τον Μάιο του 2021.  Εντός του πλαισίου καταγράφεται 
και η πρωτοβουλία για την επέκταση του ευρωπαϊκού «καταλόγου εγκλημάτων», ώστε να περιλαμβάνει τη 
ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους βάσει κριτηρίων που ορίζονται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ECRI) 
προβαίνει ήδη σε συναντήσεις στην Κύπρο με κυβερνητικές και μη υπηρεσίες, με στόχο την προετοιμασία 
αξιολόγησης στο πλαίσιο του 6ου κύκλου παρακολούθησης των κρατών μελών. 

 Ως Βουλή των Αντιπροσώπων θεωρούμε την παγκόσμια ημέρα αυτή ως μέρα αφύπνισης για όλα όσα 
έχουμε ακόμη να κάνουμε για μια ανοικτή και ελεύθερη κοινωνία χωρίς διακρίσεις.  Συμμετέχουμε στον αγώνα 
κατά των φυλετικών διακρίσεων, του σεξισμού και της ρατσιστικής βίας και παράλληλα συμβάλλουμε στην 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού οράματος για δικαιοσύνη, ισότητα και ελευθερία. 

 Στα πλαίσια των εργασιών της 16ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Μεσογείου, που έλαβε χώρα στις 9 και 10 Μαρτίου 2022 στο Ντουμπάι, η Συνέλευση μέσα από τον θεσμό των 
ετήσιων βραβείων της τίμησε εξέχουσες προσωπικότητες και οργανισμούς, οι οποίοι με τη δράση τους 
συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών και στόχων της Συνέλευσης και στη συνεργασία μεταξύ των λαών της 
Μεσογείου. 

 Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να ανακοινώσουμε σήμερα και ενώπιον της ολομέλειας ότι το 
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, του οποίου την υποψηφιότητα πρότεινε η Βουλή των Αντιπροσώπων, συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στους βραβευθέντες από τη Συνέλευση.  Η βράβευση του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος αποτελεί ένδειξη 
αναγνώρισης εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου του πολυσχιδούς έργου του ιδρύματος 
εντός και εκτός Κύπρου και του ρόλου του ως γέφυρας μεταξύ των λαών της περιοχής.  Μέσα από το εξαίρετο 
επιστημονικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί και την πλούσια δράση του στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα υπερβαίνει τα όρια της Κύπρου, κάνοντάς μας περήφανους για την όλη 
συνεισφορά του στον τομέα της επιστήμης, αλλά και για την ανεκτίμητη προσφορά του και αλληλεγγύη του προς 
την κυπριακή κοινωνία. 

 Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής, για να εκφράσω, για ακόμα μία φορά, εκ μέρους όλων θερμά 
συγχαρητήρια στο διοικητικό συμβούλιο και όλο το προσωπικό για το θεάρεστο έργο που επιτελούν. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Η 22α Μαρτίου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, ένα 
βασικό αγαθό στο οποίο η πρόσβαση επιβάλλεται να είναι καθολική και χωρίς διακρίσεις.  Ο ΟΗΕ, δεδομένης 
της παγκόσμιας κρίσης για το νερό, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει όλα τα κράτη, ώστε να αναλάβουν δράσεις 
για θέματα που σχετίζονται με το νερό, έχει θέσει την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων σε κεντρική θέση 
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στους στόχους του για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Το νερό έχει τεράστια και πολυδιάστατη αξία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και 
ως εκ τούτου η πρόσβαση σε αυτό συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και προαπαιτούμενο για την 
προστασία από τις μολυσματικές ασθένειες, που βλάπτουν σοβαρά την ανθρώπινη υγεία και συχνά οδηγούν 
στον θάνατο.  Η περίοδος της πανδημίας έχει καταδείξει με σαφή τρόπο ότι το νερό αποτελεί απαραίτητο 
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σύμμαχο της ανθρωπότητας για την προστασία της από τη μετάδοση του κορωνοϊού.  Παρ’ όλα αυτά, 
εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως στερούνται την πρόσβαση σε καθαρό νερό με τραγικό αντίκτυπο στις 
συνθήκες διαβίωσης, την αξιοπρέπεια και την υγεία τους. 

 Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού για τη φετινή χρονιά είναι τα υπόγεια ύδατα, ένας ανυπολόγιστης 
σημασίας πόρος, που όμως συχνά παραβλέπεται, καθώς βρίσκεται εκτός του οπτικού μας πεδίου.  Ο ρόλος των 
υπόγειων υδάτων είναι ζωτικός όσον αφορά τις καλλιέργειες, τη βιομηχανία και την οικονομία, γι’ αυτό και η 
προστασία τους αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ όρο για την πρόληψη των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και 
τη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων και κατ’ επέκταση του ανθρώπινου πολιτισμού. 

 Ως Βουλή των Αντιπροσώπων υπογραμμίζουμε την ανάγκη για αδιάλειπτη καλλιέργεια υδατικής 
συνείδησης, αλλά και για τη χάραξη πολιτικής για τον έλεγχο και την προστασία των υπόγειων υδάτων με βάση 
όλες τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διασφαλίσουμε τη ζωή στον πλανήτη μας. 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 9 και 10 Μαρτίου ο κ. Ανδρέας Πασιουρτίδης, ως επικεφαλής, η κ. Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, ο κ. 
Χρίστος Ορφανίδης και ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου συμμετείχαν στις εργασίες της 16ης Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου στο Ντουμπάι. 

 Στο πλαίσιο συζήτησης για τη μετανάστευση η κ. Σούπερμαν, αναφερόμενη στις νέες προσφυγικές ροές 
συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία, υπογράμμισε την ανάγκη εφαρμογής μηχανισμών δίκαιης κατανομής των 
βαρών μεταξύ των κρατών.  Επεσήμανε επίσης το δυσανάλογο βάρος που επωμίζεται η Κύπρος ως χώρα 
πρώτης γραμμής, στηλιτεύοντας τη συστηματική εργαλειοποίηση από την Τουρκία μεταναστών τους οποίους 
διοχετεύει στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των κατεχομένων. 

 Σε παρέμβασή του σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις ο κ. Πασιουρτίδης εξέφρασε ανησυχία για 
την ανθρωπιστική κρίση και τις καταστροφικές κοινωνικοοικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες του πολέμου 
στην Ουκρανία.  Ο κ. Πασιουρτίδης σημείωσε το σχετικό καταδικαστικό ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων 
και τόνισε την ανάγκη επιστροφής στον διάλογο για τερματισμό του πολέμου.  Επέκρινε παράλληλα την 
υποκρισία της Τουρκίας, η οποία επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο για την Ουκρανία, ενώ το παραβιάζει κατάφωρα 
στην Κύπρο, τονίζοντας ότι πρέπει η διεθνής κοινότητα να επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα σε όλες τις 
περιπτώσεις παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο παραβάτης. 

 Εξάλλου, στα πλαίσια του θεσμού των ετήσιων βραβείων της Συνέλευσης βραβεύθηκε το Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα, την υποψηφιότητα του οποίου πρότεινε η Βουλή των Αντιπροσώπων, για την ενεργό συμβολή του 
ιδρύματος μέσω του πολυσχιδούς έργου του στην προώθηση των στόχων της Συνέλευσης και στη συνεργασία 
μεταξύ των λαών της Μεσογείου. 

 Στις 11 Μαρτίου ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, ειδικός αντιπρόσωπος για τη συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΚΣ ΟΑΣΕ), συμμετείχε σε έκτακτη διαδικτυακή συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της Συνέλευσης. 

 Στο πλαίσιο συζήτησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο κ. Χατζηγιάννης υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης 
κατάπαυσης του πυρός και εντατικοποίησης των προσπαθειών για εξεύρεση διπλωματικής λύσης.  Τόνισε 
επίσης την ανάγκη αύξησης της ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες, αλλά και για όσους παραμένουν 
στην Ουκρανία χωρίς πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και τη σημασία διασφάλισης των 
ανθρωπιστικών διαδρόμων με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και στήριξη των ασυνόδευτων παιδιών. 

 Στις 11 και 12 Μαρτίου 2022 τα μέλη της κυπριακής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στη Διάσκεψη για 
το Μέλλον της Ευρώπης κ. Μαρίνα Νικολάου, κ. Χρύσης Παντελίδης και κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου συμμετείχαν 
στις εργασίες της 4ης Ολομέλειας της Διάσκεψης, καθώς και σε προπαρασκευαστική συνάντηση των 
αντιπροσωπιών των εθνικών κοινοβουλίων που προηγήθηκε.   

 Η κ. Νικολάου συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας της Διάσκεψης για την Ισχυρότερη Οικονομία, την 
Κοινωνική Δικαιοσύνη και τις Θέσεις Εργασίας, ο κ. Παντελίδης στην Ομάδα Εργασίας για τον Ψηφιακό 
Μετασχηματισμό και η κ. Ατταλίδου στην Ομάδα Εργασίας για την Κλιματική Αλλαγή και το Περιβάλλον.  

 Στο πλαίσιο συζήτησης για τη μετανάστευση η κ. Νικολάου τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης των 
γενεσιουργών αιτίων της συνεχιζόμενης προσφυγικής κρίσης.  Σημείωσε ότι η ετοιμότητα της ΕΕ να παράσχει 
προστασία σε πρόσφυγες από την Ουκρανία αποτελεί θετικό βήμα, επικρίνοντας παράλληλα την επιλεκτική 
ευαισθησία που επιδεικνύει η Ένωση στο προσφυγικό, ιδιαίτερα σε σχέση με την Τουρκία. 

 Κατά τη συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ο κ. Παντελίδης επισήμανε ότι η εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία έχει καταδείξει την ανάγκη για προληπτική δράση της ΕΕ σε όλους τους τομείς, 
περιλαμβανομένης της ψηφιακής τεχνολογίας.  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ανέφερε, πρέπει να είναι 
ανθρωποκεντρικός, να καθιστά την τεχνολογία προσβάσιμη σε όλους και να διασφαλίζει την εξυπηρέτηση των 
πολιτών και την προστασία τους από τη χειραγώγηση και την παραπληροφόρηση. 
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 Η κ. Ατταλίδου σε παρέμβασή της κατά τη συζήτηση με θέμα τη νεολαία, την παιδεία και τον πολιτισμό 
καταδίκασε την παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι οι πρόσφυγες, 
ιδιαιτέρως τα παιδιά και οι νέοι, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη ζωή και την εκπαίδευσή τους 
απρόσκοπτα και παράλληλα ότι οι νέοι Ευρωπαίοι χρειάζονται μία ισχυρή Ένωση που με επίκεντρο τις 
ευρωπαϊκές αρχές και αξίες θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών. 

 Στις 14 Μαρτίου η κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου συμμετείχε στην Ετήσια Κοινοβουλευτική Συνάντηση της 66ης 
Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών, που συνδιοργάνωσαν διαδικτυακά η Διακοινοβουλευτική Ένωση και 
η UN Women, με θέμα  «Ο ρόλος της ηγεσίας των γυναικών και των κοινοβουλίων που ανταποκρίνονται στο 
φύλο στη δράση για το κλίμα». 

 Κατά τη συζήτηση η κ. Ατταλίδου αναφέρθηκε στον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων για την επίτευξη 
περιβαλλοντικών στόχων, τονίζοντας τη σημασία ενίσχυσης της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να περιλαμβάνει και 
άλλους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η ισότητα.  Απαιτείται, τόνισε, ισχυρότερη κοινοβουλευτική 
δέσμευση για τη διασφάλιση της διασύνδεσης της δράσης για το κλίμα με την ισότητα των φύλων και την 
υιοθέτηση νομοθεσίας και πολιτικών για το περιβάλλον οι οποίες να προωθούν την ισότιμη συμμετοχή των 
γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

 Στις 14 και 15 Μαρτίου  ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων κ. Χάρης Γεωργιάδης ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση συμμετείχε στην 3η Συνάντηση 
Νοτίου Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, που συνδιοργάνωσαν το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η 
εφημερίδα «Καθημερινή» και το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας στην Ουάσινγκτον.  Στο πλαίσιο αυτό 
ο κ. Γεωργιάδης συμμετείχε ως ομιλητής σε δείπνο εργασίας με θέμα την εγκαθίδρυση μηχανισμού συνεργασίας 
μεταξύ των κοινοβουλίων Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τη συμμετοχή της Γερουσίας των ΗΠΑ («3+1»), ως 
απόρροια του Νόμου “US-Greece Defence & Inter-Parliamentary Partnership Act/2021”, που κατέθεσε ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας κ. Robert Menendez, επίσης ομιλητής στο δείπνο. 

 Ο κ. Γεωργιάδης είχε εξάλλου χωριστές συναντήσεις με την Αναπληρώτρια Υφυπουργό Εξωτερικών για 
τη Δυτική Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Molly Montgomery και την Αναπληρώτρια Υφυπουργό 
Εξωτερικών για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο κ. Erika Olson και τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων 
των ΗΠΑ κ. Gus Bilirakis, Ted Deutch, Chris Pappas και Nicole Malliotakis. 

 Στις 14 και 15 Μαρτίου ο κ. Νίκος Τορναρίτης συμμετείχε σε έκτακτη σύνοδο της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) στο Στρασβούργο, με θέμα τις επιπτώσεις της ρωσικής 
ένοπλης επίθεσης στην Ουκρανία.  

 Ο κ. Τορναρίτης, αφού αναφέρθηκε στις ομοιότητες μεταξύ της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και 
της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο, απηύθυνε ερώτηση στον προεδρεύοντα της Επιτροπής Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης Υφυπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας, όσον αφορά την 
ανάγκη λήψης αποφασιστικών μέτρων κατά κρατών μελών, όπως η Τουρκία, που αρνούνται να 
ευθυγραμμιστούν με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. 

 Εξάλλου, σε παρέμβασή του για το ίδιο θέμα στην ολομέλεια της Συνέλευσης ο κ. Τορναρίτης 
υπογράμμισε ότι η Κύπρος, όντας θύμα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής από την Τουρκία, δεν μπορεί παρά 
να ταχθεί ανεπιφύλακτα υπέρ της διεθνούς έννομης τάξης και της εδαφικής ακεραιότητας, ανεξαρτησίας και 
κυριαρχίας της Ουκρανίας.  Ο κ. Τορναρίτης στηλίτευσε τη λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών, 
επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να επιδεικνύεται ανοχή στην εισβολή κράτους μέλους από άλλο κράτος μέλος.  Η 
Συνέλευση υιοθέτησε ομόφωνα καταδικαστικό ψήφισμα, στο οποίο καλεί την Επιτροπή Υπουργών του 
οργανισμού να αποβάλει τη Ρωσική Ομοσπονδία από το Συμβούλιο της Ευρώπης και όλα τα θεσμικά του 
όργανα.  

 Στις 16 Μαρτίου ο κ. Γιώργος Λουκαΐδης συμμετείχε στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων και 
Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ, κατά την οποία έγινε παρουσίαση προσχεδίου έκθεσης με τίτλο «Έκκληση για επιστροφή 
της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της» του Ιταλού εισηγητή της επιτροπής κ. Piero Fassino.  Ο κ. 
Λουκαΐδης επισήμανε ότι οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Αμμόχωστο εντάσσονται στο ευρύτερο 
πλαίσιο κλιμάκωσης της έντασης και των προκλήσεων της Τουρκίας στην Κύπρο.  Οι ενέργειες αυτές και η 
αξίωση λύσης δύο κρατών που προβάλλει η τουρκική πλευρά, ανέφερε ο κ. Λουκαΐδης, παραβιάζουν τα σχετικά 
ψηφίσματα του ΟΗΕ για την Αμμόχωστο και υπονομεύουν την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.  

 Εξάλλου, στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα τα αίτια που τροφοδοτούν την ακροδεξιά ιδεολογία στην 
Ευρώπη, ο κ. Λουκαΐδης υπογράμμισε την ανάγκη καταπολέμησης των ανισοτήτων τόσο μεταξύ κρατών όσο 
και ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες εντός των κρατών, ώστε να εδραιωθούν η δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 Στις 15 και 16 Μαρτίου η κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ως επικεφαλής, ο κ. Αντρέας Καυκαλιάς και η κ. Σάβια 
Ορφανίδου συμμετείχαν διαδικτυακά στη Διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα 2022 και τη 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνδιοργάνωσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τρέχουσα Γαλλική Προεδρία του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η κ. Ερωτοκρίτου, σε παρέμβασή της σε συζήτηση για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 
τα διδάγματα που προκύπτουν για το μέλλον, υπογράμμισε ότι καμία ανάκαμψη και σταθερότητα δεν μπορεί να 
υπάρξει στην Ευρώπη χωρίς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, 
επισημαίνοντας ότι η Κύπρος γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει εισβολή και κατοχή εδαφών της από μια ξένη χώρα.  
Η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη 
αναθεώρησης των παραμέτρων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και απεξάρτησης της Ευρώπης από 
τη ρωσική ενέργεια, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση της Κύπρου στο πλαίσιο αυτό θα δώσει ένα μοναδικό στρατηγικό 
πλεονέκτημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Αρκετές αναφορές και πραγματικά συγχαίρω τους συναδέλφους και συναδέλφισσες για την 
έντονη παρουσία τους σε όλους αυτούς τους οργανισμούς και τη συμμετοχή τους.  Είναι πολύ σημαντικό, γιατί 
ενισχύουν τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενισχύουν την κοινοβουλευτική διπλωματία, που είναι και 
προτεραιότητα -και αποτελεί προτεραιότητα- της Βουλής των Αντιπροσώπων, ειδικά τώρα με όλες αυτές τις 
προκλήσεις που έχουμε να διαχειριστούμε.   

 Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το υπ’ αριθμόν 1 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κύρωση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους (ECS-European Cooperating State) 
μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ), η οποία υπεγράφη 
στις 19 Νοεμβρίου 2021 στο Ματοσίνιος της Πορτογαλίας, κατόπιν εξουσιοδότησης για την υπογραφή της με την 
υπ’ αριθμόν 91.974 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2021. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους μεταξύ της Κυβέρνησης της 

Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 
2022» 

Παρόντες:  

Χάρης Γεωργιάδης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

 Μάριος Μαυρίδης Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Νίκος Τορναρίτης Χρύσης Παντελίδης 

 Γιώργος Λουκαΐδης Κωστής Ευσταθίου 

 Μαρίνα Νικολάου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Μαρτίου 2022.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.  Το Υπουργείο Οικονομικών 
και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της 
επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μη μέλος της 
επιτροπής κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του συντάγματος νομοθετική 
κύρωση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους (ECS-European Cooperating State) μεταξύ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ), η οποία υπεγράφη στις 19 
Νοεμβρίου 2021 στο Ματοσίνιος της Πορτογαλίας, κατόπιν εξουσιοδότησης για την υπογραφή της με την υπ’ 
αριθμόν 91.974 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2021.  

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, 
η συμφωνία αυτή αποτελεί το δεύτερο στάδιο συνεργασίας με τον ΕΟΔ και αποσκοπεί στην προετοιμασία των 
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ευρωπαϊκών χωρών με την περαιτέρω ενίσχυση των εθνικών τους διαστημικών οικοσυστημάτων μέσω της 
συμμετοχής τους σε προγράμματα και δραστηριότητες του ΕΟΔ για ένταξή τους στον εν λόγω οργανισμό. 

 Επιπροσθέτως, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αναλύοντας τους σκοπούς της υπό κύρωση συμφωνίας, ανέφερε ότι με 
αυτή ανανεώνεται περαιτέρω για πέντε (5) έτη το ισχύον καθεστώς βάσει της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού 
Συνεργαζόμενου Κράτους, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να συνεχίσει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις 
δραστηριότητες και στα προγράμματα του ΕΟΔ, κυρίως στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, γεγονός το 
οποίο θα ενισχύσει περαιτέρω την τεχνογνωσία της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας και ακαδημίας.  
Σημειώνεται ότι η τελευταία ανανέωση του υφιστάμενου καθεστώτος έγινε το 2016 και λήγει εντός του τρέχοντος 
έτους. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλήτριες, ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Κύρωση της Συμφωνίας.  Άρθρο 3. 

 Αρμόδια Αρχή.  Άρθρο 4. 

 Άσκηση εξουσιών και εκτέλεση καθηκόντων κρατικών λειτουργών και αξιωματούχων.  Άρθρο 5. 

 Έκδοση Κανονισμών.  Άρθρο 6. 

 Καταργήσεις.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 7; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 7 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους μεταξύ 
της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο 
και η σύμβαση κυρούται*.   

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας Αναφορικά με Συνεργασία στον Τομέα 
Προστασίας Έναντι Καταστροφών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Δημοκρατίας της Σερβίας Αναφορικά με Συνεργασία στον Τομέα της Προστασίας Έναντι Καταστροφών, η οποία 
υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών, στις 2 Ιουλίου 2021, στη Σερβία, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησής 
του από το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 91.436 Απόφασή του, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2021. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Δημοκρατίας της Σερβίας Αναφορικά με Συνεργασία στον Τομέα Προστασίας Έναντι Καταστροφών 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Χάρης Γεωργιάδης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

 Μάριος Μαυρίδης Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Nίκος Τορναρίτης Χρύσης Παντελίδης 

 Γιώργος Λουκαΐδης Κωστής Ευσταθίου 

 Μαρίνα Νικολάου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Μαρτίου 2022.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι της Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας 
του Υπουργείου Εσωτερικών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  Το 
Υπουργείο Εσωτερικών και η Αστυνομία Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία 
της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μη μέλος της 
επιτροπής κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου. 

                                            
*  Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, 
δεν πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του συντάγματος, νομοθετική 
κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Δημοκρατίας της Σερβίας Αναφορικά με Συνεργασία στον Τομέα της Προστασίας Έναντι Καταστροφών, η οποία 
υπογράφτηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, στις 2 Ιουλίου 2021, στη Σερβία, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησής 
του από το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 91.436 απόφασή του, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2021.  

 Στο πλαίσιο της εξέτασης του προτεινόμενου νόμου, οι εκπρόσωποι της Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας του 
Υπουργείου Εσωτερικών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέλυσαν τους σκοπούς της υπό κύρωση 
συμφωνίας.  Ειδικότερα, επισήμαναν ότι με τη συμφωνία ρυθμίζεται το πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και στη Δημοκρατία της Σερβίας για την πρόληψη καταστροφών και την εθελοντική 
παροχή αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση καταστροφών στο έδαφος ενός εκ των μερών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Κύρωση της Συμφωνίας.  Άρθρο 3. 

 Αρμόδια Αρχή.  Άρθρο 4. 

 Κανονισμοί.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 5; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 5 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας Αναφορικά με Συνεργασία στον Τομέα 
Προστασίας Έναντι Καταστροφών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο και η 
σύμβαση κυρούται.   

 Το υπ’ αριθμόν 3 θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού 
Νεολαίας του 2022 Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Νεολαίας ποσού ύψους €17.182.816 για τη χρήση 
του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Χρίστος Χριστόφιας 

 Χρύσανθος Σαββίδης Ανδρέας Αποστόλου 

 Γιώργος Κάρουλλας Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Ανδρέας Θεμιστοκλέους 

 Αντρέας Καυκαλιάς   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες 
της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Φεβρουαρίου 2022 και στις 2 Μαρτίου 2022.  Στις συνεδρίες της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου 
υπουργείου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), του Συμβουλίου Νεολαίας 
Κύπρου, της Νεολαίας ΕΔΟΝ, της Νεολαίας της Δημοκρατικής Παράταξης και της Νεολαίας Οικολόγων.  Οι 
οργανώσεις νεολαίας ΝΕΔΗΣΥ, ΝΕΔΗΚ και η Νεολαία ΕΔΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν 
στην επιτροπή.  Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης και το μέλος της 
επιτροπής κ. Χρίστος Χριστοφίδης. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το έτος 2022. 

 Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το έτος 2022 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους 
€17.182.816 και έσοδα ίδιου ύψους. 

 Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΟΝΕΚ για το 2022 αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Δαπάνες προσωπικού (€1.448.703). 

2. Άλλες δαπάνες (€15.630.794). 

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€103.319). 

 Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΟΝΕΚ για το έτος 2022 αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Κρατική χορηγία (€3.300.000). 
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2. Κάρτα Νέων (€26.000). 

3. Τέλη και δικαιώματα εγγραφής (€20.000). 

4. Έσοδα από Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για προγράμματα (€200.000). 

5. Έσοδα από Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα (€13.625.779). 

6. Διάφορα άλλα έσοδα (€11.037). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο 
υπό εξέταση προϋπολογισμός έτυχε μελέτης τόσο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας όσο και από το Υπουργείο Οικονομικών.  Κατά την ετοιμασία του προϋπολογισμού το Υπουργείο 
Οικονομικών με επιστολή του ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2021 ζήτησε όπως ενσωματωθούν σε αυτόν 
συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στο κείμενο του προϋπολογισμού όπως αυτός 
κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής.  

 Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ΟΝΕΚ έχει καθορίσει διαδικασίες παρακολούθησης και 
ελέγχου μέσα στα πλαίσια των παρατηρήσεων και εισηγήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου 
Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου του ΟΝΕΚ αναφέρθηκε στο έργο και στη λειτουργία του ΟΝΕΚ και παρουσίασε τις βασικές πρόνοιες 
του προϋπολογισμού για το 2022.  Ειδικότερα, όπως ο ίδιος ανέφερε μεταξύ άλλων, οι κυριότερες αυξήσεις σε 
σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό παρατηρούνται στις κατηγορίες δαπανών «Λειτουργικές δαπάνες», 
«Μεταβιβάσεις» και «Πάγια».  Περαιτέρω, όπως επισήμανε, η κυριότερη μείωση δαπανών σε σχέση με τον 
περσινό προϋπολογισμό αφορά τις δαπάνες προσωπικού και ανέρχεται στο 3%, ενώ οι δαπάνες για τα έργα 
υποδομής παραμένουν αμετάβλητες.  

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΝΕΚ ενημέρωσε την επιτροπή για τα έσοδα 
που αναμένεται να έχει ο ΟΝΕΚ κατά το 2022, τα οποία μεταξύ άλλων θα προέρχονται από τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα «Erasmus+», «Erasmus», «European Solidarity», «Eurodesk», την Κάρτα Νέων και την Αρχή 
Στοιχημάτων Κύπρου.   

 Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και των οργανώσεων νεολαίας τόνισαν την ανάγκη 
αύξησης του ποσού της κρατικής χορηγίας μέσω της προώθησης συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 
έτος 2022, η οποία είναι αναγκαία για το έργο και τη λειτουργία των οργανώσεων νεολαίας.    

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω συζήτησης του προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις και υπέβαλε ερωτήματα προς τους αρμοδίους σε σχέση με τις πρόνοιές του.  Ειδικότερα, τα 
ερωτήματα αυτά αφορούσαν μεταξύ άλλων το έργο του ΟΝΕΚ, την επέκταση της δράσης και των προγραμμάτων 
του σε όλες τις επαρχίες και ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές της Κύπρου, τη στέγασή του, την πρόθεση 
εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του έργου του, τυχόν καθυστερήσεις στην έκθεση συμμόρφωσης με τις 
παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και ενημέρωση σε σχέση με συγκεκριμένο μέλος του 
προσωπικού του, το οποίο βρίσκεται σε διαθεσιμότητα.  Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο 
υπουργείο όπως εξετάσει τη δυνατότητα αύξησης του ποσού της κρατικής χορηγίας του ΟΝΕΚ.  

 Σε σχέση με τα υποβληθέντα ερωτήματα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΝΕΚ με επιστολή 
του ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2022 απέστειλε στην επιτροπή όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν.   

 Σημειώνεται ότι αναφορικά με το αίτημα για αύξηση της κρατικής χορηγίας προς τον ΟΝΕΚ το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με επιστολή του ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2022 ενημέρωσε 
την επιτροπή ότι συμφωνεί με την αύξηση του ποσού αυτής κατά €500.000, μέσω της προώθησης σχετικού 
συμπληρωματικού προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια του έτους 2022.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του 
προϋπολογισμού και επέφερε όλες τις αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί 
των προνοιών του κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Βλέπω τον κ. Χριστόφια, τον κ. Γιακουμή. 

 Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας. 

 Κύριε Χριστόφια, να ξεκινήσουμε από εσάς. 

 Να ετοιμαστεί κατάλογος, παρακαλώ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ: 
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 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου όλα τα χρόνια ύπαρξής του επιτελεί ένα 
σπουδαίο και πολυσχιδές έργο για τη νεολαία του τόπου μας.  Και ιδιαίτερα εμείς ως ΑΚΕΛ έχουμε πάρα πολλές 
φορές αποδείξει στην πράξη πόσο πολύ στηρίζουμε τον οργανισμό σε αυτή του την αποστολή.  Δεν μπορούμε 
να μη λαμβάνουμε υπόψη το πολυεπίπεδο έργο που επιτελείται με τα πολυδύναμα κέντρα, με τα κέντρα 
πληροφόρησης, με διάφορα προγράμματα, όπως και το πιο σύγχρονο πρόγραμμα που εφαρμόζει ο οργανισμός, 
το «The Steamers», και δεν μπορούμε να μην πούμε και τα θετικά βήματα του νέου διοικητικού συμβουλίου που 
διορίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο, το οποίο επιτέλους μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια θα επαναλειτουργήσει 
το γενικό συμβουλευτικό σώμα του οργανισμού.  Δηλαδή να ακούει επιτέλους το διοικητικό συμβούλιο τις 
απόψεις των οργανωμένων συνόλων της νεολαίας αυτού του τόπου, όπως γινόταν και στο παρελθόν. 

 Αυτή την εισαγωγή, κυρία Πρόεδρε, την κάνω συνειδητά, γιατί κάπου εδώ τελειώνουν τα θετικά και 
οφείλουμε να ψέξουμε διάφορα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η 
κυβέρνηση και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.  Και έχει να κάνει με τον 
προϋπολογισμό του πρωτίστως.  Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε στην ολομέλεια του σώματος ότι, ένεκα των 
πολιτικών και εσωκομματικών σκοπιμοτήτων που υπηρετούνται εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού -που στην 
τελική δεν αφορούν τη νεολαία του τόπου, τους νέους ανθρώπους του τόπου- για το ποιος θα κανονιστεί και 
ποιος όχι εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού, είχαμε μια απαράδεκτη καθυστέρηση το περασμένο καλοκαίρι 
στον διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου.  Από τις 18 Αυγούστου, που έληξε η θητεία του προηγούμενου 
διοικητικού συμβουλίου, έγινε μέσα Οκτωβρίου να διοριστεί νέο διοικητικό συμβούλιο.  Με αποτέλεσμα τι, που 
έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό;  Να ενημερωθεί αργοπορημένα το αρμόδιο υπουργείο ότι το αποθεματικό 
το οποίο διέθετε ο οργανισμός από ευρωπαϊκά προγράμματα, το «Youth in Action» και άλλα προγράμματα, τα 
οποία έφερναν λεφτά στον οργανισμό και με εκείνο το απόθεμα συμπληρωνόταν ο προϋπολογισμός τις 
τελευταίες χρονιές, αυτή τη στιγμή έχει εξαντληθεί.  Και, δυστυχώς, επειδή ακριβώς υπήρξε αυτή η ολιγωρία 
λόγω σκοπιμοτήτων στον διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου, φτάσαμε στο σημείο να είναι αργά πλέον για 
την κυβέρνηση να φέρει στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2022 αυξημένα κονδύλια, όπως έπρεπε, για να 
καλυφτεί το κενό που προέκυψε από την έλλειψη του αποθεματικού.  Με αποτέλεσμα τι;  Ποιοι μένουν 
υποχρηματοδοτημένοι;  Αυτή τη στιγμή ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου είναι υποχρηματοδοτημένος.  Αλλά 
ποιοι χάνουν τα λεφτά;  Τα χάνουν τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας.  Οι φοιτητικές παρατάξεις, τα κέντρα 
νεότητας, η ΠΟΦΕΝ των φοιτητών, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, η ΠΣΕΜ, η νεολαία των αποδήμων.  Αυτούς 
δεν έχει λεφτά ο Οργανισμός Νεολαίας να τους χρηματοδοτήσει αυτή τη στιγμή, λόγω αυτής της κατάστασης που 
έχουμε περιγράψει.  Δεν έχει λεφτά ο Οργανισμός Νεολαίας να δώσει στο πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση».  
Δεν επαρκούν τα λεφτά που έχει ο Οργανισμός Νεολαίας, ώστε να καλύψει ολόκληρο το πρόγραμμα των 
πρωτοβουλιών νέων, που είναι -για τον κόσμο που δε γνωρίζει- χρηματοδότηση δράσεων των οργανωμένων 
συνόλων της νεολαίας, για να κάνουν εκδηλώσεις, να κάνουν δράσεις κ.τ.λ.  Σε μια περίοδο και σε μια εποχή 
που όλοι εδώ μέσα ανησυχούμε για το πώς θα ενισχύσουμε την ενεργό πολιτότητα των νέων, πώς θα 
συμμετέχουν περισσότερο στα κοινά οι νέοι, φτάσαμε στο σημείο να είναι υποχρηματοδοτημένες αυτές ακόμα οι 
ίδιες οι δράσεις.   

 Μετά που ασκήσαμε κριτική στην επιτροπή Παιδείας διάφοροι συνάδελφοι, όχι μόνο από το ΑΚΕΛ, για 
αυτή την κατάσταση, ήρθε στην επόμενη συνεδρία της επιτροπής το υπουργείο με δέσμευση ότι θα φέρει 
συμπληρωματικό προϋπολογισμό €500.000 τον Ιούνιο.  Κι εμείς ερωτούμε:  Πώς είναι δυνατό, όταν το 2021 η 
χρηματοδότηση των συντονιστικών σωμάτων, των οργανωμένων συνόλων που αναφέραμε προηγουμένως, 
αντιστοιχούσε σε €405.000, του προγράμματος «Φοιτητές σε Δράση» σε €55.000 και του προγράμματος 
«Πρωτοβουλίες Νέων», του κονδυλίου που δεν επαρκεί της τρίτης περιόδου του προγράμματος, αντιστοιχούσε 
σε άλλες €180.000, δηλαδή σύνολο €640.000, το υπουργείο να θεωρεί ότι είναι αρκετό να έρχεται τον Ιούνιο να 
χρηματοδοτεί συμπληρωματικά τον οργανισμό με €500.000;  Οι υπόλοιπες €140.000 δεν ξέρουμε πού θα 
βρεθούν!  Επαναλαμβάνω, λεφτά που δε θα μείνουν στον οργανισμό· θα χρηματοδοτηθούν οι νέοι άνθρωποι 
αυτού του τόπου στο να έχουν δράση.   

 Και, πολύ σύντομα, κάποια άλλα πράγματα τα οποία πάλι δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη-Δημοκρατικού Συναγερμού σε σχέση με τον Οργανισμό Νεολαίας:  Υπάρχει 
υποστελέχωση.  Βλέπουμε την κατάσταση που προέκυψε λόγω του φιάσκου με τον κ. Γιαννάκη μετά τα πλαστά 
πτυχία κ.ο.κ.  Υπάρχει ποινική διαδικασία, το αντιλαμβανόμαστε, είναι καπαρωμένη η θέση του ως λειτουργού 
του Οργανισμού Νεολαίας και δεν την αποδεσμεύουν.  Υπάρχουν ανάγκες στον οργανισμό, για να αναπτύξει 
αυτή την πολυσχιδή του δράση, και όμως εμείς ακόμα αναμένουμε πότε θα γίνει το περιβόητο δικαστήριο, για να 
απελευθερωθεί η θέση, αν και εφόσον το δικαστήριο αποδείξει ενοχή του κ. Γιαννάκη.  Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο 
αυτό. 

 Άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι ότι εδώ και έναν χρόνο είναι χωρίς εκτελεστικό διευθυντή ο Οργανισμός 
Νεολαίας.  Είναι με αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια, που εκτελεί χρέη.  Εδώ και έναν χρόνο!  Από τον 
περασμένο Μάρτιο!  Έφυγε ο κ. Μενελάου, επειδή πήγε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και εξακολουθεί ο 
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οργανισμός να είναι χωρίς εκτελεστικό διευθυντή.  Μπορώ να μιλώ για ώρα για το πόσο πρόχειρα 
αντιμετωπίζονται κάποια πράγματα σε σχέση με τον Οργανισμό Νεολαίας, όμως θα το αφήσουμε μέχρι εδώ. 

 Να πούμε ότι ως ΑΚΕΛ θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε 
να στηριχτεί η δράση του οργανισμού, όμως να ξέρει η κυβέρνηση, όπως και η ηγεσία του οργανισμού, ότι εμείς 
θα είμαστε εδώ να ελέγχουμε, να βάζουμε πίεση, και αναμένουμε ότι στον συμπληρωματικό θα αλλάξει η 
δέσμευση και θα αυξηθούν τα λεφτά, να είναι στο ύψος των κονδυλίων που χρειάζονται, για να ενισχύονται τα 
οργανωμένα σύνολα της νεολαίας αυτού του τόπου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Έχω εδώ σημειωμένο τον κ. Γιακουμή, τον κ. Σαββίδη, τον κ. Θεοπέμπτου, τον κ. Κάρουλλα και τον κ. 
Μυλωνά. 

 Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο ή ξεχάσαμε να σημειώσουμε;  Κάποια ομιλήτρια;   

 Ωραία.  Κλείνει λοιπόν ο κατάλογος. 

 Ξεκινήσαμε με τον κ. Χριστόφια, μέχρι να ετοιμαστεί ο κατάλογος, οπόταν θα πάω κατά σειρά και θα 
συνεχίσουμε, κύριε Θεοπέμπτου, με εσάς.   

 Έχετε τον λόγο. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Απλώς, ανέφερα τα ονόματα, αλλά να επιτρέψουμε στον συνάδελφο, αφού έχει έρθει στο βήμα. 

 Κύριε Γιακουμή, έχετε τον λόγο. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Ευχαριστώ, κύριε Θεοπέμπτου, για τη σειρά. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Σήμερα στέκομαι στο βήμα με ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί, προτού ο κυπριακός λαός με τιμήσει με την ψήφο 
του και με εκλέξει στο πολύ τιμητικό αξίωμα του βουλευτή, διετέλεσα μέλος σε διάφορους θεσμούς και 
οργανισμούς από τα μαθητικά και φοιτητικά μου χρόνια εκπροσωπώντας τους νέους, δίνοντας μάλιστα αρκετούς 
αγώνες, κάποιες φορές άνισους, για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα μέλλον με προοπτική.   

 Ως νέος άνθρωπος οραματίζομαι μια κοινωνία χωρίς διαχωρισμούς και ταξικές διακρίσεις, ιδιαίτερα 
ανάμεσα στους νέους.  Οι νέοι και οι νέες μιας ευρωπαϊκής χώρας, όπως είναι η Κύπρος μας, πρέπει να έχουν 
ίσα δικαιώματα στη μόρφωση, στη στέγαση και στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στα αναπτυξιακά 
προγράμματα και σχέδια της πολιτείας, συστατικά που θα τους οδηγήσουν στην πλήρη ανεξαρτητοποίηση, 
καθώς και στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.   

 Η ύπαρξη του Οργανισμού Νεολαίας συνιστά μία συντεταγμένη και οργανωμένη προσπάθεια του 
κράτους, που δεν είναι άλλη από την ουσιαστική συμβολή στην παραγωγή πολιτικής για τους νέους.  Τους νέους 
από τις οργανώσεις νεολαίας, τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια νεολαίας, τα κέντρα νεότητας, τους μαθητές 
μας, τους φοιτητές μας.  Όλους τους ενεργούς νέους που διεκδικούν και είναι αποφασισμένοι για ένα καλύτερο 
μέλλον.   

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Σήμερα καλούμαστε να κοιταχτούμε στα μάτια και να αναρωτηθούμε αν οι πολιτικές για τη νεολαία μας 
είναι επαρκείς.  Πιστεύετε ότι είναι επαρκείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;  Εν τέλει, ποια νεολαία θέλουμε;  Και 
η απάντησή μας είναι σαφής:  Θέλουμε νέες και νέους που να πιστεύουν βαθιά στις δυνατότητες και στις 
δεξιότητές τους.  Αποφασισμένους να δράσουν έξω από τα στενά όρια του βολέματος.   Θέλουμε νέες και νέους 
που να αντικρίζουν με γενναιότητα και θάρρος τους στόχους, τα ταλέντα και τα όνειρά τους.  Θέλουμε νέους 
ανθρώπους δημιουργικούς, τολμηρούς, ανοικτούς σε νέες προκλήσεις.  Θέλουμε η νέα γενιά να εξοικειωθεί με 
το καθήκον της ενεργού και δημοκρατικής συμμετοχής.  Θέλουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νέους με 
αυτεπίγνωση, που να μπορούν να βρουν τον δικό τους σκοπό στη ζωή, τη δική τους ταυτότητα.   

 Σήμερα οι νέοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά προβλημάτων:  Πρώτον, η ανεργία μαστίζει ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων και προκαλεί φαινόμενα όπως η υποαπασχόληση και η εισοδηματική ανισότητα.  
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Δεύτερον, ένα σημαντικό ποσοστό των νέων βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης.  Και, τρίτον, 
η μετάβασή τους στην αυτόνομη ενηλικίωση είναι δύσκολη και επιτυγχάνεται με αργούς ρυθμούς.   

 Ωστόσο, οι σημερινοί νέοι έχουν πάρα πολλές δυνατότητες.  Έχουν λάβει την καλύτερη μόρφωση από 
οποιαδήποτε άλλη γενιά.  Παρουσιάζουν μεγάλη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.  Γνωρίζουν καλύτερα πώς 
να συνυφαίνουν την παγκόσμια συνδεσιμότητα με τις τοπικές ρίζες.  Συμμετέχουν σε δράσεις μαθησιακής 
κινητικότητας.  Έχουν διάθεση για καινοτομία και δημιουργικότητα, καθώς και υψηλή κοινωνική, αλλά και 
οικολογική ευαισθησία.  Για μας, κυρίαρχο ζητούμενο είναι η πολιτεία να αγκαλιάσει τους νέους της ως την όψη 
του καλύτερου εαυτού της.  Και η έννοια «νεολαία» δεν είναι κάτι ασαφές ή κάτι απροσδιόριστο, σημαίνει κάτι 
πολύ συγκεκριμένο.  Σημαίνει την ανάγκη των μαθητών για σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό.  Σημαίνει 
την ανησυχία των φοιτητών για τις ευκαιρίες απασχόλησης.  Σημαίνει την ανάγκη των νέων που εισέρχονται στον 
κόσμο του επιχειρείν για πρόσβαση σε υπηρεσίες στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας.  Σημαίνει την 
ανησυχία των άνεργων νέων για μετάβαση στην οικονομικά αυτόνομη ζωή.  Γι’ αυτό χρειαζόμαστε έναν ισχυρό 
Οργανισμό Νεολαίας. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου παρουσιάζει ένα έργο πολυσχιδές, το οποίο χρόνο με τον χρόνο 
αναπτύσσεται και εξελίσσεται και αυτό εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα.  Σε αυτό το σημείο να χαιρετίσουμε τη 
διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, η οποία καθορίζει το εθνικό όραμα για τους νέους μας και 
επιδιώκει την καθιέρωση μιας ολιστικής προσέγγισης για την ενδυνάμωση των νέων της Κύπρου και αυτό για 
μας είναι πάρα πολύ σημαντικό.  Χαιρετίζουμε την προσφορά προγραμμάτων από τον Οργανισμό Νεολαίας, 
τόσο για τις διορθωτικές ενέργειες που έχουν γίνει σε υφιστάμενα προγράμματα όσο και για την ανάπτυξη νέων.  
Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η παροχή προγραμμάτων που δε θα αποτελούν πυροτεχνήματα, αλλά θα συμβάλλουν 
ουσιωδώς στην ενδυνάμωση των νέων της Κύπρου.   

 Επιπρόσθετα, η υποστήριξη της εμπλοκής των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα 
είναι χρέος μας, αλλά και ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ενεργού πολιτότητας.  Γι’ αυτό, πέρα από τα 
υφιστάμενα συμβουλευτικά σώματα του οργανισμού, χαιρετίζουμε τη θεσμοθέτηση της Εθνικής Συνόδου Νέων, 
η οποία αγκαλιάζει κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό νέους από διάφορες ηλικιακές ομάδες, τόσο από γεωγραφικά, 
αλλά και από κοινωνικά στρώματα.  Έτσι, ο Οργανισμός Νεολαίας θα μπορέσει να στηρίξει αποτελεσματικότερα 
τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, τους νέους της υπαίθρου, των ορεινών και ημιορεινών περιοχών μας, αλλά 
και απομακρυσμένων περιοχών, όπως είναι η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.  Γι’ αυτό και χαιρετίζουμε την 
επέκταση των προγραμμάτων του Οργανισμού Νεολαίας σε όλη την Κύπρο και κυρίως στις επαρχίες όπου μέχρι 
σήμερα δεν είχε παρουσία.  Τη συνεργασία στην κοινότητα Ευρύχου, όπου μέχρι το καλοκαίρι ο Οργανισμός 
Νεολαίας θα έχει λειτουργήσει ακόμα ένα πολυκέντρο νεολαίας, καθώς και τη συμφωνία του οργανισμού μαζί με 
τον δήμο Σωτήρας για παραχώρηση χώρου στο ολοκαίνουριο πολυδύναμο κτίριο της κοινότητας.   

 Υπογραμμίζω και υπερθεματίζω την προσπάθεια του Οργανισμού Νεολαίας να προχωρήσει σε 
συμφωνίες με κοινότητες και δήμους για εξασφάλιση χώρων με συμβολικές τιμές ενοικίου.  Σε αυτό το πλαίσιο 
έγινε πρόσφατα και η συμφωνία με τον δήμο Λάρνακας για παραχώρηση χώρων στο νέο κτίριο του δήμου, στο 
πρώην κοινοτικό.   

 Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια τα απερχόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού 
Νεολαίας, τον υφιστάμενο πρόεδρο κ. Κουτσόφτα και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και την 
αναπληρώτρια διευθύντρια κ. Μαρία Μιλτιάδους, όπως και όλα τα στελέχη και τους εργαζομένους του 
οργανισμού για τον ζήλο, την προσφορά και την αγάπη τους για τη νεολαία της Κύπρου.   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Κλείνοντας, να μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας, όπου εξετάστηκε 
ο προϋπολογισμός, συμμετέχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματός μου ο κ. Τρυφωνίδης, αλλά λόγω 
της φύσης του θέματος μου παραχώρησε το βήμα σήμερα στη σημερινή ολομέλεια και τον ευχαριστώ θερμά και 
δημόσια. 

 Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, 

 Με βάση τα όσα έχω αναφέρει, η ΔΗΠΑ-Συνεργασία θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού 
Νεολαίας Κύπρου για το 2022. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε.   

 Ο κ. Θεοπέμπτου τώρα έχει τον λόγο. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 
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 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Το 1994 ήμουν λέκτορας στο ΑΤΙ τζι επροκήρυξεν διαγωνισμό η τότε κυβέρνηση για ιδέες όσον αφορά τη 
νεολαία τζιαι τότε υπέβαλα τζιαι εγώ μια πρόταση εκ μέρους του ΑΤΙ τζι εκερδίσαμέν την τότε την πρόταση τζι 
επήραν με τηλέφωνο ’πού το Προεδρικό τζι εξεκίνησεν η διαδικασία να προχωρήσουμεν με τούτο το θέμα.  
Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Μάνθος Μαυρομμάτης, ο οποίος μου τηλεφώνησεν, εβρεθήκαμεν τζι εξεκίνησεν τότε 
να λειτουργεί ο Οργανισμός Νεολαίας με τρία άτομα τα οποία υπήρχαν τότε.  Η συνεργασία που έκαμα μαζί τους 
συνέχισε μέχρι το 2006.  Είχαμεν πάρα πολλά χρόνια μαζί, εκάμαμεν μαζί πολλά πρότζεκτς, εκάμαμεν τα κέντρα 
πληροφόρησης, εβάλαμεν συνδέσεις ίντερνετ σε όλα τα κέντρα νεότητας, εκάμαμεν το πρόγραμμα το 
«Eurodesk», εκάμαμεν την κάρτα νέων, εκάμαμεν τις διαδικασίες για την πολιτική για τη νεολαία τζιαι πάρα πολλά 
άλλα πράγματα έκτοτε.  Επίσης, είχα την πολύ μεγάλη τύχη να γνωρίσω πολλούς πολιτικούς που εξεκίνησαν 
τότε τζιαι μετά τους έβλεπα με χαρά να προοδεύουν, που είχαν τότε υπηρετήσει στο Συμβούλιο Νεολαίας του 
Οργανισμού Νεολαίας.   

 Υπάρχει πάντα μεγάλη ανάγκη να κοιτάζεις τα θέματα της νεολαίας τζιαι ο λόγος ευρίσκεται στο ότι δεν 
είναι στάσιμα πράγματα.  Η νεολαία αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν τζιαι πρέπει συνεχώς να αναδιαμορφώνεις την 
πολιτική σου.  Για τούτο τον λόγο ένα από τα πιο σοβαρά πράγματα τα οποία θα ήθελα -τζιαι είχα και τότε έντονες 
απόψεις για τον Οργανισμό Νεολαίας- να κάνει είναι για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η διαμόρφωση της 
πολιτικής για τη νεολαία.  Την ώρα που κάμνεις τούντη διαμόρφωση, πρέπει να ακούσεις τζιαι τον κόσμο εις την 
Πάφο τζιαι τους νέους εις τη Λεμεσό τζιαι στη Λάρνακα τζιαι στις κοινότητες τζιαι στην Αμμόχωστο.  Πρέπει να 
ακούσεις τα προβλήματά τους.  Δεν είναι μόνο η Λευκωσία που έσιει νεολαία.  Πρέπει να είμαστε πολλά 
προσεκτικοί τζιαι να μαζεύκουμεν τις απόψεις τζιαι να μεν φοούμαστεν.  Εν διαφορετικά τα προβλήματα που 
εννά ακούσετε ’πού έναν νέο πάνω στο Τρόοδος, έναν νέο σε μια κοινότητα έξω, μακριά ’πού την κύρια πόλη.  
Έν’ για τούτο τον λόγο που έν’ πάρα πολλά σημαντικό, την ώρα που κάμνουμεν τις διαμορφώσεις των πολιτικών, 
να διούμεν την ευκαιρία σε τούτους τους ανθρώπους να λάβουν μέρος στη διαμόρφωση της πολιτικής.   

 Υπάρχουν τζιαι άλλα πράγματα.  Ο Οργανισμός Νεολαίας διαχειρίζεται έναν ’πού τα πιο σημαντικά 
κοντύλια που αφορούν τους νέους τζιαι την ανεργία, που είναι το «Εγγύηση για τη Νεολαία».  Όταν κοιτάξετε τι 
σημαίνει «Εγγύηση για τη Νεολαία», το «Youth Guarantee», θα δείτε ότι βασικά έρχεται ο νέος τζιαι κάθεται 
μπροστά ’πού κάποιον ο οποίος γνωρίζει το θέμα καλά και είναι ειδικά εκπαιδευμένος και του δίνει την ευκαιρία 
και του εγγυάται ο άλλος ότι αυτός ο νέος που ζήτησε τη βοήθεια από τον Οργανισμό Νεολαίας θα έσιει κάτι να 
κάμει.  Είτε θα πάει να τον βοηθήσει να πάει να κάμει ένα επιπλέον πρόγραμμα σπουδών είτε θα τον βοηθήσει 
να έβρει δουλειά έστω τζιαι για λλίον καιρό.  Εμείς δεν τα κάμνουμεν τούτα.  Όταν κοιτάξετε την υλοποίηση του 
Youth Guarantee σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα δείτε ότι εμείς βασικά κάμνουμεν μια ’πού τις χειρότερες 
εφαρμογές του Youth Guarantee τζιαι δεν ξέρω γιατί δεν μας ετράβησαν το αφτί ακόμα.  Δε γίνεται, για 
παράδειγμα, να λέεις στους άνεργους «θα σου δώκω εργασία για πέντε μήνες».  Όταν του δώκεις εργασία για 
πέντε μήνες, έν’ καλά, αλλά το θέμα είναι, όταν τον βάλλεις στη δημόσια υπηρεσία πέντε μήνες ή τον στέλλεις σε 
μια υπηρεσία στην οποία η διαδικασία πρόσληψης έν’ τέτοια, που δεν υπάρχει πιθανότητα να μείνει να δουλέψει 
τζιειαμαί.  Γιατί τον στέλλεις τον άνεργο σε έτσι δουλειές;   Αφού κάμνεις του guarantee ότι εννά τον βοηθήσεις 
να έβρει δουλειά!  Αν πάει να δουλέψει κάπου σε μια κυβερνητική υπηρεσία, έν’ temporary, εννά σταματήσει σε 
λλίο, εν θα μπορεί να συνεχίσει τζιειαμαί.  Για τούτο τον λόγο, πρέπει να κοιτάξουμε τούτα τα θέματα.   

 Έχουμεν τζιαι άλλα πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία έσιει χρόνια που έπρεπε να τα λύσουμε.  Τελειώνει 
ένας νέος το πανεπιστήμιο, έν’ τυχερός τζιαι ήβρεν δουλειά -όσοι βρίσκουν δουλειά- πρέπει να υπογράψει 
συμβόλαιο.  Τι σημαίνει συλλογικές συμβάσεις;  Τι είναι η υποστήριξη την οποία διούμεν σε τούτο τον άνθρωπο 
που πήγε να έβρει δουλειά;  Τούτα τα πράγματα δεν τα κάμνουμε.  Οι άλλες οι χώρες κάμνουν τα.  Δε γίνεται να 
είναι νέος τζιαι να είναι τέλεια αχάπαρος.  Πρέπει να τον βοηθήσεις τον νέο να μπορέσει να μπει, να ενταχθεί 
στον χώρο εργασίας, να τον βοηθήσεις να έβρει λύσεις σε τούτα ούλλα τα προβλήματα.  Τα συμβόλαια, οι όροι 
εργασίας, «τι εννά κάμω, είνταλως δουλεύκει η δημόσια υπηρεσία, πού πάω, άμα θέλω τούτο το πρόβλημα να 
το λύσω, πού πάω δαμαί».  Έσιει πολλά κομμάθκια της ζωής του νέου τα οποία πρέπει να τα δούμε.  Τζιαι το 
κύριο θέμα φυσικά είναι «ετέλειωσα, είντα μ’ που εννά κάμω, είμαι άνεργος, εννά πάω να γραφτώ στο Γραφείο 
Εξευρέσεως Εργασίας;».  Λέμεν τους να πάνε να γραφτούν στο γραφείο;  Τούτα ούλλα τα πράγματα έχουμε 
πολλή δουλειά, για να τα κάμουμε, τζιαι δυστυχώς περνούν τα χρόνια και δε γίνονται.   

 Φυσικά, θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό για τον Οργανισμό Νεολαίας, αλλά η έκκλησή μας είναι να 
δώκουμεν περισσότερη σημασία στα προβλήματα που έχουμε τωρά, να δώκουμε την ευκαιρία του κόσμου να 
μας πει τα προβλήματά του τζιαι, επαναλαμβάνω, του κόσμου του νέου σε όλη την Κύπρο και όχι σε όσους 
μένουν σε συγκεκριμένες πόλεις. 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Θεοπέμπτου. 

 Να συνεχίσουμε με τον κ. Σαββίδη. 
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ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου θα έλεγα ότι επιτελεί ένα πολυσχιδές έργο, πολύπλευρο, πολυδιάστατο, 
προσφέρει πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα.  Απλώς, να πω ενδεικτικά: ρομποτική, υπολογιστές, ειδικά 
προγράμματα σε θέματα art και άλλα.  Πέρα όμως από αυτά τα προγράμματα, προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, 
όπως οι υπηρεσίες συμβουλευτικής, εκπαιδευτικής αγωγής.  Μια υπηρεσία στην οποία ως κράτος, κοινωνία 
υστερούμε, υπό την έννοια ότι, σκεφτείτε, σήμερα στα σχολεία μας ένας καθηγητής επαγγελματικού 
προσανατολισμού έχει να καθοδηγήσει πεντακόσια παιδιά!  Αποτέλεσμα αυτού, λόγω της λανθασμένης 
εκπαιδευτικής καθοδήγησης, πολλά παιδιά να οδηγούνται σε επαγγέλματα που δεν υπάρχει η προοπτική 
επαγγελματικής αποκατάστασης.  Να σας πω ενδεικτικά ότι σε ένα συνέδριο που βρισκόμουν πριν λίγο καιρό 
στην Ελλάδα με αφορμή τη σωστή εκπαιδευτική καθοδήγηση ο καθηγητής Παξιμαδάκης είχε αναφέρει το εξής, 
ότι ως Ελλάδα έχουμε τους καλύτερους σουβλιτζιήδες, φυσικούς και μαθηματικούς, θέλοντας να δώσει έμφαση 
ότι, ενώ σπουδάζουμε τα παιδιά μας, οδηγούνται σε κάποιο άλλο επάγγελμα, χωρίς να λέμε οτιδήποτε αρνητικό 
για το επάγγελμα του σουβλιτζιή.   

 Να πούμε επίσης ότι τα πολυκέντρα νεολαίας που έχει οργανώσει ο Οργανισμός Νεολαίας στις διάφορες 
πόλεις επιτελούν ένα πολύ καλό έργο, έχουν πάρα πολλά παιδιά και ιδιαίτερα αντλούν παιδιά από πολύ φτωχές 
οικογένειες.  Γιατί τα ποσά τα οποία πληρώνουν τα παιδιά στο πολυκέντρα αυτά είναι συμβολικά, με αποτέλεσμα 
παιδιά τα οποία δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά μέσω των 
πολυκέντρων νεολαίας να μπορούν να αντλήσουν γνώση.   

 Όσον αφορά την καθυστέρηση διορισμού από την κυβέρνηση του νέου διοικητικού συμβουλίου, αυτό είναι 
γεγονός και έχει δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά τις φοιτητικές χορηγίες και πολλά αθλητικά σύνολα 
έχουν σχεδιάσει, έχουν προγραμματίσει τις δικές τους δράσεις και δε θα έχουν τα κονδύλια αυτά, για να 
μπορέσουν να φέρουν σε πέρας τις δραστηριότητές τους.  Γιατί ο Οργανισμός Νεολαίας επιχορηγεί 
δραστηριότητες αρκετών φοιτητικών συνόλων, φτάνει να είναι τεκμηριωμένη η αίτησή τους.   

 Εύχομαι σύντομα να δούμε πολυκέντρα νεολαίας και σε απομονωμένες περιοχές, όπως είναι ο Πύργος 
Τηλλυρίας, όπως είναι η Πόλη Χρυσοχούς.  Να πω ότι -να είμαστε δίκαιοι- όταν κάλεσα τον πρόεδρο του 
Οργανισμού Νεολαίας τον κ. Κλεάνθη Κουτσόφτα να πάμε στην Πόλη Χρυσοχούς πριν λίγες μέρες, ο άνθρωπος 
από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε θετικά, πήγαμε, είδαμε τον δήμο και προσπαθούμε να φτιάξουμε και στην 
περιοχή αυτή.  Γιατί τα παιδιά σε αυτές τις περιοχές δεν έχουν ίσες ευκαιρίες όπως έχουν τα δικά μας παιδιά στις 
πόλεις.  

 Να ευχηθώ στον Οργανισμό Νεολαίας, στο νέο διοικητικό συμβούλιο, στον φίλο μου τον Κλεάνθη τον 
Κουτσόφτα καλή επιτυχία και ως Δημοκρατικό Κόμμα θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Οι τελευταίοι ομιλητές είναι ο κ. Μυλωνάς και ο κ. Κάρουλλας. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Παύλο Μυλωνά) 

 Έχετε καλυφθεί, κύριε Μυλωνά;  Εντάξει. 

 Κύριε Κάρουλλα, έχετε τον λόγο. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Έχουν ακουστεί πάρα πολλά όντως.  Και ένα έχουμε να πούμε, ότι πρέπει όλοι να ενδυναμώνουμε τον 
Οργανισμό Νεολαίας στο έργο το οποίο επιτελεί.  Και έχει να επιδείξει έργο, προς απάντηση στην οποία 
προχειρότητα έχει αναφερθεί προηγουμένως, είτε αυτό αφορά την παγκύπρια κάλυψη από τα κέντρα νεολαίας, 
και στην Ευρύχου και μόλις τώρα έχουμε ακούσει και από τον συνάδελφο τον κ. Σαββίδη για την Πόλη 
Χρυσοχούς.  Έχουμε επίσης ακούσει και ευχαριστώ τον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Γιακουμή για τα όσα θετικά 
έχει αναφέρει για τον Οργανισμό Νεολαίας.  Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, που έχει ακουστεί πολλάκις, ναι, 
τα λεφτά για τις οργανώσεις της νεολαίας θα δοθούν μετά τον Αύγουστο, όπως συνηθίζεται να δίνονται κάθε 
χρόνο.  Ο προϋπολογισμός έχει κατατεθεί ισοσκελισμένος στα πλαίσια των συστάσεων της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας και άλλων αρμοδίων φορέων.  Και αυτά τα οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε σε αυτό, είναι η 
προσπάθεια για ψηφιοποίηση, η οποία γίνεται με έντονους ρυθμούς στον Οργανισμό Νεολαίας, και οι πάμπολλες 
συναντήσεις οι οποίες γίνονται, έτσι ώστε να χτιστεί η πρώτη Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία, η οποία καλύπτει 
παγκύπρια όλους τους εμπλεκομένους στον τομέα της νεολαίας.   
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 Άρα, συμπέρασμα, γίνονται έργα, δεν υπάρχει προχειρότητα, υπάρχει θέληση, υπάρχει 
αποφασιστικότητα από το συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, για να φέρει σε πέρας την αποστολή του σε 
όλη την Κύπρο, για να δώσει νέα πνοή, ούτως ώστε να συνδυαστούν οι νέες απαιτήσεις της νεολαίας και με τη 
διασύνδεση εργασίας με τα ανώτατα ιδρύματα στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Κάρουλλα. 

 Ναι, δευτερολογία;  Ναι, κύριε Χριστόφια. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Με όλο τον σεβασμό προς τους αγαπητούς συνάδελφους, εμείς δεν κάναμε καμία αναφορά για 
προχειρότητα από το διοικητικό συμβούλιο και τους λειτουργούς του οργανισμού, οι οποίοι καταβάλλουν 
υπεράνθρωπες προσπάθειες λόγω τζιαι της υποστελέχωσης, για την οποία υποστελέχωση, αλλά και 
υποχρηματοδότηση φέρει ακέραια την ευθύνη η κυβέρνηση και η προχειρότητα της κυβέρνησης.  Ο οργανισμός 
-το τονίσαμε στην εισαγωγή μας- επιτελεί ένα πολυσχιδές και σπουδαίο έργο.  Να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα 
στα μάτια του κόσμου ότι εμείς δεν τα βάζουμε με τον οργανισμό και τη δράση του, αλλά με τον τρόπο που 
μεταχειρίζονται τον οργανισμό και όλα τα οργανωμένα σύνολα της νεολαίας ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η 
κυβέρνησή του. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Ναι, βεβαίως.  Κι εσείς, κύριε Κάρουλλα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Ένα έχουμε να πούμε:  Τα έργα μιλούν και τα άτομα τα οποία διορίζονται από αυτή την κυβέρνηση δίνουν 
αυτό που πραγματικά πρέπει να έχει ο Οργανισμός Νεολαίας, την εθνική στρατηγική για την κάλυψη των νέων 
προκλήσεων, ως σώμα πολιτικό, ο Οργανισμός Νεολαίας να φέρει σε πέρας την αποστολή του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Νεολαίας ποσού που δεν υπερβαίνει τα €17.182.816 
για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Διάθεση ειδικώς εμβαζομένων/εισπραττομένων ποσών για υλοποίηση συγκεκριμένων 
σκοπών/προγραμμάτων.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργοί που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.  Άρθρο 6. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών.  Άρθρο 7. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 9. 

 Εφαρμογή διατάξεων για μείωση απολαβών και μη παραχώρηση προσαυξήσεων σε υπηρετούντες στον 
Οργανισμό Νεολαίας.  Άρθρο 10. 

 Υπερωριακή απασχόληση.  Άρθρο 11. 
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 Απαγόρευση προσλήψεων προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 12. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 13. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 14. 

 Εναλλαξιμότητα νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων.  Άρθρο 15. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 16. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 16; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 16 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2022 Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 4, 5, 6 και 7 δεν είναι έτοιμα. 

 Παρακαλώ, κύριε Μυλωνά. 
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ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Συνήθως, άσχετα αν λέω πράγματα που δεν είναι σωστά, λάθος ή κακώς τα εκφράζω, συνήθως 
δυσκολεύκουμαι να πω την άποψή μου.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση εννά δυσκολευτώ λίγο, εννά χρειαστώ 
μερικά δευτερόλεπτα παραπάνω από τα καθιερωμένα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να μας πείτε ό,τι θέλετε.  Ακούμε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Από τον Σεπτέμβριο και μετά, όταν κατατέθηκε το νομοσχέδιο, η επιτροπή Παιδείας της Βουλής κάλεσε 
εκατοντάδες συμπολίτες μας οι οποίοι εμπλέκονται -είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο- και όλους τους 
θεσμούς.  Επαναλάβαμε συζητήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μιλάτε για το νομοσχέδιο, για να καταλάβει και το σώμα; 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Για τα νομοσχέδια τα οποία δεν είναι έτοιμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σήμερα, μάλιστα. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Είναι τέσσερα, το 4, το 5, το 6 και το 7.  Να πω ότι ο λόγος που δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θέλω είναι 
γιατί οι άμαχοι δεν ευθύνονται για τα λάθη μας, τις παράπλευρες απώλειες δηλαδή.  Τόσο η γραμματεία όσο και 
η επιτροπή τους τελευταίους μήνες εξάντλησαν όλα τα περιθώρια, ανέβαλαν τρεις φορές την ετοιμασία και την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, για να βρίσκονται ενώπιον του σώματος της ολομέλειας, και, για λόγους τους 
οποίους εγώ προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι, δηλώνεται σήμερα από εσάς ότι δεν είναι έτοιμα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δηλώνεται από τις υπηρεσίες, κύριε Μυλωνά.  Όντως, οφείλω να υπερασπιστώ την επιτροπή Παιδείας.  
Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, είχε συγκαλέσει συνεχόμενες συνεδριάσεις, πολλούς εμπλεκομένους, που είχαμε 
και κάποιους -νομίζω θα με επιβεβαιώσετε, κύριε Μυλωνά- που είχαν διαμαρτυρηθεί ότι δεν είχαν κληθεί, δεν 
είχαν λάβει μέρος στη διαβούλευση, τους άκουσε η επιτροπή Παιδείας, έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση στην 
επιτροπή Παιδείας.  Επειδή ακριβώς όμως τελευταία στιγμή είχαμε αιτήματα για τροπολογίες και αυτές δεν έχουν 
ετοιμαστεί από τις υπηρεσίες, θα είναι τα θέματα στην ατζέντα την ερχόμενη εβδομάδα.  Βεβαίως, δεν μπορώ, 
εάν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο κοινοβουλευτικό ή πολιτικό κόμμα αναβολή, να μην το θέσω προς ψήφιση 
ενώπιον του σώματος τη δεδομένη στιγμή.  Όμως, η διαβεβαίωση που έχω μετά και από δικό σας προσωπικό 
τηλεφώνημα, κύριε Μυλωνά, από τις υπηρεσίες είναι ότι δεν έχει ετοιμαστεί ο πίνακας των τροπολογιών, καθότι 
δεν είναι ακόμη έτοιμα.  Θα είναι όμως την επόμενη εβδομάδα στην ατζέντα και εκεί βεβαίως δικαίωμα 
οποιουδήποτε, αν θέλει, να ζητήσει αναβολή.  Επίσης, να πω ότι με βάση το νομοσχέδιο η ημερομηνία που θα 
εφαρμοστεί... 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Παύλο Μυλωνά) 

 Ναι, ναι, κύριε Μυλωνά. 

 Βεβαίως, με βάση το νομοσχέδιο η ημερομηνία που θα εφαρμοστεί είναι τον Ιούλιο.  Δε νομίζω ότι τίθεται 
θέμα για μία-δύο εβδομάδες, αν και εφόσον ζητηθεί αναβολή.  Προς το παρόν προχωράμε για ψήφιση την 
ερχόμενη Πέμπτη.  Ούτε και θεωρώ ότι θα αλλάξει τη θέση του κάθε βουλευτή ή της κάθε βουλεύτριας το χρονικό 
περιθώριο της μίας εβδομάδας. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι το κοινοβούλιο και οι υπηρεσίες της Βουλής πρέπει να λειτουργούν 
με έναν τρόπο ο οποίος να προστατεύει τουλάχιστον το κύρος μας απέναντι στους υπόλοιπους θεσμούς της 
πολιτείας.  Και νομίζω ότι τούτη την περίοδο αυτά που συζητούμε στην επιτροπή Θεσμών για τα λόμπι και τους 
λομπίστες ωχριούν μπροστά στο παρασκήνιο για αυτό το θέμα.  Οπόταν, καταλαβαίνω τις ανάγκες, καταλαβαίνω 
και το ότι δεν είναι έτοιμα, τα καταλαβαίνω όλα, αλλά δεν μπορούσα απλώς να σιωπήσω. 
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σέβομαι την άποψή σας, δεν μπορώ όμως να μη δώσω το δικαίωμα βάσει των κανονισμών σε κάποιο 
βουλευτή ή να αμφισβητήσω την ετυμηγορία των υπηρεσιών ότι δεν είναι έτοιμα.  Θα είναι στην ατζέντα την 
ερχόμενη εβδομάδα, θα τηρηθούν…  Και σας διαβεβαιώ ότι πάντοτε προσπαθούμε, κύριε Μυλωνά, να 
προστατεύσουμε και το κύρος, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν όπως πρέπει οι κανονισμοί και οι 
διαδικασίες.  Εξάλλου, δεν εκτιμώ ότι δεν έχει διαμορφώσει μετά από τόσες συζητήσεις και τόσες συνεδριάσεις 
στην επιτροπή ήδη την άποψή του είτε ο κάθε βουλευτής είτε η κάθε βουλεύτρια.  Εξάλλου, αυτό θα διαφανεί 
μέσα από την ετυμηγορία που θα έχουμε πολύ σύντομα και θα λήξει και αυτό το πολύ -αντιλαμβάνομαι, για 
πολλούς- σημαντικό θέμα και για εμάς μαζί. 

 Λοιπόν, τα θέματα με τους αριθμούς 8 και 9 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Προστασίας 
της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόμος του 2021».  Είναι δύο προτάσεις νόμου των κ. Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου 
Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.   

Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 8 θέματος είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επεκταθεί η χρονική 
περίοδος εντός της οποίας δύναται να ασκείται το δικαίωμα λήψης άδειας πατρότητας μέχρι δύο εβδομάδες από 
την ημερομηνία λήξης της περιόδου άδειας μητρότητας.   

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 9 θέματος είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επεκταθεί η χρονική 
περίοδος εντός της οποίας δύναται να ασκείται το δικαίωμα λήψης επιδόματος πατρότητας μέχρι δύο εβδομάδες 
από τη λήξη της περιόδου άδειας μητρότητας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις 
προτάσεις νόμου «Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021» 

Παρόντες:  

 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Φωτεινή Τσιρίδου 

 Χρίστος Χριστόφιας Χρίστος Σενέκης 

 Γιώργος Κουκουμάς Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά Ανδρέας Αποστόλου   

 Δημήτρης Δημητρίου Μαρίνος Μουσιούττας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τις πιο πάνω 
προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τους κ. Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστο 
Χριστόφια και Γιώργο Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε 
πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2021 και στις 11, 18 και 25 Ιανουαρίου, στις 
15 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου 2022.   Στο πλαίσιο της εξέτασης των εν λόγω προτάσεων νόμου κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Γραφείου 
της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων και της Παγκύπριας Οργάνωσης 
Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ), η πρόεδρος και μέλη του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της 
Γυναίκας, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΑΣΔΥΚ, της Παγκύπριας 
Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΠΟΑΣΟ) και της Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα», 
καθώς και εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, η Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Προώθηση της Πατρότητας (Cyprus 
Fatherhood Initiative), η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ και η ΠΟΒΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των προτάσεων νόμου παρευρέθηκε επίσης και το μέλος της 
επιτροπής κ. Πανίκος Λεωνίδου. 

 Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμου, 
ώστε να επεκταθεί η χρονική περίοδος εντός της οποίας δύναται να ασκείται το προβλεπόμενο στον υπό 
τροποποίηση νόμο δικαίωμα λήψης άδειας πατρότητας.   
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 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρώτης πρότασης νόμου όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή 
προβλέπεται η επέκταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας δύναται να ασκείται το δικαίωμα λήψης άδειας 
πατρότητας από δεκαέξι εβδομάδες σε πενήντα δύο. 

 Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, 
ώστε να επεκταθεί η χρονική περίοδος εντός της οποίας δύναται να ασκείται το δικαίωμα λήψης επιδόματος 
πατρότητας. 

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της δεύτερης πρότασης νόμου όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή  
προβλέπεται η επέκταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας μισθωτός δύναται να ασκεί το δικαίωμα λήψης 
επιδόματος πατρότητας από δεκαέξι εβδομάδες σε πενήντα δύο. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί της αρχής οι εισηγητές των προτάσεων νόμου ανέφεραν ότι οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του δικαιώματος 
λήψης της άδειας πατρότητας δύο εβδομάδων   από μισθωτούς πατέρες, όπως ήδη προβλέπεται στις διατάξεις 
του περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμου, καθώς, σύμφωνα με τους ίδιους εισηγητές, σημαντικό ποσοστό 
μισθωτών αναγκάζεται να μην ασκεί το εν λόγω δικαίωμα. Συναφώς, οι ίδιοι υποστήριξαν ότι ορισμένες 
περιπτώσεις ζευγαριών δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να λαμβάνουν ταυτόχρονα οι γονείς την άδεια 
μητρότητας και πατρότητας που δικαιούνται, καθώς για την περίοδο αυτή τα αντίστοιχα επιδόματά τους 
περιορίζονται στο 72% του μισθού τους και ως εκ τούτου τα συνολικά εισοδήματα του ζευγαριού μειώνονται σε 
μια περίοδο που τα έξοδά του αυξάνονται λόγω της γέννησης του νεογνού. Περαιτέρω, οι ίδιοι υποστήριξαν ότι 
οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συμβάλλουν στην εξισορρόπηση/συμφιλίωση της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή, στην πάταξη των έμφυλων στερεοτύπων σε σχέση με τη φροντίδα των νεογνών, καθώς και 
στη σύσφιξη της σχέσης μεταξύ του πατέρα και του νεογνού.   

  Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού πληροφόρησαν 
την επιτροπή ότι για το έτος 2020 σε σύνολο 9500 γεννήσεων υποβλήθηκαν περίπου 6500 αιτήσεις για άδεια 
μητρότητας, ενώ οι αιτήσεις για άδεια πατρότητας ανήλθαν γύρω στις 3500 για την ίδια περίοδο, ακολούθως 
εξέφρασαν τη διαφωνία τους σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Ειδικότερα, οι ίδιοι σημείωσαν ότι η 
θέσπιση του εν λόγω δικαιώματος δεν επιδιώκει στην παροχή επιδόματος στον πατέρα, αλλά στοχεύει στην 
ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του πατέρα στη φροντίδα του νεογνού και στην παροχή στήριξης στη 
μητέρα από τον πατέρα κατά το πρώτο στάδιο ανατροφής του νεογνού. Συνεπώς, σύμφωνα με τους ιδίους, η 
προτεινόμενη επέκταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας δύναται μισθωτός να ασκεί το δικαίωμα λήψης 
άδειας πατρότητας δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς θέσπισης του εν λόγω δικαιώματος. Περαιτέρω, οι ίδιοι 
εκπρόσωποι υποστήριξαν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ενδεχομένως να αυξάνουν τις κρατικές δαπάνες λόγω 
της διεύρυνσης των εν δυνάμει δικαιούχων επιδόματος πατρότητας οι οποίοι ικανοποιούν τις ασφαλιστικές 
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου και ως εκ τούτου εξέφρασαν 
επιφυλάξεις ως προς τη συνταγματικότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων.   

 Η εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, υπό την ιδιότητα που κατέχει η 
επίτροπος και ως πρόεδρος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, εξέφρασε τις επιφυλάξεις 
της σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, καθώς αυτές ενδεχομένως να μη συμβάλουν στην ενθάρρυνση της 
ενεργού συμμετοχής του πατέρα κατά τα πρώτα στάδια στη φροντίδα του νεογνού, η οποία αποτελεί έναν από 
τους κύριους σκοπούς θέσπισης του δικαιώματος άδειας πατρότητας. 

 Οι εκπρόσωποι του Γραφείου της Επίτροπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της ΠΟΠΟ, του 
Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ, υπό την ιδιότητα του εν λόγω φορέα ως μέλους του Εθνικού Μηχανισμού για τα 
Δικαιώματα της Γυναίκας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΑΣΔΥΚ, της ΠΟΑΣΟ και της Παγκύπριας 
Συντεχνίας «Ισότητα» συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση προτεινόμενων 
ρυθμίσεων. 

 Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σε σχέση 
με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, καθώς, σύμφωνα με τους ιδίους, αυτές δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς θέσπισης 
του δικαιώματος άδειας πατρότητας. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι, σε περίπτωση που 
υφίστανται επιπλέον ανάγκες για τη φροντίδα του νεογνού οι οποίες δεν καλύπτονται από τη χορήγηση άδειας 
πατρότητας, ο πατέρας έχει τη δυνατότητα για τον σκοπό αυτό να λαμβάνει ετήσια άδεια ανάπαυσης. 
Επιπρόσθετα, οι ίδιοι ανέφεραν ότι στο παρόν στάδιο ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος 
βρίσκεται νομοσχέδιο το οποίο ρυθμίζει τη γονεϊκή άδεια επί πληρωμή και ως εκ τούτου, για την εξυπηρέτηση 
των προαναφερόμενων αναγκών, ο πατέρας σύντομα θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει και την εν λόγω άδεια. 
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι δε φέρουν ένσταση σε σχέση με ενδεχόμενη 
μικρή επέκταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας δύναται να ασκείται το δικαίωμα λήψης άδειας 
πατρότητας, ωστόσο εξέφρασαν την άποψη ότι η προτεινόμενη επέκταση είναι υπερβολική και θα δημιουργήσει 
δυσκολίες στη διαδικασία καταβολής των σχετικών επιδομάτων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Oι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις των υπό αναφορά προτάσεων νόμου και συναφώς υποστήριξαν ότι, επειδή οι υποδομές φροντίδας 
βρεφοκομικών σταθμών είναι ελλιπείς, η προώθηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι αναγκαία, ώστε ο 
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πατέρας να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει την άδεια πατρότητας και μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας της 
μητέρας.  

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου, επιπροσθέτως των πιο πάνω 
ζητημάτων που τέθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς, την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων το 
ενδεχόμενο μείωσης της προτεινόμενης επέκτασης της χρονικής περιόδου εντός της οποίας δύναται μισθωτός 
να ασκεί το δικαίωμα λήψης άδειας πατρότητας, ώστε η εν λόγω επέκταση να παραμείνει κατά το δυνατόν εντός 
του πλαισίου της φιλοσοφίας για την οποία θεσπίστηκε το δικαίωμα σε άδεια πατρότητας. 

 Περαιτέρω, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ζήτησε από την εκτελεστική 
εξουσία να επανεξετάσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και να υποβάλει τις τελικές της θέσεις επί των προνοιών 
των προτάσεων νόμου, ειδικότερα σε σχέση με την ενδεχόμενη αντισυνταγματικότητα αυτών, και ακολούθως η 
επιτροπή να επανέλθει σε νέα συνεδρία της για συνέχιση της εξέτασης των προτάσεων νόμου. 

 Συναφώς, η επιτροπή επανήλθε για συνέχιση της εξέτασης των προτάσεων νόμου σε νέα συνεδρία της, 
ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2022, στην παρουσία της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

 Στο πλαίσιο της συνέχισης της εξέτασης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου η Υπουργός Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι ενδεχομένως το δικαίωμα σε άδεια πατρότητας να μην 
ασκείται στον ίδιο βαθμό που ασκείται το αντίστοιχο δικαίωμα σε άδεια μητρότητας, ωστόσο αυτό, σύμφωνα με 
την ίδια αξιωματούχο, δεν οφείλεται σε οικονομικούς λόγους όπως ισχυρίζονται οι εισηγητές των προτάσεων 
νόμου. Περαιτέρω, η ίδια αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η θέση της εκτελεστικής εξουσίας παραμένει ότι οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι αντίθετες με τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε το δικαίωμα άδειας πατρότητας. 
Ωστόσο, δήλωσε ότι δε φέρει ένσταση, σε περίπτωση που η χρονική περίοδος εντός της οποίας δύναται να 
ασκείται το δικαίωμα λήψης άδειας πατρότητας επεκταθεί κατά τρόπο ώστε να συμπίπτει με την ημερομηνία 
λήξης της περιόδου άδειας μητρότητας, όπως αυτή διαχρονικά επεκτάθηκε, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω 
ρυθμίσεις, σύμφωνα με την ίδια αξιωματούχο, αυξάνουν τις κρατικές δαπάνες και ως εκ τούτου είναι αντίθετες 
με τις διατάξεις του συντάγματος. Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ενημέρωσε την επιτροπή ότι η εκτελεστική εξουσία επεξεργάζεται νομοσχέδιο με το οποίο θα 
ρυθμίζεται η γονεϊκή άδεια επί πληρωμή και στο οποίο θα περιλαμβάνονται πρόνοιες που θα εξυπηρετούν τους 
σκοπούς των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου. Ως εκ τούτου, η ίδια εισηγήθηκε όπως η επιτροπή αναβάλει την 
ολοκλήρωση της συζήτησης των προτάσεων νόμου μέχρι την κατάθεση στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου.   

 Οι εισηγητές της πρότασης νόμου, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, 
εισηγήθηκαν την τροποποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ώστε η χρονική περίοδος εντός της οποίας 
δύναται να ασκείται το δικαίωμα λήψης άδειας και επιδόματος πατρότητας να επεκταθεί μέχρι δύο εβδομάδες 
από την ημερομηνία λήξης της περιόδου άδειας μητρότητας. 

 Ακολούθως, η επιτροπή, στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων, αποφάσισε όπως τροποποιηθούν ανάλογα 
τα κείμενα των υπό αναφορά προτάσεων νόμου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος 
της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσονται υπέρ της ψήφισης των προτάσεων 
νόμου σε νόμους όπως αυτές τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του   Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος 
της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του 
σώματος.  

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης των προτάσεων νόμου σε νόμους, ο τίτλος της δεύτερης 
πρότασης νόμου θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Υπάρχουν ομιλητές ή ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως.  Να ξεκινήσουμε με τη σειρά, κύριε Αποστόλου, με εσάς και να ετοιμαστεί ο κατάλογος.  Βλέπω 
τον κ. Σενέκη, βλέπω τον κ. Καυκαλιά, τον κ. Δημητρίου, την κ. Ατταλίδου. 
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 Κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Καταρχήν οφείλουμε να πούμε ότι προφανώς θα στηρίξουμε τις προτάσεις νόμου, οι οποίες έχουν 
κατατεθεί, έχουν συζητηθεί, έχουν συνδιαμορφωθεί και μέσα στην επιτροπή Εργασίας και εκτιμώ ότι θα 
ψηφιστούν και ομόφωνα από το σύνολο των βουλευτών.   

 Να πούμε ότι με τις προτάσεις νόμου δίνεται το δικαίωμα στους νεαρούς πατέρες να επιλέξουν τις δύο 
εβδομάδες για την άδεια πατρότητας μέχρι και δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας της μητέρας.  
Εδώ οφείλουμε να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα, κυρία Πρόεδρε, που αφορούν τις 
άδειες πατρότητας και μητρότητας. 

 Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η περίοδος που δίνεται μέχρι να εξεταστούν και να 
καταβληθούν οι άδειες αυτές από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι πάρα πολύ μεγάλη.  Και εδώ 
θέλουμε να καλέσουμε ξανά τις υπηρεσίες να εξετάζουν και να δίνουν αυτά τα επιδόματα σε πιο σύντομη 
περίοδο. 

 Το δεύτερο είναι ότι εμείς θα εμμένουμε στην άποψή μας ότι ειδικότερα για τους χαμηλόμισθους νέους 
ανθρώπους θα πρέπει να καταβάλλεται το εκατό τοις εκατό του μισθού τους για την άδεια μητρότητας και 
πατρότητας, όπως επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή να εξεταστεί η επέκταση των είκοσι δύο εβδομάδων για την 
άδεια μητρότητας από το πρώτο παιδί. 

 Έπειτα, οφείλουμε να πούμε ότι με χαρά έχουμε πληροφορηθεί από την Υπουργό Εργασίας ότι 
ετοιμάζεται και θα κατατεθεί σύντομα νομοσχέδιο που θα αφορά την επί πληρωμή γονική άδεια, μη μεταβιβάσιμη 
και για τους δύο γονείς, την άδεια φροντίδας για γονιούς οι οποίοι έχουν στο σπίτι παιδιά με αναπηρίες ή χρόνιους 
ασθενείς και τους φροντίζουν, καθώς και τις ευέλικτες ρυθμίσεις για εργασία για τις νεαρές μητέρες. 

 Είναι με πολιτικές, κυρία Πρόεδρε, που στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους, τους νέους γονείς και 
χαίρομαι, γιατί τα τελευταία χρόνια εκτελεστική και νομοθετική εξουσία σε συνεργασία έχουμε κάνει βήματα προς 
τα εμπρός.  Φυσικά, δεν είναι μόνο τα πλαίσια των κοινωνικών αδειών, είναι και η στήριξη στα νεαρά ζευγάρια 
για την πρώτη κατοικία ή το να βελτιώσουμε το πλαίσιο που αφορά τους κατώτατους μισθούς, αλλά και να 
δημιουργήσουμε προοπτικές για ποιοτικότερες θέσεις εργασίας, είναι η βελτίωση προνοιών στο Γενικό Σύστημα 
Υγείας για γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρίες και γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά με χρόνιες ασθένειες.  
Επαναλαμβάνω ότι αυτά τα θέματα είναι πάντα μέσα από συνεργασίες που τελεσφορούν και χαίρομαι, γιατί το 
τελευταίο διάστημα έχουμε πετύχει να βελτιώσουμε τα πλαίσια.   

 Κλείνω με το εξής, κυρία Πρόεδρε:  Θέλω να τονίσω ότι η άδεια πατρότητας, καθώς και η γονική άδεια η 
οποία θα δίνεται στους άνδρες και είναι μη μεταβιβάσιμη είναι δύο θέματα τα οποία συνεισφέρουν στο να έχουμε 
ισότητα στις ευθύνες, αλλά και στα δικαιώματα.  Ως νεαρός πατέρας θέλω να καταθέσω ότι ο ρόλος των ανδρών 
στο να στηρίζουν και τις νέες μητέρες, τις συζύγους τους, αλλά και ευρύτερα το σπίτι, το νοικοκυριό και την 
οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι μία από τις σημαντικές ευθύνες τις οποίες έχουμε, αν θέλουμε 
και ως πατεράδες, αλλά και ως πολιτικοί -άνδρες πολιτικοί- να λέμε ότι στην πράξη θέλουμε την εξισορρόπηση 
της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.  Γι’ αυτό σήμερα η συγκεκριμένη ρύθμιση την οποία θα ψηφίσουμε, 
αλλά και το νομοσχέδιο που αναμένουμε για τη γονική άδεια επί πληρωμής συντείνουν προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Αποστόλου. 

 Η κ. Ατταλίδου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Η ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής είναι μια πολύ σοβαρή πρόκληση για πάρα 
πολλούς γονείς, καθώς και για εργαζομένους που έχουν ευθύνες φροντίδας, ιδίως λόγω του φαινομένου των 
παρατεταμένων ωραρίων λειτουργίας και των μεταβλητών ωραρίων εργασίας, που επηρεάζει αρνητικά και την 
απασχόληση των γυναικών.  Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας και στη δυσκολία της εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικών και οικογενειακών 
υποχρεώσεων.  Οι γυναίκες, όταν έχουν παιδιά, τείνουν να εργάζονται λιγότερες ώρες σε αμειβόμενη 
δραστηριότητα και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε μη αμειβόμενες ευθύνες φροντίδας.  Η παροχή 
φροντίδας σε άρρωστο ή εξαρτημένο συγγενή έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση των 
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γυναικών και έχει ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να αποχωρούν εντελώς από την αγορά εργασίας.  Αυτό το 
νομοσχέδιο, το να εγκρίνουμε άδεια πατρότητας, θεωρώ ότι θα ανατρέψει μία κατάσταση που λειτουργούσε 
αρνητικά ως προς το να αναλάβουν οι πατέρες ίσο μερίδιο ευθυνών φροντίδας.  Πιστεύω ότι η αμειβόμενη άδεια 
πατρότητας και γενικά η γονική άδεια συμβάλλουν στα χαμηλά ποσοστά λήψης άδειας από τους πατέρες.  
Δηλαδή ο ανισομερής για γυναίκες και άνδρες σχεδιασμός των πολιτικών που στοχεύουν στην ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής εντείνει τα έμφυλα στερεότυπα και τις διαφορές μεταξύ εργασίας και 
φροντίδας. 

 Θα πρέπει οι πολιτικές να στοχεύουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος των στερεοτύπων στα 
επαγγέλματα και στους ρόλους ανδρών και γυναικών και οι κοινωνικοί εταίροι να ενθαρρύνονται, να 
εκπληρώνουν τον κεντρικό τους ρόλο, ενημερώνοντας τους εργαζόμενους, άντρες και γυναίκες, για τα θέματα 
αυτά.  Θέλω να πω ότι για χρόνια είμαστε μια κοινωνία που θεωρούμε ότι τις ευθύνες του κράτους θα τις 
μεταφέρουμε στα χέρια των γυναικών και ως αποτέλεσμα είμαστε μια από τις χώρες με τη χαμηλότερη 
εκπροσώπηση γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.  Χαίρομαι γι’ αυτό το νομοσχέδιο που θα ψηφίσουμε 
σήμερα, όχι μόνο γιατί δείχνει τον σωστό δρόμο, ότι η ευθύνη της ανατροφής των παιδιών πρέπει να επιμερίζεται 
ίσα και στους δύο γονείς, αλλά και γιατί δείχνει ότι οι νέοι πατεράδες από μόνοι τους έχουν πλέον την ανάγκη να 
συνδεθούν με τα παιδιά τους με έναν τρόπο βιωματικό, ο οποίος μόνο καλό στην κοινωνία μας θα προσφέρει. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να είστε καλά, κυρία Ατταλίδου.  Και χαιρόμαστε που αυτές οι προτάσεις νόμου προέρχονται από άντρες. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Στέφανο Στεφάνου) 

 Ναι, ναι, κύριε Στεφάνου, σας ακούμε. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Μια μικρή παρένθεση.  Δεν έχει σημασία αν είναι από άντρες ή από γυναίκες∙ σημασία έχει η αντίληψη 
και το τι υπάρχει πίσω.  Και δεν είναι τυχαίο που είναι από το ΑΚΕΛ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επιτρέψετέ μου όμως να διαφωνήσω.  Για μας έχει σημασία, γιατί συνήθως γι’ αυτά τα θέματα μιλάμε 
μόνο εμείς οι γυναίκες και περιμένουμε τη Διεθνή Ημέρα για τη Γυναίκα να τοποθετηθούν και κάποιοι άντρες, 
οπόταν χαιρόμαστε που έχουμε…  Και βεβαίως, δεν ισχύει αυτό πάντα, δεν αποτελεί κανόνα, γιατί πάντοτε 
υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτά τα ζητήματα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και 
σε αυτό θα συμφωνήσουμε απόλυτα. 

 Τον λόγο έχει, ευχαριστώντας την κ. Ατταλίδου για την παρέμβασή της, ο κ. Σενέκης. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Αυτή η πολιτεία δίνει το δικαίωμα στον πατέρα για άδεια πατρότητας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε σας ακούμε, έτσι, λίγο το μικρόφωνό σας... 

 Μάλιστα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ: 

 Αυτή η πολιτεία, κυρία Πρόεδρε, δίνει το δικαίωμα στον πατέρα για άδεια πατρότητας δύο συνεχόμενων 
εβδομάδων μέσα στην περίοδο που αρχίζει από την εβδομάδα του τοκετού ή της υιοθεσίας και λήγει με την 
παρέλευση των δεκαέξι εβδομάδων.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην επιτροπή Εργασίας κατά τη συζήτηση της συγκεκριμένης 
πρότασης νόμου για την επέκταση ακριβώς της περιόδου εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί το συγκεκριμένο 
δικαίωμα, λέχθηκε από τους αρμοδίους του υπουργείου ότι το 2020 ενδεικτικά είχαμε 9 500 γεννήσεις και 
υποβλήθηκαν μόνο 3 500 αιτήσεις για άδεια πατρότητας.  Δηλαδή μόλις ένας στους τρεις επιχείρησε να ασκήσει 
ένα δικαίωμα που, κυρία Πρόεδρε, δυνητικά το έχουν όλοι.  Και μέσα από τη συγκεκριμένη πρόταση γίνεται μια 
προσπάθεια μεταξύ άλλων ακριβώς να αυξηθεί το ποσοστό αυτών που κάνουν χρήση του δικαιώματος για άδεια 
πατρότητας.   

Αλλά περίεργο, κυρία Πρόεδρε, ήταν το αντεπιχείρημα του αρμόδιου υπουργείου, ότι υπάρχει δήθεν 
αντισυνταγματικότητα, γιατί ακριβώς πιθανόν να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που θα κάνουν χρήση του 
συγκεκριμένου δικαιώματος.  Επαναλαμβάνω όμως, κυρία Πρόεδρε, ενός δικαιώματος που δυνητικά το έχουν 
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όλοι.  Αλλά, κυρία Πρόεδρε, προφανώς μέσω αυτού του ασφυκτικού χρονικού πλαισίου εντός του οποίου μπορεί 
να γίνει χρήση του υπό συζήτηση δικαιώματος, η εκτελεστική εξουσία και το υπουργείο επενδύουν ακριβώς στον 
περιορισμό των αιτητών.  Και θεωρούμε ότι αυτές οι προσεγγίσεις είναι εντελώς λανθασμένες και δυστυχώς 
επιβεβαιώνουν την τεράστια απόσταση που έχουμε να διανύσουμε, για να πετύχουμε έστω στοιχειώδη 
συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.   

 Εμείς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία των εισηγητών της 
συγκεκριμένης πρότασης, γιατί συμφωνούμε με τη φιλοσοφία και τους στόχους της και ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο 
προφανώς θα την υπερψηφίσουμε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Ο κ. Καυκαλιάς. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Από το βήμα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως! 

 Όσο χρόνο χρειάζεστε.  Είστε στο βήμα. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Ελπίζω να μη βρεθούμε, κύριε Σενέκη, μπροστά σε οποιαδήποτε έκπληξη και όποια διαδικασία 
αναπομπής ή αναφοράς από πλευράς της κυβέρνησης.   

 Σε κάθε περίπτωση να σημειώσω, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η θέση που 
καταλαμβάνει η Κύπρος σε ό,τι αφορά στις φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές δεν είναι καθόλου τιμητική.  Σε 
σχετική έρευνα της UNICEF, η οποία δημοσιεύτηκε στο τέλος του 2021, ανάμεσα σε σαράντα μία χώρες η 
πατρίδα μας κατατάσσεται στις τρεις τελευταίες θέσεις του σχετικού καταλόγου.  Είναι ξεκάθαρο επομένως ότι 
πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη, για να στηριχθεί η κοινωνία, να στηριχθεί η οικογένεια, όπως η εισαγωγή 
πληρωμένης γονικής άδειας, η αύξηση της άδειας μητρότητας από το πρώτο παιδί, επέκταση και ενίσχυση των 
κρατικών δομών φροντίδας και εκπαίδευσης για βρέφη και παιδιά, επιδότηση του κόστους φροντίδας στη βάση 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, επανεξέταση και επαναδιαμόρφωση των επιδομάτων τέκνου και μονογονιού 
σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και ανάγκες, να τερματιστούν οι τεράστιες καθυστερήσεις που 
παρατηρούνται στην καταβολή των σχετικών επιδομάτων και επιτέλους να υπάρξει εφαρμογή ενός 
αποτελεσματικού, στεγαστικού προγράμματος για νέες οικογένειες, για νέα ζευγάρια.   

 Γνωρίζουμε, κυρία Πρόεδρε, ότι με την πρόταση νόμου την οποία έχουμε καταθέσει δεν ανατρέπονται τα 
πιο πάνω δεδομένα.  Είναι ωστόσο ένα μικρό βήμα, για να ενισχύσουμε τη θέση της οικογένειας, είναι ένα μικρό 
βήμα προς το συμφέρον του παιδιού.  Λαμβάνοντας ακριβώς υπόψη -και έχει λεχθεί και προηγουμένως- ότι 
σήμερα μόλις ένας στους τρεις πατέρες λαμβάνει άδεια πατρότητας, επιχειρούμε με τις συγκεκριμένες προτάσεις 
να διαφοροποιήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο παραχωρείται η άδεια πατρότητας.  Έχει λεχθεί προηγουμένως 
-νομίζω έχει αξία για όλους όσοι μας παρακολουθούν να επαναλάβουμε- ότι με τις προτάσεις νόμου προτείνουμε 
συγκεκριμένα την επέκταση του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου ένας πατέρας μπορεί να 
επιλέξει πότε θα πάρει την άδεια πατρότητας.  Από τις δεκαέξι εβδομάδες που είναι σήμερα μέχρι και δύο 
εβδομάδες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, όπως έχει και πρόσφατα διαμορφωθεί μέσα από νομοσχέδιο 
της κυβέρνησης.  Εκτιμούμε ότι αυτή η ρύθμιση θα διευκολύνει δικαιούχους πατέρες να αξιοποιήσουν την άδεια 
πατρότητας, αφού πλέον δε θα είναι υποχρεωμένοι να πάρουν την άδεια ταυτόχρονα με τη μητέρα, άρα την ίδια 
περίοδο και οι δύο γονείς να έχουν μειωμένα εισοδήματα, γεγονός που αποτρέπει αρκετούς από το να 
υποβάλουν αίτηση για άδεια πατρότητας.  Την ίδια ώρα, κύριε Δημητρίου -αναφέρομαι στον κ. Δημητρίου, γιατί 
αυτό ήταν μέρος των τοποθετήσεών του στην επιτροπή- ένας γονιός θα έχει τη δυνατότητα να είναι μαζί με το 
παιδί του για δύο ακόμα εβδομάδες σε μία κρίσιμη φάση για την ηλικία του παιδιού.  Ευελπιστούμε ότι ομόφωνα 
θα υπερψηφιστεί η πρόταση νόμου.   

 Και κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, επιτρέψετέ μου να ενημερώσω ότι σήμερα στο Κεφάλαιο Δεύτερο της 
ολομέλειας έχουμε καταθέσει και δύο προτάσεις νόμου που αποσκοπούν στο να αρθεί μια αδικία, μια 
στρέβλωση, που υπάρχει στη σχετική νομοθεσία και να δοθεί επιτέλους το δικαίωμα σε άδεια και επίδομα 
πατρότητας και στα ζευγάρια που αποκτούν παιδί χωρίς να έχουν παντρευτεί ή συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.  
Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση αυτή τη φορά δε θα απορρίψει την πρότασή μας. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Καυκαλιά. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Είμαστε σήμερα εδώ και συζητούμε για την επέκταση της άδειας πατρότητας.  Για να συζητούμε για την 
επέκταση της άδειας πατρότητας, προηγήθηκαν δύο πολιτικές πράξεις.  Η πρώτη το 2017, η καθιέρωση της 
άδειας πατρότητας από την κυβέρνηση ή από την κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως συνηθίζεται 
να λέγεται, και η δεύτερη πολιτική πράξη, μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, η επέκταση της άδειας μητρότητας, 
που για το δεύτερο παιδί είναι συν τέσσερις εβδομάδες και για το τρίτο παιδί και πάνω συν οκτώ εβδομάδες.  Γι’ 
αυτό και προκύπτει η ανάγκη να αναθεωρήσουμε -και σωστά πράττουμε- την άδεια πατρότητας, ώστε να 
συμπίπτει σε πρώτο χρόνο με την περίοδο της άδειας μητρότητας, αλλά πάμε σήμερα και ένα βήμα πιο κάτω 
και αυτό είναι σημαντικό.  Θα δώσουμε την ευχέρεια σε έναν πατέρα να μείνει, έστω για δύο εβδομάδες, μόνος 
του με το παιδί του.  Και είναι αυτό που έχει στη δική μας αντίληψη ή στη δική μου αντίληψη τη μεγαλύτερη 
σημασία.  Δεν είναι άδεια μόνο προς ενίσχυση της συζύγου ή της συντρόφου ή της μάνας του παιδιού είναι άδεια, 
για να δοθεί η ευκαιρία, ναι, να δοκιμάσει ή να μείνει ο πατέρας μόνος του με το παιδί.  Και έχει μεγάλη σημασία 
και βοηθά βεβαίως και στη συμφιλίωση της οικογενειακής ζωής και της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής.   

 Ένα άλλο σημείο που είναι πολύ σημαντικό είναι η επί πληρωμή γονική άδεια, που έχει αναφερθεί 
πολλάκις στην επιτροπή Εργασίας, κύριε Καυκαλιά, στις τελευταίες συνεδριάσεις τους τελευταίους μήνες, ότι θα 
έρθει νομοσχέδιο που θα καθιερώσει ακριβώς την επί πληρωμή γονική άδεια και θα ενισχύσει ακριβώς τη 
συμφιλίωση μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ή και κοινωνικής ζωής. 

 Και τέλος, έχει επίσης αναφερθεί στην επιτροπή, κύριε Καυκαλιά, πως, ναι, έρχεται και νομοσχέδιο που 
θα δίδει την ευχέρεια σε πατεράδες που δεν έχουν συνάψει γάμο, θρησκευτικό ή πολιτικό ή και σύμφωνο 
συμβίωσης να παίρνουν αυτή την άδεια, αυτό το επίδομα, και είναι πολύ σημαντικό και αυτό. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ.   

 Θα ψηφίσουμε ξεχωριστά τις δύο προτάσεις νόμου. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 8 πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 9 πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 29Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 10 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», είναι 
πρόταση νόμου των κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
και κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.  Παρακαλώ 
τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να διαγραφεί η διάταξή του σύμφωνα με την οποία 
δικηγόρος ο οποίος λαμβάνει αμοιβή μικρότερη από αυτή που ορίζεται ως ελάχιστη από τους εκάστοτε εν ισχύι 
κανονισμούς διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα.  

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την 
πρόταση νόμου «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022»  

Παρόντες: 

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Σωτήρης Ιωάννου 

 Φωτεινή Τσιρίδου  Κωστής Ευσταθίου 

Νίκος Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Νίκο Τορναρίτη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
στις 23 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  
Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της 
επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου παρευρέθηκαν και τα μέλη της επιτροπής 
κ. Άριστος Δαμιανού, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Πανίκος Λεωνίδου. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να διαγραφεί η 
διάταξη αυτού σύμφωνα με την οποία δικηγόρος ο οποίος λαμβάνει αμοιβή μικρότερη από αυτή που ορίζεται ως 
ελάχιστη από τους εκάστοτε εν ισχύι κανονισμούς διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η εν λόγω 
διάταξη είναι πλέον άνευ αντικειμένου, αφού η επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με υπηρεσίες που 
παρέχονται από ασκούντες δικηγορία, καθώς και τα κριτήρια για την αμοιβή δικηγόρου ρυθμίζονται από τις 
πρόνοιες των περί Επίλυσης Διαφορών που προκύπτουν από Παροχή Υπηρεσιών των Ασκούντων Δικηγορία 
(Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) Κανονισμών του 2018, οι οποίοι εφαρμόζονται αναφορικά με την παροχή 
υπηρεσιών από δικηγόρους για την αμοιβή των οποίων δεν υπάρχει πρόνοια σε οποιουσδήποτε διαδικαστικούς 
κανονισμούς εκδοθέντες από το Ανώτατο Δικαστήριο. 
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 Στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ότι συμφωνεί με τον σκοπό της πρότασης νόμου.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη 
Βουλή την ψήφισή της σε νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία. 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 11 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των 
Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον σκοπό, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, για 
την πλήρη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2021 και στις 16 και 23 
Φεβρουαρίου 2022.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας και του Γραφείου του Επιτρόπου Επικοινωνιών. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Νίκος Γεωργίου και Γιώργος Κουκουμάς. 

 Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης της 
Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, για  την πλήρη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου».  

 Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε στην επιτροπή 
ότι οι πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου αποσκοπούν στην ορθότερη εναρμόνιση με την πιο πάνω Οδηγία στη 
βάση των παρατηρήσεων για πλημμελή μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, όπως οι παρατηρήσεις αυτές 
διατυπώνονται στην προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2021, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προς την Κυπριακή Δημοκρατία.  

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, προς επίτευξη του πιο πάνω σκοπού προτείνονται κυρίως οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις στον βασικό νόμο: 

1. Διαγραφή στον ορισμό του όρου «τρομοκρατική ομάδα» της προϋπόθεσης βάσει της οποίας τέτοια ομάδα 
πρέπει να περιλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε των Ηνωμένων 
Εθνών, προς συμμόρφωση με την παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τέτοια προϋπόθεση 
αφενός δεν περιλαμβάνεται στον αντίστοιχο ορισμό της Οδηγίας και αφετέρου περιορίζει το πεδίο 
εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας.  
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2. Προσθήκη στα προβλεπόμενα στον υπό τροποποίηση νόμο αδικήματα τα οποία συνιστούν αδικήματα 
τρομοκρατίας, όταν διαπράττονται με σκοπό την τρομοκρατία, του αδικήματος της πειρατείας δυνάμει του 
Ποινικού Κώδικα και του αδικήματος της κατάληψης πλοίων ή άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς ή 
μεταφοράς εμπορευμάτων δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας Κυπριακών Πλοίων από Πράξεις 
Πειρατείας και άλλες Παράνομες Πράξεις Νόμου, προς συμμόρφωση με την παρατήρηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ότι στη βασική νομοθεσία η παράνομη κατάληψη πλοίων ή άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς 
ή μεταφοράς εμπορευμάτων δε χαρακτηρίζεται ως αδίκημα τρομοκρατίας, όπως απαιτείται από την 
Οδηγία.   

3. Προσθήκη στο άρθρο 4, το οποίο θεμελιώνει τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δημοκρατίας ως προς 
συγκεκριμένα αδικήματα, του αδικήματος που αφορά στην οργάνωση ή διευκόλυνση ταξιδιού με σκοπό 
την τρομοκρατία και του αδικήματος που αφορά στη συνέργεια ή υποκίνηση άλλου προσώπου, για να 
διαπράξει συγκεκριμένο αδίκημα, προς συμμόρφωση με την παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι 
η εθνική νομοθεσία δε θεμελιώνει τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δημοκρατίας ως προς τα αντίστοιχα 
εγκλήματα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 18 της Οδηγίας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κράτος 
μέλος αρνείται να παραδώσει ή να εκδώσει πρόσωπο το οποίο θεωρείται ύποπτο ή έχει καταδικαστεί για 
ένα τέτοιο έγκλημα σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. 

4. Προσθήκη επίσης στο άρθρο 4 του αδικήματος που αφορά στην παροχή υποστήριξης σε τρομοκρατική 
ομάδα και άλλα πρόσωπα, του αδικήματος που αφορά στη διεύθυνση, οργάνωση ή καθοδήγηση 
τρομοκρατικής ομάδας και του αδικήματος που αφορά στη συνέργεια ή υποκίνηση προσώπου, για να 
διαπράξει συγκεκριμένο αδίκημα, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με την παρατήρηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ότι η εθνική νομοθεσία δε θεμελιώνει τη δικαιοδοσία ως προς τα εγκλήματα που αναφέρονται 
στα άρθρα 4 και 14 της Οδηγίας, στις περιπτώσεις που τα εγκλήματα αυτά έχουν διαπραχθεί εν όλω ή εν 
μέρει στο έδαφος της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο η τρομοκρατική ομάδα έχει τη 
βάση της ή αναπτύσσει τις εγκληματικές της δραστηριότητες. 

5. Εισαγωγή διατάξεων που να διασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες και δικλίδες ασφαλείας για την εφαρμογή 
των μέτρων της αφαίρεσης και φραγής διαδικτυακού περιεχομένου το οποίο συνιστά υποκίνηση σε τέλεση 
τρομοκρατικού εγκλήματος, κατά το πρότυπο των διατάξεων των προνοιών του περί της Πρόληψης και 
της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της 
Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, προς συμμόρφωση με την απαίτηση της Οδηγίας όπως τα μέτρα 
αφαίρεσης και φραγής καθορίζονται ακολουθώντας διαφανείς διαδικασίες και παρέχοντας επαρκείς 
εγγυήσεις, ώστε να  διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω μέτρα περιορίζονται στις απαραίτητες και αναλογικές 
προς τον επιδιωκόμενο σκοπό ενέργειες και ότι οι χρήστες θα ενημερώνονται για τους λόγους εφαρμογής 
των μέτρων αυτών.  

 Σημειώνεται ότι η τεθείσα προθεσμία προς συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις αναφερόμενες στην 
προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρατηρήσεις έληξε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και 
συνεπώς η τελευταία δύναται να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης, μέλος της επιτροπής επισήμανε τον κίνδυνο που εμπερικλείει η γενική 
επίκληση της  καταπολέμησης της τρομοκρατίας  αναφορικά με τον περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
την ευαισθησία που πρέπει να επιδεικνύεται στην πολιτική δράση κατά μη δημοκρατικών καθεστώτων.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και 
τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος υιοθετούν τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγούνται την ψήφισή του σε νόμο. 

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της 
βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου 
κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κύριε Πασιουρτίδη. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

 Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, για να περιορίσεις ανθρώπινα δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες, είναι 
να βαφτίσεις κάτι ως «τρομοκρατία» ή κάποιον ως «τρομοκράτη».  Και, επειδή θέση μας το 2019, όταν ήρθε το 
εναρμονιστικό νομοσχέδιο, ήταν η καταψήφισή του και επειδή αυτό το νομοσχέδιο, όχι, δε διορθώνει κάποιες 
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παραλείψεις οι οποίες έμειναν από το προηγούμενο, αλλά αντιθέτως έρχεται και περιορίζει ακόμα περισσότερο 
κάποιες ελευθερίες, εμείς, συνεπείς στην πολιτική μας θέση, θα το καταψηφίσουμε.  Δεν είμαστε, δεν είμαστε 
κόμμα το οποίο είτε θα μας ακούσετε να δικαιολογούμε οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη είτε να μην 
καταδικάζουμε την τρομοκρατία.  Αλλά, υπάρχει ένα θέμα με το ποια χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» 
και ποιος χαρακτηρίζεται «τρομοκράτης».  Και επειδή αποφασίζει ένα συγκεκριμένο κράτος ή μια συγκεκριμένη 
ομάδα κρατών να χαρακτηρίσει μια οργάνωση, για παράδειγμα, Παλαιστινίων ή Κούρδων τρομοκρατική 
οργάνωση, δε σημαίνει ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να αποδέχεται αυτή την κατηγοριοποίηση.   

 Και γι’ αυτό τον λόγο, επειδή δεν υπάρχει ακόμα αυτή η ισορροπία μεταξύ της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας που να φαίνεται και σε αυτό το νομοσχέδιο 
που υποτίθεται είναι διορθωτικό, εμείς θα καταψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Σεβαστή η άποψή σας, αν και προσωπικά δυσκολεύομαι η αλήθεια να την κατανοήσω, αλλά 
απόλυτα σεβαστή.   

 Ομιλητές;  Ομιλήτριες;  Ναι. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε, εκφράσαμε μία θέση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Εγώ διερωτώμαι γιατί...  Κατανοώ μάλλον, γιατί δυσκολεύκεστε να την κατανοήσετε, αλλά νομίζω ότι ήταν 
αχρείαστο αυτό το σχόλιο.  Έχουμε θέση.  Βεβαίως, είμαστε εναντίον της τρομοκρατίας και το έχουμε αποδείξει 
πάρα πολλές φορές, έχουμε όμως δυσπιστία τουλάχιστον προς αυτούς που καθορίζουν τι είναι «τρομοκρατία» 
και πολύ περισσότερο ποιοι περιλαμβάνονται στις λίστες για την τρομοκρατία. 

 Όταν αυτοί αποφασίζουν για το ΡΚΚ, για παράδειγμα, ότι είναι τρομοκράτες, ε, ναι, έχουμε δικαίωμα να 
εκφράζουμε δυσπιστία τουλάχιστον σε σχέση με τα κριτήρια, για να το βάζουμε μέσα στον κατάλογο της 
τρομοκρατίας.  Και νομίζω είμαστε αρκούντως καθαροί με αυτό το θέμα.  Και, επειδή εμείς δεν έχουμε 
εμπιστοσύνη σε αυτούς που καθορίζουν ποιοι είναι οι τρομοκράτες -αύριο μπορεί να μας βάλουν τζιαι εμάς εις 
την λίστα των τρομοκρατών, μπορεί να μεν τους αρέσκουμε- γι’ αυτό καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο και έχουμε 
κάθε δικαίωμα να το κάμουμε.  Τζιαι νομίζω δεν υπάρχει λόγος να γίνονται, ξέρω ’γώ, απαξιωτικά σχόλια, έστω 
και αν κάποιος διαφωνεί με τούτο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σωστό.  Η αλήθεια είναι ότι την προσωπική μου άποψη εξέφρασα, δεν κατανόησα το σκεπτικό.  Καλό θα 
ήταν να είχατε και την ανάλογη ευαισθησία, όταν προήδρευε και ο κ. Κυπριανού, για παράδειγμα, τζιαι έκαμνε 
σχόλια, κύριε Στεφάνου. Ας το αφήσουμε μέχρι εδώ!  Έχετε δίκαιο, όπως και να ’χει, θεωρώ, επειδή συμμετέχετε 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης, γι’ αυτό θεωρώ ότι δεν έπρεπε να... 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Καταλάβαμε, επειδή δεν είστε του ΑΚΕΛ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καθόλου!  Απλά, θέλω να σας πω ότι δεν είναι σκοπίμως που έγινε το σχόλιο και δε νομίζω ότι η δική μου 
προσωπική άποψη επηρεάζει το σώμα.  Όπως και να ’χει, και διατηρώ και τη δική μου, το δικαίωμα της δικής 
μου απόψεως, ίσως δεν έπρεπε να το πω μεγαλοφώνως, έχετε δίκαιο. 

 Κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είπα προσωπικά, ναι.  Είπα προσωπικά δεν μπορώ να το κατανοήσω, αγαπημένε μου συνάδελφε, αλλά 
σέβομαι απόλυτα την άποψή σας.  Ναι, προσωπικά είπα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ναι, κύριε Τορναρίτη, σας ακούμε. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω καταρχάς ότι πρόκειται περί μιας πολύ τυπικής πράξης.  Καμία 
απολύτως σχέση δεν έχει αυτό το εναρμονιστικό νομοθέτημα που έχουμε μπροστά μας, για το οποίο έχουμε ήδη 
λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτά που ακούστηκαν από τους αγαπητούς 
συνάδελφους.   

 Τζιαι θέλω να πω τζιαι κάτι άλλο.  Το είπα πάρα πολλές φορές, αλλά δυστυχώς το ΑΚΕΛ δεν μπορεί να 
το κρύψει.  Αντιλαμβάνεστε ότι, από το δευτερόλεπτο που γίναμε ως χώρα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, έχουμε και δικαιώματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε όμως και συγκεκριμένες υποχρεώσεις.  
Ε, τες ευρωπαϊκές Οδηγίες δεν έχουμε δικαίωμα να τες βάλλουμε στον κάλαθο των αχρήστων, επικαλούμενοι 
διαφόρων ειδών φοβίες που είχαμε στο παρελθόν και έρχονται και μας βρίσκουν στο παρόν και θα μας 
ακολουθούν και στο μέλλον!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Σεβαστή η άποψη όλων.   

 Δευτερολογία, κύριε Πασιουρτίδη, σας ακούμε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, για να καταλάβετε και εσείς και ο κ. Τορναρίτης τι εννοώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Ο υφιστάμενος νόμος στην ερμηνεία της «τρομοκρατικής οργάνωσης» στο άρθρο 2 παραπέμπει στο 
άρθρο 25, που είναι οι κατάλογοι αυτών των οργανώσεων.  Τώρα, όχι μόνο εξακολουθούν να υπάρχουν αυτοί 
οι κατάλογοι, έρχεται και αφαιρεί την παραπομπή στους καταλόγους, έτσι ώστε, χωρίς καν αυτό που 
αμφισβητούμε, τη διαδικασία που αμφισβητούμε, για να μπει κάποιος στον κατάλογο, οποιοσδήποτε θα μπορεί 
να χαρακτηρίζει κάποιον «τρομοκρατική οργάνωση» και θα μπορεί να κατεβάζει πράγματα από το διαδίκτυο, να 
ασκήσει συγκεκριμένες δραστικές εξουσίες πάνω του, επειδή αποφάσισε ότι κάποιος είναι τρομοκρατική 
οργάνωση.   

 Και, επειδή γνωρίζω πολύ καλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο, η ευρωπαϊκή Οδηγία δεν είναι ευρωπαϊκός 
κανονισμός.  Τα κράτη έχουν δικαίωμα να αναπροσαρμόζουν τις Οδηγίες, εκείνο που δεν έχουν δικαίωμα είναι 
να αγγίζουν το ελάχιστο της προστασίας.   

 Άρα, αυτό το παραμύθι, το ότι, όποτε έρχεται οδηγία, θα πρέπει αυτούσια να την πκιάννουμε και να την 
κάμνουμε νόμο, να σταματήσει, διότι δεν είναι αυτό το ευρωπαϊκό δίκαιο, ούτε αυτές είναι οι υποχρεώσεις μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, αλλά αντιλαμβάνομαι ισχύει και προειδοποιητική επιστολή προς τη Δημοκρατία, κύριε 
Πασιουρτίδη, έτσι; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Αυτό είναι, διότι καθυστερήσαμε και διότι δεν εναρμόνισαν σωστά την πρώτη φορά την Οδηγία.  Όχι, διότι 
προστατεύσαμε περισσότερο αυτούς τους οποίους αφορά η Οδηγία!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Εντάξει, νομίζω ότι εντάξει, θα τοποθετηθούμε και νομίζω η έκθεση είναι τζιαι ξεκάθαρη διά της 
ψήφου, σωστά.   

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 
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 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 6; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι τέσσερις. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δώδεκα. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι τέσσερις ψήφους υπέρ, δώδεκα ψήφους εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 6 
εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των 
Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι τέσσερις. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δώδεκα. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι τέσσερις ψήφους υπέρ, δώδεκα ψήφους εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Κύριε Παπαγιάννη; 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 
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 Κυρία Πρόεδρε, ξέρω ότι είναι εκτός διαδικασίας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι; 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Μπορώ να έχω τον λόγο να κάνω ένα σχόλιο;  Αν δε δικαιούμαι, δεν έχει πρόβλημα, απλώς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανονικά, είστε εκτός διαδικασίας. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Εννά είμαι πολλά σύντομος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε... 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θα πω για... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επί ουσίας;  Τι;  Για ποιο ζήτημα; 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Είναι για το προηγούμενο νομοσχέδιο. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι εκτός...  Ξέρω να χειριστώ, κύριε Στεφάνου...  

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 ...δεν υπάρχει έτσι διαδικασία, συγγνώμη δηλαδή! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 ...αφήστε με, ξέρω τους κανονισμούς! 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Απλώς, εμείς για μερικά χρόνια συνεχίζουμε ακόμα να θεωρούμαστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, μην το... 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 ...δεν έχουμε δικαίωμα να δημοσιεύουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Παπαγιάννη, σας παρακαλώ, είστε εκτός διαδικασίας, με φέρνετε σε δύσκολη θέση.  Θα 
τοποθετηθείτε στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε δηλώσεις έξω. 

 Το υπ’ αριθμόν 12 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Θέσεις 
Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ και Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ [Κλίμακα Α11(ii)] και 
Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Συνδυασμένες Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) στο Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας, ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες του κρατικού προϋπολογισμού και με τη γενική πολιτική που 
ακολουθείται κατά τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού 

Α΄ και Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου  Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 
2022. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός νέων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ 
[Κλίμακα Α11(ii)] και Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Συνδυασμένες Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) στο Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες του κρατικού προϋπολογισμού και με τη 
γενική πολιτική που ακολουθείται κατά τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας στη δημόσια υπηρεσία και στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με 
το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, προέβη σε ενοποίηση των δύο 
υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ (Κτηματολογίου) και 
Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ (Χωρομετρίας/Χαρτογραφίας/Χωρομετρικών Υπολογισμών/Φωτολιθογραφίας) 
σε νέο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄, η οποία καθορίστηκε ως θέση προαγωγής.  
Ειδικότερα, η εν λόγω ενοποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε το νέο σχέδιο υπηρεσίας να συνάδει με τον περί 
Προϋπολογισμού Νόμο, στον οποίο περιλαμβάνεται μόνο μία κατηγορία τέτοιας θέσης, ήτοι του Κτηματολογικού 
Λειτουργού Α΄.  Περαιτέρω, το αρμόδιο υπουργείο προέβη και στην ενοποίηση των δύο υφιστάμενων σχεδίων 
υπηρεσίας για τις θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Κτηματολογίου) και Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ 
(Χωρομετρίας/Χαρτογραφίας) σε νέο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄, η οποία 
καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού.  Ειδικότερα, η εν λόγω ενοποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να συνάδει 
με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο, στον οποίο περιλαμβάνεται μόνο μία κατηγορία τέτοιας θέσης, ήτοι του 
Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄.  

 Σημειώνεται ότι, με το νέο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ καθίσταται πλέον 
δυνατή η πλήρωση των κενών θέσεων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και επιτυγχάνεται ο 
εκσυγχρονισμός του, ώστε να συνάδει με τη γενική πολιτική που ακολουθείται κατά τον καταρτισμό σχεδίων 
υπηρεσίας στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στο 
πλαίσιο της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2022, 
στην παρουσία εκπροσώπων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.  
Ακολούθως, η υποεπιτροπή εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των υπό συζήτηση κανονισμών στην 
ολομέλεια του σώματος για έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών.   

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος 
της επιτροπής βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των 
κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  Κανείς, καμία απ’ ότι βλέπω.   

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 13 τιτλοφορείται «Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022».   

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού στο Γενικό Λογιστήριο, 
ώστε να αντικατασταθεί η πρόνοιά του που αφορά στα απαιτούμενα προσόντα στη λογιστική, λόγω του ότι τα 
επίπεδα επιτυχίας στις εξετάσεις στη λογιστική έχουν επανακαθοριστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εκσυγχρονισμού των σχεδίων υπηρεσίας θέσεων στη δημόσια υπηρεσία. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) 

Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου  Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 
2022. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού στο 
Γενικό Λογιστήριο, η οποία καθορίζεται ως θέση πρώτου διορισμού, ώστε να αντικατασταθεί το λεκτικό της 
πρόνοιας που αφορά στα απαιτούμενα προσόντα στη Λογιστική, λόγω του ότι τα επίπεδα επιτυχίας στις 
εξετάσεις στη Λογιστική έχουν επανακαθοριστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού των σχεδίων 
υπηρεσίας θέσεων στη δημόσια υπηρεσία. 

 Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2022, 
στην οποία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών.  Ακολούθως, η πιο πάνω υποεπιτροπή εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των 
κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών.   
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2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος 
της επιτροπής βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των 
κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;   

 Δεν υπάρχουν.  Είμαι σίγουρη, αν ήταν εδώ ο κ. Ευσταθίου, θα έκανε το σχόλιό του, όπως πάντα. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία. 

 Αποχές;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχή, κύριε Αποστόλου;  Ωραία. 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και μία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 14 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου - Θέση 
Εκτελεστικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Εκτελεστικού Διευθυντή στην Εθνική Αρχή Παιγνίων και 
Εποπτείας Καζίνου Κύπρου, ώστε να δημιουργηθεί δομή στην εν λόγω Αρχή και να καταστεί δυνατή η εφαρμογή 
των διατάξεων της νομοθεσίας που τη διέπει. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου - Θέση Εκτελεστικού Διευθυντή 

(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου  Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 
2022. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του περί Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας 
για τη θέση Εκτελεστικού Διευθυντή στην Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου, ώστε να 
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δημιουργηθεί δομή στην εν λόγω Αρχή και να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που 
τη διέπει. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προτεινόμενοι κανονισμοί αποσκοπούν στον 
καθορισμό των γενικών καθηκόντων και των βασικών προσόντων και διοικητικών ικανοτήτων που απαιτούνται, 
ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή στην Εθνική Αρχή Παιγνίων και 
Εποπτείας Καζίνου Κύπρου για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2022, 
στην παρουσία εκπροσώπων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.  
Ακολούθως, η υποεπιτροπή εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του 
σώματος για έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών.   

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος 
της επιτροπής βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των 
κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υπό το φως των πιο πάνω 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί των κανονισμών στο στάδιο της 
συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  Όχι. 

 Προχωράμε στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι δύο. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τρεις. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δώδεκα. 

 Με είκοσι δύο ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και δώδεκα αποχές, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Αιτιολόγηση ψήφου;  Ναι, σας ακούμε, κύριε Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εμείς έχουμε καταψηφίσει, γιατί σ’ αυτές τες εποχές ένας μισθός €120.000 τον χρόνο δεν 
είναι αποδεκτός για μας.  Να μεν πω για τα άλλα.  Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Όχι.  Το υπ’ αριθμόν 15 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής - Θέση 
Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής στο Τμήμα 
Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), η οποία έχει καθοριστεί ως θέση προαγωγής, ώστε να επιτευχθεί 
συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να καταστεί δυνατή η επανεξέταση της 
πλήρωσης κενών θέσεων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ). 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής - Θέση Ανώτερου Λειτουργού 

Πληροφορικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου  Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 
2022. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού 
Πληροφορικής, στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), η οποία καθορίζεται ως θέση προαγωγής, ώστε να 
καταστεί δυνατή η επανεξέταση της πλήρωσης κενών θέσεων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) 
και να επιτευχθεί συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών, το υφιστάμενο 
σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής κρίθηκε από πρωτόδικο δικαστήριο, το 
οποίο εκδίκασε σχετική προσφυγή, ως παράνομο, λόγω του ότι, ενώ η εν λόγω θέση αφορά άσκηση της 
μηχανικής επιστήμης, εντούτοις στα απαιτούμενα προσόντα δε συμπεριλαμβάνεται πρόνοια για εγγραφή στο 
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) με βάση τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.  Περαιτέρω, 
η πιο πάνω απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου κρίθηκε ως ορθή από το Ανώτατο Δικαστήριο στο πλαίσιο 
άσκησης αναθεωρητικής έφεσης. 

 Ακολούθως, υπό το φως των πιο πάνω και με βάση σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, κρίθηκε ότι, για να μπορέσει η ΕΔΥ να προβεί σε επανεξέταση της πλήρωσης εννέα κενών θέσεων 
Ανώτερου Λειτουργού Πληροφορικής, πρέπει να προηγηθεί η τροποποίηση του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας, 
ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την 
πιο πάνω γνωμάτευση, το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ, αφού η 
τροποποίησή του θα γίνει με σκοπό τη συμμόρφωση με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 Ως εκ των ανωτέρω και ύστερα από σχετική υπόδειξη του ΕΤΕΚ, στο υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας 
περιλήφθηκε πρόνοια στα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στο ΕΤΕΚ στον κλάδο της ηλεκτρονικής 
μηχανικής, περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής, στην μηχανική της πληροφορικής, καθώς και 
σχετική σημείωση για αναδρομική ισχύ του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας από τις 12 Απριλίου 2012, ημερομηνία 
κατά την οποία το ΤΥΠ απέστειλε σχετική πρόταση στην ΕΔΥ για πλήρωση των πιο πάνω θέσεων. 

 Επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που 
Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2022, στην οποία 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου 
Οικονομικών.  Ακολούθως, η πιο πάνω υποεπιτροπή εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών 
στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών.   

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις, το μέλος 
της επιτροπής βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των 
κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υπό το φως των πιο πάνω, 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί των κανονισμών στο στάδιο της 
συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  Όχι. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία. 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 16 θέμα αποσύρεται και επανακατατίθεται από την εκτελεστική εξουσία.  Εδώ φθάσαμε 
στο τέλος της νομοθετικής εργασίας. 

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα νομοσχέδια και προτάσεις 
νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό 
κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ Κοινοποίηση 
σε 

1.  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.064-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

2.  Ο περί των Μελών του Στρατού της 
Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή 
Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.065-2022). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 
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3.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των 
Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην 
Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους 
Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.026-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

4.  Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-
Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.027-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

5.  Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας 
(Καταβλητέα Δικαιώματα) (Καταργητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.028-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

Επανακατάθεση 

6.  Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.007-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί Προστασίας της Πατρότητας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.032-2022). 

Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστο 
Χριστόφια  
και  
Γιώργο Κουκουμά  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.033-2022). 

Αντρέα Καυκαλιά, Χρίστο 
Χριστόφια  
και  
Γιώργο Κουκουμά  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

3. Ο περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, 
Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.034-2022). 

Χρίστο Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου,  
Κυριάκο Χατζηγιάννη, Γιώργο 
Κάρουλλα,  
Νίκο Γεωργίου 
και  
Ρίτα Σούπερμαν  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού,  
Νίκο Κέττηρο,  
Χρίστο Χριστοφίδη  
και  
Χρίστο Χριστόφια  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις,  
Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας, και  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων 
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Μιχάλη Γιακουμή, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου 

4. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.035-2022). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τρίτο:  Ερωτήσεις και απαντήσεις.  Έχουν δοθεί γραπτώς. 

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.215, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι το Παρατηρητήριο για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά (OCCRP) 
δημοσίευσε στις 20 Φεβρουαρίου λίστα με τα ονόματα ιδιοκτητών χίλιων οκτακόσιων λογαριασμών της Credit 
Suisse. Η λίστα περιέχει μεγάλο αριθμό υπόπτων ή καταδικασμένων για σοβαρά εγκλήματα και αναλύει για 
πολλές περιπτώσεις τους λόγους για τους οποίους η τράπεζα λογικά δεν έπρεπε να είχε ανοίξει λογαριασμούς 
ή να αποδεχθεί μεταφορές χρημάτων από τα άτομα αυτά. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αναθέσει σε 
υπεύθυνο άτομο στο Τμήμα Φορολογίας να ελέγξει αν στη λίστα αυτών των χίλιων οκτακόσιων ατόμων 
περιλαμβάνεται το όνομα οποιουδήποτε Κύπριου πολίτη ή φορολογικού πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.» 

Σημείωση:  Τα επισυνημμένα έγγραφα, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί 
στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό. 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.216, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη  

 «Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που έχει πρόσφατα υπερψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας και ειδικότερα τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2019 
και τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2020, παρακαλείται ο αρμόδιος 
υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα: 

1. Ποιοι σχεδιασμοί έχουν γίνει από πλευράς αρμόδιων τμημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για 
ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων και εμπέδωση της απαραίτητης κουλτούρας για 
αποτελεσματική εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων; 

2. Πώς σχεδιάζεται να εφαρμοστεί η αποτίμηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, ούτως ώστε με 
την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης να αξιολογούνται τεκμηριωμένα, αξιόπιστα, 
αντικειμενικά και με διαφάνεια; 

3. Έχουν προϋπολογιστεί τα απαραίτητα κονδύλια για την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων και την 
υιοθέτηση σύγχρονων μεθοδολογιών αποτίμησης της απόδοσής τους, ούτως ώστε να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά και δίκαια η αξιολόγησή τους με βάση το νέο σύστημα; 

4. Ποιος ο ρόλος σε όλα τα πιο πάνω των αρμόδιων τμημάτων του Υπουργείου Οικονομικών; Συγκεκριμένα, 
παρακαλώ όπως αναφερθείτε στον ρόλο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, της 
Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης και της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. 

5. Ποιοι σχεδιασμοί γίνονται για την απλοποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για την εφαρμογή της 
διατμηματικής προαγωγής;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.217, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την 
πορεία υλοποίησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση στις αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης ακινήτων της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς επίσης τις περιπτώσεις που είναι 
σε εκκρεμότητα, αν υπάρχουν. 

 Ιδιαίτερη αναφορά παρακαλώ όπως γίνει στο νομικό καθεστώς που διέπει την παραχώρηση των 
ακινήτων, τις δυνατότητες ανανέωσης της μίσθωσης και τη δυνατότητα για ανακαινίσεις/διαφοροποιήσεις χρήσης 
των συγκεκριμένων ακινήτων.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.218, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Με αφορμή δημοσίευμα που σχετίζεται με περιστατικό πρόσκρουσης άγριου πτηνού (αρκόθουπου-Asio 
otus) σε γυάλινο κτίριο, φαινόμενο που φαίνεται να έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως πολύ σοβαρό πρόβλημα σε 
περιοχές με υψηλά γυάλινα κτίρια όσον αφορά τα άγρια πουλιά, εγείρονται σοβαροί προβληματισμοί.  Η σχετική 
βιβλιογραφία καταγράφει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι ετησίως συμβαίνουν κατά μέσο όρο 
εξακόσια εκατομμύρια θάνατοι πουλιών από πρόσκρουση σε κτίρια, κυρίως κατά την εαρινή και φθινοπωρινή 
μετανάστευση. 

 Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση της ανέγερσης υψηλών 
κτιρίων, κυρίως στις αστικές περιοχές και συνεπώς αύξηση της καταγραφής αυτού του φαινομένου, παρακαλώ 
τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα ακόλουθα: 

1. Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για πολεοδομικά κίνητρα που παρέχουν την αύξηση του 
ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και ορόφων και αποτελούν κατά τεκμήριο την αιτία 
έντασης του φαινομένου αυτού έχουν υποβληθεί από μόνες τους σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων; 

2. Εξετάζεται από την πολιτεία η θεσμική ρύθμιση του ζητήματος αυτού μέσα από τη διαμόρφωση κανόνων 
για μελλοντικές κατασκευές ή τη βελτίωση υπαρχόντων, όπως η απαγόρευση της κατασκευής γυάλινων 
κτιρίων ή άλλων αντίστοιχων εγκαταστάσεων;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.219, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Μετά από υπόδειξη πολίτη και σχετική διερεύνηση, περιήλθε στην αντίληψή μου η εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών πάρκων σε περιοχές που φαίνεται να αποτελούν διαδρόμους διέλευσης αποδημητικών άγριων 
πτηνών. Ειδικότερα, στην περιοχή βορειοδυτικά του οικιστικού πυρήνα της κοινότητας Αγίου Ιωάννη της 
επαρχίας Λευκωσίας εντοπίζεται, μέσα από χρονοσειρά δορυφορικών λήψεων (Google Earth) και με τη βοήθεια 
του χάρτη περασμάτων της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, από τον 
Νοέμβριο του 2016 έως και τον Νοέμβριο του 2021. Επισυνάπτεται σχετική δορυφορική φωτογραφία. 

 Δεδομένου ότι στο παρελθόν η περιβαλλοντική αρχή έχει εκδώσει ορισμένες αρνητικές γνωμοδοτήσεις 
για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, με την αιτιολόγηση ότι οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα από την 
κατασκευή και τη λειτουργία τους ήταν ιδιαίτερα σοβαρές για το περιβάλλον της περιοχής και ιδιαίτερα σε σχέση 
με το πέρασμα των μεταναστευτικών πουλιών στο οποίο ενέπιπταν, και δεδομένου του γεγονότος ότι 
προσφάτως οι επιπτώσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και θέτουν αυστηρότερο πλαίσιο χωροθέτησης των 
φωτοβολταϊκών πάρκων μέσα από τη σχετική γνωμοδότηση Στρατηγικής Μελέτης των Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον από τη Χωροθέτηση ΑΠΕ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα ακόλουθα: 

1. Ποια είναι σήμερα η ακριβής διαδικασία μελέτης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για κατασκευή 
φωτοβολταϊκών πάρκων και από ποιο κανονιστικό πλαίσιο διέπεται; 

2. Για τα συγκεκριμένα έργα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη έχουν εκπονηθεί και αξιολογηθεί από την 
περιβαλλοντική αρχή τέτοιου είδους μελέτες; Αν ναι, μπορούν να κοινοποιηθούν στο σώμα της Βουλής 
των Αντιπροσώπων; 

3. Στη βάση της γνωμοδότησης της Στρατηγικής Μελέτης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από τη 
Χωροθέτηση ΑΠΕ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και δεδομένου ότι 
η περιβαλλοντική αρχή και γενικότερα το κράτος σήμερα αναγνωρίζουν ότι η κατασκευή των πάρκων θα 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, εξετάζει την εφαρμογή των προνοιών της γνωμοδότησης 
ακόμα και για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από την εν λόγω γνωμοδότηση, αλλά δεν έχουν 
ακόμα υλοποιηθεί; 

4. Μετά την κατασκευή υπάρχει σε εθνική κλίμακα κάποιος μηχανισμός παρατήρησης και καταγραφής από 
αρμόδιο τμήμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν αυτά τα πάρκα (για παράδειγμα, καταγραφή 
θανάτων άγριων πτηνών οι οποίοι σχετίζονται με την παρέμβαση της κατασκευής στο φυσικό τους 
περιβάλλον), προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αναθεωρηθεί η αρχική εκτίμηση;» 

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

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.220, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των 
κονδυλίων που έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα σε σχέση με τη συμμετοχή της Κύπρου στις πιο κάτω δράσεις 
και προγράμματα της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ: 
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1. Συνεισφορά της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Άμυνα. 

2. Συμμετοχή σε στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ, ανά έτος, για τα τελευταία πέντε έτη. 

3. Συμμετοχή σε στρατιωτικές δομές της ΕΕ [Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, Ευρωπαϊκό Κολέγιο Άμυνας 
και Ασφάλειας, Στρατιωτικό Επιτελείο ΕΕ, Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδίασης και Διεξαγωγής 
Επιχειρήσεων (MPCC)], ανά έτος, για τα τελευταία πέντε έτη.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.111 ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2019, 

του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και αφού απολογηθώ για την εκ παραδρομής μη έγκαιρη απάντησή 
της, σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

α)  Επί του παρόντος, δεν έχουν εκπονηθεί ολοκληρωμένα σχέδια εκκένωσης κατασκηνωτικών και 
εκδρομικών χώρων και χώρων με μεγάλη επισκεψιμότητα, σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς.  Ωστόσο, το Τμήμα 
Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στους υπό αναφορά χώρους 
εφαρμόζει αυξημένα μέτρα πρόληψης δασικών πυρκαγιών που αποσκοπούν, τόσο στη διαφύλαξη της 
ασφάλειας των επισκεπτών, όσο και στην προστασία των δασών. 

β)  Συγκεκριμένα, το Τμήμα Δασών λαμβάνει τα πιο κάτω προληπτικά μέτρα, τα οποία κρίνονται ως επαρκή: 

 • Όλοι οι εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες με αυξημένη συγκέντρωση 
πολιτών, επιτηρούνται από προσωπικό του Τμήματος Δασών, συνήθως με την παρουσία 
πυροσβεστικών οχημάτων. 

 • Όλοι οι εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι διαθέτουν δρόμους εισόδου και εξόδου. 

 • Περιμετρικά των εκδρομικών και κατασκηνωτικών χώρων κατασκευάζονται αντιπυρικές λωρίδες. 

 • Όλοι οι εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι είναι εξοπλισμένοι με συστήματα πυρασφάλειας, τα 
οποία σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε εκδρομέα. Για 
κάθε σύστημα πυρασφάλειας υπάρχει χάρτης με τη χωροταξική τοποθέτηση των πυροσβεστικών 
φωλιών, καθώς επίσης και οδηγίες χρήσης του. 

γ)  Πρόθεσή μας είναι τα πιο πάνω μέτρα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα σχέδια πυρασφάλειας και 
εκκένωσης των υπό αναφορά χώρων. 

2.  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες.» 

Απάντηση ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.011.05.01.013, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

«Σχετικά με την κατεδάφιση των πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίων Αναργύρων Ι, οι 
οποίες κενώθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδόμησης 

 Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με το πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα 
ακόλουθα όσον αφορά την κατεδάφιση των πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Αγίων Αναργύρων I, οι 
οποίες κενώθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδόμησης: 

α) Ο Κυβερνητικός Οικισμός “Άγιοι Ανάργυροι I” εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αναδόμησης, 
επιδιόρθωσης/ενίσχυσης και ριζικής βελτίωσης των κτιρίων οκτώ Κυβερνητικών Οικισμών”, το οποίο 
υλοποιείται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

β) Στο πλαίσιο του πιο πάνω Προγράμματος έχουν αναδομηθεί έξι πολυκατοικίες και έχουν επιδιορθωθεί 
286 κατοικίες. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος υπολείπεται η ανέγερση δύο πολυκατοικιών για τη 
στέγαση των δικαιούχων προσφύγων, που εξακολουθούν να παραμένουν στις παλιές πολυκατοικίες, 
καθώς και η ανέγερση Εμπορικού Κέντρου. 

γ) Στον Οικισμό παραμένουν προς κατεδάφιση οκτώ πολυκατοικίες. Όλοι σχεδόν οι ένοικοι των 
πολυκατοικιών έχουν μεταστεγαστεί στις νέες πολυκατοικίες του Οικισμού.  Ως εκ τούτου, τα πλείστα 
διαμερίσματα των οκτώ υφιστάμενων πολυκατοικιών είναι κενά, εξακολουθούν όμως να είναι σε λειτουργία 
επτά διαμερίσματα. Από τα επτά διαμερίσματα, μόνο δύο διαμερίσματα κατοικούνται από δικαιούχους, 
άλλα δύο κατοικούνται παράνομα, ένα διαμέρισμα παραχωρήθηκε από τον δικαιούχο για κατοίκηση και 
ένα διαμέρισμα είναι σε λειτουργία αλλά δεν κατοικείται. Επίσης, είναι σε λειτουργία το καφενείο, το 
κομμωτήριο, το κουρείο, ενώ έχει κλείσει προσωρινά το κέντρο υγείας, τα οποία είναι όλα στο ισόγειο των 
πολυκατοικιών. 

 



 

 

1655 

 

1. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει καταβάλει αρκετές προσπάθειες για προσωρινή μεταστέγαση 
των δικαιούχων προσφύγων σε άλλες οικιστικές μονάδες σε Οικισμούς της Λάρνακας, αλλά δυστυχώς οι 
δικαιούχοι αρνούνται να μετακινηθούν. Επίσης, υπάρχει και το θέμα της παράνομης κατοχής διαμερισμάτων, οι 
ένοικοι των οποίων επίσης αρνούνται να μετακινηθούν, και το θέμα ενοικίασης των διαμερισμάτων. 

2. Για αντιμετώπιση του θέματος της άρνησης των δικαιούχων να εκκενώσουν τις πολυκατοικίες, το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει προβεί σε σειρά ενεργειών. Καταρχάς έχει προχωρήσει σε κατεδάφιση τριών 
κενών πολυκατοικιών που υπήρχαν σε άλλο χώρο του Οικισμού και έχει επισπεύσει το έργο της αναδόμησης 
δύο πολυκατοικιών στον κενό χώρο που έχει προκύψει μετά τη κατεδάφιση.  Στις πολυκατοικίες αυτές θα 
στεγαστούν οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να παραμένουν στις οκτώ παλιές πολυκατοικίες.  Μέχρι την 
ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, γίνεται προσπάθεια, είτε να δεχθούν να μεταστεγαστούν προσωρινά σε άλλες 
οικιστικές μονάδες, εντός των Οικισμών Λάρνακας είτε σε ιδιωτικές οικιστικές μονάδες, με ενοίκιο που θα 
καταβάλλει το κράτος.  Όσο για τους παρανόμους, εξετάζεται το ενδεχόμενο να στεγαστούν στο υφιστάμενο 
καφενείο και κομμωτήριο, στην ίδια πολυκατοικία για να μπορέσει να κενωθεί μία από τις δύο πολυκατοικίες 
όπου στεγάζονται σήμερα. 

3. Μόλις εκκενωθούν οι πολυκατοικίες, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα προχωρήσει άμεσα στην 
κατεδάφισή τους. Παράλληλα, θα προχωρήσει στην ανέγερση νέου Εμπορικού Κέντρου, το κτίριο του οποίου θα 
είναι ανεξάρτητο από τις πολυκατοικίες και θα ανεγερθεί σε παραπλήσιο χώρο. 

4. Τέλος σημειώνεται, ότι μέχρι να καταστεί δυνατή η εκκένωση των πολυκατοικιών ώστε να κατεδαφιστούν, 
και επειδή τα πλείστα διαμερίσματα είναι ακατοίκητα, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας, όπως κλείδωμα 
πορτών, σφράγιση πλατύσκαλων για αποφυγή ανόδου στους ορόφους και την οροφή, τοποθέτηση 
προστατευτικής απαγορευτικής ταινίας για την προειδοποίηση κινδύνων κ.λπ. 

5. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.158, ημερομηνίας 12 

Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 Αναφέρομαι στο πιο πάνω ερώτημα, σχετικά με το κατά πόσο γίνεται έλεγχος για την εφαρμογή της 
εγκυκλίου που αφορά στις ειδικά διαμορφωμένες εξετάσεις παιδιών ΑμεΑ στα σχολεία και σας ενημερώνω για 
τα ακόλουθα: 

2. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ypp 12681, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Εγκύκλιες Οδηγίες για 
τα Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», ο/η Βοηθός Διευθυντής/τρια Υπεύθυνος/η για τα 
Προγράμματα Ειδικής Αγωγής, έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών που αποστέλλει το 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προς τα σχολεία καθώς και την ευθύνη οργάνωσης, 
ελέγχου και ορθής λειτουργίας των προγραμμάτων ειδικής αγωγής. 

3. Το καθήκον του Υπεύθυνου Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής ανατίθεται σε έναν/μια Βοηθό Διευθυντή/τρια 
από τον/τη Διευθυντή/τρια του σχολείου, ο/η οποίος/α ελέγχει και ενημερώνει το Γραφείο Ειδικής Αγωγής Μέσης 
Εκπαίδευσης, μέσω του/της Συνδετικού/ής Λειτουργού για την ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων και 
εφαρμογή των εγκυκλίων για τα παιδιά της ειδικής αγωγής. 

Απάντηση ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.170, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα  

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και παραθέτω την ακόλουθη πληροφόρηση όσον αφορά τις 
επιστροφές των υπερπληρωμών της κρατικής χορηγίας που δόθηκε στα κόμματα για το έτος 2021: 

(α)  Όπως γνωρίζετε, το έτος 2021, η Βουλή των Αντιπροσώπων (ΒτΑ), παρά το γεγονός ότι ήταν έτος 
βουλευτικών εκλογών, αποφάσισε να προχωρήσει σε καταβολή στα κοινοβουλευτικά κόμματα, από τις 
αρχές του έτους, του πλήρους διαθέσιμου ποσού της κρατικής χορηγίας.  Με την ολοκλήρωση των 
βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2021 και την είσοδο νέων πολιτικών κομμάτων στη Βουλή και αντίστοιχα 
τη μη εξασφάλιση κοινοβουλευτικής έδρας από άλλα, το Υπουργείο Οικονομικών (ΥπΟικ), κατόπιν και 
σχετικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα επί συναφών ερωτημάτων που έθεσε ο Γενικός Ελεγκτής, 
ενημέρωσε τη Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι θα έπρεπε να προχωρήσει σε 
ανάκτηση της χορηγίας που παραχωρήθηκε στις αρχές του έτους και σε επανυπολογισμό των ποσών 
που αναλογούν στα κοινοβουλευτικά κόμματα. 

(β) Για σκοπούς διευκόλυνσης και επίσπευσης της διαδικασίας ανάκτησης, το ΥπΟικ προχώρησε σε 
υπολογισμό των χρηματικών ποσών που πρέπει να ανακτηθούν και τον τρόπο ανακατανομής τους και 
ενημέρωσε σχετικά τη ΒτΑ τον Σεπτέμβριο του 2021.  Σε συνέχεια ενημέρωσης από τη ΒτΑ ότι, κατόπιν 
συζήτησης του θέματος σε Σύσκεψη Αρχηγών και Εκπροσώπων Κομμάτων, αποφασίστηκε ότι δεν θα 
προχωρούσε σε οποιεσδήποτε ενέργειες προς ανάκτηση και ανακατανομή των ποσών, το ΥπΟικ 
απέστειλε επιστολές προς τα επηρεαζόμενα πολιτικά κόμματα, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, Συμμαχία Πολιτών και 
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Κίνημα Αλληλεγγύη ζητώντας να επιστραφεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας η διαφορά που προέκυψε 
από την λανθασμένη κατανομή. 

(γ) Το ΑΚΕΛ επέστρεψε το ποσό που του αντιστοιχούσε, το ΔΗΚΟ και η Συμμαχία Πολιτών εξέφρασαν τη 
διαφωνία τους με την ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου και το Κίνημα Αλληλεγγύη απέστειλε αίτημα για 
μείωση του ανακτηθέντος ποσού. 

(δ) Το ΥπΟικ, σε μια ένδειξη καλής θελήσεως και αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι εκλογές διεξήχθησαν 
τέλος Μαΐου και κατά τη θερινή περίοδο η ΒτΑ παρέμεινε κλειστή, ενημέρωσε το ΔΗΚΟ και τη Συμμαχία 
Πολιτών για την πρόθεσή του να υποβληθεί Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για να μην ζητηθεί η 
χορηγία για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο και να ανακτηθεί το ποσό που αντιστοιχεί σε 5 μήνες. Αναλόγως 
της απάντησης των δύο πολιτικών κομμάτων, το ΥπΟικ θα ενημέρωνε σχετικά το ΑΚΕΛ και το Κίνημα 
Αλληλεγγύη, για αντίστοιχη μείωση του επιστρεπτέου ποσού. 

(ε)  Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι τα εν λόγω πολιτικά κόμματα δεν ανταποκρίθηκαν στην προθεσμία που 
τέθηκε για ενημέρωση αναφορικά με τις θέσεις τους επί της προαναφερθείσας εισήγησης, το ΥπΟικ 
απευθύνθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 στη Νομική Υπηρεσία, με την παράκληση όπως προβεί στη λήψη 
όλων των απαραίτητων νομικών μέτρων για διασφάλιση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Για την πρόθεσή μας αυτή είχαν ενημερωθεί σχετικά και τα δυο πολιτικά κόμματα στα πλαίσια της 
προαναφερθείσας επιστολής. Ταυτόχρονα, ζητήθηκε καθοδήγηση από τη Νομική Υπηρεσία αναφορικά 
με τον χειρισμό των περιπτώσεων των άλλων δυο πολιτικών κομμάτων, ΑΚΕΛ και Κίνημα Αλληλεγγύη. 

2.  Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.» 

Απάντηση ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.179, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

Σημείωση:  H απάντηση του υπουργού είναι εμπιστευτική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο.  Δε θα προχωρήσουμε σήμερα σε αυτό. 

 Εδώ φθάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται 
για την ερχόμενη Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022, στις 4.00 μ.μ. με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.119-2021). 

 2.  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2)  Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.029-2022). 

 3.  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.031-2022). 

 4.  Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού 
Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών 
Θεμάτων Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.092-2021). 

 5.  Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.091-2021). 

 6.  Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.154-2021). 

 7.  Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.155-2021). 
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 8.  Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη 
Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίου 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.071-2021). 

 9.  Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.052-2022). 

 10.  Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.225-2021). 

 11.  Ο περί της Καλύτερης Εφαρμογής του Τίτλου VII του Τρίτου 
Μέρους της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας Μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου 
(Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.061-2022). 

Αποσύρονται και 
επανακατατίθενται 

12.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών 
Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.009-2022). 

 13.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ερευνητικές Μονάδες) 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.010-2022). 

 14.  Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης 
Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Προέγκριση 
Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.011-2022). 

 15.  Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Μηχανισμοί Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.012-2022). 

 16.  Οι περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.013-2022). 

 17.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.087-2021). 

 18.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές 
και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, 
προέδρου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι 
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και η πορεία υλοποίησής τους, η 
νομοθετική πρωτοβουλία "Fit for 55" για μείωση κατά πενήντα 
πέντε τοις εκατό (55%) των ρύπων μέχρι το 2030 και η ανάγκη 
προγραμματισμού της επερχόμενης πράσινης μετάβασης 
χωρίς οικονομικές επιπτώσεις.» 
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(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

 3. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί 
στην αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με 
στόχο να καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που 
ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου 
Παπαδούρη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022). 

Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

(Ώρα λήξης: 5.40 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα 

(Πρόεδρος Βουλής) 

Νεοφύτου Αβέρωφ 

Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τορναρίτης Νίκος 

Κουλλά Ονούφριος Τσιρίδου Φωτεινή 

Μαυρίδης Μάριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 

Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κώστα Κώστας Χριστόφιας Χρίστος 

Νικολάου Μαρίνα Χριστοφίδης Χρίστος 

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Μυλωνάς Παύλος Σαββίδης Χρύσανθος 

Ορφανίδης Χρίστος Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας 
 

ΔΗΠΑ 

Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 
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Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών) 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής: 

α. στην Ημέρα της Μεσογείου, 

β. στην Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 

γ. στη βράβευση του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου 
και 

δ. στην Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό. 

2. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

α. Συμμετοχή του κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη ως επικεφαλής και των κ. Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, 
Χρίστου Ορφανίδη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στη 16η Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου στο Ντουμπάι. 

β. Συμμετοχή του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη σε έκτακτη διαδικτυακή συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ). 

γ. Συμμετοχή των κ. Μαρίνας Νικολάου, Χρύση Παντελίδη και Αλεξάνδρας Ατταλίδου στην 4η 
Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 

δ. Συμμετοχή της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου στην Ετήσια Κοινοβουλευτική Συνάντηση της 66ης 
Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών, που συνδιοργάνωσαν διαδικτυακά η 
Διακοινοβουλευτική Ένωση και η UN Women, με θέμα «Ο ρόλος της ηγεσίας των γυναικών και των 
κοινοβουλίων που ανταποκρίνονται στο φύλο στη δράση για το κλίμα». 

ε. Συμμετοχή του κ. Χάρη Γεωργιάδη στην 3η Συνάντηση Νοτίου Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου 
στην Ουάσινγκτον.  

στ. Συμμετοχή του κ. Νίκου Τορναρίτη σε έκτακτη σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) στο Στρασβούργο, με θέμα τις επιπτώσεις της ρωσικής ένοπλης 
επίθεσης στην Ουκρανία. 

ζ. Συμμετοχή του κ. Γιώργου Λουκαΐδη στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της 
ΚΣΣΕ. 

η. Διαδικτυακή συμμετοχή της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου ως επικεφαλής και των κ. Αντρέα Καυκαλιά 
και Σάβιας Ορφανίδου στη Διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα 2022 και τη 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη 
Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνδιοργάνωσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
τρέχουσα Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο. 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας Αναφορικά με Συνεργασία στον Τομέα Προστασίας 
Έναντι Καταστροφών (Κυρωτικός) Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο. 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2022 Νόμος του 
2022», αγορεύσεις (Χρίστος Χριστόφιας, Μιχάλης Γιακουμή, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Χρύσανθος 
Σαββίδης, Γιώργος Κάρουλλας) και ψήφισή του σε νόμο. 

6. Αναβολή των νομοσχεδίων: 

α. «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω 
Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021», 
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β. «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 
2021», 

γ. «Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και 

δ. «Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»,  

έπειτα από συζήτηση (Παύλος Μυλωνάς, Πρόεδρος). 

7. Έκθεση για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 
και «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021», αγορεύσεις (Ανδρέας 
Αποστόλου, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Χρίστος Σενέκης, Αντρέας Καυκαλιάς, Δημήτρης Δημητρίου) και 
ψήφιση των προτάσεων νόμου σε νόμους, της δεύτερης με τον τίτλο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

8. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και ψήφισή της 
σε νόμο. 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», συζήτηση (Ανδρέας Πασιουρτίδης, Πρόεδρος, Στέφανος Στεφάνου, 
Νίκος Τορναρίτης) και ψήφισή του σε νόμο. 

10. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Θέσεις 
Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ και Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2022» και έγκρισή τους. 

11. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή τους. 

12. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου - Θέση 
Εκτελεστικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022», έγκρισή τους και δικαιολόγηση 
αρνητικής ψήφου από τον κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. 

13. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής - Θέση Ανώτερου 
Λειτουργού Πληροφορικής (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή τους.  

14. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  

15. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Έλεγχος αν στη λίστα του OCCRP για την Credit Suisse περιλαμβάνονται Κύπριοι πολίτες ή φορολογικοί 
πολίτες της Δημοκρατίας - Σχεδιασμοί σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας - Πορεία 
υλοποίησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση στις αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης ακινήτων της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας - Μελέτη και ρύθμιση του 
ζητήματος πρόσκρουσης άγριων πτηνών σε γυάλινα κτίρια - Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε 
διαδρόμους διέλευσης αποδημητικών άγριων πτηνών - Συνεισφορά της Κύπρου σε προγράμματα της 
Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ. 

16. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Σχέδια εκκένωσης χώρων σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς - Κατεδάφιση πολυκατοικιών στον 
Κυβερνητικό Οικισμό Αγίων Αναργύρων Ι στη Λάρνακα - Το ενδεχόμενο ελέγχου της εφαρμογής της 
εγκυκλίου για τις ειδικά διαμορφωμένες εξετάσεις παιδιών ΑμεΑ στα σχολεία - Επιστροφή υπερπληρωμών 
κρατικής χορηγίας που δόθηκαν σε κόμματα για το 2021 - Αναγνώριση της φερεγγυότητας πιστοποιητικών 
μίσθωσης για προσφυγικές οικίες σε τουρκοκυπριακή γη. 

 

 

 

 

 

 

Τιμή: €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 24ης Μαρτίου 2022 
Ώρα έναρξης: 4.05 μ.μ. 

Αρ. 23 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. Παρακαλώ να διαπιστωθεί εάν υπάρχει 
απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κυρίες και κύριοι,   

Διπλή γιορτή η αυριανή:  Αφενός γιορτάζουμε το προμήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου και αφετέρου 
το προμήνυμα της εθνικής παλιγγενεσίας.  Η ενίσχυση του αισθήματος φιλελληνισμού, συνεπεία της διάδοσης 
των ιδεών του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, οδήγησαν το 1814 στην ίδρυση της Φιλικής 
Εταιρείας και στις 25 Μαρτίου του 1821 στο ξέσπασμα της επανάστασης κατά της οθωμανικής κυριαρχίας.  Έναν 
μήνα μετά από το κίνημα του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το 
λάβαρο της επανάστασης στην Αγία Λαύρα και ευλόγησε τα όπλα.  Τότε οι Έλληνες βροντοφώναξαν μια φράση 
που έμελλε να γίνει το εθνικό τους σύνθημα:  «Ελευθερία ή θάνατος».  «Ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η 
επιθυμία της ελευθερίας μας» είπε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.  Μια βροχή αίματος που ξέπλυνε τα ελληνικά 
χώματα από την οθωμανική βαρβαρότητα.  Οι λίγοι αριθμητικά Έλληνες κατατρόπωσαν τις στρατιές και 
καταναυμάχησαν τους στόλους, δημιουργώντας φιλελληνικά ρεύματα.  Η αυτοθυσία και η φιλοπατρία των 
Ελλήνων της Αλαμάνας, του Μεσολογγίου, του Σουλίου, των Ψαρών, της Χίου υπερκέρασε σε ισχύ τα 
πολυάριθμα οθωμανικά στρατεύματα.   

Μετά από τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, εννιά χρόνια αγώνα και πολλές θυσίες στις 3 Φεβρουαρίου 1830 
με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου το όραμα της δημιουργίας ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 
πήρε σάρκα και οστά από τη σάρκα και τα οστά των Ελλήνων.  Μέχρι και σήμερα η επανάσταση του 1821 
αποπνέει εθνική υπερηφάνεια και εμπνέει καταπιεσμένους λαούς να αγωνιστούν για την ελευθερία τους.   

Η Κύπρος είχε τη δική της σημαντική συμβολή στον αγώνα, συνεισφέροντας τόσο σε έμψυχο όσο και σε 
άψυχο υλικό, πληρώνοντας βαρύ τίμημα με τον απαγχονισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στις 9 Ιουλίου 1821 
και άλλων ιερωμένων, τις σφαγές πολλών προυχόντων και δημογερόντων, δημεύσεις περιουσιών και λεηλασίες.   

Το διαχρονικό μήνυμα «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος» του Αλέξανδρου Υψηλάντη αποτελεί 
υπόμνηση του ανεξόφλητου χρέους μας προς όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία, καθώς είναι ακόμη 
ανοικτές οι πληγές της τουρκικής εισβολής.  Κατανοούμε ταυτόχρονα τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται ο 
ουκρανικός λαός, δίνοντας μια άνιση μάχη με τη ρωσική πολεμική μηχανή.  Ευχή όλων μας το Διεθνές και το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο να υπερισχύσουν έναντι του δικαίου του ισχυροτέρου. 

Σας καλώ τώρα να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των ηρώων της εθνεγερσίας του ’21, καθώς και 
στη μνήμη όλων των ηρώων στους εθνικούς αγώνες για ελευθερία. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

Αιωνία η μνήμη τους! 
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 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Μεταξύ 14 και 18 Μαρτίου ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στον Κοινοπολιτειακό 
Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο κ. Άριστος Δαμιανού συμμετείχε στο 70ό Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του 
Westminster, που διοργάνωσε ο Κλάδος Ηνωμένου Βασιλείου, με θέμα την εξέλιξη των κοινοβουλευτικών 
λειτουργιών και διαδικασιών στη μεταπανδημική εποχή. 

Σε ομιλία του σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση ο κ. Δαμιανού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινοβουλευτικά δρώμενα ως μέσου ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής νομιμότητας, 
έκανε ειδική αναφορά στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης που ακολουθούν οι επιτροπές στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.  Αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία, οι οποίες λειτούργησαν 
καταλυτικά στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης στην Κυπριακή Βουλή και της χρήσης κοινωνικών δικτύων και 
άλλων ψηφιακών εργαλείων για σκοπούς αμεσότερης επικοινωνίας με τους πολίτες.  

Στις 20 Μαρτίου ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, Αντιπρόεδρος της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση 
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) 
και Ειδικός Αντιπρόσωπος της Συνέλευσης για Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, μετέβη στην Ελλάδα, για 
να συμμετάσχει σε επιτόπιες επισκέψεις της επιτροπής σε κέντρα υποδοχής μεταναστών στη Λέσβο και στη 
Σάμο.  Τα μέλη της αντιπροσωπίας είχαν χωριστές συναντήσεις με τοπικές αρχές, εκπροσώπους των αρμόδιων 
σωμάτων ασφαλείας και μη κυβερνητικών οργανώσεων.  Ο κ. Χατζηγιάννης εξάλλου, υπό την ιδιότητα του 
Ειδικού Αντιπροσώπου για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, είχε συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον 
Συνήγορο του Πολίτη και εκπροσώπους της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

Την 21η και στις 22 Μαρτίου ο κ. Γιαννάκης Γαβριήλ ως επικεφαλής και οι κ. Σάβια Ορφανίδου και Ηλίας 
Μυριάνθους συμμετείχαν στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Ευρωπαϊκές πολιτικές για τους πολίτες» στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής 
διάστασης της τρέχουσας Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
πραγματοποιήθηκε στο Βαλ ντε Λουάρ της Γαλλίας. 

Στο πλαίσιο συζήτησης για την Κοινή Γεωργική Πολιτική o κ. Γαβριήλ αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της 
πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία στον γεωργικό τομέα.  Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην Κύπρο 
σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστεί ο καθορισμός ανώτατης τιμής για τις πρώτες ύλες και τα σιτηρά, να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους και να παρέχεται επαρκής οικονομική στήριξη, ώστε 
να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί στόχοι της ΕΕ.  

Η κ. Ορφανίδου αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχεται ο τομέας της υγείας λόγω της πανδημίας και 
χαιρέτισε την αλληλεγγύη που επιδεικνύει η ΕΕ όσον αφορά στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην 
Ουκρανία.  Σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων η κ. Ορφανίδου υπογράμμισε την ανάγκη πρόσβασης 
των πολιτών σε υψηλής ποιότητας προϊόντα, ενίσχυσης της απευθείας σχέσης παραγωγού-καταναλωτή, 
ελέγχου των εισαγόμενων προϊόντων από τρίτες χώρες και καθιέρωσης ενός αγροδιατροφικού συστήματος 
υψηλής ποιότητας λιγότερο επιβλαβούς για το περιβάλλον και πιο ανθεκτικού σε περιόδους κρίσεων. 

Στο πλαίσιο συζήτησης για τον ρόλο των περιφερειακών ταμείων στην ενεργειακή μετάβαση ο κ. 
Μυριάνθους αναφέρθηκε στο κόστος μετάβασης σε μη ρυπογόνα ενεργειακά συστήματα και στην ανάγκη 
διασφάλισης μίας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης.  Ειδικότερα, στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης τόνισε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών τόσο σε οικονομική ενίσχυση 
όσο και σε προϊόντα σίτισης. 

Στο πλαίσιο συζήτησης για τον αειφόρο τουρισμό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ο κ. 
Γαβριήλ επισήμανε τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τουριστική βιομηχανία, η οποία καλείται να 
υλοποιήσει πολυδάπανες δράσεις σύμφωνα με τους στόχους για το περιβάλλον και το κλίμα υπό τη σκιά των 
καταστροφικών συνεπειών που επιφέρει η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία.   

Ο κ. Γαβριήλ προειδοποίησε για τον κίνδυνο μετακύλισης των δαπανών αυτών στους καταναλωτές, 
κάνοντας ειδική αναφορά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, η οποία εισάγει μεγάλο αριθμό βασικών 
αγαθών. 

Για το ίδιο θέμα ο κ. Μυριάνθους τόνισε την ανάγκη υιοθέτησης μιας πιο ολοκληρωμένης και χωρίς 
αποκλεισμούς πολιτικής, ώστε ο τομέας του τουρισμού να γίνει ανθεκτικός και βιώσιμος.  Στο πλαίσιο αυτό 
πρόσθεσε ότι επιβάλλεται η στήριξη των τοπικών αρχών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να 
προσαρμόσουν τη λειτουργία τους με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.  Τόνισε τέλος τη 
σημασία της ανάπτυξης του αγροτουρισμού και της προώθησης της κυκλικής οικονομίας στις ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ.  
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 Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερησίας διατάξεως, που είναι η νομοθετική εργασία. Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες.   

 Και πάμε στο πρώτο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 1 θέματοςː Τροποποίηση του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, 
ώστε να επεκταθεί το εύρος των προσόντων που απαιτούνται για διορισμό στη θέση μη εκτελεστικών μελών του 
συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, να τροποποιηθεί η ερμηνεία του όρου «συνδεδεμένα 
πρόσωπα» σχετικά με μέλη του συμβουλίου και να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν την κάλυψη κενωθείσας 
θέσης σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του συμβουλίου πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Χρύσης Παντελίδης, αναπλ. πρόεδρος  Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά    Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου    Μη μέλη της επιτροπής: 
 Αντρέας Καυκαλιάς    Σταύρος Παπαδούρης 

 Χρίστος Χριστοφίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και 14 Μαρτίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία 
της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).  

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης η πρόεδρος της 
επιτροπής κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και τα μέλη της κ. Χάρης Γεωργιάδης και Σωτήρης Ιωάννου.  

 Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
Νόμου, ώστε να επεκταθεί το εύρος των προσόντων που απαιτούνται για διορισμό στη θέση μη εκτελεστικών 
μελών του συμβουλίου της ΕΚΚ, να τροποποιηθεί η ερμηνεία του όρου «συνδεδεμένα πρόσωπα», σχετικά με 
μέλη του συμβουλίου, και να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν την κάλυψη κενωθείσας θέσης σε περίπτωση 
αποχώρησης μέλους του συμβουλίου πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι έχει παρατηρηθεί 
δυσκολία στην εξεύρεση προσώπων για τη στελέχωση του συμβουλίου της ΕΚΚ, λόγω των αυστηρά 
περιοριστικών προσόντων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία και αναφέρονται μεταξύ άλλων σε 
κατάρτιση στη χρηματαγορά και την κεφαλαιαγορά. 

 Όπως η ίδια δήλωσε, λόγω της εξέλιξης της αγοράς και της διεύρυνσης του πεδίου των εποπτευόμενων 
από την ΕΚΚ εταιρειών, διαπιστώθηκε η ανάγκη επέκτασης του εύρους των απαιτούμενων προσόντων για 
διορισμό στο συμβούλιο και σε άλλους τομείς, όπως η νομική, η λογιστική ή οι επιχειρήσεις, ώστε να καλύπτονται 
οι σύγχρονες ανάγκες. 

 Στη συνέχεια και σε συνάφεια με τα πιο πάνω, η εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου αναφέρθηκε 
στην ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας και σχετικά με την απαγόρευση σε μέλος του συμβουλίου να μετέχει 
στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν συνδεδεμένο με αυτό πρόσωπο. 

 Συναφώς, με τον προτεινόμενο νόμο ο περιορισμός αυτός μειώνεται, ώστε να αφορά συγγενείς εξ αίματος 
ή εξ αγχιστείας μέχρι πρώτου βαθμού, αντί μέχρι δευτέρου, όπως σχετικά προβλέπεται στην υφιστάμενη 
νομοθεσία.  

 Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπονται 
ρυθμίσεις, ώστε, σε περίπτωση που η θέση μέλους του συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, 
στη θέση του απερχόμενου μέλους να διορίζεται άλλο πρόσωπο όχι μόνο για την εναπομείνασα περίοδο, αλλά 
για πενταετή θητεία με δυνατότητα επαναδιορισμού για μια μόνο επιπλέον πενταετία, όπως σχετικά προβλέπεται 
στην υφιστάμενη νομοθεσία. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου στο στάδιο της συζήτησής του από την 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής;   

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 1 θέματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣː 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣː 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τριάντα εννέα ψηφίζουν υπέρ των άρθρων. 

 Πόσοι εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣː 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

 Πόσες αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣː 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣː 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣː 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τριάντα εννέα ψηφίζουν υπέρ. 

 Πόσοι εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣː 
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 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

 Πόσες αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣː 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο*. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 2 και 3 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» και «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022», αντίστοιχα. Είναι δύο προτάσεις νόμου του συνάδελφου 
Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος. 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣː 

 Σκοπός των υπ’ αριθμών 2 και 3 θεμάτωνː  Σκοπός του πρώτου προτεινόμενου νόμου είναι η 
τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε η προθεσμία υποβολής φορολογικής 
δήλωσης εταιρείας (ΤΦ4) για το φορολογικό έτος 2020 να μετατεθεί από την 31η Μαρτίου 2022 στην 31η Ιουλίου 
2022, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης, λόγω των επιπτώσεων της παρατεταμένης υγειονομικής 
κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19 όσο και της κρίσης που έχει επιφέρει η εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που αυτές επιφέρουν. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού  
για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2022» και «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022» 
Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος   Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης    Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης     Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ονούφριος Κουλλά    Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού     Σταύρος Παπαδούρης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, 
οι οποίες κατατέθηκαν από τον κ. Πανίκο Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Μαρτίου 2022. Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος 
Φορολογίας του ίδιου υπουργείου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης των προτάσεων νόμου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της 
επιτροπής κ. Σάβια Ορφανίδου, Χρίστος Χριστοφίδης και Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σκοπός του πρώτου προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων Νόμου, ώστε η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης εταιρείας (ΤΦ4) για το φορολογικό έτος 
2020 να μετατεθεί από την 31η Μαρτίου 2022 στην 31η Ιουλίου 2022, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε 
επιβάρυνσης. 

 Σκοπός του δεύτερου προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων Νόμου, ώστε η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης προσώπου που έχει υποχρέωση να τηρεί 
λογιστικά βιβλία και αρχεία και να ετοιμάζει λογαριασμούς που ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή (ΤΦ1) για το 

 
* Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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φορολογικό έτος 2020 να μετατεθεί από την 31η Μαρτίου 2022 στην 31η Ιουλίου 2022, χωρίς την επιβολή 
οποιασδήποτε επιβάρυνσης. 

 Σύμφωνα με τις αιτιολογικές εκθέσεις που συνοδεύουν τις προτάσεις νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις 
κρίνονται αναγκαίες τόσο λόγω των επιπτώσεων της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει 
η πανδημία COVID-19, όσο και της  κρίσης που έχει επιφέρει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και των 
δυσμενών οικονομικών συνθηκών που αυτές επιφέρουν. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών διαφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των 
προτάσεων νόμου, δηλώνοντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. H πρακτική παράτασης της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων δεν πρέπει να συνεχιστεί, 
καθότι στο παρόν στάδιο δεν κρίνεται ότι έχει επηρεαστεί η δυνατότητα ετοιμασίας τους τόσο από τις 
εταιρείες όσο και από τους αυτοτελώς εργαζομένους. 

2. Κατά το προηγούμενο έτος είχε ήδη παραχωρηθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής φορολογικών 
δηλώσεων και η περίοδος των δεκαπέντε μηνών που παραχωρήθηκε για την υποβολή τους αποτελεί μία 
από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3. Η πλειοψηφία των φορολογουμένων έχει ήδη ετοιμάσει τις φορολογικές δηλώσεις και δεν πρέπει μέσω 
μια νέας παράτασης της προθεσμίας υποβολής να επηρεαστεί περαιτέρω η ροή των δημόσιων εσόδων, 
καθώς και η υποβολή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή των σχετικών αναλύσεων για την 
οικονομία. 

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου διαφώνησε με τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων και δήλωσε ότι ως γενικότερη θέση αρχής το Τμήμα Φορολογίας δεν 
επικροτεί παρατάσεις των προθεσμιών καταβολής φόρων, καθότι αυτό καταστρατηγεί τη φιλοσοφία της 
φορολογικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η καταβολή του φόρου εισοδήματος πρέπει να γίνεται εντός 
του έτους που αυτός αφορά. Σύμφωνα με την ίδια αρμόδιο, η περίοδος των τεσσάρων μηνών που είχε 
παραχωρηθεί από τον Δεκέμβριο του 2021 για υποβολή της φορολογικής δήλωσης με ηλεκτρονικά μέσα ήταν 
επαρκής, δεδομένου ότι οι φορολογούμενοι όφειλαν μέχρι το τέλος του 2020 να έχουν έτοιμους εξελεγμένους 
λογαριασμούς.  

 Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου και 
δήλωσε ότι η περίοδος που παραχωρήθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων δεν ήταν επαρκής 
λόγω των επιπτώσεων από την παρατεταμένη υγειονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19. 
Περαιτέρω, όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, με τα νέα δεδομένα που δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία 
τα μέλη του ΣΕΛΚ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην επικοινωνία με Ρώσους και Ουκρανούς πελάτες, οι 
οποίοι αποτελούν μεγάλο ποσοστό των φορολογουμένων στην Κύπρο αναφορικά με τις εταιρείες ξένων 
συμφερόντων και για τους οποίους στο παρόν στάδιο δικαιολογημένα δεν αποτελεί προτεραιότητα η φορολογική 
συμμόρφωση στην Κύπρο.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης τα μέλη της επιτροπής, παρ’ όλο που συμφώνησαν με τη θέση ότι οι 
παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς φορολογικής 
συμμόρφωσης, ενώ παράλληλα δημιουργούν κουλτούρα μη έγκαιρης τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων, 
εντούτοις εξέφρασαν την άποψη ότι οι ιδιάζουσες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί τόσο από την πανδημία 
COVID-19 όσο και από τον πόλεμο στην Ουκρανία επιβάλλουν στο παρόν στάδιο την παραχώρηση μιας 
επιπρόσθετης περιόδου για την υποβολή φορολογικής δήλωσης για σκοπούς διευκόλυνσης των εταιρειών και 
των αυτοτελώς εργαζομένων.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη τα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης των προτάσεων νόμου σε νόμους. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη 
της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των προτάσεων νόμου στην ολομέλεια του σώματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω 
τοποθετήσεων, υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί των προτάσεων 
νόμου στο στάδιο της συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αγορεύσεις επί θέματος αρχής.   

 Ο κ. Σιζόπουλος, ο κ. Λεωνίδου…  Σημειώστε τους.  Να ξεκινήσουμε από τον κ. Λεωνίδου. 
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 Κύριε Λεωνίδου, έχετε τον λόγο, το βήμα δικό σας, αν θέλετε να έρθετε επί του βήματος, εδώ είναι. 

 Να σημειωθούν οι συνάδελφοι, είδα και τον συνάδελφο τον Άριστο που δηλώνει. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥː 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται συνολικά για αναχαίτιση των προβλημάτων και των 
συνεπειών από την πανδημία αφενός, αλλά και ιδιαίτερα από τα προβλήματα που συσσωρεύονται τώρα με τις 
αυξήσεις ένεκα και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, καταθέσαμε αυτές τις δύο προτάσεις νόμου, κύριε 
Πρόεδρε, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, με στόχο ακριβώς την 
ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων ασφαλώς σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο 
που διανύουμε.  

 Είναι γεγονός ότι η παρατεταμένη κρίση της πανδημίας, αλλά και η αβεβαιότητα που επικρατεί αυτή τη 
στιγμή λόγω του πολέμου προκαλεί τεράστια προβλήματα σε όλους. 

 Θεωρούμε λοιπόν ότι κάθε πρόταση προς την κατεύθυνση στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
των αυτοτελώς εργαζομένων σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία προκαλεί μία έστω μερική ανακούφιση, αφού πολλοί 
από αυτούς που δυσκολεύονται να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους.  Γι’ αυτό το κράτος 
θα πρέπει να κοιτάξει να δει μια συνολική τακτική και πολιτική, με στόχο άμεσα να παρέμβει, για να συμβάλει 
προς όλες τις κατευθύνσεις, για να αναχαιτίσει και να ανακόψει αυτή τη συνεχή ροή προς αυξήσεις κυρίως των 
βασικών αγαθών ένεκα της αύξησης του πετρελαίου κ.λπ. 

 Με τις δύο προτάσεις μας που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας δίνεται πρόσθετο χρονικό περιθώριο σε 
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να τακτοποιήσουν όλες αυτές τις υποχρεώσεις τους και συγκεκριμένα δίνεται 
παράταση τεσσάρων μηνών στην προβλεπόμενη προθεσμία για υποβολή δήλωσης εισοδήματος και φυσικού 
προσώπου και των εταιριών για το φορολογικό έτος 2020. 

 Η προθεσμία της 31ης Μαρτίου μετακινείται για την 31η Ιουλίου 2022 χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση. 

 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε ότι οι πλείστοι από τους συναδέλφους θα στηρίξουν 
αυτή την προσπάθεια και στην επιτροπή υπήρχε έτσι μία σύμπνοια. Να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα 
την πρόεδρο της επιτροπής, τη συνάδελφο την κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, και όλα τα μέλη της επιτροπής 
Οικονομικών που του έχουν επιληφθεί άμεσα, μόλις είχε κατατεθεί η πρόταση, και σήμερα βρίσκεται ενώπιον 
του σώματος.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεωνίδου. 

 Τον λόγο έχει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο συνάδελφος Μαρίνος Σιζόπουλος. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣː 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τις αγαθές προθέσεις των συναδέλφων για την 
υποβολή των δύο συγκεκριμενών προτάσεων, την ίδια όμως στιγμή πρέπει να δούμε και τις παρενέργειες και οι 
παρενέργειες είναι συγκεκριμένες. 

 Το πρώτο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι την ευθύνη για τις καθυστερήσεις την έχει το Τμήμα 
Φορολογίας, το οποίο θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες να έχει τις πύλες υποβολής των συγκεκριμένων 
φορολογικών δηλώσεων, αν είναι δυνατό, έτοιμες από την 1η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου χρόνου.  Εδώ 
διαπιστώνουμε να υπάρχει μία μεγάλη καθυστέρηση, που μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να φτάνει και τους 
δέκα και τους έντεκα μήνες.  Άρα λοιπόν, αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα και εκεί που θα πρέπει να 
εστιάσουμε την προσοχή μας είναι στο πώς αναβαθμίζεται ουσιαστικά η λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας. 
Είτε με θεσμικούς τρόπους είτε με πρόσληψη προσωπικού είτε με οποιουσδήποτε άλλους τρόπους θα πρέπει 
οπωσδήποτε να γίνει. 

 Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μέσα από την καθυστέρηση, την παρατεταμένη καθυστέρηση 
υποβολής φορολογικών δηλώσεων, έχουμε και πολύ καθυστερημένη επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων 
και καθορισμού ενδεχομένως του τελικού φορολογητέου ποσού, με αποτέλεσμα -προσωπικό παράδειγμα- να 
πάρω το εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2015 πριν από μία εβδομάδα και σήμερα έχουμε 2022. 
Σήμερα έχουμε 2022 και αυτό λοιπόν δημιουργεί τεράστια προβλήματα.  Εάν δε κρίνω και από το γεγονός ότι 
έχουμε δώσει και τη δυνατότητα μετά από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και για πέντε χρόνια να 
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υπάρχει αναθεώρηση των φορολογικών δηλώσεων, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιο είναι το σκηνικό. Σε μία 
περίοδο που προσπαθούμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, σε μία περίοδο που προσπαθούμε να αυξήσουμε 
τα έσοδα του κράτους μέσα από τις φορολογίες, εμείς καθυστερούμε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τα 
εκκαθαριστικά σημειώματα και την είσπραξη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα.  Πέρα 
από το γεγονός ότι ένας αριθμός από τους συγκεκριμένους είτε ενδεχομένως δε θα βρίσκονται εν ζωή τότε ή 
ενδεχομένως κάποιες εταιρείες θα κηρύξουν πτώχευση.  Στο τέλος της ημέρας λοιπόν αυτά τα λεφτά δεν 
πρόκειται να εισπραχθούν από το κράτος.  

 Το τρίτο σημείο το οποίο δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας είναι ότι σήμερα έχει αλλάξει εντελώς 
και η διαδικασία όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα.  Για να έχεις δικαίωμα σήμερα να λειτουργήσεις τους 
λογαριασμούς σου, για να κάνεις τις οποιεσδήποτε δραστηριότητες σου, θα πρέπει να υποβάλεις έγκαιρα και 
μέχρι την 31η του Μάρτη που λέει η νομοθεσία τις ετήσιες εκθέσεις σου στο τραπεζικό σύστημα ή στο τραπεζικό 
ίδρυμα που έχεις τις καταθέσεις σου.  Εάν καθυστερήσεις, στη συνέχεια θα έχεις προβλήματα όσον αφορά την 
αξιοποίηση των λογαριασμών σου για τη διακίνηση, άρα στην ουσία μπορούμε να κάνουμε μία σχετική 
υποβοήθηση, αλλά θεωρώ ότι τα προβλήματα που θα δημιουργήσουμε είναι πολύ μεγαλύτερα.   

 Άρα, εκείνο που σήμερα χρειάζεται δεν είναι η παράταση κατά τέσσερις μήνες, γιατί ο χρόνος είναι πάρα 
πολύ μεγάλος, αλλά η άσκηση πίεσης στο Τμήμα Φορολογίας να μπορεί άμεσα να δέχεται τις συγκεκριμένες 
φορολογικές δηλώσεις, ούτως ώστε να γίνεται το συντομότερο δυνατό η διεκπεραίωση.  Ως εκ τούτου, στη βάση 
αυτών εμείς θα καταψηφίσουμε τις δύο προτάσεις, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι η συνεισφορά τους στην όλη 
διαδικασία είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που αυτό θα μπορεί να έχει.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε,  

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Σταύρος Παπαδούρης από τους Οικολόγους. 

 Κύριε Παπαδούρη, έχετε τον λόγο. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣː 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Σίγουρα κι εμάς το θέμα μας δίχασε κάπως, γιατί αντιλαμβανόμαστε την καλή πρόθεση από πλευράς του 
κ. Λεωνίδου και αντιλαμβάνομαι επίσης το ό,τι έχει αναφέρει ο κ. Σιζόπουλος και όντως θα συμφωνήσω μαζί του 
ότι υπάρχουν αρκετές ελλείψεις.  Αν θυμάμαι καλά το τι είχαμε συζητήσει στην επιτροπή Οικονομικών, ήταν και 
η πρόσβαση στο Τaxisnet, όπου, εκεί που έπρεπε να ξεκινήσει πριν σχεδόν έναν χρόνο, τελικά η πρόσβαση 
δόθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, με αποτέλεσμα…  Είναι και λίγο νοοτροπία δυστυχώς το ότι όλοι περιμένουν 
τελευταίες μέρες και, έχοντας υπόψη ότι είχαν μέχρι 31η Μαρτίου, δυστυχώς είχαμε στο ενδιάμεσο το θέμα της 
εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.  

 Η έγνοια η δική μας στο τέλος της ημέρας, μετρώντας φυσικά και τον αρνητικό αντίκτυπο που δημιουργεί 
η όλη διαδικασία και χωρίς να θέλω να δώσω τα λάθος μηνύματα, είναι ότι έχουμε μπροστά μας πραγματικά 
γεγονότα πολέμου και σίγουρα το τελευταίο πράγμα για το οποίο ενδιαφέρονται κάποιες εταιρείες από το 
εξωτερικό αυτή τη στιγμή, από συγκεκριμένες χώρες, είναι να στείλουν ορισμένα έγγραφα, για να συμπληρωθούν 
οι αιτήσεις τους, γι’ αυτό και εμείς τελικά θα υπερψηφίσουμε την πρόταση του κ. Λεωνίδου και τις δύο προτάσεις. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Σταύρο, και τον λόγο έχει ο συνάδελφος Αλέκος Τρυφωνίδης.   

 Κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣː 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Σίγουρα, οι προτάσεις νόμου του συναδέλφου Πανίκου Λεωνίδου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, 
υποβοηθούν στη συγκεκριμένη περίοδο τις επιχειρήσεις μας, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα λόγω και της 
πανδημίας ή και του πολέμου που επηρεάζει όλη την Ευρώπη για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 

 Παράλληλα, δεν πρέπει να μας διαφεύγουν όσα ανέφερε ο συνάδελφος πρόεδρος της ΕΔΕΚ, τα οποία 
τονίσαμε στην επιτροπή Οικονομικών και ελπίζω να είναι έτσι, αν θέλετε, η τελευταία προειδοποίηση, γιατί τώρα 
και με την αναδιοργάνωση που γίνεται και με την απελευθέρωση των θέσεων για διορισμό του Εφόρου 
Φορολογίας και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας, ναι, επιτέλους και πρέπει να υπάρξει η πάταξη της 
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φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, αλλά και την ίδια ώρα να τερματιστεί επιτέλους το φαινόμενο το 2022 να 
στέλνουμε τα εκκαθαριστικά σημειώματα του 2015.   

 Επιτέλους, ας ανησυχήσει το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδιο του το τμήμα, ένα βασικό τμήμα 
της είσπραξης των φόρων.  Τουλάχιστον να κοντέψουμε λίγο στο έτος που είμαστε, δηλαδή το πέντε χρόνια να 
το κάνουμε δύο, όχι να είμαστε εφτά χρόνια πίσω.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρυφωνίδη, 

 Και τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Άριστος Δαμιανού.   

 Αγαπητέ Άριστε, έχετε τον λόγο. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥː 

 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Σε τέτοιες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει να αναλύουμε τα 
δεδομένα μακριά από απολυτότητες, θα έλεγα, έτσι δογματισμούς, που στην προκείμενη περίπτωση μπορεί να 
αποφεύγουν να δουν κατάματα την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια;   

Εδώ και δύο και πλέον χρόνια ζούμε σε συνθήκες παρατεταμένης κρίσης, η οποία έχει αγγίξει οριζόντια 
και μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, αλλά ενδεχομένως και την πλειονότητα των 
νοικοκυριών στην Κύπρο.  Επομένως, είναι ένα ζήτημα αυτά που ορθά υποδεικνύει ο κ. Σιζόπουλος ως προς τη 
φοροεισπρακτική ικανότητα του Τμήματος Φορολογίας.  Τις διαχρονικές παθογένειες, που είναι υπαρκτές, τις 
έχουμε καυτηριάσει πάρα πολλές φορές συλλήβδην στο κοινοβούλιο και τις οποίες κάποια στιγμή αυτοί που 
κυβερνούν θα πρέπει να εξηγήσουν.  Όλα τα «θέλω» τα έχουμε ικανοποιήσει, πλην όμως δεν εισπράττουμε μία 
επάρκεια που αναμένει το κοινοβούλιο και η κοινωνία από το συγκεκριμένο τμήμα.  Υπήρχαν και οι κακοτοπιές 
με τις σκοπιμότητες που προηγήθηκαν τις γνωστές σε σχέση με τους διορισμούς, όμως τούτη την ώρα εμείς 
θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα.   

Η μεγάλη εικόνα είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας που βρίσκεται σε 
οριακό σημείο ως προς τα οικονομικά του, ιδιαίτερα οι μικρές και χαμηλομεσαίες επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση 
και τα νοικοκυριά όλων αυτών των οικογενειακών επιχειρήσεων. 

Η μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής για το 2020 ουδόλως σχετίζεται με τη φοροεισπρακτική ικανότητα.  
Εντός του ίδιου φορολογικού έτους θα υποβληθούν με μία χρονοκαθυστέρηση, ακριβώς για να μπορέσουμε να 
χειριστούμε τζιαι όλα αυτά τα πρακτικά ζητήματα που και η πανδημία δημιούργησε, και, κακά είναι τα ψέματα, ο 
πόλεμος, η εισβολή στην Ουκρανία έχει επηρεάσει δυσμενέστερα απ’ ότι προηγουμένως.  Τρανό παράδειγμα ο 
επηρεασμός, το ταρακούνημα του τραπεζικού μας συστήματος, καθώς όλα είναι αλληλένδετα σε μία οικονομία 
όπως είναι η κυπριακή.  Άρα, εμείς θεωρούμε ότι είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση η πρόταση του κ. 
Λεωνίδου και κατ’ επέκταση του Δημοκρατικού Κόμματος.  Επέδειξαν οι συνάδελφοι αντανακλαστικά σε μία 
δεδομένη στιγμή και θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση τούτην τη φορά δε θα σταθεί σε τυπικότητες, γιατί, κατά 
που βολεύει, αυτό κάμνει, και να αναπέμψει αυτές τις νομοθεσίες. 

 Είναι μία χρήσιμη πρόταση και οι δύο προτάσεις και εμείς θα υπερψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμιανού. 

 Τον λόγο έχει… 

 Ήταν γραμμένη η συνάδελφος η κ. Ορφανίδου και αντικατεστάθη από τον συντοπίτη κ. Κουλλά Ονούφριο 
εξ Αγίας Τριάδος Αιγιαλούσης. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Με συγχωρείτε; 

 Ο κ. Σωτήρης Ιωάννου θα είναι μετά. 

 Κύριε Κουλλά, έχεις τον λόγο. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Να μιλήσει ο κ. Ιωάννου πρώτα; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Όι.  Πρώτα η Αγία Τριάδα Αιγιαλούσης και μετά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Σεβαστό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκαν πολύ σωστά πράγματα από όλους τους συναδέλφους.  Απλώς, όντως 
πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. 

 Καταρχάς συμφωνούμε με την πρόταση νόμου.  Πράγματι, θεωρώ ότι υπήρξαν και πρακτικά προβλήματα, 
όταν, για παράδειγμα, για πάρα πολλούς μήνες έλεγες στα λογιστικά γραφεία ότι το 50% του προσωπικού δεν 
πρέπει να έρχεται, πρέπει να δουλεύει από το σπίτι.  Πράγματι, δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη.  Και θεωρώ ότι 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα ψηφίσουμε τις προτάσεις νόμου του κ. Λεωνίδου και του Δημοκρατικού 
Κόμματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είναι του Δημοκρατικού Κόμματος ο κ. Λεωνίδου. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Θεωρώ ότι λέχθηκαν πολύ σωστά πράγματα και από τον κ. Σιζόπουλο, πράγματα που όλους μάς 
ανησυχούν.  Πρώτα από όλα, είναι αλήθεια ότι το τμήμα πρέπει πολύ πιο έγκαιρα να ετοιμάζει τες δηλώσεις, για 
να αρχίζει την προετοιμασία.  Και η κυβέρνηση όμως πλήγηκε από τον κορωνοϊό.  Από φέτος μας είπαν ότι τα 
κυβερνητικά τμήματα, το Τμήμα Φορολογίας θα τα ετοιμάζει πολύ ενωρίτερα. 

 Το δεύτερο που θέλω να επεξηγήσω είναι ότι οι εταιρείες πληρώνουν τον φόρο που έχουν να καταβάλουν 
στην κυβέρνηση στο τέλος της επόμενης χρονιάς.  Άρα, για το 2020 έχει πληρωθεί τέλος του 2021.  Τώρα με τις 
φορολογικές δηλώσεις είναι πιθανόν να προκύψει για κάποιες εταιρείες μια επιπρόσθετη οφειλή προς το κράτος.  
Και το κράτος, αντί να τα εισπράξει τον Απρίλη ή τον Μάιο, θα τα εισπράξει τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη με 
την πρόταση του κ. Λεωνίδου, γιατί ήταν και δική μας έγνοια κατά πόσο επηρεάζονται τα δημόσια οικονομικά.  
Δεν επηρεάζονται, γιατί θα εισπραχθεί το ποσό που έπρεπε να εισπραχθεί εντός της ίδιας χρονικής περιόδου.   

 Υπάρχουν γενικότερα καθυστερήσεις και πάντοτε υπήρχαν, για να είμαστε ειλικρινείς.  Εις ό,τι αφορά τις 
εταιρείες, η αυτοφορολογία είχε εφαρμοστεί ενωρίτερα και είναι σε καλύτερη βάση, ενώ με τα φυσικά πρόσωπα 
όντως είμαστε ακόμα στο εφτά χρόνια πίσω, όπως είπε ο κ. Σιζόπουλος.  Ψηφίσαμε όμως την αυτοφορολογία 
και για τα φυσικά πρόσωπα· ήταν μια θετική αλλαγή που κάναμε πριν δυο-τρία χρόνια, αλλά δυστυχώς θα 
χρειαστεί κάποιος χρόνος.  Και έχουμε μάλιστα και κονδύλι για υπερωρίες του Τμήματος Φορολογίας, για να 
ασχολούνται με αυτές τις παλιές υποθέσεις των φυσικών προσώπων, που όντως είμαστε ακόμα πίσω και λέω 
ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, για να φύγει ο συσσωρευμένος όγκος.   

 Γενικά ομιλούντες, επειδή δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε, η Βουλή έδωσε εργαλεία στην κυβέρνηση 
μετά την κρίση του 2013, στο Τμήμα Φορολογίας.  Σχεδόν ψηφίσαμε όλα τα εργαλεία που μας έστειλε η 
κυβέρνηση -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- με εξαίρεση ένα.  Αν θέλετε, να σας το θυμίσω· δεν ψηφίσαμε -δε 
θέλαμε κανένας να ψηφίσουμε- επί του παρόντος ο φόρος εισοδήματος να γίνει ποινικό αδίκημα, για να είμαστε 
δίκαιοι.  Αυτό δεν το θέλαμε.  Σε κάποια φάση ίσως και αυτό να το ξανασκεφτούμε.  Δώσαμε όμως όλα τα 
εργαλεία και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, πριν την πανδημία τουλάχιστον, είχαμε αυξημένη 
φοροεισπρακτική ικανότητα και, παρά την αύξηση των δαπανών, υπήρξαν πλεονάσματα από το κράτος, γιατί η 
ποσοστιαία αύξηση των εσόδων ήταν σχεδόν κάθε χρόνο περισσότερη από την ποσοστιαία αύξηση των 
δαπανών. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουλλά. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ. Σωτήρης Ιωάννου. 

 Κύριε Σωτήρη. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θα στηρίξουμε και εμείς τις προτάσεις νόμου που έχουν κατατεθεί, όπως πράξαμε και στο 
παρελθόν. 
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 Η εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και η υγειονομική κρίση γενικότερα έχουν προκαλέσει πάρα πολλά 
προβλήματα στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας.  Τα σενάρια και οι εκτιμήσεις για το μέλλον 
σε καμία περίπτωση δεν είναι ευνοϊκά και κανείς δεν έχει την εντύπωση πως έρχονται καλύτερες ημέρες. 

 Η δική μας εκτίμηση, όπως ακούστηκε, και αυτή των υπόλοιπων κομμάτων είναι ότι δεν επηρεάζονται τα 
έσοδα του κράτους, απλώς παρατείνεται σε κάποιες περιπτώσεις ο χρόνος είσπραξής τους.  Με τέτοιες 
διευκολύνσεις όμως θα πετύχουμε να κρατήσουμε και άλλες επιχειρήσεις στον τόπο μας, να τις κρατήσουμε 
ζωντανές, κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας. 

 Και κλείνοντας, επειδή ακούστηκε από πάρα πολλούς το ζήτημα της φοροδιαφυγής και ότι κάποια στιγμή 
θα πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση στο κοινοβούλιο, εμείς λέμε, ναι, να την ανοίξουμε, αλλά να την κλείσουμε 
αυτή τη φορά με ουσιαστικά και πρακτικά μέτρα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Σωτήρη. 

 Τώρα έχουμε ολοκληρώσει με τις αγορεύσεις. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ένα λεπτό για μια διευκρίνιση δευτερολέπτου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο χρόνος σου ξεκινά τώρα, κύριε Μαρίνο. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Πρώτον, εγώ πραγματικά διερωτώμαι, με την καθυστέρηση κατά τέσσερις μήνες να υποβάλουμε τη 
φορολογική δήλωση, τι κέρδος θα έχουν αυτοί που θα καθυστερήσουν.  Εννά αλλάξουν τη φορολογική τους 
δήλωση;  Σε καμία περίπτωση. 

 Δεύτερον, όσον αφορά την αυτοφορολογία, πρέπει να τονίσουμε ότι έχεις δικαίωμα να υποβάλεις μέχρι 
το 75% του προβλεπόμενου φορολογητέου σου εισοδήματος.  Το υπόλοιπο 25% εννά εισπραχτεί μετά ’πού εφτά 
χρόνια. 

 Τρίτον, αν θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε τους πολίτες και τις εταιρείες που ’χουν πληγεί από την 
πανδημία, υπάρχουν άλλα μέτρα με τα οποία πρέπει να τους στηρίξουμε, που θα είναι όντως αποδοτικά, για να 
μπορούν να έχουν βιωσιμότητα, και σ’ αυτό καταθέσαμε πάρα πολλές προτάσεις.  Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι τα 
επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν δεν ευσταθούν. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να ’σαι καλά, αγαπητέ Μαρίνο. 

 Τώρα προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 2 προτάσεως νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τώρα προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και τώρα προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 3 προτάσεως νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τώρα προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
3) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου του Δημοκρατικού 
Κόμματος ψηφίζεται σε νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Και τώρα τα θέματα με τους αριθμούς 4 έως 7 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί της Ίδρυσης 
Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2021», «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
Νόμος του 2021», «Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί 
Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Να μου επιτρέψετε σε αυτό το στάδιο να ζητήσουμε αναβολή της συζήτησης σήμερα αυτών των θεμάτων 
και, παρ’ όλο που στη σύσκεψη αρχηγών είχε προταθεί και συμφωνήθηκε για μία βδομάδα, η προσωπική μου 
εισήγηση είναι, αν γίνεται, να γίνει σε δυο βδομάδες η συζήτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία. 

 Άρα, συμφωνούμε όλοι; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Αν διαφωνούν οι συνάδελφοι, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, τα θέματα… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Σιγά, σιγά! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Νίκο, απλώς έχω ζητήσει αυτή την εβδομάδα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Κύριε Τορναρίτη, περίμενε να επαναλάβει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δε θέλω να διαφωνήσω με την απόφαση της σύσκεψης των αρχηγών, η οποία ήταν 
ομόφωνη για αναβολή του θέματος αλλά για μια βδομάδα, λόγω του επείγοντος και λόγω των πολλών αναβολών 
που έχουν γίνει για συζήτησή του.  Όμως, για κάποιους προσωπικούς λόγους θα απουσιάζω και θα ήθελα τζιαι 
εγώ να είμαι παρών τζιαι παρακαλώ, αν γίνεται, να γίνει σε δεκαπέντε μέρες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σπανίως υποβάλλει αιτήματα ο κ. Λεωνίδου.  Θερμή παράκληση να εισακουστεί η παράκλησή του! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Αν γίνεται, αν μεν γίνεται… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όι, γιατί να μεν γίνεται; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Απλώς, να πω ότι εμείς καταρχάς δε θέλουμε την αναβολή, θέλουμε να ψηφιστεί σήμερα.  Έγινε 
παράκληση πρώτα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ -το είπα στην ολομέλεια- και σήμερα από 
το ΔΗΚΟ.  Αποδεχόμαστε τη μίας εβδομάδας αναβολή, η οποία, πολύ σωστά λέει ο κ. Λεωνίδου, έγινε αποδεκτή 
από όλους. 

 Οπόταν, έχω την εντύπωση να προχωρήσουμε στη μίας εβδομάδας αναβολή τελεσίδικα. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, εν πειράζει, εγώ να το αποσύρω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, επιμένεις εις τη δεύτερη εβδομάδα. 

 Τώρα να δούμε τι λεν και οι άλλοι, κύριε, και μπορεί να γίνει δύο βδομάδες. 

 Κύριε Άριστε. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Σιγά, κύριοι! 

 Κύριοι συνάδελφοι, έχει πρόεδρο εδώ!  Σας παρακαλώ! 

 Κύριε Άριστε. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Εάν αποσύρθηκε, δε γνωρίζω, δεν επρόλαβα να ακούσω, αλλά… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όι, εν αποσύρθηκε, ζητήθηκε, έκαμε μια παράκληση. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Θέλω να επιχειρηματολογήσω γιατί θα μπορούσε να είναι δύο εβδομάδες, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι 
με διαφάνεια να λέμε κάποια πράγματα.  Είναι ένα θεσμικό ζήτημα για το οποίο αντιμετωπίζονται σοβαρές 
δυσκολίες στο να υπάρξει μια συναίνεση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν υπάρξει προτάσεις οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν μια ευρεία 
συναίνεση.  Ενδεχομένως, οι δύο εβδομάδες να έδιναν τούτη τη δυνατότητα στο κοινοβούλιο, για να μη λέμε τζιαι 
πράγματα τα οποία πιθανόν να δημιουργούν λανθασμένες εικόνες.  Πλην όμως, επειδή όντως στη σύσκεψη 
τέθηκε το ζήτημα, σε κάθε περίπτωση εμείς το αίτημα το στηρίζουμε.  Αν δεν υφίσταται, τότε παραμένουμε στη 
μία εβδομάδα. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 
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 Απλώς, από αβρότητα και σεβασμό προς τη σύσκεψη αρχηγών, κύριε Πρόεδρε, εγώ το σέβομαι, αλλά 
θεωρώ ότι προσωπικά, ατομικά έχω το δικαίωμα ενώπιον της ολομέλειας να αιτηθώ για αυτό το θέμα.  Βεβαίως, 
το αίτημά μου παραμένει.  Αν επιμένει η πλειοψηφία, για όνομα του Θεού, εννά αλλάξω εγώ την απόφαση; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Απλώς, θα έλεγα ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την αβρότητα και είναι πολύ σωστό και πολύ πρέπον να 
στεκόμαστε στον λόγο μας.  Στο κάτω κάτω σε τούτο εβασίστηκεν η Κυπριακή Δημοκρατία.  Χρόνια πολλά 
εχάσαμέν το, έν’ καλά που το διατηρούμε σήμερα, οπόταν παραμένουμε στη μία εβδομάδα και τελεσίδικα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, αναβάλλεται το θέμα… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Αλέκο Τρυφωνίδη) 

 Κύριε Τρυφωνίδη, αναβλήθηκε για μια εβδομάδα.  Την άλλη εβδομάδα, που εννά ’ρτει η σειρά του, μιλάτε. 

 Το λοιπόν, πάμε αισίως… 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα, κύριε.  Για την αναβολή που θέλεις, φαντάζομαι; 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Όι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όι… 

 Μα, ολοκληρώθηκε! 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Εγώ είχα την εντύπωση και είμαι σίγουρος, παρ’ όλο που ο συνάδελφος ο Πανίκος ο Λεωνίδου το 
εξέφρασε τζιαι μέσα για δύο βδομάδες, ότι αποφασίσαμε για μία βδομάδα τελεσίδικα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έληξε, κύριε Τρυφωνίδη, είπαμε. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Παρακαλώ.  Έληξε, αλλά υπάρχει λόγος που θέλω να το πω.  Δοθήκαν και τρεις αναβολές εις την 
επιτροπή Παιδείας, για να ’ρθει το θέμα.  Δεν το καταλογίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα και στον συνάδελφο 
τον Πανίκο τον Λεωνίδου, αλλά, κύριε Πρόεδρε, ίσως, ώσπου το καθυστερούμε, μπορεί να ακούσουμε ότι, άμαν 
δε συμβεί κάτι, δεν μπει ένα τμήμα κάπου στο νέο υφυπουργείο, μπορεί να σταματήσει να βρέχει στον τόπο!  Γι’ 
αυτό η δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού είναι επιτακτική ανάγκη και την άλλη εβδομάδα να αποφασίσει 
αυτό το σώμα τι θέλει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Τρυφωνίδη μου, εντάξει, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση.  Ολίγον τι όψιμη επί του προκειμένου, 
αλλά εντάξει, έγινε. 

 Το λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. 

 Προχωρούμε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, στο όγδοο θέμα, που τιτλοφορείται «Οι περί Ευκολιών 
Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίου 
Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Σκοπός των υπ’ αριθμόν 8 κανονισμών είναι η κατάργηση των υφιστάμενων περί Ευκολιών Υποδοχής 
και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμών και 
αντικατάστασή τους για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 
σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους 
κανονισμούς «Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων 

από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμοί του 2021» 
Παρόντες:  
 Χρίστος Ορφανίδης, προεδρεύων Βαλεντίνος Φακοντής 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χρύσανθος Σαββίδης 

 Δημήτρης Δημητρίου Σταύρος Παπαδούρης 

 Γιαννάκης Γαβριήλ  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2021, στις 13 Ιανουαρίου, 
στις 24 Φεβρουαρίου και στις 17 Μαρτίου 2022.  Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του 
Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του ίδιου υπουργείου, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της 
εταιρείας «Ecofuel (Cyprus) Ltd». Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου 
και η εταιρεία «VGN Sludge Ltd», παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή, για λόγους που προκύπτουν από τη σημασία και τους σκοπούς των 
προτεινόμενων κανονισμών, έκρινε σκόπιμη την κατά προτεραιότητα συζήτησή τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Ειδικότερα, για τη συζήτηση των υπό 
αναφορά κανονισμών ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία συζήτησης όσον αφορά τα προνοούμενα στον 
κανονισμό της Βουλής στάδια συζήτησης, αλλά για σκοπούς επίσπευσης της όλης διαδικασίας τα εν λόγω στάδια 
έχουν συμπτυχθεί. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της 
επιτροπής κ. Μαρίνος Μουσιούττας, Κώστας Κώστα και Πρόδρομος Αλαμπρίτης. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 12(3) και 22(2)(γ) του περί της 
Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικών) και περί Συναφών 
Θεμάτων Νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης 
στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμών και η αντικατάστασή τους για σκοπούς 
εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την 
κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ». 

 Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς ρυθμίζεται η λειτουργία ευκολιών υποδοχής στα λιμάνια, 
στα αλιευτικά καταφύγια και στις μαρίνες της Δημοκρατίας, με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης αποβλήτων από πλοία, περιλαμβανομένων των 
αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής. 

 Σημειώνεται ότι η προθεσμία εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την προαναφερθείσα Οδηγία 
παρήλθε την 28η Ιουνίου 2021 και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε τη διαδικασία παράβασης κατά 
της Δημοκρατίας λόγω καθυστέρησης στην εναρμόνιση, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προειδοποιητικής 
επιστολής. 

 Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών από την επιτροπή, η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου 
Ναυτιλίας ανέλυσε επιγραμματικά τους σκοπούς της Οδηγίας όπως αυτοί προτείνεται να ενσωματωθούν στην 
κυπριακή έννομη τάξη με βάση τους υπό συζήτηση κανονισμούς.  Επιπροσθέτως, η ίδια επισήμανε ότι με τις 
πρόνοιες των κανονισμών ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η λειτουργία ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών αποβλήτων από πλοία και πετρελαιοειδών καταλοίπων 
φορτίου, καθώς και η λειτουργία ευκολιών υποδοχής λυμάτων και αποβλήτων εκτός πετρελαιοειδών 
αποβλήτων. 
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2. Η υποχρέωση κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων για κάθε λιμάνι, 
μαρίνα και αλιευτικό καταφύγιο. 

3. Η διενέργεια επιθεωρήσεων των ευκολιών υποδοχής κατά διαστήματα. 

4. Η υποχρέωση του έχοντος την εκμετάλλευση πλοίου, του πλοιάρχου ή του πράκτορα πλοίου που θα 
καταπλεύσει σε λιμάνι της Δημοκρατίας όπως προβεί σε εκ των προτέρων κοινοποίηση της ύπαρξης 
αποβλήτων. 

5. Η υποχρέωση του πλοιάρχου πλοίου που θα καταπλεύσει σε λιμάνι της Δημοκρατίας όπως προβεί σε 
παράδοση των αποβλήτων, προτού αποπλεύσει. 

6. Ο καθορισμός των τελών που επιβάλλονται στα πλοία σε σχέση με την παραλαβή και επεξεργασία των 
αποβλήτων. 

7. Η παροχή εξαιρέσεων υπό προϋποθέσεις από την υποχρέωση παράδοσης αποβλήτων σε πλοία που 
εκτελούν τακτική γραμμή με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς. 

8. Ο έλεγχος συμμόρφωσης των πλοίων κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης των κανονισμών μέλη της επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο 
διαχείρισης των αποβλήτων συγκεκριμένων κατηγοριών πλοίων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των 
υπό συζήτηση κανονισμών, ήτοι πλοία που εκτελούν λιμενικές υπηρεσίες, πολεμικά πλοία, βοηθητικά σκάφη ή 
άλλα πλοία που ανήκουν στη Δημοκρατία ή τα εκμεταλλεύεται η Δημοκρατία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για κυβερνητική υπηρεσία ή μη εμπορική δραστηριότητα. 

 Η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας σε σχέση με το πιο πάνω θέμα ενημέρωσε την επιτροπή ότι 
η διαχείριση των αποβλήτων των εξαιρεθέντων πλοίων διεκπεραιώνεται κατά τρόπο σύμφωνο με τους προς 
έγκριση κανονισμούς στον βαθμό που αυτό είναι ευλόγως δυνατό, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (2) του 
Κανονισμού 4 και ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Οδηγίας.  Παράλληλα, η εκπρόσωπος της 
Αρχής Λιμένων Κύπρου διευκρίνισε ότι η διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων που εκτελούν λιμενικές 
υπηρεσίες και των πολεμικών πλοίων διεκπεραιώνεται από την ανάδοχο εταιρεία που ορίζει η Αρχή Λιμένων 
Κύπρου. 

 Επιπροσθέτως, μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω επεξηγήσεις σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού 
των εξόδων που επωμίζεται ο αδειούχος της πλωτής ευκολίας υποδοχής για την αποκατάσταση ενδεχόμενης 
περιβαλλοντικής ζημιάς, καθώς και τον μηχανισμό είσπραξης αυτών, όταν η εν λόγω αποκατάσταση 
διεκπεραιωθεί από την αρμόδια αρχή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αδειούχου της πλωτής ευκολίας 
υποδοχής να προβεί σε αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς.  Η εκπρόσωπος της Αρχής Λιμένων Κύπρου 
επεξήγησε ότι ο τρόπος υπολογισμού των εν λόγω εξόδων και ο τρόπος είσπραξης αυτών από την αρμόδια 
αρχή περιλαμβάνονται στους όρους της ειδικής άδειας που εκδίδεται για κάθε αδειούχα εταιρεία πλωτής ευκολίας 
υποδοχής που εδράζεται στα λιμάνια της Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται εντός της λιμενικής περιοχής.  
Ειδικότερα, όπως η ίδια ανέφερε, στους όρους της ειδικής άδειας εμπεριέχονται δικλίδες ασφάλειας αναφορικά 
με τον τρόπο διαχείρισης τυχόν περιβαλλοντικών ζημιών που μπορεί να προκληθούν είτε από πυρκαγιά είτε από 
πετρελαϊκή ρύπανση είτε από λύματα, καθώς και τον μηχανισμό επιστροφής του ποσού που οφείλει η αδειούχα 
εταιρεία στη Δημοκρατία, σε περίπτωση που η Αρχή Λιμένων αποκαταστήσει για λογαριασμό της αδειούχας 
εταιρείας την ενδεχόμενη ρύπανση που προκλήθηκε. 

 Ακολούθως, στη βάση των παρατηρήσεων και των εισηγήσεων που διατυπώθηκαν στην επιτροπή, ο 
εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας επανεξέτασαν το κείμενο των κανονισμών και επέφεραν σε αυτό ανάλογες τροποποιήσεις.  Στη 
συνέχεια, το αρμόδιο υπουργείο υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, σύμφωνα με 
το οποίο: 

1. διευρύνθηκε ο κατάλογος των ενδιαφερόμενων μερών με τα οποία η αρμόδια αρχή διαβουλεύεται για την 
κατάρτιση και εφαρμογή του σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να περιληφθούν σε 
αυτόν οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανώσεις που εφαρμόζουν υποχρεώσεις διευρυμένης 
ευθύνης του παραγωγού και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ως προβλέπεται στις διατάξεις 
του άρθρου 5(1) της πιο πάνω Οδηγίας 

2. περιλήφθηκε στις υποχρεώσεις του πλοιάρχου η φύλαξη των πληροφοριών απόδειξης παράδοσης 
αποβλήτων για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών, μαζί με το ενδεδειγμένο βιβλίο του πετρελαίου, το βιβλίο 
φορτίου, το βιβλίο απορριμμάτων ή το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, τα οποία, εφόσον ζητηθούν, θα 
διατίθενται στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, ως προβλέπεται στις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας  

3. διασαφηνίστηκαν ορισμένες πρόνοιες των κανονισμών, ώστε να αποδίδονται με  περισσότερη ακρίβεια οι 
διατάξεις της Οδηγίας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 
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1. Ο προεδρεύων της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς 
και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
τάσσονται υπέρ της έγκρισης των κανονισμών όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αγορεύσεις επί θέματος αρχής έχουμε; 

 Ο κ. Κωστής Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κύριοι συνάδελφοι,  

 Απλούστατα, ασφαλώς και δε θα καταψηφίσουμε αυτή τη διάταξη, όμως προκαλεί εντύπωση το γεγονός 
ότι αποτελεί ένα κείμενο νόμου το οποίο επιτάσσει συγκεκριμένη συμπεριφορά, προνοεί απαγορεύσεις, χωρίς 
να προνοεί ποινές, σε περίπτωση κατά την οποία γίνεται παράβαση του νομοθετήματος.  Όποια σημασία ή 
βαρύτητα έχει αυτός ο νόμος, θα τον υπερψηφίσουμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι περιορίζεται ή μετατρέπεται 
σε μια διακήρυξη αρχών παρά ρύθμιση ζητημάτων και με αυτή την επισήμανση θα προχωρήσουμε και εμείς 
στην υπερψήφισή του. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται 
ομόφωνα. 

 Το λοιπόν, αισίως φτάνουμε στο υπ’ αριθμόν 9 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας του 
Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου, ώστε να καταργηθούν οι διατάξεις αυτού οι 
οποίες αφορούν τις εγγυήσεις που παρέχονται από τον πωλητή σε σχέση με τις συμβάσεις πώλησης αγαθών 
που συνάπτονται με καταναλωτές. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022»  
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Παρόντες: 
 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Μαρτίου 2022.  Στην πρώτη 
συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που 
κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκε και το μέλος της επιτροπής κ. Πανίκος 
Λεωνίδου. 

 Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή μελέτησε το εν λόγω νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α(3) του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, λόγω της σημασίας του 
σκοπού της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου, 
ώστε να καταργηθούν οι διατάξεις αυτού οι οποίες αφορούν τις εγγυήσεις που παρέχονται από τον πωλητή σε 
σχέση με τις συμβάσεις πώλησης αγαθών που συνάπτονται με καταναλωτές. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του αρμόδιου 
υπουργείου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω της ψήφισης του περί Ορισμένων Πτυχών που 
αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμου, με τον οποίο ρυθμίζεται πιο ολοκληρωμένα το πιο 
πάνω θέμα.  Ειδικότερα, με τον νόμο αυτό, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, εναρμονίζεται η 
εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις 
για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και 
την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ». 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του μέλους της 
βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και τάσσεται υπέρ της ψήφισής 
του σε νόμο. 

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 
επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας 
του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του Μέρους V.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 75 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3.  

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 4; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και τρεις αποχές, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και τρεις αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 10 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με 
την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 
περιβάλλον». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποβλήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος    Αντρέας Καυκαλιάς 

 Νίκος Κέττηρος    Μαρίνα Νικολάου 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης    Χρίστος Ορφανίδης 
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 Σάβια Ορφανίδου    Χρύσανθος Σαββίδης 

 Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν      

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε έξι συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 12ης Ιανουαρίου 2022 και της 2ας Μαρτίου 2022.  Στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Διευθυντής του Τμήματος 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης 
Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του 
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, της 
Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) και του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του 
Περιβάλλοντος (Terra Cypria).  Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, το Γενικό Λογιστήριο, το Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και οι Σύμβουλοι Επικοινωνίας ΓΝΩΡΑ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής, διαβίβασαν, ωστόσο, στην επιτροπή γραπτώς τις εισηγήσεις 
τους.  Το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ), παρ’ 
όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Λίνος Παπαγιάννης και Μιχάλης Γιακουμή. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί 
η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων 
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» (στο εξής καλούμενη «η Οδηγία»).  

 Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, όπως είναι για 
παράδειγμα τα μαχαιροπίρουνα, τα καλαμάκια και οι μπατονέτες, καθώς και προϊόντων από 
οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. 

2. Υποχρέωση για λήψη μέτρων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ορισμένων πλαστικών προϊόντων 
μιας χρήσης για τα οποία δεν υφίστανται εναλλακτικές επιλογές. 

3. Επιβολή συγκεκριμένων απαιτήσεων σε σχέση με ορισμένα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης, όπως για 
παράδειγμα συγκεκριμένων ποσοστών περιεκτικότητας ανακυκλωμένου υλικού σε αυτά, καθώς και 
απαιτήσεων σε σχέση με τη σήμανση και/ή τον σχεδιασμό αυτών. 

4. Υποχρέωση συμμετοχής σε συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού σε σχέση με ορισμένα 
πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης. 

5. Καθιέρωση χωριστής συλλογής για ανακύκλωση ορισμένων πλαστικών προϊόντων. 

6. Υποχρέωση υποβολής ετήσιων εκθέσεων και πληροφοριών για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας 
χρήσης. 

7. Λήψη σχετικών μέτρων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, καθώς και παροχή 
κινήτρων για διαμόρφωση υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς με στόχο τη μείωση της χρήσης 
ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς μεταφοράς στην 
εθνική νομοθεσία των προνοιών της σχετικής Οδηγίας, με σκοπό τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη και μείωση 
των επιπτώσεων της χρήσης ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, 
καθώς και για τη μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα 
και υλικά.  

 Σημειώνεται ότι η μεταφορά της σχετικής Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη κρίνεται επείγουσα, καθότι η 
χρονική δέσμευση που τέθηκε για την υιοθέτηση των προνοιών της από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ήταν μέχρι την 3η Ιουλίου 2021, ωστόσο το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μετά τη λήξη της υπό αναφορά 
προθεσμίας και συγκεκριμένα την 3η Δεκεμβρίου 2021.   Συναφώς, λόγω του ότι η εν λόγω προθεσμία έχει 
παρέλθει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Δημοκρατία συνεπεία της 
καθυστέρησης της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων συμφώνησαν 
καταρχήν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, ωστόσο εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με συγκεκριμένες 
πρόνοιές του και ως εκ τούτου κατέθεσαν στην επιτροπή σχετικά υπομνήματα με τις θέσεις και/ή τις εισηγήσεις 
τους.  
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 Ειδικότερα, η Επίτροπος Περιβάλλοντος και οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και 
ΚΕΒΕ επισήμαναν στην επιτροπή την απουσία πρόβλεψης χρονικού διαστήματος εντός του οποίου θα είναι 
επιτρεπτή η διαθεσιμότητα στην αγορά του αποθέματος πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, των οποίων η 
πώληση απαγορεύεται μετά την 3η Ιουλίου 2021 δυνάμει της σχετικής Οδηγίας.  Ειδικότερα, η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος εισηγήθηκε στην επιτροπή όπως προβλεφθεί προθεσμία έξι (6) μηνών για την εξάντληση του εν 
λόγω αποθέματος, ενώ οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εισηγήθηκαν όπως η 
διάθεση των εν λόγω προϊόντων επιτραπεί για ακόμη μία τουριστική περίοδο, με σκοπό την εξάντληση του 
αποθέματος που διατηρείται από τους πωλητές αυτών. 

 Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου εξέφρασε στην επιτροπή την ανάγκη αφενός διασαφήνισης 
του ρόλου που θα επιτελούν οι αρχές τοπικής διοίκησης στην εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων και 
αφετέρου συμμετοχής των ενδιαφερόμενων/εμπλεκόμενων μερών στη διαδικασία ορισμού των οικονομικών 
συνεισφορών για τον καθαρισμό απορριμμάτων που προέρχονται από τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που 
προβλέπονται στο προτεινόμενο παράρτημα.  

 Περαιτέρω, οι κυριότερες επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από τον εκπρόσωπο της ΟΠΟΚ αφορούν 
πρόνοιες του υπό εξέταση νομοσχέδιου που παρέχουν στην αρμόδια αρχή αφενός διακριτική ευχέρεια να 
καθορίζει το περιεχόμενο των μέτρων που καταρτίζονται για επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης των 
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στο σχετικό παράρτημα, αφετέρου διαζευκτική επιλογή 
μεταξύ των προβλεπόμενων ενεργειών για επίτευξη των στόχων, με σκοπό τη διασφάλιση της χωριστής 
συλλογής για ανακύκλωση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στο προτεινόμενο νέο 
παράρτημα. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου, η επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις/παρατηρήσεις σχετικά με 
πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν τα πιο κάτω θέματα: 

1. Απουσία πρόβλεψης χρονικού διαστήματος εντός του οποίου θα είναι επιτρεπτή η διαθεσιμότητα στην 
αγορά, δηλαδή η προμήθεια για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά της Δημοκρατίας στο πλαίσιο 
εμπορικής δραστηριότητας, του αποθέματος πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, των οποίων η πώληση 
απαγορεύεται μετά την 3η Ιουλίου 2021 δυνάμει της σχετικής Οδηγίας.   

2. Αναφορά του νησιώτικου χαρακτήρα και των ιδιαιτεροτήτων της Κύπρου ως κριτηρίων που θα 
λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια αρχή κατά την αξιολόγηση των μέτρων που καταρτίζονται από αυτή, 
με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στο 
προτεινόμενο νέο παράρτημα, δηλαδή για τα κυπελάκια και τους περιέκτες τροφίμων. 

3. Παροχή διακριτικής ευχέρειας στην αρμόδια αρχή για καθορισμό του περιεχομένου των αναφερθέντων 
ανωτέρω μέτρων.   

4. Καθορισμός των εθνικών στόχων μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που 
προβλέπονται στο αναφερόμενο παράρτημα με σχετικό διάταγμα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και όχι με σχετικούς κανονισμούς που θα κατατίθενται στη Βουλή για 
έγκριση. 

5. Διασαφήνιση του ρόλου που θα επιτελούν οι αρχές τοπικής διοίκησης στην εφαρμογή των ρυθμίσεων που 
προβλέπονται στο υπό εξέταση νομοσχέδιο, ειδικότερα όσον αφορά στην κάλυψη του κόστους για τη 
συλλογή των αποβλήτων των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης που θα απορρίπτονται σε δημόσια 
συστήματα συλλογής.   

6. Απουσία εμπλοκής των εμπλεκόμενων/ενδιαφερόμενων φορέων κατά το στάδιο καθορισμού των 
οικονομικών συνεισφορών για τον καθαρισμό των απορριμμάτων των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.  

7. Παροχή διακριτικής ευχέρειας στον υπουργό να καθορίζει συστήματα επιστροφής εγγύησης και/ή στόχους 
χωριστής συλλογής για σχετικά προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, δίδοντάς του με 
αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής.   

 Ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, σχολιάζοντας την πρώτη επιφύλαξη της επιτροπής, 
διευκρίνισε ότι, βάσει των προνοιών της σχετικής Οδηγίας, δεν απαγορεύεται η διαθεσιμότητα των εν λόγω 
πλαστικών προϊόντων στην αγορά για σκοπούς εξάντλησης του αποθέματος αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι 
το εν λόγω απόθεμα διατέθηκε στην αγορά πριν από την 3η Ιουλίου 2021, δηλαδή πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία μεταφοράς των προνοιών της σχετικής Οδηγίας στην έννομη τάξη των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Επομένως, ο ίδιος δήλωσε ότι επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίσει εν πρώτοις αν θα θέσει χρονικό περιορισμό ως προς την εξάντληση 
του αποθέματος των εν λόγω πλαστικών προϊόντων και ακολούθως να καθορίσει το χρονικό αυτό διάστημα.  
Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου, ως αυτό κατετέθηκε από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή, δεν 
περιλάμβαναν οποιαδήποτε ρύθμιση σε σχέση με τα αναφερθέντα ανωτέρω ζητήματα. 

 Αναφορικά με τη δεύτερη εκφρασθείσα παρατήρηση της επιτροπής που αφορά τις νησιώτικες 
ιδιαιτερότητες της Δημοκρατίας, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος πληροφόρησαν την επιτροπή ότι 
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η Δημοκρατία έχει επιτύχει τη συναίνεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προσθήκη της εν λόγω αναφοράς σε 
όλες τις σχετικές Οδηγίες, με στόχο να δίδεται η ευχέρεια να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της λήψης 
αποφάσεων και ενεργειών προς επίτευξη των στόχων μίας Οδηγίας οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της 
Δημοκρατίας ως νησιού, καθώς και το περιορισμένο μέγεθος της εγχώριας βιομηχανίας, ώστε να επιλέγεται το 
λιγότερο οικονομικά επαχθές για τη Δημοκρατία μέτρο.  Εντούτοις, οι ίδιοι διευκρίνισαν στην επιτροπή ότι με την 
εν λόγω πρόνοια δεν παρέχεται η δυνατότητα στη Δημοκρατία να παρεκκλίνει από τους στόχους και τους 
σκοπούς της σχετικής Οδηγίας.  Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τα πιο 
πάνω, εξέφρασε την άποψη ότι ενδεχομένως να είναι νομικά ορθότερο όπως η εν λόγω πρόνοια απαλειφθεί, αφ’ 
ης στιγμής δε γίνεται ρητή αναφορά στους σκοπούς για τους οποίους τα εν λόγω χαρακτηριστικά και οι 
ιδιαιτερότητες της Δημοκρατίας θα λαμβάνονται υπόψη από την εκτελεστική εξουσία. 

 Αναφορικά με την τρίτη επιφύλαξη της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος ανέφεραν 
ότι σκοπός της εν λόγω πρόνοιας είναι η παροχή διακριτικής ευχέρειας στην αρμόδια αρχή να καθορίσει τα εν 
λόγω μέτρα εντός του  χρονοδιαγράμματος που η ίδια θα καθορίσει με στόχο την αύξηση της 
αποτελεσματικότητάς τους. 

 Σχετικά με την τέταρτη επιφύλαξη που εξέφρασε η επιτροπή, οι ίδιοι ανέφεραν ότι ο καθορισμός των εν 
λόγω εθνικών στόχων από τον υπουργό μέσω σχετικού διατάγματος περιλήφθηκε, προκειμένου να παρέχεται η 
αναγκαία στην όλη διαδικασία ευελιξία, και διαβεβαίωσαν παράλληλα την επιτροπή ότι πριν από την έκδοση του 
εν λόγω διατάγματος θα προηγείται διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους/εμπλεκόμενους φορείς.  Συναφώς, 
οι ίδιοι ήγειραν επιφυλάξεις ως προς την εισήγηση που εκφράστηκε από μέλη της επιτροπής για τροποποίηση 
της εν λόγω πρόνοιας, ώστε οι εν λόγω εθνικοί στόχοι να καθορίζονται με σχετικούς κανονισμούς που θα 
κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση και όχι με σχετικό διάταγμα του υπουργού. 

 Όσον αφορά την επιφύλαξη για τον ρόλο που θα επιτελούν οι αρχές τοπικής διοίκησης στην εφαρμογή 
των προτεινόμενων ρυθμίσεων, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος διευκρίνισαν ότι στην υπό εξέταση 
πρόνοια καθορίζεται η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που 
περιλαμβάνονται στο σχετικό παράρτημα και ότι η εμπλοκή των αρχών τοπικής διοίκησης θα καθορίζεται στις 
συμφωνίες των συστημάτων διαχείρισης των αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων.   

 Εν σχέσει με την επιφύλαξη της επιτροπής για την εμπλοκή των φορέων στο στάδιο καθορισμού των 
οικονομικών συνεισφορών, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος συμφώνησαν με εισήγηση μελών της 
επιτροπής όπως τροποποιηθεί η σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου, ώστε να προβλέπεται ότι πριν από την 
έκδοση της προβλεπόμενης στην εν λόγω πρόνοια απόφασης θα διενεργείται διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους/εμπλεκόμενους φορείς. 

 Τέλος, αναφορικά με την εκφρασθείσα επιφύλαξη της επιτροπής για την προτεινόμενη σχετική διακριτική 
ευχέρεια του υπουργού, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος συμφώνησαν με σχετική εισήγηση της 
επιτροπής όπως τροποποιηθεί ανάλογα η σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου, ώστε η προβλεπόμενη διακριτική 
ευχέρεια του υπουργού να μετατραπεί σε δέσμια αρμοδιότητα.  

 Συναφώς, στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 

1. Να τροποποιήσει τη σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου, ώστε να προβλέπεται ότι η διαθεσιμότητα του 
αποθέματος πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης των οποίων η διάθεση στην αγορά απαγορεύεται από 
την 3η Ιουλίου 2021 θα επιτρέπεται έως και την 30ή Απριλίου 2022, υπό την προϋπόθεση ότι η διάθεση 
των εν λόγω προϊόντων στην αγορά έγινε πριν από την 3η Ιουλίου 2021.  

2. Να διαγράψει τη σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου που προβλέπει ότι κατά την αξιολόγηση των μέτρων 
που καταρτίζονται από την αρμόδια αρχή με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών 
προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στο προτεινόμενο νέο παράρτημα θα λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες και ο νησιώτικος χαρακτήρας της Κύπρου. 

3. Να τροποποιήσει τη σχετική πρόνοια που παρέχει διακριτική ευχέρεια στην αρμόδια αρχή ως προς τον 
καθορισμό του περιεχομένου των αναφερθέντων ανωτέρω μέτρων, ώστε αυτή να μετατραπεί σε δέσμια 
αρμοδιότητα.  

4. Να τροποποιήσει τη σχετική πρόνοια που αφορά το κόστος συλλογής των αποβλήτων σε δημόσια 
συστήματα συλλογής, ώστε τα επιμέρους ζητήματα που άπτονται του εν λόγω θέματος να καθορίζονται 
με κανονισμούς που θα κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση. 

5.  Να τροποποιήσει τη σχετική πρόνοια, ώστε να απαιτείται η διενέργεια διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερόμενους/εμπλεκόμενους φορείς πριν από την έκδοση της απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου για ορισμό των οικονομικών συνεισφορών για τον καθαρισμό των απορριμμάτων που 
προέρχονται από τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που προβλέπονται στο προτεινόμενο νέο 
παράρτημα. 
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6. Να τροποποιήσει τη σχετική πρόνοια, ώστε να απαλειφθεί η διαζευκτική επιλογή του υπουργού σε σχέση 
με τις προβλεπόμενες στην εν λόγω πρόνοια ενέργειες για επίτευξη των στόχων, ώστε να διασφαλιστεί η 
χωριστή συλλογή για ανακύκλωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στο σχετικό 
παράρτημα. 

 Πρόσθετα με τα άνωθεν, η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία των μελών της να τροποποιήσει 
ανάλογα τη σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου που καθορίζει ότι οι εθνικοί στόχοι μείωσης της κατανάλωσης των 
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στο Μέρος Α του προτεινόμενου νέου Παραρτήματος VIA 
καθορίζονται με σχετικό διάταγμα του υπουργού, ώστε να προβλέπεται ότι οι εν λόγω στόχοι θα καθορίζονται με 
σχετικούς κανονισμούς, οι οποίοι θα κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού 
προέβη στις αναφερθείσες ανωτέρω τροποποιήσεις του κειμένου του νομοσχεδίου, καθώς και στις απαραίτητες 
νομοτεχνικές βελτιώσεις, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή 
του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε 
να αναφέρεται ως «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, παρακαλώ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Θα δούμε πρώτα την τροπολογία που καταθέσαμε ως κόμμα, αντιλαμβάνομαι; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, θα τη βρούμε πιο κάτω.  Είναι πιο κάτω η τροπολογία.  Πρώτα είναι εγγεγραμμένο αν υπάρχουν 
ομιλητές ή ομιλήτριες επί θέματος αρχής και μετά είναι η τροπολογία. 

 Ο κ. Θεοπέμπτου έχει τον λόγο και μετά ο συνάδελφος ο Νίκος Κέττηρος από τη Λύση και ο κ. Σαββίδης 
και ο Πρόδρομος εξ Αραδίππου ορμώμενος. 

 Σημειώστε τους συναδέλφους. 

 Θα μιλήσετε όλοι, μην ανησυχείτε, δε θα φύγουμε απ’ εδώ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα νομοσχέδιο που βασικά εναρμονιζόμαστε με την Οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλαστικά μίας χρήσης.  Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι είχαμε υποχρέωση με βάση 
τις ημερομηνίες της Οδηγίας τούτο το νομοσχέδιο να το υιοθετούσαμε και να έμπαινε στην εθνική μας νομοθεσία 
τον Ιούλιο του 2021, δηλαδή πριν από οκτώ μήνες.  Καθυστερήσαμε οκτώ μήνες να το φέρουμε στη Βουλή, να 
το συζητήσουμε και να το ψηφίσουμε και κατ’ ακρίβεια έχουμε και προειδοποίηση, που λέει ότι, αν δεν το 
ψηφίσουμε ως τις 28 Μαρτίου, θα προχωρήσει η δικαστική διαδικασία εναντίον της Κύπρου.  Για τούτο τον λόγο 
θέλω να θυμάστε πολλά καλά τούτες τες ημερομηνίες. 

 Μέσα στο νομοσχέδιο δίνουμε εφαρμογή του νόμου τον Απρίλιο.  Εάν οποιαδήποτε παράταση δοθεί με 
τροπολογίες, για την οποία να σας πω επίσης ότι η κυβέρνηση είπε ότι δε θέλει να δοθεί άλλη παράταση ’πού 
τούτη που προβλέπεται τωρά μες στο νομοσχέδιο, θα μπούμε σε περιπέτειες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν 
εμείς έναν νόμο τον οποίο έπρεπε να εφαρμόσουμε πέρσι τον Ιούλιο ψηφίσουμέν τον να μπει σε εφαρμογή π.χ. 
τον Σεπτέμβριο.  Επομένως, έχουμε τούτο το θέμα το οποίο έν’ πολλά σημαντικό τζιαι τα κόμματα τα οποία θα 
αναλάβετε την ευθύνη να το ψηφίσετε τούτο πρέπει να το έχετε υπόψη σας.   

 Το δεύτερο θέμα που αφορά το νομοσχέδιο έχει σχέση και με μια σειρά ερωτημάτων τα οποία τεθήκαν 
στην κυβερνητική πλευρά, για παράδειγμα τι γίνεται, εάν εγώ έβαλα την παραγγελία μου και εννά φτάσει η 
παραγγελία μετά ’πού την ημερομηνία που μπαίνει σε εφαρμογή ο νόμος.  Μας διαβεβαίωσε η κυβέρνηση ότι με 
τα αποδεικτικά στοιχεία ότι έβαλες την παραγγελία σου είσαι εντάξει. 

 Τούτα έν’ τα δύο θέματα τα οποία πρέπει να έχετε υπόψη σας, γι’ αυτό και εμείς θα καταψηφίσουμε τις 
τροπολογίες οι οποίες υπάρχουν. 
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 Τώρα στο ζουμί και να δείτε και την ανησυχία την οποία υπάρχει.  Να αναφέρουμε ότι μιλούμε για ένα 
νομοσχέδιο το οποίο εννά κάμει φοβερές αλλαγές στη ζωή μας με νέα προϊόντα τα οποία εννά βλέπετε να 
μπαίνουν μέσα στην κυπριακή αγορά τζιαι έν’ για τούτο τον λόγο που πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίαζε 
το θέμα ότι έν’ τζιαι μια ευκαιρία για έξυπνες και νέες επιχειρηματικές δράσεις. 

 Μιλούμε για πρόνοιες οι οποίες υπάρχουν μες στο νομοσχέδιο που περιλαμβάνουν διάφορα μέτρα 
μείωσης των πλαστικών στη ζωή μας, ορισμένα πλαστικά των οποίων δε θα επιτρέπεται πλέον η εισαγωγή ή η 
παραγωγή στη χώρα, θα έχουμε πλαστικά με ειδική σήμανση, θα έχουμε ορισμένα πλαστικά προϊόντα στα οποία 
αυτός που το βάλλει στην αγορά θα είναι υπεύθυνος να το πιάσει πίσω και να το ανακυκλώσει.  Ως τώρα το 
είχαμε τούτο μόνο για προϊόντα τα οποία περιείχαν κάτι το οποίο ήταν να καταναλώσουμε.  Για παράδειγμα, αν 
επίννετε μια μπουκάλα νερό τζιαι εμείνησκε κενή η μπουκάλα η πλαστική, ήταν υπόχρεος να αναλάβει την 
μπουκάλα να την ανακυκλώσει.  Τώρα μιλούμε για μια σειρά ’πού πλαστικά προϊόντα, ασχέτως αν περιέχουν 
καταναλωτικό υλικό ή όχι, τα οποία είναι υπόχρεος να τα ανακυκλώσει ο εισαγωγέας ή ο παραγωγός τζιαι 
ορισμένα ’πού τα πλαστικά θα πρέπει να έχουν μέσα τους υποχρεωτικά ένα ποσοστό ’πού ανακυκλωμένα άλλα 
πλαστικά.  Τούτες έν’ οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που έχουμε σήμερα για ψήφιση στη Βουλή.   

 Ξεκίνησε ένας πολλά μεγάλος πόλεμος εναντίον των πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Εδόθη μας 
πριν από λίγα χρόνια η υποχρέωση να κάνουμε κάτι να μειώσουμε τζιαι τις πλαστικές τσάντες.  Θυμάστε ότι 
εψηφίσαμεν τη χρέωση της πλαστικής τσάντας, ακριβώς για να μειωθεί το ποσοστό τους, και τώρα έχουμε 
ψηφίσει ήδη και μπαίνει σε εφαρμογή τον επόμενο Φεβρουάριο η πλήρης απαγόρευση της πλαστικής τσάντας. 

 Τούτος ο πόλεμος που γίνεται στα πλαστικά υπάρχει, γιατί έχουμε τρομακτικές ποσότητες πλαστικών 
πλέον στη φύση.  Θα δείτε -νομίζω αύριο- να δημοσιεύεται και παντού ότι πλέον σε αναλύσεις αίματος 
εμφανίστηκαν τα πλαστικά, βρίσκουμέν τα μέσα σε ποταμούς, μες στα ψάρια, άμα κάμετε αναλύσεις, βρίσκουμέν 
τα, γιατί πάρα πολλά ’πού τα πλαστικά τούτα καταλήγουν μες στη θάλασσα.  Ακόμα και γειτονικές χώρες, αν δεν 
το ξέρετε, μαζεύουν όλα τους τα απόβλητα και τα ρίχνουν μες στη θάλασσα.  Γι’ αυτό και ορισμένες ακτές της 
Κύπρου βρίσκετε τόσο μεγάλες ποσότητες αποβλήτων.  Δεν είναι μόνο απόβλητα που πετάσσουμε εμείς· φέρνει 
μας τα η θάλασσα λόγω των ρευμάτων και από γύρω χώρες. 

 Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
απαγορεύει πλέον την εξαγωγή σε τρίτες χώρες των μη ανακυκλώσιμων πλαστικών.  Για τούτο τον λόγο έχουμε 
σοβαρό πρόβλημα και στην Κύπρο με τούτου του είδους τα πλαστικά τζιαι εγώ θεωρώ ότι έφτασε η εποχή -κατ’ 
ακρίβεια αργήσαμε- που έπρεπε η κυβέρνηση να κοιτάξει ποια είναι τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην αγορά 
’πού Κυπρίους παραγωγούς τζιαι να τους προσεγγίσουμε τζιαι να δούμε αν για παράδειγμα τούτη η συσκευασία 
ανακυκλώνεται ή όχι τζιαι θα δείτε κλασικά προϊόντα, για να μην ονοματίσω, τα οποία η συσκευασία τους νομίζει 
ο κόσμος ότι είναι ανακυκλώσιμο πλαστικό, αλλά κατ’ ακρίβεια δεν είναι.  Είναι πολύ απλό, μιλάτε με έναν 
ανακυκλωτή και θα σας πει πόσα πολλά πράγματα μπαίνουν στην κυπριακή αγορά από Κυπρίους που δεν 
ανακυκλώνεται το πλαστικό τους. 

 Τζιαι τι κάμνουμε τα μη ανακυκλώσιμα;  Είναι ένα από τα μεγάλα πράγματα τα οποία πρέπει να 
ντρεπόμαστε κατ’ ακρίβεια, γιατί φτάσαμε σε έτσι κατάσταση σε τούντον τόπο, τζιαι βλέπετε τζιαι τα ΧΥΤΑ στο 
Πεντάκωμο ή, αν πάτε για παράδειγμα στην Πάφο ή στην Κόσιη, εννά δείτε την τραγική κατάσταση στην οποία 
φτάσαμε, λόγω ακριβώς και της ολοκληρωτικά κακής διαχείρισης των αποβλήτων μας. 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Νίκος Κέττηρος. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Πραγματικά, τα είπε τόσο πολύ καλά ο πρόεδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος που, αν δεν παρέλειπε 
κάτι, ίσως να μη χρειαζόταν να πάρω τον λόγο.  Παρέλειψε να πει ο κ. Θεοπέμπτου -αντιλαμβάνομαι ότι το ξέρει 
πάρα πολύ καλά- ότι δεν ευθύνεται η επιτροπή και δεν ευθύνεται κανένας από εμάς για όλη αυτή την 
καθυστέρηση, επειδή ελέχθη, κύριε Θεοπέμπτου, ότι καθυστερήσαμε. 

 Όντως, 3 Ιουλίου 2021 έπρεπε να εφαρμοστεί η Οδηγία, έπρεπε να εναρμονιστούμε τζιαι να τεθεί σε 
εφαρμογή η Οδηγία.  Ξέρετε όμως πότε κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής το συγκεκριμένο νομοσχέδιο; Στις 3 
Δεκεμβρίου 2021!  Έξι μήνες μετά!  Τζιαι πήγαμε στην επιτροπή τζιαι κάναμε έξι συνεδρίες, για να μπορέσουμε 
να συντονιστούμε και να παίρνουμε... Τέλος πάντων, έθθα χρησιμοποιήσω την λέξη, αλλά να είμαστε όλοι 
εποικοδομητικοί μαζί με την Νομική Υπηρεσία, η οποία πρέπει να σας πω ότι δε μας βοήθησε, για να 
προχωρήσουμε τάχιστα. 

 Εμένα μου φάνηκε και λίγο τρομοκρατημένος ο πρόεδρός μας της επιτροπής Περιβάλλοντος για τα 
προστίματα που ενδεχομένως να προκύψουν.  Όμως, λόγω της καθυστέρησης η οποία υπήρξε από την 
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κυβέρνηση και τη Νομική Υπηρεσία να φέρουν τα νομοσχέδια ενώπιον της Βουλής, κάποιοι άνθρωποι είχαν 
κάνει παραγγελίες, είχαν παραλάβει στοκ και χρειάστηκε να βάλει την τροπολογία, συζητήσαμε την τροπολογία 
που καταθέτει ο κ. Σαββίδης και στην επιτροπή, αλλά δεν μπόρεσε να περάσει μέσα στο νομοσχέδιο, γι’ αυτό 
και έρχεται ενώπιον της ολομέλειας.   

 Μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι μέχρι την 30ή Απριλίου θα πρέπει να διατεθούν τα προϊόντα τα 
οποία έχουν εισαχθεί.  Επαναλαμβάνω, δε θα εισαχθούν νέα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης.  Είναι αυτά που 
είχαν εισαχθεί πριν από τον Ιούλιο του 2021.  Αυτό το οποίο κάνει ο κ. Σαββίδης -και το είχαμε συζητήσει, 
επαναλαμβάνω, στην επιτροπή- με την τροπολογία του είναι να δοθεί χρόνος σε τζιείνες τις μονάδες που έκαναν 
μεγάλες εισαγωγές, γιατί δεν υπήρχε νομοθεσία, να διαθέσουν τα προϊόντα τους. 

 Τι θέλουμε;  Να τους τα αφήσουμε στις αποθήκες;  Να πάθουν μεγάλες ζημιές ή να τα κάμουν μουσειακό 
υλικό;  Θα τα διαθέσουν οι άνθρωποι, γιατί είναι η τουριστική περίοδος, και έχει λογική ο Σεπτέμβριος, για να 
τελειώσει η τουριστική περίοδος, η οποία δε θα είναι στο μέγεθος των προηγούμενων τουριστικών περιόδων, 
γιατί έχουμε και την πανδημία, έχουμε και την κρίση με τον πόλεμο και τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη.  
Επομένως, νομίζω ότι είμαστε ευέλικτοι και μπορούμε να δούμε και με κατανόηση τούτους τους ανθρώπους, για 
να μην επιτείνουμε τη δυσκολία της οικονομικής τους κατάστασης.   

 Σε ό,τι αφορά την ουσία, όπως είπε ο πρόεδρος της επιτροπής, είναι ένα νομοσχέδιο που θα αλλάξει 
πραγματικά τη ζωή μας.  Προβλέπει απαγόρευση στη διάθεση ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης 
και αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα: τα μαχαιροπήρουνα, τα καλαμάκια, οι μπατονέτες.  Βλέπετε ότι, 
επειδή δεν είχαν γίνει εισαγωγές, πολύ δύσκολα βρίσκει κάποιος στην αγορά πλέον πλαστικά καλαμάκια.  Είχαν 
εξαντληθεί.  Τα άλλα που δεν έχουν εξαντληθεί θα τους δοθεί ο χρόνος.  Εφόσον εξαντληθούν, δε θα μπορούν 
να εισαγάγουν άλλα και θα εισάγονται αυτά τα οποία επιτρέπονται. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νικόλα. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σαββίδης. 

 Που εννά πάρεις τον λόγο, εξήγα μας και την τροπολογία, μιας και θα αγορεύσεις, κύριε Σαββίδη.  Αν 
θέλεις να έρθεις επί του βήματος, είναι εδώ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Να πούμε ότι ο πρόεδρος της επιτροπής σωστά τα έχει πει.  Η πραγματικότητα είναι ότι για πολλοστή 
φορά βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα εναρμονιστικό νομοσχέδιο το οποίο έχει καθυστερήσει να έρθει στη Βουλή.  
Δεν είναι ευθύνη της Βουλής η οποιαδήποτε καθυστέρηση.  Στην πραγματικότητα κάναμε αρκετές συνεδριάσεις, 
ανταλλάξαμε σκέψεις και απόψεις και αποφασίσαμε να κατοχυρώσουμε όσους εισαγωγείς έφεραν στοκ, 
εμπόρευμα, για να μη μείνουν εκτεθειμένοι οι ανθρώποι.  Και αναγκαζόμαστε να κάμουμε αυτή την τροπολογία, 
λαμβάνοντας υπόψη το πολύ κακό οικονομικό περιβάλλον το οποίο βιώνουμε λόγω πανδημίας, λόγω του 
πολέμου.  Είναι άνθρωποι οι οποίοι έκαμαν παραγγελίες πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία και τους δίνουμε μία 
δυνατότητα, φίλε Πρόεδρε, τριών μηνών λόγω και της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, έτσι ώστε να 
μπορέσουν να εξαντλήσουν τα αποθέματα τα οποία ακόμα περιμένουν να έρθουν.  Τίποτε περισσότερο, τίποτε 
λιγότερο.  Δε μιλούμε για νέες παραγγελίες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Αγαπητέ Πρόδρομε Αλαμπρίτη, έχεις τον λόγο. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Πρόδρομο Αλαμπρίτη) 

 Με συγχωρείτε; 

 Έχω σας σημειωμένους με τη σειρά μου, εδόθη από τη γραμματεία. 

 Θέλετε να μιλήσετε πιο μετά;  Έντζιε υπάρχει πρόβλημα. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Έν’ πολλά σημαντικό το νομοσχέδιο το οποίο εννά υπερψηφίσουμε σε λίγες στιγμές.  Έγινε πολύ καλή 
δουλειά από την επιτροπή και τον πρόεδρο της επιτροπής και μέσα σε έξι συνεδρίες το είδαμε, γιατί καταλάβαμε 
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την κρισιμότητα τζιαι το πόσο μεγάλη σημασία έχει να εναρμονιστούμε με ένα νομοσχέδιο με το οποίο έπρεπε 
να εναρμονιστούμε εδώ και καιρό.  

 Όπως σωστά ανέφεραν, στόχος και σκοπός του νομοσχεδίου είναι η πρόληψη και η μείωση του 
αντικτύπου ορισμένων πλαστικών, ιδίως η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και η συμβολή στην 
ανθρώπινη υγεία, αλλά και η μετάβαση σε κυκλική οικονομία.  Έχει πολύ σημαντικά πράγματα μέσα, ένα από τα 
οποία που θέλω να σημειώσω είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και η παροχή 
κινήτρων για διαμόρφωση υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς για μείωση των πλαστικών μιας χρήσης. 

 Τζι εννά σταθώ στο σημείο για το οποίο εννά καταψηφίσουμε την τροπολογία.  Υπήρξε ενημέρωση από 
το Τμήμα Περιβάλλοντος εδώ και έναν χρόνο για το συγκεκριμένο.  Αν δεν υπήρχε ο κίνδυνος να έχουμε 
συνέπειες με την παράταση, δε θα είχαμε πρόβλημα να υπερψηφίσουμε την τροπολογία, αλλά υπάρχει ο 
κίνδυνος ότι ήδη έχουμε καθυστερήσει.  Ήδη έπρεπε να εφαρμοστεί από τις 3 του Ιούλη του 2021 το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο και η συγκεκριμένη απαγόρευση τζιαι θεωρώ ότι ίσως να έχουμε συνέπειες, γι’ αυτό 
θα καταψηφίσουμε την τροπολογία. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πρόδρομε. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Γιακουμή. 

 Αγαπητέ Μιχάλη. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Θα συμφωνήσουμε απόλυτα με τον πρόεδρο της επιτροπής.  Έχουμε δει ενδελεχώς το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο.  Θεωρώ ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού δεν αφορά μόνο την υποχρέωσή μας, ως Κύπρου, 
να εναρμονιστούμε με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αφορά την ηθική υποχρέωσή μας να 
προστατεύσουμε τον πλανήτη που μας φιλοξενεί. 

 Σ’ αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ως Δημοκρατική Παράταξη είμαστε έτοιμοι και να συμβάλουμε, αλλά 
και να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια για μια Κύπρο πιο πράσινη, πιο καθαρή και πιο ενεργειακά 
ανεπτυγμένη.  Εμείς θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο, όμως θα καταψηφίσουμε την τροπολογία. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο συνάδελφος ο Λίνος ο Παπαγιάννης από το Παραλίμνι.   

 Κύριε συνάδελφε. 

 Από το Παραλίμνι ή  την Αγία Νάπα, Λίνο; 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Πρόεδρε, κατ’ ακρίβεια έν’ ’πού την Αγία Ζώνη της Αμμοχώστου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ώστε είσαι ’πού τους καλούς, σαν εμάς δηλαδή. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Πρόεδρε,  

 Η τοποθέτησή μας, όπως και τις προηγούμενες φορές, θα είναι διαφορετική από τους συναδέλφους.  Όχι 
γιατί είπε κάτι που δεν ισχύει ο πρόεδρος της επιτροπής -αντιθέτως έθεσε την εικόνα όπως είναι- αλλά επειδή 
ακριβώς δε θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι είναι έτοιμο αυτό το κράτος να υιοθετήσει μία αυστηρή Οδηγία, με 
την οποία στο τέλος της ημέρας -μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά θα βγω αληθινός, όπως έχω βγει και τις τρεις 
προηγούμενες φορές- τη νύφη θα την πληρώσει πρώτα ο καταναλωτής και στη συνέχεια όσοι ασχολούνται με 
το επάγγελμα.  Και αυτό το λέω, επειδή ξέρουμε, οι συνάδελφοι ξέρουν ότι υπάρχει κόσμος που αυτή τη στιγμή 
περιμένει έναν συγκεκριμένο αριθμό εμπορευμάτων. 

 Δεύτερον, αναμένουμε ως κράτος ότι θα εφαρμόσουμε μία Οδηγία που έρχεται από την Ευρώπη, χωρίς 
να έχουμε έτοιμες υπηρεσίες.  Έχουμε δει στην πράξη τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα σε διάφορες περιοχές 



 

1688 
 

της Κύπρου, όπως πολύ σωστά έχει αναφέρει ο πρόεδρος της επιτροπής, που το πλαστικό, που θα έπρεπε το 
κράτος να είναι έτοιμο να το ανακυκλώσει, δεν ανακυκλώθηκε, είτε επειδή οι ανθρώποι που έχουν αναλάβει αυτή 
τη δουλειά δεν το έχουν κάμει είτε επειδή δεν έχουμε ως κράτος προνοήσει να το πράξουμε.  Μιλούμε για τόνους 
πλαστικών, που αυτή τη στιγμή, όπως πάλι πολύ σωστά έχει ακουστεί, επιβαρύνουν την υγεία όλων μας. 

 Και γιατί θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο;  Επειδή αυτή τη στιγμή θα τιμωρήσουμε με βεβαιότητα 
συμπατριώτες μας που δε θα τηρήσουν τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ενώ στην πράξη ο σκοπός που θα το 
ψηφίσουμε δε θα επιτευχθεί.  Και βλέπουμε την υποκρισία Ευρωπαίων σε πολλές περιπτώσεις, των που, ενώ 
κόπτονται για την υγεία μας, κάνουν ακριβώς το αντίθετο για τον ίδιο ακριβώς σκοπό.  Αναφέρομαι στις 
θάλασσες.  Ε, πόσα εκατομμύρια έχουν δαπανηθεί, για να καθαρίσουμε τις θάλασσες;  Απαντάτε μου, κάποιος.  
Πόσα εκατομμύρια, αφού μας ενδιαφέρει τόσο πολύ;  Και θα επιβαρυνθεί ο πολίτης στο τέλος της ημέρας για 
κάτι που καθαρά στο να το πούμε είναι καλό, αλλά στην πράξη δε θα συμβεί.  Και την ευθύνη δεν την έχει ούτε 
η επιτροπή της Βουλής ούτε κανένας άλλος.  Την έχει πρώτα η εκτελεστική εξουσία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Λίνο. 

 Τώρα θα προχωρήσουμε με την τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος. 

 Παρακαλείται ο γραμματέας να αναγνώσει την τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Χρίστου Ορφανίδη και Χρύσανθου Σαββίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποβλήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021»  
 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 4 του πιο πάνω νομοσχεδίου, με το οποίο προστίθεται 
στον βασικό νόμο το νέο Μέρος VIA, ώστε να αντικατασταθεί, στο προτεινόμενο εδάφιο (2) του άρθρου 36Ε του 
εν λόγω Μέρους, η φράση «έως τις 30 Απριλίου 2022» (έκτη γραμμή) με τη φράση «έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2022». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η επέκταση της προθεσμίας εντός της οποίας είναι επιτρεπτή 
η διαθεσιμότητα στην αγορά των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, ως αυτά προβλέπονται στις 
διατάξεις του προτεινόμενου με το νομοσχέδιο Μέρους Β του Παραρτήματος VIA, καθώς και των 
προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη από τις 30 Απριλίου 2022 μέχρι τις 
30 Σεπτεμβρίου 2022, νοουμένου ότι αυτά διατέθηκαν στην αγορά πριν από τις 3 Ιουλίου 2021, ώστε να 
δοθεί χρόνος να εξαντληθούν τα αποθέματα των εν λόγω προϊόντων, κυρίως σε όσους εισαγωγείς τα 
έχουν ήδη παραγγείλει, ωστόσο δεν τα έχουν ακόμη παραλάβει, λόγω των καθυστερήσεων που 
δημιουργηθήκαν στη μεταφορά και διέλευση των εμπορευμάτων ένεκα της πανδημίας COVID-19. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές αλλαγές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τον Πρόεδρο εβάλετέ τον μέσα; 

 Κύριοι, πόσοι είναι υπέρ, για να μετρήσουμε σωστά; 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Λίγη ησυχία και όπου να ’ναι τελειώνει το… 

 Πάλε δεκαέξι; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Είδες;  Αν ξαναμετρήσουμε και γίνουμε δεκαοκτώ, εννάν πιο καλά! 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με δεκαεπτά ψήφους υπέρ, δεκαέξι εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Το λοιπόν, τώρα προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου Μέρους VIA.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου Παραρτήματος VIA.  Άρθρο 8. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Λίγη ησυχία να καταμετρηθούν από τους συναδέλφους της γραμματείας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Και προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση, σας παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπέρ του νομοσχεδίου πόσοι ψηφίζουν; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο της 
Δημοκρατίας. 

 Το υπ’ αριθμόν 11 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Καλύτερης Εφαρμογής του Τίτλου VII του Τρίτου 
Μέρους της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας, αφετέρου (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να καθορισθούν οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας αναφορικά με την έκδοση 
και εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης εκζητούμενων προσώπων και τις διαδικασίες παράδοσής τους μεταξύ της 
Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για διευκόλυνση της εφαρμογής των διατάξεων του Τίτλου VII του 
Τρίτου Μέρους της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας, αφετέρου, η οποία εγκαθιδρύει σύστημα έκδοσης εκζητούμενων προσώπων μεταξύ των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της  Καλύτερης Εφαρμογής του Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους της Συμφωνίας 

Εμπορίου και Συνεργασίας Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 

Ιρλανδίας, αφετέρου (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμος του 2022» 
Παρόντες:  
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου  

 Νίκος Γεωργίου   Σωτήρης Ιωάννου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης   Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2022.  Στην εν λόγω συνεδρία κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της 
Αστυνομίας Κύπρου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να καθορισθούν οι αρμόδιες αρχές 
της Δημοκρατίας αναφορικά με την έκδοση και εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης εκζητούμενων προσώπων και 
τις διαδικασίες παράδοσής τους μεταξύ της Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για διευκόλυνση της 
εφαρμογής των διατάξεων του Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου 
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Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, η οποία εγκαθιδρύει σύστημα έκδοσης 
εκζητούμενων προσώπων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Εφαρμογή των διατάξεων του Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους της υπό αναφορά συμφωνίας, σε περίπτωση 
σύλληψης και παράδοσης εκζητουμένου μεταξύ της Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για 
σκοπούς άσκησης ποινικής δίωξης, εκτέλεσης στερητικής της ελευθερίας ποινής ή στερητικού της 
ελευθερίας μέτρου ασφάλειας. 

2. Καθορισμός της κεντρικής αρχής, της αρμόδιας δικαστικής αρχής έκδοσης εντάλματος σύλληψης στη 
Δημοκρατία και της αρμόδιας δικαστικής αρχής εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης στη Δημοκρατία.  

3. Παροχή δυνατότητας παράδοσης Κυπρίων πολιτών προς εκτέλεση εντάλματος των αρχών έκδοσης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραδίδει πολίτες του προς 
εκτέλεση εντάλματος αρχής έκδοσης της Δημοκρατίας, στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας. 

4. Καθορισμός της αρμόδιας δικαστικής αρχής εκτέλεσης του εντάλματος ως αρμόδιας  αρχής για την 
επιλογή του εντάλματος σύλληψης που θα εκτελεστεί και των περιστάσεων που θα συνεκτιμηθούν για τον 
σκοπό αυτό, σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχουν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή ένταλμα σύλληψης για το ίδιο πρόσωπο. 

5. Καθορισμός του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως αρμόδιας αρχής να αποφασίζει κατά 
πόσο απαιτείται να δοθεί προτεραιότητα σε ένταλμα σύλληψης ή σε αίτηση έκδοσης και καθορισμός των 
περιστάσεων που θα συνεκτιμηθούν για τον σκοπό αυτό, σε περίπτωση κατά την οποία για το ίδιο 
πρόσωπο έχει υποβληθεί για εκτέλεση ένταλμα σύλληψης και, παράλληλα, αίτηση έκδοσης από τρίτη 
χώρα, δυνάμει πολυμερούς ή διμερούς σύμβασης που δεσμεύει τη Δημοκρατία. 

6. Καθορισμός της κεντρικής αρχής, ήτοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως της 
αρμόδιας αρχής για την παραλαβή αιτήσεων και όλων των σχετικών εγγράφων για τη διέλευση μέσω της 
Δημοκρατίας εκζητούμενων προσώπων. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις, με εξαίρεση τη ρύθμιση που καθορίζει την αρμόδια αρχή σε περίπτωση συρροής 
αιτήσεων, έχουν κοινοποιηθεί με σχετικές γνωστοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των 
ενωσιακών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας ως κράτους μέλους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ψήφιση του 
νομοσχεδίου κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι εν λόγω γνωστοποιήσεις θέτουν γενικές παραμέτρους και ως εκ τούτου 
δεν κρίνονται ικανοποιητικές για την ορθή εφαρμογή των προνοιών της συμφωνίας, ενώ ο προτεινόμενος νόμος 
περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρόνοιες και θα διευκολύνει τα δικαστήρια και τους δικηγόρους που θα κληθούν να 
εφαρμόσουν τη συμφωνία.    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις: 

1.   Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του  Δημοκρατικού Συναγερμού και 
το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών υιοθετούν τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο. 

2.    Τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της 
ολομέλειας του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε 
να αναφέρεται ως «Ο περί της  Καλύτερης Εφαρμογής του Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους της Συμφωνίας 
Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου 
(Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμος του 2022». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία. 

 Τις αγορεύειν βούλεται επί θέματος αρχής; 

 O Κωνσταντίνος Ευσταθίου ή Κωστής Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
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 Το νομοσχέδιο όπως είναι ενώπιόν μας σήμερα αποδεικνύει πόσο δίκαιο είχε η Βουλή πριν μερικούς 
μήνες που καταψήφισε ένα άλλο νομοσχέδιο το οποίο είχε παρουσιαστεί.  Και ο λόγος για τον οποίο το λέω αυτό 
είναι ότι σε εκείνο το νομοσχέδιο υιοθετήθηκε για σκοπούς νομοθεσίας μία κάκιστη -θα έλεγα εγκληματική- 
μετάφραση στα ελληνικά, η οποία άλλαζε πλήρως το νόημα της διάταξης.  Ενώ δηλαδή η σύμβαση δεν 
απαγορεύει κάποιος να εγείρει ζήτημα ότι η έκδοσή του γίνεται για σκοπούς άλλους και ιδίως για ζητήματα 
πολιτικών ελευθεριών και πολιτικών πεποιθήσεων, η μετάφραση η ελληνική -πραγματικά είναι κάτι το 
εξωφρενικό- η οποία επιχειρήθηκε να υιοθετηθεί στον νόμο μας, έλεγε ακριβώς τα αντίθετα, ότι δεν μπορεί καν 
να εγερθεί το ζήτημα ως υπεράσπιση σε διαδικασίες εκδόσεως!  Το ξαναείδε το υπουργείο και πρέπει να δώσω 
τα εύσημα και στην υπουργό, με την οποία είχαμε και διαβουλεύσεις, έστω και την υστάτη σήμερα, γιατί 
πραγματικά έπρεπε να είμαστε σίγουροι.  Και είμαστε σίγουροι σήμερα με τη βοήθεια και του κ. Τορναρίτη και 
της συναδέλφου της κ. Νικολάου, αλλά και του Άριστου του Δαμιανού ότι προχωρήσαμε και ελέγξαμε τα 
γεγονότα.  Ναι, επειδή ακριβώς δεν υιοθετείται η κάκιστη ελληνική μετάφραση, αλλά παραπέμπει ο νόμος στον 
Τίτλο VII και, επειδή ακριβώς υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλίδες των άρθρων 601Η και 602, που θεμελιώνουν 
και προστατεύουν τα δικαιώματα σε περίπτωση διαδικασιών έκδοσης, όπως και το άρθρο 507 της συμφωνίας, 
δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος, ώστε να προχωρήσουμε στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου αυτού.  Θέλω να 
δώσω και τα εύσημα και στην κ. Ατταλίδου για την πολύτιμη βοήθειά της κατά τη μελέτη της διάταξης. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είδα σε, κύριε Τορναρίτη.  Περιμένετε να αγορεύσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού 
Κόμματος.  Ηγέρθη η χείρα του πρώτη. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ε, από τον Πρόεδρο!  Κύριε, εδώ στο προεδρείο.  Εν παίρνει τον λόγο κάποιος… Από τον κ. Τορναρίτη 
δεν τον παίρνει. 

 Το λοιπόν, έχεις τον λόγο. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Νομίζω πρώτα απ’ όλα πρέπει να συγχαρούμε τον  συνάδελφο τον κ. Κωστή Ευσταθίου, γιατί στην 
προηγούμενη συζήτηση του θέματος επιχείρησε να ανακόψει κάποια ζητήματα τα οποία περιόριζαν ή έθεταν σε 
κίνδυνο δικαιώματα και βασικές ελευθερίες, συνταγματικές ελευθερίες, που το σύνταγμα της κυπριακής πολιτείας 
προστατεύει στον ύψιστο βαθμό.  Και έγινε έντονη συζήτηση και ευτυχώς που αναβλήθηκε το θέμα, ευτυχώς 
που έγινε με τον τρόπο που έγινε.  Και σήμερα μέσα από τον διάλογο, μέσα από τη σύνθεση και την ανοχή, αν 
θέλετε, και του προέδρου της επιτροπής και των άλλων συναδέλφων που συνεργάστηκαν, του Άριστου και της 
κ. Ατταλίδου, νομίζω βγαίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι θα στηρίξουμε όλοι.  Άρα, 
είναι πάρα πολύ σημαντικό καμιά φορά η επιμονή σε κάποια ζητήματα αρχών να μας βάλλει σε 
προβληματισμούς, ούτως ώστε να ερχόμαστε και να συνθέτουμε με τέτοιο τρόπο, που να δημιουργούμε 
καλύτερες προϋποθέσεις για την ποιότητα των δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών αυτών των πολιτών 
και των ανθρώπων που ζουν σε αυτό το κράτος.  Είναι προς πίστιν, πραγματικά του Κωστή και τον συγχαίρω 
τζιαι για την τοποθέτησή του που κάμνει σήμερα που διαπιστώνεται αυτή η αλλαγή. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Τορναρίτης, που ζήτησε τον λόγο. 

 Κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Εγώ αν ζήτησα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, είναι ακριβώς για να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της επιτροπής 
Νομικών, μηδενός και μηδεμιάς εξαιρουμένων, γιατί είναι πραγματικότητα ότι την ώρα που μπαίνουμε στην 
αίθουσα της συνεδρίας της επιτροπής Νομικών αφήνουμε -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- έξω το κομματικό καπέλο 
τζιαι τούτο έν’ πάρα πολλά σημαντικό.  Το ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε να διαχειριστούμε ευαίσθητα νομοσχέδια, 
ευαίσθητες προτάσεις νόμου.  Μια λέξη να αλλάξεις, μπορεί να αλλάξει όλο το περιεχόμενο.  Γι’ αυτόν ακριβώς 
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τον λόγο τζιαι σήμερα, είναι αλήθεια, μέχρι πριν λίγο κάναμε ολόκληρη ανταλλαγή απόψεων, ευχαριστούμε τζιαι 
την υπουργό η οποία παρενέβη, ευχαριστώ τζιαι τον Κωστή και όλους, γιατί καταλήγουμε σ’ ένα συμπέρασμα 
συγκεκριμένο υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.  Και θέλω και να ελπίζω ότι και τους επόμενους μήνες, οι οποίοι 
πλέον θα χαρακτηρίζονται και ως προεκλογικοί, θα λειτουργήσουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, γιατί αυτός είναι 
ο ρόλος μας και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ε, γι’ αυτό η Βουλή πρέπει να έχει τα μάτια της ανοιχτά και τα αυτιά της καλά, διότι, εκείνοι που 
μεταφράζουν, πολλές φορές μεταφράζουν ανάποδα ή όπως θέλουν.  Και είναι και ένα μήνυμα προς τους 
κυβερνώντες, όταν αναθέτουν σε κάποιους τις μεταφράσεις, να κοιτάζουν αν γίνονται με τον σωστό τρόπο και 
να μην απασχολούν τη Βουλή να κάνει τον ντετέκτιβ των μεταφράσεων, για να εύρει αν έγινε σωστά ή λάθος.  
Αυτό είναι κρίσιμο θέμα που εδημιουργήθη.  Συγχαίρω τη Βουλή και τους συναδέλφους που το εντόπισαν.  Αλλά 
μπήκαμε στη σωστή πορεία. 

 Τώρα, ομιλητές δεν έχουμε άλλους. 

 Προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σκοπός του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Εφαρμογή των διατάξεων του Τίτλου VII.  Άρθρο 4. 

 Αρμόδια δικαστική αρχή έκδοσης εντάλματος σύλληψης στη Δημοκρατία.  Άρθρο 5. 

 Αρμόδια δικαστική αρχή εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης στη Δημοκρατία.  Άρθρο 6. 

 Κεντρική Αρχή.  Άρθρο 7. 

 Εξαίρεση ιθαγένειας.  Άρθρο 8. 

 Αρμόδια αρχή να αποφασίσει σε περίπτωση συρροής αιτήσεων.  Άρθρο 9. 

 Αρμόδια αρχή για την παραλαβή αιτήσεων διέλευσης.  Άρθρο 10. 

 Εφαρμογή του παρόντος Νόμου σε ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και εντάλματα σύλληψης δυνάμει 
της Συμφωνίας.  Άρθρο 11. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Καλύτερης Εφαρμογής του Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους 
της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
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Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, 
αφετέρου (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Και προχωρούμε.  Τα θέματα με τους αριθμούς 12 μέχρι 18 αποσύρονται και επανακατατίθενται από την 
εκτελεστική εξουσία. 

 Εδώ τερματίζεται η νομοθετική εργασία. 

 Και προχωρούμε στην κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα  νομοθετήματα 
κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο 
που έχει διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ Κοινοποίηση 
σε 

1.  Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού 
Αερίου Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.066-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

2.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.067-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

3.  Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης 
(Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή 
Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.068-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

4.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 
2) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.029-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Επανακατάθεση 
5.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση 

Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.009-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 
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6.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.010-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

7.  Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Προέγκριση 
Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.011-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

8.  Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.012-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

9.  Οι περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.013-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

10.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών 
Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.087-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

11.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση 
Αποβλήτων από Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  
Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.036-2022). 

Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου,  

Γιαννάκη Γαβριήλ, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου,  

Πανίκο Λεωνίδου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού, 

Χρίστο Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου,  

Γιώργο Κάρουλλα, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου,  

Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Κερύνειας, 

Νίκο Γεωργίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου, 

Χαράλαμπο Πάζαρο, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Πάφου,  

και 

Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.221, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά 

 «Στην έκδοση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας με τίτλο “Χριστόφορος Σάββα, Πρόωρα Παρών” προβάλλεται η ακόλουθη θέση: 

 “Υστερόγραφο: Αν ζούσε το 1974, ο Σάββα θα γινόταν ο ίδιος ένα εσωτερικά εκτοπισμένο άτομο, 
‘ένας πρόσφυγας’.  Μέσα από μια στρατιωτική παρέμβαση (εισβολή, όπως αποκαλείται επίσημα 
από την ελληνοκυπριακή πλευρά, ειρηνευτική επιχείρηση, από την τουρκοκυπριακή πλευρά) και 
τη βίαιη απομάκρυνση 180 χιλιάδων Eλληνοκυπρίων, η Τουρκία ‘πέτυχε’ τον πλήρη διαχωρισμό 
των δύο κοινοτήτων.  Αναπνέουν ωστόσο τον ίδιο αέρα.  Ο ίδιος ήλιος ανατέλλει και για τις δύο.  
Και δύει”. 

 Θεωρώ ότι η πιο πάνω θέση είναι επιεικώς απαράδεκτη και καταδικαστέα, δεδομένου ότι η διεθνής 
κοινότητα και το πλέον αρμόδιο σώμα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, έχουν καταδικάσει επανειλημμένα με 
αποφάσεις και ψηφίσματα την καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία, χαρακτηρίζοντας 
κατηγορηματικά τη μονομερή παράνομη ενέργειά της ως εισβολή, αλλά και συνεχιζόμενη κατοχή σε ανεξάρτητο 
και κυρίαρχο κράτος. 

 Με δεδομένο ότι η εν λόγω έκδοση αποτελεί εργαλείο προβολής του πολιτισμού μας, αλλά και μέσο 
διαφώτισης, το οποίο διανέμεται εκ μέρους του υπουργείου και άλλων φορέων του κράτους σε παγκόσμιο 
επίπεδο, μια τέτοια απαράδεκτη θέση διαστρεβλώνει την ιστορία και απενοχοποιεί την τουρκική εισβολή, 
εξισώνοντας τον θύτη με το θύμα. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως τοποθετηθεί για τα πιο πάνω και μας ενημερώσει για τις 
ενδεχόμενες ενέργειές του.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.222, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Λαμβάνοντας υπόψη πως σε συνέχεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 
2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) προχώρησε σε επιβολή κυρώσεων κατά αριθμού προσώπων και οργανισμών, 
παρακαλούμε τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ζητήσει ή 
παρέχει η Κύπρος εξαίρεση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για οποιοδήποτε λόγο από την έναρξη του πολέμου 
(24/02) μέχρι και σήμερα.  Εάν ναι, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους 
με σχετική αιτιολογική έκθεση, καθώς και με τον κατάλογο των εξαιρέσεων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.223, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Σταύρου Παπαδούρη 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι σε περιοχή με κτηνοτροφικές μονάδες αιγοπροβάτων στο Τραχώνι της επαρχίας 
Λεμεσού έχει δηλητηριαστεί αριθμός ζώων από ψεκασμένα χόρτα κατά την ώρα ελεύθερης βόσκησης. Σχετική 
γνωμάτευση υπάρχει και από κτηνίατρο για τον λόγο θανάτου των ζώων αυτών.  Πιθανόν αυτό το φαινόμενο να 
έχει επαναληφθεί και σε άλλες περιπτώσεις, αν και κτηνοτρόφοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν θίξει 
επανειλημμένως το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Το οποίο προκύπτει από τη χρήση ζιζανιοκτόνων που φέρουν ως 
επίπτωση τη δηλητηρίαση ζώων και τη ρύπανση του εδάφους και του αέρα.   

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:   

1. Έχετε δεχθεί άλλες καταγγελίες από αιγοπροβατοτρόφους ή άλλους πολίτες για δηλητηριάσεις ζώων 
παραγωγής ή οικόσιτων ζώων;   

2. Έχετε μέχρι τώρα προβεί στα σχετικά απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της αλόγιστης χρήσης 
ζιζανιοκτόνων στην ύπαιθρο;   

3. Ποια επιπρόσθετα μέτρα σκοπεύετε να λάβετε από εδώ και πέρα για αποφυγή ανάλογων γεγονότων;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.224, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται 
η τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.225, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
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 «Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει 
ποτέ μελέτη που να παρουσιάζει με στοιχεία τις χρεώσεις που προστίθενται στα αγροτικά προϊόντα, μέχρι να 
φτάσουν από τον παραγωγό στον καταναλωτή.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.226, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των 
ατόμων εργάζονται αυτή την περίοδο στην Υπηρεσία Ενέργειας, πόσοι εξ αυτών αποτελούν μόνιμο προσωπικό, 
ποιος ο αριθμός των κενών θέσεων και ποιος είναι ο μελλοντικός προγραμματισμός σε ό,τι αφορά τη στελέχωση 
της υπηρεσίας.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.227, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του ΓΕΣΥ λαμβάνουμε παράπονα για το γεγονός 
ότι ακόμη δεν έχουν συμπεριληφθεί οι κυριότερες μέθοδοι αντισύλληψης στις παρεχόμενες υπηρεσίες του.  Με 
εξαίρεση τη μόνιμη αντισύλληψη (στείρωση), που παρέχεται μέσω του ΓΕΣΥ, η πρόσβαση στις υπόλοιπες 
μεθόδους αντισύλληψης, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στον ιδιωτικό τομέα σήμερα, δεν παρέχονται από 
την πολιτεία.  Ειδικότερα, τα αντισυλληπτικά χάπια, τα οποία διατίθενται με συνταγή από ιδιώτη γιατρό, τα 
ενδομήτρια σπειράματα (σπιράλ/IUD/coil), το κόστος τοποθέτησης των οποίων ανέρχεται γύρω στα €250, και το 
ανδρικό προφυλακτικό, που διατίθεται ελεύθερα σε διάφορα σημεία πώλησης, είναι μέθοδοι αντισύλληψης που 
το κράτος δεν παρέχει δωρεάν στους πολίτες.  Για την περίπτωση των ενδομήτριων σπειραμάτων πρέπει να 
επισημανθεί ότι, παρ’ όλο που δεν προσφέρονται στα κρατικά νοσηλευτήρια ως μέθοδος αντισύλληψης, 
εντούτοις τοποθετούνται, όταν πρόκειται για ιατρικούς λόγους.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Αν ισχύει ή/και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα η απαίτηση για τη συγκατάθεση των συζύγων ή των 
συντρόφων, προκειμένου να προσφερθεί η μέθοδος της στείρωσης.  

2. Τις ακριβείς μεθόδους αντισύλληψης που προσφέρονται και καλύπτονται από το ΓΕΣΥ και τις 
εγκεκριμένες από το Υπουργείο Υγείας μεθόδους αντισύλληψης που δεν προσφέρονται μέσα από το 
ΓΕΣΥ.  

3. Αν υπάρχουν σχεδιασμοί της πολιτείας, για να συμπεριληφθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας στο άμεσο 
μέλλον όσες μέθοδοι αντισύλληψης δεν περιλαμβάνονται σήμερα σ’ αυτό.  

4. Για ποιο λόγο, αφού η τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος πραγματοποιείται για ιατρικούς λόγους, δεν 
προσφέρεται και ως μέθοδος αντισύλληψης;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.228, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου πως στην περίπτωση τοκετού στο νερό, που αποτελεί μία ιατρικά 
απολύτως αποδεκτή μέθοδο φυσικού τοκετού και η οποία προσφέρεται σε πολλές αναπτυγμένες χώρες από το 
δημόσιο σύστημα υγείας, υπάρχει πρόσθετη χρέωση στα νοσηλευτήρια και στις κλινικές που εντάχθηκαν στο 
ΓΕΣΥ.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο η πιο 
πάνω μέθοδος δεν προσφέρεται στις δικαιούχους του ΓΕΣΥ χωρίς χρέωση, όπως οι άλλες μέθοδοι (φυσικός 
τοκετός ή με καισαρική τομή), ειδικότερα εφόσον στην κάλυψη των μεθόδων αυτών συμπεριλαμβάνεται και ό,τι 
άλλο χρειαστεί κατά τον τοκετό, όπως η υποβοήθηση για ανώδυνο τοκετό με επισκληρίδιο τοπική νάρκωση.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.229, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Σε συνέχεια της επιβολής κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, μετά την εισβολή της 
τελευταίας στην Ουκρανία, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως 

πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων: 

1. αν στον κατάλογο των φυσικών προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνονται 
πρόσωπα που έχουν πολιτογραφηθεί ως υπήκοοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και, 

2. αν ναι, παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθεί κατάλογος με τα σχετικά ονόματα.  

 Για σκοπούς διευκόλυνσης επισυνάπτονται οι σχετικές εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες καταγράφονται τα πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.» 
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Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους 
στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό. 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.230, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Σωτήρη Ιωάννου 

 «Πρόσφατα εντοπίστηκαν τα οστά του μικρότερου ήρωα της ΕΟΚΑ, του επτάχρονου μαθητή Δημητράκη 
Δημητριάδη από την επαρχία Λάρνακας.  

 Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει αν υπάρχει πρόθεση εκ μέρους του υπουργείου να 
θεσπιστεί η 14η Μαρτίου ως ημέρα απόδοσης τιμής προς το πρόσωπό του και να διατίθεται μέρος διδακτικής 
περιόδου σε όλα τα δημοτικά σχολεία για αναφορά στην ιστορία του.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.231, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Σωτήρη Ιωάννου 

 «Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πάγιο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Βορόκληνης για τοποθέτηση 
διάφανων ηχοπετασμάτων, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές, κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου που 
διασχίζει την οικιστική περιοχή της κοινότητας, ώστε να μειωθεί αισθητά η ηχορύπανση. 

 Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα: 

1. Υπάρχει πρόθεση για νέες μετρήσεις, δεδομένων των νέων συνθηκών; 

2. Υπάρχει απόφαση για τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στον συγκεκριμένο δρόμο; 

3. Εάν ναι, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας έναρξης και ολοκλήρωσης των έργων; 

 Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.232, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  

 «Δεδομένου ότι το κράτος δεν έχει ακόμη επιλύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γονείς σε 
σχέση με τη φύλαξη των παιδιών κάτω των τριών ετών, αλλά και τη φύλαξη των παιδιών κατά τις περιόδους που 
τα δημόσια σχολεία είναι κλειστά, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
κατά πόσο εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής οικονομικής στήριξης σε όλους τους γονείς για την εξεύρεση λύσεων 
εντός των περιόδων που αναφέρονται πιο πάνω.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.233, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το είδος και την 
ποσότητα του εξοπλισμού που υπάρχει για τη μέτρηση των αέριων ρύπων στα πλαίσια εφαρμογής του περί της 
Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου του 2010 [Ν. 77(I)/2010].  Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε 
για την ονομασία των αέριων ρύπων που μπορούν να μετρηθούν με τον εξοπλισμό που διαθέτει το αρμόδιο 
τμήμα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.234, ημερομηνίας  24 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Σε συνέχεια καταγγελίας που υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τις διακρίσεις που έχουν 
υποστεί λόγω φύλου γυναίκες μέλη της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου και δη στο πλαίσιο της υπηρεσίας τους 
ως υπαξιωματικών, έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικοινώνησε με τις κυπριακές αρχές, για να 
διερευνήσει τις σχετικές πτυχές της εθνικής νομοθεσίας και να αξιολογήσει εν συνεχεία κατά πόσο θα ήταν 
σκόπιμο να λάβει κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης, εφόσον εντοπισθεί πλημμελής μεταφορά ή εφαρμογή του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Επισημαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, σε περίπτωση 
μη μεταφοράς ή πλημμελούς μεταφοράς του δικαίου της ΕΕ, και μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο 
Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ), προκειμένου να διαπιστωθεί παραβίαση του δικαίου της ΕΕ από κράτος μέλος. 

 Για σκοπούς διευκόλυνσης, να σας ενημερώσω πως η προαναφερθείσα καταγγελία έχει καταχωριστεί ως 
καταγγελία “CHAP”, με τον αριθμό CHAP(2019)03529. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την επιστολή που 
έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με το εν λόγω θέμα, καθώς και την απάντηση που απέστειλε.  
Επιπρόσθετα, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έλαβε εκ νέου απαντητική επιστολή από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κοινοποιώντας το περιεχόμενό της.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.235, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 
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 «Ο αριθμός των προσφύγων από την ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε σε συνέχεια της εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια, ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι μισές περίπου αφίξεις 
στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν παιδιά. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Λειτουργεί συντονιστικός φορέας για την καταγραφή των προσφύγων που καταφθάνουν στην Κύπρο 
εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία; 

2. Έχει οριστεί εκπρόσωπος για τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, ούτως ώστε να 

 διασφαλίζεται η προστασία τους; 

 Εάν ναι, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα σχετικά 
πρωτόκολλα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.236, ημερομηνίας  24 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 

 «Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία παρατηρούνται ραγδαία μεγάλες ανατιμήσεις σε πάσης 
φύσεως προϊόντα, φαγώσιμα, οικοδομικά υλικά και καύσιμα. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων σε ποιους προληπτικούς και άλλους ελέγχους έχει προβεί το υπουργείο σας, σχετικά με τις 
διαπιστώσεις σας, καθώς και σχετικά με τυχόν καταγγελίες που έγιναν.  Επιπρόσθετα, ποια μέτρα λαμβάνει το 
υπουργείο για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας και δημιουργίας καρτέλ εις βάρος των καταναλωτών;» 

(Oι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης 
Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.038, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 
 Σημείωση:  Η απάντηση της υπουργού είναι εμπιστευτική. 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.123, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

(α)  Στο πλαίσιο της εκστρατείας καλλιέργειας υδατικής συνείδησης που προωθεί το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων (ΤΑΥ) του ΥΓΑΑΠ, είχαν εγκατασταθεί, κατά την περίοδο 2001 - 2011, 53 συστήματα 
επεξεργασίας γκρίζου νερού σε Σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης σε παγκύπρια βάση και 18 
συστήματα σε 18 Στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς. 

(β) Στόχος των συστημάτων επεξεργασίας ήταν η εκπαίδευση και η δημιουργία υδατικής συνείδησης στους 
νέους, ενώ το παραγόμενο νερό προοριζόταν για άρδευση κήπων. 

(γ)  Σημειώνεται ότι, το ΤΑΥ είχε εμπλακεί μόνο στην επιθεώρηση της εγκατάστασης των συστημάτων, ενώ 
την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης ανέλαβαν η οικεία Σχολική Εφορεία και η Εθνική Φρουρά, 
ανάλογα με τον χώρο εγκατάστασης.  Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΥ δεν έχει προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο 
ποιότητας του παραγόμενου νερού, πέραν από τον πρώτο έλεγχο ποιότητας κατά το στάδιο της 
εγκατάστασης. 

2.  Τονίζεται ότι, μέλημα και στόχος του ΤΑΥ είναι η προώθηση της αποδοτικής χρήσης των υδάτινων πόρων 
και στο πλαίσιο αυτό, καταβάλλεται προσπάθεια για συνέχιση και επέκταση της εφαρμογής των υπό αναφορά 
συστημάτων. 

3.  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.» 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.126, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη  
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

(α) Η μελέτη για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Βεργίνας-Καμάρων συντονίζεται από 
την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας. 

(β) Σημειώνεται ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος υλοποιεί, στο παρόν στάδιο, την κατασκευή δύο φραγμάτων (Καμμίτση και Αρχαγγέλου), 
τα οποία θα συνεισφέρουν στην αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών Αραδίππου και Λιβαδιών και 
επιπρόσθετα θα καλύψουν μέρος των αρδευτικών αναγκών της περιοχής αναδασμού Αραδίππου.  Το 
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έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2024. 

2.  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.» 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.139, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω σχετικά με την ασφαλτική 
επάλειψη δρόμου της Βορόκληνης ο οποίος εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοσίων Έργων ότι η 
συντήρηση και η επιδιόρθωση του οδοστρώματος των δρόμων του οδικού δικτύου παγκύπρια, γίνεται με σειρά 
προτεραιότητας κατόπιν αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασής του από τον Κλάδο Συντήρησης του 
Τμήματος και σε συνδυασμό με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες του Κράτους. 

2. Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου για το οποίο υπάρχει απαίτηση ασφαλτικής επάλειψής του, βρίσκεται 
στον δρόμο με κωδικό Ε315 ο οποίος ξεκινά από τον κόμβο του αστυνομικού σταθμού Βορόκληνης μέχρι τη 
συμβολή του κτιρίου του Κοινοτικού Συμβουλίου.  Κατόπιν επιτόπου επιθεώρησής του, εντοπίστηκαν ορισμένες 
τοπικές αστοχίες (όπως φαίνονται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες) οι οποίες μπορούν να επισκευαστούν με 
τοπικές επιδιορθώσεις από το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας εντός του τρέχοντος έτους.  Σημειώνεται ότι, δεν 
έχει διαφανεί οποιαδήποτε άλλη γενικευμένη αστοχία πέραν κάποιων ανωμαλιών που δημιουργήθηκαν από 
παλινόρθωση αυλακιών των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και συγκεκριμένα του ΣΑΛΑ και της ΑΤΗΚ.  Γι’ αυτό 
τον λόγο θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να ενταχθεί το συγκεκριμένο τμήμα στο πρόγραμμα περιοδικής 
συντήρησης του έτους 2023 με στόχο την αντικατάσταση της επιφανειακής στρώσης.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.147, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 
 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι εμπιστευτική. 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.169, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα πιο κάτω: 

α)  Το Υπουργείο Εσωτερικών με σχετική τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών 
και Θηραμάτων Νόμου, η οποία εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέθηκε σε ισχύ τον 
Ιούλιο του 2017, επέκτεινε τις εξουσίες του ωρομίσθιου προσωπικού της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 
έτσι ώστε να έχουν όλες τις εξουσίες του θηροφύλακα, όταν βρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία, πλην 
των εξουσιών της σύλληψης και της οπλοφορίας. 

β)  Τέλος του 2018, μέρος του ωρομίσθιου προσωπικού έτυχε εκπαίδευσης στην Αστυνομική Ακαδημία για 
την εκτέλεση και εφαρμογή των εξουσιών του, όπως αυτές πηγάζουν από τις σχετικές νομοθεσίες.  Στόχος 
του Υπουργείου είναι όπως όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας συμμετάσχει στην εν 
λόγω εκπαίδευση. 

γ)  Παράλληλα, όλοι οι ωρομίσθιοι έτυχαν και τυγχάνουν κάθε χρόνο εκπαίδευσης σε θέματα πρόληψης και 
κατάσβεσης πυρκαγιών. 

δ)  Για σκοπούς καλύτερης και ασφαλέστερης εκτέλεσης των καθηκόντων των ωρομισθίων, τους έχουν 
χορηγηθεί αντιπυρικές στολές και αναπνευστικές μάσκες, ενώ σε όλα τα γραφεία της Υπηρεσίας Θήρας 
και Πανίδας υπάρχουν διαθέσιμα αλεξίσφαιρα γιλέκα, τα οποία μπορούν να προμηθεύονται, όποτε τα 
χρειαστούν και επιθυμούν. 

2. Επιπλέον, εντός του 2022 και μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όλο το προσωπικό της 
Υπηρεσίας θα εξοπλιστεί με γάντια πυρόσβεσης, κράνη πυρόσβεσης, μάσκες αναπνοής πυρόσβεσης 
ολόκληρου προσώπου, ενώ ο στόλος της Υπηρεσίας θα ενισχυθεί με είκοσι νέα μικρά πυροσβεστικά οχήματα. 
Παράλληλα, έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για 
σκοπούς περαιτέρω εκπαίδευσης των ωρομισθίων. 

3. Τέλος, βάσει του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 2020, δίδεται δυνατότητα στην ετοιμασία Κανονισμών, που θα διέπουν τη δημιουργία και λειτουργία 
“Σχολής Θηροφυλακής” μέσω της οποίας, όλα τα μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, θα είναι δυνατό να 
εκπαιδεύονται συστηματικά και εις βάθος, με σκοπό να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια για 
τη σωστή απόδοσή τους στο πεδίο.» 
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Απάντηση ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.189, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 

2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

(α)  Το Λιμάνι Πάφου και το Λιμάνι Λατσιού, ανήκουν στην Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), η οποία έχει και την 
υποχρέωση να τα διαχειρίζεται.  Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχει συνάψει συμφωνία με την ΑΛΚ, με την οποία παραχωρείται 
άδεια χρήσης προς τους επαγγελματίες αλιείς για τον ελλιμενισμό των επαγγελματικών αλιευτικών 
σκαφών και δεν έχει ουδεμία αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία για την εκτέλεση έργων εντός των λιμενικών 
αυτών χώρων. 

 Συνεπώς, το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο 
οποίο κοινοποιείται η παρούσα επιστολή. 

(β)  Σε κάθε περίπτωση, επειδή τα θέματα που τίθενται μας ενδιαφέρουν άμεσα, καθώς όπως συμπεραίνεται 
επηρεάζουν τη δραστηριοποίηση των αλιέων στο Λιμάνι Πάφου, πληροφορείστε ότι το Τμήμα Αλιείας και 
Θαλασσίων Ερευνών θα τα διερευνήσει περαιτέρω μέσα στο προσεχές διάστημα, με σκοπό να βοηθήσει 
τον Τοπικό Σύνδεσμο των Επαγγελματιών Αλιέων στο να διαμορφώσει και να υποβάλει πιο συγκεκριμένα 
αιτήματα προς την Αρχή Λιμένων Κύπρου.  

(γ) Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.» 

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

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση. Δε θα προχωρήσουμε σήμερα. 

Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

Η επόμενη συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 31η Μαρτίου 
2022, στις 4.00 μ.μ., με ημερήσια διάταξη που θα σας αποσταλεί. 

 [Στις 28 Μαρτίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της εικοστής τέταρτης συνεδρίασης της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου. 

 Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 31η Μαρτίου 2022, στις 4.00 μ.μ., έχει ως 
ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 

Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.050-2022). 

 2.  Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός)  
(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.008-2022). 

 3.  Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.192-2021). 

 4.  Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού 
Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.092-2021). 

 5.  Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.091-2021). 

 6.  Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.154-2021). 

 7.  Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.155-2021). 
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 8.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.022-2022). 

 9.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.021-2022). 

Αποσύρονται και 
επανακατατίθενται 

10.  Οι περί Ελεγκτών (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.014-2022). 

 11.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.088-2021). 

 12.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.089-2021). 

 13.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.090-2021). 

 14.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.094-2021). 

 15.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον 
Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.075-2021). 

 16.  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων 
Πολιτικής Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.055-2021). 

 17.  Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου και Τέλη) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.056-2021). 

 18.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.045-2021). 

 19.  Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.052.036-2015). 

 20.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.051-2017). 

 21.  Οι περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.086-2017). 

 22.  Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.087-2017). 

 23.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018). 

 24.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα 
Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.058-2018). 
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 25.  Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών 
Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.072-2018). 

 26.  Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.098-2018). 

 27.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διαχείριση και 
Διάθεση/Χρήση Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών Αποβλήτων που 
προκύπτουν από Αγελαδοτροφικές Μονάδες) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.013-2019). 

 28.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε περιπτώσεις Παρουσίας 
Κυανίου σε Λίμνη Τελμάτων και περί Διασπώμενου με Ασθενές Οξύ 
Κυανίου) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.038-2019). 

 29.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Επιθεωρήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.039-2019). 

 30.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Χρηματικές Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.040-2019). 

 31.  Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.041-2019). 

 32.  Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019). 

 33.  Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του 
Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή 
Θέματα Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.079-2019). 

 34.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019). 

 35.  Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Έλεγχος 
Υποστατικών και Λήψη Δραστικών Μέτρων) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.001-2020). 

 36.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού 
και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020). 

 37.  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.111-2020). 

 38.  Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020). 

 39.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.057-2020). 

 40.  Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.117-2020). 

 41.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών 
Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2021. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021). 

 42.  Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των 
Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.013-2021). 

 43.  Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.014-2021). 

 44.  Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.015-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτών 
στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου, προέδρου του Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι 
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και η πορεία υλοποίησής τους, η 
νομοθετική πρωτοβουλία “Fit for 55” για μείωση κατά πενήντα πέντε 
τοις εκατό (55%) των ρύπων μέχρι το 2030 και η ανάγκη 
προγραμματισμού της επερχόμενης πράσινης μετάβασης χωρίς 
οικονομικές επιπτώσεις.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

 3. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να καταστεί 
ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).] 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κηρύσσω τη λήξη των εργασιών της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

(Ώρα λήξης:  5.18 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργίου Νίκος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Δημητρίου Δημήτρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Κάρουλλας Γιώργος Τορναρίτης Νίκος 

Κουλλά Ονούφριος Τσιρίδου Φωτεινή 

Μαυρίδης Μάριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 
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ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 
Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χριστόφιας Χρίστος 
Κώστα Κώστας 

 

ΔΗΚΟ 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Σαββίδης Χρύσανθος 

Κουλίας Ζαχαρίας Σενέκης Χρίστος 

Λεωνίδου Πανίκος  

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

Ευσταθίου Κωστής 
 

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 
Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Αναφορά του προεδρεύοντος της συνεδρίασης κ. Ζαχαρία Κουλία στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

2. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

α. Συμμετοχή του κ. Άριστου Δαμιανού, ως επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στον 
Κοινοπολιτειακό Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο, στο 70ό Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του 
Westminster με θέμα την εξέλιξη των κοινοβουλευτικών λειτουργιών και διαδικασιών στη 
μεταπανδημική εποχή. 

β. Επίσκεψη του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, ως Αντιπροέδρου της Ad Hoc Επιτροπής για τη 
Μετανάστευση, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) και ως Ειδικού Αντιπροσώπου της Συνέλευσης για 
Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα για επιτόπιες επισκέψεις της επιτροπής σε 
κέντρα υποδοχής μεταναστών στη Λέσβο και στη Σάμο. 

γ. Συμμετοχή του κ. Γιαννάκη Γαβριήλ ως επικεφαλής και των κ. Σάβιας Ορφανίδου και Ηλία 
Μυριάνθους στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Ευρωπαϊκές πολιτικές για τους πολίτες» στο πλαίσιο της 
κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο Βαλ ντε Λουάρ της Γαλλίας. 

3. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

4. Έκθεση για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022» και «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022», αγορεύσεις και συζήτηση (Πανίκος Λεωνίδου, Μαρίνος Σιζόπουλος, Σταύρος Παπαδούρης, 
Αλέκος Τρυφωνίδης, Άριστος Δαμιανού, Ονούφριος Κουλλά, Σωτήρης Ιωάννου) και ψήφισή τους σε 
νόμους. 

5. Αναβολή των νομοσχεδίων: 
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α. «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω 
Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021»,  

β. «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 
2021», 

γ. «Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 

δ. «Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» έπειτα από συζήτηση 
[Πανίκος Λεωνίδου, προεδρεύων (Ζαχαρίας Κουλίας), Νίκος Τορναρίτης, Άριστος Δαμιανού, 
Αλέκος Τρυφωνίδης]. 

6. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα 
Αποβλήτων από Πλοία και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμοί του 2021», παρατηρήσεις του κ. Κωστή 
Ευσταθίου και έγκρισή τους. 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και 
ψήφισή του σε νόμο. 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021», αγορεύσεις 
(Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Νίκος Κέττηρος, Χρύσανθος Σαββίδης, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Μιχάλης 
Γιακουμή, Λίνος Παπαγιάννης) και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022». 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Καλύτερης Εφαρμογής του Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους της 
Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, 
αφετέρου (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Κωστής Ευσταθίου, Πανίκος 
Λεωνίδου, Νίκος Τορναρίτης), παρατηρήσεις του προεδρεύοντος της συνεδρίασης Ζαχαρία Κουλία και 
ψήφισή του σε νόμο. 

10. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

11. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Αναθεώρηση θέσης που διατυπώνεται στην έκδοση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με τίτλο «Χριστόφορος Σάββα, Πρόωρα Παρών» - Πιθανή εξαίρεση 
της Κύπρου από την επιβολή κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας σε συνέχεια της εισβολής στην Ουκρανία 
- Δηλητηριάσεις αιγοπροβάτων στην ύπαιθρο από αλόγιστη χρήση ζιζανιοκτόνων και μέτρα 
αντιμετώπισής τους - Τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου - Χρεώσεις στα αγροτικά προϊόντα - Η 
στελέχωση της Υπηρεσίας Ενέργειας - Μέθοδοι αντισύλληψης στο ΓΕΣΥ - Μη δυνατότητα επιλογής του 
τοκετού στο νερό μέσω του ΓΕΣΥ - Φυσικά πρόσωπα πολιτογραφημένα ως Κύπριοι που ενδεχομένως 
υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα κατόπιν των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας - Απόδοση τιμής από 
τα δημοτικά σχολεία στον μικρότερο ήρωα της ΕΟΚΑ - Αίτημα για τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στη 
Βορόκληνη - Οικονομική στήριξη από το κράτος για τη φύλαξη παιδιών - Εξοπλισμός για τη μέτρηση 
αέριων ρύπων και αέριοι ρύποι που μπορούν να μετρηθούν - Επικοινωνία κυπριακών αρχών με 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία για έμφυλες διακρίσεις γυναικών μελών της κυπριακής 
Εθνικής Φρουράς - Τα πρωτόκολλα που αφορούν αφίξεις στην Κύπρο προσφύγων από την Ουκρανία - 
Ανατιμήσεις σε προϊόντα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. 

12. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

 Παράνομη πολιτογράφηση (εμπιστευτική απάντηση) - Σύστημα επεξεργασίας γκρίζων νερών στα σχολεία 
- Αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή Αραδίππου-Λάρνακας - Συμπερίληψη οδικής αρτηρίας της 
Βορόκληνης στο πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης για το 2022-2023 του Τμήματος Δημοσίων Έργων 
- Ερωτήματα σχετικά με χορηγία προς το Μεσογειακό Ίδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων (εμπιστευτική 
απάντηση) - Τα μέτρα προφύλαξης των θηροφυλάκων - Αναβάθμιση του λιμανιού Πάφου. 

 

 

 
Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 
Συνεδρίαση 31ης Μαρτίου 2022 

Ώρα έναρξης:  4.33 μ.μ. 
Αρ.  24 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλό απόγευμα! 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλώ να διαπιστωθεί αν υπάρχει 
απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Πριν από εξήντα επτά χρόνια, ξημερώματα 1ης Απριλίου, οπλισμένοι με τα ιδανικά και τις αξίες τους, οι 
αγωνιστές και αγωνίστριες της ΕΟΚΑ πάλεψαν με ηρωισμό για την αυτοδιάθεση και την ένωση με την Ελλάδα.  
Άνθρωποι της βιοπάλης, νέοι και νέες, μαθητές και μαθήτριες μυήθηκαν στις τάξεις της ΕΟΚΑ και αναμετρήθηκαν 
με τις υπέρμετρες δυνάμεις των Άγγλων κατακτητών σε έναν αγώνα σκληρό θυσιάζοντας την ίδια τη ζωή τους 
για την ελευθερία. 

 Τα τέσσερα χρόνια που διήρκεσε ο αγώνας ήταν χρόνια φυλακίσεων, βασανιστηρίων, εξοριών, 
απαγχονισμών χωρίς εντάλματα, χωρίς δίκη.  Στο κάλεσμα των Άγγλων να παραδοθούν, εννέα λεβέντες, όσα 
και τα γράμματα της λέξης «ελευθερία», βάδισαν με γενναιότητα προς το ικρίωμα της αγχόνης ψάλλοντας τον 
Εθνικό Ύμνο.  Δεν τους φόβιζε ο θάνατος, γιατί, όπως χαρακτηριστικά είπε ο ήρωας Αντρέας Δημητρίου, «η ζωή 
είναι περιττή μέσα στη σκλαβιά».  Οι Κύπριοι αγωνιστές και Κύπριες αγωνίστριες πότισαν με το αίμα τους το 
δέντρο της ελευθερίας γράφοντας  τις πιο ένδοξες σελίδες της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.  Επιστέγασμα του 
αγώνα και της θυσίας τους η γέννηση έναν χρόνο μετά της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 Η απαράμιλλη γενναιοψυχία των ηρώων συγκλόνισε το παγκόσμιο και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για 
ανθρώπους του πνεύματος, όπως ο Αλμπέρ Καμύ, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Νίκος Κρανιδιώτης 
και άλλοι.  Τα μηνύματα και η αγάπη τους προς την πατρίδα αποτελούν πηγή έμπνευσης και για μας σήμερα 
στις δύσκολες συνθήκες που διάγουμε υπό τη συνεχή τουρκική απειλή, τις προκλήσεις και παραβιάσεις στην 
περιοχή μας.  Έχοντας ιερό καθήκον προς όσες και όσους έδωσαν τη ζωή τους για τη Μεγαλόνησο, οφείλουμε 
να διασφαλίσουμε με ομοψυχία μια Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη, ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος με 
πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. 

 Σας καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των ηρώων και ηρωίδων μας.  

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία τους η μνήμη!  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Μεταξύ 23 και 26 Μαρτίου οι κ. Νίκος Σύκας, ως επικεφαλής, και Χρίστος Ορφανίδης συμμετείχαν στο 51ο 
Περιφερειακό Συνέδριο των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού 
Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στη Νήσο Μαν.  

 Θέμα του συνεδρίου ήταν η αξιολόγηση των τρόπων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, με έμφαση στις 
προκλήσεις, τις αδυναμίες, αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για εξέλιξη.  Οι Κύπριοι βουλευτές 
αναφέρθηκαν στον άμεσο και τον έμμεσο έλεγχο που ασκεί η Βουλή στην εκτελεστική εξουσία και υπογράμμισαν 
τον ρόλο της νομοθετικής εξουσίας στη χάραξη και διαμόρφωση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής 
του κράτους. 

 Ο κ. Σύκας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη χρήση των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων ως σημαντικά εργαλεία 
στη διαδικασία άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη εξασφάλισης δικλίδων 
ασφαλείας, ώστε να αποτρέπονται η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η παραπληροφόρηση.  

 Μεταξύ 24 και 26 Μαρτίου αντιπροσωπία της Βουλής στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, με 
επικεφαλής τον πρόεδρο της επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρη Γεωργιάδη και μέλη 
τους κ. Μαρίνα Νικολάου, Χρύση Παντελίδη και Αλεξάνδρα Ατταλίδου, συμμετείχε στις εργασίες της 5ης 
Ολομέλειας της Διάσκεψης στο Στρασβούργο.  Οι κ. Γεωργιάδης και Παντελίδης συμμετείχαν με φυσική 
παρουσία, ενώ οι κ. Νικολάου και Ατταλίδου μέσω διαδικτύου.  

 Σε παρέμβασή του κατά τις συνεδρίες της Ομάδας Εργασίας για τη Μετανάστευση ο κ. Γεωργιάδης 
αναφέρθηκε στις προτάσεις που αφορούν την ενίσχυση και εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex).  Καταθέτοντας σχετική τροπολογία, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε 
ότι πρώτιστη προτεραιότητα πρέπει να είναι η ενίσχυση του επιχειρησιακού ρόλου του Frontex και κατά δεύτερον 
η βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του οργανισμού.  

 Σε παρέμβασή της κατά τις εργασίες της Ομάδας Εργασίας για την Ισχυρότερη Οικονομία, την Κοινωνική 
Δικαιοσύνη και τις Θέσεις Εργασίας, η κ. Νικολάου επέκρινε ασαφείς προτάσεις που προωθούνται για την 
εμβάθυνση της τραπεζικής ένωσης, την αναδιάρθρωση της νομισματικής ένωσης και την εναρμόνιση των 
φορολογικών συστημάτων.  Η κ. Νικολάου πρότεινε εξάλλου τη θέσπιση ενός δίκαιου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
πλαισίου στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και ειδικότερα όσον αφορά την τηλεργασία.  

 Στο πλαίσιο συζήτησης της Ομάδας Εργασίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, ο κ. Παντελίδης 
αναφέρθηκε σε προτάσεις συμμετεχόντων για την ανάπτυξη ενός αλγόριθμου προς διαπίστωση της αξιοπιστίας 
των πληροφοριών στο διαδίκτυο και καταπολέμηση της παραπληροφόρησης τονίζοντας ότι τέτοια μέτρα πρέπει 
να συνάδουν με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.  Κατά τη συζήτηση πρότασης για θέσπιση 
νομοθετικού πλαισίου για την «έξυπνη εργασία», o κ. Παντελίδης σημείωσε την ανάγκη αναγνώρισης και 
διασφάλισης του δικαιώματος του εργαζομένου στην αποσύνδεση.  

 Η κ. Ατταλίδου σε παρέμβασή της στην Ομάδα Εργασίας για την Κλιματική Αλλαγή και το Περιβάλλον 
τόνισε τη σημασία ανάληψης ενεργού ρόλου από τις αρμόδιες αρχές και ειδικότερα από την τοπική αυτοδιοίκηση 
για την προστασία της βιοποικιλότητας.  Η κ. Ατταλίδου πρότεινε την εφαρμογή δραστικών πολιτικών για την 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέροντας ως παράδειγμα τα μίνι-δάση Miyawaki.  

 Μεταξύ 26 και 28 Μαρτίου οι κ. Πανίκος Λεωνίδου, ως επικεφαλής, Ηλίας Μυριάνθους και Μαρίνος 
Μουσιούττας, μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), 
συμμετείχαν στις εργασίες της κοινής συνεδρίασης της Διεθνούς Γραμματείας, των Προέδρων και των Εισηγητών 
των Επιτροπών της Συνέλευσης.  Στο πλαίσιο συζήτησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ειδικότερα την 
ανθρωπιστική του πτυχή, ο κ. Λεωνίδου αναφέρθηκε στο καταδικαστικό ψήφισμα που υιοθέτησε ομόφωνα η 
Βουλή των Αντιπροσώπων για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και εξέφρασε την πλήρη στήριξη και 
συμπαράσταση της Κύπρου στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, υπογραμμίζοντας την προσήλωση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στις αρχές της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών 
εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους.  

 Ο κ. Μυριάνθους ανέφερε ότι η Κύπρος συνεχίζει να βιώνει τις οδυνηρές συνέπειες της τουρκικής εισβολής 
και κατοχής και υπογράμμισε ότι η λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας 
καθιστά πιο απόμακρο τον στόχο της επικράτησης της ειρήνης στον κόσμο.  Επισήμανε επίσης ότι το 
ανθρωπιστικό δράμα στην Ουκρανία επαυξάνει τον κίνδυνο παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.  

 Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και η λεηλασία και 
εμπορευματοποίηση πολιτιστικών αγαθών είναι παράπλευρες συνέπειες σε κάθε πόλεμο.  Ο κ. Μουσιούττας 
κάλεσε τα μέλη της συνέλευσης να προωθήσουν στις χώρες τους την υπογραφή της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για τα αδικήματα που αφορούν πολιτιστικά αγαθά, γνωστής ως «Σύμβασης της Λευκωσίας», 
ενόψει της έναρξης ισχύος της τις επόμενες μέρες. 

 Στις 28 Μαρτίου ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, αντιπρόεδρος της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ 
ΟΑΣΕ), συμμετείχε σε διαδικτυακή συνεδρία με αντικείμενο τον απολογισμό της επιτόπιας επίσκεψης που 
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πραγματοποίησαν μέλη της επιτροπής σε κέντρα υποδοχής μεταναστών στη Λέσβο και στη Σάμο την 21η και 
στις 22 Μαρτίου. 

 Ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε τις ουσιαστικές βελτιώσεις που διαπιστώνονται όσον αφορά στις συνθήκες 
υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στην Ελλάδα συγκριτικά με προηγούμενες επισημάνσεις της επιτροπής το 
2015. Όσον αφορά στις κατηγορίες που δέχεται η Ελλάδα από μη κυβερνητικές οργανώσεις για 
επαναπροωθήσεις ατόμων που φθάνουν στην Ευρώπη, για να αιτηθούν άσυλο, ο κ. Χατζηγιάννης τις απέρριψε 
ως αβάσιμες αναφέροντας ότι, κατά τις συζητήσεις με μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής (Frontex), ο οποίος, όπως επισήμανε, αποτελεί τον κατεξοχήν οργανισμό επιτήρησης και 
προστασίας των εξωτερικών συνόρων, δεν υπήρξαν τέτοιες αναφορές. 

 Μεταξύ 29 και 30 Μαρτίου 2022 ο κ. Γιώργος Λουκαΐδης συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παρακολούθηση των Υποχρεώσεων και 
Δεσμεύσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Παρίσι, κατά την οποία παρουσίασε 
προσχέδιο έκθεσής του για την τήρηση των υποχρεώσεων της Μάλτας στους τομείς της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Ο κ. Λουκαΐδης συμμετείχε επίσης σε συνεδρία της 
Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας, καθώς και σε συνεδρία της υποεπιτροπής για τις 
«παγωμένες» διενέξεις μεταξύ κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το πρώτο θέμα τιτλοφορείται... 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Το μικρόφωνό σας, αν έχετε την καλοσύνη. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Θα ζητήσω, αν είναι δυνατόν -έχω ήδη μιλήσει με αρκετούς συναδέλφους- το τέταρτο θέμα να μπει πρώτο, 
γιατί κάποιοι συνάδελφοι έχουν και κάποιες άλλες δυστυχώς δεσμεύσεις.  Να καλύψουμε το πρώτο θέμα που 
αφορά το Υφυπουργείο Πολιτισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, αν δε φέρουν ένσταση οι συνάδελφοι, οι συναδέλφισσες, δεν έχω κανένα πρόβλημα.  Φέρει 
κάποιος ένσταση, κάποια ένσταση στο συγκεκριμένο;  Όχι, κανένας και ουδεμία.  Ευχαριστώ πολύ.  Οπόταν 
ξεκινάμε με το τέταρτο θέμα. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 4 έως 7 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί της Ίδρυσης 
Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2021», «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
Νόμος του 2021», «Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί 
Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 4 θέματος είναι η θεσμοθέτηση της ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και 
διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω για θέματα πολιτισμού και μεταφορά των Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και μέρους των αρμοδιοτήτων του ΘΟΚ στο υπό ίδρυση υφυπουργείο. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 5 θέματος είναι η μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας σε Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 6 θέματος είναι η τροποποίηση του περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Νόμου, 
ώστε οι διατάξεις του να συνάδουν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου για την ίδρυση Υφυπουργείου 
Πολιτισμού. 
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 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 7 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, 
ώστε οι διατάξεις του να συνάδουν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου για την ίδρυση Υφυπουργείου 
Πολιτισμού. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τα νομοσχέδια του 
επισυνημμένου παραρτήματος  

Παρόντες:  
 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσανθος Σαββίδης Χρίστος Χριστόφιας 

 Γιώργος Κάρουλλας Ανδρέας Αποστόλου 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Χρίστος Χριστοφίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου 
παραρτήματος σε εννιά συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 22 Σεπτεμβρίου 2021 και 
23 Φεβρουαρίου 2022.   

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των πιο πάνω συνεδριάσεων παρευρέθηκε και η Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.  Στο πλαίσιο επίσης των συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο 
Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο γενικός διευθυντής του ίδιου υπουργείου και 
εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ίδιου επίσης υπουργείου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και εκπρόσωποι του Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου, ο 
γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας 
Κυπριακής Χειροτεχνίας του ίδιου υπουργείου, ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Υφυπουργείου 
Τουρισμού, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Νομοθεσίας, η πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου και εκπρόσωποι του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), εκπρόσωποι της 
Κυπριακής Βιβλιοθήκης, του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων, του Λεβέντειου Μουσείου, του Διεθνούς 
Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων ICOMOS Τμήμα Κύπρου, του Συνδέσμου Εικαστικών και Θεωρητικών 
Τέχνης, του Διεθνούς Συμβουλίου για τα Μουσεία ICOM-Cyprus, της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, 
της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Συνδέσμου Κυπρίων Χαρακτών, της 
Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου, της 
ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου, του Κυπριακού Κέντρου Σκηνογράφων, της Ένωσης 
Σκηνοθετών Κύπρου, του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ, του Συνδέσμου Χορού Κύπρου, της 
Παγκύπριας Οργάνωσης Ιδιωτών Καθηγητών Μουσικής, του Συνδέσμου Ωδείων Κύπρου, του Λαογραφικού 
Ομίλου Λεμεσού, και του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου του Θεάτρου.  

 Το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (ΕΚΑΤΕ), η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, το Κέντρο Κυπρίων 
Συνθετών, ο Παγκύπριος Όμιλος Λαϊκών Ποιητών και Φίλων της Ποίησης, η Νέα Κίνηση Χορευτών-Χορογράφων 
και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εκδηλώσεων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
Μάριος Μαυρίδης και Ανδρέας Θεμιστοκλέους και τα μη μέλη της επιτροπής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, Χρίστος 
Σενέκης, Χρίστος Ορφανίδης και Μαρίνος Μουσιούττας.   

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η θεσμοθέτηση της ίδρυσης και λειτουργίας Υφυπουργείου 
Πολιτισμού και διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω για θέματα πολιτισμού.  Επιπροσθέτως, 
στις προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για τη μεταφορά των Πολιτιστικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας και μέρους των αρμοδιοτήτων του ΘΟΚ στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρώτο νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, οι κύριες 
αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:  

1. Η χάραξη και η εφαρμογή εθνικής στρατηγικής και πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. 

2. Η ανάδειξη και η προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου, με αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της σύγχρονης δημιουργίας. 
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3. Η διαχείριση των αρχαιοτήτων, των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθώς και η διεξαγωγή ερευνών 
και ανασκαφών. 

4. Η καταγραφή και η αποδελτίωση με συμβατικά ή/και ψηφιακά μέσα της πολιτιστικής κληρονομιάς στις 
κατεχόμενες από τον τουρκικό στρατό περιοχές της Δημοκρατίας.  

5. Η διαχείριση ή/και εποπτεία δημόσιων μουσείων, πινακοθηκών, βιβλιοθηκών και άλλων ανάλογων 
πολιτιστικών οργανισμών ή ιδρυμάτων. 

6. Η ανάπτυξη πολιτικής για την ενθάρρυνση των εκδόσεων και τη συγγραφή βιβλίων και ευρύτερα για την 
καλλιέργεια της λογοτεχνίας και των γραμμάτων.  

7. Η προώθηση της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της ενημέρωσης σε θέματα 
πολιτισμού και η προώθηση και η στήριξη επενδύσεων στον πολιτισμό. 

8. Η προαγωγή της θεατρικής τέχνης, η διαμόρφωση πολιτικής και η ανάπτυξη προγραμμάτων και κινήτρων 
για τη στήριξη της θεατρικής δημιουργίας και της θεατρικής ανάπτυξης.  

9. Η καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας των πολιτών και η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του κυπριακού 
θεάτρου και του θεάτρου άλλων χωρών. 

10. Η παροχή χορηγιών και υποστηρικτικών δομών για θέματα θεατρικής δημιουργίας και/ή παραστάσεις 
δυνάμει συγκεκριμένων σχεδίων και κινήτρων και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ταμείων 
σχετικά με τον πολιτισμό. 

11. Η ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με άλλα κράτη και η προώθηση δικτύωσης και ευκαιριών 
ανταλλαγής πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο.  

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας σε Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.  

 Επιπροσθέτως, στην προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι όπου γίνεται αναφορά σε οποιοδήποτε νόμο 
ή κανονισμό ή διάταγμα ή σε οποιαδήποτε δημόσια έγγραφα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού 
και Νεολαίας, καθώς και στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, λογίζεται ως αναφορά 
στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και στον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
αντίστοιχα.  

 Επισημαίνεται ότι το πρώτο και το δεύτερο νομοσχέδιο είχαν ήδη εξεταστεί και κατά την προηγούμενη 
βουλευτική περίοδο από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού σε ορισμένες συνεδρίες της, 
ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί η εξέτασή τους πριν από τη λήξη της βουλευτικής περιόδου.   

 Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης 
Νόμου, ώστε οι διατάξεις του να συνάδουν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου για την ίδρυση 
Υφυπουργείου Πολιτισμού.  

 Ειδικότερα, με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, την ευθύνη της εποπτείας και της λειτουργίας της 
Κυπριακής Βιβλιοθήκης θα έχει ο Υφυπουργός Πολιτισμού αντί ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, όπως προβλεπόταν μέχρι σήμερα.   

 Σκοπός του τέταρτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου περί Θεατρικού Οργανισμού 
Κύπρου Νόμου, ώστε οι διατάξεις του να συνάδουν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου για την ίδρυση 
Υφυπουργείου Πολιτισμού.  

 Ειδικότερα, με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, μέρος των αρμοδιοτήτων του ΘΟΚ μεταφέρεται στο 
Υφυπουργείο Πολιτισμού και ο ΘΟΚ θα αναπτύξει πλέον αποκλειστικά δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στη 
λειτουργία του κρατικού θεάτρου.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των πιο πάνω νομοσχεδίων o Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας τόνισε τον σημαντικό ρόλο που θα αναλάβει το Υφυπουργείο Πολιτισμού ως κεντρικός φορέας με 
συντονιστικές και οριζόντιες αρμοδιότητες στη διαχείριση των σχετικών με τον πολιτισμό δραστηριοτήτων και 
κυρίως αυτές που αφορούν τη διαχείριση, την ανάδειξη και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη 
στήριξη και προώθηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας καθώς και την ανάπτυξη της πολιτιστικής 
διπλωματίας.  Περαιτέρω, όπως επισήμανε, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού θα συγκεντρωθούν όλες οι 
αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνταν πριν από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η 
μεταφορά τους θα γίνει με βάση την υφιστάμενη δομή τους στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.  Επιπροσθέτως, όπως 
ανέφερε, στο υφυπουργείο θα μεταφερθούν και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, η οποία 
θα μεταφερθεί και αυτή με την υφιστάμενη δομή της, καθώς και μέρος των αρμοδιοτήτων του ΘΟΚ.  Σύμφωνα 
επίσης με τον πιο πάνω αξιωματούχο, απώτερος στόχος της ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού είναι η σύσταση 
μιας αυτόνομης δομής που θα έχει την αρμοδιότητα χάραξης εθνικής στρατηγικής για την ανάδειξη της 
πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Κύπρου και την πρόσβαση του συνόλου των πολιτών στα αγαθά της πολιτιστικής 
δημιουργίας. 
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 Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δήλωσε ότι το εν λόγω 
υπουργείο στηρίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού και 
οποιεσδήποτε επιφυλάξεις είχαν αρχικά διατυπωθεί από πλευράς του εν λόγω υπουργείου για τη δημιουργία 
του υφυπουργείου, εκφράστηκαν στο πλαίσιο των σχετικών διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν της σύνταξης 
των σχετικών νομοσχεδίων.  Όπως επίσης επισήμανε, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δεν 
είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στη σύνταξη των πιο πάνω νομοσχεδίων. 

 Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και οι εκπρόσωποι του 
Υφυπουργείου Τουρισμού χαιρέτισαν την πρωτοβουλία για την ίδρυση και λειτουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού 
και συμφώνησαν με τις επιδιώξεις και τους σκοπούς των υπό αναφορά νομοσχεδίων.  

 Η Επίτροπος Νομοθεσίας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της είχε 
ανατεθεί η σύνταξη των νομοσχεδίων για την ίδρυση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και στο πλαίσιο της 
ετοιμασίας τους συνεργάστηκε τόσο με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας όσο και με 
τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.  

 Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής χαιρέτισαν την 
πρωτοβουλία για την ίδρυση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και κατέθεσαν αριθμό υπομνημάτων με τις θέσεις 
και εισηγήσεις τους, κυρίως όσον αφορά τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου.  Επισημαίνεται όμως ότι 
ορισμένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν διαφωνίες και επιφυλάξεις σε σχέση με τις πρόνοιες του 
πρώτου και του τέταρτου νομοσχεδίου. 

 Ειδικότερα, αριθμός ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αρχαιολογίας 
εξέφρασαν τη διαφωνία τους για τη μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο υφυπουργείο, η οποία εδράζεται 
σε συνταγματικούς, πολιτικούς, τεχνικούς και ιστορικούς λόγους.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ιδίους, η εν 
λόγω μεταφορά είναι αντίθετη με διατάξεις του συντάγματος οι οποίες θέτουν τις αρχαιότητες στην εξουσία του 
κεντρικού κράτους, επίσης παρέχεται η εξουσία στο Τμήμα Αρχαιοτήτων να διαχειρίζεται τις αρχαιότητες σε 
ολόκληρη την επικράτεια του νησιού, ενώ η ένταξή τους στο υφυπουργείο ενδεχομένως να οδηγήσει σε 
διαμοιρασμό τους.  Επιπροσθέτως, το Τμήμα Αρχαιοτήτων τυγχάνει τεχνικής υποστήριξης από το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων και από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και Ελέγχου του Υπουργείου 
Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, ενώ στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται η ύπαρξη μηχανισμού για την 
παροχή τέτοιας υποστήριξης.  Περαιτέρω, η εν λόγω μεταφορά προσκρούει και σε ιστορικούς λόγους, αφού 
μεταξύ άλλων το φάσμα των αρμοδιοτήτων του υπό ίδρυση υφυπουργείου περιορίζεται σε συγκεκριμένες 
ιστορικές περιόδους και ως εκ τούτου ελλοχεύει ο κίνδυνος να αφεθούν εκτός χιλιάδες χρόνια πολιτισμού και 
ιστορίας της Κύπρου.  

 Στο πλαίσιο της συνέχισης της συζήτησης των πιο πάνω νομοσχεδίων μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τη 
διαφωνία τους αναφορικά με τη μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και 
παράλληλα ήγειραν προβληματισμούς για τη μη συμπερίληψη στο πρώτο νομοσχέδιο πρόνοιας που να αφορά 
τη λειτουργία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.  Επιπροσθέτως, εξέφρασαν επιφυλάξεις για το ότι δε 
ρυθμίζεται στο εν λόγω νομοσχέδιο η συγκεκριμένη δομή του υφυπουργείου και επίσης ήγειραν 
προβληματισμούς όσον αφορά την έναρξη της ισχύος των πιο πάνω προτεινόμενων νόμων.    

 Σε σχέση με τη μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, η εκπρόσωπος της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι είχαν εκφραστεί προβληματισμοί από ενδιαφερόμενα μέρη κατά 
πόσο υφίσταται νομικό κώλυμα στην εν λόγω μεταφορά.  Γι’ αυτό κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στάλθηκε σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
προς τον αρμόδιο υπουργό προς απάντηση των ερωτημάτων του με επιστολή της ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 
2021.  Ειδικότερα, όπως ανέφερε η ίδια, σύμφωνα με την πιο πάνω γνωμάτευση δεν υφίσταται νομικό κώλυμα 
ως προς τη μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, εφόσον για την ίδρυση του 
υφυπουργείου θεσπιστούν πρόνοιες αντίστοιχες με τις πρόνοιες που έχουν περιληφθεί στους νόμους για την 
ίδρυση των υφιστάμενων υφυπουργείων.  Επιπροσθέτως, όπως τόνισε η ίδια, πλείστα από τα θέματα που 
εγείρονται σε σχέση με την εν λόγω μεταφορά δεν είναι νομικής αλλά πολιτικής φύσεως και ως εκ τούτου δεν 
μπορεί να εξεταστούν από τη Νομική Υπηρεσία.  Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος σε σχέση με το ζήτημα της 
δομής του υφυπουργείου επισήμανε ότι δεν είθισται στους νόμους να περιλαμβάνονται λεπτομερείς πρόνοιες 
για τη δομή και το οργανόγραμμα υπουργείων και υφυπουργείων.  Όσον αφορά επίσης το ζήτημα της 
Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, τόνισε ότι, επειδή πρόκειται για ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, δεν είναι δυνατή η 
μεταφορά της στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. 

 Αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήματα που εγέρθηκαν, σε σχέση με τη δομή του υφυπουργείου και τη 
Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημέρωσε την 
επιτροπή ότι η όλη δομή του Υφυπουργείου Πολιτισμού θα αντανακλάται στον προϋπολογισμό του εν λόγω 
υφυπουργείου, όπως επίσης η λειτουργία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας να μελετήσει τις θέσεις και εισηγήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης, καθώς και τα ζητήματα 
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που εγέρθηκαν ενώπιόν της και να αποστείλει στην επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, αναθεωρημένα κείμενα 
των νομοσχεδίων.  

 Συναφώς, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας με σχετικές επιστολές του 
ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2021 απέστειλε στην επιτροπή αναθεωρημένα κείμενα σε σχέση με το πρώτο και 
τέταρτο νομοσχέδιο. 

 Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο πρώτο νομοσχέδιο αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Τον εμπλουτισμό του προοιμίου του με πρόσθετα στοιχεία. 

2. Τη βελτίωση της πρόνοιας που αφορά τη μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ώστε σε αυτή να 
διευκρινίζεται ότι η εν λόγω μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με βάση την υφιστάμενη δομή του και ότι οι 
αρμοδιότητές του θα συνεχίσουν να απορρέουν από τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο και τους ισχύοντες 
σχετικούς κανονισμούς. 

3. Τη διαγραφή του όρου και του σχετικού ορισμού «Θεατρική ανάπτυξη». 

 Περαιτέρω, οι τροποποιήσεις σε σχέση με το τέταρτο νομοσχέδιο αφορούν κυρίως την προσθήκη ορισμού 
για τη «Λειτουργία Κρατικού Θεάτρου», καθώς και τη διασφάλιση της συνεργασίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού 
με τον ΘΟΚ σε ζητήματα θεατρικής ανάπτυξης. 

 Σε μεταγενέστερο στάδιο το αρμόδιο υπουργείο εισηγήθηκε την προσθήκη πρόνοιας για την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος όλων των πιο πάνω προτεινόμενων νόμων, σύμφωνα με την οποία αυτοί θα τεθούν σε ισχύ 
σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία όμως δε δύναται να είναι 
μεταγενέστερη της 1ης Ιουλίου 2022. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία των μελών της υιοθέτησε το αναθεωρημένο 
κείμενο του πρώτου και του τέταρτου νομοσχεδίου, καθώς και την πιο πάνω εισήγηση του αρμόδιου υπουργείου 
σε σχέση με την έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων νόμων.  Περαιτέρω, αποφάσισε όπως επιφέρει και 
ορισμένες επιπρόσθετες βελτιωτικές αλλαγές στο κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου, οι οποίες μεταξύ άλλων 
αφορούν τα ακόλουθα:  

1. Την αντικατάσταση της λέξης «Κυβέρνηση» με τη λέξη «πολιτεία», όπου αυτή απαντά στο νομοσχέδιο.   

2. Τη βελτίωση της πρόνοιας που αφορά την αρμοδιότητα του υφυπουργείου να παρέχει χορηγίες και 
υποστηρικτικές δομές δυνάμει σχεδίων και κινήτρων, ώστε αυτά να διέπονται από κανονισμούς οι οποίοι 
θα κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση. 

3. Ειδικότερα, τη συμπερίληψη στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού των ακόλουθων νέων 
αρμοδιοτήτων: 

α. Προστασία της λαϊκής-διαλεκτικής ποίησης και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

β. Εύρυθμη ανάπτυξη των σχέσεων των θρησκευτικών ομάδων. 

γ. Εξουσία ελέγχου του σκοπού και της αποστολής οργανισμών ιδιωτικού δικαίου που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης και της Συμφωνικής 
Ορχήστρας Κύπρου. 

δ. Ενίσχυση ερασιτεχνών δημιουργών. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της και αφού επέφερε στα πιο πάνω νομοσχέδια όλες τις αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις 
και αλλαγές σύμφωνα με τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των νομοσχεδίων κατά 
τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω 

και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021.  

2. Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2021.  

3. Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  

4. Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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 Υπάρχει αριθμός τροπολογιών όπως έχουν ετοιμαστεί από τις υπηρεσίες, κοινές και ξεχωριστές από τα 
κόμματα στο υπ’ αριθμόν 4, και έχουμε και μια τροπολογία του κ. Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής 
Παράταξης στο υπ’ αριθμόν 7. 

 Οι ομιλητές, ομιλήτριες θα πρέπει να μιλήσουν και επί τροπολογιών και επί θέματος αρχής.  Θα καταρτιστεί 
κατάλογος, οπόταν θα μπορούσα να ρωτήσω ποιος, ποια θέλει να έχει τον λόγο, για να μπορέσουμε να 
ξεκινήσουμε τη συζήτηση. 

 Βλέπω τον κ. Μυλωνά. 

 Να καταρτιστεί κατάλογος, κύριε Γεωργίου, σας παρακαλώ πολύ με όσους και όσες επιθυμούν να 
μιλήσουν. 

 Βλέπω τον κ. Τρυφωνίδη, νομίζω είδα τον κ. Ιωάννου, ναι, τον κ. Ορφανίδη, τον κ. Θεμιστοκλέους, τον κ. 
Κουλία, τον κ. Χριστοφίδη, τον κ. Κάρουλλα. 

 Ωραία!  Να ξεκινήσουμε. 

 Θέλετε να ξεκινήσετε εσείς, ως πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας, κύριε Μυλωνά, και στη συνέχεια οι 
υπόλοιποι; 

 Να μου φέρετε τον κατάλογο, σας παρακαλώ; 

 Κύριε Μυλωνά, σας ακούμε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Τι είναι πολιτισμός;  Πολιτισμός είναι πολλά πράγματα.  Είναι όλες οι εκφάνσεις της ζωής ενός ανθρώπου, 
μιας κοινωνίας και το κυριότερο είναι ο τρόπος ζωής μας.  Κι αυτό αφορά το σήμερα, το αύριο και κυρίως το 
παρελθόν, απ’ όπου εκπηγάζουν πολλά παραδείγματα.  Όποια πέτρα κι αν σηκώσετε στην Κύπρο μπορεί να 
μιλά από μόνη της για ώρες για την ιστορία της. 

 Αυτό το κομμάτι το οποίο όλοι, με αφορμή τους αγαπητούς καλλιτέχνες, τους ανθρώπους των τεχνών, οι 
οποίοι το τελευταίο διάστημα δεινοπαθούσαν εξαιτίας της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης που απορρέει 
απ’ αυτή, νομίζω σκεφτόμαστε με κάθε τρόπο τους ανθρώπους της τέχνης, για να τους στηρίξουμε, τουλάχιστον 
αυτά... Βοούν στ’ αφτιά μου ακόμα οι ομιλίες όλων των παρατάξεων ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο... 

 Επίσης είναι κοινή ομολογία ότι η παρακμή της κοινωνίας μας σε όλα τα επίπεδα, στον βαθμό που ο 
καθένας από εμάς της αποδίδει, έχει επηρεάσει σαφέστατα και τον τρόπο ζωής μας.  Κατά συνέπεια, μια μεγάλη 
έγνοια των πολιτικών δυνάμεων και των πνευματικών ανθρώπων αυτού του τόπου έπρεπε να είναι ή θα έπρεπε 
να είναι και ο πολιτισμός και η ανάδειξη αυτού. 

 Ένα κομμάτι του πολιτισμού το οποίο βρίσκεται στο «υδροκέφαλο» Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, ένα υπουργείο το οποίο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των λειτουργών -όσων είναι 
φιλότιμοι- βραχυκυκλώνεται από διάφορα προβλήματα τα οποία οι τεχνοκράτες δεν μπορούν να επιλύσουν και 
δεν είναι πάντα δική τους η ευθύνη, αλλά είναι κυρίως ευθύνη μιας γραφειοκρατικής νοοτροπίας και διάθεσης να 
αποφύγουν την ευθύνη. 

 Ξεκίνησε η προσπάθεια λοιπόν όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου, πρέπει να ξέρετε, υπάρχουν 
υφυπουργεία, υπουργεία πολιτισμού, για να δώσουμε αυτό το boost, αυτή την ώθηση, αυτή την προώθηση σ’ 
αυτό τον κακόμοιρο τόπο που νομίζει ότι πολιτισμός είναι οι θεατρικές μόνο παραστάσεις ή εν πάση περιπτώσει 
είναι οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, είναι η λαϊκή μας τέχνη, είναι οι συμφωνικές μας 
ορχήστρες, είναι το θέατρό μας και πολλά άλλα.  Είναι και κάτι σημαντικό. είναι η ιστορία μας.  Η ιστορία μας η 
οποία ξεκινά και προ ελληνορωμαϊκής περιόδου με τον γνωστό σε όλους στα δημοτικά σχολεία οικισμό της 
Χοιροκοιτίας ή και αλλού.  Είναι η ελληνιστική περίοδος, είναι η ρωμαϊκή περίοδος.  Όλα αυτά είναι πολιτισμός! 

 Για κάποιο περίεργο λόγο αυτό το πράγμα, δηλαδή να δώσουμε μια προώθηση, να δώσουμε τη σημασία 
που πρέπει και να αναδείξουμε τον πλούσιο πολιτισμό μας, την οθωμανική περίοδο, την ενετική περίοδο και 
πολλές άλλες περιόδους, δυστυχώς αυτός ο λαός υπέφερε από κατακτητές πολλά χρόνια...  Θα τα αναδείξουμε 
ως ένα κομμάτι του παρόντος μας και του μέλλοντός μας για εμάς και τα παιδιά μας.  Βρέθηκαν χίλιοι δυο τρόποι, 
για να υπάρχουν προβλήματα στο να προωθήσουμε το αυτονόητο, δηλαδή τη δημιουργία ενός Υφυπουργείου 
Πολιτισμού που θα οδηγήσει -εν τη σοφία βεβαίως αυτών που θα αναλάβουν να προωθήσουν αυτό που θα 
θέλαμε όλοι- στη στήριξη αυτού που λέμε «πολιτισμός». 

 Δε θα μακρηγορήσω άλλο, κυρία Πρόεδρε.  Θέλω να πω ότι μέσα από συμπληγάδες πολλές φτάσαμε 
στη σημερινή μέρα και ελπίζω στο τέλος να επικρατήσει η κυρίαρχη αντίληψη ότι χρειάζεται ο τόπος να αναδείξει 
αυτό που ήταν, αυτό που είναι και αυτό που ελπίζουμε ότι θα είμαστε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Μυλωνά, και θα ήθελα και δημοσίως να συγχαρώ την επιτροπή σας, την 
επιτροπή Παιδείας.  Έχει δαπανήσει πάρα πολλές ώρες, για να συζητήσει αυτό το θέμα, καλώντας όλους όσους 
ενδιαφέρονταν για το συγκεκριμένο ζήτημα, που δεν είναι καθόλου εύκολο. είναι ένα σύνθετο θέμα με πάρα 
πολλές συνισταμένες.  Όλοι οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες έδειξαν προθυμία και ευαισθησία και 
ανταποκρίθηκαν όπως έπρεπε, η Βουλή των Αντιπροσώπων ανταποκρίθηκε όπως έπρεπε.  Θερμά 
συγχαρητήρια στην επιτροπή σας και για την υπομονή, αλλά και επιμονή που επιδείξατε και βεβαίως ιδιαίτερα 
στην κοινοβουλευτική γραμματεία, την κ. Ζένιου -που είναι εδώ δίπλα μου- και νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να 
αποδίδουμε και τα εύσημα και στους υπηρεσιακούς μας, όταν ενισχύουν το κοινοβουλευτικό έργο των 
βουλευτών, βουλευτριών. 

 Σας ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Μυλωνά. 

 Συνεχίζουμε με τον κ. Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι ότι προηγήθηκαν άλλοι που ήθελαν τον λόγο, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε τον λόγο, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Όχι, δε θα μιλήσω, θα σεβαστώ τη σειρά με την οποία ζητήσαμε τον λόγο.  Αυτά που λέτε περί 
κανονισμού... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, δε θέλει τον λόγο ο κ. Θεμιστοκλέους. 

 Προχωράμε στον κ. Ιωάννου. 

 Κύριε Ιωάννου, έχετε τον λόγο. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Δεν αντιλήφθηκα ότι δε θέλει τον λόγο, θέλει να μιλήσει στη συνέχεια ο κ. Θεμιστοκλέους.  Και, επειδή 
επικαλέστηκε τον κανονισμό, θέλω να θυμίσω ότι μιλούμε ξεκινώντας από τα μικρότερα κόμματα και 
καταλήγουμε στα μεγαλύτερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αυτό είναι, κύριε Λουκαΐδη, έχετε δίκαιο. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Και από τους ανεξάρτητους βουλευτές ξεκινούμε, οπόταν είτε τώρα θα μιλήσει είτε δε θα πάρει τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, θέλετε να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας;  Να τοποθετηθείτε τώρα;  Ναι, σας 
ακούμε.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι τη μεθοδολογία, την πρακτική να ξεκινούμε από τα πιο μικρά κόμματα προς τα πιο μεγάλα 
σε εξειδικευμένου είδους συζητήσεις, προϋπολογισμούς, όπως έγινε τις προάλλες για την τοπική αυτοδιοίκηση, 
αλλά το σύνταγμα δεν προνοεί αυτό το οποίο ισχυρίζεστε.  Όχι μόνο δεν προνοεί το σύνταγμα αυτό το οποίο 
ισχυρίζεστε, αλλά ούτε και ο κανονισμός λειτουργίας της Βουλής το προβλέπει.  Και διαβάζω από το σύνταγμα 
ότι μπορεί ο βουλευτής να τοποθετηθεί όποτε θέλει για διάφορους λόγους, είτε για να αντικρούσει επιχειρήματα 
άλλων βουλευτών είτε για να αντικρούσει επιχειρήματα τα οποία δεν ευσταθούν και μάλιστα σε σοβαρά ζητήματα 
λέει ότι ο προεδρεύων του σώματος οφείλει να δώσει πρώτα τον λόγο σε έναν που υποστηρίζει μια άποψη, μετά 
εναλλάξ στον άλλο ο οποίος είναι αντίθετος.  Αυτά τα οποία τις τελευταίες συνεδριάσεις ακούω εδώ στην 
ολομέλεια δεν προβλέπονται και καλό θα ήταν να ξαναδιαβάσετε το σύνταγμα και τον κανονισμό. 
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 Ακούστε με!  Δεν απεμπολώ το δικαίωμά μου να μιλήσω μετά!  Να το ξεκαθαρίσουμε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, είναι θέμα διαδικασίας, κύριε Θεμιστοκλέους.  Βλέπω εδώ, έχω μπροστά μου το σύνταγμα, είναι 
μια πρακτική η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.  Δε χρειάζεται νομίζω και δεν εκτιμώ ότι είναι φρόνιμο 
κάθε φορά να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοια συζήτησης ποιος θα μιλήσει είτε πρώτος είτε τελευταίος.  Είναι 
μια πρακτική η οποία υπάρχει.  Δύναται σε οποιοδήποτε σημείο οποιοσδήποτε βουλευτής ή βουλεύτρια να 
ζητήσει τον λόγο, εάν και εφόσον θεωρεί σκόπιμο να παρέμβει και θα του επιτραπεί.  Δε νομίζω όμως στη 
συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή ότι είναι θέμα τώρα αν θα μιλήσετε πρώτος ή τρίτος.  Θεωρώ έχετε τώρα το 
δικαίωμα να τοποθετηθείτε, υπάρχει μια πρακτική την οποία θα ακολουθήσω, κύριε Θεμιστοκλέους, δε νομίζω 
να διαφοροποιείται η θέση σας με αυτή την πρακτική.  Έχετε τον λόγο, δε χρειάζεται κάθε φορά να έχουμε αυτή 
την ίδια συζήτηση. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Έχω το δικαίωμα να μιλήσω για τη διαδικασία, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και σας άκουσα προσεκτικά. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Θα με ακούσετε ακόμα λίγο. 

 Ο κανονισμός τον οποίο επικαλείστε λέει ότι ο βουλευτής δύναται κατόπιν αδείας του Πρόεδρου να 
αγορεύσει πέραν της μίας φοράς.  Πρώτον, να επεξηγήσει ουσιωδώς τι μέρος της αγορεύσεώς του το οποίο 
παρερμηνεύτηκε.  Δεύτερον, είναι εισηγητής προτάσεως ή τροποποιήσεως.  Τρίτον... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τον έχουμε κι εμείς μπροστά μας, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ε, ακούστε, κυρία, αφήστε με να τελειώσω! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, το ξέρουμε!  Μα, θεωρείτε ότι όλοι οι συνάδελφοι ή συναδέλφισσες δεν ξέρουν τον κανονισμό και θα 
τους τον υποδείξετε εσείς;  Αφού τον έχουμε μπροστά μας, ορίστε! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Δεν είπα εγώ για τους συναδέλφους.  Δεν είναι για τους συναδέλφους μου που μιλώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πείτε μας τι θέλετε! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 ...είναι για εσάς που μιλώ, κυρία! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε!  Τον γνωρίζω τον κανονισμό. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Λέει... 

 Τον γνωρίζετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Αν τον γνωρίζετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 



 
 

1717 
 

 ...τότε είναι χειρότερη η κατάσταση!  Διότι λέει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, σας άκουσα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, παρακαλώ! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Να ολοκληρώσω, κυρία! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούω, κύριε! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Είτε να αντικρούσει, λέει, ή να σχολιάσει επιχειρηματολογία ή να μιλήσει ή να τοποθετηθεί επί εγερθέντος 
νέου σημείου που εμίλησαν συνάδελφοι.  Και στο τέλος λέει είτε ακόμα για να απαντήσει σε προσωπική επίθεση.  
Αυτή η πρακτική που μας λέτε, ότι μιλούν όλοι μία φορά από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο κόμμα, δεν προνοείται 
ούτε από το σύνταγμα ούτε από τον κανονισμό.  Θέλετε να επιμένετε να συνεχίσετε;  Δικαίωμά σας! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 «Αι αγορεύσεις γίνονται κατά την σειράν εγγραφής ή της προφορικής αιτήσεως αδείας των επιθυμούντων 
να αγορεύσουν, αναλόγως της περιπτώσεως. εν περιπτώσει όμως υπάρξεως αντιθέτων γνωμών διαδέχεται τον 
αγορεύσαντα αντιλέγων βουλευτής, εφ’ όσον είναι τούτο δυνατόν. Βουλευταί αγορεύοντες εκ μέρους των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών ή των εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων πολιτικών κομματικών ομάδων, δεν 
υπόκεινται εις τους ανωτέρω κανόνας ως προς την σειράν αγορεύσεων.»  Και συνεχίζει και λέει μετά ότι υπάρχει 
μια πρακτική κ.λπ.  Οπόταν θα σεβαστώ απόλυτα... 

 Ευχαριστώ τον κ. Θεμιστοκλέους για την εισήγησή του, παρέμβασή του.  Απόλυτα σεβαστή!  Θα σεβαστώ 
την πρακτική που για χρόνια ακολουθείται και προχωράμε στη συζήτηση, συνεχίζουμε μάλλον τη συζήτηση του 
θέματος. 

 Έχετε τον λόγο κ. Θεμιστοκλέους για την τοποθέτησή σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Φαίνεται, δεν έγινα κατανοητός όσο θα έπρεπε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Σε έντονο ύφος) 

 Έληξε το διαδικαστικό, κύριε Θεμιστοκλέους! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Θα ζητήσω τον λόγο την ώρα κατά την οποία θα κρίνω εγώ, όχι εσείς! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Και τότε θα αποφασίσω κι εγώ αν θα σας δώσω τον λόγο και θα ζητήσετε άδεια.  Πολύ ωραία, 
συνεχίζουμε!  Και δεν έχω καμία διάθεση κάθε εβδομάδα να έχουμε την ίδια συζήτηση, το ξεκαθαρίζω! 

 Συνεχίζουμε με τον κ. Σωτήρη Ιωάννου και ευχαριστώ όλες και όλους για την υπομονή τους. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Καταρχάς, θεωρούμε πως η ίδρυση του Υφυπουργείου Πολιτισμού βρίσκεται προς την ορθή κατεύθυνση.  
Είναι μια πρακτική που ακολουθείται σχεδόν από όλες τις χώρες και προφανώς προσδίδει ιδιαίτερο κύρος και 
αξία στην πολιτιστική μας κληρονομιά. 

 Είναι γεγονός ότι έχουν εκφραστεί ανησυχίες και ενστάσεις κυρίως αναφορικά με το ζήτημα του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων.  Επί τη ευκαιρία θέλουμε να πούμε ότι οι λειτουργοί εκεί επιτελούν ένα εξαίρετο έργο και ο σκοπός 
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τους είναι η ανάδειξη της εθνικής και θρησκευτικής ιστορίας της Κύπρου και είμαστε βέβαιοι ότι τα άτομα αυτά 
θα αξιοποιηθούν και κατάλληλα στο υφυπουργείο. 

 Ακούστηκαν λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες, εβδομάδες, και είμαι βέβαιος ότι θα ακουστούν και στη 
συνέχεια διάφορες ενστάσεις και ανησυχίες που αφορούν το κυπριακό ζήτημα.  Με αυτή τη λογική όμως ως 
ΕΛΑΜ εμείς διαφωνούμε.  Δε θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων πάνω σε 
αυτό το ζήτημα θα επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το μέλλον των αρχαιοτήτων μας. 

 Εκφράζονται ανησυχίες για το τι θα ακολουθήσει και τι συνέπειες θα υπάρξουν σε περίπτωση λύσης του 
Κυπριακού και υπαγωγής του τμήματος στα συνιστώντα κρατίδια.  Μάλιστα αυτή την ανησυχία -και αυτό είναι 
κάτι το οποίο μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση- την εκφράζουν και κόμματα τα οποία υπερασπίζονται με σθένος 
και προωθούν τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.  Εμείς λέμε ότι, αν εφαρμοστεί στην Κύπρο η διζωνική 
δικοινοτική ομοσπονδία, η άμεση συνέπεια θα είναι πως δε θα υπάρχει ελληνισμός της Κύπρου, για να 
υπερασπιστεί τις αρχαιότητές μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά.  Τασσόμαστε ενάντια σε τέτοιου είδους 
λύσεις και όσοι σήμερα θέτουν αυτό το επιχείρημα τους καλούμε να το αντιληφθούν και στη θέση τους για το 
Κυπριακό. 

 Επίσης, κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, επί τη ευκαιρία θέλουμε να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο ζήτημα 
του ΘΟΚ και στην ανάγκη στήριξης μικρών θιάσων και ανεξάρτητων ομάδων, ώστε να διατίθενται περισσότερα 
κονδύλια σε αυτούς τους ανθρώπους που μάχονται με νύχια και με δόντια για την επιβίωσή τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Τρυφωνίδης. 

 Στο βήμα;  Πολύ ωραία! 

 Βλέπω στη συνέχεια τον κ. Χριστοφίδη, τον κ. Κουλία, τον κ. Κάρουλλα.  Δεν έχουμε ξεχάσει να 
σημειώσουμε κάποιον, έτσι;  Ωραία!  Α, συγγνώμη, ξέχασα τον κ. Ορφανίδη! 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η δημιουργία ενός Υφυπουργείου Πολιτισμού είναι μία καθολική απαίτηση των χιλιάδων συμπολιτών μας, 
επαγγελματιών καλλιτεχνών, των συναφών με τις τέχνες και τον πολιτισμό επαγγελμάτων, αλλά και ολόκληρης 
της κοινωνίας.  Είναι αδιανόητο σε μια σύγχρονη, δημοκρατική και οικονομικά ανεπτυγμένη πολιτεία ο πολιτισμός 
να βρίσκεται διάσπαρτος μεταξύ υπουργείων, ημικρατικών οργανισμών, οργανισμών ιδιωτικού δικαίου, 
τμημάτων και άλλων πολλών υπηρεσιών.  Γι’ αυτό και η θεσμοθέτηση της ίδρυσης και λειτουργίας Υφυπουργείου 
Πολιτισμού θα δώσει επιτέλους στην πολιτεία τα εχέγγυα, για να μπορεί να χαράσσει και να εφαρμόζει μια 
συνολική εθνική στρατηγική και πολιτική τόσο ως προς τη διαχείριση όσο και ως προς την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.   

 Ως Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία έχουμε συμβάλει αποφασιστικά, δημιουργικά στην υλοποίηση του 
σχετικού νομοσχεδίου που βρίσκεται ενώπιόν μας σήμερα τόσο με εισηγήσεις μας όσο και με παρεμβάσεις μας 
και στην όλη δομή του υφυπουργείου και με την κρατική ορχήστρα και με τις αρμοδιότητες του ΘΟΚ, αλλά και με 
τον διάλογο που έπρεπε να αναπτυχθεί με όλους τους καλλιτεχνικούς φορείς.  Το γεγονός ότι για τον πολιτισμό 
δαπανάται σήμερα μόνο το 0,004% του κρατικού προϋπολογισμού αποτελούσε ντροπή για όλους μας και ήταν 
μια τεράστια αντίφαση ως προς τις προσδοκίες της πολιτείας μας.   

 Θα επιμένουμε στη θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχής των φορέων του πολιτισμού στις διαδικασίες 
λήψης των αποφάσεων, ούτως ώστε αυτές να εξυπηρετούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα και του κράτους και 
των πολιτών και όχι προσωπικά συμφέροντα και φιλοδοξίες ορισμένων ατόμων.  Γιατί στον πολιτισμό, κυρίες 
και κύριοι συνάδελφοι, μπορεί να υπάρχουν κάποια χρήματα, αλλά οι περισσότεροι είτε πεινούσαν είτε πεινούν 
είτε δεινοπαθούν.  Γι’ αυτό προσδοκούμε σήμερα ότι η δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού θα καλύψει 
όλες αυτές τις ανάγκες. 

 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει η αναθεώρηση των κριτηρίων, μετά που θα λειτουργήσει το 
Υφυπουργείο Πολιτισμού, ως προς την επιχορήγηση των φορέων του πολιτισμού και ιδιαίτερα των ιδίων των 
καλλιτεχνών είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε και ως ομάδες φυσικών προσώπων.   

 Επιπρόσθετα…  Kαι αυτό ήταν, είναι και θα είναι η απαίτησή μας -είναι εδώ εκπρόσωπος του Υπουργού 
Παιδείας, ο κ. Λούης- το καταστήσαμε σαφές και άρχισε και τεκταίνεται, είναι πολύ κοντά το νομοσχέδιο για την 
κατοχύρωση του επαγγέλματος του καλλιτέχνη.  Ο καλλιτέχνης δεν είναι ένας χομπίστας που τρέφεται με τη 
δημιουργία, είναι ένας επαγγελματίας του οποίου το έργο και η προσφορά πρέπει να αναγνωρίζεται όχι μόνο 
αισθητικά και πνευματικά, αλλά με όρους οικονομικής στήριξης.  Το νομοσχέδιο που τεκταίνεται αυτή τη στιγμή 
για την επαγγελματική κατοχύρωση των καλλιτεχνών για εμάς έπρεπε να ήταν εδώ ταυτόχρονα σήμερα, να 



 
 

1719 
 

ψηφίζεται μαζί με το υφυπουργείο. Όμως, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους αρμοδίους του υπουργείου ότι θα έρθει 
πολύ σύντομα, για να ψηφιστεί και αυτό, για να είναι πλήρως κατοχυρωμένη η επαγγελματική κοινότητα των 
καλλιτεχνών.   

 Όσον αφορά το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος του συνολικού 
πολιτισμού μας, επιτελεί ένα αξιόλογο έργο, διαφυλάσσοντας την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, όμως 
την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να γίνουν νέες οργανωτικές δομές για το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων που να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη εποχή και να του δώσουν την ώθηση για το μέλλον.  Γιατί, 
ενώ κάμνει τρομερή δουλειά, υπάρχουν και σοβαρές αδυναμίες που, αν τις λύναμε -και απαιτούμε να λυθούν με 
τη δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού και την ένταξη του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο υφυπουργείο- θα 
μπορεί με περισσότερη ζέση και δύναμη να επιτελέσει το έργο του και αυτό ζητούμε και απαιτούμε και θα 
καραδοκούμε, για να γίνει.   

 Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία επίσης οι αρχαιότητες να μη βρίσκονται στο όλο φάσμα του πολιτισμού.  
Γι’ αυτό, κατανοώντας και τους επαγγελματίες που είναι στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, θα δώσουμε αυτή την ώθηση 
και να μας κατανοήσουν και εκείνοι και να μας εμπιστευτούν ότι θα είμαστε μαζί τους, για να γίνει σωστή δομή 
για αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος Αρχαιοτήτων.   

 Τελειώνοντας, η ψήφιση του νομοσχεδίου που έχουμε μπροστά μας θα αποτελεί την έμπρακτη στήριξη 
της πολιτείας στον πολιτισμό, στην καλλιτεχνική δημιουργία, στους ανθρώπους των τεχνών και στο ευρύτερο 
πολιτικό γίγνεσθαι του τόπου, μια στήριξη η οποία, λόγω των ιδιάζουσων συνθηκών που βιώνουμε τα τελευταία 
δύο, τρία χρόνια, θα έπρεπε να είναι πιο έντονη και πιο ουσιαστική από το κράτος.  Δε θέλουμε να θυμηθούμε… 
Πολύ καλά τα επιδόματα που έχουν δοθεί, όμως θα έπρεπε να ήταν και περισσότερα και όχι κατόπιν ουσιαστικής, 
αν θέλετε, πίεσης από κανέναν.  Οι καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε όλοι ότι 
ήταν οι μόνοι που δεν έπαιρναν έστω και ένα ευρώ από την πολιτεία.  Όλοι συμβάλαμε, αλλά αποτελούσε μια 
περίοδο ντροπής για όλους μας.   

 Ο πολιτισμός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας και είναι η συνείδηση του 
λαού και τον καθρέφτη της Κύπρου δεν πρέπει να τον αφήσουμε να ραγίσει.   

 Τελειώνοντας, κλείνω, παραφράζοντας την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη: «Ο πολιτισμός είναι η 
κληρονομιά μας, είναι η περιουσία μας και, αν τον χάσουμε αυτόν, δεν είμαστε κανείς».   

 Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τον πρόεδρο, τον αναπληρωτή πρόεδρο και τους υπόλοιπους 
συναδέλφους της επιτροπής Παιδείας για την άψογη συνεργασία που είχαμε, για να φέρουμε σήμερα ενώπιον 
όλων σας τα σχετικά νομοσχέδια, τη γραμματεία της επιτροπής Παιδείας, καθώς τον υπουργό, τα στελέχη του 
Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Μεταφορών, όλους τους φορείς του πολιτισμού, του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων και όλους όσους έχουν συμβάλει, για να είμαστε εδώ σήμερα, για να κάνουμε μια νέα αρχή για τον 
πολιτισμό μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Στη συνέχεια είναι ο κ. Κουλίας. 

 Κύριε Κουλία.  Στο βήμα;  Πολύ ωραία!  Σας ακούμε. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Δεν είναι ένα από τα αντικείμενα που ασχολούμαι, που είμαι στις ανάλογες επιτροπές, αλλά ιδιαίτερα σ’ 
αυτό το θέμα, της μεταφοράς του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, παρακολούθησα μετά 
μεγάλου ενδιαφέροντος ποια είναι η εξέλιξη.  Αυτό το νομοσχέδιο συζητείται από τον Σεπτέμβρη του ՚21, σχεδόν 
έν’ τα γενέθλια του, έχει έναν χρόνο.  Και διαπίστωσα μετά μεγάλης έκπληξης ότι κάποιοι σήκωσαν λάβαρα και 
επανάσταση να μην πάει το Τμήμα Αρχαιοτήτων εις το Υφυπουργείο Πολιτισμού.  Δηλαδή, μεσ’ τούντην αίθουσα 
έχει κανέναν που μπορεί να φανταστεί το μουσείο της Ακρόπολης να έν’ εις τες συγκοινωνίες της Ελλάδος;  
Μπορείτε να φανταστείτε το μουσείο του Λούβρου, μητροπολιτικά μουσεία να είναι στο Υπουργείο Συγκοινωνιών 
και Έργων;  Και μάλιστα μετ’ εκπλήξεως διαπίστωσα ότι καμπόσοι που εσηκώσαν μπαϊράκι -και επιστήμονες 
μάλιστα, αρχαιολόγοι μάλιστα- οργανωμένα ή ανοργάνωτα, επκιάσαν τους βουλευτές όλους, δεν ξέρω αν εφήκαν 
κανέναν πίσω, ότι περίπου είναι μεγάλο έγκλημα να μετακινηθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων και να πάει στο 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή στο υφυπουργείο.  Αν είναι δυνατόν δηλαδή!  Μου προκάλεσε μεγάλη 
θλίψη.   
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 Εγώ δεν είμαι φιλοκυβερνητικός βουλευτής ούτε κυβερνητικός ούτε καν φιλοκυβερνητικός!  Αλλά, εδώ 
οφείλω να χαιρετίσω τη στάση της κυβερνήσεως που έφερε αυτό το νομοσχέδιο.  Και ιδιαίτερα για μας τους 
πρόσφυγες που άπτεται… Αφού ήγειραν και συνταγματικά θέματα, έπρεπε οι πρώτοι και καλύτεροι να 
χειροκροτούμε που έγινε αυτό το Υφυπουργείο Πολιτισμού και να ενταχθούν οι αρχαιότητες.  Τότε που το είδα, 
όταν ήμουν πρόεδρος της επιτροπής Συγκοινωνιών και μου είπαν «έν’ τζιαι οι αρχαιότητες δικές σου», έμεινα 
έκπληκτος!  Λαλώ τους «μα, καλά, τα αρχαία έν’ εις το Συγκοινωνιών;».  Μου είπαν «ναι».  Όταν ρώτησα, μου 
είπαν «υπάρχουν κάποιες δυσκολίες» και ούτω καθεξής, όμως κακώς δε μετακινήθηκε τόσα χρόνια.  Φυσικά, οι 
αρχαιότητες έμειναν ο φτωχός συγγενής, εξ ου και δεν αξιωθήκαμε να κάμουμε ένα μουσείο της προκοπής και 
εμείναμε με εκείνο που μας εκληροδότησε η βρετανική αποικιοκρατία.  Τόσο ενδιαφερόμαστε για τον πολιτισμό 
μας!   

 Όμως, θέλω να πω κάτι που έν’ πολλά σημαντικό για αυτούς που ανάμειξαν και το εθνικό θέμα και τα δύο 
κράτη και τες ομοσπονδίες και τα συνιστώντα κρατίδια και εκατό τέχνες!  Θέλω να διαβάσω κάτι, συνάδελφοι, 
για να είμαστε όλοι ενήμεροι, και υποχρέωση έχω να σας το φέρω ενώπιόν σας, ενώπιον της ολομέλειας:  «Δεν 
υπάρχουν κοινοτικά υπουργεία ή υφυπουργεία, δυνάμει του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των 
Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί του Υπουργείου Παιδείας Νόμου 12 του 1965 και 
δυνάμει του Δικαίου της Ανάγκης οι εξουσίες της Κοινοτικής Συνέλευσης μετεφέρθησαν στην κεντρική 
κυβέρνηση.  Ο νόμος κρίθηκε συνταγματικός δυνάμει του Δικαίου της Ανάγκης.  Ο Νόμος 12 του 1965 δε 
μεταβίβασε τες αρμοδιότητες της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως μόνο στο Υπουργείο Παιδείας.  Η 
νομοθετική αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι κεντρικές αρμοδιότητες για 
εκπαιδευτικά, μορφωτικά, διδακτικά θέματα μεταβιβάστηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, οι υπόλοιπες εκτελεστικής 
φύσης μεταβιβάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, οι δικαστικές εξουσίες μεταβιβάστηκαν στο Ανώτατο 
Δικαστήριο και στα δικαστήρια που υπάγονται σ’ αυτό.  Όλα τα πιο πάνω όργανα ασκούν αρμοδιότητες κεντρικής 
κυβερνήσεως.  Δεν είναι κοινοτικό όργανο η Βουλή, όταν νομοθετεί για θέματα παιδείας και πολιτισμού, ούτε 
είναι κοινοτικό όργανο το Ανώτατο Δικαστήριο, όταν δικάζει υποθέσεις σε αυτά τα πεδία, ούτε είναι κοινοτικό 
όργανο το Υπουργικό Συμβούλιο που λαμβάνει αποφάσεις ούτε είναι κοινοτικό όργανο το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού.  Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το άρθρο 54 του συντάγματος 
ως σώμα.  Ο Υπουργός της Παιδείας δεν εκπροσωπεί την Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση, αλλά το κράτος ως 
σύνολο.  Ο Υπουργός της Παιδείας δεν εκλέγεται άλλωστε από την Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση, η οποία έχει 
εξάλλου αυτοδιαλυθεί, αλλά αντίθετα διορίζεται και παύεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως ακριβώς 
και οι υπόλοιποι δέκα υπουργοί της κυβέρνησης -τώρα έν’ περισσότεροι με τους υφυπουργούς. 

 Αν υπάρξει λύση του Κυπριακού ομοσπονδιακής φύσεως, τότε το νέο ομοσπονδιακό σύνταγμα θα 
προβλέπει με ποιο τρόπο θα ασκούνται οι δικαιοδοσίες.  Δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τα ερωτήματα αυτά σε 
ποιο υπουργείο θα υπάγεται διοικητικά το Τμήμα Αρχαιοτήτων.  Υπάρχει εξάλλου θεμελιώδης έλλειψη 
κατανόησης του περιεχομένου της πρότασης της ελληνοκυπριακής πλευράς για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, 
ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με αυτήν, εφόσον η λογική της αποκέντρωσης είναι ακριβώς πως 
η εξουσία παραμένει στην κεντρική κυβέρνηση και εκχωρείται στις ομόσπονδες πολιτείες μέσω αποκέντρωσης, 
χωρίς επομένως να εκφεύγει της κεντρικής εξουσίας.   

 Δεν υπάρχουν επομένως εδώ συνταγματικές γκρίζες ζώνες και είναι πραγματικά κρίμα εκλεκτοί 
επιστήμονες στο πεδίο της αρχαιολογίας να προβάλλουν με τόσο πάθος και ένταση αντιλήψεις που μόνο 
δεικνύουν έλλειψη βασικής κατανόησης του γνωστικού πεδίου το οποίο επικαλούνται, που εν προκειμένω δεν 
είναι η αρχαιολογία.  Η συνταγματική λειτουργία του κράτους, η διολίσθηση του κυπριακού ζητήματος και άλλα 
παρόμοια ζητήματα δε σχετίζονται καθόλου με το διοικητικής φύσης ερώτημα πού θα υπαχθεί το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων». 

 Τάδε έφη Αιμιλιανίδης.  Το διάβασα, για να ξεκαθαρίσει πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας στο μυαλό ενός 
εκάστου εξ υμών και καθεμιάς ποιο είναι το νομικό πεδίο.  Εμείς αμφισβητούμε ότι το κράτος είναι ένα τζιαι, αν 
κάμουμεν ομοσπονδιακό κράτος, εννά ’ν δύο κράτη;  Εννά τα μοιράσουμεν;  Εκτός αν θα κάμουμεν διχοτόμηση, 
δύο κράτη.  Ε, δε δεχόμαστε, κύριοι!  Το κράτος είναι ένα και ενιαίο και ορθώς έπραξε η κυβέρνηση. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Κουλία. 

 Κύριε Ορφανίδη. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους. 

 Όχι, δεν έχετε τον λόγο.  Εντάξει;  Και επειδή είστε και σωστός, στο σύνταγμα, άρθρο 73 (7), λέει: «Ο 
βουλευτής δεν δύναται να αγορεύση εις συνεδρίασιν της Βουλής των Αντιπροσώπων εάν δεν εγγραφή 
προηγουμένως εις τον οικείον πίνακα ή εάν δεν λάβη παρά του προεδρεύοντος την προς τούτο άδειαν».  Δεν 
έχετε άδεια, κύριε Θεμιστοκλέους. 
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 Έληξε το θέμα, συνεχίζουμε. 

 Κύριε Ορφανίδη, συνεχίστε, έχετε τον λόγο.  Απολογούμαι για τη διακοπή. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Για κάποιον που ακούει για πρώτη φορά το θέμα αυτό ασφαλώς θα δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά.  
Τα ερωτηματικά αυτά προκύπτουν μέσα από τη διαχρονική πορεία από τη δημιουργία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι γνωστό ότι ιδρύθηκε το 1960 και το Τμήμα Αρχαιοτήτων δεν 
υπάγετο μέχρι τότε σε κανένα υπουργείο.  Ασφαλώς, κάποιος θα διερωτάται «μα, ήταν στο Υπουργείο 
Μεταφορών και δεν ήταν στο Υπουργείο Παιδείας;».  Και το δίκαιο ήταν να ήταν στο Υπουργείο Παιδείας.  Το 
Υπουργείο Παιδείας όμως δημιουργήθηκε το 1965 με το δίκαιο της ανάγκης.  Και αυτά οφείλουμε να τα 
καταλαβαίνουμε.  Είναι η ακριβής ιστορία, το πώς ξεκίνησε.  Υπήρχε λόγος να υπαχθεί στο Υπουργείο 
Μεταφορών.  

 Αναφέρθηκε προηγουμένως για τα υφυπουργεία που συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο.  Να 
σημειώσω ότι το υφυπουργείο δεν έχει δικαίωμα ψήφου.  Και το Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο δεν υπάγετο 
προηγουμένως, όπως ασφαλώς έπρεπε να υπάγετο, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, δεν αποτελούσε συσταθέν 
υπουργείο της τότε δημιουργηθείσας Κυπριακής Δημοκρατίας.  Αυτά προς αποκατάσταση της ιστορικής 
αναδρομής. 

 Να αναφέρω ότι μόνο ένας δικηγόρος εκ των όσων άλλων έχουν τοποθετηθεί έχει τοποθετηθεί με τον 
τρόπο που ανάφερε ο αγαπητός συνάδελφος προηγουμένως.  Και να σημειώσω ότι και κανένας αρχαιολόγος 
δεν έχει τοποθετηθεί για κάτι το διαφορετικό.  Σεβαστή η κάθε άποψη, εμείς θεωρούμε και κρίνουμε ότι το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων πρέπει να παραμείνει στο υφιστάμενο υπουργείο, γι’ αυτό έχουμε καταθέσει και τις σχετικές 
τροπολογίες, για τες οποίες το σώμα θα αποφασίσει μετά από το τέλος της συζήτησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Ορφανίδη.   

 Τον λόγο έχει ο κ. Χριστοφίδης και τελευταίος ομιλητής στη συνέχεια ο κ. Κάρουλλας. 

 Κύριε Χριστοφίδη, στο βήμα;  Ωραία. 

 Παράλειψή μου -μέχρι να πάρει τη θέση του ο κ. Χριστοφίδης- δεν έχω καλωσορίσει και τον κ. Λούη 
Κυπριανού. 

 Σας ακούμε. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ:     

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η ίδρυση ενός φορέα που να ασχολείται αποκλειστικά με την πολιτιστική δημιουργία και ανάπτυξη στον 
τόπο μας είναι πάγια επιδίωξη του ΑΚΕΛ εδώ και πολλά χρόνια.  Είναι καλά γνωστή σε όλους η συστηματική 
ενασχόληση και δράση του ΑΚΕΛ σε σχέση με τον πολιτισμό.  Στη βάση, θέλω να θυμίσω, γνωματεύσεων 
προηγούμενων Γενικών Εισαγγελέων για την αντισυνταγματικότητα δημιουργίας υφυπουργείων οι προσπάθειές 
μας επικεντρώθηκαν στη δημιουργία ενιαίας αρχής πολιτισμού.  Σήμερα και στη βάση μιας νέας γνωμάτευσης 
έχουμε μπροστά μας μια νέα πρόταση για δημιουργία υφυπουργείου, αυτή τη φορά Υφυπουργείου Πολιτισμού.  
Μια τέτοια προσπάθεια δημιουργίας μιας δομής που να εξειδικεύεται στα ζητήματα πολιτισμού κινείται προς τη 
σωστή κατεύθυνση.  Κάθε πολιτική θέση όμως κρίνεται με βάση τρία στοιχεία: το περιεχόμενό της, από πού 
προέρχεται και σε τι αποσκοπεί. 

 Το πρώτο το οποίο θέλουμε να πούμε είναι το εξής:  Εννιά χρόνια ξηρασίας και άπνοιας στον χώρο του 
πολιτισμού γίνεται προσπάθεια να διαγραφούν και να ξεχαστούν, κάτω από την προσπάθεια να πείσει η 
κυβέρνηση ότι νοιάστηκε επιτέλους για τον πολιτισμό, επειδή, μερικούς μήνες πριν να ολοκληρωθεί η δεύτερή 
της θητεία, θα λειτουργήσει Υφυπουργείο Πολιτισμού για περίπου έξι μήνες.  Δυστυχώς όμως για τους 
κυβερνώντες ο κυπριακός λαός και ιδιαίτερα οι άνθρωποι του πολιτισμού θυμούνται.  Η διακυβέρνηση 
Συναγερμού θα μείνει στην ιστορία ως η κυβέρνηση που οδήγησε στους δρόμους εκατοντάδες δημιουργούς, για 
να τους δώσουν τελικά €300 τον μήνα.  Η κυβέρνηση κατά τη θητεία της οποίας δεκάδες δημιουργοί, ακόμα τζιαι 
προχθές, ζητούν την παραίτηση του αρμοδίου υπουργού, γιατί δεν εκαταφέραμεν καν να εκπροσωπηθούμε στην 
Μπιενάλε της Βενετίας.  Η κυβέρνηση που είναι απούσα από την πολιτιστική δραστηριότητα, η κυβέρνηση της 
οποίας η αισθητική είναι η αισθητική της Άντζελας Δημητρίου!   
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 Το δεύτερο το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, επειδή έγινε τζιαι σήμερα μεγάλος λόγος, όπως και σε 
προηγούμενες συνεδρίες, για παρασκήνιο και για πιέσεις, είναι το εξής:  Το παρασκήνιο που έγινε, αν θέλουμε 
να είμαστε ειλικρινείς, είναι οι συνεχείς πιέσεις του Υπουργού Παιδείας, για να διασφαλίσει όχι ότι θα έχουμε 
Υφυπουργείο Πολιτισμού -που σε αυτό συμφωνούμε όλοι- αλλά για να διασφαλίσει ότι το υφυπουργείο θα ήταν 
ακριβώς όπως το ήθελαν οι κυβερνώντες.   

 Είναι γεγονός ότι μπροστά στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής έφθασε ένα πολύ πρόχειρο νομοσχέδιο 
από την κυβέρνηση, το οποίο βελτιώθηκε αισθητά από τη δουλειά και την προσπάθεια που έγινε στην επιτροπή.  
Από την πρώτη στιγμή υπήρξε ένα βασικό ζήτημα διαφωνίας: η μεταφορά ή όχι του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο 
Υφυπουργείο Πολιτισμού.  Τη θέση αυτή υπερασπίστηκε με φανατισμό η κυβέρνηση του Συναγερμού.  Το 
επιχείρημα ήταν ότι όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό πρέπει να είναι κάτω από το υφυπουργείο.  
Το επιχείρημα όμως δεν ήταν ειλικρινές.  Γιατί, αν ήταν ειλικρινές, δε θα χρειαζόταν να προσθέσει η επιτροπή τη 
Συμφωνική Ορχήστρα, για παράδειγμα, και άλλους οργανισμούς πολιτισμού οι οποίοι έντεχνα αποκλείστηκαν 
από την κυβέρνηση.   

 Λέει επίσης η κυβέρνηση ότι δεν είναι δυνατό να έχουμε Υφυπουργείο Πολιτισμού χωρίς τες αρχαιότητες.  
«Ειδάλλως», μας είπαν, «τι θα κάμνει αυτό το υπουργείο;».  Πρόκειται ίσως για την πιο κυνική ομολογία ότι επί 
ημερών αυτής της κυβέρνησης ο πολιτισμός στην Κύπρο έχει ένδοξο παρελθόν, αλλά προφανώς δεν έχει παρόν 
και μέλλον.   

 Προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα να καταδείξουμε ότι η υπαγωγή του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο 
Υφυπουργείο Πολιτισμού θα δημιουργήσει λειτουργικές και πολιτικές περιπλοκές.  Αλλά η προσέγγιση του 
υπουργείου και πάλι ήταν κυνική.  Στην πρόταση που έχουμε μπροστά μας, που έφερε η κυβέρνηση, τι είναι, 
αγαπητοί συνάδελφοι, ουσιαστικά το Υφυπουργείο Πολιτισμού;  Είναι υπάλληλοι που υπάγονται στο Τμήμα 
Αρχαιοτήτων, που είναι και μεγάλο τμήμα, και υπάλληλοι που υπάγονται στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας.  Αντί δηλαδή να σχεδιάσουν μια δομή με όραμα, με βάθος, με προεκτάσεις στο μέλλον, 
με στόχο την πολιτιστική ανάπτυξη, επιχειρείται συρραφή δύο υπηρεσιών τζιαι βεβαίως φυσιολογικά 
διερωτώνται, αν δεν παν με υπάλληλοι του Τμήματος Αρχαιοτήτων, τι θα είναι αυτό το υφυπουργείο!   

 Η πιο σημαντική όμως πτυχή που αφορά το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι η πολιτική, συνταγματική πτυχή.  
Να δούμε όμως, αγαπητοί συνάδελφοι τζιαι αγαπητές συναδέλφισσες, ποιοι προέταξαν το Κυπριακό τζιαι 
ενέπλεξαν το Κυπριακό με τες αρχαιότητες.  Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έγινε παράδειγμα λειτουργίας -όχι από εμάς 
βέβαια- της χαλαρής ομοσπονδίας στα χείλη του προέδρου του Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου τζιαι του κ. 
Αναστασιάδη.  Μάλιστα, θέλω να θυμίσω ότι η εργαλειοποίηση των αρχαιοτήτων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων 
προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει επίσης στο έγγραφο που ετοίμασε το Προεδρικό για τη χαλαρή ομοσπονδία 
και αποκαλύφθηκε στον τύπο δημόσια.   

 Άρα, να μην έχετε καμία αμφιβολία, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι με την υπερψήφιση της υπαγωγής 
του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού είναι σχεδιασμούς Αβέρωφ Νεοφύτου, Νίκου 
Αναστασιάδη και άλλων περί χαλαρής ομοσπονδίας που ψηφίζετε. 

 Υπάρχει όντως ακόμα μια πολιτική πτυχή που αφορά στο Κυπριακό.  Δεν είναι τυχαίο που οι αρχαιότητες 
στο σύνταγμά μας υπάγονται σε ένα από τα υπουργεία που προβλέπονται από το σύνταγμα για την κεντρική 
κυβέρνηση.  Ούτε είναι τυχαία η προσπάθεια που κατέβαλαν στις διαπραγματεύσεις οι Πρόεδροι Παπαδόπουλος 
και Χριστόφιας, για να είναι οι αρχαιότητες ομοσπονδιακή αρμοδιότητα ή, αν θέλετε, υπόθεση της κυβέρνησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.   

 Είναι γιατί εμείς δε θέλουμε να δούμε τες αρχαιότητές μας να τες χειρίζεται καμιά κοινότητα ξεχωριστά, με 
τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για την ιστορία και τον πολιτισμό μας.  Υπάρχουν τέλος και λειτουργικά 
θέματα που δημιουργούνται με την υπαγωγή του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο υφυπουργείο.  Το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων με τη μεταφορά του στο υφυπουργείο αποστερείται της υποστήριξης των τεχνικών τμημάτων του 
Υπουργείου Μεταφορών, όπως των Δημόσιων Έργων, των Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης 
Ελέγχου και άλλων, χωρίς να προβλέπεται ποιος θα τα αντικαταστήσει στη νέα κατάσταση πραγμάτων.  Αυτό το 
άλμα στο κενό μάλιστα γίνεται την ώρα που το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει μπροστά του να υλοποιήσει τεράστιας 
σημασίας τεχνικά έργα, όπως το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στη Λευκωσία, με προϋπολογισμό πέραν των €110 
εκατομ., την ώρα που διενεργεί έργα συντήρησης σε δεκάδες αρχαία μνημεία και πολλά άλλα. 

 Ο εισηγητής ισχυρίζεται ότι η παραμονή των αρχαιοτήτων στο κεντρικό κράτος διασφαλίζεται με την 
υπαγωγή του υφυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  Όμως, απλή ανάγνωση του νομοσχεδίου, για όσους 
το διάβασαν, καταδεικνύει ότι ο υφυπουργός θα παίρνει οδηγίες και θα λογοδοτεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και 
όχι στον Πρόεδρο.  Παράλληλα, ο Υπουργός Παιδείας δηλώνει ότι εξουσίες που σύμφωνα με τον περί 
Αρχαιοτήτων Νόμο ανήκουν στον Υπουργό Μεταφορών θα παραμείνουν στον Υπουργό Μεταφορών.  Οι 
αντιφάσεις στις τοποθετήσεις του Υπουργού Παιδείας αποκαλύπτουν τις εγγενείς αδυναμίες του νομοσχεδίου, 
που θα περιπλέξουν το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε περιπέτειες.  Η σύγχυση που δημιουργεί το νομοσχέδιο στη 
διάκριση των εξουσιών επί των αρχαιοτήτων μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργικού 
Συμβουλίου είναι βέβαιο ότι θα περιπλέξει τις δυνατότητες του Τμήματος Αρχαιοτήτων να ασκεί έγκαιρα και 
αποτελεσματικά το έργο του. 
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 Σύγχυση θα προκύψει και στη διάκριση των ρόλων μεταξύ του υφυπουργού και του αρμοδίου υπουργού, 
αφού λόγω των γνωστών συνταγματικών κωλυμάτων ουσιαστικές εξουσίες περί αρχαιοτήτων θα μείνουν σε 
υπουργό και όχι σε υφυπουργό.  Με το νομοσχέδιο ο νομικός καθορισμός του όρου «αρχαιότητα» αναθεωρείται, 
σε σχέση, σε σύγκριση πάντα με τον ορισμό στον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, με αρνητικό τρόπο: υπάρχει 
περιορισμός και συρρίκνωση της έννοιας.  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αρχαιοτήτων επί των αρχαιοτήτων 
στα κατεχόμενα επίσης συρρικνώνονται και περιορίζονται απλώς στον υφιστάμενο νόμο στην ανάγκη 
καταγραφής και τεκμηρίωσης.  Διεκδικούμε λοιπόν την εφαρμογή όλων των εξουσιών που προβλέπει ο περί 
Αρχαιοτήτων Νόμος σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Μέσα από τη συζήτηση στην επιτροπή Παιδείας καταφέραμε να επιφέρουμε, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, 
συναδέλφισσες, σημαντικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο.  Θέλουμε να σταχυολογήσουμε τις σημαντικότερες.  Η 
αναφορά, η στήριξη και η συνεργασία των κοινοτήτων και των θρησκευτικών ομάδων της πατρίδας μας, η 
υπαγωγή στο υφυπουργείο της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και άλλων πολιτιστικών οργανισμών, που είχαν 
καταρχάς αποκλειστεί, η υποχρέωση του υφυπουργείου να καταθέσει κανονισμούς που να ρυθμίζουν με 
διαφάνεια και αξιοκρατία τις χορηγίες προς τους πολιτιστικούς φορείς.  Αυτή την τελευταία βελτίωση επιχειρεί να 
καταργήσει ο Συναγερμός με τροπολογία που έχει υποβάλει και με την οποία διαφωνούμε βέβαια έντονα. 

 Υποβάλλουμε σήμερα μια σειρά από τροπολογίες για περαιτέρω βελτίωση του κειμένου, από τις οποίες 
ξεχωρίζουμε την πρόταση -και θέλω να το υπογραμμίσω- για σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών, κάτι που θα 
επιτρέψει την ουσιαστική εμπλοκή των ανθρώπων του πολιτισμού και των οργανωμένων τους φορέων στα του 
υφυπουργείου. 

 Σημαντική είναι και η τροπολογία που υποβάλλουμε, για να στηριχθεί και να υπογραμμιστεί ο ρόλος του 
ΘΟΚ και του κρατικού θεάτρου. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

 Ψηφίζουμε σήμερα τη δημιουργία ενός Υφυπουργείου Πολιτισμού το οποίο θα λειτουργήσει για περίπου 
ένα εξάμηνο, πριν να εκπνεύσει η θητεία της παρούσας διακυβέρνησης.  Οι δομές από μόνες τους δεν παράγουν 
αποτελέσματα ούτε εκφράζουν πολιτικές.  Το πλέον κρίσιμο λοιπόν στοιχείο παραμένει.  Ποια πολιτική, τι 
πολιτική θα εφαρμόσει αυτό το υφυπουργείο;  Όταν για παράδειγμα λέμε ότι οι δαπάνες για τον πολιτισμό είναι 
0,004% τζιαι βασική θέση της κυβέρνησης είναι ότι το υφυπουργείο θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, δηλαδή δε 
θα δώκουν ούτε σεντ παραπάνω για τον πολιτισμό, μπορείτε να αντιληφθείτε!  Θα υπάρχει επιτέλους όραμα για 
τον πολιτισμό;  Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι, όπως αποδεικνύει η εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας, εάν 
συνεχιστεί η διακυβέρνηση Συναγερμού, ακόμα και με την ύπαρξη του υφυπουργείου, δεν πρόκειται να 
βελτιωθούν ουσιωδώς τα πράγματα. 

 Η πατρίδα μας αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση η οποία είναι τζιαι πολιτιστική κρίση, είναι και αξιακή κρίση.  
Χρειάζεται ένα ισχυρό όραμα και βούληση, για να αξιοποιήσουμε τον τεράστιο ιστορικό πλούτο που διαθέτουμε, 
τα σύγχρονα ρεύματα στην Κύπρο και διεθνώς, τον πλούτο των ανθρώπων του πολιτισμού, των δημιουργών 
μας, για να τραβήξουμε μπροστά και να μετατρέψουμε την κρίση και την παρακμή σε καλλιέργεια και πολιτιστική 
ακμή. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Κάρουλλα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον κ. Κυπριανό Λούη, που είχε σημαντικό ρόλο στην εποπτεία αυτής της 
προσπάθειας εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.  Να ευχαριστήσω τόσο τον πρόεδρο της 
επιτροπής όσο και τον αναπληρωτή πρόεδρο και τους συναδέλφους που εργαστήκαμε για εννέα σχεδόν μήνες, 
για να έχουμε σήμερα αυτό το θέμα ενώπιόν μας, αλλά και τη γραμματεία της επιτροπής, τη Θεοδώρα και την 
Κυριακή, για την πολύτιμή τους βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια. 

 Είμαστε εδώ σήμερα ενώπιον μια ιστορικής ευκαιρίας, διότι η κυβέρνηση κρίνει -κι εμείς ως κοινοβούλιο- 
ότι έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες, ούτως ώστε ο θεσμός του Υφυπουργείου Πολιτισμού να αναλάβει 
ολοκληρωμένα και συστηματικά την πολιτιστική διακυβέρνηση του τόπου.  Είναι με πολύ μεγάλη ικανοποίηση 
και πρωτίστως με ύψιστη και μεστή πολιτική βούληση που είμαστε σήμερα εδώ ενώπιον του κυπριακού λαού, 
για να μετουσιώσουμε σε πράξη αυτό τον σπουδαίο θεσμό. 
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 Αποτελεί η εξέλιξη αυτή σήμερα ένα ακόμη αποτέλεσμα της επιβαλλόμενης συνεργασίας μεταξύ 
νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, για να υλοποιούμε πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο 
τόπος, για να τον οδηγούμε πιο μπροστά, εκσυγχρονίζοντάς τον αδιάλειπτα και όχι να μηδενίζουμε ή να 
αμφισβητούμε τα πάντα, αλλά με γόνιμες εισηγήσεις να βελτιώνουμε την όποια προσπάθεια. 

 Μέσα από τη διάγνωση των αναγκών για τη σύσταση των νέων υφυπουργείων είμαστε εδώ σήμερα για 
το πέμπτο σε σειρά υφυπουργείο μετά τα τέσσερα τα οποία έχουμε ψηφίσει σε αυτό το κοινοβούλιο και έχουμε 
σήμερα εδώ ενώπιόν μας το Υφυπουργείο Πολιτισμού, για τον οποίο πολιτισμό του τόπου μας στη μακραίωνη 
αυτή ιστορία των εννέα χιλιάδων χρόνων πρέπει να είμαστε περήφανοι ως λαός.  Και οφείλουμε με αυτή την 
προσπάθεια σήμερα να τονώσουμε ακόμη περισσότερο την ταυτότητά μας, την πολιτιστική δημιουργία μας, για 
να αφήσουμε ένα ισχυρό αποτύπωμα στον τόπο μας, για το μέλλον του τόπου μας, αξιοποιώντας το παρελθόν 
και προστατεύοντας το παρελθόν.  

 Η λειτουργία αυτού του θεσμού σήμερα συμβάλλει στον μέγιστο, στον βέλτιστο συντονισμό και τη 
συστηματική πολιτική διαχείριση των σχετικών με τον πολιτισμό δραστηριοτήτων.  Προνοεί την αυτόνομη δομή, 
τη χάραξη πολιτικής, τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας φυσιογνωμίας 
και τη δυνατότητα πρόσβασης ολόκληρου του λαού μας, του συνόλου των πολιτών μας στα αγαθά της 
πολιτιστικής δημιουργίας.  Στο υπό ίδρυση υφυπουργείο οι διάσπαρτες μέχρι σήμερα υπηρεσίες -το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων, η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, ο ημικρατικός Θεατρικός 
Οργανισμός Κύπρου- έρχονται σήμερα κάτω από μια ενιαία σκεπή, για να συμβάλει καθείς με τον τρόπο του, 
κάτω από την οργανωτική δομή που μας έχει παρουσιαστεί στην επιτροπή Παιδείας, στην ολοκληρωμένη αυτή 
συστηματική προσπάθεια για τον πολιτισμό του τόπου μας. 

 Έχουν ακουστεί πολλά για το Τμήμα Αρχαιοτήτων, του οποίου την εγνωσμένη προσφορά, τη δυναμική 
του παρουσία για τη συνεχή ενδυνάμωση της ταυτότητάς μας και του πολιτιστικού μας γίγνεσθαι ουδείς σε αυτή 
την αίθουσα αμφισβητεί.  Με βάση τη δομή που μας έχει παρουσιαστεί, ναι, όντως αποτελεί -τολμώ να το πω- 
το μισό υφυπουργείο με τη Διεύθυνση Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  Το Τμήμα Αρχαιοτήτων αποτελεί ουσιαστικά 
ένα σημαντικό μέρος αυτής της νέας προσπάθειας. 

 Έχουν ακουστεί πολλές ανησυχίες και ενώπιον της επιτροπής και εδώ σήμερα.  Απαντούμε· έχει παρθεί 
απόφαση από το ανώτατο διοικητικό όργανο του κράτους μας, το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη μεταφορά του 
τμήματος αυτού από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στο νέο Υφυπουργείο Πολιτισμού.  Δε 
νοείται πολιτισμός -αυτό που νοηματοδοτούμε ως πολιτισμό- χωρίς αρχαιότητες.  Δε νοείται σε κανένα κράτος 
Υφυπουργείο Πολιτισμού χωρίς τις αρμοδιότητες των αρχαιοτήτων.  Για να μιλάμε και να εννοούμε συστηματική 
και ολοκληρωμένη διαχείριση του πολιτισμού, δε νοείται να μη στηριζόμαστε στην πηγή της πολιτιστικής μας 
δημιουργίας, που είναι οι αρχαιότητες.  Το ίδιο πράττουμε κι εμείς, όχι γιατί αντιγράφουμε απλώς ένα μοντέλο, 
μα καίρια τονίζουμε ότι η βάση της πολιτιστικής μας ταυτότητας και δημιουργίας είναι οι αρχαιότητες. 

 Με βάση τον νόμο περί Αρχαιοτήτων, άρθρο 3, οι αρχαιότητες αποτελούν ιδιοκτησία της κυβέρνησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι η εξουσία λήψης αποφάσεων για τις αρχαιότητες ανήκει 
μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το ανώτατο πολιτικό συλλογικό όργανο του τόπου.  Άρα, ούτε μειώνουμε ούτε 
υποβαθμίζουμε την αξία και την πολιτική σημασία των αρχαιοτήτων με τη μεταρρύθμιση αυτή.  Αντιθέτως! 

 Επιπλέον, ας διερωτηθούμε για τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους του τουρισμού και της ναυτιλίας.  
Έχουν υποστεί ζημιά ή υποβάθμιση ή μήπως διαχειριζόμαστε τα θέματα αυτά ολοκληρωμένα και τα 
αναβαθμίζουμε ανταγωνιστικά προς κάθε κατεύθυνση;  Τα έργα μιλούν.  Εμείς τολμάμε σήμερα να έχουμε 
Υφυπουργείο Πολιτισμού, όταν κάποιοι άλλοι το 2012 απέσυραν ακόμα και την πρόταση που οι ίδιοι είχαν 
ετοιμάσει για τη δημιουργία ενιαίας αρχής πολιτισμού.  Μήπως η θέσπιση των νέων υφυπουργείων με την 
υπαγωγή τους στην Προεδρία, όπως και με το Υφυπουργείο Πολιτισμού παρά τω Προέδρω, δε μαρτυρά την 
υπαγωγή και πολιτική μέριμνα στον ίδιο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας;  Άρα, σαφέστατα του δίνουμε 
την ύψιστη προστασία πέρα από αυτή του νόμου περί Αρχαιοτήτων.  Μήπως η πολιτική αυτή ρύθμιση με κάθε 
συνταγματική υπευθυνότητα δεν αποσαφηνίζει ξεκάθαρα ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει 
απευθείας υπό την ευθύνη του τον τομέα του πολιτισμού και τις αρχαιότητες προς διάλυση της όποιας ανησυχίας 
για πολιτικούς κινδύνους σε μια λύση του Κυπριακού;  Ασφαλώς, διαφυλάσσουμε τις αρχαιότητές μας, αφού ο 
νόμος περί Αρχαιοτήτων συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο νέο υφυπουργείο, 
αφού με βάση το οργανόγραμμα ο τομέας των αρχαιοτήτων αποτελεί ουσιαστικά αναβαθμισμένη διεύθυνση στο 
νέο υφυπουργείο. 

 Ας μην επιχειρηματολογούμε λοιπόν ότι βάζουμε σε κίνδυνο τις αρχαιότητές μας, ότι δήθεν τις 
υποβαθμίζουμε σε αρχαιότητες συνιστώντος κρατιδίου.  Ας μη σκεφτόμαστε υποθετικά, για να βρίσκουμε 
αιτιάσεις να αντιπολιτευόμαστε με αξιώματα και όχι με τεκμήρια, αφού το νέο υφυπουργείο τίθεται κάτω από τη 
σκεπή του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, του θεσμού που διασφαλίζεται από το σύνταγμα με την όποια 
λύση του Κυπριακού.  Το δικαίωμα αυτό της Δημοκρατίας διαφυλάσσεται απόλυτα στο άρθρο 23.1 με την 
κυριότητα των αρχαιοτήτων υπό την κυπριακή κυβέρνηση και την εξουσία του Υπουργικού Συμβούλιου. 
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 Επιπλέον, το ζήτημα του διορισμού υφυπουργού και της συνταγματικότητάς του καλύπτεται, αφού με 
βάση το σύνταγμα δεν προβλέπεται θεσμός του υφυπουργού και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται η διά νόμου 
ίδρυση θέσης υφυπουργού.  Αυτό είναι καταγραμμένο και στο Υφυπουργείο Τουρισμού το 2016. 

 Ως Δημοκρατικός Συναγερμός τασσόμαστε υπέρ της μεταφοράς του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο νέο 
υφυπουργείο και ενισχύουμε την ορθολογική μεταφορά του και επικροτούμε την ενίσχυσή του με σύγχρονους 
τομείς και νέες θέσεις, όπως θα επιβάλλει και η αποστολή του. 

 Όσον αφορά τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, αυτός θα αναπτύσσει αποκλειστικά λειτουργίες ενός 
σύγχρονου κρατικού θεάτρου.  Δε θα εναπόκειται πλέον στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου η υποβολή 
εισηγήσεων για νομοθετικά και διοικητικά μέτρα προς ανάπτυξη της θεατρικής καλλιέργειας στον τόπο, αλλά 
αυτό θα εμπίπτει στην πολιτική του Υφυπουργείου Πολιτισμού.  Με τη μεταφορά μέρους της δραστηριότητας του 
ΘΟΚ για τη θεατρική ανάπτυξη στο υπό ίδρυση Υφυπουργείο Πολιτισμού θα παρέχεται η δυνατότητα για 
ολοκληρωμένη και συστηματική διαχείριση συντονισμού της θεατρικής ανάπτυξης, μέσω του υφυπουργείου, 
τόσο για τα ιδιωτικά θέατρα και τον ΘΟΚ, προς απάντηση, όσο και για το σύνολο των πολιτών.  Θα συνεργάζεται 
όμως ο ΘΟΚ με το υφυπουργείο για την αποτελεσματική και επιτυχημένη διαχείριση του όλου ζητήματος.  
Καταψηφίζουμε τη σχετική τροπολογία του ΑΚΕΛ, όπως και τις υπόλοιπες τροπολογίες του ΑΚΕΛ και 
τασσόμαστε υπέρ της τροπολογίας του κ. Αλέκου Τρυφωνίδη της ΔΗΠΑ για την παροχή δυνατοτήτων είτε 
επιμόρφωσης είτε εκπαίδευσης στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, που έχει 
επεξηγηθεί και στην επιτροπή. 

 Θα ήθελα να σταθώ σε μια τροπολογία του ΑΚΕΛ, που ουσιαστικά θέτει σε κίνδυνο την όλη προσπάθεια 
και αλλοιώνει πραγματικά τη φιλοσοφία του υφυπουργείου, την τροπολογία που αφορά το άρθρο 4(2)(δ) για τις 
αρμοδιότητες του υφυπουργείου για τη θεατρική ανάπτυξη και την αντικατάστασή της με τα σχέδια 
επιχορήγησης, η οποία έρχεται σε σύγκρουση με την ιδρυτική πράξη των πολιτιστικών υπηρεσιών.  Ουσιαστικά, 
υποβαθμίζει τον ρόλο του τμήματος ως κόμβου πολιτιστικής διακυβέρνησης.  Αποστεώνει την όλη στρατηγική 
προσπάθεια συστηματικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης του πολιτισμού.  Είναι εκπληκτικό πως στην ιστορική 
αυτή στιγμή, αντί να δρούμε δημιουργικά, μειώνουμε τον ρόλο του πολιτισμού σε μονάδα διαμοιρασμού 
κονδυλίων και παροχέα χρημάτων σε αντίθεση με τη συντελούμενη προσπάθεια πολιτιστικής διακυβέρνησης και 
στρατηγικής σχεδίασης, όταν το 2012 στα συμπεράσματα για τον πολιτισμό συμπεριλήφθηκε η εισήγηση της 
Κύπρου για πολιτιστική διακυβέρνηση μέσα από σχετικό οδικό χάρτη. 

 Τελειώνω και αναφέρω ότι στα πλαίσια συναίνεσης, στα πλαίσια δημιουργικών συνεργασιών σήμερα, κάτι 
που πρέπει να φανεί και στην ψηφοφορία, προς όφελος του πολιτισμού θεωρούμε επιβεβλημένη την 
υπερψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων.  Το δημιουργικό μας αποτύπωμα για τη μελλοντική πολιτιστική 
δημιουργία στην Κύπρο του αύριο οφείλουμε να το βάλουμε σήμερα γερά και θεμελιωμένα, για να έχουν οι 
επερχόμενες γενιές στην Κύπρο τον εξειδικευμένο θεσμό ολοκληρωμένης συστηματικής και δημιουργικής 
πολιτιστικής διακυβέρνησης.  

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εμείς, κύριε Κάρουλλα. 

 Κύριε Μυλωνά, δευτερολογία. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Ναι, κυρία Πρόεδρε, δεν είχα σκοπό να μιλήσω καθόλου για το Τμήμα Αρχαιοτήτων, γιατί ήταν πολύ 
κουραστικό τους τελευταίους επτά μήνες μέρα νύχτα να ασχολούμαστε με το lobby που δημιούργησε το 
συγκεκριμένο τμήμα, αλλά, επειδή άκουσα διάφορα για το Κυπριακό, ήθελα να ακουστεί μια παράμετρος η οποία 
δεν έχει λεχθεί από κανέναν συνάδελφο, δεν την άκουσα:  Μια από τις αρμοδιότητες που έχει το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων είναι και οι απαλλοτριώσεις γης.  Για παράδειγμα, μπορεί να παραχωρήσει άδεια ή να 
απαλλοτριώσει τη γη του κ. Ζαχαρία Κουλία στην παραλιακή της Λεμεσού, γιατί υπάρχουν αρχαία, και να μην 
απαλλοτριώσει και να δώσει άδεια αξιοποίησης ή η διευθύντρια του τμήματος ή οι έφοροι.  Οπότε, είναι και αυτή 
μια αρμοδιότητα, επειδή μίλησαν πολλοί για αρμοδιότητες.   

 Όσον αφορά δε το κομμάτι για το Κυπριακό, μακάρι να ’ρθει η ευλογημένη ώρα της λύσης, όπου θα 
συμφωνηθεί η λύση, θα τεθεί ενώπιον του λαού μας για δημοψήφισμα και αυτά θα λυθούν -είμαι βέβαιος- στο 
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.   

 Και κάτι τελευταίο.  Αρνούμαι μέχρι τελευταίας σταγόνας του σάλιου μου να μετατραπώ σε βουλευτή 
κοινότητας!  Υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, αναγνωρισμένο κράτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν 
μπορώ να συμπεριφερθώ ως βουλευτής μιας κοινότητας.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ πολύ.   

 Δευτερολογία, κύριε Κουλία;   

 Ναι. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα διαδικαστικό ζήτημα, με όλο τον σεβασμό προς εσάς και προς το 
σώμα.  Αυτό που δημιουργήθηκε με τον συνάδελφο τον Θεμιστοκλέους...  

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Το μικρόφωνο. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Με συγχωρείτε. 

 Επαναλαμβάνω.  Ζητώ τον λόγο για ένα διαδικαστικό θέμα, που άπτεται του ίδιου του συντάγματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δηλαδή; 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο) 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε Παπαδόπουλε, σε παρακαλώ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, για ποιο ζήτημα μιλάτε, κύριε Κουλία; 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Μα, έν’ ώρα τωρά να συζητούμε αν δικαιούται να συζητήσει; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Επιτρέπεται να μιλήσω;  Μα, κάμνεις και ένα λάθος.  Ο κύριος που στέκει δαμαί είναι καθόλα βουλευτής! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Για ποιο θέμα, κύριε Κουλία;  Σας ακούω. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Αν με αφήκετε, να ολοκληρώσω!  Μα, γιατί με διακόπτετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι δευτερολογία;  Να τελειώσουμε και μετά να πείτε το διαδικαστικό.  Ετελειώσαμε τώρα τη συζήτηση 
του υφυπουργείου. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, σας μιλώ για διαδικαστικό θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 ...και έχω κάθε δικαίωμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούω.  Ποιο είναι το διαδικαστικό ζήτημα που δεν έχει ξεκαθαριστεί; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Το διαδικαστικό θέμα είναι ότι καθήκον των βουλευτών και της Προέδρου είναι να τηρούν το σύνταγμα.  
Σε αυτό το σύνταγμα, στο άρθρο 73 λέει ότι βουλευτής παίρνει τον λόγο με τη σειρά που εγγράφεται.  Το λέει 
στο άρθρο 73… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν έχει εγγραφεί ο κ. Θεμιστοκλέους. 
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 …στο εδάφιο 7, στην τρίτη παράγραφο.  Σας το λέω, για να το ξέρετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπόδειξη, κύριε Κουλία.  Από τη στιγμή που του δόθηκε ο λόγος 
και δεν ήθελε να μιλήσει, ας το αφήσουμε μέχρι εκεί και δε νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση. 

 Κύριε Χριστοφίδη, δευτερολογία; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Θέμα διαδικασίας, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν έχετε τον λόγο, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Θέμα διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούω, κύριε Χριστοφίδη. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κύριε Χριστοφίδη, θέτω θέμα διαδικασίας.  Άρα… 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, κύριε Θεμιστοκλέους! 

(Γέλια) 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Δεν μπορείς να με βοηθήσεις εμένα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους, σας ακούω. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Είχα ζητήσει τον λόγο, σας έδωσε ο κ. Γεωργίου τον κατάλογο των ομιλητών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Δεν ήμουν ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος ούτε ο τρίτος.  Σύμφωνα με το σύνταγμα, πρέπει να μου δώσετε 
τον λόγο.  Έπρεπε να είχατε δώσει τον λόγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας τον έδωσα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 …σύμφωνα με τη σειρά που εγγραφήκαμε στον κατάλογο.  Άμα αυτό το πράγμα που λέει το σύνταγμα 
εσείς δεν το σέβεστε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 …και το αντικαθιστάτε με πρακτική, τι να πω εγώ;  Λυπούμαι πάρα πολύ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ.  Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Χριστοφίδη, δευτερολογία. 
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Να ξεκαθαρίσω σε σχέση με την τροπολογία μας για τον ΘΟΚ το εξής:  Καμιά…   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Μα, δε θα μιλούμε σε κάθε τροπολογία.  Εννά λέμε σε κάθε τροπολογία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όι, όι, είπαμε να το κάνουμε από την αρχή, να ολοκληρώνουμε. 

 Ναι, κύριε Χριστοφίδη. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Η τροπολογία μας δε μειώνει σε τίποτε τη δράση και τις αρμοδιότητες του υφυπουργείου.  Επιβεβαιώνει 
όμως τις αρμοδιότητες του ΘΟΚ σε ό,τι αφορά τη θεατρική ανάπτυξη και γι’ αυτό ακριβώς την έχουμε καταθέσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.   

 Λοιπόν, προχωρούμε τώρα με τις τροπολογίες για το υπ’ αριθμόν 4 θέμα.  Σας έχουν ήδη αποσταλεί όλες 
οι τροπολογίες και υπάρχει σχετικός πίνακας, στον οποίο έχουν κωδικοποιηθεί οι τροπολογίες κατά θεματική 
ενότητα.  Οπόταν, για σκοπούς διευκόλυνσης της ψηφοφορίας θα ακολουθήσουμε τον πίνακα, τον οποίο, 
αντιλαμβάνομαι, έχετε όλοι και όλες ενώπιόν σας. 

 Θα μου επιτρέψει ο κ. Γεωργίου να χειριστώ τον πίνακα, για να προχωρήσουμε, έτσι, λίγο γρήγορα τη 
διαδικασία.  Και ξεκινάμε…  Ξεκινάμε, έτσι; 

 Λοιπόν, ξεκινάμε κατά θεματική ενότητα. 

 Πρώτη θεματική ενότητα είναι η μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. 

 Έχουμε κοινή τροπολογία ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ. 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των κ. Χρίστου 

Ορφανίδη και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 
για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού 

Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021» 
1. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 2 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε- 

α. να διαγραφεί από τον ορισμό του όρου «νομοθεσία» η φράση «του Τμήματος Αρχαιοτήτων,» (τρίτη 
και τέταρτη γραμμή)∙ και  

β. να διαγραφεί ο όρος «Τμήμα Αρχαιοτήτων» και ο ορισμός. 

2. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 3 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε- 

α. να διαγραφούν οι παράγραφοι (γ) και (δ) αυτού∙ και  

β. να προστεθεί μετά την παράγραφο (ε) αυτού η ακόλουθη επιφύλαξη: 

 «Νοείται ότι από τα δημόσια μουσεία εξαιρούνται τα Αρχαιολογικά Μουσεία και τα Τοπικά 
Αρχαιολογικά και Εθνολογικά Μουσεία στις διατάξεις του περί Αρχαιοτήτων Νόμου∙». 

3. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 4 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε- 

α. να διαγραφεί από το εδάφιο (2) αυτού η παράγραφος (β)∙ και  

β. να διαγραφεί από το εδάφιο (3) αυτού η φράση «του Τμήματος Αρχαιοτήτων,» (τρίτη γραμμή).  

4. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 16 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε- 

α. να διαγραφεί από το εδάφιο (1) αυτού η φράση «του Τμήματος Αρχαιοτήτων και» (τρίτη γραμμή) ∙ 

β. να διαγραφούν από το εδάφιο (4) αυτού οι παράγραφοι (β), (δ), (στ) και (η)∙ και  

γ. να διαγραφεί από το εδάφιο (7) αυτού η φράση «του Τμήματος Αρχαιοτήτων,» (δεύτερη και τρίτη 
γραμμή). 

Σημειώσεις: 
α. Με τις προτεινόμενες τροπολογίες διαγράφεται από το υπό ψήφιση νομοσχέδιο οποιαδήποτε αναφορά 

στο «Τμήμα Αρχαιοτήτων», καθότι κρίνεται ότι τα ζητήματα αρχαιοτήτων πρέπει να παραμείνουν υπό το 
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σημερινό καθεστώς διαχείρισής τους κατ’ επιταγή του συντάγματος και ειδικότερα του άρθρου 23.1 αυτού, 
σύμφωνα με το οποίο το δικαίωμα της Δημοκρατίας επί των αρχαιοτήτων διαφυλάσσεται.  

 Όπως είναι γνωστό, δεδομένης της εν λόγω συνταγματικής διάταξης και λόγω του δικοινοτικού χαρακτήρα 
του κράτους και της υπαγωγής εξ αρχής των αρχαιοτήτων σε τρίτο ουδέτερο υπουργείο, όπως και της 
σύστασης των κοινοτικών συνελεύσεων, κρίνεται σκόπιμο όπως η δεδομένη κατάσταση μη διαταραχθεί 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην παρούσα φάση, κατά τρόπο που ενδέχεται στο μέλλον να δημιουργήσει 
αχρείαστες επιπλοκές ως προς το ζήτημα των αρχαιοτήτων, το οποίο συνιστά ένα ζήτημα ιδιαίτερης 
ευαισθησίας για τη Δημοκρατία. 

β. Περαιτέρω, με την προτεινόμενη μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων από το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού αναμένεται να δημιουργηθούν λειτουργικά και 
τεχνικά προβλήματα, αφού για τις εργασίες που πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι 
απαραίτητη η συνδρομή από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανικούς κ.ά.  Οι εν λόγω ειδικότητες/υπηρεσίες 
βρίσκονται στο Τμήμα Δημοσίων Έργων και στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας που 
υπάγονται επίσης στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.  Με δεδομένο το ότι δεν 
προβλέπονται νέες θέσεις στο υπό ίδρυση Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίο δημοσιονομικά θα είναι 
σχεδόν ουδέτερο, θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στην εξεύρεση και αξιοποίηση εργατικού 
προσωπικού για τις τεχνικές εργασίες. 

γ. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Μάλιστα.  Λοιπόν, ψηφίζουμε.   

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

 Μετρούμε, έτσι, λίγο προσεκτικά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεννέα υπέρ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους εναντίον, δεκαεννέα υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωρούμε τώρα στην τροπολογία των βουλευτών κ. Χρίστου Ορφανίδη και κ. Χρύση Παντελίδη εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ και... 

 Δεν εγκρίθηκε, σωστά, άρα, δεν ακολουθούν οι υπόλοιπες.  Έχει δίκαιο η Θεοδώρα.   

 Πάμε στην επτά σελίδα, που είναι η κοινή τροπολογία ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ.  Ναι, και εδώ είναι η τροπολογία του 
κ. Μουσιούττα.  Ναι, και έχουμε ένα αίτημα.   

 Ναι, κύριε Νεοφύτου, σας ακούμε. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Με την άδειά σας, κυρία Πρόεδρε, θέλουμε να υποβάλουμε μία υποτροπολογία.  Να μου επιτρέψετε πολύ 
σύντομα να πω ότι αυτές οι μεγάλες αλλαγές για τον τόπο μας πρέπει να τυγχάνουν όσο το δυνατόν της 
ευρύτερης και ευρύτατης συναίνεσης.  Η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι, όπως προβλέπει το 
νομοσχέδιο, την 1η Ιουλίου να ιδρυθεί το υφυπουργείο με όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται.  Παρά ταύτα, 
επειδή επιδιώκουμε μια ευρύτερη και ευρύτατη συναίνεση στην τροπολογία των συναδέλφων που συμφωνούν 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων να υπαχθεί στο υπουργείο, αλλά να ενταχθεί σε τέσσερα χρόνια από την ημέρα που θα 
τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία που θα ψηφίσουμε, η εισήγησή μας είναι, αντί τέσσερα, έναν χρόνο, που θα είναι 
αρκετός, για να μπορέσει να γίνει και η σωστή δομή για το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ενσωματωμένο στο Υφυπουργείο 
Πολιτισμού. 

 Με αυτή μας την υποτροπολογία δεν αναιρούμε τη θέση μας, που θα θέλαμε εξ υπαρχής, αλλά θεωρούμε 
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ότι θα είναι με μια ευρύτερη συναίνεση και θα δοθεί και ο κατάλληλος χρόνος για τη σωστή δομή εντός του 
υφυπουργείου του Τμήματος Αρχαιοτήτων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Άρα, αντιλαμβάνομαι, κύριε Νεοφύτου, η υποτροπολογία σας αφορά έναν χρόνο, αντί τέσσερα, 
που θέτει ο κ. Μουσιούττας.  Σωστά;   

 Μάλιστα.  Ευχαριστώ πολύ. 

 Θα θέσω πρώτα προς ψήφιση… 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Τα τέσσερα χρόνια, κυρία Πρόεδρε, από τον έναν χρόνο, που λέει η τροπολογία, έχουν τεράστια διαφορά.  
Αν σκεφτεί κάποιος ότι δεν εφαρμόζεται άμεσα η νομοθεσία, μιλάμε για μερικούς μήνες.  Βασικά, μιλάμε για 
αναστολή σε σχέση με το πότε προβλέπεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου, που δεν είναι άμεση, είναι 
ουσιαστικά μετά το καλοκαίρι, μετά τον Ιούλιο. 

 Οπόταν… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Τι εννοείτε; 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Από τώρα, κύριε Λουκαΐδη, εάν ψηφίσουμε σήμερα με βάση την υποτροπολογία μας και περάσει και 
ενσωματωθεί και ψηφιστεί το τελικό νομοσχέδιο, την 1η του Ιούλη του ’22 θα έχουμε το Υφυπουργείο Πολιτισμού.  
Και ενσωματώνεται, αφού θα γίνει και η σωστή δομή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, την 1η του Ιούλη του ’23, δηλαδή 
σχεδόν ενάμιση χρόνο από σήμερα.  Έχει διαφορά. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα ακούσουμε.  

 Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Οφείλω να υποβάλω την ερώτηση:  Ποιος ο λόγος γι’ αυτή την αναστολή εφαρμογής της μεταφοράς του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού;  Εμείς καταθέσαμε μια τροπολογία, για να μη μεταφερθεί 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.  Πού είναι που αποσκοπεί η αναστολή της μεταφοράς;  Για 
ποιο λόγο, ποιο σκοπό είναι η συναίνεση;  Τι είναι που επιδιώκουν να επιτύχουν εκείνοι που εισηγούνται την 
αναστολή της εφαρμογής του νόμου όπως θα ψηφιστεί;  Γιατί οφείλουν να μας το εξηγήσουν, για να 
καταλάβουμε. 

 Η δική μας θέση είναι, είτε συμφωνεί κάποιος να μεταφερθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων είτε διαφωνεί, τι 
σημασία έχει αν θα μεταφερθεί σήμερα ή αν θα μεταφερθεί μετά από έναν χρόνο ή τέσσερα χρόνια; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Ναι, κύριε Αποστόλου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, να πω ότι εμείς θα στηρίξουμε την πρόταση του Προέδρου του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, αλλά πρέπει αυτή η πρόταση να συνοδευτεί με την παραδοχή ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι ένα 
τμήμα το οποίο πρέπει να το ενισχύσουμε και να το στηρίξουμε.  Εμείς ήμασταν και είμαστε της άποψης ότι το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων πρέπει να ανήκει στο Υφυπουργείο Πολιτισμού όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες.  Αλλά αυτό τον έναν χρόνο θα δώσουμε τον χρόνο, όπως δώσαμε και στο Τμήμα Επιδομάτων, στο 
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά παράλληλα εκείνο τον χρόνο τον αξιοποιήσαμε, για να ενισχύσουμε 
τις δομές του, να προσλάβουμε διευθυντή και να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες του συγκεκριμένου τμήματος.  
Οπόταν, πρέπει αυτή η πρόταση που θα στηρίξουμε να συνοδεύεται και με την παραδοχή ότι αυτό τον έναν 
χρόνο πρέπει να κάνουμε πράγματα, για να στηρίξουμε το Τμήμα Αρχαιοτήτων. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Μάλιστα, καθαρός, κύριε Αποστόλου. 

 Κύριε Τρυφωνίδη, ζητήσατε τον λόγο; 

 Ναι, σας ακούμε. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Όσον αφορά τη θέση για έναν χρόνο παράταση στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, ενισχύω και εγώ τη θέση που 
έβαλε ο κ. Αποστόλου, ότι... Το είπα και από το βήμα, αλλά θα το επαναλάβω:  Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, παρ’ 
όλο που κάμνει σημαντικότατη δουλειά, έχει αδυναμίες.  Όσον αφορά αυτές τις αδυναμίες τόσο στη δομή όσο 
και στη λειτουργία απαιτούμε -και θα είμαστε εδώ κάθε μέρα να το κάμνουμε- να έρθει μια νέα, σύγχρονη δομή 
του Τμήματος Αρχαιοτήτων, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και να μπορεί να υποβοηθήσει 
τους εργαζομένους να κάμνουν πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους μετέπειτα μέσα στο Υφυπουργείο 
Πολιτισμού.   

 Γι’ αυτό θα στηρίξουμε… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ! 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 …την πρόταση για τον έναν χρόνο και θα αποσυρθεί η πρόταση των τεσσάρων χρόνων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.  

 Μάλιστα. 

 Έχουμε κάποια άλλη τοποθέτηση ή προχωρούμε στην ψήφιση; 

 Προχωρούμε στην ψήφιση. 

 Λοιπόν, νομίζω έχω αντιληφθεί σωστά ότι με την προτεινόμενη υποτροπολογία το Τμήμα Αρχαιοτήτων 
θα μεταφερθεί στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, ακριβώς δηλαδή όπως ήταν του κ. Μουσιούττα, αλλά μιλάμε για 
ένα έτος, αντί τέσσερα, όπως προτάθηκε πριν από λίγο.  Ωραία! 

 Οπόταν, πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της συγκεκριμένης υποτροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι πέντε ψήφους υπέρ, επτά ψήφους εναντίον και δεκατέσσερις αποχές, η υποτροπολογία 
εγκρίνεται.   

 Εξ όσων έχουμε ακούσει, αντιλαμβάνομαι ότι αποσύρεται στη συνέχεια η τροπολογία του κ. Μουσιούττα. 

 Άρα προχωράμε… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Τροποποιήθηκε.  Ορθότερα, πολύ σωστά.  Σωστή η διόρθωση, ευχαριστώ. 

 Και προχωράμε τώρα στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. 
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Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί της 
Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και 

Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021» 
 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του προοιμίου του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να διαγραφεί από την 
11η παράγραφο αυτού η φράση «και ενδείκνυται να διαχωριστεί από τη λειτουργία του Θεατρικού Οργανισμού 
Κύπρου, ο οποίος και θα αναπτύξει αποκλειστικά τις λειτουργίες ενός Κρατικού Θεάτρου» (τρίτη μέχρι έκτη 
γραμμή). 

Σημειώσεις: 
α. Με τις προτεινόμενες τροπολογίες σκοπείται όπως ο ΘΟΚ, πέρα από τη λειτουργία των σκηνών του, 

δραστηριοποιείται με τρόπο που να συμβάλλει στη θεατρική ανάπτυξη του τόπου μας, όπως εξάλλου 
συμβαίνει και με όλα τα κρατικά θέατρα της Ευρώπης. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη) 

 Ναι, ναι, συγγνώμη. 

 Κύριε Λουκαΐδη, σας ακούμε. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 …επί της ουσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ναι, σας ακούμε.  Σύντομα.   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Θέλω να ξεκαθαρίσω ακόμα μια φορά ότι οι τροπολογίες αυτές που αφορούν στον ΘΟΚ δεν αφορούν 
αρμοδιότητες από το υφυπουργείο.  Επιτρέπουν όμως στο κρατικό θέατρό μας, όπως συμβαίνει και στα άλλα 
αντίστοιχα θέατρα, να μπορεί να προωθεί ταυτόχρονα και το ίδιο τη θεατρική ανάπτυξη ως ένας φορέας 
ανάπτυξης του θεάτρου, πέρα από την ιδιότητά του ως κρατικού θεάτρου.  Τούτη είναι η ουσία.  Άρα, θέλουμε 
να διατηρηθούν οι δυνατότητες του ΘΟΚ να κάμνει αυτό το πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Μάλιστα.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση ή να ψηφίσουμε; 

 Ψηφίζουμε.   

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεννιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Με είκοσι πέντε ψήφους εναντίον, δεκαεννέα ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 
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 Προχωρούμε στην επόμενη τροπολογία. 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Γιώργου Κάρουλλα, Μάριου Μαυρίδη και Πρόδρομου Αλαμπρίτη εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της 
Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και 

Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021» 
 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 3 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να διαγραφεί από την 
παράγραφο (ιβ) αυτού η φράση «τα οποία διέπονται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15» 
(τέταρτη και πέμπτη γραμμή). 

Σημειώσεις: 
α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διαγραφή της πιο πάνω φράσης και η επαναφορά του 

κειμένου στη μορφή με την οποία αρχικά κατατέθηκε, ώστε τα σχέδια και τα κίνητρα για την παροχή 
χορηγιών και υποστηρικτικών δομών σε επαγγελματικές ομάδες ή θιάσους για θεατρικές δημιουργίες και/ή 
παραστάσεις να μη διέπονται από κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Βουλή.  Ειδικότερα, με τη 
συγκεκριμένη ρύθμιση το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα έχει τη διοικητική και εκτελεστική δυνατότητα 
διαμόρφωσης σχετικών προγραμμάτων με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Γενικού Λογιστηρίου και των 
συστάσεων του Γενικού Ελεγκτή και τα όποια προγράμματα θα ακολουθούν την εν γένει πολιτική, καθώς 
και την πολιτιστική πολιτική και διακυβέρνηση.  

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις.   

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οχτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η τροπολογία, με είκοσι οχτώ ψήφους εναντίον, δεκαεπτά ψήφους υπέρ και καμία αποχή, απορρίπτεται. 

 Προχωρούμε τώρα στις τροπολογίες των κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια. 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί της 
Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και 

Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021» 

1. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 4 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθούν 
από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) αυτού οι λέξεις «Η αρμοδιότητα» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Τα 
σχέδια επιχορήγησης», καθώς και οι λέξεις «μεταφέρεται και εντάσσεται» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις 
«μεταφέρονται και εντάσσονται». 

Σημειώσεις: 
α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά την αρμοδιότητα 

της θεατρικής ανάπτυξης του ΘΟΚ, ώστε στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού να 
μεταφερθούν μόνο τα σχέδια επιχορήγησης της θεατρικής ανάπτυξης. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η τροπολογία, με τριάντα ψήφους εναντίον, δεκαέξι ψήφους υπέρ και καμία αποχή, απορρίπτεται. 

 Επόμενη τροπολογία.   

2.  Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 6 του πιο πάνω νομοσχεδίου με την αντικατάσταση από 
το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «τη θεατρική ανάπτυξη» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «τα σχέδια επιχορήγησης 
της θεατρικής ανάπτυξης». 

Σημειώσεις: 
α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά την μεταφορά 

υπαλλήλων και θέσεων του ΘΟΚ στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, ώστε η ενασχόλησή τους να αφορά τα 
σχέδια επιχορήγησης της θεατρικής ανάπτυξης. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η τροπολογία, με τριάντα ψήφους εναντίον, δεκαέξι ψήφους υπέρ και καμία αποχή, απορρίπτεται. 

 Προχωράμε στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. 

3.  Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του προοιμίου του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να προστεθεί στη 18η 
παράγραφο αυτού αμέσως μετά τη λέξη «για» (πρώτη γραμμή) η φράση «την εποπτεία και». 

4.  Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 3 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να προστεθούν στην 
αρχή της παραγράφου (κστ) αυτού πριν από τις λέξεις «ο έλεγχος» (πρώτη γραμμή) οι λέξεις «η εποπτεία και». 

5.  Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του εδαφίου (3) του άρθρου 9 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να 
προστεθούν στην αρχή της παραγράφου (γ) αυτού πριν από τις λέξεις «τον έλεγχο» (πρώτη γραμμή) οι λέξεις 
«την εποπτεία και». 

Σημειώσεις: 
α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται όπως το Υφυπουργείο Πολιτισμού ασκεί, πέρα από τον 

έλεγχο, και την εποπτεία όσον αφορά την αποστολή των οργανισμών ιδιωτικού δικαίου που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, όπως το ίδρυμα «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου». 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 
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 Να ψηφίσουμε και για τις τρεις τροπολογίες.  Είναι ο ίδιος ο σκοπός.  

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας υπ’ αριθμόν 3 που αφορά τη Συμφωνική Ορχήστρα 
Κύπρου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Η τροπολογία υπ’ αριθμόν 3 απορρίπτεται.   

 Προχωράμε στην ψήφιση της τροπολογίας υπ’ αριθμόν 4. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας υπ’ αριθμόν 4 που αφορά τη Συμφωνική Ορχήστρα 
Κύπρου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Η τροπολογία υπ’ αριθμόν 4 απορρίπτεται.   

 Προχωράμε στην τροπολογία υπ’ αριθμόν 5 που αφορά τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Η τροπολογία υπ’ αριθμόν 5 απορρίπτεται.   

 Επόμενη τροπολογία. 

 Πολιτιστικές σχέσεις.   

6. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του προοιμίου του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να προστεθεί στη 14η 
παράγραφο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «για» (πρώτη γραμμή), η φράση «πολιτιστικές σχέσεις και»∙ 

Σημείωση:  
 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η προσθήκη στο προοίμιο του νομοσχεδίου και σχετικής 
αναφοράς για τις πολιτιστικές σχέσεις, πέραν της πολιτιστικής διπλωματίας.  

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατέσσερις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αποχές;  

 Καμία. 

 Η τροπολογία, με τριάντα μία ψήφους εναντίον, δεκατέσσερις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, 
απορρίπτεται. 

 Προχωράμε στην ενότητα «Θρησκευτικές ομάδες και κοινότητες»... 

 Παρακαλώ, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Εμείς θα στηρίξουμε την τροπολογία των βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού στο συγκεκριμένο 
ζήτημα, γιατί αποτυπώνει καλύτερα αυτό που και εμείς επιδιώκουμε με τη δική μας τροπολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποσύρετε δηλαδή τη δική σας; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Αποσύρεται η δική μας τροπολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λουκαΐδη. 

 Άρα, προχωράμε ευθύς αμέσως στην προτεινόμενη τροπολογία από τους βουλευτές κ. Κάρουλλα, κ. 
Μαυρίδη, κ. Αλαμπρίτη. 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Γιώργου Κάρουλλα, Μάριου Μαυρίδη και Πρόδρομου Αλαμπρίτη εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της 
Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και 

Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021» 
 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 3 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί η 
παράγραφος (κδ) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο: 

«(κδ) η ανάδειξη, η διαφύλαξη, η προώθηση και η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής 
δημιουργίας των κοινοτήτων και των θρησκευτικών ομάδων των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων∙».  

Σημείωση: 
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 Με την προτεινόμενη τροπολογία αντικαθίσταται η παράγραφος (κδ) του άρθρου 3, ώστε να συνάδει με 
την αναφορά στο προοίμιο του νομοσχεδίου σχετικά με τις σχέσεις του Υφυπουργείου Πολιτισμού με τις 
κοινότητες και τις θρησκευτικές ομάδες. 

 Παρακαλώ, πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε ψήφοι υπέρ.  Ομόφωνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Σαράντα πέντε και είναι ομόφωνο.  Καμία ψήφος εναντίον, καμία αποχή.   

 Η τροπολογία εγκρίνεται ομόφωνα.  

 Και προχωράμε στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού.   

 Νόμισα ότι κάτι μου λέγατε.   

 Παρακαλώ, ησυχία.   

 Κύριε Κουλία, ησυχία.  

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Όχι, καθίστε, παρακαλώ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Μάλιστα, κύριε Ορφανίδη. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 …με την άδειά σας να αποσύρουμε την… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  Αποσύρεται, κύριε Ορφανίδη.   

 Επομένως, προχωράμε στην επόμενη ενότητα, που είναι οι αρμοδιότητες Υφυπουργού παρά τω 
Προέδρω.   

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί της 
Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και 

Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021» 
 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του εδαφίου (3) του άρθρου 9 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να 
προστεθεί μετά την παράγραφο (ζ) αυτού η ακόλουθη νέα παράγραφος: 

 «(η)  τη σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών για θέματα της αρμοδιότητάς του, οι οποίες απαρτίζονται 
από εκπροσώπους των αντίστοιχων πολιτιστικών φορέων, οργανώσεων και επιμελητηρίων.». 

Σημείωση: 
 Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών οι οποίες θα 
συμβουλεύουν τον υφυπουργό για θέματα της αρμοδιότητάς του. 

 Ο κ. Λουκαΐδης.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική αυτή την τροπολογία.  Δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεση των υπόλοιπων 
συναδέλφων, κοινοβουλευτικών ομάδων ούτε και μπορούμε να εκβιάσουμε με οποιοδήποτε τρόπο.  Είμαστε 
Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά ο σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να δώσουμε βήμα στους ανθρώπους 
του πολιτισμού.  Ο σεβασμός στη δημοκρατική διαδικασία, αλλά και στους ανθρώπους του πολιτισμού, που θα 
έχουν συμβουλευτικό ρόλο και όχι ρόλο στο να λαμβάνουν αποφάσεις, νομίζω επιβάλλει να δημιουργηθούν 
τέτοιες συμβουλευτικές επιτροπές, ώστε να λαμβάνονται και οι ορθότερες των αποφάσεων.  Είναι διαδικαστικού 
χαρακτήρα, αλλά θα μπορέσει να φέρει καλύτερα αποτελέσματα, εάν έχουμε και τη συμμετοχή των άμεσα 
εμπλεκομένων στη διαδικασία έστω λήψης αποφάσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουκαΐδη.  

 Ο κ. Αποστόλου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θα στηρίξουμε την τροπολογία του ΑΚΕΛ, γιατί και εμείς αντιλαμβανόμαστε το γεγονός 
ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι του πολιτισμού εκεί έξω που πρέπει να έχουν και ρόλο και λόγο σε πολλά των 
ζητημάτων.  Έτσι και αλλιώς είναι θέμα πολιτικό του εκάστοτε υφυπουργού το ποιες ομάδες θα δημιουργεί και 
ποιους θα διορίζει.  Οπόταν, δε νομίζω να ’ναι κακό το να μπει στο νομοσχέδιο ότι θα έχει αυτή τη δυνατότητα ο 
υφυπουργός μαζί με τους όποιους άλλους λειτουργούς ή υπαλλήλους του υφυπουργείου, να έχει δηλαδή δίπλα 
του και ανθρώπους του πολιτισμού που θα τον συμβουλεύουν, θα τον κατευθύνουν για το καλό του πολιτισμού, 
για το καλό του τόπου στην τελική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστόλου. 

 Προχωράμε στην ψήφιση. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της συγκεκριμένης τροπολογίας, με βάση την οποία συστήνονται οι 
συμβουλευτικές επιτροπές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αποχές;  

 Καμία. 

 Η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 4 νομοσχεδίου. 

 Κύριε Γεωργίου, είστε έτοιμος; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Ίδρυση υφυπουργείου πολιτισμού και αρμοδιότητες.  Άρθρο 3. 

 Στελέχωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και μεταφορά υπηρεσιών και τμημάτων σε αυτό.  Άρθρο 4.   

 Μεταφορά υπαλλήλων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.  Άρθρο 5. 

 Μεταφορά υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.  Άρθρο 6. 

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο 
Υφυπουργείο Πολιτισμού.  Άρθρο 7. 

 Όροι υπηρεσίας των μόνιμων υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο 
Υφυπουργείο Πολιτισμού.  Άρθρο 8. 

 Συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο 
Υφυπουργείο Πολιτισμού.  Άρθρο 9. 

 Όροι απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται 
στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.  Άρθρο 10. 

 Άλλα συναφή δικαιώματα και ρυθμίσεις για τους υπαλλήλους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που 
μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.  Άρθρο 11. 

 Αρμόδια αρχή.  Άρθρο 12. 
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 Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων.  Άρθρο 13. 

 Διορισμός Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω, εξουσίες και όροι υπηρεσίας.  Άρθρο 14. 

 Διάρκεια θητείας του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω.  Άρθρο 15. 

 Ασυμβίβαστο.  Άρθρο 16. 

 Αποζημίωση και συνταξιοδοτικά ωφελήματα του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω.  Άρθρο 17. 

 Προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Πολιτισμού.  Άρθρο 18. 

 Παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου 
και υποβολή προτάσεων.  Άρθρο 19. 

 Έκδοση Κανονισμών.  Άρθρο 20. 

 Εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες ή βάσεις αγωγής.  Άρθρο 21. 

 Συναφθείσες συμβάσεις και διοικητικές ή άλλες πράξεις.  Άρθρο 22. 

 Μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 23. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 24. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Έχουμε ακόμα μία τροπολογία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι μετά, κύριε Κάρουλλα.  

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Εναντίον; 

 Κανείς, καμία. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και δεκατρείς αποχές, τα άρθρα 1 έως 24 
εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού 
Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και δεκατρείς αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται 
σε νόμο*. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 5 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.  Άρθρο 2. 

 Κατάργηση Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον;   

 Κανείς, καμία. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και δεκατρείς αποχές, τα άρθρα 1 έως 4 
εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

 
* Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 

στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εναντίον;   

 Κανείς, καμία. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και δεκατρείς αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται 
σε νόμο. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 6 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 6. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και δεκατρείς αποχές, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και δεκατρείς αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται 
σε νόμο. 

 Και προχωράμε τώρα στο υπ’ αριθμόν 7 θέμα.   

 Έχουμε ενώπιόν μας τις τροπολογίες του κ. Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης.   

 Να μου επιτρέψει ο κ. Γεωργίου να τη διαβάσω.   

Προτεινόμενες τροπολογίες του κ. Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 2 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε: 

1. να προστεθεί στην παράγραφο (β) αυτού, στον ορισμό του όρου «Λειτουργία Κρατικού Θεάτρου», αμέσως 
μετά τη λέξη «επιμορφώσεις» (τέταρτη γραμμή), η λέξη «εκπαιδεύσεις». 

Σημειώσεις: 
α.  Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η συμπερίληψη του πρακτικού μέρους της δραστηριότητας 

που αφορά την υλοποίηση του ρεπερτορίου, πέραν του καθαρά ακαδημαϊκού/ θεωρητικού είδους της. 

β.  Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις.   

 Και θα πρέπει να βάλουμε ξεχωριστά την επόμενη, οπόταν ψηφίζουμε πρώτα αυτή.   

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ;   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Για το ρεπερτόριο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, σωστά, κύριε Δημητρίου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, τέσσερις εναντίον και τρεις αποχές, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στην επόμενη τροπολογία του κ. Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης.   

2. να προστεθεί στην ίδια παράγραφο (β) αυτού, στον ορισμό του όρου «Λειτουργία Κρατικού Θεάτρου», 
αμέσως μετά τη λέξη «παραστάσεων» (έβδομη γραμμή), το σημείο του κόμματος. 

Σημειώσεις: 
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α.  Με την προτεινόμενη τροπολογία διορθώνεται η διατύπωση του κειμένου, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι ο 
Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ανταλλάσσει ή μετακαλεί παραστάσεις που αφορούν φεστιβάλ θεάτρου 
(επαγγελματικού, ερασιτεχνικού, σχολικού), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υφιστάμενη 
νομοθεσία, και δεν περιορίζονται στη συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού. 

β.  Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της συγκεκριμένης τροπολογίας;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, τέσσερις εναντίον και τέσσερις αποχές, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 7 θέματος.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2.   

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 5.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 8.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατέσσερις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και δεκατέσσερις αποχές, τα άρθρα 1 έως 8 εγκρίνονται. 
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 Τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατέσσερις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και δεκατέσσερις αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Μάλιστα.   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ:   

 Δε θα κουράσω το σώμα.  Δεδομένου ότι δεν έχουμε υπερψηφίσει και παρά το ότι έχουμε ψηφίσει αποχή 
και δεν έχουμε καταψηφίσει τελικά -είναι αποχή που έχουμε ψηφίσει- νιώθουμε, αισθανόμαστε και σεμνυνόμαστε 
ότι είμαστε κόμμα του πολιτισμού και αναγκαστήκαμε ουσιαστικά να μην υπερψηφίσουμε ένα υφυπουργείο για 
το οποίο δώσαμε μάχες ως ενιαία αρχή πολιτισμού, γιατί τότε που συζητούσαμε εθεωρείτο και ενδεχομένως είναι 
αντισυνταγματικό να έχουμε υφυπουργεία με τον τρόπο που τα έχουμε κάνει.  Είχαμε πρωτοστατήσει δηλαδή 
και έχουμε αναγκαστεί λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που θα έχει, όχι αύριο αν λυθεί το Κυπριακό, στη 
διαπραγμάτευση του Κυπριακού αυτό που έχουμε ψηφίσει, αλλά και όχι μόνο.  Η διάθεση για το πώς θα 
ενεργήσει αυτή η κυβέρνηση και πώς αντιλαμβάνεται την ίδρυση του Υφυπουργείου Πολιτισμού έχει εκφραστεί 
ανάγλυφα και στην τροπολογία μας για δημιουργία των συμβουλευτικών επιτροπών.   

 Δεν τα είπα, διότι δεν ήθελα να κάνουμε αυτή την αναφορά, αλλά η αναφορά στη δημιουργία 
συμβουλευτικών επιτροπών είναι στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη, κυρία Πρόεδρε.  Είναι 
και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης, αλλά δε θέλουμε να τους ακούμε, να τους ακούμε μόνο!  Όχι να αποφασίζουν 
εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας.  Να τους ακούμε, πριν να λαμβάνουμε αποφάσεις.  Τόσος είναι ο σεβασμός 
μας για τους ανθρώπους του πολιτισμού και έτσι εκφράζεται εν πάση περιπτώσει!   

 Πραγματικά, ήταν δύσκολη στιγμή για το ΑΚΕΛ να μην υπερψηφίσει το υφυπουργείο, αλλά δυστυχώς η 
όλη φιλοσοφία και προσέγγιση δε μας άφησε καμία άλλη επιλογή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Λουκαΐδη.   

 Προχωράμε τώρα στο όγδοο θέμα, το οποίο τιτλοφορείται… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χρίστο Χρίστου) 

 Ναι, κύριε Χρίστου. 

 Για το πρώτο θέμα; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ:   

 Για όλα τα θέματα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Διαδικαστικό;   

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ:   

 Διαδικαστικό, ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, βεβαίως σας ακούμε.   

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ:   

 Λόγω της αυριανής εθνικής επετείου και επειδή υπάρχει σειρά εκδηλώσεων σε λίγη ώρα στις οποίες 
αρκετοί από εμάς θα πρέπει να παρευρεθούμε, για να τιμήσουμε τους ήρωες της ΕΟΚΑ, ζητούμε την αναβολή 
όλων των υπόλοιπων θεμάτων.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχω την εντύπωση ότι είναι λίγα τα θέματα που έχουν μείνει.  Εάν είμαστε όλοι λίγο πιο σύντομοι και 
σύντομες, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να ικανοποιηθεί και το δικό σας αίτημα, αλλά οφείλω να θέσω 
το αίτημα του κ. Χρίστου σε ψήφιση και να ρωτήσω αν συμφωνούν ή διαφωνούν οι συνάδελφοι.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ:  

 Τα θέματα ένα, δύο και τρία δεν μπορούν να αναβληθούν, κυρία Πρόεδρε.  Δεν μπορούν!   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να σας δώσω τον λόγο.   

 Να επιτρέψουμε πρώτα στην κ. Ερωτοκρίτου, σας ακούμε, ναι.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ:  

 Επειδή τα θέματα ένα και τρία αφορούν προϋπολογισμούς, δεν μπορούν να αναβληθούν.  Σήμερα έχουμε 
31η Μαρτίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο!   

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη.   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ:   

 Κυρία Πρόεδρε, απλώς θα έλεγα ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία, δεν 
μπορεί να διακοπεί, αλλά εμείς δεσμευόμαστε, επειδή κάποιοι συνάδελφοι αντιλαμβάνομαι έχουν υποχρέωση, 
σύντομα, να μη ζητήσουμε τον λόγο για κανένα από τα υπόλοιπα θέματα και να προχωρήσουμε όσο το δυνατό 
ταχύτερα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία, οπόταν με αυτό τον τρόπο νομίζω ότι ικανοποιείστε και εσείς.   

 Ναι, κύριε Χρίστου.   

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ:   

 Κυρία Πρόεδρε, εντάξει.  Να συνεχίσουμε όπως επιθυμούν τα υπόλοιπα κόμματα.  Απλώς, είναι μία 
συνηθισμένη διαδικασία να ζητούν κάποια κόμματα αναβολή, πάντα δίνεται αναβολή.  Τη συγκεκριμένη μέρα, 
επειδή το ζητά το συγκεκριμένο κόμμα για τον συγκεκριμένο λόγο, υπάρχει φυσικά πρόβλημα!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα.  Νομίζω ότι οι συναδέλφοι θα βοηθήσουν, αυτό έχω αντιληφθεί, και είμαι 
σίγουρη ότι θα το πράξουν.  Απλώς, επειδή είναι οι προϋπολογισμοί οι τρεις και δεν μπορούν να αναβληθούν, 
θα είμαστε σύντομοι, ήδη έχει δεσμευτεί ο κ. Λουκαΐδης, ο κ. Κουλλά, δε θα υπάρξουν τοποθετήσεις και θα 
τελειώσουμε.   

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Οπόταν, πάμε στο πρώτο θέμα.  Τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2022 Νόμος του 2022». 

 Κύριε Γεωργίου, παρακαλώ τον σκοπό. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης ποσού ύψους €1.199.183 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022.  

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης 

του 2022 Νόμος του 2022» 
Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος    Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά   Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου   Μη μέλη της επιτροπής: 
 Αντρέας Καυκαλιάς   Σταύρος Παπαδούρης 
 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και την 21η και στις 28 Μαρτίου 2022.  Στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης (ΕΦΕΕΔΧΦ) και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης και τα μέλη της 
επιτροπής κ. Χρύσης Παντελίδης, Χάρης Γεωργιάδης, Άριστος Δαμιανού και Χρίστος Χριστοφίδης. 

 Ο προϋπολογισμός του ΕΦΕΕΔΧΦ για το 2022 είναι οριακά ελλειμματικός και προβλέπει συνολικές 
δαπάνες ύψους €1.199.183 και έσοδα ύψους €1.188.148, τα οποία είναι αυξημένα κατά 16,5% σε σύγκριση με 
το έτος 2021 και θα προέλθουν κυρίως από την πάγια ετήσια εισφορά που καταβάλλεται από κάθε 
χρηματοοικονομική επιχείρηση στον φορέα (€724.480), από ατομικά τέλη που καταβάλλονται για υποβολή 
παραπόνων, αιτήσεων και καταγγελιών (€24.000), επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στους εμπλεκόμενους φορείς 
στις περιπτώσεις που απόφαση σχετικά με παράπονα που υποβλήθηκαν στρέφεται εναντίον τους (€140.000) 
και άλλα έσοδα (€100.000). 

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα ύψους 
€11.035 θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΦΕΕΔΧΦ. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΕΦΕΕΔΧΦ για το 2022 είναι μειωμένες κατά 5,6% 
σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το 2021 και αφορούν: 

1. Μισθοδοσία (€634.443), 

2. Τακτικές δαπάνες (€511.140), 

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€14.600) και  

4. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και Αποθεματικό (€39.000). 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος ανέλυσε τα επιμέρους κονδύλια του υπό 
αναφορά προϋπολογισμού και εξέφρασε τη θέση του αναφορικά με την ανάγκη θεσμικής ανεξαρτησίας του 
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, καθώς και τον προβληματισμό του για τη μείωση που επιβλήθηκε από το 
Υπουργείο Οικονομικών σε ορισμένα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΕΦΕΕΔΧΦ, η οποία, σύμφωνα με τον 
ίδιο, αναμένεται να δημιουργήσει δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία του ΕΦΕΕΔΧΦ. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η μείωση σε ορισμένα κονδύλια του 
προϋπολογισμού του ΕΦΕΕΔΧΦ επήλθε βάσει των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τον 
φορέα κατά τα έτη 2020 και 2021. Όπως η ίδια ανέφερε, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, υπάρχει η 
δυνατότητα κάλυψης δαπανών μέσω μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ ομάδων δαπανών του προϋπολογισμού 
του ΕΦΕΕΔΧΦ, καθώς και μέσω της περίληψης πιστώσεων σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης και στη βάση των διαμειφθέντων μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη 
ότι πρέπει να υπάρξει επαρκής στελέχωση του ΕΦΕΕΔΧΦ για σκοπούς διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
του φορέα, καθώς και η απαραίτητη παραχώρηση πιστώσεων από μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε 
να καταστεί εφικτή η λειτουργική ανεξαρτησία του θεσμού. 

 Σημειώνεται ότι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, με επιστολή του ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2022, 
ενημέρωσε την επιτροπή ότι, έπειτα από τη συνεδρία της επιτροπής για το εν λόγω θέμα, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών, του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και μελών του διοικητικού 
συμβουλίου του ΕΦΕΕΔΧΦ, στην οποία εκφράσθηκαν οι ανησυχίες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου σχετικά 
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με τις μειώσεις κονδυλίων του προϋπολογισμού του φορέα και λήφθηκαν διαβεβαιώσεις ότι, σε περίπτωση που 
κριθεί αναγκαίο, θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του έτους συμπληρωματικός προϋπολογισμός για την κάλυψη 
οποιωνδήποτε πρόσθετων αναγκών ενδεχομένως προκύψουν. 

 Στη βάση των πιο πάνω, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε κατά την περαιτέρω 
εξέταση του θέματος ότι τα πιο πάνω ζητήματα θα ληφθούν υπόψη και κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού 
του ΕΦΕΕΔΧΦ για το έτος 2023. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του  Δημοκρατικού Κόμματος, το 
μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας  ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της 
βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής 
Παράταξης-Συνεργασία επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην  ολομέλεια 
του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν 
υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του 
ΕΦΕΕΔΓΦ για το έτος 2022. 

 Στη βάση των πιο πάνω θέσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για τη λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

  Πολύ σύντομα, κύριε Παπαδούρη, για ένα λεπτό; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό, αν δε θα τηρηθεί η συμφωνία κυρίων και κυριών, είμαστε 
υποχρεωμένοι να μην την τηρήσουμε ούτε εμείς αυτή τη στιγμή.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ:   

 Έχει απόλυτο δίκαιο ο κ. Δαμιανού και συμφωνούμε και εμείς.   

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ:   

 Κυρία Πρόεδρε, δε θα μιλήσω, κανένα πρόβλημα.  Θα τηρήσω τη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, για τη βοήθειά σας.  Ευχαριστώ πάρα πολύ! 

 Οπόταν, προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου.   

 Κύριε Γεωργίου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης ποσού ύψους €1.199.183 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
2022.  Άρθρο 2.   

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Πρόσληψη συμβασιούχου προσωπικού.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 6. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 7;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις υπέρ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 7 εγκρίνονται. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2022 Νόμος του 2022.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις υπέρ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο.   

 Το δεύτερο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου για τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης 
Ιουλίου 2020 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των 
ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά».  

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 
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 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου, στις 14 και την 21η Μαρτίου 2022.  Στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του 
Τμήματος Τελωνείων του ιδίου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Σάβια Ορφανίδου, Χρίστος Χριστοφίδης και Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την 
τροποποίηση της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης 
που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν κυρίως στα 
ακόλουθα: 

1. Την επικαιροποίηση των παραπομπών που υπήρχαν στην Οδηγία 92/83/EOK του Συμβουλίου της 19ης 
Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που 
επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά. 

2. Την επικαιροποίηση των κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας που χρησιμοποιούνται για την 
περιγραφή των αλκοολούχων ποτών. 

3. Τον καταρτισμό, με εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενός ενιαίου ετήσιου πιστοποιητικού, 
το οποίο θα βεβαιώνει την ετήσια παραγωγή των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών και τη συμμόρφωσή 
τους με τα κριτήρια που θεσπίζονται στην Οδηγία 92/83/ΕΟΚ.   

4. Την αποσαφήνιση των προϋποθέσεων εφαρμογής της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για 
κάθε τύπο μετουσιωμένης αλκοόλης. 

5. Την επέκταση της χορήγησης απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αλκοόλη που 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής.  

 Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη είχαν υποχρέωση να θεσπίσουν και δημοσιεύσουν τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για συμμόρφωση με την εν λόγω ευρωπαϊκή Οδηγία μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2021, ωστόσο το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 13 Ιανουαρίου 
2022.  Συναφώς, λόγω της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της εναρμόνισης, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει 
προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2022.  

Αναλύοντας περαιτέρω τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων του 
Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι με τον προτεινόμενο νόμο: 

1. εισάγονται οι έννοιες του ανεξάρτητου μικρού οινοπαραγωγού, ανεξάρτητου μικρού παραγωγού 
ενδιάμεσων αλκοολούχων προϊόντων, ανεξάρτητου μικρού παραγωγού ποτών που παρασκευάζονται με 
ζύμωση και του μικρού αποστακτηρίου, 

2. βελτιώνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην αιθυλική αλκοόλη, ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες της 
νέας ευρωπαϊκής Οδηγίας και με σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 

3. διευρύνεται το πλαίσιο απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που εμπίπτουν στην 
αιθυλική αλκοόλη, ώστε να περιληφθούν σε αυτό και οι περιπτώσεις που τα εν λόγω προϊόντα 
χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς, για την παραγωγή προϊόντων που δεν περιέχουν αλκοόλη στην 
τελική τους μορφή, για την παρασκευή συστατικών προϊόντων που δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης και για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής, και 

4. εισάγεται πρόνοια, ώστε να παραχωρείται από το Τμήμα Τελωνείων στους ανεξάρτητους μικρούς 
παραγωγούς πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται η ετήσια συνολική τους παραγωγή και η 
συμμόρφωσή τους με τα σχετικά κριτήρια μικρού παραγωγού, προκειμένου να μπορούν να διαθέτουν τα 
προϊόντα τους σε άλλα κράτη μέλη και να επωφελούνται χαμηλού συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα 
εν λόγω κράτη.      

 Επιπρόσθετα, ο ίδιος κυβερνητικός αρμόδιος δήλωσε ότι ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί θεωρούνται τα 
ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, οι ανεξάρτητοι μικροί οινοπαραγωγοί, οι ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί ποτών 
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που παρασκευάζονται με ζύμωση, οι ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί ενδιάμεσων προϊόντων και τα ανεξάρτητα 
μικρά αποστακτήρια.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων η μη διεξαγωγή 
δημόσιας διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς 
και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στους μικρούς παραγωγούς αλκοολούχων ποτών από τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις. 

 Σε σχέση με τα τεθέντα ζητήματα ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων δήλωσε μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Νομοθετήματα που ρυθμίζουν ζητήματα φόρων κατανάλωσης, με βάση τον Οδηγό Διαβούλευσης, 
εξαιρούνται της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.   

2. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αναμένεται να επιφέρουν οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους 
παραγωγούς αλκοολούχων ποτών που εμπίπτουν στις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας.  

3. Το πιστοποιητικό μικρού παραγωγού αναμένεται να βοηθήσει τους μικρούς παραγωγούς αλκοολούχων 
ποτών που επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα τους σε άλλα κράτη μέλη, καθώς με την  απόκτησή του τα 
προϊόντα τους θα υπόκεινται στον χαμηλό συντελεστή φόρου κατανάλωσης που ισχύει στο εκάστοτε 
κράτος μέλος και συναφώς θα μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.   

 Στο στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου διαπιστώθηκε από την επιτροπή, μετά από 
υπόδειξη των υπηρεσιών της Βουλής, ότι στους ορισμούς του ανεξάρτητου μικρού οινοπαραγωγού, μικρού 
παραγωγού ενδιάμεσων προϊόντων και μικρού παραγωγού προϊόντων με ζύμωση, εκ παραδρομής δεν 
περιλήφθηκαν οι πρόνοιες της Οδηγίας 2020/1151 που αφορούν δύο ή περισσότερους μικρούς παραγωγούς και 
συναφώς η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως μελετήσει το θέμα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, 
καταθέσει ενώπιόν της σχετικά αναθεωρημένο νομοσχέδιο. 

 Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών στη βάση των πιο πάνω κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής, στις 9 
Μαρτίου 2022, αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο.   

 Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του θέματος, η επιτροπή επισήμανε ότι ως  ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του προτεινόμενου νόμου ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2022, ημερομηνία η οποία έχει παρέλθει και ως εκ 
τούτου ζήτησε την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Τμήματος Φορολογίας ως προς το 
κατά πόσον η εφαρμογή του νόμου θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ.  

 Σε σχέση με το πιο πάνω ζήτημα, οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του 
Τμήματος Φορολογίας δήλωσαν ότι ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου ορίστηκε η 1η 
Ιανουαρίου 2022 για σκοπούς έγκαιρης συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.  Δεδομένου ότι  η εν λόγω 
ημερομηνία έχει παρέλθει και ο προτεινόμενος νόμος δεν έχει ακόμη ψηφισθεί, κρίνεται ορθότερο όπως τεθεί σε 
ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη  Εφημερίδα της Δημοκρατίας και συνεπώς απαλειφθεί 
από το κείμενο του νομοσχεδίου η πρόνοια για αναδρομική έναρξη της ισχύος αυτού.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος, 
υποβάλλοντας ενώπιόν της τροποποιημένο σύμφωνα με τα πιο πάνω κείμενο νομοσχεδίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου.   

 Κύριε Γεωργίου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Τροποποίηση  του άρθρου 50 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2.   

 Τροποποίηση του άρθρου 52 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 80Α.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 4;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο υπέρ, κυρία Πρόεδρε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι ομόφωνο!  Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 
εγκρίνονται.   

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο υπέρ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο.   

 Το τρίτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021». 

 Κύριε Γεωργίου, παρακαλώ τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν 
εξουσιοδοτική νομοθετική διάταξη για την έκδοση κανονισμών αναφορικά με τη λειτουργία του ταμείου ευημερίας 
του προσωπικού του ΚΥΠΕ.   

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τo νομοσχέδιo «Ο περί Κυπριακού 
Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Άριστος Δαμιανού, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου  

 Μαρίνα Νικολάου Κωστής Ευσταθίου  
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 Βαλεντίνος Φακοντής                              Μαρίνος Μουσιούττας 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 Νίκος Γεωργίου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 24 Μαρτίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), της 
Ένωσης Συντακτών Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΣΥΚΥΠΕ (ΟΗΟ-ΣΕΚ). 
Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης παρέστησαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. Νίκος Σύκας και 
Χρίστος Σενέκης.   

 Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή εξέτασε το εν λόγω νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40A του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για λόγους που προκύπτουν 
από τη σημασία και τον σκοπό της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 
Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν εξουσιοδοτική νομοθετική διάταξη για την έκδοση κανονισμών αναφορικά με 
τη λειτουργία του ταμείου ευημερίας του προσωπικού του ΚΥΠΕ. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η προτεινόμενη 
τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να εκδοθούν σε  μεταγενέστερο στάδιο κανονισμοί για τη λειτουργία του 
εν λόγω ταμείου στο πλαίσιο της μετάβασης σε νέο νομικό καθεστώς λειτουργίας, δεδομένου ότι η λειτουργία 
των ταμείων ευημερίας δε διέπεται πλέον από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση και 
λειτουργία των σωματείων. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, αντικείμενο ιδιαίτερου προβληματισμού 
αποτέλεσε η ανάγκη κατοχύρωσης του νομικού καθεστώτος λειτουργίας του υπό αναφορά ταμείου, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι συνεχίζεται αδιαλείπτως η λειτουργία του, χωρίς να τίθεται οποιοσδήποτε περιορισμός καθότι 
αυτή δε διέπεται από τις διατάξεις του πιο πάνω αναφερόμενου νομοθετικού πλαισίου. 

 Σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά το πέρας της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής για τη συζήτηση του 
υπό αναφορά νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών κατέθεσε πρόσθετα στοιχεία και 
διευκρινίσεις αναφορικά με τον σκοπό και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου. Ειδικότερα, ενημέρωσε την 
επιτροπή για τα ακόλουθα: 

1. Tο ταμείο ευημερίας του προσωπικού του ΚΥΠΕ συστάθηκε και μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως 
εγγεγραμμένο σωματείο δυνάμει του καταργηθέντος περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, όπως και 
αριθμός ταμείων ευημερίας υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

2. Συναφώς, με τη θέσπιση της νέας νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία των σωματείων 
διαπιστώθηκε ότι τα συσταθέντα και λειτουργούντα με βάση τον υπό αναφορά καταργηθέντα νόμο ταμεία 
ευημερίας πρέπει να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στο πλαίσιο νέου νομικού καθεστώτος. 

3. Οι εν λόγω οντότητες προτείνεται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους βάσει άλλης νομοθεσίας, καθότι δε 
δύναται να αποτελούν σωματεία, εφόσον έχουν συσταθεί για την επίτευξη σκοπού ο οποίος δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ότι είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζει η νέα νομοθεσία περί σωματείων.  

4. Επιπροσθέτως, δεδομένης της φύσης της λειτουργίας τους, στο καταστατικό τους περιλαμβάνουν 
πρόνοιες αναφορικά με τη διανομή των περιουσιακών τους στοιχείων σε περίπτωση διάλυσής τους, οι 
οποίες συγκρούονται με τις ισχύουσες διατάξεις της πιο πάνω αναφερόμενης νομοθεσίας.  

 Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τον σκοπό και 
τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.   

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να επιτευχθεί ομαλή μετάβαση 
από το προηγούμενο σε νέο νομικό καθεστώς σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του υπό αναφορά ταμείου, αλλά και 
δεδομένου ότι το οικείο σωματείο τελεί υπό διάλυση, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου, 
ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό ερμηνεία για τον όρο «ταμείο ευημερίας», με σκοπό την ορθή ερμηνεία και 
διασαφήνιση του προτεινόμενου νόμου.  Ειδικότερα, σύμφωνα με την προτεινόμενη ερμηνευτική διάταξη για τον 
εν λόγω όρο, το καθιδρυόμενο δυνάμει κανονισμών ταμείο ευημερίας αναλαμβάνει το ενεργητικό και την 
περιουσία του οικείου σωματείου και μεριμνά για τη διεκπεραίωση ή/και υλοποίηση των αποφάσεων, 
συναλλαγών και υποχρεώσεων που δέσμευαν το εν λόγω σωματείο, τηρουμένων των διατάξεων του περί 
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου.   
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 Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο 
πάνω, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Τροποποίηση  του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 2;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις υπέρ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις υπέρ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται ομόφωνα 
σε νόμο.   
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 Πάμε στο όγδοο, ευχαριστώ πολύ κυρία Ιερωνυμίδου, προσπερνάμε τα θέματα τα υπόλοιπα τα οποία 
έχουμε ήδη ψηφίσει και πάμε στο όγδοο θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022». 

 Τον σκοπό παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 
Υπαξιωματικών) Κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Στρατού της 
Δημοκρατίας Νόμου που προβλέπουν την ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των υπαξιωματικών που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2022» 
Παρόντες: 
 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας 

 Γιώργος Κάρουλλας  Παύλος Μυλωνάς 

 Κώστας Κώστα    Χρίστος Χρίστου 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Βαλεντίνος Φακοντής   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2022.  Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν 
της ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες 
του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ). 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή εξέτασε τους εν λόγω κανονισμούς κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για λόγους που προκύπτουν 
από τη σημασία και τους σκοπούς των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.    

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού 
της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) Κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή του νομοθετικού 
πλαισίου που αφορά τα μέλη του στρατού. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, με τους 
προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Οι υπαξιωματικοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα χαρακτηρίζονται ως «υπαξιωματικοί 
γραφείου» και θα έχουν ως ανώτατο βαθμό ανέλιξης τον βαθμό του Ανθυπασπιστή Β΄. 

2. Η απόφαση του Υπουργού Άμυνας για χαρακτηρισμό ή μη υπαξιωματικού ως «υπαξιωματικού γραφείου» 
πρέπει να λαμβάνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ιατρικής 
γνωμάτευσης ή, σε περίπτωση που ο υπαξιωματικός βρίσκεται υπό κρίση, πριν από τη σύνοδο του 
αρμόδιου συμβουλίου κρίσεων. 

3. Για τους υπαξιωματικούς γραφείου δημιουργείται χωριστή επετηρίδα, στην οποία εντάσσονται οι 
υπαξιωματικοί γραφείου, ανεξαρτήτως κλάδου και κοινού σώματος. 

4. Υπαξιωματικός που είναι χαρακτηρισμένος ως «υπαξιωματικός γραφείου» δύναται οποτεδήποτε να 
επανέλθει στην προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση, εφόσον αποκατασταθούν τα προβλήματα υγείας 
που αντιμετώπιζε και, σε περίπτωση επανόδου του, η αρχαιότητά του καθορίζεται όπως και πριν από τον 
χαρακτηρισμό του, ήτοι με βάση την ημερομηνία απόκτησης του κατεχόμενου βαθμού και όχι με βάση την 
ημερομηνία αποχαρακτηρισμού, όπως ισχύει σήμερα. 

Περαιτέρω, σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού του, ο χρόνος διοίκησης που απαιτείται να έχει, ώστε να 
κριθεί στον κατεχόμενο βαθμό, θα είναι τόσο ο χρόνος του κατεχόμενου βαθμού όσο και ο χρόνος που 
υπολείπεται από τους προηγούμενους βαθμούς με μέγιστο τα τρία (3) έτη επιπλέον του χρόνου διοίκησης 
για τον βαθμό που κατέχει.  Υπαξιωματικοί που επανέρχονται στην προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση, 
για να κριθούν με την ανώτατη διαβάθμιση κρίσης, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τα καθοριζόμενα 
σχολεία. 

5. Τα μέλη του στρατού που υπηρετούν σε στρατιωτικά τμήματα είναι δυνατό να παραπέμπονται για εξέταση 
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από ιατροσυμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Άμυνας ή/και του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς ή ύστερα 
από αίτησή τους, ώστε να διαγνωσθεί η πάθησή τους και να αποφασιστεί κατά πόσο είναι ικανά να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους. 

6. Τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων δύνανται να χαρακτηρίσουν πειθαρχικό παράπτωμα ως σοβαρό, εφόσον 
επιβλήθηκε γι’ αυτό ποινή φυλάκισης ή ποινή αυστηρότερη από αυτή, ενώ δύνανται να λάβουν υπόψη ως 
κριτήριο για την κρίση υπαξιωματικού πειθαρχικό παράπτωμα ή/και ποινικό αδίκημα μόνο κατά την πρώτη 
κρίση που έπεται χρονικά της ημερομηνίας επιβολής της πειθαρχικής ποινής για το παράπτωμα ή/και της 
καταδίκης από ποινικό δικαστήριο. 

7. Η κύρωση των πινάκων κρίσεων υπαξιωματικών από τον Υπουργό Άμυνας, καθώς και η προβλεπόμενη 
με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς εξουσία του για παραπομπή υποθέσεων στο Συμβούλιο 
Επανακρίσεων καταργείται για λόγους αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, καθώς και για σκοπούς 
ομοιομορφίας με τις διαδικασίες κρίσεων των αξιωματικών, δεδομένου ότι ο ίδιος είναι πρόεδρος του εν 
λόγω συμβουλίου. 

8. Για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας και εφαρμογής της όλης διαδικασίας και ειδικότερα σε σχέση με την 
κοινοποίηση των κρίσεων και των πινάκων κρίσεων στους κριθέντες υπαξιωματικούς, η διαδικασία 
κρίσεων των υπαξιωματικών διαφοροποιείται. 

9. Για σκοπούς ορθότερης διενέργειας της διαδικασίας ανέλιξης υπαξιωματικών σε αξιωματικούς, η εν λόγω 
διαδικασία διαφοροποιείται. 

10. Υπαξιωματικός βαθμού Ανθυπασπιστή Β΄ δικαιούται αναβάθμιση, σε περίπτωση κατά την οποία, παρ’ 
όλο που λόγω βαθμολογιών σε έκθεση αξιολόγησης κρίνεται με χαμηλότερες διαβαθμίσεις από την 
ανώτατη για τον βαθμό του, η βαθμολογία του στις εκθέσεις αξιολόγησής του που συντάχθηκαν μετά την 
κρίση του σε χαμηλότερη διαβάθμιση κρίσης του επιτρέπει την κατάταξή του στην ανώτερη διαβάθμιση, 
εφόσον πληροί τα λοιπά κριτήρια της αντίστοιχης διαβάθμισης και δεν έχει χαρακτηριστεί ως 
«υπαξιωματικός γραφείου».  Σημειώνεται ότι το εν λόγω ευεργέτημα εφαρμόζεται ήδη στους υπόλοιπους 
βαθμούς υπαξιωματικών. 

 Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Άμυνας, 
αποφάσισε να προωθήσει για έγκριση στην ολομέλεια της Βουλής μόνο τις πρόνοιες των κανονισμών οι οποίες 
εναρμονίζονται με τον περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021, ο οποίος ψηφίστηκε 
πρόσφατα από τη Βουλή, και αφορούν στην ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων ελαφράς υπηρεσίας και 
υπηρεσίας γραφείου των υπαξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας στην υπηρεσιακή κατάσταση 
γραφείου, ώστε να τροχοδρομηθεί η διαδικασία στο συμβούλιο κρίσεων, κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που 
ακολουθήθηκε για τους αξιωματικούς.   

 Περαιτέρω, έπειτα από σχετική υπόδειξη του Υπουργού Άμυνας και για σκοπούς ομοιομορφίας με το 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τους αξιωματικούς, στο αναφερόμενο ως άνω μέρος του κειμένου των 
κανονισμών που θα προωθηθεί για έγκριση στην ολομέλεια του σώματος περιλήφθηκαν και πρόνοιες που 
αφορούν στη δημιουργία ξεχωριστής επετηρίδας για τους υπαξιωματικούς, καθότι μέχρι σήμερα η εν λόγω 
κατηγορία μελών του στρατού, παρά την ένταξή τους στις υπηρεσιακές καταστάσεις ελαφράς υπηρεσίας και 
υπηρεσίας γραφείου, διατηρούσαν τη θέση τους στην επετηρίδα που ενεγράφησαν μετά τον διορισμό τους.   

 Συναφώς, το εναπομείναν μέρος των κανονισμών αποφασίστηκε όπως εξεταστεί από την επιτροπή μετά 
την ολοκλήρωση από το Υπουργείο Άμυνας των επικείμενων διαδικασιών που αφορούν τις προαγωγές των 
υπαξιωματικών, οι οποίες κρίθηκε ορθότερο όπως διεξαχθούν με βάση το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, τάχθηκε 
ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του ως άνω αναφερόμενου μέρους του κειμένου των κανονισμών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προχωρούμε στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 8 κανονισμών.   

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το ένατο θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022». 

 Τον σκοπό, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός 
Απασχόλησης Συμβασιούχων  Υπαξιωματικών) Κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους να συνάδουν με τις 
διατάξεις του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου που προβλέπουν την ενοποίηση των υπηρεσιακών 
καταστάσεων των συμβασιούχων υπαξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων 

Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» 
Παρόντες: 
 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας 

 Γιώργος Κάρουλλας  Παύλος Μυλωνάς 

 Κώστας Κώστα  Χρίστος Χρίστου 

 Γιαννάκης Γαβριήλ   Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Βαλεντίνος Φακοντής   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2022.  Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν 
της ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες 
του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ).   

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή εξέτασε τους εν λόγω κανονισμούς κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για λόγους που προκύπτουν 
από τη σημασία και τους σκοπούς των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.    

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού 
της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμών για την καλύτερη 
εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα μέλη του στρατού. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, με τους 
προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Οι συμβασιούχοι υπαξιωματικοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα χαρακτηρίζονται ως 
συμβασιούχοι υπαξιωματικοί γραφείου (Σ. ΥΠ. Γραφείου) και θα έχουν ως ανώτατο βαθμό ανέλιξης τον 
βαθμό του Ανθυπασπιστή Γ΄. 

2. Η απόφαση του Υπουργού Άμυνας για χαρακτηρισμό ή μη συμβασιούχου υπαξιωματικού ως Σ. ΥΠ. 
Γραφείου απαιτείται να λαμβάνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής 
ιατρικής γνωμάτευσης ή, σε περίπτωση που ο συμβασιούχος υπαξιωματικός βρίσκεται υπό κρίση, πριν 
από τη σύνοδο του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων. 

3. Για τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς γραφείου δημιουργείται χωριστή επετηρίδα, στην οποία 
εντάσσονται οι συμβασιούχοι υπαξιωματικοί γραφείου, ανεξαρτήτως κλάδου και κοινού σώματος. 

4. Συμβασιούχος υπαξιωματικός που είναι χαρακτηρισμένος ως συμβασιούχος υπαξιωματικός γραφείου 
δύναται οποτεδήποτε να επανέλθει στην προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση, εφόσον αποκατασταθούν 
τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και σε περίπτωση επανόδου του η αρχαιότητά του καθορίζεται 
όπως και πριν από τον χαρακτηρισμό του, ήτοι με βάση την ημερομηνία απόκτησης του κατεχόμενου 
βαθμού και όχι με βάση την ημερομηνία αποχαρακτηρισμού του, όπως ισχύει σήμερα.  Συμβασιούχοι 
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υπαξιωματικοί που επανέρχονται στην προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση, για να κριθούν με την 
ανώτατη διαβάθμιση κρίσης, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τα καθοριζόμενα σχολεία. 

5. Για σκοπούς κρίσης συμβασιούχων υπαξιωματικών σε κάθε βαθμό θα λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός 
χρόνος υπηρεσίας στον στρατό και όχι μόνο τα χρόνια παραμονής σε κάθε βαθμό, όπως ισχύει για τους 
αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς. 

6. Συμβασιούχοι υπαξιωματικοί που υπηρετούν σε στρατιωτικά τμήματα θα δύναται να παραπέμπονται για 
εξέταση από ιατροσυμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Άμυνας ή/και του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς ή 
ύστερα από αίτησή τους, ώστε να διαγνωσθεί η πάθησή τους και να αποφασιστεί κατά πόσο είναι ικανά 
να εκτελούν τα καθήκοντά τους. 

7. Τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων δύνανται να χαρακτηρίσουν πειθαρχικό παράπτωμα ως σοβαρό, εφόσον 
επιβλήθηκε γι’ αυτό ποινή φυλάκισης ή αυστηρότερη από αυτήν, ενώ δύνανται να λάβουν υπόψη ως 
κριτήριο για την κρίση συμβασιούχου υπαξιωματικού πειθαρχικό παράπτωμα ή/και ποινικό αδίκημα μόνο 
κατά την πρώτη κρίση που έπεται χρονικά της ημερομηνίας επιβολής της πειθαρχικής ποινής για το 
παράπτωμα ή/και της καταδίκης από ποινικό δικαστήριο. 

8. Η κύρωση των πινάκων κρίσεων συμβασιούχων υπαξιωματικών από τον Υπουργό Άμυνας, καθώς και η 
προβλεπόμενη με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς εξουσία του για παραπομπή υποθέσεων στο 
Συμβούλιο Επανακρίσεων καταργείται για λόγους αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, καθώς και για 
σκοπούς ομοιομορφίας με τις διαδικασίες κρίσεων των αξιωματικών και των υπαξιωματικών, δεδομένου 
ότι ο ίδιος είναι πρόεδρος του εν λόγω συμβουλίου. 

9. Για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας και εφαρμογής της όλης διαδικασίας και ειδικότερα αναφορικά με την 
κοινοποίηση των κρίσεων και των πινάκων κρίσεων στους κριθέντες συμβασιούχους υπαξιωματικούς η 
διαδικασία κρίσεων των συμβασιούχων υπαξιωματικών διαφοροποιείται. 

 Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Άμυνας, 
αποφάσισε να προωθήσει για έγκριση στην ολομέλεια της Βουλής μόνο τις πρόνοιες των κανονισμών οι οποίες 
εναρμονίζονται με τον περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021, ο οποίος ψηφίστηκε 
πρόσφατα από τη Βουλή, και αφορούν στην ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων ελαφράς υπηρεσίας και 
υπηρεσίας γραφείου των συμβασιούχων υπαξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας στην 
υπηρεσιακή κατάσταση γραφείου, ώστε να τροχοδρομηθεί η διαδικασία στο Συμβούλιο Κρίσεων, κατ’ ανάλογο 
τρόπο που ακολουθήθηκε για τους αξιωματικούς.   

 Περαιτέρω, έπειτα από σχετική υπόδειξη του Υπουργού Άμυνας και για σκοπούς ομοιομορφίας με το 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τους αξιωματικούς, στο αναφερόμενο ως άνω μέρος του κειμένου των 
κανονισμών που θα προωθηθεί για έγκριση στην ολομέλεια του σώματος περιλήφθηκαν και πρόνοιες που 
αφορούν στη δημιουργία ξεχωριστής επετηρίδας για τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς, καθότι μέχρι σήμερα 
η εν λόγω κατηγορία μελών του στρατού παρά την ένταξή τους στις υπηρεσιακές καταστάσεις ελαφράς 
υπηρεσίας και υπηρεσίας γραφείου διατηρούσαν τη θέση τους στην επετηρίδα που ενεγράφησαν μετά την 
πρόσληψή τους.   

 Συναφώς, το εναπομείναν μέρος των κανονισμών αποφασίστηκε όπως εξεταστεί από την επιτροπή μετά 
την ολοκλήρωση από το Υπουργείο Άμυνας των επικείμενων διαδικασιών που αφορούν τις προαγωγές των 
συμβασιούχων υπαξιωματικών, οι οποίες κρίθηκε ορθότερο όπως διεξαχθούν με βάση το υφιστάμενο 
κανονιστικό πλαίσιο.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, τάχθηκε 
ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του ως άνω αναφερόμενου μέρους του κειμένου των κανονισμών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προχωρούμε στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 9 κανονισμών.   

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 10 μέχρι 44 αποσύρονται και επανακατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία.   

 Φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας.  

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Τα προτεινόμενα νομοσχέδια και οι προτάσεις 
νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με τον σχετικό 
κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί.  

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1. 1. Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.069-2022). 

Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

2. 2. Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.070-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

3. 3. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Συστήματα Ρευστών) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.030-2022). 

Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Επανακατάθεση 
4. 4. Οι περί Ελεγκτών (Όροι Υπηρεσίας) 

Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.014-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

5. 5. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.088-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

6. 6. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί)  
(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.089-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

7. 7. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.090-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

8. 8. Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.094-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

9. 9. Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό 
Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής 
Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.055-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

10. 10. Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες 
Εκπομπής Ήχου και Τέλη) Κανονισμοί 
του 2021. 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 
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(Αρ. Φακ. 23.03.058.056-2021). 

11. 11. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.045-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

12. 12. Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες 
και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.052.036-2015). 

Υπουργό Εσωτερικών                                                                                                                       Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών  

13. 13. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.051-2017). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

14. 14. Οι περί Προσωπικού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.086-2017). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

15. 15. Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.087-2017). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

16. 16. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας   

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού  

17. 17. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.058-2018). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας   

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού  

18. 18. Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών 
Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών 
Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.072-2018). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

19. 19. Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων στους 
Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.098-2018). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

20. 20. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Διαχείριση και Διάθεση/Χρήση 
Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών 
Αποβλήτων που προκύπτουν από 
Αγελαδοτροφικές Μονάδες) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.013-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος  

21. 21. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρήση 
Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε 
περιπτώσεις Παρουσίας Κυανίου σε 
Λίμνη Τελμάτων και περί Διασπώμενου 
με Ασθενές Οξύ Κυανίου) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.038-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 
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22. 22. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Επιθεωρήσεις) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.039-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

23. 23. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρηματικές 
Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.040-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

24. 24. Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων 
(Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.041-2019). 

Υπουργό Υγείας  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

25. 25. Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

26. 26. Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού 
Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και 
για Συναφή Θέματα Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.079-2019). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

27. 27. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

28. 28. Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων 
Λεμεσού-Αμαθούντας (Έλεγχος 
Υποστατικών και Λήψη Δραστικών 
Μέτρων) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.001-2020). 

Υπουργό Εσωτερικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

29. 29. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και 
άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

30. 30. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.111-2020). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

31. 31. Οι περί Διαμεσολάβησης σε 
Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

32. 32. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.057-2020). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

33. 33. Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.117-2020). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

34. 34. Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση 
Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων 
Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 
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35. 35. Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και των 
Διαδικασιών Αποκλεισμού των 
Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.013-2021). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

36. 36. Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού 
της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.014-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

37. 37. Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής 
Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.015-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

38. 38. Δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2021 
σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του 
συντάγματος. 
(Αρ. Φακ.13.06.001). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Παρακολουθήσεως 
Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  
1. Ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός 

Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές 
Περιπτώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.037-2022). 

Στέφανο Στεφάνου  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

2. Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης 
Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 
Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.038-2022). 

Χάρη Γεωργιάδη, 
Ονούφριο Κουλλά  
και  
Σάβια Ορφανίδου  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού 
Συναγερμού,  
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου  
και  
Χρύση Παντελίδη 
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού 
Κόμματος  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

3. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.039-2022). 

Κωστή Ευσταθίου, 
Ηλία Μυριάνθους 
και  
Ανδρέα Αποστόλου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

4. Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.0402022). 

Μαρίνο Μουσιούττα, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

5. O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.041-2022). 

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού 
Κόμματος 
και 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 
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Σταύρο Παπαδούρη  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τρίτο:  Ερωτήσεις και απαντήσεις.  Αυτές έχουν ήδη δοθεί γραπτώς.    
(Oι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.237, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Γιαννάκη Γαβριήλ 

 «Στα πλαίσια συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στις 8 Μαρτίου 
2022 σχετικά με τα θέματα παρασκευής και εμπορίας χαλλουμιού ευρύτερα, ζητήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο 
να ενημερώσει γραπτώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί 
για την τήρηση του κυπριακού προτύπου για την παρασκευή χαλλουμιού στην Κύπρο.  Το αρμόδιο υπουργείο 
απάντησε με επιστολή του ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022. 

 Παρακαλείται ωστόσο ο αρμόδιος υπουργός όπως παράσχει στη Βουλή των Αντιπροσώπων περαιτέρω 
πληροφόρηση για τα ακόλουθα: 

1. Στην προαναφερθείσα απαντητική επιστολή γίνεται αναφορά για ελέγχους κατά την περίοδο 2017-2020. 
Τι ισχύει όσον αφορά τους ελέγχους κατά το 2021 και τα έτη πριν από το 2017; 

2. Στην ίδια επιστολή γίνεται αναφορά για ογδόντα οκτώ ελέγχους και είκοσι ένα δείγματα πιθανής 
παράβασης του προτύπου ως προς την περιεκτικότητα σε αιγοπρόβειο γάλα.  Πόσες εταιρείες αφορούν 
τα πιο πάνω δείγματα;  Έχουν διενεργηθεί επαναληπτικοί έλεγχοι και ποια τα αποτελέσματα;  Πόσες 
εταιρείες δραστηριοποιούνται στην εμπορία χαλλουμιού;  Τα ερωτήματα αυτά παρακαλώ όπως 
απαντηθούν και για τους ελέγχους για περιεκτικότητα σε σκόνη γάλακτος. 

3. Όσον αφορά τους ελέγχους για περιεκτικότητα σε σκόνη γάλακτος, στην επιστολή αναφέρεται ότι για εννέα 
δείγματα αναμένεται ακόμα η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους.  Λαμβανομένου υπόψη ότι οι υπό 
αναφορά έλεγχοι ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος του 2020, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των 
Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης.  

4. Στην επιστολή επαναλαμβάνεται η φράση “πιθανή παράβαση”.  Δεν υπάρχει  τελεσίδικη απόφαση μέχρι 
σήμερα κατά πόσο πρόκειται περί παραβάσεων; 

5. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι ελέγχους για την τήρηση του προτύπου πραγματοποιούν και οι 
εμπορικοί σύμβουλοι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο εξωτερικό.  Δεν 
αναφέρεται ωστόσο κατά πόσον έγιναν έλεγχοι για την περιεκτικότητα σε αιγοπρόβειο γάλα και την 
περιεκτικότητα σε γαλακτόσκονη.  Για ποιους λόγους δε διενεργήθηκαν αυτού του είδους οι έλεγχοι; 

6. Όσον αφορά τους ελέγχους στο εξωτερικό γίνεται αναφορά σε δεκαεπτά, είκοσι έξι  και δεκατέσσερις 
παραβάσεις αντίστοιχων προδιαγραφών του προτύπου.  Πόσες εταιρείες αφορούν οι πιο πάνω 
παραβάσεις;  Έχουν διενεργηθεί επαναληπτικοί έλεγχοι και ποια τα αποτελέσματά τους;  Πόσες εταιρείες 
δραστηριοποιούνται στην εμπορία χαλλουμιού στο εξωτερικό; 

7. Τέλος, στην επιστολή αναφέρεται ότι για όλες τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν επιβλήθηκε συνολικό 
πρόστιμο ύψους €530.000.  Παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του 
προστίμου για κάθε παράβαση ξεχωριστά και κατά πόσο οδηγήθηκε οποιαδήποτε περίπτωση ενώπιον 
δικαστηρίου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.238, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν συσταθεί η 
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή και οι Επαρχιακές Επιτροπές, όπως προβλέπεται στον περί Προστασίας και 
Ευημερίας των Ζώων Νόμο, ποια είναι τα μέλη τους και αν έχουν ξεκινήσει να συνεδριάζουν.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.239, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
είναι η οικονομική ανασφάλεια που δημιουργείται από την απομάκρυνση από τον σύζυγο-θύτη.  Αυτός είναι και 
ένας από τους λόγους για τους οποίους ένας σημαντικός αριθμός θυμάτων αναγκάζεται να επιστρέψει με τα 
παιδιά του πίσω στον θύτη και την οικογενειακή εστία.  

 Εντούτοις, η παροχή συνδρομής και στήριξης από το κράτος προς τα θύματα, συμπεριλαμβανομένης της 
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οικονομικής βοήθειας για κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους όσον αφορά τη στέγαση, προνοείται και στο 
Μέρος IV του Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής 
Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου 2021.  

 Στη βάση των πιο πάνω παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για τα πιο κάτω:  

1. Υφίσταται κάποια ξεχωριστή διαδικασία για τις περιπτώσεις θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας που 
απευθύνονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας για την παραχώρηση ΕΕΕ;  

2. Μελετά η κυβέρνηση το ενδεχόμενο κάλυψης μεγαλύτερου ύψους επιδόματος ενοικίου για τις γυναίκες 
που επιθυμούν να απομακρυνθούν από τον θύτη;  

3. Μελετά η κυβέρνηση το ενδεχόμενο κάλυψης της εγγύησης για την ενοικίαση στέγης για θύματα βίας που 
εγκαταλείπουν την οικογενειακή στέγη;  Έχει ποτέ καλυφθεί από το κράτος αυτό το ποσό για θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας; Αν ναι, σε πόσες περιπτώσεις, με ποια διαδικασία και σε πόσο διάστημα έχουν 
εγκριθεί;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.240, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Στο άρθρο 9 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της 
Ενδοοικογενειακής Βίας Νόμου του 2021 έχει περιληφθεί η ποινικοποίηση της διάδοσης υλικού πορνογραφικού 
ή σεξουαλικού περιεχομένου (εκδικητική πορνογραφία), που συνιστά μια από τις πιο διαδομένες μορφές 
διαδικτυακής κακοποίησης και έχει τραυματικές συνέπειες στα θύματα, τα οποία στη μεγάλη τους πλειοψηφία 
είναι γυναίκες και κορίτσια. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Πόσες καταγγελίες έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για περιστατικά εκδικητικής πορνογραφίας τα 
τελευταία πέντε χρόνια; 

2. Πόσες καταγγελίες έχουν καταγραφεί από την αστυνομία από την ψήφιση του περί της Πρόληψης και της 
Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας Νόμου του 2021 και πόσες 
διώξεις έχουν διενεργηθεί στη βάση του σχετικού άρθρου 9 της νομοθεσίας; 

3. Αξιολογεί η κυβέρνηση ότι απαιτείται η εισαγωγή ενισχυτικών διατάξεων ως προς την υποχρέωση σε 
ψηφιακές πλατφόρμες ή/και σε παρόχους υπηρεσιών να διαγράφουν το υλικό; 

4. Διαπιστώνει η κυβέρνηση το κενό από την απουσία νομοθεσίας που να ποινικοποιεί κατ’ αντίστοιχο τρόπο 
το συγκεκριμένο έγκλημα, όταν διαπράττεται σε βάρος αντρών; Πόσες καταγγελίες έχουν καταγραφεί από 
την αστυνομία για περιστατικά εκδικητικής πορνογραφίας με θύματα άντρες;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.241, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 

 «Το κτίριο του πρώην δημοτικού σχολείου στα Κλαυδιά της επαρχίας Λάρνακας παραχωρήθηκε στην 
ομώνυμη κοινότητα από τον Κηδεμόνα Τ/Κ περιουσιών κατόπιν σχετικού αιτήματος.  Σκοπός της παραχώρησης 
είναι η στέγαση των εργασιών του κοινοτικού συμβουλίου για την εύρυθμη λειτουργία του, αλλά και η ανάδειξη 
ενός ιστορικού και αρχιτεκτονικής αξίας κτιρίου που βρίσκεται στον πυρήνα της κοινότητας.   

 Έχω ενημερωθεί ότι από την πλευρά της κοινότητας υποβλήθηκαν όλα τα αναγκαία έγγραφα στις 
αρμόδιες αρχές για την έκδοση των σχετικών εκ του νόμου αδειών εδώ και τέσσερα χρόνια.  Έκτοτε υπάρχει 
καθυστέρηση και μη ενημέρωση της κοινοτικής αρχής  για την πορεία εξέτασης της σχετικής υπόθεσης. 

 Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται 
η διαδικασία εξέτασης και πώς προχωρεί το ζήτημα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.242, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Πληροφορήθηκα ότι τα μέλη του Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας δε δικαιούνται 
διατίμηση του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως δικαιούνται τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου, και αυτό αποτελεί 
δυσμενή διάκριση ατόμων που πάσχουν από την ίδια ασθένεια. 

 Θέλουμε να τονίσουμε ότι τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση του συνδέσμου Λάρνακας αισθάνονται 
ασθενείς δεύτερης κατηγορίας. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες 
προτίθεται να προβεί για δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση και να τερματιστεί η 
διάκριση για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.243, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Ο Σύνδεσμος Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος με 
μεγάλη προσφορά στα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση στην επαρχία Λάρνακας σε πολλούς τομείς, όπως κατ’ 
οίκον φροντίδα/φυσικοθεραπεία, ψυχολογική στήριξη κ.λπ. 

 Ενημερώθηκα ότι ο σύνδεσμος ζήτησε αύξηση της κρατικής χορηγίας, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει 
στα έξοδα και να συνεχίσει το έργο του με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων μελών του. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Έχει πρόθεση το αρμόδιο υπουργείο να αυξήσει το ποσό της κρατικής χορηγίας του Συνδέσμου Ατόμων 
με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας; 

2. Τι προτίθεται να πράξει το αρμόδιο υπουργείο για την αύξηση της κρατικής χορηγίας προς τον σύνδεσμο, 
για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στο έργο τις ανθρώπινης προσφοράς προς τους συνανθρώπους μας;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.101, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 
 «Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση σας κοινοποιείται η απάντηση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας 
(ΟΑΥ): 

 “Σε συνέχεια της επιστολής σας με αρ. φακ. ΥΎ.13.15.001.01.01/10 ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2022 για 
το πιο πάνω θέμα, έχω οδηγίες όπως σας ενημερώσω ότι οι πάροχοι δύναται να υποβάλουν αίτημα για παροχή 
επιπρόσθετων υπηρεσιών από άλλους επαγγελματίες υγείας σε δικαιούχο κατ’ εξαίρεση. 

 Συγκεκριμένα, η διαδικασία προϋποθέτει τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
του Οργανισμού) το οποίο υποβάλλεται από κοινού από τον θεράποντα ιατρό και τον άλλο επαγγελματία υγείας, 
στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο όπως ο δικαιούχος λάβει επιπλέον υπηρεσίες. Τα αιτήματα 
αξιολογούνται από επιτροπές ειδικών/εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συμβουλεύουν τον Οργανισμό αναφορικά με 
την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος στη βάση των στοιχείων που υποβλήθηκαν. 

 Επιπρόσθετα οι εν λόγω επιτροπές ειδικών έχουν ξεκινήσει την αξιολόγηση του υφιστάμενου πακέτου 
υπηρεσιών, ούτως ώστε εκεί και όπου κρίνεται σκόπιμο, να γίνουν εισηγήσεις τροποποίησης. Τέτοιες εισηγήσεις 
έχουν ήδη υποβληθεί στον Οργανισμό από τις επιτροπές αξιολόγησης θεμάτων που άπτονται με τις υπηρεσίες 
φυσιοθεραπείας, στη βάση των οποίων επίκεινται τροποποιήσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες σε άτομα με 
νευρολογικά νοσήματα”. 

 Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι η πιο πάνω απάντηση δεν είναι επαρκής ή χρήζει περαιτέρω 
διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.103, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 

κ. Μαρίνου Μουσιούττα 
 «Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση σχετικά με εντάλματα για τροχαίες παραβάσεις σάς διαβιβάζεται 
αντίγραφο σχετικού ενημερωτικού πίνακα από την Ένωση Δήμων Κύπρου, καθώς και αντίγραφο επιστολής από 
την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, στην οποία αναφέρεται ότι τα Κοινοτικά Συμβούλια δεν έχουν αρμοδιότητα 
είσπραξης από τροχαίες παραβάσεις.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης 
Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.103, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 
 «Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση σας υποβάλλω τα στοιχεία που λάβαμε από την Αστυνομία. 

1.  Πίνακας με τον συνολικό αριθμό ενταλμάτων προστίμου που εκδόθηκαν για οδικές παραβάσεις για τα έτη 
2018, 2019, 2020 και 2021. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 

ΕΚΔΟΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΣ 
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14.241 3.753.302 1.657.269 2.096.033 2018 

15.690 4.330.455 1.625.168 2.705.287 2019 

18.771 4.968.688 1.548.958 3.419.731 2020 

18.877 4.607.187 1.203.543 3.403.643 2021 

67.579 17.659.632 6.034.938 11.624.694  

 Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε από την αστυνομία δεν υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζουμε 
πόσα εντάλματα που ανήκουν στην κατηγορία “Τροχαία”, αφορούν σε αυτοκίνητα ενοικιάσεως “Ζ”.» 

Απάντηση ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.123, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  
 «Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σε σχέση με τη λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας γκρίζων νερών 
στα σχολεία, σας πληροφορώ για τα ακόλουθα: 

2. Τα συστήματα του γκρίζου νερού ξεκίνησαν να εγκαθίστανται σε σχολεία της Προδημοτικής, Δημοτικής 
και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης από το 2000. Συνολικά από την περίοδο 2000-2012 σε πιλοτική βάση, 
εγκαταστάθηκαν σε 58 σχολεία συστήματα γκρίζου νερού, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) με το Τμήμα Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Επισυνάπτεται ο σχετικός κατάλογος των σχολείων στα οποία έχουν 
εγκατασταθεί τα συστήματα. 

3. Κατά την περίοδο 2014-2017, στο πλαίσιο του προγράμματος “Αποστολή Νερό”, το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 480.000 δολαρίων, από το Ίδρυμα της Coca-Cola στην Αμερική, τον διεθνή 
οργανισμό Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) και εφαρμόσθηκε στην Κύπρο από τη Μονάδα 
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΥΠΠΑΝ και την Coca-Cola στην Κύπρο (Α/φοί 
Λανίτη και The Coca-Cola Company), εγκαταστάθηκαν συστήματα γκρίζου νερού σε άλλα εννέα (9) σχολεία και 
τρία (3) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 

• Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού 

• Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου 

• Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα (KB) 

• Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς 

• Α΄ Δημοτικό Σχολείο Γερίου 

• Γυμνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου 

• Παγκύπριο Γυμνάσιο 

• Γυμνάσιο Λινόπετρας 

• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά 

• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σαλαμιούς 

• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας 

Σημειώνεται ότι στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο 
σύστημα μη-συμβατικών υδατικών πόρων, δηλ. σύστημα γκρίζου νερού (ανακύκλωσης νερού) και σύστημα 
συλλογής βρόχινου νερού. Παράλληλα συντηρήθηκαν με τα χρήματα του προγράμματος και τα συστήματα των 
58 σχολείων που είχαν εγκατασταθεί κατά την περίοδο 2000-2012. 

4. Μέσω των έργων αυτών επιστρέφονται συνολικά στην τοπική κοινωνία 3.000.000 λίτρα νερού ετησίως, 
που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται κυρίως για δευτερεύουσες χρήσεις (π.χ. συντήρηση σχολικών κήπων, 
καζανάκια τουαλέτας κ.λπ.). 

5. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος “Αποστολή Νερό” έχει συγγραφεί εκπαιδευτικό 
υλικό για τους μη-συμβατικούς υδατικούς πόρους (όπως είναι τα γκρίζα νερά) και μέσω αυτού δόθηκε η 
δυνατότητα σε 700 και πλέον εκπαιδευτικούς, σε γονείς και στη μαθητική κοινότητα να γνωρίσουν και να 
κατανοήσουν τη σημασία των πράσινων τεχνολογιών στα θέματα της αειφόρου διαχείρισης του νερού. Ολόκληρο 
το υλικό, το οποίο παρουσιάζει τη λειτουργία και την αξία των συστημάτων αυτών βρίσκεται αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΥΠΠΑΝ:  
https://peeaad.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/nero 

6. Επισημαίνεται ότι μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής του ΥΠΠΑΝ για την πράσινη μετάβαση και την 
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περαιτέρω ενίσχυση των σχολείων ώστε αυτά να καταστούν αειφόροι οργανισμοί, η συντήρηση των 
συγκεκριμένων συστημάτων και η περαιτέρω αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της αειφόρου και ορθολογικής 
διαχείρισης του νερού αποτελεί βασικό μέλημα του ΥΠΠΑΝ.  Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση 2023-2025, που θέτει ως 
προτεραιότητα την κτιριακή αναβάθμιση των σχολείων, μέσω των πράσινων τεχνολογιών, προβλέπεται η 
συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων, με πρόθεση την επέκτασή τους και σε άλλα σχολεία.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.136, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Χρύση Παντελίδη 
 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ, ότι αναφορικά με το 
ποσό που εισπράττουν ετησίως οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω του φόρου θεάματος και συγκεκριμένα 
για τα τελευταία πέντε χρόνια, παρατίθεται ο πιο κάτω σχετικός ενημερωτικός Πίνακας της Ένωσης Δήμων 
Κύπρου. 

Φόρος Θεάματος που εισέπραξαν οι Δήμοι κατά τα τελευταία πέντε έτη 

 Δήμοι 2017 2018 2019 2020 2021 Ολικό για τα 
πέντε έτη 

1 Λευκωσία 20.399,50 16.732,50 21.536,85 14.554,90 5.694,70 78.918,45 

2 Λεμεσός 204.057,08 249.951,83 260.710,06 75.359,25 53.694,47 843.772,69 

3 Λάρνακα 174.754 140.424 143.753 45.650 50.438 555.019 

4 Στρόβολος 401.865,76 339.935,96 203.936,83 15.645,13 67.559,91 1.028.943,59 

5 Αγλαντζιά 7.718 23.916 20.812 -------- 7.750 60.196 

6 Λατσιά 25.465,76 13.566,68 19.991,91 18.469,22 1.843,83 79.337,40 

7 Παραλίμνι 6.681,58 2.427 5.818 1.652 -------- 16.578,58 

8 Πάφος 37.626,90 42.905,46 53.413,27 15.450,49 20.833,67 170.229,79 

9 Έγκωμη 30.287,57 20.420,56 28.525,85 6.725,80 11.301,95 85.959,78 

10 Λακατάμια 40.983 58.947 22.893 5.678 8.136 136.637 

11 Άγιος Δομέτιος -------- -------- 1.254 -------- -------- 1.254 

12 Γεροσκήπου 600 -------- 5.419 1.250 1.498,50 8.767,50 

13 Αραδίππου 248,91 57,08 43,78 28,37 --------- 378,14 

14 Αγία Νάπα 18.970,00 8.062,00 -------- -------- -------- 27.032 

15 Ιδαλίου 327 940 4.849 21 1.283 7.420 
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16 Δρομολαξιά - 

Μενεού 

288,10 792,70 40 700 0 1.820,80 

17 Αγίου Αθανασίου Δεν εισέπραξαν φόρο θεάματος τα τελευταία 5 χρόνια 

18 Τσερίου Δεν εισέπραξαν φόρο θεάματος τα τελευταία 5 χρόνια 

19 Αθηένου Δεν εισέπραξαν φόρο θεάματος τα τελευταία 5 χρόνια 

20 Λευκάρων  Δεν εισέπραξαν φόρο θεάματος τα τελευταία 5 χρόνια 

21 Δερύνειας  Δεν εισέπραξαν φόρο θεάματος τα τελευταία 5 χρόνια 

22 Γερμασόγειας Δεν εισέπραξαν φόρο θεάματος τα τελευταία 5 χρόνια 

23 Πόλης 
Χρυσοχούς 

Δεν εισέπραξαν φόρο θεάματος τα τελευταία 5 χρόνια 

24 Πέγειας  Δεν εισέπραξαν φόρο θεάματος τα τελευταία 5 χρόνια 

25 Σωτήρα Δεν εισέπραξαν φόρο θεάματος τα τελευταία 5 χρόνια 

26 Ύψωνας Δεν εισέπραξαν φόρο θεάματος τα τελευταία 5 χρόνια 

27 Μέσα Γειτονιά Δεν εισέπραξαν φόρο θεάματος τα τελευταία 5 χρόνια 

28 Κάτω Πολεμίδια Δεν εισέπραξαν φόρο θεάματος τα τελευταία 5 χρόνια 

29 Γερίου Δεν εισέπραξαν φόρο θεάματος τα τελευταία 5 χρόνια 

30 Λιβαδιών Δεν εισέπραξαν φόρο θεάματος τα τελευταία 5 χρόνια 

2. Σημειώνεται, ότι τα Κοινοτικά Συμβούλια δεν εισπράττουν φόρο θεάματος.» 

Απάντηση ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.145, ημερομηνίας 17 
Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση, επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:  

1. Κατά το 2017 στον Προϋπολογισμό του Σ.Ι.Μ.Α.Ε. υπήρχαν εγκεκριμένα ποσά €82.100 για συντηρήσεις 
διαφόρων μνημείων που αφορούν τον Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. και €45.000 για εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια 
που αφορούν τον Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Στο Ίδρυμα Μνημείου Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή δόθηκαν €2.342 
για τη συντήρηση του Μουσείου και κρησφυγέτου του Διγενή και €1.600 για τη διοργάνωση Ημερίδας για τον 
Διγενή. 

2. Κατά το 2018 στον Προϋπολογισμό του Σ.Ι.Μ.Α.Ε. υπήρχε εγκεκριμένο ποσό €82.100 για συντηρήσεις 
διαφόρων μνημείων που αφορούν τον Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Στο Ίδρυμα Μνημείου Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα 
Διγενή δόθηκαν €2.213 για επιδιορθώσεις εξωτερικών τοίχων, κολώνων και δοκών στο κτίριο του Μουσείου 
Διγενή και €700 για τη συντήρηση του Μνημείου του Αρχηγού στον χώρο του κρησφυγέτου. 

3. Κατά το 2019 στον Προϋπολογισμό του Σ.Ι.Μ.Α.Ε. υπήρχε εγκεκριμένο ποσό €120.000 στο κονδύλι των 
μνημείων που αφορούν τον Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Δαπανήθηκε το ποσό των €600 για αναβάθμιση του 
υφιστάμενου συστήματος συναγερμού στο Αρχηγείο Διγενή και €7.000 ως ετήσια χορηγία του Ιδρύματος 
Μνημείου Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή που αφορά την πληρωμή της κας 'Ελλης Χριστοδουλίδου ως 
υπεύθυνης/ξεναγού. 

4. Κατά τα έτη 2020 και 2021 στον Προϋπολογισμό του Σ.Ι.Μ.Α.Ε. υπήρχε εγκεκριμένο ποσό €7.000 για την 
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Ετήσια χορηγία του Ιδρύματος Μνημείου Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή που αφορά την πληρωμή της κας 
Έλλης Χριστοδουλίδου η οποία και δόθηκε.  Κατά το 2021 επίσης δαπανήθηκε το ποσό των €510 για καθαρισμό 
του περιβάλλοντα χώρου του κρησφύγετου. 

5. Όσον αφορά την αγορά της ιστορικής οικίας Αζίνα, που πρόκειται για μικρό οικίσκο εμβαδού 60 τ.μ. και 
την μετατροπή της σε μικρό Μουσείο Διγενή που αφορά τη διαμονή του σε αυτή, στους Προϋπολογισμούς του 
Σ.Ι.Μ.Α.Ε. από το 2020 υπήρχε κονδύλι για το θέμα αυτό στην κατηγορία Μνημεία. Η αγορά του οικίσκου 
συμφωνήθηκε με τον ιδιοκτήτη για το ποσό των €107.000. Η συμφωνία είναι κατατεθειμένη στο Κτηματολόγιο. 

6. Η πρώτη δόση €50.000 για την αγορά της οικίας δόθηκε στις 5/7/21, η β' δόση €28.500 δόθηκε στις 8/9/21. 
Υπολείπεται η τρίτη και τελευταία δόση €28.500 που θα δοθεί το 2022. Σχετικά με τη συντήρηση και μετατροπή 
του οικίσκου σε μικρό Μουσείο Διγενή ζητήθηκαν προσφορές. Η προσφορά κατακυρώθηκε στον χαμηλότερο 
προσφοροδότη για το ποσό των €19.630+Φ.Π.Α. Ήδη, άρχισαν οι εργασίες και η εργοληπτική εταιρεία έχει 
πληρωθεί με το ποσό των €12.800+Φ.Π.Α. 

7. Συνολικά, για το Ίδρυμα Μνημείου Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή, κατά έτος δαπανήθηκαν τα εξής 
ποσά: 

 2017 €3.942 

 2018 €2.913 

 2019 €7.600 (οι €7.000 αφορούν την ξενάγηση) 

 2020 €7.000 (ξενάγηση) 

 2021 €7.510 (οι €7.000 αφορούν την ξενάγηση) 

8. Οικίσκος Αζίνα: 

 2021: €78.500 (Α' και Β' δόση) 

   €15.232 (εργασίες συντήρησης οικίσκου)  

 Για την εξόφληση του οικίσκου παραμένει υπόλοιπο προς πληρωμή €28.500 και για την εξόφληση του 
εργολάβου €8.127,70.» 

Απάντηση ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.168, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
 «Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση είναι η ακόλουθη: 

1. Ο Τομέας Επιδοτουμένων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας μετά την 1η Ιουνίου 2020 και την εφαρμογή 
της 2ης φάσης του ΓεΣΥ εξακολουθεί να έχει την ευθύνη της παραπομπής ασθενών στο εξωτερικό, αλλά 
και μεγάλου αριθμού αποστολών στον ιδιωτικό τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

2. Η συνέχιση των παραπομπών ασθενών στον ιδιωτικό τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλεται στην 
ανεπάρκεια/αδυναμία του ΓεΣΥ να ανταποκριθεί σε υπηρεσίες υγείας οι οποίες θα έπρεπε να καλύπτονται 
από το Εθνικό σύστημα υγείας.  Το Υπουργείο Υγείας, δρώντας καταλυτικά και έχοντας σαν γνώμονα τη 
Δημόσια Υγεία και προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, έχει βρεθεί αντιμέτωπο με 
αυξημένο φόρτο εργασίας που αφορά μεγάλο αριθμό κατηγοριών υπηρεσιών υγείας, οι οποίες δεν 
κατέστη δυνατόν να ενταχθούν ακόμη στο ΓεΣΥ με τις παραπομπές των ασθενών να εξακολουθούν να 
διεκπεραιώνονται από τον Τομέα Επιδοτουμένων Ασθενών. 

3. Επιπλέον, επείγοντα περιστατικά εντός και εκτός ωρών εργασίας που αφορούν επείγουσες υπηρεσίες 
υγείας, οι οποίες πρέπει να παρασχεθούν άμεσα στους ασθενείς και οι οποίες για διάφορους λόγους δεν 
μπορούν να διεκπεραιωθούν σε νοσηλευτήρια ή/και γιατρούς του ΓεΣΥ τη δεδομένη χρονική περίοδο που 
απαιτεί η ιατρική κατάσταση του ασθενή εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται από το Υπουργείο Υγείας.  
Τα εν λόγω περιστατικά δεν έχουν καμία σχέση με την ένταξη ή όχι στο ΓεΣΥ των ΤΑΕΠ.  Μέχρι και σήμερα 
ο ΟΑΥ δεν έχει κατορθώσει να καθορίσει και να εφαρμόσει διαδικασία επειγόντων περιστατικών.  
Σημειώνεται ότι λόγω της περιπλοκότητας/σοβαρότητας των επειγόντων περιστατικών η διαδικασία που 
θα καθοριστεί εντός ΓεΣΥ θα πρέπει να διασφαλίζει την απαιτούμενη αμεσότητα/ αποτελεσματικότητα 
στην παραπομπή των ασθενών. 

4. Το θέμα των μετακλήσεων ιατρών του εξωτερικού για εξειδικευμένες επεμβάσεις/θεραπείες για τις οποίες 
δεν υπάρχει εξειδίκευση/εμπειρία στην Κυπριακή Δημοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Υγείας.  Οι μετακλήσεις ειδικών ιατρών από το εξωτερικό αποτελούν περίπλοκο θέμα και 
απαιτούν διαδικασίες/μηχανισμούς, αφού περικλείουν, πλην της ιατρικής πράξης, ειδικές άδειες για 
εξάσκηση επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, ασφαλιστική κάλυψη, κάλυψη κόστους 
αεροπορικών εισιτηρίων, διαμονής διακίνησης κ.λπ.  Σημειώνεται ότι για την εν λόγω υπηρεσία ο ΟΑΥ 
δεν έχει καθορίσει/εφαρμόσει διαδικασία.  Πληροφοριακά αναφέρεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
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πρόνοια στον Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο για κάλυψη υπηρεσιών με μετάκληση εξειδικευμένων 
ιατρών από το εξωτερικό. 

5. Συνεπώς, στην παρούσα φάση και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, φαίνεται ότι θα χρειαστεί μεγάλο 
χρονικό διάστημα για επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν για την ένταξη όλων των πιο πάνω 
υπηρεσιών υγείας που εκκρεμούν στο ΓεΣΥ. 

6. Η συνέχιση των διαδικασιών αποστολής ασθενών από τον Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών Υπουργείου 
Υγείας για παροχή υγείας στο Εξωτερικό αποτελεί πολιτική απόφαση με βάση το άρθρο 11Α του περί 
Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, ειδικότερα: 

 (α) Τα περιστατικά που αποστέλλονται στο εξωτερικό αφορούν πολύπλοκα περιστατικά, 
μεταμοσχεύσεις οργάνων και σπάνιες παθήσεις που χρήζουν ως επί το πλείστον πολυθεματικής 
ομάδας, εξειδικευμένης αντιμετώπισης και κατάλληλης υποδομής του ιατρικού κέντρου, καθώς και 
σε αρκετές περιπτώσεις ειδικών τρόπων μετάβασης στο εξωτερικό (stretcher, air ambulance, 
συνοδεία νοσηλευτή/γιατρού).  Για την ανάληψη των εν λόγω υπηρεσιών απαιτούνται κατάλληλες 
προετοιμασίες, εφαρμογή νέου λογισμικού συστήματος ή πρωτόκολλα, διαδικασίες και σύσταση 
ιατροσυμβουλίων, προκειμένου να γίνεται με ασφαλή τρόπο και χωρίς να κινδυνέψουν ανθρώπινες 
ζωές. 

 (β)  Συνεπώς, το Υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και το γεγονός ότι ο OAΥ είναι 
ασφαλιστικός οργανισμός και όχι πάροχος υπηρεσιών, θεωρεί ότι όλο το πιο πάνω πλέγμα 
υπηρεσιών θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχεται από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να βεβαιώνεται 
ότι ο ασθενής είναι δικαιούχος και ότι η παραπομπή έγινε σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία. 

 (γ)  Υπενθυμίζω ότι με βάση το άρθρο 11Α του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, ο Υπουργός 
δύναται να εκδίδει προς τον Οργανισμό οδηγίες γενικής φύσεως αναφορικά με τις δραστηριότητές 
του και ο Οργανισμός οφείλει να εφαρμόζει κάθε τέτοια οδηγία. 

 (δ) Όσον αφορά το θέμα της παραβίασης της νομοθεσίας να σας υπενθυμίσω ότι η διαδικασία για τις 
παραπομπές ασθενών στο εξωτερικό καθορίζεται σαφώς από την υφιστάμενη νομοθεσία (Σχέδιο 
Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στα δημόσια νοσηλευτήρια) και 
στηρίζεται στη γνωμοδότηση/αξιολόγηση από τις αρμόδιες Επιτροπές Ειδικών Ιατρών με βάση 
καθορισμένα κριτήρια.  Ο Τομέας Επιδοτουμένων Ασθενών εφαρμόζει πλήρως τις πρόνοιες του 
Σχεδίου και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/2004 (Έντυπο S2) και δρα με βάση τις νενομισμένες 
διαδικασίες, ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέμα οποιασδήποτε παραβίασης της νομοθεσίας. 

 (ε)  Τουναντίον, με βάση τις πρόνοιες του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου (Άρθρο 33) 
παραβιάζεται το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εφόσον δίνεται προτεραιότητα στον Περί Εφαρμογής των 
Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμο και όχι 
στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 883/2004.  Με την εφαρμογή της 2ης φάσης του ΓεΣΥ και την ανάληψη 
σε προσωρινή βάση των αποστολών εξωτερικού από το Υπουργείο Υγείας, θα πρέπει να γίνουν 
σαφείς αλλαγές/τροποποιήσεις στις υφιστάμενες νομοθεσίες (Σχέδιο Οικονομικής Αρωγής για 
Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στα δημόσια νοσηλευτήρια και ο Περί Γενικού Συστήματος 
Υγείας Νόμος), προκειμένου να καθοριστεί η σύσταση των Επιτροπών Ειδικών, καθώς και τα 
κριτήρια/μηχανισμοί των εν λόγω αποστολών.  Όπως διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση με την 
εφαρμογή του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου υπάρχουν ασάφειες, παραλείψεις και λάθη 
για την σύσταση/αρμοδιότητα των Επιτροπών Ειδικών, καθώς και για τους μηχανισμούς 
αποστολών ασθενών στο εξωτερικό (Άρθρο 33 και 59 του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου), 
ενώ οι πρόνοιες των δύο νομοθεσιών δεν συνάδουν μεταξύ τους.  Το Υπουργείο Υγείας έχει 
αποστείλει από το Σεπτέμβριο του 2020 σχετική επιστολή και υπενθυμίσεις προς τον ΟΑΥ, 
προκειμένου να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στις 
σχετικές νομοθεσίες, χωρίς να λάβει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε απάντηση.» 

Απάντηση ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.191, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 
 «Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση σάς πληροφορώ τα ακόλουθα: 

α) Σύμφωνα με την οργανική δομή θέσεων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
υπάρχουν συνολικά είκοσι πέντε (25) θέσεις στην Υπηρεσία σε διάφορα επίπεδα.  Από τις θέσεις αυτές 
μόνο οι πέντε (5) θέσεις (1 θέση Διευθυντή, 1 θέση Ανώτερου Λειτουργού Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών και 
3 θέσεις Λειτουργού Διαχείρισης) είναι κενές, αλλά βρίσκονται ήδη σε διαδικασία πλήρωσης.  Οι λειτουργοί 
της Υπηρεσίας στελεχώνουν τόσο τα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας στη Λευκωσία, όσο και τους 
αντίστοιχους Κλάδους Τ/κ Περιουσιών στις Επαρχιακές Διοικήσεις Λεμεσού, Λάρνακας, και Πάφου. 

β) Πέραν των πιο πάνω θέσεων, τόσο η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Τ/κ Περιουσιών στη Λευκωσία, όσο και οι 
Κλάδοι Τ/κ Περιουσιών στις Επαρχιακές Διοικήσεις Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, στελεχώνονται 
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πρόσθετα από εναλλάξιμο προσωπικό, ήτοι Γενικό Διοικητικό Προσωπικό (ΓΔΠ) και Γενικό Γραμματειακό 
Προσωπικό, καθώς επίσης, από προσωπικό με απόσπαση από άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εσωτερικών, λειτουργούς του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, ως επίσης και με 
Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό.  Συγκεκριμένα, στην Υπηρεσία Παγκύπρια υπηρετούν σήμερα 
τέσσερα (4) μέλη του ΓΔΠ, εννέα (9) μέλη του ΓΓΠ, εννέα (9) λειτουργοί με απόσπαση, τρεις (3) λειτουργοί 
του Γενικού Λογιστηρίου και δεκαέξι (16) ωρομίσθιοι. 

2. Στο πλαίσιο της ευρύτερης στελέχωσης του Υπουργείου Εσωτερικών με πρόσθετο προσωπικό, το 
Υπουργείο Εσωτερικών, καταβάλλει προσπάθεια περαιτέρω στελέχωσης, τόσο της κεντρικής Υπηρεσίας στη 
Λευκωσία όσο και των Κλάδων Τ/κ Περιουσιών στις Επαρχιακές Διοικήσεις.  Ταυτόχρονα και όπως έχει 
προαναφερθεί, ήδη βρίσκονται σε διαδικασία πλήρωσης οι πέντε (5) οργανικές θέσεις της Υπηρεσίας 
Διαχειρίσεως και αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου η πλήρωση των θέσεων αυτών το συντομότερο 
δυνατό.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα προχωρήσουμε στο Κεφάλαιο Τέταρτο.  

 Εδώ φθάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.   

 Η επόμενη συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022, 
στις 4.00 μ.μ., με ημερήσια διάταξη που θα σας αποσταλεί.   

 [Στις 4 Απριλίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της εικοστής πέμπτης συνεδρίασης της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου:   

 Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022, στις 4.00 μ.μ., έχει ως 
ακολούθως.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1. Ο περί Δήμων Νόμος του 2022. 

(Αναπομπή). 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.032-2020). 

 2. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αναπομπή). 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.031-2020). 

 3. Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.007-2022). 

 4. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2022 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.063-2022). 

 5. Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός)  
(Αρ. 2) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.180-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 
 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 

αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου 
του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι 
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και η πορεία υλοποίησής τους, η 
νομοθετική πρωτοβουλία “Fit for 55” για μείωση κατά πενήντα 
πέντε τοις εκατό (55%) των ρύπων μέχρι το 2030 και η ανάγκη 
προγραμματισμού της επερχόμενης πράσινης μετάβασης χωρίς 
οικονομικές επιπτώσεις.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
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(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

 3. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022). 

 Στις 4 Απριλίου 2022 κυκλοφόρησε επίσης η ημερήσια διάταξη της εικοστής έκτης ειδικής συνεδρίασης 
της Πρώτης Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου:   

 H Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι την Πέμπτη, 7 Απριλίου 
2022, στις 6.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρία της Βουλής, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Ουκρανίας 
κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα απευθυνθεί διαδικτυακά με ομιλία του στο σώμα.] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Σε αυτό το σημείο κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Ευχαριστώ.   

(Ώρα λήξης: 6.24 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Δημητρίου Αννίτα Μαυρίδης Μάριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Νεοφύτου Αβέρωφ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κουλλά Ονούφριος  
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Λουκαΐδης Γιώργος 

Δαμιανού Άριστος Νικολάου Μαρίνα 

Καυκαλιάς Αντρέας Πασιουρτίδης Ανδρέας 
Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χριστόφιας Χρίστος  
Κυπριανού Άντρος Χριστοφίδης Χρίστος 
Κώστα Κώστας  

ΔΗΚΟ 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Ορφανίδης Χρίστος 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Μυλωνάς Παύλος Σαββίδης Χρύσανθος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 
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Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής  

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 
Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 
Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι 
Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 
Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών) 

Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1955-

1959 και τήρηση μονόλεπτης σιγής.  

2. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπωνꓽ 

α. Συμμετοχή των κ. Νίκου Σύκα, επικεφαλής, και Χρίστου Ορφανίδη στο 51ο Περιφερειακό Συνέδριο 
των Βρετανικών Νήσων και της Μεσογείου του Κοινοπολιτειακού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου. 

β. Συμμετοχή αντιπροσωπίας της Βουλής με επικεφαλής τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρη Γεωργιάδη και μέλη τους κ. Μαρίνα 
Νικολάου, Χρύση Παντελίδη και Αλεξάνδρα Ατταλίδου στις εργασίες της 5ης Ολομέλειας της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.  

γ. Συμμετοχή των κ. Πανίκου Λεωνίδου, επικεφαλής, Ηλία Μυριάνθους και Μαρίνου Μουσιούττα, 
μελών της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), 
στις εργασίες της κοινής συνεδρίασης της Διεθνούς Γραμματείας, των Προέδρων και των 
Εισηγητών των Επιτροπών της Συνέλευσης.   

δ. Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνεδρία με αντικείμενο τον απολογισμό της επιτόπιας επίσκεψης σε 
κέντρα υποδοχής μεταναστών στη Λέσβο και στη Σάμο του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, 
αντιπροέδρου της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ). 

ε. Συμμετοχή του κ. Γιώργου Λουκαΐδη σε συνεδρία της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παρακολούθηση των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των 
κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

3. Έκθεση για τα νομοσχέδια: 

 α. «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω 
Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021», 

β. «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Νόμος του 
2021»,  

 γ. «Ο περί της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 

δ. «Ο περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», αγορεύσεις και 
συζήτηση (Παύλος Μυλωνάς, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Πρόεδρος, Γιώργος Λουκαΐδης, Σωτήρης 
Ιωάννου, Αλέκος Τρυφωνίδης, Ζαχαρίας Κουλίας, Χρίστος Ορφανίδης, Χρίστος Χριστοφίδης, 
Γιώργος Κάρουλλας, Αβέρωφ Νεοφύτου, Νικόλας Παπαδόπουλος, Ανδρέας Αποστόλου), ψήφισή 
τους σε νόμους και δικαιολόγηση της αποχής από τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.  
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4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2022 Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο.  

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» και 
ψήφισή του σε νόμο. 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021» και ψήφισή του σε νόμο.  

7. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή τους. 

8. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» και 
έγκρισή τους. 

9. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

10. Ερωτήσεις βουλευτών:  

Ερωτήματα για τους ελέγχους σχετικά με την τήρηση του κυπριακού προτύπου για την παρασκευή 
χαλλουμιού - Σύσταση Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής και Επαρχιακών Επιτροπών για την 
Ευημερία των Ζώων - Οικονομική στήριξη από το κράτος για τη στέγαση θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
- Καταγγελίες περιστατικών εκδικητικής πορνογραφίας - Καθυστέρηση στη διαδικασία παραχώρησης του 
κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου προς το κοινοτικό συμβούλιο Κλαυδιών - Ενέργειες για δίκαιη 
αντιμετώπιση όλων των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση - Αύξηση της κρατικής χορηγίας προς τον 
Σύνδεσμο Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας.  

11. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Αύξηση προβλεπόμενου αριθμού θεραπειών μέσω ΓΕΣΥ - Εντάλματα για οδικές παραβάσεις για τα έτη 
2018-2021 (δύο απαντήσεις) - Σύστημα επεξεργασίας γκρίζων νερών στα σχολεία - Οι εισπράξεις των 
δήμων και κοινοτήτων από τον φόρο θεάματος τα τελευταία πέντε χρόνια - Τα κονδύλια για το Ίδρυμα 
Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα-Διγενή και για την αγορά της οικίας Αζίνα και τη μετατροπή της σε Μουσείο 
Διγενή - Αρμοδιότητες του ΟΑΥ που παραμένουν στο Υπουργείο Υγείας - Πλήρωση θέσεων λειτουργών 
στην Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Συνεδρίαση 7ης Απριλίου 2022 

Ώρα έναρξης: 4.15 μ.μ. 

Αρ. 25 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν 
αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Aγαπητές συναδέλφισσες, 

Κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, η οποία καθιερώθηκε το 1948, έτος 
ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠOY), του εξειδικευμένου οργάνου του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών για θέματα υγείας.  

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας για το έτος 2022, όπως καθορίστηκε από τον ΠOY, είναι «Ο 
πλανήτης, η υγεία μας» με στόχο την εστίαση της προσοχής της παγκόσμιας κοινότητας σε θέματα που αφορούν 
την ευημερία του πλανήτη και των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν, καθώς και τη διατήρηση της παγκόσμιας 
υγείας.  Πέρα από την υγειονομική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια, η κλιματική κρίση αποτελεί 
εξίσου μεγάλη απειλή για την υγεία των ανθρώπων.  Η υπερθέρμανση του πλανήτη, ο μολυσμένος αέρας λόγω 
της καύσης των ορυκτών καυσίμων, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η λειψυδρία και η ρύπανση θέτουν καθημερινά 
σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων.  Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε τη δύναμη της επιστήμης, αλλά και τις 
γενικότερες ανισότητες και αδυναμίες σε αρκετούς τομείς της κοινωνίας, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη 
δημιουργίας βιώσιμων κοινωνιών ευημερίας, αφοσιωμένων στην εξασφάλιση δίκαιης υγείας όχι μόνο για τώρα, 
αλλά και για το μέλλον. 

Ως Βουλή των Αντιπροσώπων, συντασσόμαστε στον αγώνα των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών 
οργανισμών για τη διασφάλιση της υγείας και δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, 
λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διατήρηση της υγείας των ατόμων και της ζωής στον πλανήτη. 

Τώρα παρακαλώ πολύ τον κ. Γεωργίου να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Από τις 25 μέχρι την 31η Μαρτίου, η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, εκ των Αντιπροέδρων της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), πραγματοποίησε 
επίσκεψη στις ΗΠΑ, συμμετέχοντας σε αντιπροσωπία του προεδρείου της συνέλευσης.  Στη Νέα Υόρκη η 
αντιπροσωπία είχε χωριστές συναντήσεις με τη Βοηθό Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές 
Υποθέσεις κ. Rosemary DiCarlo και τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της 76ης Συνόδου της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ, πρέσβη κ. Nagaraj Kakanur.  Στην Ουάσιγκτον η αντιπροσωπία είχε συνάντηση με μέλη 
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της Επιτροπής για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Επιτροπή Ελσίνκι) στο αμερικανικό Κογκρέσο 
και συμμετείχε σε ειδική συνεδρία της επιτροπής για το θέμα της παραπληροφόρησης στην ουκρανική κρίση.  Η 
αντιπροσωπία πραγματοποίησε επίσης χωριστές συναντήσεις με τον ειδικό βοηθό του Αμερικανού Προέδρου 
και Ανώτερο Διευθυντή για θέματα Ρωσίας και Κεντρικής Ασίας κ. Eric Green, καθώς και με τον Αναπληρωτή 
Υφυπουργό στο Γραφείο Συγκρούσεων και Επιχειρήσεων Σταθεροποίησης κ. Matthew Steinhelfer και την 
τελούσα χρέη Αναπληρώτριας Υφυπουργού στο Γραφείο Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων κ. Kami 
Witmer.  Επιπλέον, η κ. Χαραλαμπίδου πήρε μέρος σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη Μεσόγειο, 
που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της γαλλικής πρεσβείας.  

Κατά τις προαναφερθείσες συναντήσεις η κ. Χαραλαμπίδου εξέφρασε ανησυχία για τον οικονομικό 
αντίκτυπο των κυρώσεων στην Ευρώπη.  Επισήμανε τις εμφανείς ομοιότητες μεταξύ του πολέμου στην Ουκρανία 
και της τουρκικής εισβολής την Κύπρο και στηλίτευσε τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στη Μεσόγειο. 
Η κ. Χαραλαμπίδου αναφέρθηκε επίσης στη σημασία καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Στις 30 Μαρτίου ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, Ειδικός Αντιπρόσωπος για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των 
Πολιτών στην ΚΣ ΟΑΣΕ, πραγματοποίησε στο πλαίσιο μονοήμερης επίσκεψής του στην Αλβανία χωριστές 
συναντήσεις με τη Συνήγορο του Λαού και αντιπροσωπία της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 
αλβανικού κοινοβουλίου.   

Μεταξύ 31ης Μαρτίου και 4ης Απριλίου ο κ. Χατζηγιάννης ηγήθηκε αποστολής της συνέλευσης για την 
παρακολούθηση των προεδρικών και των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Σερβία, που διεξήχθησαν στις 3 
Απριλίου.  Στο πλαίσιο της αποστολής πραγματοποιήθηκαν χωριστές συναντήσεις με υποψηφίους, με 
εκπροσώπους των εκλογικών αρχών της χώρας, καθώς και με τα μέλη της μακράς διαρκείας αποστολής 
παρακολούθησης των εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ.  
Πραγματοποιήθηκαν επίσης χωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της 
κοινωνίας των πολιτών.  Την ημέρα των εκλογών ο κ. Χατζηγιάννης πραγματοποίησε επισκέψεις σε εκλογικά 
κέντρα στο Βελιγράδι.  Συμμετείχε τέλος σε διάσκεψη τύπου, όπου παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της 
αποστολής παρακολούθησης των εκλογών. 

Στις 3 και 4 Απριλίου η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου συμμετείχε σε συνεδρία του προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ, 
στην Κοπεγχάγη.  Η κ. Χαραλαμπίδου ενημέρωσε τα μέλη του προεδρείου για τη φιλοξενία από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων συνεδρίου της ΚΣ ΟΑΣΕ με τίτλο «Καταπολέμηση της διαφθοράς-Υπεράσπιση της 
Δημοκρατίας» στις 27 και 28 Μαΐου 2022.  Τόνισε συναφώς την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής βούλησης για 
την εφαρμογή των ειλημμένων δεσμεύσεων στον τομέα της χρηστής διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο και 
συνακόλουθα την επίτευξη ακόμη καλύτερων αποτελεσμάτων στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς.  

Στις 4 Απριλίου ο κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Παρίσι.  Ο κ. Ευσταθίου 
επισήμανε την ανάγκη κωδικοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση και 
την αποτροπή της υπερβολικής και αδικαιολόγητης χρήσης βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου και για την 
αξιοποίηση των κατασχεθέντων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές 
ενέργειες για σκοπούς προώθησης έργων κοινής ωφελείας.  Εξάλλου, σε συζήτηση με θέμα τις νομικές πτυχές 
και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απορρέουν από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, 
ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η Ρωσία να μείνει στο απυρόβλητο για την εισβολή 
της στην Ουκρανία και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιδειχθεί ανοχή σε προσπάθειες δημιουργίας de 
facto αποσχιστικών οντοτήτων, όπως συνέβη στην Κύπρο με την εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος 
του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας  από την Τουρκία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Τα δύο πρώτα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας, που 
τιτλοφορούνται «Ο περί Δήμων Νόμος του 2022» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους αναπεμφθέντες νόμους «Ο περί 
Δήμων Νόμος του 2022» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Άριστος Δαμιανού, πρόεδρος  Χρίστος Σενέκης  

 Μαρίνα Νικολάου Μαρίνος Μουσιούττας 
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 Βαλεντίνος Φακοντής  Αλεξάνδρα Ατταλίδου  

 Νίκος Σύκας                      Μη μέλη της επιτροπής: 

 Νίκος Γεωργίου                               Ηλίας Μυριάνθους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επανεξέτασε σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 
Απριλίου 2022, τους πιο πάνω νόμους, τους οποίους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 3 Μαρτίου 2022 
και των οποίων τμήμα αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του 
Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός 
Εσωτερικών, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας. 

 Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η κατάργηση του υφιστάμενου περί Δήμων 
Νόμου και η αντικατάστασή του με νέα νομοθεσία, η οποία θα διέπει τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση των 
δήμων, ώστε να εκσυγχρονιστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι δήμοι να αποκτήσουν την αναγκαία 
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, για να καταστούν οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμοι ως τοπικές αρχές.   

 Επιπροσθέτως, με τον δεύτερο αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων 
Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του ενόψει της προωθούμενης μεταρρύθμισης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και να εισαχθούν ρυθμίσεις για την παροχή κοινών υπηρεσιών από ορισμένες κοινότητες μέσω 
της σύστασης και λειτουργίας τοπικών συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών, όπως είναι μεταξύ άλλων η συλλογή 
οικιακών αποβλήτων, η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθαριότητας και η ρύθμιση της 
τροχαίας κινήσεως.  

 Υπενθυμίζεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των σχετικών νομοσχεδίων η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επέφερε σημαντικές αλλαγές επί του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου, 
προκειμένου να επέλθουν σε αυτό οι δέουσες νομοτεχνικές και επί της ουσίας βελτιώσεις και να επιτευχθούν 
κατά το δυνατόν οι απαραίτητες συγκλίσεις επί των θεμάτων για τα οποία εκφράστηκαν διαφωνίες και 
επιφυλάξεις από μέρους των ενδιαφερόμενων πλευρών.  Συναφώς, στα πλαίσια αυτά, επέφερε στα κείμενα των 
νομοσχεδίων τροποποιήσεις καθ’ όσον αφορά μεταξύ άλλων τις προτεινόμενες για τη δημιουργία των νέων 
δήμων συνενώσεις, όπως και τα τοπικά συμπλέγματα κοινοτήτων τα οποία προτείνεται να συσταθούν για 
σκοπούς παροχής ορισμένων υπηρεσιών.  

 Οι κυριότεροι λόγοι της αναπομπής τμήματος των υπό αναφορά νόμων από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, όπως αυτοί εξάγονται από την επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την Πρόεδρο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2022, παρατίθενται ακολούθως αυτούσιοι: 

«2.1.  Το αρχικό νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί Δήμων Νόμος του 2020”, όπως είχε κατατεθεί ενώπιον της 
Βουλής των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εσωτερικών τον Μάρτιο του 2020 και συγκεκριμένα το 
άρθρο 3 αυτού, εδάφιο 3(δ)(ii), καθόριζε ότι ιδρύεται νέος Δήμος Δυτικής Πάφου, ο οποίος θα 
αποτελείτο από τον Δήμο Πέγειας και τις κοινότητες Κισσόνεργας, Χλώρακας, Έμπας και Λέμπας και, 
το εδάφιο 3(δ)(iii), ότι ιδρύεται νέος Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος θα αποτελείτο από τον Δήμο 
Πόλης Χρυσοχούς και τις κοινότητες Αργάκας, Μακούντας, Χρυσοχούς, Γουδίου, Πελαθούσας και 
Κινούσας. 

2.1.1. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά την ψήφιση του ως άνω νομοσχεδίου σε νόμο, τροποποίησε το 
ως άνω άρθρο 3 και, μέσω του Παραρτήματος I, ίδρυσε τον νέο Δήμο Ακάμα, ο οποίος αποτελείται 
από τον Δήμο Πέγειας και τις κοινότητες Ακουρσού, Ίνειας, Κάθικα, Κάτω Αρόδων, Κισσόνεργας και 
Πάνω Αρόδων, καθώς επίσης τροποποίησε τον νέο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, ώστε να αποτελείται 
από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και τις κοινότητες Αγίας Μαρίνας (Χρυσοχούς), Ανδρολίκου, 
Αργάκας, Γιαλιάς, Δρούσειας, Κρίτου Τέρα, Μακούντας, Νέου Χωριού (Πάφου), Νέων Δημμάτων, 
Πελαθούσας, Πομού, Τέρα και Χρυσοχούς. 

2.1.2. Η παρούσα αναπομπή στρέφεται μόνο εναντίον του τμήματος του ψηφισθέντος περί Δήμων Νόμου 
του 2022 που αφορά στις παραγράφους (δ)(ii) και (δ)(iii) του Παραρτήματος I, στις οποίες γίνεται 
παραπομπή από το εδάφιο (3) του άρθρου 3, οι οποίες αφορούν τους νέους Δήμους Ακάμα και Πόλης 
Χρυσοχούς. 

2.1.3. Συγκεκριμένα, το αναπεμπόμενο μέρος του Νόμου αφορά τις παραγράφους (δ)(ii) και (δ)(iii) του 
Παραρτήματος I, το οποίο έχει εν τέλει διαμορφωθεί ως εξής: 

“(ii)  Δήμος Ακάμα, με έδρα την Πέγεια, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Πέγειας και τις κοινότητες 
Ακουρσού, Ίνειας, Κάθικα, Κάτω Αρόδων, Κισσόνεργας και Πάνω Αρόδων, που μετονομάζονται 
στα αντίστοιχα ομώνυμα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ακάμα· 

 (iii)  Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, με έδρα την Πόλη Χρυσοχούς, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο 
Πόλης Χρυσοχούς και τις κοινότητες Αγίας Μαρίνας (Χρυσοχούς), Ανδρολίκου, Αργάκας, 
Γιαλιάς, Δρούσειας, Κρίτου Τέρα, Μακούντας, Νέου Χωριού (Πάφου), Νέων Δημμάτων, 
Πελαθούσας, Πομού, Τέρα και Χρυσοχούς, που μετονομάζονται στα αντίστοιχα ομώνυμα 
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δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς·”. 

2.2.  Το νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020”, όπως είχε κατατεθεί 
αρχικά ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εσωτερικών τον Μάρτιο του 2020 
και συγκεκριμένα ο Πέμπτος Πίνακας καθόριζε ότι στην Επαρχία Πάφου το σύμπλεγμα υπηρεσιών 
κοινοτήτων “Γ” θα αποτελείτο από τις ακόλουθες κοινότητες: Κάτω Ακουρδάλεια, Πάνω Ακουρδάλεια, 
Ακουρσός, Ανδρολίκου, Κάτω Αρόδες, Πάνω Αρόδες, Δρούσεια, Θελέτρα, Ίνεια, Κάθικας, Κρίτου 
Τέρα, Νέο Χωριό (Πάφου) και Τέρα. 

2.2.1. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά την ψήφιση του ως άνω νομοσχεδίου σε νόμο, κατάργησε το 
προαναφερόμενο σύμπλεγμα υπηρεσιών κοινοτήτων, εντάσσοντας ορισμένες από τις κοινότητες 
αυτές στους Δήμους Ακάμα και Πόλης Χρυσοχούς, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.1.1. 
ανωτέρω, ενώ ενέταξε τις κοινότητες Θελέτρας, Πάνω Ακουρδαλειών και Κάτω Ακουρδαλειών σε 
σύμπλεγμα υπηρεσιών κοινοτήτων (Έκτος Πίνακας, Επαρχία Πάφου) μαζί με άλλες κοινότητες της 
Επαρχίας Πάφου. Επιπλέον, η Βουλή των Αντιπροσώπων δημιούργησε νέο σύμπλεγμα υπηρεσιών 
κοινοτήτων στην Επαρχία Πάφου (Σύμπλεγμα “Η”), αποτελούμενο από τις κοινότητες Έμπας, Λέμπας 
και Χλώρακας. 

2.2.2. Το αναπεμπόμενο τμήμα του ψηφισθέντος περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2022 
αφορά μόνο τον Έκτο Πίνακα, στον οποίο γίνεται παραπομπή από το άρθρο 98Α, και ειδικά τις 
πρόνοιες που αφορούν την Επαρχία Πάφου, ως ακολούθως: “Η. Σύμπλεγμα: 1. ΕΜΠΑ, 2. ΛΕΜΠΑ και 
3. ΧΛΩΡΑΚΑΣ”. 

2.3. Σημειώνεται ότι είναι συνταγματική υποχρέωση και αρμοδιότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων να 
νομοθετεί δυνάμει του Άρθρου 61 του Συντάγματος. Πλην όμως, ο καθορισμός του νομοθετικού 
πλαισίου λειτουργίας των δήμων αποτελεί ευθύνη και εξουσία του νομοθετικού σώματος, ενώ 
αντιθέτως, η “διοικητική” πρόταση δημιουργίας δήμων ή συνένωσης ή κατάργησής τους εντάσσεται 
στο πεδίο αρμοδιότητας της εκτελεστικής εξουσίας.  Οι πρόνοιες του Συντάγματος, Άρθρα 173 έως 
178, συνηγορούν υπέρ του ότι ο διαχωρισμός των δήμων και ο καθορισμός των ορίων αυτών εμπίπτει 
στο πεδίο αρμοδιότητας της εκτελεστικής εξουσίας και όχι της νομοθετικής. Το Άρθρο 177 του 
Συντάγματος προνοεί ότι είναι αρμοδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας ο 
διαχωρισμός των μεγάλων πόλεων σε δήμους και ο καθορισμός των ορίων εντός της περιοχής που 
θα ασκεί την αρμοδιότητά του έκαστος δήμος. Συνάγεται επομένως ότι η δημιουργία του νέου Δήμου 
Ακάμα και η τροποποίηση των ορίων της περιοχής εντός της οποίας ο νέος δήμος θα ασκεί 
αρμοδιότητα, όπως και η κατάργηση του προαναφερόμενου συμπλέγματος υπηρεσιών κοινοτήτων, 
ενδεχόμενα να βρίσκεται σε αντίθεση με το Άρθρο 177 του Συντάγματος. 

2.3.1. Τονίζεται επίσης ότι η ευθύνη διοικητικής διάρθρωσης των τοπικών αρχών εμπίπτει, εν πρώτοις, 
στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας, αφού αυτές αποτελούν τμήμα της κρατικής διοίκησης 
στην ευρεία της έννοια, η οποία στη συνέχεια προτείνει τη νομοθετική τους κατοχύρωση*. Ως εκ 
τούτου, η διοικητική διάρθρωση των τοπικών αρχών (π.χ. δημιουργία δήμων, συνένωση ή 
κατάργηση) αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας, αφού αποτελούν τμήμα της 
κρατικής διοίκησης. Συνεπώς, η δημιουργία της νέας αυτής οντότητας και του συμπλέγματος 
κοινοτήτων, η οποία δεν προτάθηκε από την εκτελεστική εξουσία, ενδεχόμενα παραβιάζει την αρχή 
της διάκρισης των εξουσιών, η οποία εκπορεύεται από το Σύνταγμα. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, 
εν προκειμένω, δεν ψήφισε κανόνα δικαίου γενικής εφαρμογής, αλλά, αντίθετα, οι ψηφισθείσες και 
αναπεμπόμενες ρυθμίσεις άπτονται ουσιαστικά της δυνατότητας της διοίκησης να καθορίζει την 
πολιτική της αναφορικά με τη διοικητική διάρθρωση στη Δημοκρατία, εξουσία που εμπίπτει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας, κατά τρόπο αντίθετο με τη θέληση της 
εκτελεστικής εξουσίας, όπως επεξηγήθηκε ανωτέρω. 

2.3.2. Ειδικότερα, σημειώνεται πως ένας από τους ουσιαστικούς στόχους των κυβερνητικών νομοσχεδίων 
που αφορούν τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η δημιουργία διοικητικών οντοτήτων 
ικανών να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες ευθύνες, εξουσίες και υποχρεώσεις στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το γεγονός αυτό καταγράφεται λ.χ. και στη συνοδευτική 
Αιτιολογική Έκθεση του περί Δήμων Νόμου του 2020, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής:  

“Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου λειτουργίας και 
διακυβέρνησης των δήμων, εισάγοντας διατάξεις σε σχέση με τη διοικητική αυτοτέλεια και την 
οικονομική αυτονομία των δήμων, ενώ παράλληλα μεταφέρονται πρόσθετες αρμοδιότητες από το 
κεντρικό κράτος προς τους δήμους. Προσδιορίζονται οι τομείς αρμοδιοτήτων των δήμων και 
παράλληλα μειώνονται στο ελάχιστο οι απαιτούμενες εγκρίσεις από το κεντρικό κράτος σε σχέση με 
τη λειτουργία των δήμων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια, περιλαμβάνονται μηχανισμοί 
ελέγχου και λογοδοσίας, περιλαμβανομένης της αργίας, και προσδιορίζεται αυστηρά το πλαίσιο 

 
*  Bλ. A. I Τάχο, «Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο» (6η Έκδ. 2000, Εκδ. Σάκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη), σελ. 245-246, 

ΣτΕ 1427/1981, 712/1984, 1845, 4265/1988 και ΣτΕ 3194/1990). 
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άσκησης της διοικητικής εποπτείας. [...]”. Επίσης, η Αιτιολογική Έκθεση του περί Κοινοτήτων 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2020 προβλέπει ότι: 

 “...Βασικός λόγος που καθιστά αναγκαία την εν λόγω προτεινόμενη τροποποίηση είναι η βελτίωση της 
παροχής υπηρεσιών προς τους κατοίκους των κοινοτήτων και η παροχή βοήθειας στα Συμβούλια των 
κοινοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις του κράτους και των πολιτών, με 
εξοικονόμηση πόρων, διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτήρα και την οντότητα αυτών ως αρχών 
τοπικής αυτοδιοίκησης και, εξαιρουμένων των εν λόγω υπηρεσιών που θα περιέλθουν υπό την 
αρμοδιότητα, ευθύνη και καθήκοντα των Συμβουλίων των Συμπλεγμάτων, να συνεχίσουν να ασκούν 
τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που τους παρέχονται από τον περί Κοινοτήτων Νόμο...”. 

2.4. Η περιοχή του Ακάμα, που περιλαμβάνει τις ακόλουθες οκτώ κοινότητες: Κάθικας, Πάνω και Κάτω 
Αρόδες, Ίνεια, Δρούσεια, Φάσλι, Ανδρολίκου και Νέο Χωριό (Πάφου), αποτελούσε ανέκαθεν μια ενιαία 
χωρική οντότητα, χαρακτηριζόμενη από κοινά στοιχεία, όπως είναι η ευδιάκριτη σπανιότητα του 
τοπίου, το έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο και η πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής, καθώς και 
συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, όπως είναι ο αγροτικός τρόπος ζωής, η έντονη 
ενασχόληση του πληθυσμού με τη γεωργική καλλιέργεια και την κτηνοτροφία, αλλά και άλλα τεχνητά 
στοιχεία όπως είναι το συνεκτικό οδικό δίκτυο, που εξυπηρετεί τις ανάγκες των κοινοτήτων, ως ενιαίας 
οντότητας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα πιο κάτω: 

2.4.1. Η μοναδικότητα της φυσικότητας της χερσονήσου του Ακάμα αποτέλεσε σημείο αναφοράς και 
γενεσιουργό αιτία, που τροφοδοτεί την ύπαρξη των οκτώ κοινοτήτων, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε 
γραμμική διάταξη, κατά μήκος του υψιπέδου της “Λαόνας”. Ανέκαθεν, η καθημερινότητα των κατοίκων 
των οκτώ κοινοτήτων του Ακάμα ήταν κοινά συνυφασμένη με δραστηριότητες εντός της ίδιας της 
φύσης του Ακάμα, της οποίας άλλωστε διετέλεσαν διαχρονικά και οι ίδιοι αναπόσπαστο μέρος, τόσο 
μέσω των οικονομικών δραστηριοτήτων, που ανέπτυξαν και συνεχίζουν να αναπτύσσουν στην 
περιοχή, όσο και διαμέσου του τρόπου ζωής του τοπικού πληθυσμού. Παρ’ όλη την ανάπτυξη που 
χαρακτηρίζει την περιοχή των οκτώ κοινοτήτων, αλλά και την ευρύτερη περιφέρειά τους, στους Δήμους 
Πέγειας και Πόλης Χρυσοχούς, οι κοινότητες αυτές κατάφεραν να διατηρήσουν μέχρι σήμερα εκείνα τα 
στοιχεία και χαρακτηριστικά γνωρίσματα που προσδίδουν στην περιοχή έναν αγροτικό χαρακτήρα. 

2.4.2. Τα πιο πάνω στοιχεία και χαρακτηριστικά, που καταδεικνύουν τις κοινές καταβολές των οκτώ 
κοινοτήτων, αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους, σε χωρικό επίπεδο, αυτές οργανώνονται και 
λειτουργούν έως σήμερα, ως μια ενιαία οντότητα, που κυριάρχησε να αναφέρεται ως “κοινότητες 
Ακάμα”, της οποίας κάθε κοινότητα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

2.4.3. Το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο, που αποτελεί το 
κανονιστικό πολεοδομικό πλαίσιο της περιοχής, επί του παρόντος ρυθμίζει τα θέματα ανάπτυξης της 
περιοχής, εντάσσοντας ενιαία τις οκτώ κοινότητες του Ακάμα στην Χωροταξική Περιοχή IV, 
διαχωρίζοντας αυτές, τόσο από τις αστικοποιημένες περιοχές στα νότια και στα βορειοανατολικά 
(Δήμος Πέγειας και Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, αντίστοιχα), όσο και από τις κοινότητες που εδράζονται 
ανατολικότερα της περιοχής του υψιπέδου “Λαόνα”. Επιπρόσθετα, το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, που 
βρίσκεται υπό εκπόνηση από το Πολεοδομικό Συμβούλιο, προσδιορίζεται από τα διοικητικά όρια 
αυτών των οκτώ κοινοτήτων, υιοθετώντας -και επί της ουσίας επιβεβαιώνοντας- τα όρια της 
Χωροταξικής Περιοχής IV της Δήλωσης Πολιτικής. Οι οκτώ κοινότητες του Ακάμα αντιμετωπίζουν 
κοινές προκλήσεις και προβλήματα, τα οποία έχουν αναγνωριστεί μέσα από τη διαδικασία εκπόνησης 
του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα και για τον σκοπό αυτό προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα, δράσεις και 
ενέργειες, προς αντιμετώπισή τους, σε ενιαία βάση. Ταυτόχρονα, οι κοινότητες Ακάμα παρουσιάζουν 
κοινά πλεονεκτήματα και κατ’ επέκταση πολλές προοπτικές που προκύπτουν από αυτά. 

2.4.4. Οι δύο υφιστάμενες δημοτικές περιοχές, του Δήμου Πέγειας και Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, έχουν 
ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά (φυσικά, κοινωνικά και οικονομικά) με τις κοινότητες του Ακάμα και 
συνεπώς διαφορετικές ανάγκες, καθώς και προοπτικές ανάπτυξης. Πρόσθετα, ο διαχωρισμός των 
κοινοτήτων του Ακάμα σε δύο δήμους αναμένεται να επιφέρει ιδιαίτερες δυσκολίες και ανατροπές στον 
ευρύτερο προγραμματισμό και έλεγχο της ανάπτυξης, στην περιοχή της Επαρχίας Πάφου, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος Δήμος Ακάμα θα διέπεται από τέσσερα Σχέδια Ανάπτυξης, ήτοι τα 
Τοπικά Σχέδια Πάφου, Πέγειας, Ακάμα και τη Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο, ενώ, αντίστοιχα, ο 
Δήμος Πόλης Χρυσοχούς θα διέπεται από τρία Σχέδια Ανάπτυξης, ήτοι τα Τοπικά Σχέδια Κόλπου 
Χρυσοχούς, Ακάμα και τη Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο. Ο διαχωρισμός του ενιαίου των 
κοινοτήτων θα διαταράξει τόσο τη χωρική συνοχή της περιοχής όσο και τη δυναμική των σχέσεων 
μεταξύ των κοινοτήτων, τις οποίες το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Ακάμα επιδιώκει να αναπτύξει και 
επιτείνει. 

 Ειδικότερα, σημειώνεται ότι ο ενδεχόμενος διαχωρισμός της οντότητας των κοινοτήτων θα δυσχεράνει 
την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας 
εκπόνησης και σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή, τόσο σε επίπεδο πολεοδομικής όσο και σε επίπεδο 
οικοδομικής αδειοδότησης, ανατρέποντας τον συνολικό πολεοδομικό-χωροταξικό σχεδιασμό και 
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προγραμματισμό της ανάπτυξης των κοινοτήτων, όπως αυτός έχει μελετηθεί και προωθεί από το εν 
λόγω Τοπικό Σχέδιο. 

2.4.5. Η ενσωμάτωση των επτά κοινοτήτων της περιοχής Ακάμα, με εξαίρεση το Φάσλι, στους υφιστάμενους 
Δήμους Πέγειας και Πόλης Χρυσοχούς δυνατό να επιφέρει πιέσεις για εντατικοποίηση της ανάπτυξης, 
ειδικά των μη επιθυμητών αναπτύξεων, εκτός ορίου ανάπτυξης, και να οδηγήσει σταδιακά την περιοχή 
των κοινοτήτων σε αστικοποίηση. Επιπλέον, η ενσωμάτωση των κοινοτήτων στους δύο αστικούς 
δήμους αναμένεται ότι θα εντείνει το φαινόμενο της αστυφιλίας, που μαστίζει τις κοινότητες αυτές, προς 
τα κέντρα των δήμων, εις βάρος της υπαίθρου. Ως εκ των ανωτέρω, εξάγεται ότι οι οκτώ κοινότητες 
του Ακάμα έχουν μεγαλύτερες προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης παραμένοντας σε μία ενιαία 
λειτουργική και διοικητική οντότητα, που θα διασφαλίζει την ιστορικότητα και την κοινή τους 
κληρονομιά, προς όφελος του τοπίου και του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής. 

2.4.6. Τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής και κυρίως το μοναδικό τοπίο των κοινοτήτων του Ακάμα 
αποτελούν το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, με μεγάλη συνεισφορά στον εθνικό 
μας πλούτο και συμβολή στη δημιουργία της “εμπειρίας του Ακάμα”. Τα μοναδικά αυτά στοιχεία 
προσδίδουν προοπτικές ενιαίας ανάπτυξης στην περιοχή, ως προορισμού ειδικού ενδιαφέροντος, και 
για τον λόγο αυτό, άλλωστε, τυγχάνουν ειδικού χειρισμού μέσα από το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο, 
προτείνοντας ήπιες μορφές ανάπτυξης, ώστε η περιοχή να διατηρήσει τη συνοχή, τη φυσικότητά της 
και τον αγροτικό της χαρακτήρα. 

2.4.7. Η ενιαία αντιμετώπιση των οκτώ κοινοτήτων του Ακάμα λήφθηκε υπόψη και κατά τη διαμόρφωση, από 
ομάδα τοπικών και διεθνών εμπειρογνωμόνων, του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού 
Δασικού Πάρκου Ακάμα, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και ήδη βρίσκεται στο 
στάδιο της υλοποίησης. Το Σχέδιο δίνει έμφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας, εναρμονίζεται 
με τις πρόνοιες της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ/ΕΕ (“Οδηγία των Οικοτόπων”) και αποσκοπεί στη βελτίωση 
της εμπειρίας των επισκεπτών με βασικές υποδομές εξυπηρέτησης και ελεγχόμενης διακίνησής τους 
μέσα στο Πάρκο. Κεντρική, ωστόσο, διάσταση του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Πάρκου αποτελεί 
και η άμεση και απευθείας διασύνδεσή του με τις οκτώ κοινότητες, θεωρώντας ότι οι επισκέπτες θα 
έχουν εκεί τη δυνατότητα να απολαύσουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης, σε υποδομές που 
λαμβάνουν υπόψη τα κοινά φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος των κοινοτήτων. Αυτή η ρύθμιση αναμένεται ότι θα διασφαλίσει και την αειφόρο ανάπτυξη των 
κοινοτήτων. Σημειώνεται ότι, τόσο του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου 
Ακάμα, όσο και της εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, προηγήθηκε εκτεταμένη διαβούλευση με 
τις οκτώ κοινότητες της περιοχής, οι οποίες αντιμετωπίζονταν πάντοτε με ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο. 

2.5. Υπό το φως των πιο πάνω, συνάγεται ότι με την εφαρμογή των αναπεμπόμενων διατάξεων, 
ενδεχόμενη διοικητική διαίρεση και/ή διαχωρισμός της χωρικής οντότητας των επτά κοινοτήτων και 
ενσωμάτωση κάποιων εξ αυτών στον νέο Δήμο Ακάμα και των υπολοίπων στον Δήμο Πόλης 
Χρυσοχούς ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά διοικητικά, πρακτικά, πολεοδομικά, κοινωνικά, 
οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα στη μελλοντική ανάπτυξη των κοινοτήτων. 

2.6. Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι η θέση της εκτελεστικής εξουσίας για τη λειτουργικότητα των δήμων, 
όπως είχε προταθεί αρχικά, βάσει της διοικητικής διευθέτησης των διοικητικών ορίων των νέων δήμων 
και/ή του συνολικού αριθμού τους, διατυπώθηκε από μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών σε αρκετές 
συνεδρίες της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, εκ του ιδίου του 
Υπουργού Εσωτερικών και/ή της διοικήσεως του υπουργείου, κατά τη συζήτηση του θέματος στην 
οικεία κοινοβουλευτική επιτροπή, εκφράσθηκαν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη βιωσιμότητα και την 
ικανότητα λειτουργίας και διοικητικής επάρκειας, στην περίπτωση που τα κρίσιμα τεχνικά 
χαρακτηριστικά έκαστης διοικητικής περιοχής αγνοηθούν ή δεν υπάρξει ισόρροπη και/ή ορθολογιστική 
κατανομή ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, καθώς και χωρικών και πληθυσμιακών δεδομένων. 
Τονίσθηκε δε επανειλημμένα ότι οι προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών ως προς τους δήμους 
στηρίχθηκαν σε συγκεκριμένες μελέτες. Τίθενται, επομένως, ζητήματα ζωτικής σημασίας για τη 
βιωσιμότητα και την ικανότητα των προτεινόμενων υπό δημιουργία δήμων, όπως η σύσταση και 
συγκρότησή τους έχει εν τέλει διαμορφωθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η περίπτωση της 
περιοχής του Ακάμα και συγκεκριμένα του Δήμου Πέγειας αποτελεί μία ειδική και μοναδική περίπτωση. 

2.6.1. Από τα πιο πάνω συνάγεται πρόσθετα ότι η ψήφιση των συγκεκριμένων διατάξεων του εν λόγω Νόμου 
θα επιφέρει τη διάσπαση μίας συνεκτικής ενιαίας οντότητας, όπως είναι “οι κοινότητες Ακάμα”, 
δημιουργώντας ανισότητα μεταξύ των τεχνικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών των επιμέρους 
προτεινόμενων διοικητικών διαιρέσεων. Οι οκτώ κοινότητες διασπώνται σε δύο δήμους, ενώ μία 
κοινότητα εξαιρείται, γεγονός που δημιουργεί διοικητική δυσαρμονία και διάκριση, χωρίς να 
θεμελιώνεται ορθολογιστικά η διάκριση αυτή, η οποία απλώς θα μετακυλήσει τη συσσώρευση 
διοικητικών και λειτουργικών αδυναμιών σε διοικητικές οντότητες, που δεν θα έχουν ισότιμα εφόδια να 
τις αντιμετωπίσουν, και κατ’ επέκταση το βάρος θα μετατεθεί στους δημότες τους. Παράλληλα, η 
μοναδική περίπτωση των κοινοτήτων του Ακάμα θα διασπασθεί και θα απωλέσει τη διοικητική της 
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ομοιογένεια, με κίνδυνο να απωλέσει και τη μοναδικότητά της. 

2.6.2. Συναφώς, στη Γνωμάτευση “Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλή των Αντιπροσώπων (Αρ. 2) (1989) 
2 ΑΑΔ 1931” καταγράφονται τα εξής σημαντικά: 

“...Η νομοθετική εξουσία είναι το συνταγματικό όργανο της πολιτείας για τον καθορισμό του 
περιεχομένου της νομοθεσίας. Ο νομοθέτης είναι ο κατ’ εξοχήν κριτής των δικαϊκών αναγκών των 
πολιτών και του κοινωνικού συνόλου. Η διακριτική ευχέρεια του νομοθέτη στον τομέα των 
αρμοδιοτήτων του είναι μεγάλη, ανάλογα μεγάλη με την πολιτική του ευθύνη για τον προσδιορισμό του 
πλαισίου διακυβέρνησης της χώρας. Το πεδίο για δικαστική παρέμβαση περιορίζεται στις περιπτώσεις 
εκείνες που ο νομοθέτης υπερβαίνει τα ακραία όρια της νομοθετικής του αρμοδιότητας και νομοθετεί 
κατ’ αντίθεση ή με τρόπο ασύμφωνο προς συγκεκριμένες διατάξεις του Συντάγματος. 

 ...Η ομοιογένεια μεταξύ πραγμάτων ή της θέσης ή της κατάστασης ατόμων για σκοπούς ίσης 
μεταχείρισης δεν προσδιορίζεται μικροσκοπικά ή σχολαστικά αλλά με γνώμονα την ουσιαστική 
συνάφεια μεταξύ τους. Όταν η ομοιογένεια μεταξύ πραγμάτων, της θέσεως ή των περιστάσεων ατόμων 
είναι τόσο μεγάλη, ώστε να συνθέτουν ομάδα ατόμων ή υποκειμένων με βάση κοινό παρονομαστή 
ομοιογένειας, ο νομοθέτης έχει την διακριτική ευχέρεια να ταξινομήσει τα πράγματα ή τα υποκείμενα 
του δικαίου σε ξεχωριστή κατηγορία και να προβεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις διάφορες από εκείνες που 
ισχύουν για άλλες συγγενικές αλλά όχι ομοιογενείς κατηγορίες προσώπων ή πραγμάτων. Τόσο η 
συμπερίληψη πραγμάτων ή ατόμων σε ομοιογενή κατηγορία όσο και οι διακρίσεις που γίνονται στα 
δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις ατόμων πρέπει να έχουν, όπως ορίζει η νομολογία, [Βλ. μεταξύ άλλων 
“Republic (Ministry of Finance) v. Nishan Arakian and Others (1972) 3 C.L.R. 294” και “Apostolides 
and Others v. Republic (1984) 3 C.L.R. 233”], λογικό έρεισμα το οποίο να πηγάζει από την ομοιότητα 
ή διαφορές μεταξύ των πραγμάτων ή των φορέων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων…” 

2.7. Στη βάση όλων όσων έχουν λεχθεί πιο πάνω, αναδεικνύονται σε πρακτικό επίπεδο, οι κίνδυνοι 
εφαρμογής των αναπεμπόμενων διατάξεων που στην ουσία τους θα επιτρέπουν ουσιαστικά τη μη 
ισότιμη μεταχείριση των επηρεαζόμενων δημοτών τους, ενώ θα καταστρατηγούν τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής. 

2.8. Περαιτέρω, δεν έχει τεκμηριωθεί από τη νομοθετική εξουσία πως είναι αρμοδιότητά της η δημιουργία 
νέου δήμου/δήμων και ο καθορισμός των διοικητικών ορίων τους και πώς μπορούν να ανταποκριθούν 
στο ίδιο κριτήριο και στον ίδιο βαθμό αναγκαιότητας που έθεσε συνολικά ο νομοθέτης για τη 
μεταρρύθμιση, επιτρέποντας τις διοικητικές διαιρέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, μόνο στον βαθμό 
που αυτό είναι αντικειμενικά απαραίτητο και δικαιολογημένο. 

2.9. Εν κατακλείδι, οι αναπεμπόμενες διατάξεις του περί Δήμων Νόμου του 2022 και του περί Κοινοτήτων 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2022 διαφαίνεται ότι, όχι μόνο δεν συνάδουν, αλλά αντιμάχονται 
τον ουσιαστικό σκοπό της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, που προσδιορίζεται ως η 
δημιουργία δυναμικών και λειτουργικών διοικητικών μονάδων, ικανών να αντεπεξέλθουν στις 
αυξημένες ευθύνες τους. Οι αναπεμπόμενες διατάξεις, λόγω της μη επαρκούς θεμελίωσής τους, θα 
οδηγήσουν σε δυσλειτουργία, αφού η εφαρμογή τους, όπως εν τέλει διαμορφώθηκαν, καθίσταται 
ουσιαστικά και πρακτικά αναποτελεσματική. 

3.  Ως εκ τούτου, εισηγούμαι όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων μη εμμείνει στην απόφασή της, 
αποδεχόμενη την αναπομπή και συγκεκριμένα: 

(α) σε σχέση με τον περί Δήμων Νόμο του 2022, να ψηφίσει: 

(i) αντί την ίδρυση του Δήμου Ακάμα, την ίδρυση του Δήμου Δυτικής Πάφου, ο οποίος να 
αποτελείται από τον Δήμο Πέγειας και τις κοινότητες Ακουρσού, Κισσόνεργας, Χλώρακας, 
Έμπας και Λέμπας, ώστε να διασφαλίζεται η κρίσιμη πληθυσμιακή μάζα που απαιτείται για 
τη βιωσιμότητα του δήμου, χωρίς να εντάσσονται σε αυτόν κοινότητες της περιοχής Ακάμα, 
για τους λόγους που έχουν αναφερθεί ανωτέρω, και  

(ii)  την αφαίρεση των κοινοτήτων της περιοχής Ακάμα και συγκεκριμένα των κοινοτήτων 
Ανδρολίκου, Δρούσειας και Νέου Χωριού (Πάφου) από τον νέο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, για 
τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, και 

(β)  σε σχέση με τον περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2022, να ψηφίσει: 

(i)  κατάργηση του Συμπλέγματος Η (Έκτος Πίνακας), που αφορά τις κοινότητες ΕΜΠΑ, ΛΕΜΠΑ 
και ΧΛΩΡΑΚΑ, και 

(ii)  ένταξη των κοινοτήτων της περιοχής Ακάμα σε ενιαίο σύμπλεγμα κοινοτήτων, ως 
ακολούθως: 1. ΑΝΔΡΟΛΙΚΟΥ, 2. ΑΡΟΔΕΣ ΚΑΤΩ, 3. ΑΡΟΔΕΣ ΠΑΝΩ, 4. ΔΡΟΥΣΕΙΑ, 5. 
ΙΝΕΙΑ, 6. ΚΑΘΙΚΑΣ, 7. ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΑΦΟΥ), 8. ΦΑΣΛΙ». 
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Ο Υπουργός Εσωτερικών κατά την εξέταση των αναπεμφθέντων νόμων από την επιτροπή αναφέρθηκε 
στους λόγους για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμη η αναπομπή τμήματος νόμων, στη βάση της πιο πάνω 
επιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας, επαναλαμβάνοντας ότι η ψηφισθείσα νομοθεσία όσον αφορά τα 
τμήματα των νόμων που αναπέμφθηκαν αναμένεται να επιφέρει σημαντικά λειτουργικά προβλήματα, 
επισημαίνοντας την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας των νέων δήμων. 

Οι εκπρόσωποι του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφέρθηκαν στα ζητήματα 
αντισυνταγματικότητας που εγείρονται στη βάση της επιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας.  Επιπροσθέτως, 
απαντώντας σε ερώτημα που υποβλήθηκε από μέλη της επιτροπής αναφορικά με την άσκηση από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας αναπομπής επιλεκτικά τμημάτων των νόμων, δεδομένου ότι η επιτροπή επέφερε πρόσθετες 
τροποποιήσεις στα κατατεθέντα από την εκτελεστική εξουσία νομοσχέδια, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις 
αναπεμφθείσες διατάξεις των ψηφισθέντων από τη Βουλή νόμων, διευκρίνισαν ότι επαφίεται στην κρίση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας να αναπέμψει νόμο ή τμήμα αυτού για το οποίο δε συναινεί με τις πρόνοιές του.   

Στο στάδιο της εξέτασης των αναπεμφθέντων νόμων τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν ερωτήσεις σε 
σχέση με τους λόγους της αναπομπής και ζήτησαν μεταξύ άλλων πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις αναφορικά 
με το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα.   

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά 
πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτού του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την απόρριψη της αναπομπής. 

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το 
μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των 
αναπεμφθέντων νόμων στην ολομέλεια του σώματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  

 Βλέπω τον κ. Δαμιανού.  Να ετοιμαστεί λίστα ομιλητών, παρακαλώ, κύριε Γεωργίου. 

 Κυρία Ατταλίδου, να ξεκινήσουμε με εσάς;  Στο βήμα;  Πολύ ωραία. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θα ήταν πιο ορθό και με την ιδιότητα του προέδρου να τοποθετηθώ και με τη δική μου 
ιδιότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σκέφτηκα να σας αφήσω τελευταίο, αλλά έχετε δίκαιο. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Απλώς, ενδεχομένως να δευτερολογήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, κανένα πρόβλημα.  Έχουμε χρόνο εξάλλου αλλά εντάξει.  Ξεκινήστε εσείς.  Ναι, κύριε Δαμιανού, 
έχετε τον λόγο. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ναι, αλλά, αν θέλει κάποιος να δευτερολογήσει, δικαιούται. 

 Επειδή δεν πρόλαβαν οι γραμματείς να σημειώσουν ποιοι, ποιες θέλουν τον λόγο, παρακαλώ όπως 
ζητήσετε τον λόγο όποιοι και όποιες επιθυμείτε να μιλήσετε. 

 Ναι, κύριε Δαμιανού, σας ακούμε. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Μετά από μια πολύχρονη περιπέτεια, που διήρκησε πάνω από δέκα χρόνια, με ανατροπές, με 
προβληματισμούς, με αλλαγές σχεδιασμών, έγινε κατορθωτό μέσα από σκληρή προσπάθεια -και συλλογική, θα 
προσέθετα- και της εκτελεστικής εξουσίας και της νομοθετικής και της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης 
Κοινοτήτων να υπερψηφιστεί από την ολομέλεια της Βουλής η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση.  Μια 
μεταρρύθμιση η οποία όλες και όλοι ανεξαιρέτως υπογραμμίζαμε ότι συνιστούσε μια κοινωνική αναγκαιότητα και, 
δεδομένης της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η τοπική αυτοδιοίκηση, ότι ήταν και αδήριτη ανάγκη η 
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ενεργοποίηση της διαδικασίας εφαρμογής αυτής της μεταρρύθμισης, αξιοποιώντας πλήρως τα 
χρονοδιαγράμματα που είναι μπροστά μας κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή από δύο χρόνια.  Έγινε μια πολύ 
έτσι, εντατική προσπάθεια στην επιτροπή Εσωτερικών με εξασφάλιση των ευρύτερων δυνατών συναινέσεων 
μεταξύ των κομμάτων και καταλήξαμε να υπερψηφίσουμε αυτό που ψήφισε η ολομέλεια της Βουλής, με 
συντριπτική πρέπει να πω πλειοψηφία, ασφαλώς με διαφοροποίηση σε επιμέρους ζητήματα με βάση και τις 
τροπολογίες.   

 Από την πρώτη στιγμή είχαν εκφραστεί δημόσια συγχαρητήρια και ευχαριστίες και από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και από τον αρμόδιο υπουργό, υπήρχε μια διαδικασία να αλληλοσυγχαίρουμε εαυτούς και αλλήλους 
και βεβαίως αναμέναμε ότι, ένεκα και της συναίνεσης που είχαμε δείξει ως κόμματα…  Και εδώ θέλω να 
υπογραμμίσω την ιδιαίτερα υπεύθυνη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή η ειδική μνεία είναι 
αναγκαία, διότι αυτό που συνέβη με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης -μακάρι να υπάρξει επανάληψη 
στα χρονικά αυτού του κοινοβουλίου, αυτό θα είναι ευχής έργον- το να βγαίνει μπροστά η αντιπολίτευση 
συλλογικά και να στηρίζει, να εμπλουτίζει, να ενισχύει, να διαφοροποιεί ενίοτε μια κυβερνητική πρωτοβουλία για 
μια αναγκαία μεταρρύθμιση και στο τέλος να υπερψηφίζεται, θεωρώ ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος άθλος.  
Αναμέναμε λοιπόν ότι αυτή η συναίνεση που εξασφαλίστηκε στο κοινοβούλιο και το τελικό προϊόν των 
νομοθετημάτων, όπως ψηφίστηκαν, θα γίνονταν αποδεκτά και από την ίδια την κυβέρνηση, η οποία στο 
βιογραφικό της θα κατέγραφε ότι επί των ημερών της -και δε θα υπεισέλθω στα υπόλοιπα ζητήματα, για τα οποία 
είναι προφανές ότι υπάρχει χάσμα θέσεων ένεκα και χειρισμών της κυβέρνησης και του Προέδρου, αλλά για το 
προκείμενο, όπως και στο παρελθόν λέχθηκε για το ΓΕΣΥ- θα κατέγραφε μια σημαντική μεταρρύθμιση, που 
αφορά το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας.  Μας ήταν αδιανόητο -πρέπει να πω- ότι, για λόγους που θα 
επεξηγηθούν, σε έναν πληθυσμό που πλησιάζει το ένα εκατομμύριο, σε μια μεταρρύθμιση που αφορά είκοσι 
νέους δήμους, πέραν των τριακοσίων εξήντα πέντε κοινοτήτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για προφανείς 
λόγους θα επέλεγε, με όλο τον σεβασμό προς τους αριθμούς, αλλά και τους ανθρώπους, οκτώ κοινότητες που 
συμποσούνται σε χίλια πεντακόσια άτομα και θα ανέπεμπε, θέτοντας εν αμφιβόλω την ίδια τη μεταρρύθμιση, 
ουσιαστικά το σύνολο των νομοθεσιών.  Από την πρώτη στιγμή είχαμε απευθύνει δημόσια έκκληση προς τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επικρατούσαν δεύτερες και σοφότερες σκέψεις.  Ήταν η εκτίμησή μας ότι θα άνοιγε 
-και έχει ανοίξει- ο ασκός του Αιόλου, διότι από τη στιγμή που αυτό που ψηφίσαμε δεν ήταν η απόλυτη σύγκλιση 
αλλά ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής, από τη στιγμή που αρκετά από τα δικά μας ξεχωριστά «θέλω» δε 
βρήκαν τη θέση τους στα τελικά νομοθετήματα -και μπορώ να απαριθμήσω σειρά δικών μας αξιώσεων που δεν 
ικανοποιήθηκαν, αλλά βλέποντας τη μεγάλη εικόνα ως ΑΚΕΛ και λειτουργώντας υπεύθυνα είπαμε ότι προέχει η 
μεταρρύθμιση, είτε αυτό αφορά τον χειρισμό που έγινε με τον δήμο Δερύνειας είτε την εξέλιξη την παράδοξη που 
έγινε με τον δήμο Αραδίππου είτε άλλα σενάρια ανά το παγκύπριο, για την Αγλαντζιά, το Γέρι και τα Λατσιά 
είπαμε ότι εμείς κρατούμε τη μεγάλη εικόνα.  Όπως βάλαμε πλάτη στη διαδικασία να ψηφιστούν τα νομοσχέδια, 
νουθετούσαμε δημόσια ότι έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής της μεταρρύθμισης.   

 Το γεγονός λοιπόν ότι ο Πρόεδρος ο ίδιος από το σύνολο των ρυθμίσεων αμφισβητεί αποκλειστικά έναν 
δήμο ουσιαστικά, τον δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, και εκ των πραγμάτων έναν δεύτερο δήμο, εκείνον της Πέγειας, 
που μετονομάζεται με έναν ισχυρό περιβαλλοντικό συμβολισμό σε δήμο Ακάμα, εύλογα μας κάνει να 
διερωτόμαστε γιατί να προβεί σε αυτό το απονενοημένο διάβημα ένας Πρόεδρος ο οποίος είχε μπροστά του μια 
μεταρρύθμιση την οποία ζήτησε από το κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο του την έδωσε. Είπαμε λοιπόν ότι έπρεπε 
να γίνουν δεύτερες σκέψεις, να προχωρήσει ο Πρόεδρος με απόσυρση της αναπομπής.  Παρεμπιπτόντως, είναι 
σεβαστό συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας να κάνει αναπομπή.  Αλλά, βλέποντας ακριβώς 
τους κινδύνους, έχοντας ήδη λάβει μηνύματα, σωρεία μηνυμάτων ανά το παγκύπριο, από δημάρχους, από 
δημοτικούς συμβούλους, κοινοτάρχες, κοινοτικά συμβούλια, αριθμό τοπικών κοινωνιών που ούτως ή άλλως 
διαφωνούν με τη μεταρρύθμιση όπως ψηφίστηκε, θεωρήσαμε καθήκον μας να προειδοποιήσουμε ότι θα άνοιγε 
κυριολεκτικά η όρεξη για επιπρόσθετες αμφισβητήσεις αυτού που ψηφίσαμε.   

 Βέβαια, πριν δούμε την αναπομπή, δεν αναμέναμε πραγματικά ότι αυτός ο Πρόεδρος, αυτή η κυβέρνηση 
με τα χέρια της θα έβγαζε τα μάτια της.  Γιατί τι άλλο συνιστά από χειρισμούς ενός ιδανικού αυτόχειρα το γεγονός 
ότι μέσα από την αναπομπή έχουν δημιουργήσει το νομικό υπόβαθρο που ενδεχομένως να αξιοποιηθεί από 
οποιουσδήποτε δικαιωματικά, για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να αμφισβητήσουν τη συνταγματικότητα 
αυτής της μεταρρύθμισης;  Πώς το έπραξε;  Ισχυριζόμενη η κυβέρνηση ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων δε 
δικαιούται να νομοθετεί για τα σενάρια των συνενώσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, στη σελίδα 
3 της αναπομπής αναφέρεται ρητά: «Η “διοικητική” πρόταση δημιουργίας δήμων ή συνένωσης ή κατάργησής 
τους εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιότητας της εκτελεστικής εξουσίας.  Ο διαχωρισμός των δήμων και ο 
καθορισμός των ορίων αυτών εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της εκτελεστικής εξουσίας και όχι της 
νομοθετικής».  Υπάρχει σε άλλα δύο σημεία επανάληψη αυτής της απαράδεκτης και θεσμικά επικίνδυνης 
αναφοράς. 

 Ερώτημα πρώτο:  Αφού η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορούσε να κάνει μόνη της τα σενάρια των δήμων, γιατί 
απηύθυνε για δύο χρόνια επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις στη Βουλή να ψηφίσουμε τη μεταρρύθμιση;   

 Ερώτημα δεύτερο:  Αν ίσχυε, που δεν ισχύει, αυτό το αίολο νομικό επιχείρημα, που δεν περιποιεί τιμή σε 
εκείνους τους συμβουλάτορες του Προέδρου που ενέταξαν αυτό το επιχείρημα μέσα στην αναπομπή, αλλά -
χάριν συζήτησης- αν ίσχυε ότι δεν εδικαιούτουν η Βουλή να αλλοιώσει τα σενάρια που κατέθεσε η κυβέρνηση, τι 
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θα έλεγε κανείς για το γεγονός ότι η πλειοψηφία της Βουλής δημιούργησε με αποκόλληση από τον δήμο 
Λάρνακας έναν νέο δήμο, τον δήμο Αραδίππου, για παράδειγμα;  Μπορώ να απαριθμήσω άλλα δέκα ανάλογα 
σενάρια, για οικονομία χρόνου δε θα το κάμω.  Άρα, είναι προφανές ότι υπήρξε συγκεκριμένη πολιτική 
σκοπιμότητα.  Ποια είναι η συγκεκριμένη πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ζούμε στην Κύπρο;  Εδώ και μεγάλο 
χρονικό διάστημα και απορρέει από την αναπομπή αυτό που θα πω -είναι γνωστό ότι συζητείται το νέο Τοπικό 
Σχέδιο Ακάμα, το οποίο με βάση δημόσιες τοποθετήσεις προνοεί για τη λεγόμενη «ήπια ανάπτυξη» αυτού του 
εξαιρετικού οικοσυστήματος, αυτού του βιοτόπου, για τον οποίο όλοι είμαστε περήφανοι.  Και, πρέπει να πω, σε 
όσους θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα πρακτικά, τα οποία σήμερα κυκλοφορούν, από τη συνεδρία που εξέτασε 
την αναπομπή, είναι αρκούντως διαφωτιστικά.  Και τι έγινε, λέει ο κ. υπουργός, αν περάσει ένας δρόμος μέσα 
από τον Ακάμα, από τον οποίο θα περνούν συγκεκριμένου τύπου οχήματα;  Και τι έγινε, αν στα πέριξ κτιστούν 
τουριστικές αναπτύξεις, δίκην αντισταθμίσματος για τις κοινότητες που αδικούνται -και όντως αδικούνται- γιατί 
συμμετέχουν σε εκείνο το οικοσύστημα;  Η απάντηση είναι απλή, έπρεπε να εξετάζαμε συγκεκριμένα 
αντισταθμιστικά μέτρα, αλλά το να καταργείς το περιβάλλον και να πυροβολείς το πόδι σου, γιατί αυτό είναι το 
περιβάλλον για τον άνθρωπο, δεν είναι αντισταθμιστικό μέτρο.   

 Αλλά το πιο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την αναπομπή είναι το εξής:  Με επίκληση του υπό εκκόλαψη 
σχεδίου του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα προτάσσεται ως λόγος αναπομπής ένα σχέδιο που δεν ολοκληρώθηκε, ένα 
σχέδιο που σε πρώτο χρόνο δεν έχει εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή Περιβάλλοντος, ένα σχέδιο για το οποίο 
το Υπουργικό επιμένει και ασκεί πιέσεις, για να αναθεωρηθεί η θέση της αρμόδιας υπηρεσίας Περιβάλλοντος, το 
επικαλείται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως λόγο αναπομπής.  Προσέξετε, μπορεί να είναι ψιλά γράμματα, αλλά 
θέλω να το εξηγήσω με απλά λόγια:  Μια μεταρρύθμιση αποτέλεσμα δέκα χρόνων δουλειάς τίθεται εν αμφιβόλω, 
με κίνδυνο όλη αυτή η προσπάθεια να πάει στράφι, διότι ένα υπό εκκόλαψη, υπό επεξεργασία μη εγκριθέν σχέδιο 
μπαίνει πάνω από την ανάγκη για μεταρρύθμιση.   

 Και είπαμε στον αρμόδιο υπουργό, όταν είδαμε την αναπομπή, με επιστολή μας ως επιτροπή 
Εσωτερικών, 31ης Μαρτίου 2022: «Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα -την αναπομπή 
δηλαδή- και, ενόψει της συζήτησης της υπό αναφορά αναπομπής ενώπιον της επιτροπής Εσωτερικών την 
ερχόμενη Δευτέρα, παρακαλώ να μας αποστείλετε το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, σε μια φυσιολογική 
προσπάθεια να εξετάσουμε επακριβώς το περιεχόμενο, για να δούμε πού η κυβέρνηση θεωρεί με βάση τον 
ισχυρισμό ότι αυτό συγκρούεται με τη μεταρρύθμιση.  Ένα σχέδιο που δεν είναι ολοκληρωμένο, που δεν είναι 
νόμος της Δημοκρατίας!  Με λύπη πρέπει να πω ότι η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών, ενός υπουργού με 
τον οποίο η επιτροπή Εσωτερικών και το κοινοβούλιο εργάστηκαν σκληρά, με πολλή συναίνεση, με 
υπαναχωρήσεις από μέρους μας και από πλευράς κυβέρνησης, για να περάσει η μεταρρύθμιση, η απάντησή 
του για την κατάθεση του σχεδίου, για την κατάθεση του σχεδίου από υπουργό προς τη Βουλή για άσκηση 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, ήταν η άρνηση.  Συγκεκριμένα, ο κ. Νουρής σε απαντητική επιστολή του μας λέει ότι:  
«Το ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα μαζί με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
υποβλήθηκαν στην Περιβαλλοντική Αρχή, από την οποία εξασφαλίστηκε καταρχήν η ενδιάμεση γνωμάτευσή της, 
αυτή αξιολογήθηκε και στις 3 Μαρτίου 2022 επιστράφηκε στην Πολεοδομική Αρχή με συμπληρωματικά σχόλια 
και αναμένεται η έκδοση της τελικής γνωμάτευσης».  Και συνεχίζει, λέγοντας ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
ολοκληρώθηκε η έκδοση της τελικής γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής επί του τοπικού σχεδίου, αλλά 
και των προνοιών του Κανονισμού 15 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πολεοδομικό Συμβούλιο) 
Κανονισμών θεωρούμε ότι στο παρόν στάδιο δεν ενδείκνυται η δημοσιοποίηση/κοινοποίηση του Τοπικού 
Σχεδίου Ακάμα».  Πέραν του ότι δε μιλήσαμε για δημοσιοποίηση, αλλά για κατάθεση στο κοινοβούλιο.   

 Προσέξτε τώρα, γίνεται μια ολόκληρη αναπομπή, ο ένας λόγος είναι αυτό το νομικά απαράδεκτο, ότι δε 
δικαιούται να νομοθετήσει η Βουλή, το αφήνω στην κρίση των πολιτών και όλων των συναδέλφων και ιδιαίτερα 
εκείνων των συναδέλφων που μέχρι το μεσημέρι έλεγαν ότι από μόνο του αυτό είναι επαρκής λόγος απόρριψης 
της αναπομπής.  Προστίθεται το επιχείρημα ότι, επειδή υπάρχει ένα σχέδιο υπό επεξεργασία, που δεν 
υιοθετήθηκε, που δεν μπήκε σε εφαρμογή, γίνεται η αναπομπή.  Και λυπούμαι να πω ότι, όταν υποδείξαμε στον 
κ. υπουργό ότι, με βάση τη νομοθεσία την κείμενη περί Κατάθεσης Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων…   Πρέπει να πω ότι, με μια αναφορά που θεωρώ ότι δεν ήταν η ενδεδειγμένη για υπουργό, μας 
είπε:  «Αυτό που διαβάζετε αφορά τους λειτουργούς μου, όχι εμένα».  Και ο νοών νοείτω.  Σε μια εποχή που όλοι 
γίναμε διαπρύσιοι κήρυκες της διαφάνειας, σε μια αναπομπή που κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα μια 
μεταρρύθμιση, ζητά η επιτροπή Εσωτερικών αρμοδίως ένα τοπικό σχέδιο, για να δει πού συγκρούεται με βάση 
τα επιχειρήματα του Προέδρου στην αναπομπή, και ο αρμόδιος υπουργός αρνείται να καταθέσει ακόμα και αυτό 
το προσχέδιο, που δεν είναι καν ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο.  Ο καθένας λοιπόν μπορεί να εξαγάγει τα 
συμπεράσματά του.   

 Κατ’ επανάληψη αυτή η κυβέρνηση, που δε φημίζεται για την περιβαλλοντική της συνείδηση, η κυβέρνηση 
που ήταν να τσιμεντώσει το Πέρα Πεδί, τις Θαλασσινές Σπηλιές, η κυβέρνηση που έκλεισε τα μάτια στην παραλία 
του Καμπούρη στην Αγία Νάπα, για να δώσετε διαβατήρια του Μαλαισιανού, και πολλά άλλα επιτεύγματα, τους 
πολλούς πύργους, που έκρυψαν τον ήλιο και τη θάλασσα, κόπτεται για τον Ακάμα και κατηγορεί τη Βουλή ότι 
αυτό που ψήφισε «τριχοτομεί», λέει, τον Ακάμα.   

 Σημείο πρώτο:  Αυτό είναι το τοπικό σχέδιο Πέγειας.  Η Πέγεια κατά το ένα τρίτο είναι Ακάμας.  Το πράσινο 
κατά το ένα τρίτο, η ίδια η Πέγεια είναι Ακάμας.  Η συνένωση κοινοτήτων με την Πέγεια, που είναι Ακάμας, δεν 
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είναι τριχοτόμηση του Ακάμα.  Είναι ενίσχυση της προσπάθειας προστασίας του Ακάμα -και απευθύνομαι στις 
κοινότητες και το γνωρίζουν- είναι ενίσχυση της δικής τους οικονομικής βιωσιμότητας με έναν αποδεδειγμένα 
εύρωστο δήμο, όπως είναι ο δήμος Πέγειας.  Κατ’ αναλογία και ο δήμος Πόλεως Χρυσοχούς.  Επομένως, ουδέν 
αναληθέστερον, ότι τριχοτομείται ο Ακάμας! 

 Δεύτερον, στο επίσημο αυτό έγγραφο του τοπικού σχεδίου, που είναι αναρτημένο στη σελίδα του 
Υπουργείου Εσωτερικών -προφανώς το έχει ξεχάσει η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας- στο 
επιχείρημα για την τριχοτόμηση του Ακάμα καταγράφεται και το εξής:  «Νοείται ότι οι πρόνοιες των τοπικών 
σχεδίων που αφορούν την Πέγεια, στην έκταση που αφορούν θέματα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του 
φυσικού περιβάλλοντος, θα βρίσκονται σε αρμονία και συνάφεια με το ευρύτερο τοπικό σχέδιο Πέγειας και το 
υπό εκκόλαψη σχέδιο για τον Ακάμα. 

 Επομένως, υπάρχει πρόνοια από το 2019 και ήταν εν γνώσει της επιτροπής Εσωτερικών, όταν 
διαμόρφωνε τους δύο αυτούς δήμους, ότι ακριβώς θα ήμασταν σε απόλυτη αρμονία με την ανάγκη προστασίας 
του περιβάλλοντος.  Και βέβαια όσον αφορά το επιχείρημα ότι θα υπάρχει πέραν του ενός τοπικού σχεδίου, 
αλήθεια τι να πει κανείς;  Και διερωτώμαι, οι βουλευτές Αμμοχώστου να μας πουν:  Τέσσερα ή πέντε τα τοπικά 
σχέδια που θα διαπλέκονται στον νέο δήμο Αγίας Νάπας;  Όταν το θέσαμε στον υπουργό, μας είπε ότι είναι 
ιδιάζουσα περίπτωση ο Ακάμας.  Προφανώς είναι ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί είναι τεράστια τα οικονομικά 
συμφέροντα που διακυβεύονται στην αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, για να επιτευχθεί η λεγόμενη ήπια 
ανάπτυξη.  Και κάτω από την πίεση των ερωτημάτων μας το είπε ο Υπουργός Εσωτερικών:  «Αν εφαρμοστεί η 
νομοθεσία σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δε θα μπορέσω να θέσω σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο Ακάμα».  
Λοιπόν, να μην το θέσετε σε εφαρμογή, να ξαναμπείτε σε διάλογο, να βρούμε θεραπείες για τα προβλήματα των 
κοινοτήτων, αλλά δεν είναι θεραπεία να σκοτώνεις το περιβάλλον.   

 Είναι τόσο κοντά τα συμφέροντα, γι’ αυτό μη μας προκαλείτε!  Είναι τόσο πολύ κοντά τα συμφέροντα, που 
το ωστικό κύμα σάς πιάνει πάρα πολύ κοντά!  Γι’ αυτό μη μας προκαλείτε!   Επομένως, κυρία Πρόεδρε, εμείς 
θα απορρίψουμε την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας.  Παρακαλούμε θερμά τα κόμματα να 
αναλογιστούν το μέγεθος της ευθύνης μας να στείλουμε ένα μήνυμα, ότι αυτό που ψηφίστηκε αυτό πρέπει να 
είναι.  Ήδη γνωρίζω ότι δρομολογούνται διαδικασίες αμφισβήτησης αυτού που η Βουλή έχει ψηφίσει, πατώντας 
δυστυχώς στη νομική επιχειρηματολογία του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η Βουλή δεν εδικαιούτο να 
νομοθετήσει για τα σενάρια.  Και να απευθύνω επίσης μια έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
κάνοντας αυτή τη φορά δεύτερες και σοφότερες σκέψεις:  Αν η ολομέλεια της Βουλής αποφασίσει να απορρίψει 
την αναπομπή, να μπει μια τελεία, να υπογράψει τη νομοθεσία.  Να μην παραπέμψει με Αναφορά στο Ανώτατο 
το σύνολο των νομοθετημάτων, γιατί θα παγώσει η προσπάθεια κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής της 
μεταρρύθμισης και οι επιπτώσεις οι θεσμικές, οι πολιτικές, οι κοινωνικές θα είναι αλυσιδωτές.   

 Πρώτον, αναβάλαμε εκλογές.  Δεύτερον, η μεταβατική περίοδος περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια 
εφαρμογής.  Τρίτον, ήδη θα δρομολογηθούν δικαστικές διαδικασίες οι οποίες ενδεχομένως μέσα από ενδιάμεσα 
διατάγματα να εξασφαλίσουν αναστολή εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας.  Αν ο πρόεδρος για δεύτερη 
φορά χύσει λάδι στον μύλο αυτής της αμφισβήτησης της ψήφισης των νομοθετημάτων, τότε με βεβαιότητα σας 
λέω ότι τούτο θα συνιστά την ταφόπλακα της μεταρρύθμισης.  Γι’ αυτό εμείς απορρίπτουμε την αναπομπή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας.  Θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να είχε γίνει.  Σεβόμαστε το δικαίωμα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, αλλά περισσότερο και πάνω απ’ όλα σεβόμαστε την ανάγκη τούτη της κοινωνίας τούτης της 
τοπικής αυτοδιοίκησης να εκσυγχρονιστεί, για να αρχίσει να υπηρετεί τους πολίτες, όπως όλοι θέλουμε, αντί να 
τους ταλαιπωρεί.  Είναι μια υποχρέωση που έχουμε προς τον Κύπριο πολίτη και την Κύπρια πολίτιδα και 
λυπούμαστε πραγματικά, γιατί προφανείς σκοπιμότητες τέθηκαν πάνω από το συμφέρον του συνόλου του 
κυπριακού λαού. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Δαμιανού.   

 Με βάση τη λίστα ομιλητών, ομιλητριών που έχω μπροστά μου, έχουμε δύο ομιλητές από τους 
Οικολόγους.  Οπόταν, προτού δώσω τον λόγο στον κ. Θεμιστοκλέους, κυρία Ατταλίδου, να μας ευκολύνετε να 
μιλήσετε εσείς, μετά ο κ. Θεμιστοκλέους και μετά ο κ. Θεοπέμπτου, να μην έχουμε δύο συνεχόμενους ομιλητές 
από τους Οικολόγους;  Kυρία Ατταλλίδου;  Στο βήμα;   

 Ωραία! 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Kυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Σήμερα δεν κρίνεται απλώς η αναπομπή του Προέδρου, που αποτελεί συνταγματικό του δικαίωμα.  
Σήμερα κρίνεται το αν θα έχουμε μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης ή όχι.   Όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά 
μας πέρσι τον Ιούνιο στην επιτροπή Εσωτερικών, αναλάβαμε ένα νομοθετικό πακέτο τετρακοσίων σελίδων, το 
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οποίο ήταν η ύψιστη προτεραιότητα της επιτροπής Εσωτερικών.  Περάσαμε το καλοκαίρι μελετώντας τα 
νομοσχέδια, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο έργο που αναλάβαμε.   

 Εν τω μεταξύ, το γραφείο μας κατακλύστηκε από επιστολές και διαβήματα διαμαρτυρίας απ’ όλους τους 
δήμους και απ’ όλες τις κοινότητες της Κύπρου, που διαφωνούσαν με τις προτάσεις της κυβέρνησης.  Αυτό όμως 
έδειχνε ότι πραγματικά δεν είχε γίνει διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και τους πολίτες των τοπικών αρχών, 
γιατί είναι διαφορετικό το να μιλάς με κάποιους οι οποίοι έχουν εκλεγεί και είναι διαφορετικό το να λαμβάνεις 
υπόψη το σύνολο των πολιτών μιας περιοχής.  Αυτό λέει η σωστή διαβούλευση και αυτό απαιτεί και η Χάρτα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   

 Όταν ήρθε ο Υπουργός Εσωτερικών στην επιτροπή, του ανέφερα εγώ συγκεκριμένα ότι έχουμε γίνει 
δέκτες μεγάλης πίεσης, πραγματικής πίεσης, για να αλλάξουμε τις προτάσεις της κυβέρνησης.  Ο υπουργός 
χαμογέλασε και μου είπε:  «Εσείς είσαστε τα πολιτικά κόμματα, η μπάλα είναι στο γήπεδό σας και να παίξετε!» 
και εμείς αναλάβαμε να παίξουμε!  Και πρέπει να πω ότι στην επιτροπή Εσωτερικών πραγματικά εργαστήκαμε 
όλοι και στην αντιπολίτευση και στο κυβερνητικό κόμμα, πραγματικά με συναίνεση, προσπαθώντας να βρούμε 
λύσεις, γιατί θεωρούμε ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι υψίστης σημασίας, για να πάει αυτός 
ο τόπος μπροστά.  Η δημοκρατία απαιτεί οι αποφάσεις να παίρνονται όσο πιο κοντά γίνεται στον πολίτη, για να 
τον αντιπροσωπεύουν και να τον εκφράζουν καλύτερα.  Αυτό σημαίνει πραγματική δημοκρατία.   

 Δουλέψαμε πολύ σκληρά, ατέλειωτες ώρες και ατέλειωτες συνεδρίες και ατέλειωτα διαβήματα.  Θέλω να 
πω ότι τα σενάρια και η μελέτη αμφισβητήθηκαν από πάρα πολλούς δήμους.  Ακούσαμε ότι ο μελετητής έκανε 
και αντιμελέτες και έρχονταν με αντιμελέτες να μας πουν ότι δεν ήταν καλή η αρχική μελέτη. 

 Ως Κίνημα Οικολόγων δεν υποβάλαμε ούτε μία τροπολογία που να αυξάνει τους δήμους, καμία απολύτως.  
Προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε πάνω στα θέματα, τα οποία εκφράζουν την ιδεολογία μας.  Και η ιδεολογία 
μας είναι να υπάρχει πολλή διαφάνεια και, άρα, να είναι ανοικτές οι συνεδρίες.  Ο κόσμος να γνωρίζει τι 
αποφασίζουν οι τοπικές αρχές, γιατί είναι πολύ κοντά του και τον αφορούν.  Αποφασίσαμε ότι έπρεπε να υπάρχει 
πραγματικός έλεγχος στις δημοτικές αρχές και στα συμπλέγματα, γι’ αυτό βάλαμε τροπολογίες γι’ αυτά τα θέματα.  
Ενισχύσαμε τις αρμοδιότητες της τοπικής αρχής με την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι η ατζέντα και, αν δεν το καταλάβαμε, πρέπει να το 
καταλάβουμε.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αλλάζει το DNA της και το DNA γίνεται πράσινο, γιατί 
καταλαβαίνει ότι απειλείται η ίδια η ύπαρξη του πλανήτη.  Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλάζει τα πάντα.  
Συνδέει όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια, με τον στόχο των μηδενικών ρύπων μέχρι το 2050 και, άρα, η τοπική 
αυτοδιοίκηση έχει να αντλήσει πάρα πολλά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι’ αυτό της δώσαμε την 
εξουσία. 

 Δεν προτείναμε να γίνει επιπλέον δήμος.  Δεν ψηφίσαμε να αναβληθούν οι εκλογές, γιατί πιστεύουμε ότι 
η δημοκρατία δεν αναβάλλεται.  Ζητήσαμε να γίνει δημοψήφισμα, γιατί αντιληφθήκαμε ότι δεν έγινε διαβούλευση 
των πολιτών.  Απλώς, αλλάξαμε την πρόταση για τον δυτικό δήμο Πάφου, γιατί θεωρήσαμε ότι θα ήταν πολύ 
πιο λογικό, αν το 27% του δήμου Πέγειας ανήκε στη Χερσόνησο του Ακάμα.  Ήρθε και μας είπε ο υπουργός 
προχθές ότι είναι καταστροφική η πρότασή μας, γιατί αφαιρέσαμε, λέει, πληθυσμό και αφαιρέσαμε επιχειρήσεις 
και δε θα είναι βιώσιμος ο δήμος Πέγειας.  Ο δήμος Πέγειας ήταν βιώσιμος, πριν να προσθέσουμε τις κοινότητες 
του Ακάμα.  Ήταν ένας από τους λίγους βιώσιμους δήμους που υπήρχαν στην Κύπρο, με αποθέματα.  Αλλά 
θεωρώ ότι χαλάσαμε τα σχέδια! 

 Μας είπε ο υπουργός ότι διχοτομούμε εμείς τον Ακάμα!  Όταν υπήρχε υπουργική απόφαση για να γίνει 
πολεοδομικό σχέδιο, το τοπικό σχέδιο της Χερσονήσου Ακάμα, από το 2016 και ήρθε και το άλλαξε και κάνει 
μόνο σχέδιο για τα χωριά της Λαόνας, αφήνοντας την Πέγεια έξω…  Όταν η Πέγεια διαμαρτυρήθηκε, της είπε η 
Πολεοδομία:  «Φτιάξε ένα σχέδιο δικό σου υπό την επίβλεψή μου».  Και το έκανε η Πέγεια.  Προσέλαβε 
συμβούλους και το έκανε αυτό το πράγμα, έκανε πολεοδομικό σχέδιο.  Μας είπε τώρα «θα είναι τα πολεοδομικά 
σχέδια».  Η Πολεοδομία όμως μας διαβεβαιώνει ότι οι συνενώσεις δεν επηρεάζουν τα τοπικά σχέδια.  Όμως, ο 
υπουργός επιμένει να το τονίζει αυτό το πράγμα  Όταν ο ίδιος έχει ήδη διχοτομήσει, να μην πω τριχοτομήσει, τον 
Ακάμα, για να δώσει δικαιώματα ανάπτυξης, για να κάνει δρόμους, για να κάνει αναψυκτήρια, για να 
προωθήσουν το clubbing και δεν ξέρω τι άλλο, ενώ στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης όλες οι προτάσεις 
που κάνει η ομάδα εργασίας που ασχολείται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή είναι να ενισχύσουμε την 
προστασία των περιοχών «Νatura», να κηρύξουμε νέες περιοχές «Νatura», να αφήσουμε φύση παρακαταθήκη 
στις γενιές που θα έρθουν, να προστατεύσουμε τον πλανήτη για τα παιδιά μας… 

 Εμείς το μόνο που σκεφτόμαστε στην Κύπρο είναι πώς θα χτίσουμε.  Και εδώ θέλω να βάλω κάθετα κάτι.  
Εμείς σεβόμαστε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των κατοίκων της περιοχής και θεωρώ ότι αυτό το κράτος που 
επέτρεψε τις αναπτύξεις τύπου Αγία Νάπα πάνω στην Άμμο του Καμπούρη, τις επαύλεις του κ. Τζον Λο και δεν 
ξέρω ποιου άλλου δεν μπορεί να τιμωρεί τους κατοίκους της Λαόνας και, άρα, πρέπει να πάρει αντισταθμιστικά 
μέτρα, τα οποία, αν έπαιρνε από τη δεκαετία του 1990, δε θα ήμασταν εδώ που είμαστε.  Αλλά θα διαφωνήσουμε 
κάθετα με το να αποζημιωθούν οι κερδοσκόποι, οι οποίοι αγόρασαν για πενταροδεκάρες τη γη των κατοίκων της 
περιοχής και, επειδή συνδέονται με την πολιτική εξουσία, πιέζουν εδώ και χρόνια αφόρητα, για να αναπτυχθεί η 
περιοχή. 
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 Εμείς θεωρούμε ότι η βιοποικιλότητα της Κύπρου και η προστασία του περιβάλλοντος μάς αφορούν και 
ας είμαστε από τη Λευκωσία και ας είμαστε από την Αγία Νάπα και ας είμαστε από το Τρόοδος!  Γιατί, αν 
καταστραφεί η Κύπρος, θα καταστραφεί για όλους.  Γιατί, αν γίνουμε περιβαλλοντικοί πρόσφυγες, είναι όλοι μας 
που θα μπούμε μέσα στις βάρκες.  Και, άρα, πρέπει να πάρουμε αυστηρά μέτρα, για να προστατεύσουμε το 
περιβάλλον.  Και σας λέω το εξής:  Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε ακόμη μία Αιτιολογημένη Γνώμη 
στην κυπριακή κυβέρνηση με την οποία η επιτροπή την καλεί να λάβει μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση 
των περιοχών που έχουν αναγνωριστεί ως μέρη του δικτύου «Νatura 2000».  Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε 
ακόμη μια φορά προ ενός βήματος από το να καταδικαστούμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα θέματα της 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Έχουμε μία από τις χειρότερες διαχειρίσεις του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Έχουμε εκατό 
δεκαεννέα Αιτιολογικές Γνώμες, οι είκοσι δύο είναι για το περιβάλλον.  Με αυτά τα στοιχεία, πώς τολμά ο 
Υπουργός Εσωτερικών να έρχεται και να μας κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας, όταν αρνείται να κάμει 
διαβούλευση για το σχέδιο;  Όταν ήταν έτοιμο το σχέδιο πριν μερικούς μήνες για τη Χερσόνησο του Ακάμα και 
μάλιστα ήταν καλό, αλλά δεν του άρεσε, γιατί δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς τους οποίους ήθελε, το έστειλε 
πίσω.  Και ξέρετε πού το στέλνει πίσω.  Σε υπαλλήλους.   

 Και άρα, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα θέλουν να το αλλάξουν το σχέδιο, ακριβώς για να στρώσουν τον 
δρόμο, για να χαθεί ένα κομμάτι το οποίο έχει την πιο πυκνή βιοποικιλότητα από όλη την Κύπρο και έπρεπε να 
το προστατεύουμε σαν κόρη οφθαλμού.  Και έπρεπε να τοποθετούμε τους τουρίστες στις κοινότητες, για να 
έχουν ανάπτυξη οι κοινότητες και να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι στον τόπο τους και όχι να τους 
κατεβάσουμε κάτω, για να έχουν τα κέρδη οι μεγαλοκαρχαρίες πάλι.  Αυτό είναι το πρόβλημα της Κύπρου!   

 Λοιπόν, θεωρώ ότι η αναπομπή αυτή είναι λάθος.  Ο Πρόεδρος πιστεύω ότι έχει δικαίωμα να εξασκήσει 
το συνταγματικό του δικαίωμα, αλλά πιστεύω ότι είναι λανθασμένη η βάση και το σκεπτικό.  Στοχοποίησαν τους 
βουλευτές με αυτή τη θέση που πήρε η κυβέρνηση και θεωρώ ότι είναι λάθος να βάζεις τους πολίτες να απειλούν 
βουλευτές να μην πατήσουν ή να μην παρουσιαστούν κάπου.  Θεωρώ ότι αυτό δε συνάδει με ένα δημοκρατικό 
ευρωπαϊκό κράτος και αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν, να δεχόμαστε απειλές, κάθε φορά που 
στηρίζουμε κάτι το οποίο πιστεύουμε και έχει σχέση με το συμφέρον, το σύνολο του κυπριακού λαού.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Καλώ τον Πρόεδρο να σκεφτεί το καλό του τόπου.  Μας είπαν ότι αυτό το σχέδιο, αυτή η μεταρρύθμιση 
είναι συνδεδεμένη με τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Να σκεφτεί καλά ο Πρόεδρος, να μη διακινδυνεύσει 
να χάσουμε τα κονδύλια, θα είναι δική του ευθύνη.  Αναβλήθηκαν εκλογές για αυτά τα κονδύλια, δεν έγιναν 
δημοψηφίσματα γι’ αυτά τα κονδύλια!  

 Γι’ αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η κυβέρνηση να εξυπηρετά τα συμφέροντα 
των λίγων, να κοιτάξει τους πολίτες, να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να υπερασπιστεί το μέλλον μας σ’ 
αυτό τον τόπο.  Το μέλλον μας δεν εξαρτάται μόνο από τις ορέξεις της Τουρκίας, εξαρτάται και από την κλιματική 
αλλαγή.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ.  Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Ατταλίδου. 

 Επειδή η ώρα είναι ήδη πέντε, παρακαλώ να είμαστε όσο πιο σύντομοι και σύντομες μπορούμε, 
γνωρίζοντας ότι στις έξι θα έχουμε την ειδική συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων.   

 Συνεχίζουμε με τον επόμενο ομιλητή, ο οποίος είναι ο κ. Θεμιστοκλέους. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ:  

 Μήπως πρέπει να μπει χρονικό όριο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, ναι.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χρύσανθο Σαββίδη) 

 Τι είπατε, κύριε Σαββίδη; 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ:  

 Παράκληση, αν μπορώ και εγώ ως Παφίτης, να μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ναι, ναι, να σας συμπεριλάβω. 

 Ναι, ναι, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Μα, δεν έχω ζητήσει τον λόγο, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν τον έχετε; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Όχι, όχι, θα μιλήσω μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, κανένα πρόβλημα.   

 Κύριε Θεοπέμπτου, έχετε τον λόγο. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε.   

 Εγώ θα είμαι πολλά σύντομος.  Απλώς, να τονίσω σε όσους έχουν την πρόθεση να υποστηρίξουν την 
αναπομπή του Προέδρου ότι με αυτό τον τρόπο ψηφίζουν και την καταστροφή της περιοχής του Ακάμα.  Και 
όλοι γνωρίζουμε, όσοι παρακολουθούμε εδώ και χρόνια την ολίσθηση της προστασίας της περιοχής, ότι κάθε 
φορά λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές πηγαίνουμε πίσω, κάθε φορά που έχει προεδρικές εκλογές.   

 Και τούτη τη φορά θα πάμε ακόμα πιο πίσω, γιατί θα δώκουν και τις άδειες για τις κατασκευές, τα 
επισκεπτόμενα αγροκτήματα, θα δούμε αναπτύξεις μέσα στην περιοχή του Ακάμα, θα δούμε δρόμους, θα 
πάρουν νερό, θα πάρουν ρεύμα, θα διευκολύνουν τις αναπτύξεις των επαύλεων, και να το ξέρετε όσοι 
υποστηρίξετε τούτη την αναπομπή ότι αυτό θα κάμετε και θα αναλάβετε και την ευθύνη μετά.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Θεοπέμπτου, και για το σύντομο της τοποθετήσεώς σας. 

 Προχωράμε λοιπόν στη Δημοκρατική Παράταξη.  Ο μοναδικός ομιλητής είναι ο κ. Μουσιούττας. 

 Στο βήμα;   

 Ευχαριστώ πολύ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Ακούω τι λέγετε. 

 Συνεχίστε, κύριε Μουσιούττα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Δεν ξεκίνησα ακόμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, δεν είναι για σας που αναφέρομαι, ξέρει αυτός για τον οποίο αναφέρομαι.   

 Συνεχίστε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ξεκινώ με αυτό που τέλειωσε ο φίλος ο Πάμπος, ότι ο καθένας ψηφίζει με αυτά που κρίνει με τη συνείδησή 
του ότι είναι τα πιο σωστά.   

 Έχουμε ενώπιόν μας τις αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας αναφορικά με τους περί Δήμων και 
περί Κοινοτήτων Νόμους.  Εμείς, ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία, όταν ετέθηκε το θέμα ενώπιον της Βουλής στις 3 του 
Μάρτη, είχαμε ψηφίσει αυτό που προβλεπόταν στο κυβερνητικό νομοσχέδιο, δηλαδή ήμαστε σε αντίθεση με 
αυτό που είχε ψηφίσει τελικά η Βουλή.  Ως εκ τούτου, κρατώντας την ίδια θέση, εμείς θα εγκρίνουμε την 
αναπομπή, διότι πιστεύαμε ότι ήταν σωστή διευθέτηση των πραγμάτων.  Τώρα, αυτό είναι το ένα μέρος.  Το 
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δεύτερο μέρος, είναι ότι η Βουλή σήμερα έχει το δικαίωμα, όπως και ο Πρόεδρος και το συνταγματικό δικαίωμα 
να κάμει μερική αναπομπή και οι λόγοι που επικαλούνται θεωρώ ότι δεν ήταν και οι πιο σοφοί της αναπομπής, 
διότι οι λόγοι που επικαλεστήκαν για την αναπομπή ισχύουν και για άλλα θέματα που δεν έχουν αναπεμφθεί, 
όμως είναι δικαίωμα της Προεδρίας να αιτιολογηθεί με τον τρόπο που έχει αιτιολογηθεί. 

 Τώρα ενώπιόν μας έχουμε την αναπομπή.  Η Βουλή θα εγκρίνει ή θα απορρίψει.  Εάν περάσει η 
αναπομπή, τότε το θέμα κλείνει τουλάχιστον σε επίπεδο Βουλής, ο νόμος δημοσιεύεται στις επόμενες δεκαπέντε 
μέρες και ξεκινά επιτέλους η υλοποίηση των ψηφισθέντων, διότι, ας μην ξεχνούμε, από την ώρα της δημοσίευσης 
μέχρι την ώρα που θα ισχύσει τον Μάη του ’24 η νέα τοπική αυτοδιοίκηση, έχει πολλά, μα πάρα πολλά να γίνουν.  
Εάν η Βουλή απορρίψει, τότε ο Πρόεδρος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα είτε να αναφέρει είτε να υπογράψει.   

 Σε περίπτωση Αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, τότε θα μπούμε σε πολλές περιπέτειες και 
εξηγούμαι.  Εάν γίνει Αναφορά, με όσα μας έχουν πει στην επιτροπή και οι νομικοί, η Αναφορά γίνεται επί του 
συνόλου της νομοθεσίας.  Ο νόμος παρκάρεται, παγώνει, μέχρις ότου βγάλει τελεσίδικη απόφαση το Ανώτατο 
Δικαστήριο.  Τα δικαστήρια μας έχουν συνηθίσει ότι δεν παίρνουν άμεσα αποφάσεις, δεν ξέρω πόσο θα πάρει, 
αλλά θα πάρει.  Αυτό τι σημαίνει;  Σημαίνει ότι αυτό που ψηφίσαμε, αυτό όλο για το οποίο αναβάλαμε τις εκλογές 
θα περιμένει την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου, όποια και να είναι, να ενσωματωθεί στη νομοθεσία, να 
δημοσιευτεί ο νόμος και να ξεκινήσει η υλοποίηση.   

 Άρα, έκκληση είναι...  Έχουμε το αναφαίρετο δικαίωμα όλοι των απόψεών μας, να αποφασίσουμε αν θα 
εγκρίνουμε ή αν θα απορρίψουμε την αναπομπή.  Τη θέση μας την είπαμε ξεκάθαρα.  Από εκεί και πέρα, εάν 
φτάσουμε στο σημείο που ο Πρόεδρος θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ Αναφοράς ή όχι, θεωρώ ότι κακό θα είναι 
να κάμουμε Αναφορά, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση, η μεταρρύθμιση θα πάει στράφι και είναι κρίμα για τη δουλειά 
όλων εδώ μέσα, όλων στο υπουργείο, όλων που εργάστηκαν, κοινότητες, δήμοι, για να γίνει αυτή η 
μεταρρύθμιση.  Ας μην είναι τέλεια, έχουμε τις απόψεις μας, να διεκδικήσουμε εκεί που πρέπει, αλλά ας 
αφήσουμε τη μεταρρύθμιση να προχωρήσει. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μουσιούττα.   

 Συνεχίζουμε με τον κ. Σιζόπουλο. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η ΕΔΕΚ ήταν το μόνο κόμμα που καταψήφισε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, 
γιατί ακριβώς από την τελική του διαμόρφωση -όπως είχαμε τονίσει και τότε- πολύ φοβούμαστε ότι δεν είναι 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα γίνει, αλλά θα γίνει απορρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  
Και στηρίξαμε τη θέση μας αυτή πάνω σε τρία βασικά σημεία, τα οποία θεωρούμε ότι παραβιάζουν και τη 
δημοκρατία, αλλά παραβιάζουν και τη λογική πάνω στην οποία θέλαμε να στηριχθεί η μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.   

 Συγκεκριμένα, το πρώτο θέμα που θέσαμε είναι ότι η ενοποίηση των δήμων εξυπηρετούσε κομματικές 
σκοπιμότητες.  Και πραγματικά, ήθελα να ρωτήσω πώς είναι δυνατό να ενώνονται τέσσερις δήμοι στην επαρχία 
Λευκωσίας, η Λευκωσία, η Αγλαντζιά, η Έγκωμη και ο Άγιος Δομέτιος, αλλά δεν μπορεί να ενωθεί ο Στρόβολος, 
για παράδειγμα, μαζί με τη Λακατάμια και το Τσέρι.  Πώς είναι δυνατό στη Λεμεσό να ενώνεται ο δήμος της 
Λεμεσού και της Μέσα Γειτονιάς, να ενώνεται ο δήμος του Αγίου Αθανασίου και της Γερμασόγειας, αλλά να μην 
μπορεί να ενωθεί ο δήμος του Ύψωνα και των Πολεμιδιών;  Ή ακόμα και το γεγονός ότι αρχικά υπήρχε και η 
πρόθεση εις την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου να έχουμε τρεις δήμους.  Το Παραλίμνι να μείνει μόνο του, η 
Αγία Νάπα μαζί με τη Σωτήρα και το Λιοπέτρι και να έχουμε και τη Δερύνεια μαζί με την Αχερίτου και το 
Φρένναρος.  Μπορεί κάποιος να μου τα εξηγήσει αυτά;  Είναι προφανές ότι ήταν διαμοιρασμός δήμων που έχει 
γίνει.   

 Το δεύτερο, ενώ μιλούμε για δημοκρατία, στην ουσία εισάγουμε το πλειοψηφικό από την πίσω πόρτα.  Και 
να εξηγηθώ, για να μιλούμε με τα αποτελέσματα, με γεγονότα.  Όταν έχω έναν δήμο ο οποίος θα έχει αύριο 
δεκαέξι δημοτικούς συμβούλους, αλλά οι δεκατέσσερις θα είναι αντιδήμαρχοι, που θα εκλέγονται με ξεχωριστή 
εκλογική διαδικασία από τα δημοτικά διαμερίσματα, από τις κοινότητες που θα γίνουν δημοτικά διαμερίσματα, 
και θα εκλέγω μόνο δύο δημοτικούς συμβούλους από τους δεκαέξι, μπορείτε να μου πείτε τι μορφή δημοκρατίας 
είναι αυτή;  Για να την καταλάβω και εγώ που εν την καταλάβω τη δημοκρατία!  Είναι πλειοψηφικό σύστημα.  
Ξεκάθαρο πλειοψηφικό σύστημα.  Και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς δήμους.   

 Τρίτο στοιχείο, η θεσμοθέτηση του τρόπου λειτουργίας των δημοτικών διαμερισμάτων.  Γιατί κάμνουμε 
την ενοποίηση των δήμων;  Κάμνουμε την ενοποίηση των δήμων, για να επιτύχουμε κλίμακες βιωσιμότητας -
πληθυσμιακής και οικονομικής- αλλά και την ίδια στιγμή, για να πετύχουμε και μία ενιαία ανάπτυξη αυτής της 



 
 

1790 
 

δημοτικής περιοχής.  Όταν αύριο το κάθε δημοτικό διαμέρισμα, οι δημοτικοί του σύμβουλοι και οι εκπρόσωποί 
του το μόνο που τους ενδιαφέρει θα είναι το πώς θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των πολιτών, των δημοτών 
τους, για να πκιάννουν την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, πέστε μου, τι συνεργασία θα υπάρξει; 

 Ναι, είμαστε υπέρ των δημοτικών διαμερισμάτων και εμείς την πρόταση των δημοτικών διαμερισμάτων 
εκάμαμέν την ’πού το 1985, αλλά και τότε απορρίφτηκε στη λογική των σκοπιμοτήτων.  Και να υπενθυμίσω, το 
’85, όταν θα γίνουνταν οι πρώτες δημοτικές εκλογές, με ποια λογική στην περίπτωση της Λεμεσού είχαμε 
προτείνει να είναι ένας δήμος και η Λεμεσός και η Μέσα Γειτονιά και ο Άγιος Αθανάσιος;  Ας μας πουν αυτοί που 
το απέρριψαν γιατί το απέρριψαν και δεν το δέχτηκαν!    

 Απλώς, λοιπόν, το θέμα των δημοτικών διαμερισμάτων είναι για να λειτουργήσει αφενός μεν ως 
πλειοψηφικό σύστημα και αφετέρου να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ενός πολυσυνομοσπονδιακού 
συστήματος, αλλά σε τούτη την περίπτωση δε θα έχουμε τη θετική ψήφο ούτε και το βέτο.  Άρα, θα μπορούν 
αυτοί που έχουν την πλειοψηφία να τραβούν τα κάρβουνα κοντά τους και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα του 
δικού τους δημοτικού διαμερίσματος σε βάρος όλων των υπολοίπων και θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα αυτό 
το πράγμα.   

 Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν.  Εγώ δε θα 
προχωρήσω παρακάτω, για να πω ακριβώς ξανά ότι στην ουσία μέσα από το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σε 
νόμο θα απορρυθμίσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση.  Ούτε θέλω να σχολιάσω όσα έχουν κυκλοφορήσει και τα 
όσα έχουν ακουστεί.  Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, όπως τα ήβρετε, για να κάμετε τις ενοποιήσεις των δήμων και 
τους διαχωρισμούς, βρέστε τα και με την αναπομπή!   

 Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, ολόκληρη η ΕΔΕΚ θα τηρήσει αποχή. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.  Για να μη δώσω τον λόγο στον κ. Ευσταθίου, δεύτερο ομιλητή από την 
ΕΔΕΚ… 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Αν θέλει τον λόγο, να τον πάρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 … να μου επιτρέψει ο κ. Σαββίδης να του ζητήσω να τοποθετηθεί τώρα.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χρίστο Σενέκη) 

 Θέλετε εσείς, κύριε Σενέκη;   

 Βεβαίως, γιατί έχουμε τρεις-τέσσερις ομιλητές από το ΔΗΚΟ.  Σας ευχαριστώ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η αναπομπή που έχουμε ενώπιόν μας έχει θεμελιωθεί σε δύο βασικούς πυλώνες.  Ο πρώτος στη 
λεγόμενη αναρμοδιότητα της Βουλής να καθορίζει τα όρια των δήμων, δηλαδή επίκληση αντισυνταγματικότητας 
και δεύτερον στο τοπικό σχέδιο Ακάμα.  Όσον αφορά στην επίκληση του τοπικού σχεδίου για τον Ακάμα, με 
επιστολή του προέδρου της επιτροπής Εσωτερικών, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου2022, ζητήθηκε από τον Υπουργό 
Εσωτερικών να κατατεθεί το συγκεκριμένο σχέδιο στην επιτροπή και με απαντητική επιστολή του Υπουργού 
Εσωτερικών, με ημερομηνία 4 Απριλίου 2022, λέχθηκε ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο ή τουλάχιστον 
ότι δεν είναι έτοιμο τέτοιο σχέδιο.  Όσον αφορά στη λεγόμενη «αναρμοδιότητα» της Βουλής να καθορίζει όρια 
δήμων, με επίκληση του άρθρου 177 του συντάγματος, η δική μας νομική αντίληψη είναι ότι δεν μπορεί να γίνεται 
επίκληση αντισυνταγματικότητας α λα καρτ, κυρία Πρόεδρε, πόσω μάλλον όταν η επιλεκτική επίκληση 
αντισυνταγματικότητας γίνεται για το ίδιο κείμενο νόμου.  Γιατί ακριβώς ανάλογες ρυθμίσεις και αλλαγές ως προς 
τα αρχικά κυβερνητικά νομοσχέδια έχουν γίνει σε όλες τις επαρχίες και στις πλείστες των περιπτώσεων των νέων 
δημοτικών οντοτήτων.   

 Το σοβαρότερο όμως είναι ότι η υπό εξέταση αναπομπή αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της μεταρρύθμισης 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία έχουμε ψηφίσει στις 3 του περασμένου μηνός και που ο ίδιος ο Υπουργός 
Εσωτερικών χαρακτήρισε ως ένα πραγματικό επίτευγμα.   

 Πλέον οντότητες που έχουν επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις για τις μεταρρυθμιστικές ρυθμίσεις που αφορούν 
τις ίδιες θα μπορούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη και στο δικόγραφο θα περιλαμβάνουν αυτούσια την 
επιχειρηματολογία της παρούσας αναπομπής, χωρίς να έχει κανένα ηθικό ή νομικό έρεισμα η Νομική Υπηρεσία 
να υπερασπιστεί, ως θα όφειλε, έναν νόμο του κράτους.  Πόσω δε μάλλον, αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
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επιλέξει να ασκήσει και το συνταγματικό του δικαίωμα της αναφοράς στο Ανώτατο Δικαστήριο, αν και εφόσον η 
ολομέλεια σε λίγο δεν αποδεχθεί την αναπομπή.  Τότε οριστικά η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης 
μπαίνει στον πάγο, αν όχι στον γύψο, αφού δε θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν οι μεταβατικές διατάξεις που 
θα επιτρέψουν την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης τον Μάη του 2024.  Εκτός 
και αν αυτή είναι η πολιτική σκοπιμότητα που εξυπηρετείται με την ενώπιόν μας αναπομπή!   

 Βεβαίως, άλλα μας έλεγαν όσο εκκρεμούσε η ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου στην επιτροπή 
Εσωτερικών, ότι δηλαδή υπάρχει χρονική πίεση, λόγω της διασύνδεσης με τα προαπαιτούμενα του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα θα καταψηφίσουμε την αναπομπή, γιατί θέλουμε να διαφυλάξουμε το 
μεταρρυθμιστικό αποτέλεσμα που προέκυψε μέσα από το πολύχρονο και επίπονο έργο όλων των εμπλεκομένων 
φορέων.  Θα καταψηφίσουμε την αναπομπή, για να διαφυλάξουμε το νομικό οπλοστάσιο της Νομικής 
Υπηρεσίας, για να μπορεί να υπερασπιστεί μελλοντικά τα μεταρρυθμιστικά νομοθετήματα από πιθανές 
προσφυγές στη δικαιοσύνη.  Πρωτίστως όμως, με την καταψήφιση της αναπομπής, κυρία Πρόεδρε, εκφράζουμε 
τον σεβασμό μας και την εκτίμησή μας προς τις πολιτικές δυνάμεις για τους σημαντικούς συμβιβασμούς και το 
σημαντικό πολιτικό κόστος που έχουν αναλάβει, για να εξυπηρετηθεί ο μεγάλος σκοπός, η κοινωνική 
αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.   

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σενέκη. 

 Κύριε Ευσταθίου; 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, θα είμαι και σύντομος. 

 Καταρχάς θα πρέπει να λεχθεί ότι οι πολύ σοβαροί κίνδυνοι καταστροφής του περιβάλλοντος και στην 
περιοχή του Ακάμα δε θεραπεύονται μόνο και μόνο επειδή η περιοχή εκείνη θα ενταχθεί σε δήμο.  Εξάλλου η 
πρακτική και η εμπειρία αποδεικνύει ότι η καταστροφική παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση γίνεται και εντός 
δημοτικών ορίων και εκτός δημοτικών ορίων, γι’ αυτό να ’μαστε και λίγο έτσι πιο φειδωλοί στις διακηρύξεις μας.   

 Το δεύτερο σημείο.  Θέλω να υιοθετήσω και να μην επαναλάβω τα πολύ ορθά που έχει πει ο πρόεδρος 
της ΕΔΕΚ, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και κάτι:  Είναι μία η ΕΔΕΚ, μία είναι η θέση της ΕΔΕΚ και όσοι 
περιμένουν κατάρρευση της ΕΔΕΚ θα απογοητευτούν.  Μία είναι η γραμμή της ΕΔΕΚ.   

 Το τρίτο σημείο.  Γίνεται μια συζήτηση για την αναπομπή πάνω σε ένα πλαίσιο το οποίο εμάς τουλάχιστον 
μας βρίσκει πλήρως αντίθετους και γι’ αυτό τον λόγο δε θα συμμετάσχουμε.  Γίνεται επίκληση από την εκτελεστική 
εξουσία του άρθρου 177 του συντάγματος, για να υποδειχθεί ότι η Βουλή, παρά τη γενική της αρμοδιότητα επί 
νομοθετικών θεμάτων εκ του άρθρου 61, δε δικαιούται να ψηφίσει, να νομοθετήσει επί θεμάτων τοπικής 
αυτοδιοίκησης και γίνεται η επίκληση του άρθρου 177.  Μα το 177 του συντάγματος είναι η εφαρμογή της 
διχοτομικής, της καταστροφικής συνθήκης Ζυρίχης-Λονδίνου, με βάση την οποία οι πέντε πόλεις της Κύπρου θα 
έπρεπε να χωριστούν σε δύο διαφορετικούς δήμους, ελληνικούς και τουρκικούς, κάτι το οποίο βεβαίως οδήγησε 
και στην καταστροφή του 1974, γιατί ακριβώς ποτέ μας δεν κατορθώσαμε να ζήσουμε και να εργαστούμε ως 
ένας λαός.  Πάντα έπρεπε να είμαστε δύο κοινότητες, πάντα έπρεπε να είμαστε διχοτομημένοι.  Επομένως, στο 
βαθμό που η επίκληση του άρθρου 177…  Που το λέει καθαρά, είναι η περίπτωση κατά την οποία αποφασίζονται 
τα όρια των τουρκικών και των ελληνικών τομέων των δήμων!  Ε, δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει τη βάση για 
σοβαρή συζήτηση της αναπομπής.   

 Ως εκ τούτου εμείς ως ΕΔΕΚ αρνούμαστε να συμμετάσχουμε σε αυτή την παρωδία, γιατί είναι και 
υποτιμητικό για το κοινοβούλιο, αλλά και απαράδεκτο, να συζητούμε αναπομπή στη βάση της Συνθήκης Ζυρίχης-
Λονδίνου!  Αν είναι δυνατό!  Γι’ αυτό και επειδή δεν ψηφίσαμε τον νόμο της μεταρρύθμισης για τους λόγους που 
εξήγησε ο Μαρίνος ο Σιζόπουλος, δε θα λάβουμε μέρος σε αυτή την παρωδία.  Και τελειώνοντας θέλω να πω 
ότι θα πρέπει πλέον ως κράτος και ως εκτελεστική εξουσία να σεβαστούμε και τη νομοθετική εξουσία και 
πραγματικά να μην μπαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις αυτοαναιρούμενοι ενόψει των οποιωνδήποτε 
θέσεων της εκτελεστικής εξουσίας.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ευσταθίου. 

 Κύριε Λεωνίδου, σύντομα αν μπορείτε. 
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ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Όσο μπορώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όσο μπορείτε, για να προλάβουμε, διαφορετικά θα διακόψουμε και θα συνεχίσουμε μετά την ειδική 
συνεδρία. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό, ακόμα και τραγικό θα έλεγα, γιατί σήμερα η κυβέρνηση με την 
ακατανόητη και αψυχολόγητη ενέργειά της να αναπέμψει μέρος του νόμου για τη μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, με την επίκληση δήθεν νομικών σημείων, επιχειρεί ουσιαστικά την αυτοαναίρεσή της.  Μετά από 
μια τεράστια και μακρόχρονη συζήτηση -για να μην επαναλάβω τα όσα έχει πει και ο συνάδελφος ο πρόεδρος 
της επιτροπής Άριστος Δαμιανού, για να κερδίσουμε και χρόνο- που μας έχει ταλαιπωρήσει όλα αυτά τα χρόνια 
η όλη συζήτηση, καταφέραμε με μια, αν θέλετε, μεγάλη συναίνεση, να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα που 
καταλήξαμε.  Η τελική μορφή πράγματι ήταν αποτέλεσμα των τεράστιων συζητήσεων, ίσως ακόμα και 
υποχωρήσεων από θέσεις αρχής θα έλεγα, παραμερίζοντας και κομματικές και άλλες θέσεις, για να φθάσουμε 
σε αυτό το αποτέλεσμα.  Εξάλλου το αποτέλεσμα και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός 
Εσωτερικών το εξήγγειλαν αμέσως με περηφάνεια και ανακοίνωσαν ότι το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ θετικό 
και ευχαρίστησαν όλα τα κόμματα για τη συνεργασία τους.  Το τι συνέβη μετά είναι απορίας άξιο, πραγματικά!  
Και ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ίδια η κυβέρνηση επιχειρηματολογούσε και έλεγε ότι ασφυκτιεί η τοπική 
αυτοδιοίκηση και οικονομικά και διοικητικά!  Και έρχεται αυτή τη στιγμή ουσιαστικά να ανατρέψει, να αναιρέσει 
όλη τη φιλοσοφία και την πολιτική και την εικόνα που έδωσε για να μας πείσει όλους, ότι η μεταρρύθμιση είναι 
επείγον να προχωρήσει.  Και όταν πραγματοποιήθηκε και κατάφερε να πείσει όλα τα κόμματα, έρχεται εκ των 
υστέρων με έναν τρόπο πρωτοφανή, επικαλούμενη νομικά σημεία, να ανατρέψει και να βάλει δυναμίτη στο 
θεμέλιο αυτής της μεταρρύθμισης.  Και τα επιχειρήματα που έχουν λεχθεί από τη σκοπιά της αντίθεσης με την 
αναπομπή είναι πραγματικά τεράστια, είναι σημαντικά.   

 Προσωπικά πιστεύω ότι δε θα προχωρήσει αυτή η μεταρρύθμιση.  Και να το θυμάστε που το λέμε σήμερα, 
γιατί όλοι θα έχουν το δικαίωμα, και μάλιστα με τη νομιμοποίηση της ίδιας της κυβέρνησης, του ιδίου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εσωτερικών, ο καθένας ο οποίος πιστεύει ότι έχει έννομο 
συμφέρον θα μπορεί να προχωρήσει με την άσκηση ενδίκων μέσων με προσωρινά μέτρα, να ανακόψει την 
πορεία και την εξέλιξη αυτής της μεταρρύθμισης, με αποτέλεσμα ποιοι από όλους να γελοιοποιηθούν;  Αυτό το 
σώμα!  Αυτό το σώμα που αποφάσισε πρώτα απ’ όλα την αναβολή των εκλογών.  Και θυμάστε ποιοι ζητούσαν 
την αναβολή των εκλογών.  Η ίδια η κυβέρνηση!  Η ίδια η κυβέρνηση, η οποία θεώρησε ότι χρειάζεται χρόνος 
και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, για να εφαρμόσει αμέσως τη μεταρρύθμιση.  Και αυτή τη στιγμή η ίδια η 
κυβέρνηση ανακόπτει αυτή την πορεία επικαλούμενη νομικά σημεία!   

 Για όλους τους λόγους που έχουν λεχθεί, κατά την άποψή μας η κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να 
προστατεύσει το δέντρο και όχι το δάσος.  Αυτή είναι η ουσία όλης της διαφωνίας μας!  Επιπρόσθετα θεωρώ ότι 
όλα αυτά τα συνταγματικά, οι συνταγματικές επικλήσεις και οι ισχυρισμοί οι νομικοί που επικαλούνται, θεωρούμε 
ότι είναι τουλάχιστον γελοίοι και μόνο στην Κύπρο μπορούν να συμβούν αυτά τα ευτράπελα!  Γιατί δυστυχώς, 
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που επικαλείται σήμερα ο Πρόεδρος, για να αιτιολογήσει τη δήθεν 
«αντισυνταγματικότητα», σε εισαγωγικά, είναι αυτά τα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιήσει ο οποιοσδήποτε 
αύριο, για να ανακόψει την πορεία και την εξέλιξη της μεταρρύθμισης, νοουμένου ότι ο καθένας πλέον αποκτά 
επιπρόσθετο δικαίωμα και νομιμοποίηση να απευθυνθεί στο δικαστήριο.   

 Ένα άλλο μεγάλο επιχείρημα που θέτει μέσα από την αιτιολόγηση της αναπομπής ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είναι τα θέματα των τοπικών σχεδίων.  Πολύ σωστά τα έχουν αναλύσει και ο Άριστος και ο Κωστής 
ο Ευσταθίου και προσωπικά πιστεύω ότι είναι γελοίο να τα συγκρίνουμε, διότι είναι ανόμοια πράγματα.  Εδώ 
λέω ένα απλό παράδειγμα, και θα κλείσω:  Στη Λεμεσό ή στη Λευκωσία υπάρχουν έξι δήμοι, εφτά δήμοι, πέντε 
δήμοι, τρεις, πόσοι θα γίνουν.  Το τοπικό σχέδιο μιας επαρχίας είναι ένα!  Στις αστικές περιοχές και η δήλωση 
πολιτικής είναι μία!  Άλλη στην επαρχία.  Άρα, πώς μπορεί να εμπλέκεται τώρα μία κανονιστική πράξη με έναν 
νόμο που καθορίζει γεωγραφικά όρια;  Αυτό είναι γελοίο και να το σκέφτονται, πραγματικά!  Και διερωτώμαι με 
ποιο τρόπο μπορούν να συνδυάζουν αυτά τα φαινόμενα.   

 Βάσει όλων των πιο πάνω που έχω αναφέρει και που τα έχει εκφράσει και άλλος συνάδελφος από την 
κοινοβουλευτική μας ομάδα, εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα θα καταψηφίσουμε την αναπομπή του Προέδρου της 
Δημοκρατίας. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Λεωνίδου. 

 Κύριε Σαββίδη;    

 Είναι ο κ. Σαββίδης και τελευταίος ομιλητής ο κ. Σύκας, οπόταν, έτσι, να είμαστε όσο πιο σύντομοι 
μπορούμε, νομίζω δε θα προλάβουμε να δούμε άλλο θέμα.  Να διακόψουμε, γιατί πρέπει να προετοιμαστεί 
κιόλας η σύνδεση.  

 Ναι, κύριε Σαββίδη, σας ακούμε. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Βεβαίως και είναι συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας η αναπομπή.  Αλλά, χωρίς να 
είμαι νομικός, ψάχνοντάς το, μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνει μερική αναφορά στο Ανώτατο 
Δικαστήριο;  Απλώς διερωτώμαι.  Μπορεί;  Εγώ σας λέω δεν μπορεί.  Ψάξτε το λλίον.  Να δεχθούμε την 
αναπομπή, να δούμε αν θα γίνει ή όχι.  Τελικά, τόσα χρόνια την αγάπη τους οι κυβερνώντες προς τις κοινότητες 
του Ακάμα τη θυμηθήκανε δέκα μήνες πριν τις εκλογές;  Καλά, όταν τους λέγαμε ως Παφίτες ότι εδιαλυθήκαν οι 
κοινότητες του Ακάμα, η Δρούσεια, η Ίνεια, οι Αρόδες, εν εμείναν κάτοικοι, πού ήσαστον;  Όταν στις κοινότητες 
ο πληθυσμός εμειώθηκεν κατά σαράντα, πενήντα τοις εκατό, πού ήταν η κυβέρνηση;  Εν αθθυμηθήκασιν τες 
κοινότητες του Ακάμα.  Μας έλεγαν:  «Αν θα μπουν οι κοινότητες του Ακάμα στους δήμους, εννά καταστραφεί το 
περιβάλλον τζιαι εννά έχουμε προβλήματα».  Καλά, αν μείνουν μόνες τους, εννά ’ν καλλύττερα;  Με ποια λογική;  
Όταν οι κοινότητες του Ακάμα έχουν διαλυθεί, όταν οι νέοι έφυγαν, όταν οι νέοι που απέμειναν δεν έχουν 
ευκαιρίες ούτε να κτίσουν το σπίτι τους.  Αγαπήσαμε τον Ακάμα όξα εκάμαμέν το για προεκλογικούς σκοπούς;  
Θέλουμέν το αλλά, ναι, θέλουμε τζιαι την τελευταία ψήφο του Ακάμα.  Τζιαι να θυμίσω τζιαι κάτι άλλο:  
Αραδίππου.  Τι έλεγε το αρχικό νομοσχέδιο;  Η Αραδίππου να μπει με τον δήμο Λάρνακας.  Τζιαι τι μας είπασιν;  
Είπαν μας ότι δεν έχει δικαίωμα η Βουλή να καθορίζει τα όρια.  Τζιαι εκάμαν το.  Τωρά δαμαί;  Α λα καρτ!  Ό,τι 
θέλουμεν κάμνουμεν!  Εν γίνεται, κύριοι!  Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο τζιαι όποιοι θέλουν να 
παίζουν παιχνίδια ας τα παίζουσιν· το δίκαιο θα επικρατήσει.  Και ποιο έν’ το δίκαιο;  Ότι εμείς δεν πρέπει να 
είμαστε ανακόλουθοι αυτών που ψηφίζουμε.  Γι’ αυτό εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα θα ψηφίσουμε το λογικό. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Σύκας.   

 Στο βήμα;  Ωραία. 

ΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Αυτή η παράταξη πριν από μία εβδομάδα έχει στηρίξει και ψηφίσει τη μεταρρύθμιση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, μίας μεταρρύθμισης η οποία ταλανίζει τη νομοθετική εξουσία εδώ και έντεκα χρόνια και όλοι μας 
εδώ συγχαρήκαμε ο ένας τον άλλο, επαινέσαμε τον Υπουργό Εσωτερικών, επαινέσαμε την κυβέρνηση για τη 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Να θυμίσω επίσης ότι αυτό που αναλώθηκε ανάμιση ώρα να 
συζητούμε για τον Ακάμα, το λεγόμενο «ενιαίο σχέδιο του Ακάμα», χρονολογείται προ εικοσαετίας.  Και πάλι επί 
διακυβέρνησης αυτής της παράταξης και με τη συμβολή αυτής της νομοθετικής εξουσίας, ανεξαρτήτως 
κομμάτων, αγγίξαμε και το θέμα του ενιαίου σχεδίου Ακάμα.  Άρα, για μας ως μεγάλη εικόνα άπτεται της 
μεταρρύθμισης, αλλά και σίγουρα της ενιαίας ανάπτυξης του Ακάμα.   Έχω ακούσει πάρα πολλά, δε θα μπω στη 
διαδικασία ανάλυσης των επιθέτων, αλλά σίγουρα δεν είναι γελοία για κανέναν η προσπάθεια που εκάμαμεν όλοι 
μας γι’ αυτή τη μεταρρύθμιση.   

 Θέλω να αναφέρω μόνο δύο πράγματα, να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση και, διά των τοποθετήσεων, 
κάποιοι αγαπημένοι συνάδελφοι ή συναδέλφισσες έχουν απαντήσει.  Και εξηγούμαι:  Όταν μιλούμε για μία 
μεταρρύθμιση την οποία διερωτώνται γιατί η κυβέρνηση έχει αναπέμψει και έχει αναπέμψει μόνο το κομμάτι που 
άπτεται του Ακάμα, θα έπρεπε εσείς, αγαπητοί μου φίλοι, να διερωτηθείτε γιατί.  Διότι, αν αυτή η κυβέρνηση 
ήθελε να καταστρέψει τα θεμέλια της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα μπορούσε με βάση το νομοσχέδιο της 10ης 
Μαρτίου του 2020…  Ειρήσθω εν παρόδω, κυρία Πρόεδρε, ήταν ξεκάθαρο από τότε τι θα γινόταν με την Πέγεια 
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και τα χωριά του Ακάμα και είναι από τον Μάρτιο του 2020 που η Πέγεια θα συνενώνουνταν με τα χωριά του 
Ακάμα, αλλά κάποιοι τη θυμήθηκαν στις 13 του Μάρτη, όταν τοποθετήθηκαν οι τελικές τροπολογίες.  Άρα, είναι 
καλύτερα πρώτα να προβληματιζόμαστε οι ίδιοι, διότι υπήρχε πεδίον δόξης λαμπρόν δύο χρόνια σχεδόν πριν 
να συζητήσουμε και για τον Ακάμα ή όχι.  Το πλέον παράδοξο όμως είναι ότι από τη μια επικαλούμαστε τα 
συμφέροντα οιωνδήποτε, αλλά από την άλλη, όταν ήρθαν να κάμουν την τροπολογία, τι εκαταφέραν;  
Γνωρίζουμε όλοι από το 1960 ότι, όταν αναφερόμαστε στις κοινότητες του Ακάμα ή στις κοινότητες της Λαόνας, 
αναφερόμαστε στις κοινότητες του Κάθικα, των Πάνω Αρόδων, των Κάτω Αρόδων, της Ίνειας, της Δρούσειας, 
του Φασλί, της Ανδρολύκου και του Νέου Χωριού.  Ε, καλά, με αυτή την εν τη σοφία τροπολογία πώς τα 
εκαταφέραν και διαχωρίσαν τις οκτώ κοινότητες, τις τέσσερις στον δήμο Πόλης Χρυσοχούς και τις άλλες τέσσερις 
στον δήμο της Πέγειας;  Ε, δεν ξέρω πώς μπορεί να λεχθεί διαφορετικά, εγώ το ονομάζω «διχοτόμηση».  Διότι, 
αν θέλετε, αγαπητοί μου, να είσαστε συνεπείς σε αυτό που εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει εύλογος λόγος και 
αιτία, τότε, με αυτή την περιβόητη προχειροτροπολογία που καταθέσατε, γιατί δε συνενώσατε τουλάχιστον την 
Πέγεια, που επικαλείστε ότι το τριάντα τοις εκατόν ανήκει στον Ακάμα μαζί με τις οκτώ κοινότητες;  Το λέω, για 
να προβληματιστούμε.   

 Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας το εξής:  Αυτή η παράταξη είναι ταγμένη να πάρει τον τόπο μπροστά 
και να προστρέξει σε εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.  Αυτό θα κάνουμε και ιδού η Ρόδος, 
αγαπητοί μου φίλοι, συζητώντας και τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, να δω πώς θα αντιδράσετε και πώς 
νούσιμα και σκεπτικά θα οδηγηθούμε σε νέες μεταρρυθμίσεις.  Ιδού η Ρόδος! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σύκα. 

 Λοιπόν, ψηφίζουμε. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της αποδοχής της αναπομπής; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι εννέα ψήφους εναντίον, είκοσι δύο υπέρ και τρεις αποχές, η αναπομπή απορρίπτεται.
 Λοιπόν, η ώρα είναι πεντέμισι.  Να βάλω και το άλλο το θέμα, για να μπορέσουμε να διακόψουμε.  Ακόμα 
δέκα λεπτά και νομίζω θα ολοκληρώσουμε.  Να δούμε αναλόγως πώς προχωράμε, γιατί σίγουρα παρά τέταρτο 
πρέπει να διακόψουμε. 

 Το τρίτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να μας αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης 
Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης». 

(Η σχετική έκθεση) 

 
   Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 

στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ονούφριος Κουλλά  Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς και στις 14 και την 21η Μαρτίου 2022.  
Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Οικονομικών, του Τμήματος Τελωνείων του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. Σάβια 
Ορφανίδου, Χρίστος Χριστοφίδης και Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης». 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν κυρίως στα 
ακόλουθα: 

1.  Τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατυπώσεων, σε περίπτωση που τα εναρμονισμένα προϊόντα 
μεταφέρονται μεταξύ των εδαφών τα οποία ορίζονται ως τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, 
αλλά εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 και εδαφών στα οποία εφαρμόζεται 
η εν λόγω Οδηγία. 

2.  Την τροποποίηση υφιστάμενων και την προσθήκη νέων ορισμών για σκοπούς  συμμόρφωσης με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2020/262.   

3.  Τη βελτίωση των διαδικασιών και την εισαγωγή διευκρινιστικών προνοιών αναφορικά με το γενεσιουργό 
γεγονός του φόρου κατανάλωσης, τον χρόνο και τον τόπο όπου καθίσταται απαιτητός ο φόρος, την 
καταστροφή και τις ανεπανόρθωτες απώλειες των εναρμονισμένων προϊόντων. 

4.  Τη μη επιβολή φόρου κατανάλωσης αναφορικά με απώλειες που οφείλονται στην ίδια τη φύση των 
εναρμονισμένων προϊόντων, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα κοινά όρια αποδεκτής μερικής 
απώλειας, τα οποία θα καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έκδοση σχετικής κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης. 

5.  Τον καθορισμό κοινού πιστοποιητικού απαλλαγής με εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

6.  Τη βελτίωση των διαδικασιών και την εισαγωγή διευκρινιστικών προνοιών για την αποστολή και παραλαβή 
εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, καθώς και τις διαδικασίες διακίνησής τους. 

7.  Την παροχή δυνατότητας χρήσης του καθεστώτος εξωτερικής διαμετακόμισης μετά το καθεστώς 
εξαγωγής.  

8.  Την επέκταση της χρήσης του μηχανοργανωμένου συστήματος για τη διακίνηση εναρμονισμένων 
προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής ή/και τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος 
ενός κράτους μέλους και διακινούνται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους, προκειμένου να 
παραδοθούν για εμπορικούς σκοπούς.  

 Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Τελωνείων, η κυριότερη τροποποίηση που προβλέπεται στο 
υπό αναφορά νομοσχέδιο αφορά στη διαδικασία διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε 
φόρο κατανάλωσης από ένα κράτος μέλος σε άλλο, ώστε αυτή να πραγματοποιείται μέσω μηχανοργανωμένου 
συστήματος, αντί σε έντυπη μορφή όπως ισχύει σήμερα.  Περαιτέρω, προβλέπεται ότι ο καθορισμός των 
αποδεκτών ορίων απώλειας που οφείλονται στη φύση των προϊόντων για σκοπούς μη επιβολής φόρου 
κατανάλωσης θα πραγματοποιείται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι από 
το κάθε κράτος μέλος όπως ισχύει σήμερα. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί 
με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 και προς τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει αποστείλει στη Δημοκρατία, στις 28 Ιανουαρίου 2022, προειδοποιητική επιστολή για τη μη έγκαιρη μεταφορά 
στο εθνικό της δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262. 
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 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα αναφορικά με το ορόσημο 
εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 και κατά πόσο στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, ώστε να 
διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση στη χρήση του νέου μηχανοργανωμένου συστήματος κατά τις συναλλαγές των 
εμπορευομένων με τις τελωνειακές αρχές σε σχέση με τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων.  Περαιτέρω, 
μέλη της επιτροπής επισήμαναν την καθυστέρηση που υπήρξε εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών στην 
κατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, που είχε ως αποτέλεσμα την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τη μη έγκαιρη εναρμόνιση. 

 Σε σχέση με τα τεθέντα ζητήματα, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων δήλωσε ότι τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εφαρμόσουν την Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 από τις 13 Φεβρουαρίου 2023.  Ως εκ τούτου, για σκοπούς 
διασφάλισης της ομαλής μετάβασης, η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε φόρο 
κατανάλωσης από ένα κράτος μέλος σε άλλο θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης των 
απαραίτητων εντύπων ως ισχύει σήμερα, ενώ από τις 13 Φεβρουαρίου 2023 και εντεύθεν θα παρέχεται η 
δυνατότητα χρήσης του μηχανοργανωμένου συστήματος. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου διαπιστώθηκε από την επιτροπή, έπειτα από 
υπόδειξη των υπηρεσιών της Βουλής, ότι στο νομοσχέδιο πρέπει να επέλθουν μικρής έκτασης διορθώσεις 
νομοτεχνικού χαρακτήρα.  Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Οικονομικών, υιοθετώντας τις παρατηρήσεις της 
επιτροπής, κατέθεσε ενώπιόν της, στις 9 Μαρτίου 2022, αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.  

    Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά τροποποιηθεί κατά τη 
συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11Β του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 16. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17Β του βασικού νόμου.  Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17Γ του βασικού νόμου.  Άρθρο 18. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17Δ του βασικού νόμου.  Άρθρο 19. 

 Τροποποίηση του Μέρους V(A) του βασικού νόμου.  Άρθρο 20. 

 Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου.  Άρθρο 21. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου.  Άρθρο 22. 

 Τροποποίηση του άρθρου 28Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 23. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 28Β.  Άρθρο 24. 

 Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.  Άρθρο 25. 

 Τροποποίηση του άρθρου 109 του βασικού νόμου.  Άρθρο 26. 

 Τροποποίηση του άρθρου 121 του βασικού νόμου.  Άρθρο 27. 

 Τροποποίηση του άρθρου 122 του βασικού νόμου.  Άρθρο 28. 

 Τροποποίηση του άρθρου 124 του βασικού νόμου.  Άρθρο 29. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 30. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων Κατανάλωσης  (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο.  
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 Το υπ’ αριθμόν 4 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2022 
Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας ποσού ύψους €17.152.646 για τη 
χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό 
σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαρτίου και 2 Απριλίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία 
της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υφυπουργείου 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων, συνοδευόμενος από εκπροσώπους της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ).  

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής 
κ. Σωτήρης Ιωάννου. 

 Ο προϋπολογισμός της ΑΨΑ για το έτος 2022 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €17.152.646 και 
συνολικά έσοδα ύψους €15.067.478, τα οποία προέρχονται κυρίως από διοικητικά τέλη που εισπράττονται από 
φορείς διαχείρισης κρίσιμων υποδομών πληροφοριών (€8.412.512), εκτέλεση έργων για άλλα 
τμήματα/υπουργεία (€6.597.500) και από χορηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€57.466). 

 Ειδικότερα, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2022 αφορούν κυρίως στα ακόλουθα: 

1. Εκπαίδευση προσωπικού/Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€467.510). 

2. Λειτουργικές δαπάνες (€562.743). 

3. Δαπάνες προσωπικού (€747.916). 

4. Επιστροφή κρατικής χορηγίας και άλλων εσόδων (€929.872). 

5. Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις (€985.800). 

6. Αγορά λογισμικών προγραμμάτων και σχετικής υποδομής (€1.643.500). 

7. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/Έρευνες/Μεταβιβάσεις (€5.557.600). 

8. Αγορά εξοπλισμού (€5.651.100). 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός κατά €2.085.168.  Το έλλειμμα οφείλεται κυρίως στην αυξημένη 
πρόνοια για επιστροφή κρατικής χορηγίας, καθώς και στην προώθηση έργων κυβερνοάμυνας και 
κυβερνοασφάλειας που έχει αναλάβει η ΑΨΑ προς όφελος φορέων του κράτους, τα οποία έχουν ήδη 
προπληρωθεί και περιληφθεί στα έσοδα της Αρχής προηγούμενων ετών και θα καλυφθούν από το 
αποθεματικό της.   

2. Η ΑΨΑ κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της λάμβανε κρατική χορηγία, η οποία ανέρχεται συνολικά στα 
€3.605.535.  Η ΑΨΑ από το έτος 2021 έχει υποχρέωση να εισπράττει διοικητικά τέλη για τη 
χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της από τους φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, ώστε να 
διασφαλίζεται η οικονομική της ανεξαρτησία και η αποδοτική και αποτελεσματική της λειτουργία, και να 
επιστρέψει σταδιακά προς το κράτος το ποσό της κρατικής χορηγίας που έλαβε.    
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3. Στον προϋπολογισμό προβλέπονται δαπάνες και αντίστοιχα έσοδα από κρατικούς φορείς για δράσεις της 
Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας που τους αφορούν, ωστόσο δεν έχουν περιληφθεί οι αντίστοιχες 
σχετικές πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό.  Ως εκ τούτου, έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο σχετική 
σημείωση ώστε, πριν από την έναρξη υλοποίησης οποιουδήποτε έργου που εμπίπτει στο πλαίσιο της εν 
λόγω στρατηγικής, πρέπει να εξασφαλίζεται γραπτώς η σύμφωνη γνώμη του ελέγχοντα λειτουργού του 
αντίστοιχου αρμόδιου κρατικού φορέα και να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον 
κρατικό προϋπολογισμό. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος ο Επίτροπος Επικοινωνιών ανέλυσε τους στόχους και τον 
στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΨΑ για το έτος 2022, τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και δραστηριότητές της, καθώς και 
επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, καταθέτοντας παράλληλα εκτενές ενημερωτικό υπόμνημα.   

 Περαιτέρω, ο εν λόγω αξιωματούχος ενημέρωσε την επιτροπή μεταξύ άλλων για:  

1. τη δημιουργία δύο νέων δομών στην Αρχή στη βάση σχετικών ευρωπαϊκών Οδηγιών, δηλαδή του Εθνικού 
Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας και του Κέντρου Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας, 

2. την υποστελέχωση της ΑΨΑ λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων, καθώς και της 
αποχώρησης σημαντικού αριθμού εκπαιδευμένων προσώπων που απασχολούνταν στην ΑΨΑ μέσω της 
αγοράς υπηρεσιών και  

3. τη μη συμμόρφωση φορέων κρίσιμων υποδομών με την υποχρέωσή τους να καταβάλουν τα απαιτούμενα 
διοικητικά τέλη για τις παρεχόμενες από την ΑΨΑ υπηρεσίες. 

 Στο στάδιο της εξέτασης του προϋπολογισμού ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις μεταξύ άλλων για τη 
σχέση κόστους-οφέλους για τους φορείς κρίσιμων υποδομών από τις παρεχόμενες από την ΑΨΑ υπηρεσίες, την 
καθυστέρηση πλήρωσης των κενών θέσεων της ΑΨΑ, τις υπό δημιουργία νέες δομές, καθώς και για τα 
προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αρχή, ζητήματα για τα οποία ενημέρωσε εκτενώς την 
επιτροπή ο Επίτροπος Επικοινωνιών. 

 Περαιτέρω, ζητήθηκε γραπτή ενημέρωση αναφορικά με τα οφειλόμενα προς την ΑΨΑ διοικητικά τέλη, 
στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν με σχετική επιστολή του Επιτρόπου Επικοινωνιών, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2022.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος 
της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της 
Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη 
συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν 
υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΨΑ 
για το έτος 2022. 

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με 
την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας ποσού ύψους €17.152.646 για τη 
χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων 
του προϋπολογισμού.  Άρθρο 4. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 5. 
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 Όροι και άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στον παρόντα Νόμο.  Άρθρο 6. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 7. 

 Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και 
εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 9. 

 Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού, Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και 
Προαγωγής.  Άρθρο 10. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 11. 

 Αναπροσαρμογή μισθών αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και συντάξεων συνταξιούχων βάσει του 
Δείκτη Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής.  Άρθρο 12. 

 Μισθοδοτικές κλίμακες.  Άρθρο 13. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 14. 

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 15.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2022 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το πέμπτο θέμα αναβάλλεται.  Σωστά, κύριε Σιζόπουλε;  Είναι «Ο περί Πολιτικών Κομμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021».   

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας.   

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Κατατίθενται και παραπέμπονται στις 
αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί.    

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/Κοινοποίηση 
σε 

1.  Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών 
Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε 
Ειδικές Περιπτώσεις (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.071-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

2.  Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων 
Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) 
της Κύπρου και της Ελλάδας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.072-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

3.  Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων 
(Κυβερνητικό Υδατικό Έργο του Σταθμού 
Επεξεργασίας Οικιακών Βοθρολυμάτων, 
Βιομηχανικών Αποβλήτων, Περίσσειας 
Υγρής Λάσπης και Στραγγισμάτων στην 
Περιοχή Βατί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.031-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

4.  Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων 
(Κυβερνητικό Υδατικό Έργο του Σταθμού 
Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και 
Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθειά 
Γωνιά) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.032-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της 
Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της 
Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.042-2022). 

Κώστα Κώστα,  
Γιαννάκη Γαβριήλ  
και  
Ανδρέα Πασιουρτίδη  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

2. Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων 
Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.043-2022). 

Γιώργο Λουκαΐδη, Άριστο 
Δαμιανού, Ανδρέα 
Πασιουρτίδη  
και  
Γιώργο Κουκουμά  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

3. Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

Χρίστο Χριστοφίδη, Αντρέα 
Καυκαλιά  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και Πολιτισμού 
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(Αρ. Φακ. 23.02.063.044-2022). 

 

και  
Χρίστο Χριστόφια  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τρίτο:  Ερωτήσεις και απαντήσεις.  Έχουν δοθεί γραπτώς.   

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.244, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το 
δίκτυο υδατοπρομήθειας στην κοινότητα Κόρνου.  Συγκεκριμένα, λόγω απουσίας αποθηκευτικού χώρου πόσιμου 
νερού για κάλυψη των αναγκών των κατοίκων, σε περίπτωση βλάβης, δεν υπάρχουν τα προβλεπόμενα επαρκή 
αποθέματα. 

 Ζητούμε όπως ενημερωθούμε για τα εξής: 

1. Τι μελέτες έγιναν για κάλυψη των αναγκών των κατοίκων σε πόσιμο νερό;  Ποιο το οικονομικό κόστος που 
προκύπτει; 

2. Τι λύση προτείνεται, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού και επαρκή αποθέματα; 

3. Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα επίλυσης του προβλήματος;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.245, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κινούσας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα 
για πρόσληψη συνοδού σχολικού λεωφορείου για τα τέσσερα παιδιά της κοινότητας που φοιτούν στο 
περιφερειακό νηπιαγωγείο. 

 Λόγω του ότι τίθεται θέμα ασφάλειας των τεσσάρων νηπίων της κοινότητας Κινούσας, τα οποία 
μεταβαίνουν με το σχολικό λεωφορείο στο νηπιαγωγείο, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετά το ενδεχόμενο πρόσληψης συνοδού για το εν λόγω σχολικό 
λεωφορείο.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.246, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κινούσας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα 
για επίσπευση των διαδικασιών για εξωραϊσμό της πλατείας της κοινότητας. 

 Παρακαλείται o αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται η διαδικασία για εξωραϊσμό της πλατείας της κοινότητας Κινούσας και ποια τα χρονοδιαγράμματα που 
τίθενται για ολοκλήρωση του έργου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.247, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Περιστερώνας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το 
αίτημα για ενίσχυση της αστυνόμευσης τόσο στην κοινότητα Περιστερώνας όσο και στις κοινότητες του 
διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς.  

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο 
προτίθεται να ενισχύσει την αστυνόμευση στην κοινότητα Περιστερώνας, καθώς και στις κοινότητες της 
περιοχής.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.248, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο 
κάτω: 

1. Σε πόσες καταγγελίες είχε προβεί ο Ουλαμός Πάταξης Λαθροθηρίας τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από 
το κλείσιμο αυτού το 2019; 

2. Σε πόσες καταγγελίες προέβη η αστυνομία για πάταξη της λαθροθηρίας μετά το κλείσιμο του Ουλαμού 
Πάταξης Λαθροθηρίας; 
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3. Σε πόσες περιπτώσεις μετά το κλείσιμο του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας η αστυνομία προέβη, σε 
συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας, σε καταγγελίες για πάταξη της λαθροθηρίας ανά έτος από το 2019;  

4. Σε πόσες καταγγελίες έχει προβεί η Υπηρεσία Θήρας μετά το κλείσιμο του Ουλαμού Πάταξης 
Λαθροθηρίας;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.011.04.002, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και αφού αρχικά απολογηθώ για την καθυστέρηση που 
υπήρξε για την απάντηση να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα: 

α)  Όσον αφορά το σημείο 1 της ερώτησης, σχετικά με την ύπαρξη κρατικού μηχανισμού για τον έλεγχο της 
αντισεισμικής και γεωτεχνικής μελέτης, σημειώνεται, ότι η υποβολή των αιτήσεων για πολεοδομική άδεια 
και άδεια οικοδομής προς τις Αρμόδιες Αρχές γίνεται με ευθύνη του Μελετητή του έργου, ενώ κατά τη 
διάρκεια της οικοδόμησης της ανάπτυξης ευθύνη έχει ο Επιβλέπων Μηχανικός για τον έλεγχο της τήρησης 
των όρων των εκδοθεισών αδειών.  Οι Αρμόδιες Αρχές κατά την εξέταση αιτήσεων για έκδοση άδειας 
οικοδομής έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως προνοούνται στο άρθρο 8(2)(α) του περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών Νόμου. 

β)  Αναφορικά με το σημείο 2 της ερώτησης και το θέμα των σεισμικών συντελεστών, που χρησιμοποιούν οι 
Ευρωκώδικες, επισημαίνεται, ότι οι Ευρωκώδικες έχουν ετοιμαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) και σκοπό έχουν την εναρμόνιση όλων των Κανονισμών των Κρατών Μελών για τον 
υπολογισμό της στατικής επάρκειας των δομημάτων καθώς και όλων των μερών που τα απαρτίζουν.  Οι 
Ευρωκώδικες απαρτίζονται από δέκα κύρια Ευρωπαϊκά Πρότυπα, συμπεριλαμβάνουν όλους τους 
τρόπους δόμησης και υποδιαιρούνται σε μέρη λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά των κατασκευών στο 
σεισμό ή/και την πυρκαγιά.  Παράλληλα, για κάθε μέρος του Ευρωκώδικα εκδίδεται από κάθε Κράτος 
Μέλος Εθνικό Προσάρτημα, το οποίο περιέχει Εθνικά Καθορισμένες Παραμέτρους, οι οποίες προκύπτουν 
και εκφράζουν τις ειδικές γεωγραφικές, γεωλογικές ή κλιματικές συνθήκες, καθώς και τα συγκεκριμένα 
επίπεδα προστασίας που ισχύουν στην επικράτεια του κάθε κράτους.  Το Επιστημονικό και Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) 
προέβησαν στην ετοιμασία των Εθνικών Προσαρτημάτων και την ενημέρωση και εκπαίδευση των 
εμπλεκόμενων Μηχανικών.  Στην Κύπρο, οι Ευρωκώδικες και τα Προσαρτήματά τους τέθηκαν σε 
υποχρεωτική εφαρμογή από την 1/1/2012. 

γ)  Όσον αφορά το σημείο 3 της ερώτησης, σχετικά με το κατά πόσο οι τοπικές αρχές, που εξετάζουν αιτήσεις 
πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής, διαθέτουν έμπειρο προσωπικό με την απαραίτητη 
τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των εδαφολογικών/γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών, σημειώνεται, 
ότι είναι ευθύνη των Αρμόδιων Αρχών οι οποίες εξετάζουν τις αιτήσεις και προβαίνουν στη διοικητική 
πράξη έκδοσης των αδειών, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να έχουν το κατάλληλο 
προσωπικό, με τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες για την εξέταση των υποβληθεισών μελετών.  
Σημειώνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με τους περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς [Κανονισμός 610(3)], 
ο Επιβλέπων Μηχανικός ευθύνεται για την επιβεβαίωση των εδαφολογικών δεδομένων της μελέτης για 
σκοπούς θεμελίωσης και δύναται, εάν το κρίνει αναγκαίο, να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη να αναθέσει σε 
ειδικούς τη διεξαγωγή εδαφομηχανικής έρευνας. 

δ)  Τέλος, να αναφέρω, ότι το θέμα που θίγεται στο σημείο 3 της ερώτησης της κ. Χαραλαμπίδου, όσον αφορά 
την εμπειρία και τεχνογνωσία του προσωπικού των Αρμόδιων Αρχών, το θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό 
και θα πρέπει οι Αρμόδιες Αρχές, που θα αναλάβουν στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης την αδειοδότηση της ανάπτυξης, να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να 
στελεχώνονται με το κατάλληλο προσωπικό για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των μελετών. 

2.  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις χρειαστείτε.» 

Απάντηση ημερομηνίας 7 Απριλίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.125, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή 
πεζοδρόμων με ποδηλατόδρομο στον παραλιακό δρόμο Μαζωτού-Ζυγίου και σύμφωνα με πληροφόρηση που 
είχα από το αρμόδιο Τμήμα (Τμήμα Δημοσίων Έργων) σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Ο δρόμος Ζυγίου-Μαζωτού κατασκευάστηκε την περίοδο 2000-2001 από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ως 
οδικό έργο με την προοπτική να αναπτυχθεί μελλοντικά ως τουριστικός δρόμος με τις αναπτύξεις.  Οι 
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σχεδιασμοί διαλαμβάνουν κατασκευή λωρίδας πρασίνου πλάτους 2 μ., ποδηλατοδρόμου πλάτους 3 μ. 
και πεζοδρομίου πλάτους 2 μ. στην πλευρά της θάλασσας, καθώς και κατασκευή λωρίδας πρασίνου και 
πεζοδρομίου στην εσωτερική πλευρά του δρόμου με αντίστοιχα πλάτη. 

3. Στις περιφερειακές επισκέψεις το 2017 των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων τέθηκε αίτημα από τις Κοινότητες της περιοχής για κατασκευή του πολεοδομικού μέρους του έργου 
(πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι, χώροι πρασίνου, υπηρεσίες κ.λπ.).  Το αίτημα έγινε αποδεκτό από το 
Υπουργείο Εσωτερικών με την προϋπόθεση ότι οι Τοπικές Αρχές θα αναλάβουν να εξασφαλίσουν τις 
απαραίτητες συγκαταθέσεις από τους παρόδιους ιδιοκτήτες.  Το Τμήμα Δημοσίων Έργων στην 
περίπτωση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει στην εκτέλεση των έργων νοούμενου ότι θα αποσταλούν οι 
απαραίτητες πιστώσεις.  Παρακαλώ σημειώστε ότι η κατασκευή πεζοδρόμων/ποδηλατοδρόμων σε τόσο 
μεγάλο μήκος προϋποθέτει επίσης την ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων με αποχετευτικά έργα, 
υπηρεσίες, ηλεκτροφωτισμό κ.λπ. 

4. Τέλος, αναφέρεται ότι το θέμα συντονίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο είχε δεσμευτεί να 
προωθήσει την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων που είχαν υπολογιστεί προκαταρκτικά σε €8 
εκατομ. περίπου.  Εξ όσων έχουμε υπόψη μας δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες 
συγκαταθέσεις.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα προχωρήσουμε σήμερα. 

 Να σας υπενθυμίσω ότι στις 6.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρία της Βουλής, κατά την οποία ο 
Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα απευθυνθεί διαδικτυακά με ομιλία του στο σώμα.   

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων και παρακαλώ παρά πέντε 
ακριβώς να είμαστε όλοι στις θέσεις μας, για να μπορέσουμε να συνδεθούμε. 

 Ευχαριστώ πολύ.   

(Ώρα λήξης:  5.35 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα  Νεοφύτου Αβέρωφ 

(Πρόεδρος Βουλής) Ορφανίδου Σάβια 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργιάδης Χάρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Γεωργίου Νίκος Σύκας Νίκος 

Δημητρίου Δημήτρης Τορναρίτης Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κάρουλλας Γιώργος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Μαυρίδης Μάριος  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 

Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  

Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

Λουκαΐδης Γιώργος  

ΔΗΚΟ 
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Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Λεωνίδου Πανίκος Παπαδόπουλος Νικόλας 

Μυλωνάς Παύλος Σαββίδης Χρύσανθος 

Ορφανίδης Χρίστος Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

Ευσταθίου Κωστής  

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 

Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 

Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι  

Θεμιστοκλέους Ανδρέας 

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών) 

Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

Μαντοβάνη Αντωνέλλα (Λατίνων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στην Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. 

2. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων:  

α. Συμμετοχή της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, εκ των Αντιπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), σε αντιπροσωπία 
του προεδρείου της συνέλευσης στις ΗΠΑ. 

β. Επίσκεψη του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, ως Ειδικού Αντιπροσώπου για τη Συμμετοχή της 
Κοινωνίας των Πολιτών στην ΚΣ ΟΑΣΕ, στην Αλβανία. 

γ. Συμμετοχή του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη στην αποστολή της ΚΣ ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση 
των προεδρικών και των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Σερβία. 

δ.  Συμμετοχή της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου σε συνεδρία του προεδρείου της ΚΣ ΟΑΣΕ στην 
Κοπεγχάγη. 

ε.  Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου σε συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Παρίσι.  

3. Έκθεση για τους αναπεμφθέντες νόμους «Ο περί Δήμων Νόμος του 2022» και «Ο περί Κοινοτήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Άριστος Δαμιανού, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Μαρίνος Μουσιούττας, Μαρίνος Σιζόπουλος, Χρίστος Σενέκης, Κωστής 
Ευσταθίου, Πανίκος Λεωνίδου, Χρύσανθος Σαββίδης, Νίκος Σύκας) και απόρριψη της αναπομπής. 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και ψήφισή 
του σε νόμο (με αρ. 3). 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2022 Νόμος 
του 2022» και ψήφισή του σε νόμο. 

6. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 
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7. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Η απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού στον Κόρνο - Πρόσληψη συνοδού σχολικού λεωφορείου για τα 
νήπια της κοινότητας Κινούσας Πάφου - Αίτημα επίσπευσης των διαδικασιών εξωραϊσμού της πλατείας 
της κοινότητας Κινούσας - Ενίσχυση αστυνόμευσης στις κοινότητες Περιστερώνας και Πόλεως Χρυσοχούς 
- Καταγγελίες για πάταξη της λαθροθηρίας πριν και μετά από το κλείσιμο του Ουλαμού Πάταξης 
Λαθροθηρίας. 

8. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Ανέγερση πολυώροφων κτιρίων στην Κύπρο - Μελέτες και κόστος υλοποίησης πεζοδρόμων με 
ποδηλατόδρομο στον παραλιακό δρόμο Μαζωτού-Ζυγίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A´ 

Ειδική συνεδρίαση 7ης Απριλίου 2022 
Ώρα έναρξης: 6.02 μ.μ. 

Αρ. 26 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής ειδικής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλώ τους 
γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ουκρανίας, 

 Έντιμε κύριε πρέσβη της Ουκρανίας στην Κύπρο, 

 Έντιμοι υπουργοί,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Καλωσορίζω τον Πρόεδρο της Ουκρανίας κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ειδική συνεδρία της ολομέλειας της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, την οποία τιμά με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ουκρανίας,  

 Η ομιλία σας στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε πολύ κρίσιμες ώρες για τη 
χώρα σας, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, αποτελεί ιδιαίτερη στιγμή. Η άμεση αυτή επικοινωνία μάς φέρνει 
πιο κοντά στον φίλο ουκρανικό λαό, τον οποίο περιβάλλουμε με αισθήματα σεβασμού, θαυμασμού και αμέριστης 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Ταυτόχρονα, μας δίνει την ευκαιρία να σας διαβεβαιώσουμε ότι 
υπερασπιζόμαστε σθεναρά και αταλάντευτα τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, που είναι για μας αδιαπραγμάτευτα και αδιαμφισβήτητα. 

 Εκφράζουμε επίσης τον αποτροπιασμό μας για τις εγκληματικές πράξεις δολοφονίας αμάχων, ιδιαίτερα 
για όσα τις τελευταίες μέρες είδαμε να λαμβάνουν χώρα.  

 Σας διαβεβαιώ ότι ο κυπριακός λαός κατανοεί και συναισθάνεται πλήρως την απόλυτη οδύνη, την 
απελπισία και την αγανάκτηση του ουκρανικού λαού, εν μέσω ερειπίων, για τα όσα αποτρόπαια συντελούνται 
στη χώρα σας, τα οποία μας είναι πολύ γνώριμα, αφού και οι δικές μας πληγές είναι ακόμα νωπές.  

 Είναι για αυτό τον λόγο που από την πρώτη μέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις 24 
Φεβρουαρίου, η Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησε ομόφωνα ψήφισμα καταδίκης της εισβολής της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, στο οποίο καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων 
από την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας τη στήριξή της στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της 
Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη επιστροφής 
στον διάλογο, ως τη μόνη δυνατή οδό επίλυσης διαφορών. 
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 Προτού λάβετε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, καλώ όλες και όλους σε τήρηση  ενός λεπτού σιγής, ως ελάχιστου 
φόρου τιμής στους άντρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που έχασαν και χάνουν καθημερινά τη ζωή τους, ως 
αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία τους η μνήμη! 

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ουκρανίας, έχετε τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ: 

(ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ) 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

 Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

 Αξιότιμα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

 Είναι πάρα πολύ μεγάλη μου τιμή που τώρα, αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, όταν κρίνεται η 
επιβίωση του ουκρανικού λαού και της ελευθερίας της χώρας μου, εγώ να μπορώ να απευθυνθώ σε εσάς, τώρα 
που κρίνεται γενικά η μοίρα της Ευρώπης, τώρα που κρίνεται όχι μόνο η εδαφική μας ακεραιότητα, αν θα 
μπορέσουμε εμείς να υπάρχουμε ως χώρα, αλλά κρίνεται γενικά η μοίρα όλων των ευρωπαϊκών χωρών.  Κάθε 
μέρα, ολημερίς, ολoνυχτίς, εμείς σκεφτόμαστε μόνο ένα πράγμα, πώς να σώσουμε, όσο περισσότερο μπορούμε, 
ανθρώπους, για να μπορέσουμε να επιζήσουμε, να επιβιώσουμε από αυτή την ανελέητη εισβολή της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, η οποία έχει ήδη καταλήξει σε χιλιάδες πτώματα.  Οι άνθρωποι δυστυχώς κτυπήθηκαν από 
αυτούς τους πυραύλους και τώρα πάρα πολλά πτώματα κείτονται στους δρόμους της Ουκρανίας.  Οι Ουκρανοί 
έχουν να ξαναδούν τέτοια φρικαλεότητα από τα χρόνια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.   

 Και εγώ τώρα σας παρακαλώ απλά να δείτε λίγο, να παρακολουθήσετε στο βίντεο αυτά που ζούμε εμείς 
όλες αυτές τις τελευταίες μέρες. 

 (Στο σημείο αυτό γίνεται προβολή ταινίας, η οποία απεικονίζει τις εικόνες του πολέμου.) 

 Θεός φυλάξοι, ένας κάποιος άλλος λαός να ζήσει ξανά και να ζήσουμε αυτά που ζήσαμε εμείς εδώ στην 
Μπούτσα, όπου έθαβαν τους ανθρώπους κάπου εκεί στις αυλές, απλά να διασκεδάσουν, έτσι όπως βίαζαν τις 
κοπέλες, έτσι όπως σκοτώνουν τους ανθρώπους στη Μαριούπολη, τους κυνηγούν, να πυροβολήσουν ένα μικρό 
κοριτσάκι που τρέχει να φύγει.  Είναι γι’ αυτούς κάτι που απολαμβάνουν και κυνηγούν, διασκεδάζουν, 
σκοτώνουν, πυροβολούν, σφυροκοπούν μεμιάς ολόκληρες τις πολυκατοικίες.  Και όταν βλέπουμε όλους αυτούς 
τους θανάτους, όταν στις πόλεις οι άνθρωποι αναγκαστικά θάβουν τους ανθρώπους τους σε μαζικούς τάφους, 
κάπου στις αυλές, γιατί δεν υπάρχουν νεκροταφεία, δεν μπορούν οι άνθρωποι να φτάσουν μέχρι τα νεκροταφεία, 
γιατί γίνονται συνεχείς πυροβολισμοί.  Και η συμφωνία, ναι, αλλά πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτό;  Και 
δε χωράει καθόλου αμφιβολία ότι αυτό πρέπει να τιμωρηθεί και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τους τρόπους 
και κανένας προπαντός δε θα ξεχάσει ότι τώρα για μία εβδομάδα, από τις 10 Μαρτίου, πάνω από μία εβδομάδα, 
προσπαθούσαμε όλοι μαζί, όλη η χώρα, να βρούμε ένα μικρό παιδάκι, εξάχρονο, το οποίο προσπαθούσε να 
δραπετεύσει με τους συγγενείς του σε μία βάρκα σε έναν ποταμό, αλλά δυστυχώς χθες, προχθές, μάθαμε ότι 
αυτό το παιδί δεν επέζησε.  Αυτό ήταν από τους μοναδικούς που ήταν με το σωσίβιο και εμείς μέχρι την τελευταία 
στιγμή ελπίζαμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε αυτό το παιδάκι.  Η γιαγιά του πέθανε και μετά βρήκαμε το πτώμα 
του.  Είναι ένα από τα 167 παιδιά που πέθαναν εντός αυτών των ημερών της μεγάλης κλίμακας εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία και είναι μόνο αυτοί που γνωρίζουμε για τη μοίρα τους.  Στις κατεχόμενες περιοχές των 
πόλεων, όπου μέχρι τώρα γίνονται πολεμικές ενέργειες, εμείς δε γνωρίζουμε πόσα άλλα πτώματα, πόσοι άλλοι 
άνθρωποι πέθαναν.  Γιατί η Ρωσία θέλει αυτό τον πόλεμο;  Γιατί;  Τι στόχο έχει ο πόλεμος της Ρωσίας;  
Προφανώς μία από τις ξεκάθαρες απαντήσεις -και το έχουμε ξανακούσει από τους Ρώσους πολιτικούς, από τους 
προπαγανδιστές και επίσης ακούσαμε, ξανακούσαμε επανειλημμένα και από τους άλλους και διαβάσαμε και 
κάποια έγγραφά τους και αυτά που βρίσκουμε ανάμεσα στα χαρτιά των σκοτωμένων στρατιωτών- είναι ότι 
θέλουν να εξολοθρεύσουν το έδαφος μας, τη χώρα μας.  Θέλουν να μοιράσουν τη χώρα μας σε όσα περισσότερα 
κομμάτια μπορούν και όσα δε θα καταφέρουν να κατακτήσουν θέλουν, όσο μπορούν, να τα αποδυναμώσουν.   

 Η Ρωσία προσπαθεί, προφανώς αυτός είναι ο στόχος, να μοιράσει την Ευρώπη, να υπάρχει διχόνοια 
μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δε σέβεται τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Και 
προφανώς η Ρωσία τους περισσότερους τους βλέπει είτε ως κάτι που είναι χρήσιμο, ωφέλιμο, και μπορούν να 
το εκμεταλλευτούν για τους σκοπούς τους είτε, όταν μιλάμε για κάποιες χώρες που δεν είναι τόσο δυνατές, τους 
κοιτούν ως ένα έδαφος το οποίο μπορούν να κατακτήσουν.  Και όλα τα κράτη προφανώς πρέπει να σκεφτούν, 
να αποφασίσουν σε ποια ομάδα ανήκουν και τι είναι στη βάση της ρωσικής πολιτικής προς αυτό το συγκεκριμένο 
κράτος, ευρωπαϊκό κράτος, τι θέλει, τι κυνηγά η Ρωσία στις σχέσεις με ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κράτος.   
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 Προφανώς το μόνο που δεν μπορούμε να μιλήσουμε, όταν μιλάμε για τη Ρωσία, είναι η ισοτιμία στις 
σχέσεις.  Αυτή η εισβολή της Ρωσίας ξεκίνησε το 2014, δεν ξεκίνησε έναν μήνα πριν, όταν τότε το 2014 η Ρωσία 
προσπάθησε να μας μοιράσει, να μείνουν μόνο κομμάτια της Ουκρανίας, και τότε έγινε εισβολή, κατάκτηση της 
Κριμαίας.  Και τώρα, μέχρι τώρα, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν ότι γίνεται ένας εποικοδομητικός 
διάλογος με τη Ρωσία και ότι μπορεί να είναι ένας ειλικρινής διάλογος με τη Ρωσία, βασισμένος σε αμοιβαίο 
σεβασμό, αλλά όλα αυτά τα χρόνια εμείς ελπίζουμε πάρα πολύ να έχει μάθει ο κόσμος ότι δε γίνεται ένας 
ειρηνικός διάλογος με τη Ρωσία.  Η ηγεσία της Ρωσίας αντιλαμβάνεται ότι η καλή στάση, φέρσιμο, των άλλων 
κρατών προς τη Ρωσία ως μία αδυναμία.  Μπορούμε να αφήσουμε αυτό ατιμώρητο;  Είναι σωστό που η Ρωσία, 
οι Ρώσοι πολίτες, προσπαθούν να μας εκμεταλλευτούν για το συμφέρον τους και προσπαθούν τώρα να 
καταστρέψουν, να εξοντώσουν ολόκληρο τον λαό. 

 Αγαπητές κυρίες και κύριοι, 

 Λαέ της Κύπρου,  

 Είμαι ευγνώμων προς εσάς για τη στάση αρχής έτσι όπως εσείς αμέσως αντιδράσατε στη μεγάλης 
κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.  Εσείς έχετε υιοθετήσει αυτή τη δυνατή απόφαση, ότι εσείς δε 
θέλετε, απαγορεύεται να μπαίνουν τα πλοία στα κυπριακά λιμάνια.  Εμείς είμαστε…  Ο κύριος Πρόεδρος είναι 
ευγνώμων για τη χρηματοοικονομική βοήθεια, για την ανθρωπιστική βοήθεια της Κύπρου προς την Ουκρανία, 
για το ότι το κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει το ψήφισμα υποστήριξης προς τον ουκρανικό λαό.  Αλλά εμείς μέχρι 
τώρα ζούμε σε μια κόλαση, που μας έχει δημιουργήσει η Ρωσία, οι Ρώσοι εισβολείς, στην Ουκρανία.  Η Ρωσία 
μέχρι τώρα έχει αυτά τα σχέδια, να μας καταλάβει εντελώς.  Μέχρι τώρα η ρωσική ηγεσία δεν αναζητεί την ειρήνη 
με την Ουκρανία, παρ’ όλες τις προσπάθειες, παρ’ όλες τις προτάσεις που προβάλλουμε, προτείνουμε, κατά τις 
διαπραγματεύσεις.  Εμείς ακούμε μόνο κάποια λογοπαίγνια, απλά κάποια λόγια, τα οποία δε σημαίνουν τίποτα, 
και εμείς θέλουμε να γίνουν περισσότερες προσπάθειες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο παγκόσμιο 
επίπεδο, να εξαναγκάσουμε τη Ρωσία να προβεί στην ειρήνη, να σταματήσει να πυροβολεί, να μας σκοτώνει.  
Εμείς παρακαλούμε, κάνουμε έκκληση να εξασφαλίσετε την αναγκαία πίεση πάνω στη ρωσική ηγεσία.   

 Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πάρα πολύ ισχυρά εργαλεία πίεσης που μπορεί να εξασκήσει εναντίον της 
Ρωσίας.  Πρέπει, παρακαλούμε να κλείσετε όλα τα κυπριακά λιμάνια για όλα τα ρωσικά πλοία.  Και πρέπει να 
είναι μία απόφαση από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στο επίπεδο του κράτους σας.  Το ελάχιστο που 
μπορούμε να κάνουμε είναι να παγώσουμε, να μην μπορέσουν να χρησιμοποιούν τα γιοτ, τα πλοία, οι Ρώσοι.  
Εσείς μπορείτε να σταματήσετε το να υπάρχουν τα προνόμια για τους Ρώσους, τα χρυσά διαβατήρια τα 
λεγόμενα, να μην υπάρχει δυνατότητα της διπλής υπηκοότητας για τους Ρώσους.  Αν όμως βεβαίως αποδειχτεί 
ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε στόχο, δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να βλάψει την Ουκρανία ή την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, βεβαίως τότε μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσουμε κάποια προνόμια, αλλά 
χρειαζόμαστε τις αποδείξεις.  Βεβαίως, παρακαλούμε τον καθένα να τον δούμε με ξεχωριστό τρόπο και όμως 
γενικά παρακαλούμε να επιβληθεί εμπάργκο προμήθειας ενεργειακών πόρων από τη Ρωσία.  Εμείς δεν ξέρουμε 
πόσα ακόμα εγκλήματα πολέμου θα αποκαλυφθούν, έτσι όπως έγινε στην πόλη Μπούτσα τώρα πρόσφατα. Το 
μάθαμε μόνο όταν μπήκαμε σε αυτή την πόλη, το τι γινόταν εκεί μέσα στην πόλη.  Και η Ρωσία η ίδια σκοτώνει 
τους αμάχους στην Ουκρανία, γι’ αυτό όλος ο κόσμος πρέπει να πάψει να χρηματοδοτεί τη δολοφονία των 
παιδιών και, ως δημοκρατικός κόσμος, πρέπει να μάθει να εγγυάται την ασφάλεια για κάθε κράτος, γιατί κάθε 
κράτος μπορεί να πέσει θύμα της τυραννίας.   

 Εμείς, όταν ζητάμε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς μπορούμε, μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σε αυτό το κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι, να το ενδυναμώσουμε με τη δύναμη που έχουμε εμείς ως 
ουκρανικός λαός.  Και εμείς έχουμε αυτή την εμπειρία τώρα που αντιμετωπίζουμε τη ρωσική δύναμη και είμαι 
σίγουρος ότι αισθάνεστε τον πόνο που ζούμε εμείς οι Ουκρανοί.  Και είμαι σίγουρος ότι θα μας υποστηρίξετε και 
στην πορεία μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την κοινή μας την ειρήνη.   

 Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας.   

 Δόξα στην Ουκρανία! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,  

 Σας ευχαριστώ θερμά για τη συγκλονιστική σας μαρτυρία.  

 Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι βιώνετε, γιατί η ίδια η εισβολή με άλλους πρωταγωνιστές συντελέστηκε το 
1974 στην Κύπρο από την Τουρκία.   

 Η Κύπρος, όπως και η Ουκρανία, είναι θύματα εισβολής και κατοχής μίας ισχυρότερης γείτονος χώρας. 
Το 1974 η Τουρκία, που ήταν και εγγυήτρια δύναμη, εισέβαλε στην Κύπρο με αιτιάσεις ασύμβατες με τις πάγιες 
αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας, όπως σήμερα η Ρωσία, και έκτοτε κατέχει το 37% του 
εδάφους της χώρας μας, ενός ευρωπαϊκού εδάφους.  Για περισσότερο από 47 χρόνια βιώνουμε τις οδυνηρές 
συνέπειες των κατάφωρων παραβιάσεων από την Τουρκία των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και των βασικών 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες νέων τετελεσμένων τόσο επί του εδάφους όσο 
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και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως μέρους των ευρύτερων επεκτατικών 
σχεδιασμών της Τουρκίας.  

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αναφερθήκατε χθες στην αθέτηση υποσχέσεων από την Τουρκία.  Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η 
διεθνής ιστορία μάς προσφέρει διδάγματα τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη.  

 Και είναι ακριβώς το καθεστώς της εγγυήτριας δύναμης στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 
οποίο αποτέλεσε το πρόσχημα για την τουρκική εισβολή.  Ως εάν η εισβολή και η παραβίαση της εδαφικής 
ακεραιότητας ενός κράτους να μπορούσε να δικαιολογηθεί με οποιοδήποτε τρόπο.  Η Ουκρανία λοιπόν, όπως 
και η Κύπρος, έχει το δικαίωμα να είναι ένα κανονικό, σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, χωρίς αναχρονιστικές 
εγγυήσεις, γεγονός εξάλλου που δε συνάδει με τον πολιτισμό του 21ου αιώνα.  Έχει το δικαίωμα να επιλέγει το 
μέλλον που επιθυμεί προς όφελος του λαού της.  

 Θα ήθελα λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι η Κύπρος, όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι εταίροι μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει ακλόνητα προσηλωμένη στην υλοποίηση των κυρώσεων που η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει επιβάλει στη Ρωσία, με στόχο την αλλαγή 
της συμπεριφοράς της και τον τερματισμό της εισβολής στη χώρα σας.  

 Γιατί η σταθερή προσήλωση στις πάγιες αρχές του Διεθνούς Δικαίου, στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και 
στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για όλους μας.  

 Η λογική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών -εύχομαι και ελπίζω να ακούτε ακόμη- και η επιλεκτική 
ανοχή, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Τουρκία, τόσο όσον αφορά τις κατάφωρες παραβιάσεις του Διεθνούς 
Δικαίου στην Κύπρο και αλλού όσο και τη μη εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δεν είναι μονάχα 
ιδιοτελής.  Υπονομεύει τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο των κυρώσεων, προσβάλλοντας όλη τη διεθνή κοινότητα και 
θέτοντας εν αμφιβόλω την αποφασιστικότητα και την αξιοπιστία της.  

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Η Κύπρος γνωρίζει τι σημαίνει πόλεμος και προσφυγιά, αφού ως χώρα εξακολουθούμε να έχουμε δεκάδες 
χιλιάδες πρόσφυγες και εκατοντάδες αγνοουμένους λόγω της τουρκικής θηριωδίας.  Είναι γι’ αυτό τον λόγο που 
η ανταπόκριση των Κυπρίων στην ανάγκη στήριξης και ανακούφισης του λαού της Ουκρανίας υπήρξε άμεση και 
πρωτοφανής.  Η ανθρωπιστική βοήθεια από την Κύπρο προς την Ουκρανία συνεχίζεται και είναι η μεγαλύτερη 
που προσφέρθηκε ποτέ από τη χώρα μας.  Η Κύπρος έχει αγκαλιάσει τους πρόσφυγες από την Ουκρανία, 
παρέχοντάς τους καθεστώς προσωρινής προστασίας και όλα τα συναφή δικαιώματα και τούτο παρά τις 
προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζει.  

 Κύριε Πρόεδρε, καταλήγω, διαβεβαιώνοντάς σας ότι η Κύπρος θα παραμείνει προσηλωμένη στις θέσεις 
αρχών και αξιών οι οποίες συνάδουν απόλυτα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας 
και στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη στον φίλο ουκρανικό λαό.  
Ευχόμαστε το αυτονόητο,  ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και ο διάλογος να πρυτανεύσουν και να 
αποκατασταθεί σύντομα η ειρήνη και η σταθερότητα δίνοντας πίσω την ελπίδα στους λαούς μας για ένα ευοίωνο 
και δημιουργικό μέλλον.   

 Εύχομαι και ελπίζω αυτό να ισχύσει και για τη δική μου πατρίδα, η οποία εξακολουθεί να είναι 
ημικατεχόμενη, μοιρασμένη και αδικαίωτη.   

 Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και για αυτή την επικοινωνία. 

 Σας ευχαριστώ όλους και όλες για την εδώ παρουσία σας. 

 Η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022, στις 4 το απόγευμα, 
με ημερήσια διάταξη η οποία σας έχει ήδη κοινοποιηθεί. 

 [Στις 11 Απριλίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της εικοστής έβδομης συνεδρίας της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου:  

 Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022, στις 4.00 μ.μ., έχει ως 
ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1.  Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.165-2021). 

 2.  Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.166-2021). 
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 3.  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.097-2021). 

 4.  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.009-2022). 

 5.  Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών 
Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.127-2021). 

 6.  Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Μηχανισμοί Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.012-2022). 

 7.  Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα 
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και 
Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.072-2022). 

 8.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού 
και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020). 

 9.  Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.046-2022). 

 10.  Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.023-2022). 

 11.  Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.151-2019). 

 12.  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.159-2021). 

 13.  Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.183-2021). 

Αποσύρονται 14.  Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού 
Μεταφραστή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.124-2021). 

 15.  Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Άριστου Δαμιανού, 
Ανδρέα Πασιουρτίδη και Γιώργου Κουκουμά εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.043-2022). 

Αποσύρονται και 
επανακατατίθενται  

16.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων 
και Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά 
Προσωρινής Φύλαξης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.016-2022). 

 17.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.018-2022). 

 18.  Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.019-2022). 
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 19.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.021-2022). 

 20.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.022-2022). 

 21.  Οι περί Υπουργείου Άμυνας - Θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού 
και Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.024-2022). 

 22.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις Ακαδημαϊκού 
Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.025-2022). 

 23.  Οι περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων όπου Κρατούνται ή 
Εκτρέφονται Πουλερικά Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.002-2022). 

 24.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία 
Ωοπαραγωγών Ορνίθων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.003-2022). 

 25.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.004-2022). 

 26.  Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Ιατρείων, Κλινικών και Νοσοκομείων 
(Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.005-2022). 

 27.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.006-2022). 

 28.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική 
Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.061-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι 
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και η πορεία υλοποίησής τους, η 
νομοθετική πρωτοβουλία “Fit for 55” για μείωση κατά πενήντα πέντε 
τοις εκατό (55%) των ρύπων μέχρι το 2030 και η ανάγκη 
προγραμματισμού της επερχόμενης πράσινης μετάβασης χωρίς 
οικονομικές επιπτώσεις.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

 3. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
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(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής ειδικής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

(Ώρα λήξης: 6.23 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Δημητρίου Αννίτα  Μαυρίδης Μάριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Νεοφύτου Αβέρωφ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κουλλά Ονούφριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

δεν παρακολούθησε τις εργασίες της εν λόγω ειδικής 
συνεδρίας. 

ΔΗΚΟ 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Λεωνίδου Πανίκος Παπαδόπουλος Νικόλας 

Μυλωνάς Παύλος Σαββίδης Χρύσανθος 

Ορφανίδης Χρίστος Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

Ευσταθίου Κωστής  

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 
Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 
Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι  
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Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 
Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών) 

Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Προσφώνηση της Προέδρου της Bουλής των Αντιπροσώπων, τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη των 
θυμάτων συνεπεία της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, διαδικτυακή ομιλία του Προέδρου της Ουκρανίας κ. 
Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώπιον της ολομέλειας του σώματος και σχετικές παρατηρήσεις της Προέδρου στα πλαίσια 
ειδικής συνεδρίας της Βουλής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή: €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 14ης Απριλίου 2022 

Ώρα έναρξης:  5.10 μ.μ. 

Αρ. 27 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλό απόγευμα! 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ως μια ελάχιστη πράξη αναγνώρισης στη διαδρομή του στο κοινοβούλιο, στον δήμο Λευκωσίας και εν 
γένει στα κοινά της Κύπρου, θα ήθελα να αναφερθώ προ ημερησίας διατάξεως στον θάνατο του πρώην βουλευτή 
και πρώην δημάρχου Λευκωσίας κ. Λέλλου Δημητριάδη, του οποίου η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα το 
απόγευμα. 

 Ο Λέλλος Δημητριάδης, άνθρωπος χαρισματικός, με έντονη προσωπικότητα, αποτέλεσε για δεκαετίες μια 
από τις πιο εμβληματικές μορφές της πολιτικής ζωής του τόπου μας.  Γεννήθηκε το 1933 στη Λευκωσία, 
σπούδασε νομικά στο Λονδίνο και, με την επιστροφή στην Κύπρο το 1955, άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του 
δικηγόρου έχοντας παράλληλα ενεργό δράση στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. 

 Με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας εκλέχθηκε βουλευτής Λευκωσίας στις πρώτες βουλευτικές εκλογές 
το 1960 με το Πατριωτικό Μέτωπο, το οποίο το 1969 μετονομάστηκε σε Ενιαίο Κόμμα, και διετέλεσε 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπός του από το 1966 μέχρι το 1970.  Διετέλεσε γραμματέας της Βουλής μέχρι το 
1966, πρόεδρος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών και Εξωτερικών, καθώς και μέλος άλλων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών και αποστολών.  Στις βουλευτικές εκλογές του 1970 δεν επαναδιεκδίκησε εκλογή 
στο βουλευτικό αξίωμα και το 1971 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δήμαρχος Λευκωσίας, θέση 
την οποία υπηρέτησε επί τριάντα συναπτά έτη έχοντας εκλεγεί δήμαρχος το 1981, το 1991 και το 1996 και 
διατελώντας παράλληλα πρόεδρος της Ένωσης Δήμων από το 1981 μέχρι και το 2001. 

 Η Λευκωσία επί των ημερών του Λέλλου Δημητριάδη γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη με την προώθηση 
μεγάλων αναπτυξιακών έργων, όπως η επίλυση του αποχετευτικού, η κατασκευή πεζοδρόμων, οι 
δενδροφυτεύσεις, αλλά και της πολιτιστικής αναβάθμισης με την ανάδειξη και ανοικοδόμηση ιστορικών μνημείων, 
όπως η Πύλη Αμμοχώστου, τη δημιουργία μουσείων και της λαϊκής γειτονιάς, την καθιέρωση του ετήσιου 
Φεστιβάλ Λευκωσίας και άλλων θεσμών που κρατούν μέχρι και σήμερα.  Έτσι, προσέδωσε στη Λευκωσία τον 
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χαρακτήρα μιας πλούσιας σε ιστορία αλλά ταυτόχρονα σύγχρονης και φιλικής προς τον πολίτη πρωτεύουσας.  
Η σφραγίδα του Λέλλου Δημητριάδη στον δήμο Λευκωσίας, καθώς και στα πολιτικά δρώμενα της Κύπρου θα 
παραμείνει ανεξίτηλη. 

 Προ ημερησίας διατάξεως αποτελεί χρέος μας να αναφερθούμε επίσης σε δύο θλιβερές επετείους. 

 Φέτος συμπληρώνονται πενήντα πέντε χρόνια από το πραξικόπημα των συνταγματαρχών της 21ης 
Απριλίου 1967, το οποίο κατέλυσε το δημοκρατικό πολίτευμα στην Ελλάδα και επέβαλε στρατιωτική δικτατορία, 
η οποία διήρκεσε επτά χρόνια.  Κατά τη διάρκεια της «σκοτεινής επταετίας», ο λαός της Ελλάδας βρέθηκε 
αντιμέτωπος με την κατάργηση των δημοκρατικών ελευθεριών του, την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
αλλά και έναν πνευματικό μεσαίωνα που στέρησε την ελευθερία έκφρασης και καθιέρωσε αυστηρή λογοκρισία.  
Πολλές και πολλοί ήταν εκείνες και εκείνοι που αντιστάθηκαν και αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία και την 
ελευθερία, αντιμετωπίζοντας διώξεις, συλλήψεις, βασανισμούς, εξορίες και εκτελέσεις από το στυγνό δικτατορικό 
καθεστώς. 

 Η χούντα των συνταγματαρχών κατέρρευσε το 1974 με την Κύπρο να πληρώνει βαρύ τίμημα, συνεπεία 
του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, οι τραγικές συνέπειες της οποίας 
ταλανίζουν τον λαό μας μέχρι σήμερα. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Η 24η Απριλίου καθιερώθηκε παγκόσμια ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τους 
Νεότουρκους, ενός από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας, που άρχισε το 
1915.  Ενάμισι εκατομμύριο αθώοι άνθρωποι σφαγιάστηκαν και εκατοντάδες χιλιάδες κακοποιήθηκαν βάναυσα, 
εκτοπίστηκαν βίαια ή υποδουλώθηκαν, στο πλαίσιο ενός οργανωμένου και προμελετημένου σχεδίου εξόντωσης 
του αρμενικού έθνους. 

 Η γενοκτονία των Αρμενίων αποτελεί μία από τις μελανότερες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας, η οποία 
έχει αφήσει τραυματικό αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη του αρμενικού λαού, αλλά και όλων των λαών που 
ήρθαν αντιμέτωποι με τη θηριωδία της Τουρκίας, η οποία, με την ανοχή της διεθνούς κοινότητας, διέπραξε 
γενοκτονίες εις βάρος και άλλων πληθυσμών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αναγνωρίσει την αρμενική γενοκτονία 
ή να απολογηθεί για τις πολιτικές εθνοκάθαρσης και επεκτατισμού που αμετανόητα συνεχίζει. 

 Η Κύπρος αποτέλεσε την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που αναγνώρισε τη γενοκτονία καθιερώνοντας, με 
ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων το 1990, την 24η Απριλίου ως Εθνική Ημέρα Μνήμης της 
Γενοκτονίας του Αρμενικού Έθνους.  

 Σήμερα, ως Βουλή των Αντιπροσώπων, καταδικάζουμε για πολλοστή φορά το αποτρόπαιο αυτό γεγονός 
και ταυτόχρονα δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στον φίλο αρμενικό λαό, απευθύνοντας έκκληση παράλληλα 
προς τη διεθνή κοινότητα για καθολική αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. 

 Σας καλώ τώρα να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του Λέλλου Δημητριάδη, των θυμάτων της 
δικτατορίας των συνταγματαρχών και των θυμάτων της αρμενικής γενοκτονίας. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία τους η μνήμη! 

 Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών, που τιμάται 
κάθε χρόνο στις 18 Απριλίου με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να χαιρετίσω την εδώ παρουσία 
του προέδρου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου κ. Μάριου Κουλούμα.  Στόχος η διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των ασθενών και των ληπτών υπηρεσιών υγείας στην πρόληψη, στην πληροφόρηση και στην 
τήρηση προδιαγραφών ποιότητας όπως αποτυπώνονται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών.  
Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε έτι περαιτέρω τη συμβολή του Γενικού Συστήματος Υγείας στην ισότιμη 
πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και στην άυλη συνταγογράφηση.  Η εθνική νομοθεσία για θέματα 
υγείας, βασικό μέρος της οποίας απορρέει από διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις, διασφαλίζει πρωτίστως το 
θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή.  Ενδεικτικά αναφέρω τον περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των 
Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμο.  Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω την πολύτιμη και διαχρονική συμβολή 
τόσο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, που είναι διά νόμου θεσμικός εταίρος του κράτους για 
θέματα υγείας, όσο βεβαίως και άλλων συνδέσμων και οργανισμών.  Ως το κατεξοχήν νομοθετικό σώμα του 
κράτους, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για χάραξη πολιτικών υγείας με επίκεντρο τον 
άνθρωπο, ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες, χωρίς απολύτως καμία διάκριση. 

 Καλώ τώρα στο βήμα τον αντιπρόσωπο της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων στη Βουλή κ. Βαρτκές 
Μαχτεσιάν. 

 Κύριε Μαχτεσιάν, έχετε τον λόγο. 

ΒΑΡΤΚΕΣ ΜΑΧΤΕΣΙΑΝ: 
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 Έντιμη κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θυμόμαστε τα τραγικά γεγονότα της αρμενικής γενοκτονίας, της πρώτης 
μεγάλης γενοκτονίας του πολυτάραχου εικοστού αιώνα.  Ταυτόχρονα, τιμούμε τη μνήμη περισσότερων από 
ενάμισι εκατομμύριο αθώων Αρμενίων μαρτύρων που μεταξύ των ετών 1915 και 1923 σφαγιάστηκαν, 
δολοφονήθηκαν ή απελάθηκαν και οδηγήθηκαν σε καταναγκαστικές πορείες θανάτου στην αφιλόξενη έρημο του 
Ντερ Ζορ στη σημερινή Συρία.  Επιπλέον, τουλάχιστον ενενήντα πέντε χιλιάδες Αρμένιοι εξισλαμίστηκαν, με 
αποτέλεσμα σήμερα οι απόγονοί τους να αγνοούν την καταγωγή τους. 

 Παράλληλα με τη φυσική εξόντωση των «γκιαούρηδων» Αρμενίων οι Τούρκοι διέπραξαν και πολιτιστική 
γενοκτονία, με σκοπό να εξαλείψουν τη μακραίωνη αρμενική παρουσία στη Μικρά Ασία, τον Πόντο, τη Δυτική 
Αρμενία και την Κιλικία όπου μεταξύ των ετών 1894 και 1923 συνολικά 450 μοναστήρια, 1 950 σχολεία και 2 430 
εκκλησίες αρπάχθηκαν και καταστράφηκαν ή άλλαξαν χρήση, ενώ τα ονόματα περίπου 4 000 κωμοπόλεων και 
χωριών εκτουρκίστηκαν. 

 Οι οκτακόσιες χιλιάδες επιζήσαντες πρόσφυγες διασπάρθηκαν σε όλη την υφήλιο, διαμορφώνοντας την 
αρμενική διασπορά.  Στοιχειωμένοι από τις τρομακτικές μνήμες της μεγάλης καταστροφής έφτιαξαν μια νέα ζωή, 
προσφέροντας στο εμπόριο, τον αθλητισμό, τον προσκοπισμό, τις επιστήμες, τις τέχνες και τον πολιτισμό των 
ανάδοχων πατρίδων τους. 

 Μία από αυτές τις νέες πατρίδες ήταν και η μικρή Κύπρος, η οποία άνοιξε διάπλατα τις αγκάλες της και 
υποδέχτηκε πέραν των εννιά χιλιάδων Αρμενίων προσφύγων που κατέφθασαν στη Λάρνακα και τα άλλα λιμάνια, 
ανάμεσά τους και η δική μου οικογένεια.  Με κόπο και μόχθο οι χίλιοι τρακόσιοι που τελικά παρέμειναν κατάφεραν 
να ορθοποδήσουν και να συνεχίσουν το καλό όνομα που ανέκαθεν είχαν οι Αρμένιοι στο νησί μας εδώ και αιώνες. 

 Η Κύπρος πάντοτε υπήρξε σταθερός συμπαραστάτης των Αρμενίων και της Αρμενίας.  Το 1975 έγινε η 
δεύτερη χώρα στον κόσμο και η πρώτη στην Ευρώπη που αναγνώρισε την αρμενική γενοκτονία με το Ψήφισμα 
36 που πέρασε η Βουλή των Αντιπροσώπων από αυτό εδώ το βήμα, ενώ το 2015 ποινικοποίησε την άρνησή 
της.  Η έμπρακτη και ηθική στήριξη που μας προσφέρει είναι συνεχής και αδιάκοπη, ενώ σε κρατικό επίπεδο οι 
δύο χώρες συνεργάζονται άψογα σε εμπορικούς και γεωστρατηγικούς τομείς.  Για άλλη μια φορά αισθάνομαι την 
ανάγκη να ευχαριστήσω όλες τις κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα πιο πάνω. 

 Έχοντας υποφέρει από τον ίδιο εχθρό, Αρμένιοι και Κύπριοι αγωνιζόμαστε για το δίκαιο και πλέουμε στο 
ίδιο καράβι με την Ουκρανία και άλλες χώρες που έχουν απέναντί τους μεγάλες δυνάμεις.  Δυστυχώς, ανέκαθεν 
οι ισχυροί της Γης αρκούνταν σε δηλώσεις καταδίκης, αφήνοντας τους αδύναμους έρμαιο των ορέξεων του 
εισβολέα και αιώνια θύματα των συμφερόντων τους. 

 Εντύπωση προξενεί η παγκόσμια κινητοποίηση με την πρόσφατη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ η 
κοινή γνώμη υπήρξε απαθής απέναντι στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, στον βομβαρδισμό της 
Γιουγκοσλαβίας το 1999, στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 και πιο πρόσφατα στις παραβιάσεις της 
Νεκρής Ζώνης στην Κύπρο και στην παραβίαση του status quo της Αμμοχώστου από τους Τούρκους, στον 
πόλεμο στο Αρτσάχ και στη συνεχιζόμενη παραβίαση των συνόρων της Αρμενίας από τους Αζέρους. 

 Θα πρέπει επιτέλους η διεθνής κοινότητα να πάψει να υποκρίνεται δρώντας βάσει οικονομικών και 
γεωστρατηγικών συμφερόντων και να αναλάβει τον ρόλο του θεματοφύλακα του Διεθνούς Δικαίου, «κάνοντας 
τα λόγια πράξη», όπως έγραψε και ο ποιητής Όμηρος στην Ιλιάδα. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαχτεσιάν. 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μεταξύ 7 και 9 Απριλίου αντιπροσωπία της Βουλής, με επικεφαλής τον πρόεδρο της επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρη Γεωργιάδη και μέλη τους κ. Μαρίνα Νικολάου, Χρύση 
Παντελίδη και Αλεξάνδρα Ατταλίδου, συμμετείχε διαδικτυακά στις εργασίες της 6ης Ολομέλειας της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο.  Κατά τη συνεδρία της ολομέλειας 
παρουσιάστηκαν από τους προέδρους και εκπροσώπους των εννέα θεματικών ομάδων εργασίας οι προτάσεις 
της κάθε ομάδας και ακολούθησε συζήτηση. 

 Στις 14 Απριλίου ο κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής για την Εκλογή Δικαστών 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης στο Παρίσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Προχωράμε τώρα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Θα ξεκινήσουμε με το Κεφάλαιο Δεύτερο, που είναι η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, επειδή 
υπάρχει μια πρόταση νόμου η οποία θα κατατεθεί σήμερα και για την οποία υπάρχει εισήγηση να κηρυχθεί 
επείγουσα και να ψηφιστεί σήμερα. 

 Η πρόταση νόμου τιτλοφορείται «Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022» και κατατίθεται από τους κ. Γιώργο Λουκαΐδη, Άριστο Δαμιανού, Ανδρέα Πασιουρτίδη και Γιώργο 
Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

 Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση, η πρόταση νόμου κατατίθεται, κηρύσσεται επείγουσα και 
παραπέμπεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με την παράκληση 
να συνέλθει και να μελετήσει το θέμα και βεβαίως να ετοιμάσει τη σχετική έκθεση. 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.073-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

2.  Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων και 
Φαρμακούχων Ζωοτροφών Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.074-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

Επανακατάθεση 
3.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των 

Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γατών 
σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια 
και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.016-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

4.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.018-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

5.  Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.019-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

6.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Τερματισμός Απασχόλησης 
Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.021-2022). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 
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7.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.022-2022). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

8.  Οι περί Υπουργείου Άμυνας - Θέσεις 
Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού και 
Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.024-2022). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

9.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.025-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

10.  Οι περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων 
όπου Κρατούνται ή Εκτρέφονται 
Πουλερικά Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.002-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

11.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των 
Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών 
Ορνίθων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.003-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

12.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Διοικητικό Προσωπικό) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.004-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

13.  Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών 
Ιατρείων, Κλινικών και Νοσοκομείων 
(Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.005-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

14.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.006-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

15.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές 
Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.061-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

16.  Προσχέδιο ψηφίσματος για επιβολή 
κυρώσεων κατά της Τουρκίας, 
αντίστοιχες με εκείνες που έχουν 
επιβληθεί κατά της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, για την εισβολή και 
συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος του 
εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και για τις έκνομες τουρκικές ενέργειες 
που παραβιάζουν την κυριαρχία ενός 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
(Αρ. Φακ. 23.10.001) 

Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  
1. Ο περί Ποινικού Κώδικα 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 

Ανδρέα Πασιουρτίδη  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
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(Αρ. Φακ. 23.02.063.045-2022). ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

2. Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.046-2022). 

Κωστή Ευσταθίου,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

3. Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.047-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

4. Ο περί Ποινικού Κώδικα 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.048-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

5. Ο περί της Τέταρτης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.049-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

6. Ο περί της Πέμπτης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.050-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

7. Ο περί Ποινικής Δικονομίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.051-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

8. Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.052-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

9. Ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.053-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

10. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.054-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

11. Ο περί Επιβολής Κυρώσεων για μη 
Ενεργό Συμμόρφωση με Αποφάσεις του 
Διοικητικού Δικαστηρίου (Άρθρο 146 του 
Συντάγματος) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.055-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

12. Ο περί της Διαδικασίας της Δημόσιας 
Διαβούλευσης Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.056-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

13. Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.057-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

14. Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη 
και Προστασία Θυμάτων) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.058-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 
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15. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.059-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

16. Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.060-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

17. Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφάλειας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.061-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

18. Ο περί Μεταβιβάσεως και 
Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.062-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

19. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.063-2022). 

Αλέκο Τρυφωνίδη  
και 
Μιχάλη Γιακουμή  
εκ μέρους της Δημοκρατικής 
Παράταξης 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προχωράμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Υπάρχει ενώπιόν μου εισήγηση, για να αρχίσουμε με το υπ’ αριθμόν 10 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί 
της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022». 

 Αν δεν υπάρχει ένσταση, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το υπ’ αριθμόν 10 θέμα.  Υπάρχει οποιαδήποτε 
ένσταση; 

 Μάλιστα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, το αίτημα είναι αλήθεια ότι έγινε από εμάς, αλλά παράλληλα υπάρχει ένα δεύτερο αίτημα, 
μετά από συνεννόηση με όλες τις ομάδες, για αναβολή του συγκεκριμένου θέματος για δύο βδομάδες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Οπόταν, τέσσερις του μηνός θα βρίσκεται στην ολομέλεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία! 

 Αν δεν υπάρχει καμία ένσταση… 

 Κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα κόμματα; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Στις 5 Μαΐου, ναι. 

 Κύριε Μυλωνά. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι πήραμε και μία ώρα μετάθεση την ολομέλεια λόγω της 
κηδείας του μακαριστού Λέλλου Δημητριάδη, για να παρευρεθεί στην ολότητά της η Βουλή, και προφανέστατα 
δε βγαίνουν οι τριάντα οκτώ βουλευτές, υποψιάζομαι, οπόταν πάμε σε αναβολή. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος της αναβολής, αλλά έχουν δικαίωμα να το ζητήσουν και βεβαίως εγώ 
καθηκόντως πρέπει να δώσω αυτή την επιλογή, οπόταν θα ψηφιστεί το θέμα στις 5 Μαΐου, αμέσως, δηλαδή στην 
πρώτη συνεδρία που θα συνέλθει το σώμα μετά το Πάσχα. 

 Προχωρούμε λοιπόν στα δύο… 

 Ναι, ναι, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Είναι εξόφθαλμο ότι αυτοί που ζητούν την αναβολή δεν είναι ούτε για να μελετήσουν περαιτέρω το ζήτημα 
ούτε περιμένουν καινούρια στοιχεία, για να ενημερωθούν εις βάθος.  Απλώς, δε βγαίνουν τα νούμερα!  Και αυτή 
η πονεμένη ιστορία, κάθε φορά για μια απλή τροποποίηση του συντάγματος να επικαλούμαστε χίλιους δυο 
άλλους λόγους, μέχρι να κανονίσουμε τα ταξίδια των βουλευτών, μέχρι να κανονίσουμε να ’ναι όλοι οι βουλευτές 
παρόντες, για να βγει το μαγικό νούμερο τριάντα οκτώ, συνιστά βαριά προσβολή για το σώμα, αλλά και για τη 
νοημοσύνη μας, κυρία Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Θεμιστοκλέους. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νίκο Τορναρίτη) 

 Θα σας δώσω τον λόγο, κύριε Τορναρίτη. 

 Απλώς, να πω, αν μου επιτρέπετε, σύντομα ότι είμαι σίγουρη ότι θα αιτιολογήσετε και θα 
επιχειρηματολογήσετε για τους λόγους, είναι όμως μια θεσμική πρακτική να ζητείται αναβολή για οποιοδήποτε 
θέμα.  Είναι και ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα, αντιλαμβάνομαι με αρκετές διαστάσεις, οπόταν δεν μπορούμε να 
προδικάζουμε οτιδήποτε για το οποιοδήποτε άλλο ζήτημα και σίγουρα δεν υπάρχει κανένα θέμα που να αφορά 
είτε ταξίδια βουλευτών είτε οτιδήποτε άλλο. 

 Ναι, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Εάν μου επιτρέπετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

(Σε έντονο ύφος) 

 Με κάθε σεβασμό βεβαίως προς τις δύο απόψεις που ακούστηκαν, αλλά περισσότερο σεβασμό πρέπει 
να δείχνετε στους ανθρώπους που ασθενούν, που θα ήθελαν να ήταν εδώ να ψηφίσουν, αλλά ασθενούν.  
Δυστυχώς, η Βουλή της Κύπρου, αγαπητοί συνάδελφοι, δε δίδει το δικαίωμα της ψήφου εξ αποστάσεως.  
Υπάρχει κατατεθειμένη πρόταση, θα σπρώξουμε τα πράγματα, ελπίζω να εναρμονιστούμε με το τι συμβαίνει στα 
υπόλοιπα σύγχρονα κοινοβούλια, όμως η δύναμη της δημοκρατίας είναι αυτή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
και όχι κάποιοι να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την απουσία κάποιων οι οποίοι ασθενούν, για να πετύχουν 
το οτιδήποτε! 

 Η αναβολή είναι ένα απόλυτο δικαίωμα, το οποίο εζητήσαμεν, στο οποίο εσυμφωνήσαμεν με το 
Δημοκρατικό Κόμμα και το ΑΚΕΛ πριν το ζητήσουμε.  Απ’ εκεί και πέρα, ο καθένας εκ των συναδέλφων έχει το 
δικαίωμα να κρατά σφιχτά τις δικές του απόψεις σύμφωνα με τη δική του ιδιοσυγκρασία, όμως δεν παύουν τα 
γεγονότα να είναι συγκεκριμένα και να είναι ακριβώς αυτά που σας είπα! 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Χρίστου, ζητήσατε τον λόγο; 

 Σας είδα, κύριε Θεμιστοκλέους, περιμένετε.  Ο κ. Χρίστου έχει τον λόγο και μετά εσείς. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Ζήτησα τον λόγο, για να αναφερθώ στο σώμα και να καταθέσω δημόσια τη δυσαρέσκειά μας που το 
σχέδιο ψηφίσματος το οποίο έχουμε καταθέσει στην ολομέλεια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θέλετε να λήξει αυτό το ζήτημα και να σας δώσω τον λόγο μετά για ένα άλλο θέμα καλύτερα; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Θα μου δώσετε τον λόγο όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως! 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, φαντάζομαι είναι για το θέμα το πρώτο, έτσι; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, με την άδειά σας, διαδικαστικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, υπήρξε ένα αίτημα για αναβολή, το οποίο αντιλαμβάνομαι πλειοψηφικά έχει εγκριθεί.  Η 
διαδικασία είναι ψήφιση, στο μέρος που αφορά την ψήφιση νομοσχεδίων και κανονισμών.  Δεν έχουμε «any 
other business» στη Βουλή, οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε εγείρει βουλευτής, με όλο τον σεβασμό, ανά πάσα 
στιγμή να το εγείρει!  Αν κρίνετε σε κάποιο σημείο ότι θα παρεκκλίνουμε της διαδικασίας, είναι θέμα της 
προεδρίας, δικό σας, αλλά αυτή την ώρα ψηφίζουμε νομοσχέδια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο, κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Και θα παρακαλέσω να παραμείνουμε με βάση τον κανονισμό σε αυτό που κάνουμε.  Εγκρίθηκε το αίτημα, 
καλώς ή κακώς, εμείς ήμασταν πανέτοιμοι να ψηφίσουμε μια συνταγματική τροποποίηση, που είναι για ένα 
σημαντικό ζήτημα, αλλά νομίζω ότι είναι εκ του περισσού όλα τα υπόλοιπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και δεν εξετάζουμε και την ουσία τώρα, έτσι; 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, όσο πιο σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Δε θα μπω στην ουσία, αλλά το επιχείρημα του κ. Τορναρίτη περί ασθενούντων βουλευτών είναι αίολο, 
διότι για παράδειγμα εγώ ασθενώ εδώ και πέντε μέρες, όμως σηκώθηκα με τις ενέσεις και τα φάρμακα, για να 
έρθω εδώ μόνο για την τροποποίηση.  Δεν μπορεί λοιπόν να το επικαλούνται αυτό το εύηχο επιχείρημα.   

 Και άλλη φορά, κυρία Πρόεδρε, ούτε η σειρά των θεμάτων πρέπει να αλλάζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η σειρά των θεμάτων αλλάζει πολλές φορές ανάλογα με το αίτημα το οποίο τίθεται και ψηφίζεται από τους 
βουλευτές. 

 Νομίζω έληξε το ζήτημα. 

 Κύριε Μυλωνά, σύντομα, σας παρακαλώ.  Θέλω να προχωρήσουμε.   

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 
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 Πολύ σύντομα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Μα, δεν αμφισβητήσαμε καθόλου, η πλειοψηφία αποφάσισε αναβολή και είναι απόλυτα σεβαστό.  Απλώς, 
εκφράζουμε ακόμα μία άποψη, μέχρι τη στιγμή που δε θα έχει το δικαίωμα ένας βουλευτής να πει μια άποψη.   

 Παρεμπιπτόντως, κυρία Πρόεδρε, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα με την ομιλία του κ. Ζελένσκι δεν 
είχαμε την ευκαιρία -ήταν τέτοιες οι συνθήκες- να πούμε κάτι, εγώ προσωπικά, και νομίζω εκφράζω και την ομάδα 
του Δημοκρατικού Κόμματος, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, γιατί βάλατε στις σωστές βάσεις το πρόβλημα 
της Κύπρου, της κατοχής και της εισβολής και της προσφυγοποίησης χιλιάδων συμπατριωτών μας.  
Συγχαρητήρια, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, κύριε Μυλωνά. 

 Οπόταν, έληξε το ζήτημα, θα αναβληθεί όπως είπαμε και θα προχωρήσουμε. 

 Κύριε Χρίστου, κάτι θέλετε να θέσετε διαδικαστικό, αντιλαμβάνομαι; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Ναι, κυρία Πρόεδρε. 

 Θέλω απλώς να μεταφέρω τη δυσαρέσκειά μας γιατί το σχέδιο ψηφίσματος το οποίο έχουμε καταθέσει 
και αφορά σε κυρώσεις εναντίον της κατοχικής δύναμης παραπέμφθηκε στην επιτροπή Εξωτερικών και δεν 
οδηγήθηκε άμεσα στην ολομέλεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Χρίστου, όπως σας επεξηγήσαμε και στη Σύσκεψη Αρχηγών, η πρακτική είναι όπως γίνει η 
συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, που είναι η επιτροπή Εξωτερικών.  Δεν υπήρχε καμία 
άρνηση, απλώς θα ακολουθηθεί η δέουσα διαδικασία και αυτό έχει αποφασιστεί.  Θα συζητηθεί στην επιτροπή 
Εξωτερικών και βεβαίως θα τεθεί ενώπιον του σώματος.  Νομίζω έληξε το ζήτημα. 

 Τι θέλετε; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Απλώς, κυρία Πρόεδρε, το συγκεκριμένο ζήτημα, κατά τη δική μας εκτίμηση, δε χρήζει εξέτασης από την 
επιτροπή Εξωτερικών.  Δεν είναι ζήτημα αν υπάρχει εισβολή και κατοχή στην Κύπρο.  Υπάρχει, είναι δεδομένο.  
Ότι αυτή η Βουλή, όλα τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να στηρίξουν αυτό που εισηγείται το ΕΛΑΜ νομίζω ότι 
είναι αυτονόητο, για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της πατρίδας μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να τοποθετηθείτε και στην επιτροπή και έχετε το δικαίωμα να το πράξετε, αλλά ας μη δώσουμε την 
εντύπωση ότι το ψήφισμα αφορά μόνο την τουρκική εισβολή.  Αφορά χίλια δυο άλλα, τα οποία πρέπει να 
μελετηθούν, και αυτή είναι η διαδικασία η οποία προνοείται και ακολουθείται κάθε φορά, εκτός αν κριθεί ένα 
ζήτημα ως κατεπείγον, που βεβαίως και εκεί υπάρχει άλλη διαδικασία και εξετάζεται αυθημερόν μετά από 
διαβούλευση. 

 Κύριε Λουκαΐδη, έχετε τον λόγο. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ο κανονισμός δεν επιτρέπει να ζητούμε τον λόγο και ο καθένας να ξεκινά να λέει αυτό 
που νομίζει ότι είναι σημαντικό, αλλά είναι εκτός ημερήσιας διάταξης.  Ξεκινήσαμε με τη συζήτηση των 
νομοσχεδίων που είναι ενώπιόν μας και θέλω να απευθύνω θερμή παράκληση…  Κατανοώ τα κίνητρα τα δικά 
σας, να θέλετε να δώσετε την ελευθερία να πει ο καθένας εκείνο που αισθάνεται, αλλά είμαστε Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Όχι κέντρο ψυχοθεραπείας.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Πραγματικά, διότι μπορώ να σας πω αυτά που συζητήσαμε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα και αφορούν 
διαδικαστικά ζητήματα.  Δεν έπρεπε να πάει στην επιτροπή Παιδείας θέμα που βρίσκεται στη Νομικών.  Δεν 
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μπορεί η επιτροπή Θεσμών να συζητά θέμα που έπρεπε να πάει στη Σύσκεψη Αρχηγών -και θα σας τα θέσουμε- 
αλλά εννά ξεκινήσουμεν να λέμεν ο καθένας τζιείνον που νομίζει ότι μπορεί να λέει έξω ʼπού τη διαδικασία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Η θερμή παράκληση είναι να τηρείται ο κανονισμός από όλους μας.  Έχουμε ευθύνη πρώτα απ’ όλα εμείς 
να μην εκτρεπόμαστε, ενδεχομένως για να κερδίσουμε εντυπώσεις, αλλά, αφού εξεκίνησεν αυτή η συζήτηση, η 
Σύσκεψη Αρχηγών πολύ απλά έκανε αυτό που κάμνει σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, εκτός και αν 
προκύπτει απόλυτη ανάγκη με τη διαδικασία του κατεπείγοντος να προωθηθεί κάτι στη Βουλή που έσιει να κάνει 
με ψήφισμα.  Έτσι εκάναμεν για πολύ σημαντικό θέμα, όπως ήταν η Αμμόχωστος, έτσι εκάναμεν με χίλια δυο 
πολύ σημαντικά ζητήματα, που τα παραπέμπουμε στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.  Δεν υπήρχε 
τίποτε κατεπείγον.  Μπορεί να συζητηθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρία της Εξωτερικών τζιαι να προωθηθεί…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Στην ολομέλεια. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 …αφού συζητηθεί, για να ψηφιστεί ή να καταψηφιστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Έχετε δίκαιο για την τήρηση του κανονισμού.  Νομίζω έληξε το ζήτημα, μην μπούμε σε διάλογο.  Βεβαίως, 
δεν μπορώ να γνωρίζω εκ προοιμίου για ποιο λόγο ζητεί τον λόγο ένας βουλευτής ή μία βουλεύτρια.  Ήλπιζα ότι 
θα ήταν για διαδικαστικό. 

 Θέλετε να πείτε κάτι διαφορετικό;  Έληξε το ζήτημα, κύριε Χρίστου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Μα, εμάς δε μας δίνετε τον λόγο.  Θα τον δώσετε για τρίτη φορά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε σας είδα.  Θα σας τον δώσω. 

 Πείτε μας.  Έχετε τον λόγο.  Δε σας πρόσεξα, απολογούμαι. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, επειδή μετείχα και εγώ σε αυτή τη σύσκεψη και όντως τέθηκε το θέμα του ψηφίσματος 
από πλευράς των συναδέλφων, όμως, εάν σεβόμαστε αυτό το κοινοβούλιο, αν σεβόμαστε τις διαδικασίες και 
τους κανονισμούς, οφείλουμε πρώτα εμείς οι βουλευτές να τηρούμε αυστηρά και τυπικά αυτούς τους 
κανονισμούς, για να αναβαθμίζουμε και το κύρος και το στάτους αυτού του κοινοβουλίου.  Είναι καιρός πλέον, 
με όλο τον σεβασμό προς όλους μας, να σταθούμε σε κάποιες αρχές, σε κάποιες αξίες, για να μπορέσει και ο 
κόσμος να αντιληφθεί ότι αυτό το κοινοβούλιο προσφέρει και κάνει τη δουλειά του όπως το σύνταγμα του έχει 
αναθέσει τον ρόλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Για το ψήφισμα τώρα.  Όντως τέθηκε.  Μπορεί και εμείς να έχουμε απόψεις, γιατί μπορεί να βάλουμε πιο 
εθνικά στοιχεία μέσα σε αυτό το ψήφισμα.  Μπορεί να είναι χαμηλών τόνων.  Μπορεί να βάλουμε πιο αυξημένα.  
Επομένως, είναι λογικό να πάει στην αρμόδια επιτροπή.  Εκεί οι συνάδελφοι που ασχολούνται, που είναι η 
αρμοδιότητά τους, να το δουλέψουν και να μας φέρουν ένα ψήφισμα.  Γιατί, αντιλαμβάνεστε, θα κάτσουμε εδώ 
τώρα να συζητάμε ένα ψήφισμα το οποίο δεν είναι επείγον ή στον βαθμό που εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι 
επείγον αυτή τη στιγμή.  Και χάλασε ο κόσμος σε δεκαπέντε μέρες, μετά το Πάσχα, να κάτσουμε να το δούμε και 
να φτιάξουμε ένα ψήφισμα που να αποδίδει πραγματικά τη θέληση του κυπριακού λαού; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεωνίδου. 

 Νομίζω έληξε το θέμα. 
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 Προχωράμε λοιπόν στα δύο πρώτα θέματα στην ημερήσια διάταξη, που έχουν κοινή έκθεση και 
τιτλοφορούνται «Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021» και «Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

 Παράλειψή μου να αναφέρω, αφού διάβασα τον τίτλο, ότι ο κ. Λουκαΐδης έχει ζητήσει στη Σύσκεψη 
Αρχηγών αναβολή των δύο πρώτων θεμάτων και, νοουμένου ότι δεν υπήρξε και δεν υπάρχει καμία ένσταση, θα 
προχωρήσουμε στο τρίτο θέμα… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θέλουμεν να πάει τζιαι στην επιτροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να πάει και στην επιτροπή. 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Χρίστου. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εμείς διαφωνούμε και με την αναβολή και με το να πάει στην επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Η κ. Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, συζητήθηκαν σε δύο συνεδρίες τα εν λόγω νομοσχέδια.  Αφορούν στην ουσία παράταση 
των προθεσμιών που μπορεί να δώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη δημοσίευση αυτών στην Επίσημη 
Εφημερίδα, έτσι ώστε να έχουν την ισχύ του νόμου, αντί να γίνεται «on a case by case basis», όπως γινόταν στο 
παρελθόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, από τη στιγμή που ζητείται όμως και αντιλαμβάνομαι έχουν συγκεκριμένες απορίες οι 
συναδέλφοι, με την ένσταση του κ. Χρίστου θα πάει πίσω και στην επιτροπή… 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Καυκαλιά; 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει ζήτημα, υπάρχει λόγος επί της ουσίας.  Έχουμε και πρόταση, γιατί νομίζω ότι 
έχει μια πτυχή την οποία δεν αγγίξαμε στο βάθος που έπρεπε, οπόταν νομίζω δε χαλά ο κόσμος και δεν έχει να 
κάνει με καμία σκοπιμότητα… 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Εντάξει, κυρία Πρόεδρε, να πάει πίσω στην επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, έληξε. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 …κανένα υπολογισμό σε ό,τι αφορά στη σύνθεση σήμερα της ολομέλειας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καυκαλιά. 
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 Θα πάει πίσω στην επιτροπή και είμαι σίγουρη θα έχετε τον χρόνο να επιλύσετε απορίες ή να 
προσεγγίσετε άλλες διαστάσεις που τίθενται.  

 Προχωράμε στο υπ’ αριθμόν 3 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021». 

 Κύριε Γεωργίου, παρακαλώ πολύ τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στην 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να απαιτεί από τα νομικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση για εξασφάλιση 
άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος την καταβολή σε αυτήν του συνόλου των εξόδων που αφορούν στην 
εξέταση της αίτησής τους. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο 
περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης  

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους  

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Απριλίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.  

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε 
να παρασχεθεί η ευχέρεια στην ΚΤΚ να απαιτεί από τα νομικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση για 
εξασφάλιση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος την καταβολή σε αυτήν του συνόλου των εξόδων που 
αφορούν στην εξέταση της αίτησής τους. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο ζητήθηκε η γνώμη της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθότι σύμφωνα με την Απόφαση 98/415/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 
σχετικά με τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις εθνικές αρχές για τα σχέδια νομοθετικών 
διατάξεων οι εθνικές αρχές έχουν υποχρέωση να ζητούν τη γνώμη της ΕΚΤ για κάθε σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης 
που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. 

 Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ με επιστολή της ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2021 ενημέρωσε τον Υπουργό 
Οικονομικών ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι συμβατές με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών 
καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία 
των πιστωτικών ιδρυμάτων», σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι η είσπραξη των ετήσιων εποπτικών τελών 
από την ΕΚΤ δε θίγει το δικαίωμα των αρμόδιων εθνικών αρχών να εισπράττουν τέλη σύμφωνα με το οικείο 
εθνικό δίκαιο.  Όπως αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή, η ΕΚΤ θεωρεί ότι δεν απαιτείται η έκδοση επίσημης 
γνώμης, καθότι το δικαίωμα των εθνικών αρχών να εισπράττουν τέλη ρυθμίζεται στη βάση εθνικής νομοθεσίας. 

 Οι εκπρόσωποι της ΚΤΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου 
δηλώνοντας παράλληλα ότι η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη, καθότι στην ισχύουσα νομοθεσία δε γίνεται 
πρόβλεψη αναφορικά με την επιβολή τελών σε νομικό πρόσωπο για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας 
πιστωτικού ιδρύματος.  

 Όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν, σε άλλες σχετικές νομοθεσίες που προβλέπουν για την αδειοδότηση 
εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος περιλαμβάνονται 
σχετικές διατάξεις που αφορούν στην επιβολή χρεώσεων για την εξέταση της αίτησης αδειοδότησης και συναφώς 
κρίνεται σκόπιμο όπως η πρακτική αυτή ισχύσει και για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο υπό αναφορά 
νομοσχέδιο. 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με τους ίδιους αρμοδίους, η διαδικασία καταβολής των τελών αδειοδότησης, καθώς 
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και το ύψος αυτών θα ρυθμιστεί με την έκδοση σχετικής οδηγίας από την ΚΤΚ.  

 Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
υπό αναφορά νομοσχεδίου.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης την επιτροπή απασχόλησε ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του τέλους που 
θα καταβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα και κατά πόσο αυτό πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αναλογικότητας.  Περαιτέρω, ζητήθηκε από την ΚΤΚ η κατάθεση στοιχείων για το ύψος των τελών που 
επιβάλλονται για το σκοπό αυτό από άλλα κράτη μέλη της Ευρωζώνης.  

 Στη βάση των διαμειφθέντων οι εκπρόσωποι της ΚΤΚ δήλωσαν ότι η ΚΤΚ βρίσκεται σε διαδικασία 
επεξεργασίας σχετικής Οδηγίας που αφορά στη ρύθμιση του ύψους των τελών που θα επιβάλλονται, χωρίς 
ωστόσο να υπάρξει κατάληξη κατά πόσο θα λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος του πιστωτικού ιδρύματος για 
σκοπούς αναλογικότητας, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι κατά την επιβολή των τελών η ΚΤΚ θα 
εφαρμόζει την αρχή της ισότητας για ομοιογενείς οντότητες, οι οποίες υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.  

 Σημειώνεται ότι η ΚΤΚ με ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 8 Απριλίου 2022 ενημέρωσε την επιτροπή 
αναφορικά με τις χρεώσεις που επιβάλλονται σε άλλα κράτη μέλη για την αδειοδότηση πιστωτικών ιδρυμάτων.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου στο στάδιο της συζήτησής του από την 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας, καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία. 
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 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 4 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το 
άρθρο 12.1) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων 
και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος   Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης   Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης   Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά   Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου   Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού   Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Απριλίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ).  

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, 

 
 Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το άρθρο 12.1) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση 
στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των Οδηγιών 
2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ». 

 Κατά τη συζήτηση η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι στο πλαίσιο εναρμόνισης με 
άλλη ευρωπαϊκή Οδηγία εκ παραδρομής απαλείφθηκε πρόνοια που με το υπό αναφορά νομοσχέδιο 
επαναφέρεται.  

 Επιπροσθέτως, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η εθνική νομοθεσία λόγω αυτού 
βρίσκεται σε εναρμονιστικό κενό, με το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει εναντίον της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι η πρόνοια που εκ παραδρομής διαγράφηκε και επαναφέρεται με τον προτεινόμενο νόμο 
θέτει ως ελάχιστο όριο αρχικού ή χωριστού ίδιου κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος τα πέντε εκατομμύρια ευρώ 
(€5.000.000) για σκοπούς χορήγησης άδειας έναρξης δραστηριότητας από την ΚΤΚ. 

 Ο εκπρόσωπος της ΚΤΚ ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει χορηγηθεί 
άδεια έναρξης δραστηριότητας κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο υφίσταται το εναρμονιστικό κενό. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου στο στάδιο της συζήτησής του από την 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το πέμπτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 5 θέματος είναι η κατάργηση και επαναθέσπιση του περί Ελέγχου Ρευστών 
Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών 
Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμου για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του «Κανονισμού (ΕΚ) 2018/1672 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών 
διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1889/2005», καθώς και διατάξεων για την άσκηση ελέγχων σε ρευστά διαθέσιμα που εισέρχονται ή εξέρχονται 
στην/από τη Δημοκρατία από/προς άλλο κράτος μέλος. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της 

Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2021» 
Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους  

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 
 Αντρέας Καυκαλιάς     

 H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Απριλίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Τελωνείων 
του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση και επαναθέσπιση νομοθεσίας για σκοπούς εφαρμογής των 
προνοιών του Κανονισμού (ΕΚ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση, 
καθώς και διατάξεων για την άσκηση ελέγχων σε ρευστά διαθέσιμα που εισέρχονται ή εξέρχονται στην/από τη 
Δημοκρατία από/προς άλλο κράτος μέλος.  

 Ειδικότερα, ο Κανονισμός (ΕΚ) 2018/1672 συμπληρώνει το νομικό πλαίσιο για την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που 
προβλέπεται με βάση την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849, θεσπίζοντας ένα σύστημα ελέγχου των συνοδευόμενων ή 
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ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι αρμόδιοι εκπρόσωποι, με τον προτεινόμενο νόμο επιχειρείται η 
διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας με τη θέσπιση 
νομοθετικών ρυθμίσεων για τον αποτελεσματικό έλεγχο της μεταφοράς ρευστών διαθεσίμων. 

 Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο το οποίο καταργεί και αντικαθιστά τον βασικό νόμο που διέπει τον έλεγχο 
των ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται στην ΕΕ [Ν. 53(Ι)/2009] προτείνεται μεταξύ άλλων όπως 
κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος ή εξέρχεται από 
αυτή προς τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα ή χρυσό αξίας ίσης ή μεγαλύτερης 
των €10.000 υποχρεούται να τα δηλώνει γραπτώς σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων κατά την 
είσοδό του ή την έξοδό του και να τα καθιστά διαθέσιμα προς έλεγχο. 

 Περαιτέρω, διευρύνεται το νομοθετικό πλαίσιο με την εισαγωγή υποχρέωσης γνωστοποίησης 
ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων, δηλαδή ρευστών που αποτελούν μέρος αποστολής χωρίς μεταφορέα, ώστε, 
σε περίπτωση που ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 σε οποιαδήποτε 
συσκευασία εισέρχονται στην ή εξέρχονται από τη Δημοκρατία, ο αποστολέας ή ο παραλήπτης ή εκπρόσωπός 
τους να έχει την υποχρέωση όπως υποβάλει σε αρμόδιο λειτουργό γραπτή δήλωση γνωστοποίησης εντός 
προθεσμίας τριάντα ημερών. 

 Επιπροσθέτως των πιο πάνω, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αυστηροποιούνται οι ποινές που 
επιβάλλονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να δηλώσει σε αρμόδιο λειτουργό μεταφερόμενα ρευστά 
διαθέσιμα ή προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή δήλωση με την επιβολή χρηματικής ποινής μέχρι €100.000 
ή με την επιβολή ποινής φυλάκισης μέχρι τρία χρόνια ή την επιβολή και των δύο αυτών ποινών μαζί.  Τόσο τα 
συνοδευόμενα όσο και τα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα για τα οποία δεν υποβάλλεται δήλωση ή η δήλωση που 
έχει υποβληθεί είναι αναληθής δύναται να κατακρατηθούν ή να κατασχεθούν ως υποκείμενα σε δήμευση δυνάμει 
των διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα. 

 Σημειώνεται ότι η Δημοκρατία οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου από τις 3 
Ιουνίου 2021, ενώ η κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων έγινε στις 16 Ιουνίου 2021. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου στο στάδιο της συζήτησής του από την 
ολομέλεια του σώματος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές ή ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Αρμόδια αρχή.  Άρθρο 3. 

 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 4. 

Δήλωση συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων.  Άρθρο 5. 

Παράλειψη δήλωσης συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων.  Άρθρο 6. 

Υποχρέωση γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων.  Άρθρο 7. 

Παράλειψη δήλωσης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων.  Άρθρο 8. 

Αυτεπάγγελτες δηλώσεις.  Άρθρο 9. 

Διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στη ΜΟΚΑΣ.  Άρθρο 10. 

Προστασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Άρθρο 11. 

Διενέργεια ελέγχου.  Άρθρο 12. 

Εξουσία Διευθυντή για συμβιβασμό αδικημάτων.  Άρθρο 13. 

Διενέργεια ανακρίσεων.  Άρθρο 14. 

Απόδειξη ορισμένων ζητημάτων.  Άρθρο 15. 

Έκδοση κανονισμών και γνωστοποιήσεων.  Άρθρο 16. 
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Κατάργηση Νόμου.  Άρθρο 17. 

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 18. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 έως 18 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το έκτο θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 6 θέματος είναι η τροποποίηση των περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) Κανονισμών, ώστε να υιοθετηθεί η 
υποχρέωση της Δημοκρατίας να ενημερώνει τις αρμόδιες φορολογικές αρχές κρατών μελών που εμπλέκονται 
σε επίλυση φορολογικής διαφοράς σχετικά με τον διορισμό συμβουλευτικής επιτροπής και ανεξάρτητων 
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προσωπικοτήτων από τον Υπουργό Οικονομικών και να διασαφηνιστεί ότι οι πρόνοιες των βασικών κανονισμών, 
οι οποίες προβλέπουν για την υποβολή ενστάσεων, παροχή πληροφοριών και για άλλα συναφή ζητήματα σε 
σχέση με φυσικά πρόσωπα και μικρότερες επιχειρήσεις, δεν αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις που αποτελούν 
τμήμα συγκροτήματος μεγάλου μεγέθους, προς επίτευξη πλήρους εναρμόνισης με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 
του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2017 για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς 
«Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» 
Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 
 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης 
 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 
 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 
 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 
 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς 
σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 28 Μαρτίου και στις 4 Απριλίου 2022.  Στο πλαίσιο 
των συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος 
Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου (ΚΤΚ), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 
και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών παρέστη επίσης το μέλος της επιτροπής κ. 
Σωτήρης Ιωάννου. 
 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (8) του άρθρου 36Γ του 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί 
πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2017 για τους 
μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, η προώθηση των προτεινόμενων 
κανονισμών είναι αναγκαία, καθότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει στη Δημοκρατία αιτιολογημένη 
γνώμη για τη μη ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία επιμέρους προνοιών της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852.  

 Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, με τους προτεινόμενους κανονισμούς υιοθετείται η 
υποχρέωση της Δημοκρατίας να ενημερώνει τις αρμόδιες φορολογικές αρχές κρατών μελών που εμπλέκονται 
σε επίλυση φορολογικής διαφοράς σχετικά με τον διορισμό συμβουλευτικής επιτροπής και ανεξάρτητων 
προσωπικοτήτων από τον Υπουργό Οικονομικών και διασαφηνίζεται ότι οι ειδικές πρόνοιες των βασικών 
κανονισμών, που προβλέπουν για την υποβολή ενστάσεων, παροχή πληροφοριών και για άλλα συναφή 
ζητήματα σε σχέση με φυσικά πρόσωπα και μικρότερες επιχειρήσεις, δεν αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις που 
αποτελούν τμήμα συγκροτήματος μεγάλου μεγέθους. 

 Οι εκπρόσωποι της ΚΤΚ, του ΣΕΛΚ και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου συμφώνησαν με τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών. 

 Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, εισηγήθηκαν την επαναδιατύπωση των αναφορών σε μεγάλες 
επιχειρήσεις και σε τμήμα συγκροτήματος μεγάλου μεγέθους, ώστε να συνάδουν με τους αντίστοιχους όρους 
που περιλαμβάνονται στον περί Εταιρειών Νόμο. 

 Η επιτροπή, στη βάση των πιο πάνω, κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως μελετήσει την εισήγηση 
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και καταθέσει ενώπιόν της, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, νέο κείμενο 
κανονισμών. 

 Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής, στις 16 Μαρτίου 2022, 
αναθεωρημένο κείμενο κανονισμών, με το περιεχόμενο του οποίου συμφώνησαν τόσο η εκπρόσωπος της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας όσο και οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες 
του νομοσχεδίου, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος 
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της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της 
Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη 
συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, 
υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, εισηγούνται την έγκρισή 
τους.  

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί των κανονισμών κατά τη 
συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής επί των κανονισμών; 

 Όχι. 

 Προχωράμε στην έγκριση των κανονισμών.   

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 7 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα 
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022». 

 Παρακαλώ, κύριε Γεωργίου, τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 7 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων 
Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας 
Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί η υφιστάμενη νομοθεσία με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης Κανονισμούς, να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων μέσης εκπαίδευσης και να 
καταστεί εφικτή η διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης τον Ιούνιο του 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 
Παρόντες:  
 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσανθος Σαββίδης Ανδρέας Αποστόλου 

 Γιώργος Κάρουλλας Αλέκος Τρυφωνίδης 



 
 

1836 
 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, 
που πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2022.  Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.  Η Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το εν λόγω νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α της Βουλής των Αντιπροσώπων λόγω των επιδιωκόμενων ρυθμίσεων και της 
ανάγκης ψήφισής του εντός του μηνός Απριλίου. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 
Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμου, ώστε να 
εναρμονιστεί η υφιστάμενη νομοθεσία με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
Κανονισμούς, να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων μέσης εκπαίδευσης, καθώς και να καταστεί 
εφικτή η διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης τον Ιούνιο του 2022. 

 Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Τον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση των παγκύπριων εξετάσεων απόλυσης για τη γ΄ τάξη λυκείου.  Σημειώνεται ότι λόγω του 
διαχωρισμού των εξετάσεων σε εξετάσεις απόλυσης και πρόσβασης είναι απαραίτητος ο καθορισμός της 
ημερομηνίας έναρξης των εξετάσεων πρόσβασης πριν από τη λήξη των ανεξετάσεων, ούτως ώστε να 
δοθεί χρόνος για την ολοκλήρωσή τους μέχρι το τέλος Ιουνίου. 

2. Την απαγόρευση στους μαθητές της γ΄ τάξης λυκείου να συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 
Πρόσβασης σε περίπτωση που υστερούν και παραπέμπονται σε ανεξετάσεις, καθώς και σε περίπτωση 
μη πλήρους φοίτησης, όπως προβλέπεται στους πιο πάνω σχετικούς κανονισμούς για τη λειτουργία των 
δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης. 

3. Την κατάργηση της προβλεπόμενης στην ισχύουσα νομοθεσία επιτροπής ελέγχου, ώστε για κάθε 
εξεταζόμενο μάθημα να συστήνεται μια επιτροπή θεματοθέτησης αντί δύο επιτροπές θεματοθετών. 

4. Την παροχή της δυνατότητας στην αρμόδια αρχή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας να εκδίδει 
διάταγμα για αναθεώρηση του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης μετά την 31η Ιανουαρίου. 

 Σημειώνεται ότι ενώπιον της επιτροπής εκκρεμεί νομοσχέδιο με το οποίο προτείνεται η αντικατάσταση της 
υφιστάμενης νομοθεσίας για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ.  Ειδικότερα, το 
εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή τον Μάρτη του 2022 και η επιτροπή είχε την ευκαιρία να το εξετάσει 
σε δύο συνεδρίες της, στο πλαίσιο των οποίων διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρκετών διαφωνιών από πλευράς των 
εμπλεκόμενων μερών σε σχέση με τις πρόνοιές του, καθώς και η αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης της μελέτης 
του για προώθησή του προς ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος πριν από την καθορισμένη ημερομηνία 
έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης του 2022. 

 Ως εκ τούτου, το αρμόδιο υπουργείο έκρινε σκόπιμο στο παρόν στάδιο να προωθήσει νέο νομοσχέδιο 
προς κατάθεση στη Βουλή με συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των σχολείων μέσης 
εκπαίδευσης και τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων. 

 Παράλληλα, σημειώνεται ότι η επιτροπή στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης εξέτασης συζήτησε την ανάγκη 
τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα 
ΑΑΕΙ, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων μέσης εκπαίδευσης και η διεξαγωγή 
των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης του Ιουνίου του 2022.  Ειδικότερα, στην πιο πάνω συνεδρία 
διαπιστώθηκε ότι στο παρόν στάδιο λόγω του μικρού χρονικού περιθωρίου για έγκαιρη και ολοκληρωμένη 
ρύθμιση του όλου θέματος της διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων πρέπει να τροποποιηθούν 
συγκεκριμένες διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή διεξαγωγή των 
Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης για τη φετινή χρονιά. 

 Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της πιο πάνω αυτεπάγγελτης συζήτησης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
ενώπιον της επιτροπής η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Επίτροπος 
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών 
Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και της ΠΣΕΜ.  Η Κυπριακή Παιδοβουλή, παρ’ 
όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.  Περαιτέρω, όλοι όσοι κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν στη συνεδρία της πιο πάνω αυτεπάγγελτης εξέτασης συμφώνησαν ότι στο παρόν στάδιο πρέπει 
να επέλθουν μόνο οι αναγκαίες τροποποιήσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή 
διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης για τη φετινή χρονιά. 
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 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, το οποίο τροποποιεί συγκεκριμένες διατάξεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας, η επιτροπή ζήτησε και έλαβε διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους του αρμόδιου 
υπουργείου σε σχέση με διάφορα επιμέρους θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων 
Πρόσβασης. 

 Σε μεταγενέστερο στάδιο της συνεδρίας της επιτροπής, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού απέστειλε υπόμνημα στην επιτροπή, στο οποίο μεταξύ άλλων καταγράφεται η διαφωνία της όσον αφορά 
την απόλυτη απαγόρευση συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης ομάδας παιδιών που για 
ορισμένους λόγους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν απολυτήριο πριν από τη διεξαγωγή των εν λόγω εξετάσεων, 
παρ’ όλο που τους παρέχεται η δυνατότητα απόλυσης μέσω της διαδικασία των ανεξετάσεων.  Ειδικότερα, στο 
πιο πάνω υπόμνημα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις παραβιάζουν τις αρχές της μη 
διάκρισης και του συμφέροντος του παιδιού, οι οποίες κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού.  Όσον αφορά την κατάργηση της επιτροπής ελέγχου, η πιο πάνω αξιωματούχος στο 
υπόμνημά της επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η δυνατότητα ελέγχου από ένα άλλο σώμα ανεξάρτητο από το 
πρώτο ενισχύει τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αποτελεσματικότητας. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε 
όπως τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε σ’ αυτό να προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Να παραχωρείται σε όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης του λυκειακού κύκλου το δικαίωμα 
συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, εφόσον δεν παραμένουν στάσιμοι λόγω του αριθμού 
των απουσιών τους.  Όσον αφορά τους ανεξεταστέους μαθητές, θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης και, σε περίπτωση που επιτύχουν σε αυτές, πρέπει να εξασφαλίσουν 
και απολυτήριο, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέση σε δημόσιο ΑΑΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας. 

2. Να περιληφθούν οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι του Γυμνασίου Λυκείου Κάτω Πύργου, 
οι οποίοι φοιτούσαν σ’ αυτό τουλάχιστον κατά το τελευταίο έτος φοίτησής τους στον λυκειακό κύκλο, στους 
δικαιούχους των υπεράριθμων θέσεων όπως αυτές καθορίζονται από την αρμόδια αρχή και κατανέμονται 
κατ’ έτος σε συγκεκριμένες σχολές/τμήματα. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού επιφυλάχθηκε να 
τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω κατά τη 
συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ναι, κύριε Σαββίδη.  Στο βήμα;  Ωραία! 

 Και εσείς, κύριε Χριστοφίδη;  Ωραία, να σας σημειώσουμε αμέσως. 

 Ο κύριος Χριστοφίδης, ο κύριος Τρυφωνίδης.  Ωραία!  

 Παρακαλώ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Οι κόποι και τα όνειρα και οι μόχθοι των μαθητών μας καθορίζονται από τις εξετάσεις, τις παγκύπριες 
εξετάσεις, που φέτος έχουν μια ιδιαιτερότητα, υπό την έννοια ότι θα συμμετάσχουν μόνο οι μαθητές, μαθήτριες 
που θέλουν να διεκδικήσουν θέση στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδος και στις 
στρατιωτικές σχολές.  Να πούμε ότι την κατανομή των θέσεων στην Κύπρο έχει το δικό μας υπουργείο και για 
τις θέσεις στην Ελλάδα το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

 Να πούμε ότι λόγω της πλήρους εφαρμογής των εξετάσεων των τετραμήνων προέκυψε πρόβλημα με τα 
χρονοδιαγράμματα διεξαγωγής των εξετάσεων, με αποτέλεσμα να προκύψει θέμα με την ομάδα μαθητών που 
μένουν ανεξεταστέοι.  Τελικά, μετά από διαβούλευση της επιτροπής μαζί με το Υπουργείο Παιδείας και την καλή 
θέληση όλων, καταφέραμε να βρούμε τη χρυσή τομή και έτσι θα μπορούν οι ανεξεταστέοι να συμμετάσχουν στις 
παγκύπριες εξετάσεις, αν και εφόσον καταφέρουν να εξασφαλίσουν το απολυτήριό τους πριν από τη διεξαγωγή 
των παγκύπριων εξετάσεων. 

 Να πούμε επίσης ότι με πρωτοβουλία του προέδρου της επιτροπής, του κ. Παύλου Μυλωνά, αλλά και την 
ομόφωνη απόφαση των μελών της επιτροπής μοριοδοτούμε τα παιδιά που φοιτούν στο Λύκειο Πύργου, ώστε 
αυτά τα αδικημένα παιδιά που δεν έχουν τες ίσες ευκαιρίες με τα παιδιά των πόλεων να εξασφαλίσουν την 
πολυπόθητη θέση στο πανεπιστήμιο. 
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 Τέλος, θεωρώ ότι ως Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας πρέπει να 
διαπραγματευτούμε με την Ελληνική Δημοκρατία για τις θέσεις που παραχωρεί για τα δικά μας παιδιά να 
διεξάγεται δεύτερη κατανομή.  Γιατί το λέω;  Γιατί γινόμαστε μάρτυρες να χάνονται θέσεις στις περιπτώσεις που 
ένα παιδί εξασφαλίσει θέση σε Κύπρο και Ελλάδα και επιλέξει να παραμείνει στην Κύπρο, η θέση που εξασφάλισε 
στην Ελλάδα χάνεται και δε δίνεται σε άλλο παιδί.  Σκεφτείτε, ένα παιδί το οποίο εξασφάλισε μια εξαιρετική 
βαθμολογία, για παράδειγμα πέρσι είχαμε παιδί με 19,156 και δεν πήρε την πολυπόθητη θέση στην ιατρική σε 
Κύπρο και Ελλάδα και είχαμε δέκα παιδιά που πέρασαν Κύπρο και Ελλάδα, έμειναν στην Κύπρο και αυτές οι 
θέσεις, οι δέκα θέσεις της ιατρικής, έχουν χαθεί.  Θεωρώ ότι πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να εισακούσει την 
αγωνία αυτών των παιδιών και να πείσουμε την Ελληνική Δημοκρατία ότι οι θέσεις αυτές δεν πρέπει να χάνονται 
για τα δικά μας παιδιά. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Κύριε Τρυφωνίδη.  Κύριε Τρυφωνίδη, ζητήσατε τον λόγο; 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, σας ακούμε. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Με το σχετικό νομοσχέδιο, κυρία Πρόεδρε, απλά αγγίζομε τις ημερομηνίες και κάποια θέματα, για να 
μπορούν να γίνουν, να διεξαχθούν οι παγκύπριες εξετάσεις και οι εξετάσεις των τετραμήνων.  Να πούμε εδώ ότι 
στην ουσία το θέμα θα εξεταστεί την ερχόμενη Δευτέρα σε έκτακτη συνεδρία της επιτροπής Παιδείας, η συνολική 
αξιολόγηση των τετραμήνων. 

 Να σημειώσω και εγώ με τη σειρά μου ότι δίνομε, αν θέλετε, έτσι, με τη συναίνεση όλης της επιτροπής 
Παιδείας, το δικαίωμα στους μαθητές που μένουν ανεξεταστέοι να παρακαθίσουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και 
το τελευταίο είναι μια αρχή που κάνουμε για την Τηλλυρία, να δώσουμε το δικαίωμα της μοριοδότησης των 
αποφοίτων του Λυκείου Τηλλυρίας, για να έχουν το 10%, τη δυνατότητα για ένταξη στα πανεπιστήμια ως 
υπεράριθμων.  Αυτό δε σημαίνει ότι είμαστε εναντίον άλλων παιδιών, αλλά σε αυτή την περιοχή την ακριτική, την 
περίκλειστη, που αντιμετωπίζει χίλιες δυσκολίες, με αυτά τα παιδιά που έμειναν στην περιοχή Τηλλυρίας, 
θέλουμε να τους δώσουμε αυτό το δικαίωμα και είναι η αρχή αυτή, γιατί μετέπειτα θα προσπαθήσουμε να 
δώσουμε και άλλα κίνητρα, ούτως ώστε να μείνει ο κόσμος στην περιοχή της Τηλλυρίας και να έχει όλα εκείνα 
τα δικαιώματα που έχουν τα άλλα παιδιά και την πρόσβαση στα πανεπιστήμια. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κύριος Χριστοφίδης. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Τρία πολύ σύντομα σημεία, κυρία Πρόεδρε. 

 Πρώτον, θέλω να επισημάνω ότι, ενώ υπήρχε μια πολιτική απόφαση σχεδόν από την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς, ήρθαμε στον Απρίλη με τη μέθοδο του κατεπείγοντος να γίνουν εκείνες οι ρυθμίσεις που 
έπρεπε να γίνουν, για να μπορέσουν να διεξαχθούν οι παγκύπριες εξετάσεις χωρίς προβλήματα -και το 
σημειώνω- διότι δυστυχώς με το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι το μόνο ή το πρώτο παράδειγμα που στέλνει το 
μήνυμα όχι απλά καθυστέρησης αλλά ουσιαστικά προχειρότητας. 

 Δεύτερον, θέλω να υπογραμμίσω, ότι, ναι, η πλειοψηφία της επιτροπής, με τη στήριξη ασφαλώς τζιαι τη 
δική μας, επέφερε μια πολύ σημαντική τροποποίηση.  Η τροποποίηση δίδει τη δυνατότητα σε έναν σημαντικό 
αριθμό μαθητών οι οποίοι θα είναι ανεξεταστέοι, όταν θα διεξαχθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά σε λίγες 
μέρες μπορεί να πάρουν κανονικότατα το απολυτήριό τους, να διεκδικήσουν και να εξασφαλίσουν θέση στα 
πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου.  Θα έλεγα ότι ιδιαίτερα φέτος, με τα αποτελέσματα που είχαμε στις 
εξετάσεις τετραμήνων για τους τελειόφοιτους μαθητές, ένας σημαντικός αριθμός μαθητών θα αποκλειόταν από 
την εξασφάλιση θέσης στο πανεπιστήμιο, χωρίς ουσιαστικά αυτό να τεκμηριώνεται.   

 Τρίτον, θέλω και εγώ να πω, να κάμω μίαν αναφορά για τον Πύργο Τηλλυρίας.  Έχουμε επισκεφτεί 
αλλεπάλληλες φορές αυτή την ακριτική περιοχή, η οποία ουσιαστικά είναι απομονωμένη.  Έχουμε ακούσει κατά 
καιρούς τα προβλήματα των παιδιών εκεί, που, για να κάμουν ένα φροντιστήριο οτιδήποτε, για παράδειγμα 
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γλώσσας, χρειάζεται να διανύσουν αποστάσεις, δύο ώρες να παν τζιαι δύο ώρες να ’ρτουν και πολλά άλλα 
προβλήματα που υπάρχουν.  Γνωρίζουμε επίσης τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η περιοχή εκεί και 
την ανάγκη οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Πύργου να μείνουν σε εκείνη την περιοχή και είναι γι’ αυτό 
τον λόγο που ομόφωνα η επιτροπή Παιδείας έχει εντάξει το γυμνάσιο και λύκειο εκεί της περιοχής μαζί με τις 
τεχνικές σχολές στα σχολεία τα οποία θα περιλαμβάνονται στο 10% των επιπρόσθετων θέσεων οι οποίες 
δίδονται. 

 Πριν να αφήσω το βήμα, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της επιτροπής Παιδείας για την πολύ 
καλή συνεργασία, ούτως ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. 

 Κυρία Χαραλαμπίδου, θέλατε τον λόγο; 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Τα έχουν πει εξαιρετικά οι συνάδελφοι.  Ο λόγος που ζήτησα να τοποθετηθώ είναι για την αναφορά στον 
Κάτω Πύργο.  Όπως ξέρετε, κατάγομαι από εκείνη την περιοχή και έχω ιδιαίτερες εμπειρίες.  Μεγάλωσαν τα 
ξαδέλφια μου στην περιοχή, ο φίλος μου ο κ. Γιώργος Περδίκης -δε βρίσκεται στο κοινοβούλιο- ο οποίος επίσης 
κατάγεται από τον Κάτω Πύργο, γι’ αυτό όσα έχουν πει όχι μόνο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά 
μπορώ να σας πω ότι οι προσπάθειες των παιδιών εκεί για μάθηση είναι…  Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να σκεφτεί 
ότι, για να πάνε από τον Πύργο στην Πάφο, για να κάνουν ιδιαίτερα, πρέπει να διασχίσουν έναν δρόμο ο οποίος 
είναι πολύ δύσκολος και το κάνουν πολλά από αυτά τα παιδιά καθημερινά, γιατί πρέπει να περάσουν τις εξετάσεις 
τους, τα A Level τους, συνεπώς, ναι, είναι πολύ καλή κίνηση εκ μέρους της επιτροπής Παιδείας και ελπίζω απλώς 
τα παιδιά να κατανοήσουν ότι έχουν συμπαραστάτες στην προσπάθειά τους, θέλουμε να τους δούμε πολίτες 
που να προσφέρουν στην κοινωνία. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαραλαμπίδου. 

 Κύριε Μυλωνά, ζητήσατε τον λόγο; 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Δε θα σας κουράσω από τον πολύτιμο χρόνο της ολομέλειας.  Απλώς, να πω ότι αξίζει να είναι παράδειγμα 
η επιτροπή Παιδείας για όλες τις επιτροπές!  Οι συνάδελφοι του ΑΚΕΛ, ο κ. Χριστοφίδης, ο κ. Καυκαλιάς...  Να 
σου ζήσει η κορούλα, κύριε Χριστόφια, με την ευκαιρία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να σας ζήσει, βεβαίως! 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 ...οι συνάδελφοι του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κ. Κάρουλλας, ο κ. Αλαμπρίτης και ο κ. Μαυρίδης, ο 
Χρύσανθος ο Σαββίδης, η παρότρυνση της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και του κ. Παντελίδη, βουλευτές 
Λευκωσίας, του κ. Τρυφωνίδη από τη ΔΗΠΑ -πρωτοστάτησε μαζί μου και με στήριξε πάρα πολύ- ο κ. Αποστόλου 
από την ΕΔΕΚ… Όλοι δουλέψαμε σκεπτόμενοι το τελικό αποτέλεσμα προς όφελος και των μαθητών του Πύργου 
Τηλλυρίας, αλλά και για το κομμάτι των ανεξεταστέων και για τα θέματα που υπήρχαν διαφορές.  Με τη 
συνεργασία καταφέραμε να έχουμε αποτέλεσμα.  Και νομίζω άξιζε τον κόπο και ως πρόεδρος της επιτροπής να 
πω ότι μαθαίνουμε κι εμείς μέσα από τις διαδικασίες της Βουλής ότι μπορούμε κάποτε να έχουμε και καλά 
αποτελέσματα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως.  Και έγινε και ιδιαίτερη αναφορά και νομίζω αυτό τιμά και τους συναδέλφους και τις 
συναδέλφισσες για το έργο το οποίο επιτελείται στην επιτροπή Παιδείας και συγχαρητήρια και από το προεδρείο, 
κύριε Μυλωνά! 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, έχετε τον λόγο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Είμαι υποχρεωμένος, κυρία Πρόεδρε, πρώτον, να πω ότι αυτό που θα ψηφίσετε σε λίγο ομόφωνα ήταν 
το θέμα που συζητούσαμε τότε που έγινε η θυελλώδης συνεδρία της επιτροπής Παιδείας.  Αυτό είχα εισηγηθεί, 
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εν αντιθέσει με τη θέση των υπολοίπων συναδέλφων μου, που συνηγορούσαν και συνέπλεαν με τη θέση του 
πατριώτη εκείνου κοινοτάρχη, ότι άπαντες οι απόφοιτοι των σχολείων του Κάτω Πύργου πρέπει να εισέρχονται 
άνευ εξετάσεων στο πανεπιστήμιο.   

 Το δεύτερο, να πω ότι πριν από το 2006 οι απολυτήριες εξετάσεις και οι παγκύπριες ήταν δύο διαφορετικές 
εξετάσεις, οι μεν για απόκτηση απολυτηρίου και οι δε για απόκτηση πρόσβασης στα ελληνικά και κυπριακά 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  Τότε, κάποιοι σοφοί εδώ της κοίτης του Πεδιαίου απεφάνθησαν ότι είναι κακό 
πράγμα οι διπλές εξετάσεις και θα πρέπει να τες ενοποιήσουμε.  Τις ενοποίησαν τις εξετάσεις αυτές, παρά τις 
προειδοποιήσεις όλων τότε των στελεχών που καταλάβαιναν τι πήγαινε να γίνει.  Ήταν ο μακαρίτης ο Πεύκιος, 
αν δεν κάμνω λάθος, Υπουργός Παιδείας.  Εφαρμόστηκε για χρόνια πολλά αυτή η υπόθεση και βλέπαμε τα 
αποτελέσματα.  Τώρα με τα τετράμηνα -τα οποία τετράμηνα αργά ή γρήγορα θα πρέπει να καταργηθούν, διότι 
δεν προσφέρουν τίποτε άλλο παρά μία ταλαιπωρία σε καθηγητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές αχρείαστη, 
παντελώς αχρείαστη- τώρα λοιπόν χωρίζουμε ξανά τις εξετάσεις.  Θα είναι οι απολυτήριες και θα είναι και οι 
ανταγωνιστικές για τον βαθμό πρόσβασης.   

 Έχω ακούσει για το Υπουργείο Παιδείας.  Το Υπουργείο Παιδείας, αγαπητοί συνάδελφοι, έφερε ολόκληρο 
νέο νόμο στη Βουλή προς αντικατάσταση του παλαιού, απλώς η επιτροπή Παιδείας έκρινε -και σωστά έκρινε- 
ότι δεν παρείχετο χρόνος να μελετηθεί σωστά, όπως έπρεπε, και να ψηφιστεί ο καινούριος νόμος, γι’ αυτό που 
πάτε να ψηφίστε είναι μόνο ρύθμιση καίριων προνοιών που αφορούν ημερομηνίες.  Σωστά λέχθηκε ότι παλιά, 
για να παρακαθίσει κάποιος σε παγκύπριες, θα έπρεπε προηγουμένως να έχει στο χέρι του απολυτήριο.  Αυτό 
-και είναι προς πίστιν όλων των μελών της επιτροπής- έχει διορθωθεί και έχει διορθωθεί σωστά. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Κάρουλλας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Όντως, στην επιτροπή, με πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας, έχουμε καταλήξει σε αυτό όντως το μικρό 
αποτέλεσμα, μπροστά στα όλα όσα έχουμε μπροστά μας, το οποίο όμως είναι ένα καλό σημάδι και για το μέλλον 
και για τη λειτουργία της επιτροπής μας και αξίζουν σε όλους τους συναδέλφους πραγματικά τα εύσημα. 

 Όντως συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις.  Και οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες γίνονται είτε αυτές αφορούν 
στεγαστικά σχέδια και στον Πύργο της Τηλλυρίας είτε τα ειδικά κριτήρια για τις υπεράριθμες θέσεις στα δημόσια 
πανεπιστήμια όντως βοηθούν αυτά τα κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν στον τόπο.  Σίγουρα, ναι, οι όποιες 
μεταρρυθμίσεις είτε αυτές αφορούν τετράμηνα είτε άλλως πως ειδικά σε μια δύσκολη σχολική χρονιά η οποία 
οδηγείται προς το τέλος της…  Με τη συνεργασία όλων πρέπει να την οδηγήσουμε μέσα από την ομαλή 
λειτουργία προς αίσιο τέλος, ούτως ώστε να διορθωθούν και οι εξετάσεις πρόσβασης, για να αποκτήσουν τα 
παιδιά τις θέσεις στα πανεπιστήμια.  Και μπράβο σε όλους μας στην επιτροπή!  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 17.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 38 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 9; 
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 Είναι ομόφωνο, αντιλαμβάνομαι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι ομόφωνο, όντως. 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 9 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα 
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Είναι ομόφωνο. 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 8 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού 
και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλώ, κύριε Γεωργίου, τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και άλλου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού) Κανονισμών, ώστε να προστεθούν πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται 
δυνατότητα στην Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου (ΕΠΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου να προβαίνει σε 
συγκεκριμένες ενέργειες σε σχέση με την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή πειθαρχικής ποινής στα 
μέλη του ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού. 
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(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τους κανονισμούς «Οι περί 
Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» 
Παρόντες: 
 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος  

 Χρύσανθος Σαββίδης 

Αντρέας Καυκαλιάς  

Χρίστος Χριστόφιας 

 Γιώργος Κάρουλλας 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης  

 Χρίστος Χριστοφίδης 

Ανδρέας Αποστόλου 

Αλέκος Τρυφωνίδης 

Ανδρέας Θεμιστοκλέους 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9, 16, 23 και 30 Μαρτίου 2022.  Στις πιο πάνω συνεδρίες κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.  

 Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 του περί 
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) Κανονισμών με την προσθήκη των 
νέων Κανονισμών 9, 10 και 11, οι οποίοι θα παρέχουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου (ΕΠΕ) 
του Πανεπιστημίου Κύπρου να προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες σε σχέση με την άσκηση πειθαρχικού 
ελέγχου και την επιβολή πειθαρχικής ποινής στα μέλη του ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού.  

 Ειδικότερα, η ΕΠΕ με βάση τα πιο πάνω δύναται να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:   

1.  Να επιβάλλει την αρμόζουσα, υπό τις περιστάσεις, πειθαρχική ποινή, σε περίπτωση καταδίκης μέλους 
του ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού από ποινικό δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει 
έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.  

2.  Να θέτει μέλος του ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού σε διαθεσιμότητα, σε περίπτωση 
που διαταχθεί εναντίον του έρευνα για πειθαρχικά παραπτώματα ή σε περίπτωση έναρξης αστυνομικής 
έρευνας με σκοπό την ποινική δίωξή του. 

3.  Να υποχρεώνει πρόσωπο να εμφανίζεται ενώπιόν της, το οποίο, εάν παραλείπει να εμφανιστεί ή αρνείται 
να απαντήσει σε ερώτηση που τίθεται νόμιμα κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής δίκης, τότε να υπόκειται 
σε χρηματική ποινή πεντακοσίων ευρώ (€500). 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προβλέπεται ότι η περίοδος διαθεσιμότητας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οπότε μπορεί να παραταθεί για 
ακόμα τρεις μήνες.  Επιπροσθέτως, προβλέπεται η αναστολή των ωφελημάτων και εξουσιών όσων προσώπων 
βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, καθώς και η σχετική αναπροσαρμογή του μισθού τους.  Επίσης, προβλέπεται το 
δικαίωμα του πειθαρχικά διωκόμενου προσώπου για ενημέρωση και άσκηση σχετικής ένστασης κατά της 
απόφασης της ΕΠΕ.  

 Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες των πιο πάνω κανονισμών θα ισχύουν κατ’ αναλογία και για τα μέλη του 
ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.   

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις προωθήθηκαν για σκοπούς συμμόρφωσης με παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που 
περιλαμβάνονται σε σχετική έκθεσή της για το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το έτος 2015, στην οποία καταγράφεται 
η ύπαρξη κενού στο νομικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε μέλη του ακαδημαϊκού και 
άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 Επισημαίνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί συζητήθηκαν και κατά την προηγούμενη βουλευτική 
περίοδο από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού σε ορισμένες συνεδρίες της, ωστόσο δεν 
κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί η εξέτασή τους πριν από τη λήξη της εν λόγω βουλευτικής περιόδου και ως εκ 
τούτου η εξέτασή τους συνεχίστηκε και κατά τη νέα βουλευτική περίοδο.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν με την ανάγκη προώθησης των 
προτεινόμενων κανονισμών για τη ρύθμιση του κενού που υπάρχει στην ισχύουσα νομοθεσία.  Ωστόσο, ο 
εκπρόσωπος της συντεχνίας του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου εξέφρασε τη διαφωνία 
του με τις πρόνοιες του νέου Κανονισμού 10 που αφορά στη δυνατότητα της ΕΠΕ να θέτει σε διαθεσιμότητα 
μέλος του ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού.  Ειδικότερα, επισήμανε ότι υφίσταται ενδεχόμενο 



 
 

1843 
 

για καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής, αφού η ΕΠΕ δύναται, επικαλούμενη λόγους δημόσιου 
συμφέροντος και ανεξαρτήτως της βαρύτητας του πειθαρχικού παραπτώματος, να θέτει σε διαθεσιμότητα μέλη 
του ακαδημαϊκού και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού.  Συναφώς, ο πιο πάνω εκπρόσωπος πρότεινε όπως η 
επιβολή από την ΕΠΕ του μέτρου της διαθεσιμότητας επιβάλλεται μόνο για παραπτώματα ή αδικήματα που 
ενέχουν έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, μέλη της επιτροπής συμμερίστηκαν τις θέσεις του εκπροσώπου της 
συντεχνίας του ακαδημαϊκού προσωπικού σε σχέση με τις πρόνοιες του νέου Κανονισμού 10.  Περαιτέρω, 
ηγέρθηκε προβληματισμός από μέλη της επιτροπής σε σχέση και με τις πρόνοιες του νέου Κανονισμού 11, 
σύμφωνα με τις οποίες πρόσωπο το οποίο παρέλειψε να εμφανιστεί ενώπιον της ΕΠΕ, παρ’ όλο που κλήθηκε, 
ή αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα που του υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πειθαρχικής δίκης, είναι ένοχο 
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή.  Ειδικότερα, με βάση τον πιο πάνω 
προβληματισμό, οι πρόνοιες του Κανονισμού 11 ενδεχομένως να εγείρουν ζήτημα παραβίασης ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, καθώς και ζήτημα αναφορικά με τη νομιμότητα της δυνατότητας επιβολής χρηματικής ποινής.  Ως 
εκ τούτου, έγινε εισήγηση από την επιτροπή όπως ο πιο πάνω κανονισμός τύχει σχετικής τροποποίησης, ώστε 
η πειθαρχική διαδικασία εναντίον του πειθαρχικά διωκόμενου μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού να δύναται 
να συνεχιστεί, χωρίς να επηρεάζεται από τις εν λόγω πρόνοιες. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε σχέση με τα πιο πάνω επισήμανε ότι οι 
πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου προβλέπουν τα ίδια με όσα 
προβλέπονται και στη νομοθεσία της δημόσιας υπηρεσίας.  Ειδικότερα, όσον αφορά τον Κανονισμό 10, δε 
συμφώνησε με την άποψη ότι η ΕΠΕ δύναται να χρησιμοποιήσει το πειθαρχικό μέτρο της διαθεσιμότητας 
καταχρηστικά καθότι θα πρέπει να αιτιολογήσει τους λόγους δημόσιου συμφέροντος που έχει επικαλεστεί, ώστε 
να δύναται να θέσει κάποιον σε διαθεσιμότητα. Περαιτέρω, όπως τόνισε, οι πρόνοιες του Κανονισμού 10 
αποσκοπούν στην προστασία της διεξαγωγής της έρευνας και εφαρμόζονται μόνο όταν απαιτείται τέτοια έρευνα 
και εφόσον κριθεί από τα γεγονότα ότι επιβάλλεται η απομάκρυνση του πειθαρχικά διωκόμενου προσώπου από 
τα καθήκοντά του.  Όσον αφορά τις πρόνοιες του Κανονισμού 11, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε ότι αυτές 
κρίνονται αναγκαίες για την προστασία της πειθαρχικής διαδικασίας, αφού ρυθμίζουν την υποχρέωση των 
μαρτύρων που έχουν κληθεί να προσέλθουν ενώπιον της ΕΠΕ. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ζήτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και τη Νομική Υπηρεσία να μελετήσουν τις θέσεις που εκφράστηκαν πιο 
πάνω και να αποστείλουν στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η Νομική Υπηρεσία με επιστολή της, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, απέστειλε 
στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών στο οποίο προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Τροποποιείται η παράγραφος (2) του Κανονισμού 9, ώστε, σε περίπτωση καταδίκης προσώπου από 
ποινικό δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, η ΕΠΕ να μην 
αποφαίνεται από μόνη της κατά πόσο το αδίκημα αυτό ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, αλλά 
να πρέπει να αποστέλλει το αντίγραφο των πρακτικών της ποινικής διαδικασίας στο συμβούλιο του 
πανεπιστημίου για λήψη σχετικής απόφασης, ώστε η εν λόγω απόφαση να μην λαμβάνεται από το ίδιο 
όργανο που θα επιβάλει την πειθαρχική ποινή. 

2. Τροποποιείται η παράγραφος (1) του Κανονισμού 10, ώστε, για να τεθεί ορισμένο πρόσωπο σε 
διαθεσιμότητα, θα πρέπει το παράπτωμα ή το αδίκημα που ερευνάται σε βάρος του να ενέχει έλλειψη 
τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. 

3. Διαγράφεται ο Κανονισμός 11, αφού οι εσωτερικοί κανονισμοί του Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνουν 
ήδη πρόνοιες που ρυθμίζουν τη διαδικασία της κλήσης μαρτύρων, καθώς και της μη εμφάνισης του 
πειθαρχικά διωκόμενου προσώπου ενώπιον πειθαρχικής δίκης.  

 Σημειώνεται ότι με το πιο πάνω αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών συμφώνησαν τόσο οι 
εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και του αρμόδιου υπουργείου.  Ωστόσο, η εκπρόσωπος του 
ΤΕΠΑΚ εξέφρασε τη διαφωνία της όσον αφορά την τροποποίηση της παραγράφου (2) του Κανονισμού 9 σε 
σχέση με την εμπλοκή του συμβουλίου του πανεπιστημίου, καθότι το εν λόγω συμβούλιο δεν κατέχει την 
εμπειρογνωμοσύνη, για να κρίνει κατά πόσο ένα αδίκημα ενέχει ή όχι έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.  

 Στη βάση των πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία των μελών της υιοθέτησε το αναθεωρημένο κείμενο 
των κανονισμών, αποφασίζοντας παράλληλα όμως όπως διαγράψει από την παράγραφο (2) του Κανονισμού 9 
την πρόνοια που αφορά τη δυνατότητα του συμβουλίου του πανεπιστημίου να αποφασίζει κατά πόσο ένα 
αδίκημα ενέχει ή όχι έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.  Ειδικότερα, με τη διαγραφή της πιο πάνω πρόνοιας, 
η ΕΠΕ θα δύναται, χωρίς περαιτέρω έρευνα και αφού θα έχει δώσει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο την ευκαιρία 
να ακουστεί, να προβαίνει στην επιβολή πειθαρχικής ποινής.  

 Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους 
στην ολομέλεια του σώματος. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί κανονισμών; 

 Κύριε Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Βάζουμε σε ένα νομοσχέδιο τις λέξεις «Πανεπιστήμιο Κύπρου», «ακαδημαϊκό προσωπικό», «έλλειψη 
τιμιότητας και ηθική αισχρότητα» και δεν μπορεί παρά αυτές οι λέξεις να μας θυμίζουν την πολύ μικρή μειοψηφία 
των ακαδημαϊκών, γιατί, για να ’μαστε σωστοί και ειλικρινείς, στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι εξαίρετοι 
επιστήμονες.  Δεν μπορεί λοιπόν παρά να μας θυμίζουν τη μικρή μειοψηφία ακαδημαϊκών οι οποίοι έχουν 
παραβιάσει τους κώδικες ηθικής απέναντι στους φοιτητές και στην κοινωνία και παραμένουν στη θέση τους και 
ούτε έχουν εξεταστεί οι καταγγελίες εναντίον τους.  Και για να γίνω πιο σαφής και συγκεκριμένος, ακαδημαϊκός 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, γνωστός στον πολιτικό κόσμο, αφού ήταν υποψήφιος του ΑΚΕΛ σε διάφορες 
εκλογικές διαδικασίες, μετά από φοιτητικές εκλογές δήλωσε ότι θα κόβει φοιτητές του, όχι γιατί απουσιάζουν από 
το μάθημα, όχι γιατί οι επιδόσεις τους δεν είναι εξαίρετες ή καλές, αλλά γιατί στηρίζουν το ΕΛΑΜ.  Κάτι παρόμοιο, 
δηλαδή, που έλεγε και το σουλτανάτο του Ερντογάν, ότι θα καθαρίσει τα πανεπιστήμια από τους αντιφρονούντες!  
Ήταν αυτός, θυμίζω, που έλεγε στους φοιτητές οι οποίοι παρευρίσκονταν σε αντικατοχικές εκδηλώσεις ότι «οι 
κασιούες που εννά σας πέμψουν οι Τούρκοι έν’ ’πού λλόου μου!». 

 Το άλλο παράδειγμα είναι τις τελευταίες ημέρες.  Ακαδημαϊκός, και πάλι του Πανεπιστημίου Κύπρου, να 
αποκαλεί ριψάσπιδες τους Αμμοχωστιανούς και ότι οι πρόσφυγές μας έπρεπε λίγο πολύ να κάτσουν να τους 
σφάξουν οι Τούρκοι το 1974!  Και για να μην αναφερθούμε σε άλλους ακαδημαϊκούς οι οποίοι στήριζαν έναν 
καταδικασμένο δολοφόνο με έντεκα φορές ισόβια!  Και αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται από τα δημόσια ταμεία, 
από τους φορολογούμενους, και μας κουνούν μάλιστα και το δάχτυλο!  Σεβαστή η γνώμη του καθενός, αλλά εδώ 
δε μιλάμε για απόψεις.  Αναφερόμαστε σε προσβολές για διακόσιες χιλιάδες Έλληνες της Κύπρου, 
αναφερόμαστε σε απειλές απέναντι σε φοιτητές και αυτοί οι «κύριοι» αναμένουμε ότι θα διαπαιδαγωγήσουν τους 
νέους επιστήμονες του τόπου μας και θα αποτελούν παράδειγμα ηθικής και τιμιότητας!  Όλα αυτά, γιατί υπάρχει 
ανοχή!  Κάποιοι θα μας πουν ότι αυτό είναι δημοκρατία και ελευθερία του λόγου.  Η αυθάδεια και η αναίδεια δεν 
είναι δημοκρατία!  Αναρχία είναι και μάλιστα του χειρίστου είδους! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα σας δώσω τον λόγο, κύριε Χριστοφίδη. 

 Ο κ. Θεμιστοκλέους, προηγήθηκε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Χωρίς να θέλω να αντικρούσω ή να εξουδετερώσω τα λεχθέντα από τον κ. Ιωάννου, θα ’θελα να τα 
επεκτείνω και να τα εμβαθύνω λίγο περισσότερο.   

 Δεν μπορεί, κυρία Πρόεδρε, πανεπιστημιακός να είναι στις κεντρικές φυλακές για διάπραξη βαρύτατου 
ποινικού αδικήματος και να συνεχίζει το όνομά του να είναι στην ιστοσελίδα του κρατικού πανεπιστημιακού 
ιδρύματος, και, αν δε διορθωθεί αυτός ο νόμος, θα επιστρέψει πίσω στη θέση του!  Ένα το κρατούμενο. 

 Δεύτερον, οι φίλοι μας οι πανεπιστημιακοί, αρχής γενομένης από τότε που εγκαθιδρύθηκε αυτό το ευαγές 
ίδρυμα, έχουν συγχύσει την αυτονομία στες σπουδές, στα προγράμματα, στην έρευνα, με την ασυδοσία, την 
παρανομία, την κραιπάλη, εξού και μερικοί, κάποιοι άλλοι από τη Λεμεσό, ήδη είναι στις κεντρικές φυλακές.  
Έγινε δύο φορές -δύο φορές, όχι μία- παρά τις προειδοποιήσεις του Γενικού Εισαγγελέα!  Δύο φορές έγινε 
καραμπινάτη παραβίαση του συντάγματος από ένα ίδρυμα, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, με το 
επιχείρημα ότι «ξέρετε, οι διατάξεις του συντάγματος είναι παλιές, καλέ, είναι αραχνιασμένες, δε μας αρέσουν, 
δεν τις εφαρμόζουμε!».  Το ίδιο και οι διατάξεις δύο άλλων νόμων, δύο άλλων νομοθεσιών, με την πιο καινούρια 
του 2015, πρόσφατα δηλαδή. 

 Και τίθεται το ερώτημα:  Εάν οι υπουργοί μας, οι βουλευτές μας, οι πανεπιστημιακοί μας, οι, τέλος πάντων, 
πνευματικοί, πολιτικοί ταγοί αυτού του τόπου σμπαραλιάζουν οποιονδήποτε ηθικό κανόνα, οποιαδήποτε 
συνταγματική διάταξη, τότε, κυρία Πρόεδρε, με ποιο θράσος απαιτούμε από τον απλό πολίτη, που δεν έχει να 
φάει, που πιθανόν αύριο να μην έχει μία, να τηρεί τους κανόνες του νομιμόφρονος πολίτου και του ηθικού 
ανθρώπου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Χριστοφίδη. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 
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 Κυρία Πρόεδρε, έν’ μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε από το να πάμε να κάμουμε απλά μια ψηφοφορία για 
κανονισμούς που κατέληξε η επιτροπή ομόφωνα στο να εγείρει ένα τεράστιο ζήτημα, που πρέπει να πω ότι 
συχνά πυκνά βρίσκουμε μπροστά μας σε σχέση με τα πανεπιστήμια της χώρας.  Κάποιοι έχουν πρόβλημα με 
την ελευθερία έκφρασης και με την ακαδημαϊκή αυτονομία των πανεπιστημίων σε τούτη τη χώρα, για να μην πω 
ότι κατ’ ουσία έχουν πρόβλημα και με την ίδια την επιστήμη, που προφανώς εμποδίζει τις μεταφυσικές και ακραίες 
τους προσεγγίσεις!  Τα όσα έχουμε ακούσει για ασυδοσία στην έκφραση απόψεων και για την ανάγκη ελέγχου 
θα έπρεπε να κτυπούν ένα καμπανάκι σε όλους μας σε αυτή την αίθουσα σε σχέση με την ανοχή, αλλά και 
ουσιαστικά τη θώπευση τέτοιων συμπεριφορών.  Και επειδή αναφέρθηκε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, θα 
απαντήσω με το συγκεκριμένο παράδειγμα.  Ναι, υπήρξε καθηγητής ψυχολογίας ο οποίος κατά λέξη είπε:  «Εάν 
φοιτητής μου δηλώνει οπαδός και υποστηρικτής του Χίτλερ, δεν μπορώ να τον προαγάγω σε μάθημα 
ψυχολογίας!»  Εάν δηλαδή διδάσκουμε τα παιδιά μας ψυχολογία τζιαι ένας φοιτητής έρχεται τζιαι λέει «ξέρεις, 
υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους, επειδή έχουν συγκεκριμένη καταγωγή, πρέπει να τους κρούζουμεν τζιαι να 
τους κάμνουμεν σαπούνια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμπεριφέρονται με έναν τρόπο, όχι λόγω της 
ψυχολογίας τους, της ανατροφής τους κ.λπ., αλλά διότι αυτή η συμπεριφορά έν’ γενετικά καθορισμένη» τζιαι 
αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έχουν και πτυχίο ψυχολογίας, ναι, υπάρχει προφανώς θέμα!  Δεν μπορώ να 
καταλάβω τι είναι τούτη η αντίληψη τζιαι η υποστήριξη της άποψης ότι, ναι, ο καθένας μπορεί να παίρνει τέτοιες 
μισάνθρωπες τοποθετήσεις!  Μισάνθρωπες τοποθετήσεις!  Τζι αντίς να ασχολούμαστε με τες μισάνθρωπες 
τοποθετήσεις, να ασχολούνται κάποιοι με τους ανθρώπους που αντιδρούν απέναντι στον ναζισμό, απέναντι στον 
φασισμό, απέναντι σε ό,τι πιο μισάνθρωπο εγέννησεν η ανθρωπότητα, δυστυχώς!  Εκτός αν υπάρχουν λόγοι! 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Νομίζω σ’ αυτό το κοινοβούλιο έχει παρεξηγηθεί η έννοια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.  Θεωρώ 
ότι σίγουρα έχουμε δικαιώματα που απορρέουν, όπως έχω πει και σε προηγούμενη τοποθέτηση, από το ίδιο το 
σύνταγμα, από τους κανόνες, από τον κανονισμό της Βουλής.  Το να ερχόμαστε εδώ και να ισοπεδώνουμε μία 
κατηγορία ανθρώπων, που είναι η αφρόκρεμα των πνευματικών ανθρώπων της Κύπρου, και να δημιουργούμε 
εντυπώσεις -λανθασμένες κατά την άποψή μου- νομίζω ότι, εκτός που αδικούμε αυτούς τους ανθρώπους, 
αδικούμε και τους ίδιους τους εαυτούς μας, όταν συμμετέχουμε σ’ αυτού του είδους τις συζητήσεις. 

 Δεν απαγορεύεται η κριτική ούτε η έκφραση της άποψης από τον οποιονδήποτε, ιδιαίτερα των 
συναδέλφων, όμως κακίζω πραγματικά αυτού του είδους τις συμπεριφορές και πρέπει πραγματικά να σταθούμε 
σ’ ένα άλλο επίπεδο πλέον λειτουργίας και συμπεριφοράς απέναντι στην κοινωνία, απέναντι σε ανθρώπους οι 
οποίοι δεν είναι εδώ, για να εκφράσουν την άποψή τους.  Και επειδή έχουμε το δικαίωμα με βάση τους 
κανονισμούς να μονολογούμε, δε σημαίνει ότι έχουμε και το απεριόριστο να λέμε και ό,τι θέλουμε.  Εξάλλου, για 
κάποιους ανθρώπους ήδη τα δικαστήρια αποφάσισαν, υπάρχει σ’ αυτό το κράτος και η δικαστική εξουσία, αλλά, 
πέρα από τους εσωτερικούς κανονισμούς των πανεπιστημίων, υπάρχουν και οι νόμοι του κράτους.  Οι νόμοι 
είναι αυτοί -και ιδιαίτερα οι ποινικοί νόμοι- είναι αυτοί οι οποίοι εκφράζουν την κοινωνία, την απαξίωση της 
κοινωνίας προς κάποιες συμπεριφορές και, όποτε πραγματικά παραβιαστεί αυτή η διαδικασία, οδηγούνται, ο 
οποιοσδήποτε, είτε καθηγητής είτε βουλευτής είτε οποιοσδήποτε, ενώπιον του δικαστηρίου, που έχει και τον 
τελικό λόγο.  Επομένως, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί.  Αν υπάρχουν κενά στις νομοθεσίες, εδώ είμαστε 
να τις συμπληρώσουμε και όλοι μαζί να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν μερικά κρούσματα σε κάποια πανεπιστήμια.  Έζησα, λειτούργησα με τους 
ακαδημαϊκούς και είναι κρίμα να θεωρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι άφησαν ξένα πανεπιστήμια, 
για να έρθουν να δουλέψουν στον τόπο τους, και να τους ταυτίζουμε όλους συλλήβδην με παραβάτες ή 
ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να εκμεταλλευτούν το σύστημα.  Και στην κοινωνία μας υπάρχουν νόμοι, όμως 
παραβιάζονται και, όπως είπα προηγουμένως, όταν παραβιάζονται οι νόμοι, υπάρχουν τα κατάλληλα όργανα 
του κράτους, που έχει ευθύνη να τους συμμορφώσει. 

 Αυτά και νομίζω ότι είναι σωστό αυτό το νομοθέτημα που έγινε από την επιτροπή, επιτέλους να υπάρξει 
μία κάλυψη των κενών που υπάρχουν σήμερα, με στόχο ακριβώς να αποφεύγονται αυτού του είδους τα 
αδικήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  
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 Αναμφίβολα, δεν μπορούμε να ισοπεδώνομε και να μηδενίζομε τα πάντα.  Υπάρχουν άριστοι ακαδημαϊκοί 
και θέλομε να προσελκύομε την ακαδημαϊκή αριστεία, για να μεταλαμπαδεύει αυτές τις γνώσεις στους φοιτητές 
μας.  Όμως, από την άλλη, στηλιτεύομε την έως τώρα λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων μας χωρίς 
πειθαρχικούς κανονισμούς και αυτή την έλλειψη των πειθαρχικών κανονισμών η επιτροπή Παιδείας τώρα την 
είδε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, και είμαστε σήμερα ενώπιον της ολομέλειας, για να ψηφιστούν, ναι, για να 
καλύψουμε αυτές τις εξαιρέσεις της αριστείας που δεν κοσμούν με τις ενέργειές τους τα πανεπιστήμιά μας.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Χρίστου, δευτερολογήσατε; 

 Ο κ. Ιωάννου; 

 Νόμιζα θέλατε και εσείς τον λόγο. 

 Προηγείται, ζήτησε ο κ. Θεμιστοκλέους. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, σας ακούμε, δευτερολογία. 

 Δεν έχουμε άλλον που θέλει να πρωτολογήσει, έτσι;  Άλλη ομιλήτρια; 

 Ωραία, δευτερολογία. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Πρώτον, απαντώντας στον κ. Λεωνίδου, να πω ότι οι απαιτήσεις μίας κοινωνίας από τα ανώτατα 
εκπαιδευτικά πνευματικά ιδρύματα της χώρας και τους ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται με 100, 130, 150, 170, 
190 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο είναι πολύ πιο αυξημένες από τις απαιτήσεις που έχει ένας μέσος πολίτης από 
οιονδήποτε άλλο κρατικό λειτουργό, αξιωματούχο κ.λπ. 

 Δεύτερον, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας οφείλει… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ, πάρτε τις θέσεις σας! 

 Ναι, συνεχίστε, σας ακούμε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Έλεγα λοιπόν ότι το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας οφείλει να είναι παράδειγμα και υπόδειγμα 
χρηστής διοίκησης και όχι να είναι παράδειγμα προς αποφυγήν.  Ποια ήταν η χρηστή διοίκηση;  Από την 
Πολυτεχνική Σχολή;  Το κτίριο κοινωνικών δραστηριοτήτων;  Πού ήταν η χρηστή διοίκηση;  Ήταν η χρηστή 
διοίκηση στην ανοχή του πρύτανη, αλλά και του εκλελεγμένου από το ΑΚΕΛ ευρωβουλευτή να παραβιάζουν το 
σύνταγμα επί δυόμισι χρόνια με το επιχείρημα περίπου «ό,τι δε μας αρέσει δεν το εφαρμόζουμε, πηγαίνετε όπου 
θέλετε»;  Αυτές είναι οι νοοτροπίες που  υπερασπίζεται ο κ. Λεωνίδου;  Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, είναι 
σαν να ακούτε επί σκοπού τους δικούς μας να βγαίνουν να αναλύουν το ευαγγέλιο και στο τέλος να μας 
διαβάζουν αποσπάσματα από το κοράνι!  

 Προς τον κ. Χριστοφίδη.  Είπε ο κ. Χριστοφίδης «ξέρετε, περίπου πρέπει να εφαρμόσουμε πιστοποιητικά 
φρονήματων».  Να ελέγχει ο κ. Σταυρινίδης ότι περί αυτού πρόκειται τα φρονήματα των φοιτητών και να κρίνει ο 
κ. Σταυρινίδης κατά πόσο ο φοιτητής μπορεί να μετεξελιχθεί σ’ έναν επικίνδυνο αύριο ναζί ή σταλινικού τύπου 
άνθρωπο και έτσι να του κόβουμε τα φτερά του a priori στα είκοσί του, στα είκοσι ένα, στα είκοσι δύο!  Αυτά 
έχουν απαντηθεί, κυρία Πρόεδρε, εδώ και δεκαετίες.  Το σκοτάδι, η ύβρις, ο ολοκληρωτισμός δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με μεθόδους δικές τους, δεν μπορούν να είναι αυτοάνοσα, αντιμετωπίζονται μόνο με την 
επικράτηση των δημοκρατικών αρχών και πόσω μάλλον εάν ένας καθηγητής δικαιούται να εκφράζεται, ακούστε, 
«αν πιστεύεις σε τούντην ιδεολογία, εγώ δε θα σε περάσω στο μάθημα!».  Αυτά τα πράγματα ήταν απαράδεχτα 
προ πεντηκονταετίας! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Μυλωνά, ζητήσατε τον λόγο.  Είμαστε στις δευτερολογίες, πολύ σύντομα ένα σχόλιο, παράλειψή 
μου που σας είχα στη λίστα και δε σας έδωσα προηγουμένως τον λόγο. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους, να υπενθυμίσω πού είμαστε, εννοώ σε ποια στιγμή 
βρισκόμαστε.  Πολλά από αυτά τα θέματα -όχι όλα βέβαια, γιατί έχουν πάει και αλλού- αφορούν τους 
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πειθαρχικούς, τους κανονισμούς πειθαρχικού ελέγχου του ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού.  Στην επιτροπή, 
όλοι οι συνάδελφοι, από όλες τις πλευρές, ήρθαν οι συνδικαλιστές, οι εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών, ήρθαν οι 
πρυτανικές αρχές, τα συμβούλια, οι νομικές υπηρεσίες, οι νομικοί τους σύμβουλοι, κάναμε πολλή δουλειά και 
μετά από πολύ καιρό που ήταν στα συρτάρια -και ευχαριστώ πολύ και τη γραμματεία μας, το διοικητικό 
προσωπικό, γιατί μας το έφερε και μας έσπρωξε να το κάνουμε- καταλήξαμε σ’ ένα αποτέλεσμα.  Τώρα, τι θα 
ψηφίσει ή όχι η ολομέλεια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και θα είναι και ομόφωνο εκτιμώ, ναι. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κάποια στιγμή να πάμε στην ουσία του θέματος θέλω να πω, αυτό θέλω να πω, διότι άρχισε να γίνεται 
και μία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μυλωνά. 

 Κυρία Χαραλαμπίδου, και εσείς τον λόγο;   

 Σύντομα, σας παρακαλώ, γιατί ήδη είχαμε μία δευτερολογία. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Θα είμαι επιγραμματική, κυρία Πρόεδρε, θα είμαι επιγραμματική.  

 Είμαι ψυχολόγος, όπως γνωρίζετε.  Λοιπόν, ο Χίτλερ είναι φασισμός, ο φασισμός αγγίζει τα όρια της 
ψύχωσης, της ψυχικής διαταραχής, ένας καθηγητής ψυχολογίας ορθώς τοποθετείται έτσι!  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ. 

 Δευτερολογία;   

 Κύριε Ιωάννου, και κλείνουμε, με τη συζήτηση εννοώ. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δύο απλά σημεία. 

 Για μία ακόμη φορά το ΑΚΕΛ μάς κουνά το δάκτυλο.  Ποιοι;  Οι ιδεολογικοί απόγονοι του Στάλιν, του Μάο, 
του Τσαουσέσκου και του κάθε παρανοϊκού δικτάτορα ο οποίος έστελνε κόσμο στα γκουλάγκ και αιματοκύλισε 
την ανθρωπότητα! 

 Το δεύτερο σημείο.  Για να το κάνουμε πιο εύκολο, θα πρότεινα τα επόμενα απολυτήρια του 
Πανεπιστημίου Κύπρου να τα υπογράφει είτε ο κ. Χριστοφίδης είτε κάποιος άλλος από το ΑΚΕΛ, μαζί με μία 
δήλωση πολιτικών φρονημάτων και, αν είναι, να κάνουν και τα αναλυτικά προγράμματα, για να είμαστε σίγουροι 
ότι δε θα ξεφύγει κανένας, και να αποφασίζουν κιόλας ποιοι θα προαχθούν και ποιοι όχι! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Χριστοφίδη, θα σας δώσω και εσάς για δευτερολογία, νομίζω ξέφυγε η συζήτηση, αλλά τέλος 
πάντων. 

 Ναι, κύριε Χριστοφίδη. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Όταν έσιετε να κάμετε με φασίστες, πάντοτε θα ξεφεύγει, κυρία Πρόεδρε! 

 Ο καθένας μας σ’ αυτό τον τόπο έγραψε τη δική του ιστορία τζιαι κάποιοι σε τούτο τον τόπο την ιστορία 
τους εγράψαν τη με αίμα!  Το ποιο είναι το ΑΚΕΛ εδώ τζιαι δεκαετίες έν’ πολλά καλά καταγεγραμμένο σε ούλλην 
την ιστορία της Κύπρου τζιαι οι αγώνες του για δημοκρατία τζιαι οι αγώνες του για ελευθερία τζιαι οι αγώνες του 
για κοινωνική δικαιοσύνη τζιαι η προσφορά του σ’ αυτό τον τόπο.   

 Μπορείτε όλοι να ισχυριστείτε το ίδιο;  Μπορείτε να κοιταχτείτε στον καθρέφτη τζιαι να πείτε ότι στην 
πορεία τζιαι στες τραγωδίες αυτού του τόπου ήσασταν με τη σωστή πλευρά της ιστορίας;  Ακόμα και σήμερα, 
ακόμα και σήμερα είναι πολύ καλά γνωστό ποιοι υποστηρίζουν όσα κατέστρεψαν αυτό τον τόπο, τα μισάνθρωπα 
ιδεολογήματα που κατάστρεψαν την ανθρωπότητα, και ποιοι στέκονται απέναντι. 
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 Κλείνοντας, θέλω για ακόμα μια φορά να υπογραμμίσω τζιείνο που είπα τζιαι πριν.  Ας προβληματιστούμε 
ούλλοι για την ανοχή τζιαι τη θώπευση τέτοιων συμπεριφορών και τέτοιων ιδεολογημάτων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, έληξε η συζήτηση. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε σας είδα, συγγνώμη, ναι. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Τώρα είναι πρωτολογία ή δευτερολογία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έδωσα όμως και στην κ. Χαραλαμπίδου τζιαι στον… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Ε, δε θα στερήσω τον λόγο από κανέναν. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Εντάξει, θέλουμε να μιλήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σύντομα και να μιλήσετε και εσείς.   

 Ναι. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Επιφυλασσόμαστε. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά νομίζω, με όσα έχουν λεχθεί, θα πρέπει να απαντήσουμε 
σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν ακουστεί στην αίθουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σύντομα, σας παρακαλώ, σύντομα όμως. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, όταν ομιλεί το ΑΚΕΛ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά είμαστε στις δευτερολογίες. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Όταν ομιλεί το ΑΚΕΛ, δεν υπάρχει χρόνος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ρώτησα πριν, κύριε Χρίστου, αν θέλετε να πρωτολογήσετε και μου είπατε «όχι», αλλά, επειδή έδωσα 
τον λόγο και σε άλλους να πρωτολογήσουν, σας δίνω τον λόγο, αλλά, σας παρακαλώ, σύντομα… 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δε θα είμαι σύντομος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …και χωρίς προσωπικές αναφορές. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Δε θα είμαι σύντομος, είμαι αρχηγός κόμματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Σας ακούμε. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Απαιτώ σεβασμό και μπορώ να έχω τον λόγο για όσο χρόνο θέλω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας έχω δώσει τον λόγο και σας ακούμε. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Δεν είμαι υποχρεωμένος να ακούω τις κατηγορίες του ΑΚΕΛ, οι οποίες απευθύνονται γενικά και ειδικά, 
χωρίς να απαντήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Οι φασίστες να κοιταχτούν στον καθρέφτη, να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη!   

 Εμένα ο πατέρας μου, απλώς για να γνωρίζετε, ήταν το 1974 στην πρώτη γραμμή, εμένα ο θείος μου είναι 
ανάπηρος πολέμου, εάν θέλετε να μιλήσουμε οικογενειακά!  Εάν θέλετε να μιλήσουμε κομματικά, να μην 
ξεχάσετε στην ιστορία του ΑΚΕΛ να αναφέρεστε και στην περίοδο ’55-’59, που προδώσατε τον εθνικό αγώνα και 
έτσι πορευτήκατε στην ιστορία της Κύπρου, για να μην πω ότι καπηλεύεστε το 1974, για να κρατάτε θέση στο 
κοινοβούλιο! 

 Αλλά, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω και μία απάντηση στον κ. Λεωνίδου για μία φράση με την οποία 
διαφωνούμε πλήρως.  Αναφέρθηκε από τον κ. Λεωνίδου ότι οι ακαδημαϊκοί είναι η αφρόκρεμα της κοινωνίας.  
Ορίζουμε διαφορετικά το ποιοι είναι η αφρόκρεμα της κοινωνίας.  Για εμάς μπορεί να είναι ένας οικογενειάρχης 
ο οποίος δουλεύει σκληρά, για να μεγαλώσει τα παιδιά του, για να στηρίξει την οικογένειά του, μπορεί να είναι 
ένας νέος ορφανός ο οποίος δουλεύει, για να στηρίξει τη μητέρα του, μπορεί να είναι μία μάνα μόνη της, η οποία 
μεγαλώνει τα παιδιά της, και δεν έχει σημασία τι επάγγελμα έχει αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να είναι οικοδόμος, 
μπορεί να είναι γεωργός, μπορεί να είναι πελεκάνος, μπορεί να είναι υδραυλικός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Λεωνίδου.  

 Κύριε Δαμιανού, θα σας δώσω μετά τον λόγο. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Δεν είχα πρόθεση, κυρία Πρόεδρε, να απαντήσω, αλλά οφείλω να διευκρινίσω… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Παρακαλώ, επί της διαδικασίας. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Όι, είναι επί προσωπικού, κυρία Πρόεδρε. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Όχι, όχι, λυπούμαι πολύ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επί προσωπικού… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Παρακαλώ, επί της διαδικασίας. 

 Νομίζω, κυρία Πρόεδρε… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορεί να διακόπτει… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Όι, όι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Εν μπορείτε να διακόπτετε, περιμένετε! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Με όλο τον σεβασμό, δε διακόπτω.  Ζητώ… 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Και με όλο τον σεβασμό προς τον… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ζητώ επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ένα λεπτό να μας θέσει το διαδικαστικό και θα έχετε τον χρόνο.   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ωραία! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Και το ζητώ τώρα επί διαδικασίας, διότι ξέρει ο κ. Λεωνίδου ότι τον σέβομαι τζιαι έχουμε τζιαι μια 
προσωπική φιλία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Νομίζω ότι εξαντλήθηκε η συζήτηση… 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Σίγουρα εξαντλήθηκε… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 …τούτου του θέματος.  Ταπεινά σας ζητώ όλους, κύριοι συνάδελφοι…  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ:   

 Έπρεπε ՚πού ώρας να το πεις, Νίκο. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ή να το θέσετε σε ψηφοφορία. 

 Ναι, από ώρας έχει εξαντληθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο, όμως, επί προσωπικού, θέλω να κάμω απλώς μία μικρή διευκρίνιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Δεν έχω αναφέρει ότι οι ακαδημαϊκοί είναι η αφρόκρεμα.  Είπα ότι είναι η αφρόκρεμα από τους 
πνευματικούς ανθρώπους.  Αυτό είπα, για να είμαστε σαφείς, και μπορείτε να στραφείτε στα πρακτικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το έχετε ξεκαθαρίσει. 
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ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Θα επικαλεστούμε τα πρακτικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Για τον κ. Θεμιστοκλέους δε θα απαντήσω, θα τα πούμε κατ’ ιδίαν. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Γελώντας) 

 Καλή επιτυχία! 

(Γέλια) 

 Ο κ. Ορφανίδης ζήτησε τον λόγο; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

  Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ!  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Η ανεκτικότητά σας και η καλοσύνη σας έχουν παρεξηγηθεί.  Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση 
και κάθε φορά να προκύπτουν τέτοια… να υπάρχουν αυτές οι ανταλλαγές.  Οι προκλήσεις δεν ωφελούν σε τίποτε 
τζιαι, αντίθετα, προσβάλλουν το σώμα.   

 Προσωπικά, όταν εζήτησα τον λόγο, ήταν για να σας ζητήσω να διακοπεί η συνεδρία και να μεταφερθεί 
όποτε εσείς εννά το κρίνετε.  Αλλά εν γινίσκεται κάθε φορά να γινίσκεται αυτό το πράμα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ορφανίδη. 

 Κύριε Δαμιανού. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Άριστο Δαμιανού) 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. 

 Προχωρούμε τώρα με την έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Έν’ ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, το είχα πει του κ. Μυλωνά, ήμουν σίγουρη. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Είναι το σπίτι της δημοκρατίας… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ακριβώς,  με τις συμπεριφορές μας αυτό δηλώνουμε! 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

 Τριάντα εννέα.  Είναι ομόφωνο, καμιά ψήφος εναντίον, καμία αποχή. 
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(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το ένατο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».   

 Κύριε Γεωργίου, τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ’ 
εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/1226 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση, με σκοπό 
την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινές μεθόδους αξιολόγησης του θορύβου». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης και 
Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 
 Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος    Αντρέας Καυκαλιάς 

 Σάβια Ορφανίδου   Χρίστος Ορφανίδης 

 Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν   Λίνος Παπαγιάννης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, 
που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 16 Μαρτίου και στις 6 Απριλίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου 
Εσωτερικών, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Στατιστικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου 
και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). 

 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών 
Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής, 
ωστόσο ενημέρωσαν με γραπτό υπόμνημα ότι συμφωνούν ως προς τη ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και το Τμήμα 
Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών 
και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra 
Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Nίκος Κέττηρος, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Μαρίνα Νικολάου, Χρύσανθος Σαββίδης και Μιχάλης Γιακουμή.   

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του 
Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/1226 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 
2020 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
κοινές μεθόδους αξιολόγησης του θορύβου».  

 Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η τροποποίηση του σχετικού παραρτήματος του περί 
Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμου που προβλέπει τις μεθόδους αξιολόγησης 
για τον υπολογισμό της έκθεσης σε διαφορετικά επίπεδα θορύβου από οδική, αεροπορική και σιδηροδρομική 
κυκλοφορία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση των Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου και των Σχεδίων Δράσης 
ανά πενταετία. 
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 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο σχετικό υπό τροποποίηση παράρτημα της βασικής νομοθεσίας 
περιλαμβάνονται πρόνοιες της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕE) 2015/996 της Επιτροπής 
της 19ης Μαΐου 2015 για τη θέσπιση κοινών μεθόδων αξιολόγησης του θορύβου σύμφωνα με την οδηγία 
2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».  Ωστόσο, η εν λόγω Οδηγία αναθεωρήθηκε με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1226, με σκοπό την προσαρμογή των κοινών μεθόδων αξιολόγησης του θορύβου από 
οδική, αεροπορική και σιδηροδρομική κυκλοφορία, καθώς και από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και ως εκ τούτου προωθήθηκε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ώστε να 
επέλθει εναρμόνιση της εθνικής έννομης τάξης με την εν λόγω Οδηγία.  

 Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επί της αρχής συζήτησης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Τμήματος 
Περιβάλλοντος ανέφερε στην επιτροπή ότι ο Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα 
με πληθυσμό άνω των διακόσιων χιλιάδων (200 000) κατοίκων, δηλαδή για τη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα 
και την Πάφο, εκπονείται ανά πενταετία βάσει της μεθοδολογίας αξιολόγησης του θορύβου από οδικές, 
σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και από χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας, όπως αυτή 
προβλέπεται στο σχετικό υπό τροποποίηση παράρτημα της βασικής νομοθεσίας, και ακολούθως υποβάλλεται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Η εκπόνηση του εν λόγω Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου είναι αναγκαία, ώστε, σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων των δεικτών θορύβου σε οποιαδήποτε περιοχή, 
δηλαδή μέτρηση άνω των εξήντα (60) ντεσιμπέλ για τον δείκτη θορύβου ημέρας-βραδιάς-νύχτας και άνω των 
εβδομήντα (70) ντεσιμπέλ για τον δείκτη βραδινού θορύβου, το τμήμα ετοιμάζει σχέδιο δράσης με ισχύ έως και 
την επόμενη χαρτογράφηση, στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνονται διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση του εν 
λόγω προβλήματος, όπως για παράδειγμα η μείωση του ορίου ταχύτητας, οι μονοδρομήσεις δρόμων, η 
εγκατάσταση ηχοπετασμάτων και η προτροπή του κοινού για αύξηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων.   

 Σημειώνεται ότι η μεταφορά της σχετικής Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη κρίνεται επείγουσα, καθότι η 
χρονική δέσμευση που τέθηκε από την εν λόγω Οδηγία για την υιοθέτηση των προνοιών της από τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, ωστόσο το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή 
μετά τη λήξη της υπό αναφορά προθεσμίας και συγκεκριμένα τη 10η Φεβρουαρίου 2022.   Συναφώς, λόγω του 
ότι η εν λόγω προθεσμία έχει παρέλθει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη 
Δημοκρατία συνεπεία της καθυστέρησης της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία.   

 Σημειώνεται πρόσθετα ότι η Δημοκρατία οφείλει να χρησιμοποιήσει τις νέες αυτές μεθόδους αξιολόγησης 
του θορύβου στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου στρατηγικής χαρτογράφησης του θορύβου για την εκπόνηση 
Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022 και τη θέσπιση των σχετικών σχεδίων δράσης μέχρι 
τη 18η Ιουλίου 2023. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου η επιτροπή διαπίστωσε ότι πρόνοιές του δεν είναι ορθά 
εναρμονισμένες με τις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας, κυρίως όσον αφορά την ορθή απόδοση των σχετικών 
μαθηματικών εξισώσεων/τύπων.  Στη βάση της πιο πάνω διαπίστωσης, το αρμόδιο υπουργείο επανεξέτασε τις 
εν λόγω πρόνοιες και προέβη σε δύο αναθεωρήσεις του κειμένου αυτού, το οποίο έθεσε ενώπιον της επιτροπής 
για σκοπούς συνέχισης και ολοκλήρωσης της εξέτασής του.  

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή για λόγους που προκύπτουν από τους σκοπούς των προτεινόμενων 
ρυθμίσεων, καθώς και λόγω του ότι έχει σταλθεί προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω 
καθυστερημένης μεταφοράς της σχετικής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, έκρινε σκόπιμη την κατά προτεραιότητα 
συζήτηση του νομοσχεδίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.  Ειδικότερα, για τη συζήτηση του νομοσχεδίου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία 
συζήτησης όσον αφορά τα προνοούμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων στάδια συζήτησης, 
αλλά για σκοπούς επίσπευσης της συνολικής διαδικασίας τα εν λόγω στάδια έχουν συμπτυχθεί.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού 
προέβη στις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις επί του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, 
επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Θεοπέμπτου.  Υπάρχουν άλλοι ομιλητές ή ομιλήτριες, γιατί θα κλείσει η λίστα από τώρα;  Ο κ. 
Κέττηρος.  Ευχαριστώ πολύ.  Ο κ. Αλαμπρίτης.  Κάποιος άλλος ή άλλη ομιλήτρια;  Ο κ. Ορφανίδης.  Έκλεισε η 
λίστα.  Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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 Επήρα τον λόγο, γιατί εννά πω ορισμένα πράγματα τα οποία πραγματικά μας έχουν δημιουργήσει φοβερά 
μεγάλο πρόβλημα εις την επιτροπή Περιβάλλοντος.  Είναι οι κύριοι συνάδελφοι εδώ και μπορούν να το 
επιβεβαιώσουν.  Δε γίνεται κάθε λίγο να έρχεται κατεπείγον θέμα, γιατί η κυβέρνηση άργησε να εναρμονιστεί.  
Δεν μπορούμε να καθορίζουμε κάθε λίγο μια ατζέντα τζιαι να την αλλάσσουμε, επειδή άργησε η κυβέρνηση να 
εναρμονιστεί με το ένα θέμα, ύστερα ήρθε κατεπείγον το άλλο θέμα, ύστερα ήρθε κατεπείγον το άλλο θέμα.  Τζιαι 
ταλαιπωρούμαστε μες στην επιτροπή να βάζουμε κατεπείγοντα θέματα συνέχεια, γιατί εκόψαμε πίσω ՚πού την 
εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 Και ο λόγος που ՚μαι πολλά θυμωμένος είναι γιατί ՚γοράζουμε εις την κυβέρνηση το πιο ακριβό λογισμικό, 
για να γράφεις κείμενα, τζιαι να έχουμε την περίπτωση στην επιτροπή Περιβάλλοντος που να έρχονται τα κείμενα 
τζιαι να μεν ιξέρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι να γράψουν εξίσωση τζιαι να πηαίννει τζιαι να ՚ρκεται τρεις φορές το 
νομοσχέδιο, να μην μπορούμε να συζητήσουμε, γιατί δεν ξέρουν να χρησιμοποιήσουν τη Word.  Έν’ απαράδεκτο 
τούτο το πράγμα!  Έντζιεν μόνο ՚πού δαμαί που φαίνεται ότι εν ιξέρουν να χρησιμοποιήσουν τη Word.  Η Word 
είναι το πιο καλό λογισμικό, για να γράφεις κείμενα.  Έσιει αυτοματισμούς.  Όσοι ξέρετε καλά τη Word τζιαι 
αννοίετε τα νομοσχέδια που έρκουνται βλέπετε ότι τζιείνος που το ՚γραψε εν την ξέρει τη Word.  Βλέπετέ το, γιατί, 
για να αλλάξει σελίδα, πατά enter, enter, enter.  Εν ιξέρει να πατήσει control+enter, για να αλλάξει σελίδα.  
Βλέπετέ το που η αρίθμηση των άρθρων γίνεται με το σιέρι τζιαι ταλαιπωρείται ούλλη η Βουλή, κάθε φορά που 
εννά αλλάξουμε ένα πράγμα, να πάμε να σάζουμε τες αναφορές εις τα άρθρα, κάθε φορά που εννά κάμεις ένα 
editing.  Φαίνεται ՚πού το γεγονός ότι καθούμαστε μες στες επιτροπές… 

 Έσιει έξι χρόνια που θωρώ τούτα τα πράματα.  Να σας πω ότι εγώ εδοκίμασα να εκπαιδεύσω τζιαι 
προσωπικό της Βουλής, κυρία Πρόεδρε, αλλά δεν εδούλεψεν το σύστημα.  Είμαι στη διάθεσή σας.  Μόνο πέντε 
λεπτά τους θέλω.  Δε γίνεται να καθόμαστε μες στην επιτροπή, να κρατούμε το νομοσχέδιο μπροστά μας τζιαι 
να μην ξέρουμε ποια έν’ η τελευταία έκδοση.  Έσιει τρία κουμπιά που, άμα τα πατήσεις, κάμνει σου το αυτόματα 
το ίδιο το λογισμικό.  Τζιαι καθούμαστε τζιαι συζητούμε «α, έν’ τούτο το τελευταίο;», «όι, έν’ τούτο το τελευταίο», 
γιατί κρατούμεν τα τζιαι δεν ξέρουμε.  Έχουμε προβλήματα με τη σελίδωση.  Οι σελίδες…  Έν’ απαράδεκτα 
πράματα τούτα.  Δηλαδή μπορώ να πω πολλά πράματα για το σύστημα τούτο.  Αλλά, επαναλαμβάνω, δε γίνεται 
να ταλαιπωρείται ολόκληρη η επιτροπή Περιβάλλοντος τόσο πολύ καιρό, γιατί δεν ξέρουν να γράψουν εξίσωση 
πάνω στη Word.  Δηλαδή πραγματικά σας το λέω… τζιαι έν’ τζι οι συνάδελφοι δαμαί, να το δείτε…  Τζιαι 
ευχαριστώ πάρα πολλά την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, που ήταν η πρώτη στην οποία το υπέδειξα ότι 
έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τούτο το θέμα.  Θα παρακαλέσω τη Βουλή να κάμει μία παρέμβαση με την 
κυβέρνηση να εκπαιδεύσουν τον κόσμο και, αν θέλετε, μπορώ να σας βοηθήσω να γράψουμε την επιστολή τζιαι 
να ζητούμε τα ελάχιστα δεδομένα πάνω στο κείμενο το οποίο έρχεται στη Βουλή. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Θεοπέμπτου. 

 Να ενημερώσω ότι το θέμα το έθεσε ο κ. Θεοπέμπτου και στη Σύσκεψη Αρχηγών.  Θα γίνει επιστολή, 
κύριε Θεοπέμπτου, όπως σας έχω πει.  Να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το ζήτημα. 

 Να παρακαλέσω πάρα πολύ, όσοι βρίσκονται ή όσες βρίσκονται έξω από την αίθουσα να σεβαστούν τους 
συναδέλφους, τις συναδέλφισσές τους που μιλούν.  Ή, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι καν βουλευτές, μπορεί να 
είναι προσκεκλημένοι ή υπηρεσιακοί.  Κλείστε τις πόρτες, ακούω περισσότερο το τι λέγεται έξω παρά εντός της 
αιθούσης.   

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

(Αστειευόμενη) 

 Μα εν ακούετε, κυρία Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έν’ καλή η ακοή μου.  Νομίζω αυτό τεκμηριώθηκε, κυρία Χαραλαμπίδου! 

 Συνεχίζουμε με τον κ. Ορφανίδη. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο.  Πράγματι, η επιτροπή εξάντλησε και την υπομονή 
της.  Όσα ανέφερε ο πρόεδρος είναι απόλυτα σωστά και το μεγάλο ζήτημα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που 
ξαφνικά έρχονται όλα αυτά τα εναρμονιστικά, τα επείγοντα και βγαίνει και η επιτροπή εκτός προγράμματος στα 
θέματα που έχει να συζητήσει στην ατζέντα της και που είναι πολύ σημαντικά.  Το ερώτημα το δικό μου είναι -
και απευθύνομαι και να μας ακούσουν όλοι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί οι οποίοι μας φέρνουν τα σχετικά 
νομοσχέδια- ποιος αναλαμβάνει ευθύνη τελικά για αυτή την καθυστέρηση.  Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει 
να απαντήσουν.  Μπορεί να είναι και η εκατοστή φορά, ίσως και παραπάνω, από τον καιρό που είμαι βουλευτής 
που έχει διαπιστωθεί αυτό το πρόβλημα και δεν υπάρχει ευθύνη και δεν κατανέμεται ευθύνη σε κανέναν.   
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 Αυτά ήθελα να αναφέρω, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε.  Και, αν μου επιτρέπετε, να προσθέσω ότι δεν μπορεί να εγκλωβίζεται η 
Βουλή και να μην ασκείται επαρκώς ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει ο απαιτούμενος 
χρόνος.  Σωστά το θέσατε. 

 Κύριε Κέττηρε. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και ακριβώς από αυτό το οποίο είπατε θα ξεκινούσα, γιατί ξέρετε ότι πολλές 
φορές υπάρχουν και οι λειτουργοί -όχι της Βουλής, αλλά είτε από τα υπουργεία είτε από τη Νομική Υπηρεσία- οι 
οποίοι δυσανασχετούν, όταν πιέζονται να προχωρήσουμε τα νομοσχέδια τζιαι υποβάλλουμε κάποιες ερωτήσεις 
οι οποίες είναι και τεχνοκρατικές.  Μπορεί να ζητήσουμε τζιαι επιστημονική άποψη για κάποια πράγματα τα οποία 
ενδεχομένως να μη γνωρίζουμε τζιαι πρέπει οπωσδήποτε να τεκμηριώνονται, όταν θα ψηφίζουμε τόσο 
σημαντικά νομοσχέδια όπως το συγκεκριμένο. 

 Θα συμφωνήσω απόλυτα τζιαι με τον κ. Ορφανίδη τζιαι με τον πρόεδρο της επιτροπής, τον κ. 
Θεοπέμπτου, τζιαι θέλω να πω ότι η «προχειρότητα» είναι ίσως η πιο ήπια λέξη την οποία μπορώ να 
χρησιμοποιήσω για το τι εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη νομοθεσία.  Στις 5 του Νιόβρη του ՚21 είχε έρθει μια 
αντίστοιχη νομοθεσία που αφορούσε τες επιπτώσεις στην υγεία από τον περιβαλλοντικό θόρυβο.  Ήταν ήδη 
κατατεθειμένο στη Νομική Υπηρεσία το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που βλέπουμε σήμερα τζιαι αφορά τη μέθοδο, 
τη μεθοδολογία μέτρησης του περιβαλλοντικού θορύβου.  Θα μπορούσαν να έρθουν μαζί τα συγκεκριμένα 
νομοσχέδια.  Αυτό ήρθε με δύο μήνες καθυστέρηση, επιέζαν την επιτροπή να ψηφιστεί τζιαι πρέπει να σας πω 
ότι, επειδή είχαν αντιγράψει λάθος -γι’ αυτό αναφέρθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής στη Word τζιαι στον τρόπο 
αντιγραφής των νομοσχεδίων- εστείλαμε τρεις φορές πίσω τις εξισώσεις, παρακαλώ.  Ένα copy-paste από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και τρεις φορές το αντέγραψαν λάθος.  Γι’ αυτό χρησιμοποίησα τζιαι τη λέξη 
«προχειρότητα». 

 Εν πάση περιπτώσει, θέλω, κλείνοντας, να σας πω ότι εζητήσαμε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, 
κυβερνητικές υπηρεσίες, αλλά τζιαι από την επιτροπή, από τον κ. Θεοπέμπτου, σε κάποια στιγμή να το δούμε 
ως αυτεπάγγελτο το ζήτημα, να επανεξεταστεί το ζήτημα προσμέτρησης των συσσωρευμένων περιβαλλοντικών 
θορύβων για τις επιβαρυμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα τις περιοχές που γειτνιάζουν με 
αυτοκινητόδρομους τζιαι με τα αεροδρόμια.  Για παράδειγμα, η μέτρηση στη Λάρνακα, αλλά τζιαι κοντά στο 
αεροδρόμιο της Πάφου…  Δεν περιλαμβάνεται αυτή η μέτρηση των συσσωρευμένων περιβαλλοντικών θορύβων 
στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο τζιαι θα ζητήσουμε όπως επανεξεταστεί. 

 Θα υπερψηφίσουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, κυρία Πρόεδρε, και πρέπει να πω ότι ίσως να το τρέξαμε 
περισσότερο τζιαι πιο γρήγορα απ’ ό,τι θα έπρεπε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είμαι σίγουρη, κύριε Κέττηρε, και σας ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Παντελίδης και μετά ο κ. Αλαμπρίτης, τελευταίος. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Πολύ σύντομα, με αφορμή όσα έχουν λεχθεί για λάθη και παραλείψεις λειτουργών, θα ήθελα να 
επισημάνω ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη.  Οι λειτουργοί έχουν πολιτικούς προϊσταμένους, τους υπουργούς, και 
σε αυτούς πιστεύω πρέπει να στρέφεται η κριτική όλων μας.  Και, όπως εμείς ως βουλευτές δεν καταδεχόμαστε 
να επιρρίπτει οποιοσδήποτε ευθύνη στους λειτουργούς της Βουλής και αναλαμβάνουμε ως βουλευτές την ευθύνη 
των πράξεων ή των παραλείψεών μας, αναμένω και θα ανέμενα και από τους υπουργούς να αναλαμβάνουν την 
ευθύνη των δικών τους πράξεων ή παραλείψεων και να μην επιτρέπουν να στοχοποιούνται μόνο οι λειτουργοί 
τους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παντελίδη. 

 Κύριε Αλαμπρίτη, έχετε τον λόγο. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε.  Να συγχαρώ τον πρόεδρο της επιτροπής τζιαι τους συναδέλφους, γιατί 
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πραγματικά η δουλειά έγινε έτσι πολύ γρήγορα στις προηγούμενες συνεδρίες, γιατί ξεπεράσαμε τα 
χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί.   

 Απλώς να πω ότι είναι ένα σημαντικό νομοσχέδιο, από την άποψη ότι δίνει εργαλεία, για να μετρήσουμε 
τον θόρυβο και την επίδραση που έχει σε διάφορα… και να δούμε αν ξεπερνά κάποια συγκεκριμένα θέματα.  
Είναι ένα τεχνικό νομοσχέδιο, όπου καταρτίζονται χάρτες θορύβου και εκπονούνται σχέδια δράσης.  Και 
αναμένουμε να καταρτιστεί το επόμενο σχέδιο, για να δούμε τα σχέδια δράσης για μείωση του περιβαλλοντικού 
θορύβου. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και δύο αποχές, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 



 
 

1857 
 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και δύο αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το δέκατο θέμα έχει αναβληθεί. 

 Προχωράμε στο ενδέκατο θέμα, που είναι «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε να απαλειφθούν οι διατάξεις του σύμφωνα με 
τις οποίες στο πλαίσιο ποινικής δίκης ο κατηγορούμενος, σε περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται εκ πρώτης 
όψεως υπόθεση εναντίον του και καλείται από το δικαστήριο να προβάλει την υπεράσπισή του, έχει δικαίωμα να 
επιλέξει να προβεί σε ανώμοτη δήλωση, οπότε δεν υπόκειται σε αντεξέταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» 

Παρόντες: 
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου  

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Γιώργος Κουκουμάς 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 και στις 9 και 23 
Μαρτίου 2022.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, 
ώστε να απαλειφθούν οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες στα πλαίσια ποινικής δίκης ο κατηγορούμενος, σε 
περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του και καλείται από το 
δικαστήριο να προβάλει την υπεράσπισή του, έχει δικαίωμα να επιλέξει να προβεί σε ανώμοτη δήλωση, οπότε 
δεν υπόκειται σε αντεξέταση. 

 Ειδικότερα, με την προτεινόμενη κατάργηση του εν λόγω δικαιώματος ο κατηγορούμενος, σε περίπτωση 
που κρίνεται από το δικαστήριο ότι αποδείχτηκε εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του, θα δύναται να ασκήσει 
το ήδη προβλεπόμενο στην ισχύουσα νομοθεσία δικαίωμα, ήτοι να δώσει μαρτυρία από τη θέση εξεταζόμενου 
μάρτυρα, αφού ορκιστεί ως μάρτυρας, οπότε υπόκειται σε αντεξέταση ως μάρτυρας, ή να ασκήσει το δικαίωμα 
σιωπής. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως ανέφερε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε σκόπιμη, ύστερα από την επισήμανση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου στην Απόφαση Α.Δ. ν. Δημοκρατίας, Ποινική Έφεση Αρ. 91/2014, 22 Ιουνίου 2016, για την ανάγκη 
εξέτασης από την πολιτεία του κατά πόσο έχει ωριμάσει ο χρόνος για την κατάργηση του δικαιώματος του 
κατηγορουμένου να προβαίνει σε ανώμοτη δήλωση από το εδώλιο.  Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατέληξε στην απόφαση για προώθηση της προτεινόμενης 
ρύθμισης, αντισταθμίζοντας αφενός τα επιχειρήματα υπέρ της κατάργησης του υπό αναφορά δικαιώματος, ήτοι 
την καταχρηστική άσκησή του από τους κατηγορουμένους, η οποία απολήγει σε σπατάλη πολύτιμου δικαστικού 
χρόνου και σε διασυρμό των κατηγόρων, και αφετέρου τα επιχειρήματα κατά της κατάργησής του, βάσει των 
οποίων η διατήρηση του δικαιώματος αυτού επιβάλλεται από καθιερωμένες αρχές του ποινικού δικαίου και 
ειδικότερα από το δικαίωμα του κατηγορουμένου καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας να μην απαντήσει, 
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εκτός εάν το επιθυμεί.  Επιπροσθέτως, λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι το εν λόγω δικαίωμα έχει καταργηθεί στις 
πλείστες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα του κοινοδικαίου. 

 Παράλληλα, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου διευκρινίσεις 
αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο συντελείται η προαναφερόμενη κατάχρηση του δικαιώματος της ανώμοτης 
δήλωσης από τον κατηγορούμενο και τα προβλήματα που προκαλεί η ενάσκησή του και, επιπρόσθετα, την 
κατάθεση στατιστικών στοιχείων στην επιτροπή αναφορικά με την άσκηση του υπό αναφορά δικαιώματος. 

 Συναφώς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή για τα πιο πάνω 
ζητήματα με επιστολή του, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2021, επισυνάπτοντας σχετική επιστολή της 
Αρχιπρωτοκολλητού του Ανωτάτου Δικαστήριού, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2021, στην οποία αναφέρεται ότι 
στα δικαστήρια δεν τηρούνται στοιχεία για τις υποθέσεις στις οποίες κατηγορούμενος άσκησε το δικαίωμα να 
προβεί σε ανώμοτη δήλωση ούτε υπάρχουν στοιχεία που να δεικνύουν ότι γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος 
αυτού. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, στα πλαίσια της διεξαχθείσας συζήτησης όπως 
και διά σχετικού σημειώματος, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2021, ως βάσιμους λόγους για την εξέταση της 
κατάργησης του δικαιώματος του κατηγορουμένου να προβαίνει σε ανώμοτη δήλωση προέκρινε τα ακόλουθα: 

1. Οι λόγοι για τους οποίους παρασχέθηκε το δικαίωμα ανώμοτης δήλωσης έπαυσαν να υφίστανται. Το 
δικαίωμα αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι ιστορικά στο σύστημα του κοινοδικαίου, στα πλαίσια της 
ποινικής διαδικασίας, για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα ο κατηγορούμενος δεν είχε δικαίωμα 
εκπροσώπησης από δικηγόρο ή δεν είχε δικαίωμα ένορκης μαρτυρίας. Στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως 
και σε άλλα κράτη που προχώρησαν με την κατάργηση του δικαιώματος της ανώμοτης δήλωσης, υπάρχει 
συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος της δίκαιης δίκης και των δικαιωμάτων που συνδέονται με 
αυτήν και ως εκ τούτου εκλείπει ο λόγος ύπαρξης του δικαιώματος της ανώμοτης μαρτυρίας, με 
αποτέλεσμα πλέον να συνιστά ιστορικό αναχρονισμό.  

2. Στις πλείστες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα του κοινοδικαίου, μεταξύ των οποίων η Αγγλία, 
η Ουαλία, η Νέα Ζηλανδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Καναδάς, το δικαίωμα στην ανώμοτη 
δήλωση έχει καταργηθεί.  

3. Νομολογιακές αναφορές και επικλήσεις σε αυθεντίες του εθνικού, αλλά και του αγγλικού δικαίου, σύμφωνα 
με τις οποίες: 

α. το δικαίωμα της ανώμοτης δήλωσης δε συνδέεται με το δικαίωμα σιωπής ή το δικαίωμα της δίκαιης 
δίκης του κατηγορουμένου, τα οποία εν πάση περιπτώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία 
κατοχυρώνονται συνταγματικά˙ 

β. η ανώμοτη δήλωση δε συνιστά μαρτυρία με την αυστηρή έννοια του όρου και έχει πειστική παρά 
αποδεικτική αξία, με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα στην αξιολόγησή της από τα 
δικαστήρια˙ 

γ. η καταχρηστική επιλογή της ανώμοτης δήλωσης από τον κατηγορούμενο ενδεχομένως να 
συνεπάγεται πλήγμα στη δίκαιη δίκη των συγκατηγορουμένων αυτού. 

 Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, παρ’ όλο που εξέφρασε προβληματισμό σε 
σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση προβάλλοντας τη θέση ότι η ενάσκηση του εν λόγω δικαιώματος από 
τον κατηγορούμενο είναι αλληλένδετη με το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης και το τεκμήριο αθωότητας, 
υιοθέτησε τις θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επί του υπό εξέταση θέματος, υποστηρίζοντας ότι 
η ύπαρξη του δικαιώματος στην ανώμοτη δήλωση δε συμβάλλει ουσιαστικά στην ποινική διαδικασία. 

 Κατά τη συζήτηση επί των προνοιών του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι το 
υπό κατάργηση δικαίωμα άπτεται της διεξαγωγής της δίκαιης δίκης και του τεκμηρίου αθωότητας του 
κατηγορουμένου.  Περαιτέρω, ανέφεραν ότι δικλίδα ασφαλείας σε ενδεχόμενες καταχρήσεις του δικαιώματος 
αποτελεί η διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου να αποδώσει τη δέουσα βαρύτητα αξιολογώντας έκαστη ανώμοτη 
δήλωση σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές που προκύπτουν από την πάγια νομολογία του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου. 

 Επιπρόσθετα, μέλος της επιτροπής εξέφρασε προβληματισμό κατά πόσο αποτελεί ορθή πρακτική η 
επίκληση χωρών στις οποίες λειτουργούν ορκωτά δικαστήρια ως πρότυπο για την Κυπριακή Δημοκρατία, όπου 
δε συμμετέχουν ένορκοι στην ποινική διαδικασία.  

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αναφορικά με τους προβληματισμούς που 
τέθηκαν από τα μέλη της επιτροπής, τόνισε ότι το δικαίωμα στην ανώμοτη δήλωση δε συνδέεται ούτε επηρεάζει 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα της δίκαιης δίκης και τα συνδεόμενα με αυτό δικαιώματα, όπως το δικαίωμα 
μη αυτοενοχοποίησης και το δικαίωμα στη σιωπή.  Περαιτέρω, αναφέρθηκε σε νομολογία των δικαστηρίων της 
Δημοκρατίας, καθώς και σε ακαδημαϊκές πηγές, όπου εκφράζονται προβληματισμοί για την αξιολόγηση της 
ανώμοτης δήλωσης, με ειδική αναφορά σε δικαστήρια στα οποία δε συμμετέχουν ένορκοι. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις:  

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγούνται την ψήφισή του σε νόμο. 

2. Τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του 
νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.  

3. To μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκε κατά της ψήφισης του 
νομοσχεδίου σε νόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κανείς, καμία. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 74 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι επτά ψήφους υπέρ, πέντε εναντίον και δύο αποχές, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι επτά ψήφους υπέρ, πέντε εναντίον και δύο αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 12 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να καθοριστεί ότι το Νομικό Συμβούλιο, κατά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του, υποστηρίζεται από προσωπικό που υπηρετεί στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή 
από προσωπικό που προσλαμβάνεται στη βάση ιδιωτικής συμφωνίας απασχόλησης, όπως αποφασίζεται από 
τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021»  

Παρόντες: 
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου  Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Γιώργος Κουκουμάς 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 23 Μαρτίου 2022.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο 
που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να καθοριστεί 
ότι το Νομικό Συμβούλιο, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, υποστηρίζεται από προσωπικό που υπηρετεί 
στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από προσωπικό που προσλαμβάνεται στη βάση ιδιωτικής συμφωνίας 
απασχόλησης, όπως αποφασίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος προεδρεύει του 
Συμβουλίου. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως επισήμανε στην επιτροπή την ανάγκη διοικητικής υποστήριξης του Νομικού Συμβουλίου, το οποίο είναι 
υπεύθυνο μεταξύ άλλων για την εγγραφή των δικηγόρων. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
του νομοσχεδίου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε 
νόμο. 

2. Τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του 
σώματος. 
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 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε 
να αναφέρεται ως «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κανείς, καμία. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 
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 Το υπ’ αριθμόν 13 θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος 
Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».  Για το θέμα έχει κυκλοφορήσει και 
συμπληρωματική έκθεση.   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου, ώστε να 
παρασχεθεί η δυνατότητα σε νοσηλευτήρια τα οποία δε διαθέτουν κουβούκλιο ασφαλείας και τα οποία 
προτίθενται να παρέχουν θεραπείες η προετοιμασία των οποίων απαιτείται να γίνεται σε κουβούκλιο ασφαλείας, 
όπως οι ογκολογικές θεραπείες ή οι θεραπείες με εξειδικευμένα φάρμακα, να παρέχουν τέτοιες θεραπείες, 
νοουμένου ότι τα εν λόγω νοσηλευτήρια είναι συμβεβλημένα με εξειδικευμένα κέντρα διάλυσης κυτταροστατικών 
και άλλων εξειδικευμένων φαρμακευτικών προϊόντων. 

(Οι σχετικές εκθέσεις) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων 
(Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 
 Σάβια Ορφανίδου, αναπλ. πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Χαράλαμπος Πάζαρος Μαρίνος Σιζόπουλος 

 Μαρίνα Νικολάου Μιχάλης Γιακουμή 

 Χρίστος Χριστόφιας 
 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 13 Ιανουαρίου και στις 3 και 10 Φεβρουαρίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων 
αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν  ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος 
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, 
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), της 
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου Επιτρόπου Εποπτείας ΓΕΣΥ και του Ογκολογικού Κέντρου της 
Τράπεζας Κύπρου.  Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) και η Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία, παρ’ όλο 
που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του υπό αναφορά σχεδίου νόμου παρευρέθηκαν επίσης τα 
μέλη της επιτροπής κ. Νίκος Κέττηρος και Χρίστος Χρίστου, καθώς και τα μη μέλη κ. Γιώργος Λουκαΐδης και 
Κυριάκος Χατζηγιάννης. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος 
Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε νοσηλευτήρια τα οποία δε διαθέτουν 
κουβούκλιο ασφαλείας και τα οποία προτίθενται να παρέχουν θεραπείες η προετοιμασία των οποίων απαιτείται 
να γίνεται σε κουβούκλιο ασφαλείας να παρέχουν ογκολογικές θεραπείες ή θεραπείες με εξειδικευμένα φάρμακα, 
νοουμένου ότι τα εν λόγω νοσηλευτήρια είναι συμβεβλημένα με εξειδικευμένα κέντρα διάλυσης κυτταροστατικών 
και άλλων εξειδικευμένων φαρμακευτικών προϊόντων.  

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και η εκπρόσωπος 
του ΟΑΥ ανέφεραν ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα 
οποία δε διαθέτουν κουβούκλια ασφαλείας για προετοιμασία συγκεκριμένων χημειοθεραπευτικών ή άλλων 
παρόμοιων φαρμάκων να συνεργάζονται με άλλα δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία διαθέτουν 
κουβούκλιο ασφαλείας. Παράλληλα, υπογράμμισαν πως με την προτεινόμενη ρύθμιση θα επιτευχθεί 
εξοικονόμηση πόρων, καθώς και σημαντικών ποσοτήτων φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

 Οι εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του ΠΑΣΙΝ και της Ογκολογικής 
Εταιρείας Κύπρου συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η 
ορθή μεταφορά και διαχείριση των φαρμάκων. 

 Ο εκπρόσωπος της ΟΣΑΚ διαφώνησε με την προτεινόμενη τροποποίηση, εκφράζοντας επιφυλάξεις 
αναφορικά με την ασφαλή μεταφορά των φαρμακευτικών σκευασμάτων, και τόνισε παράλληλα πως απαιτείται 
διασφάλιση της ποιότητάς τους.  

 Στη βάση των επιφυλάξεων που εξέφρασαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς μέλη της επιτροπής ζήτησαν από 
το Υπουργείο Υγείας όπως καταθέσει στην επιτροπή σχετική τεχνοοικονομική μελέτη, στοιχεία αναφορικά με τα 
πρωτόκολλα που τυγχάνουν εφαρμογής, τη διαδικασία ελέγχου της ορθής εφαρμογής τους, καθώς και στοιχεία 
ως προς τις αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζουν άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 Ο εκπρόσωπος των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή για τις πιο πάνω επιφυλάξεις που εκφράστηκαν αναφορικά με την ασφαλή 
μεταφορά των φαρμακευτικών σκευασμάτων και κατέθεσε τα ζητηθέντα από την επιτροπή στοιχεία. 

 Στη βάση της συζήτησης που διεξήχθη οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας εισηγήθηκαν στην 
επιτροπή την προσθήκη πρόνοιας στο νομοσχέδιο με την οποία να διασφαλίζεται περαιτέρω ο ορθός έλεγχος 
της μεταφοράς των φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

 Η επιτροπή υιοθέτησε την υπό αναφορά εισήγηση που υπέβαλε το Υπουργείο Υγείας και την ενσωμάτωσε 
στο κείμενο του νομοσχεδίου.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις 
ακόλουθες θέσεις: 

1. Η αναπληρώτρια πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης υιοθετούν τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, όπως έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και 
τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος 
της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της 
βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών 
του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»  

Παρόντες: 
 Ευθύμιος Δίπλαρος, πρόεδρος  Νίκος Κέττηρος 
 Σάβια Ορφανίδου  Χρίστος Χριστόφιας 

 Χαράλαμπος Πάζαρος  Μιχάλης Γιακουμή 

 Όπως είναι γνωστό, το πιο πάνω νομοσχέδιο υποβλήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση στις 24 
Φεβρουαρίου 2022 με σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 
2022. Ωστόσο, η ολομέλεια του σώματος αποφάσισε την αναβολή της συζήτησής του, προκειμένου να 
διευκρινιστούν περαιτέρω ορισμένα ζητήματα αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

 Συναφώς, η επιτροπή επανεξέτασε το νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 
31η Μαρτίου και στις 7 Απριλίου 2022.  Στο πλαίσιο των εν λόγω συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), του Γραφείου Επιτρόπου 
Εποπτείας ΓΕΣΥ, της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου και του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου.  

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της επανεξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη 
της επιτροπής κ. Μαρίνα Νικολάου και κ. Χρύσανθος Σαββίδης. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο σκοπός και οι επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, καθώς και οι βασικότερες 
επιμέρους πρόνοιες αυτού περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.   

 Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων 
(Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε νοσηλευτήρια τα οποία δε 
διαθέτουν κουβούκλιο ασφαλείας και τα οποία προτίθενται να παρέχουν θεραπείες η προετοιμασία των οποίων 
απαιτείται να γίνεται σε κουβούκλιο ασφαλείας να παρέχουν ογκολογικές θεραπείες ή θεραπείες με εξειδικευμένα 
φάρμακα, νοουμένου ότι τα εν λόγω νοσηλευτήρια είναι συμβεβλημένα με εξειδικευμένα κέντρα διάλυσης 
κυτταροστατικών και άλλων εξειδικευμένων φαρμακευτικών προϊόντων. 

 Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή μέλη της εξέφρασαν επιφυλάξεις σε 
σχέση με την ασφαλή μεταφορά και χορήγηση των πιο πάνω σκευασμάτων στους ασθενείς, ώστε οι τελευταίοι 
να λαμβάνουν ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.  Συναφώς, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, υπέβαλαν σχετική εισήγηση για τροποποίηση του 
κειμένου του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία η μεταφορά των φαρμακευτικών σκευασμάτων να γίνεται στη 
βάση διεθνών πρωτοκόλλων εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας σε συνεργασία με τον 
Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και η χορήγησή τους να γίνεται σε κατάλληλο νοσοκομειακό χώρο από εξειδικευμένο 
νοσηλευτικό προσωπικό στην παρουσία ιατρού ογκολόγου.  

 Οι εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες της επιτροπής, αφού 
μελέτησαν την πιο πάνω εισήγηση για τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, εισηγήθηκαν τη διαμόρφωσή 
της, ώστε τα φαρμακευτικά σκευάσματα να μεταφέρονται βάσει πρωτοκόλλων τα οποία καθορίζονται από το 
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Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες και η χορήγησή τους να γίνεται από εκπαιδευμένο 
νοσηλευτικό προσωπικό υπό ιατρική εποπτεία, δεδομένου ότι τα σκευάσματα αυτά δεν αφορούν μόνο την 
ογκολογία.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή στη συνεδρία της, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2022, ομόφωνα 
υιοθέτησε την εισήγηση για τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου που υπέβαλαν τα μέλη της επιτροπής 
βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις με τις τροποποιήσεις που εισηγήθηκαν 
οι αρμόδιοι φορείς και αποφάσισε όπως υποβάλει σχετική τροπολογία κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει και τροπολογία εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κανείς, καμία. 

 Θα διαβάσω εγώ την τροπολογία, εκτός αν την έχετε μπροστά σας, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εμείς την έχουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα σας βοηθήσω. 

 Προτεινόμενη τροπολογία εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο 
«Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2021» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 2 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε στο τέλος της 
προτεινόμενης επιφύλαξης που περιλαμβάνεται στην παράγραφο (α) αυτού να προστεθεί το ακόλουθο κείμενο: 

 «, νοουμένου ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα μεταφέρονται βάσει πρωτοκόλλων, όπως καθορίζονται από 
το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες και χορηγούνται σε κατάλληλο 
νοσοκομειακό χώρο από εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό υπό ιατρική εποπτεία». 

Σημείωση: 
α. Με την υπό αναφορά τροπολογία σκοπείται η ασφαλέστερη μεταφορά και χορήγηση των φαρμάκων στα 

εξειδικευμένα κέντρα διάλυσης κυτταροστατικών και άλλων εξειδικευμένων φαρμακευτικών προϊόντων. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 
 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους, καμία εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 
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 Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωράμε τώρα με την πρόταση νόμου που κηρύχθηκε επείγουσα και τιτλοφορείται «Ο περί 
Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, ώστε η ισχύουσα αναστολή του 
χρόνου παραγραφής για αγώγιμα δικαιώματα που αφορούν σε απαίτηση για αμέλεια ή παράβαση θέσμιου 
καθήκοντος εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου να παραταθεί για περαιτέρω διάστημα 
δώδεκα μηνών. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την 
πρόταση νόμου «Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022»  

Παρόντες: 
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Νίκος Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού Σωτήρης Ιωάννου   

 Ανδρέας Πασιουρτίδης    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε αυθημερόν την πιο 
πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Γιώργο Λουκαΐδη, Άριστο Δαμιανού, Ανδρέα Πασιουρτίδη 
και Γιώργο Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις στη σημερινή 
συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής και κηρύχθηκε επείγουσα.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων 
Νόμου, ώστε η ισχύουσα αναστολή του χρόνου παραγραφής για αγώγιμα δικαιώματα που αφορούν σε απαίτηση 
για αμέλεια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος εναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου να 
παραταθεί για περαιτέρω διάστημα δώδεκα μηνών.  

 Ειδικότερα, στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παραγραφή αγώγιμων δικαιωμάτων, ύστερα από 
σχετική τροποποίησή του που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2021, περιλήφθηκε ειδική διάταξη βάσει της οποίας 
ο χρόνος της παραγραφής των εν λόγω αγώγιμων δικαιωμάτων έχει ανασταλεί για χρονική περίοδο δώδεκα 
μηνών.  Με τον προτεινόμενο νόμο επιδιώκεται η παράταση της εν λόγω αναστολής για περαιτέρω δώδεκα 
μήνες. 

 Επισημαίνεται ότι της κατάθεσης της υπό συζήτηση πρότασης νόμου προηγήθηκε η συζήτηση στην 
επιτροπή παρόμοιας ρύθμισης, η οποία προτάθηκε από τους ίδιους εισηγητές, στην παρουσία εκπροσώπων 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας 
της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου συμφώνησαν με την προτεινόμενη παράταση της 
αναστολής του χρόνου παραγραφής, ενώ η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
δήλωσε ότι δεν ήταν έτοιμη να τοποθετηθεί στο πλαίσιο της σχετικής συνεδρίας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, λαμβάνοντας υπόψη τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτησή της στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κύριε Δαμιανού. 

 Υπάρχει κάποιος άλλος ομιλητής ή ομιλήτρια; 

 Βλέπω τον κ. Ιωάννου. 

 Θέλετε να περιμένετε; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Σας ακούμε. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. 

 Επειδή, για την ουσία του ζητήματος, που αφορά μια πεπατημένη πλέον, όπως εξελίσσεται σ’ αυτό τον 
τόπο, που είναι η ατιμωρησία για το χρηματιστήριο, η ατιμωρησία για το τραπεζικό σκάνδαλο και, όπως 
διαφαίνεται, η ατιμωρησία για το ξεπούλημα του συνεργατισμού, θα συζητήσουμε στην αρμόδια επιτροπή 
Ελέγχου της Βουλής. 

 Απλώς, να πω δύο λόγια για την πρόταση αυτή.  Πέρσι να υπενθυμίσω ότι ομόφωνα το κοινοβούλιο 
υπερψήφισε αυτή την πρόταση, που δίνει τη δυνατότητα να διατηρηθούν ζωντανές οι προοπτικές για έγερση 
αγωγών στα δικαστήρια για τους υπαίτιους που αφορούν στον συνεργατισμό, ειδικότερα σε ζητήματα που 
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αφορούν αμέλεια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος.  Δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι αυτή τη δυνατότητα θα 
την αξιοποιήσουν οι θεσμοί της Δημοκρατίας, αλλά εμείς κάνουμε το καθήκον μας και απ’ εκεί και πέρα, 
επαναλαμβάνω, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο θα τον ασκήσουμε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ! 

 Ο κ. Ιωάννου και μετά ο κ. Κουλίας. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. 

 Βρισκόμαστε στη θέση, αντί να παρακολουθούμε μία από τις μεγαλύτερες δίκες στην ιστορία της Κύπρου 
για το έγκλημα και την καταστροφή του συνεργατισμού, να δίνουμε παράταση για το αν το κράτος θα ασκήσει 
την ευχέρειά του για καταχώριση αγωγών εναντίον των υπαιτίων.  Η δική μας θέση είναι ότι οι υπεύθυνοι θα 
πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και δε θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε με κάθε ευκαιρία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου. 

 Ο κ. Κουλίας. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Σωστή η πρόταση νόμου των συναδέλφων και σωστά την έχουν υποβάλει, διότι πώς εξεκίνησεν τούτο το 
θέμα;  Ο Γιώργος Αρέστη, ένας εξαίρετος δικαστικός, ο οποίος έκαμε στα δικαστήρια τα δικά μας, στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, μετά κόπου και μόχθου εκατάφερεν να συλλέξει τεράστιο υλικό για την καταστροφή του 
συνεργατισμού.  Ο ίδιος υπέδειξε ενώπιον της επιτροπής Ελέγχου τη διάπραξη καραμπινάτων ποινικών 
αδικημάτων.  Αλλά σε τούντην πολιτεία δυστυχώς μέχρι σήμερα κανείς δεν εκούνησεν το δάχτυλό του, για να 
κάνει αυτό που έχει υποχρέωση εκ των νόμων και του συντάγματος να πράξει.  Ευελπιστώ ότι, ταρακουνώντας 
ακόμα μια φορά τα λιμνάζοντα ύδατα, κάποιοι θα συγκινηθούν και θα κάμουν το καθήκον τους εφ’ ω ετάχθησαν. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, κυρία Χαραλαμπίδου! 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Θέλω να υπενθυμίσω κάτι.  Υπήρχε ημερομηνία λήξης κι εμείς, ως ΑΚΕΛ, το αντιληφθήκαμε και πήγαμε 
και ζητήσαμε πρώτη φορά παράταση και τώρα ξαναζητούμε.  Δηλαδή, παρ’ ολίγον ήταν να τελειώσει η διορία 
και να μη γίνει καμία ενέργεια και να το προσπεράσουμε.  Συνεπώς, είναι μετά ’πού δική μας πρωτοβουλία που 
επεράσαμεν την πρώτη φορά και τώρα ξανά και καλώ τον πρόεδρο της επιτροπής Ελέγχου -ήδη εμιλήσαμεν- 
αμέσως μόλις επανέλθουμε να το θέσουμε προς συζήτηση. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Κάποιος άλλος ομιλητής, ομιλήτρια; 

 Ωραία! 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου, της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 27Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται ομόφωνα σε 
νόμο. 

 Το θέμα με τον αριθμό 14 αποσύρεται και επανακατατίθεται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Τα υπόλοιπα αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας. 

 Το Κεφάλαιο Δεύτερο έχει ήδη γίνει. 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 
Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.249, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 
 «Έχω πληροφορηθεί ότι στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων 
Οχημάτων και συγκεκριμένα για το ηλεκτρικό ποδήλατο, το οποίο προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, με ισχύ από τις 17 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, οι προδιαγραφές που τέθηκαν 
ενδεχομένως να περιόριζαν σημαντικά τις επιλογές των πολιτών, κατευθύνοντάς τους στην αγορά ενός μόνο 
τύπου ποδηλάτου, ο οποίος είναι και ο λιγότερος συνηθισμένος.  Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3.10(γ)(ii) 
“Προδιαγραφές Ηλεκτρικού Ποδηλάτου (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης)” αναφέρεται: “[…] ο πιο πάνω 
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κινητήρας να είναι τοποθετημένος στο κέντρο του ποδηλάτου […]”. 

 Επισημαίνεται πως η πλειοψηφία των ηλεκτρικών ποδηλάτων που διατίθενται στην αγορά είναι 
εξοπλισμένη με κινητήρα ο οποίος είναι τοποθετημένος είτε στον μπροστινό είτε στον πισινό τροχό, χωρίς να 
έχει διαπιστωθεί πως δημιουργείται κάποιο πρόβλημα.  Αντιθέτως, τα ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία φέρουν τον 
κινητήρα στο κέντρο, δηλαδή είναι συνδεδεμένος με τα πέταλα, είναι πολύ λιγότερα, καθώς είναι πιο ακριβά και 
πολύπλοκα, ενώ δεν προσφέρουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. 

 Με την εισαγωγή της εν λόγω προδιαγραφής στο σχέδιο επιχορήγησης του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων οι πολίτες ήταν στην ουσία αναγκασμένοι να προμηθευτούν έναν συγκεκριμένο τύπο 
ηλεκτρικού ποδηλάτου, πληρώνοντας περισσότερα και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο όφελος, τη στιγμή που θα 
μπορούσαν να προμηθευτούν κάποιον άλλο τύπο, εφόσον πληρούνται τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Επιπλέον, το αυξημένο κόστος ενδεχομένως να λειτούργησε ανασταλτικά για αρκετούς πολίτες, 
αποτρέποντάς τους από το να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα προσφερόμενα κίνητρα, καθιστώντας κατ’ 
επέκταση το όφελος στη χώρα μας από τη μείωση των ρύπων μικρότερο. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπήρχε 
συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο τέθηκε η προαναφερθείσα προδιαγραφή ως προς το σημείο τοποθέτησης 
του κινητήρα.  Εάν ναι, παρακαλώ όπως κοινοποιηθεί στη Βουλή σχετική αιτιολογική έκθεση.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.250, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκτός από την κρατική χορηγία λαμβάνει και δωρεές. 

 Ως εκ του πιο πάνω, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το 
εξής ερώτημα: 

1. Πόσες δωρεές έχουν εξασφαλιστεί διαχρονικά από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι και 
σήμερα ανά έτος;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.251, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Το κοινοτικό συμβούλιο Βορόκληνης εδώ και αρκετά χρόνια έχει υποβάλει αίτημα αναφορικά με την 
τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς-Αγίας Νάπας.  Η ανάγκη τοποθέτησης των πιο 
πάνω κρίνεται επιτακτική λόγω της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής, καθώς η υψηλή ηχορρύπανση 
που προκαλείται από τον αυτοκινητόδρομο ταλαιπωρεί τους κατοίκους σε μεγάλο βαθμό και υποβαθμίζει την 
περιοχή. 

 Επιπλέον, το 2017 έγιναν μετρήσεις θορύβου κατά τον μήνα Οκτώβριο και έκτοτε δεν επαναληφθήκαν 
ενώ το σωστό θα ήταν αυτές να γίνουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και, όπως είναι γνωστό, χιλιάδες 
αυτοκίνητα διακινούνται στον δρόμο κατευθυνόμενα προς την ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου. 

 Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για τα ακόλουθα: 

1. Μέχρι πού ευρίσκεται η μελέτη για το εν λόγω έργο; 

2. Πότε αναμένεται να γίνουν νέες μετρήσεις θορύβου, για να καταδείξουν τα ορθά επίπεδα του θορύβου;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.252, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Το Τμήμα Φορολογίας, λόγω των επιπρόσθετων αρμοδιοτήτων που ανέλαβε, παρουσιάζει καθυστέρηση 
στη διεκπεραίωση των εργασιών του και κατά συνέπεια απώλεια εσόδων για το κράτος.  Υπολογίζεται ότι, αν 
στελεχωθεί επιπρόσθετα το τμήμα, το όφελος προς το κράτος μπορεί να είναι πέραν του πενταπλασίου του 
κόστους που θα έχει το κράτος από τις πρόσθετες προσλήψεις. 

 Για το πιο πάνω παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
το εξής ερώτημα: 

 Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για το πιο πάνω θέμα, που θα έχει ως αποτέλεσμα περαιτέρω 
έσοδα για το κράτος;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.253, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης εξέτασης από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων ενημερωθήκαμε για τα διατηρητέα κτίρια και τις επικίνδυνες οικοδομές στον δήμο Λευκάρων από τους 
αρμόδιους φορείς.  
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 Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός και οι αρμόδιες υπηρεσίες μάς ενημερώσουν αναφορικά με την 
πρόοδο των εργασιών για την επίλυση του προβλήματος.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.254, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Έχω παραλάβει και μελετήσει απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στην ερώτησή μου με αρ. 
23.06.011.04.304, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2020, που αφορούσε την αποκατάσταση των ταμείων προνοίας, βάσει 
της επιστολής του πρώην Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013. 

 Η απάντηση ήταν αρκετά κατατοπιστική, όμως μου έχουν δημιουργηθεί τα πιο κάτω ερωτήματα, στα οποία 
σας παρακαλώ όπως απαντήσετε το συντομότερο δυνατό: 

1. Στον πίνακα Γ΄ της απαντητικής σας επιστολής αναφέρετε ότι χωρίς τον καθορισμό κριτηρίων θα 
χρειαστούν €44,12 εκατομ., για να αποζημιωθούν 50 315 μέλη από 411 εγκριθέντα ταμεία προνοίας.  Ποια 
είναι τα 30 μεγαλύτερα ταμεία προνοίας που θα επωφεληθούν, καθώς και ποιο ποσό αναλογεί σε κάθε 
ταμείο; 

2. Από τα 411 εγκριθέντα ταμεία προνοίας υπάρχουν ταμεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα τα οποία είναι 
εγγυημένα από το κράτος;  Αν υπάρχουν, ποιο ποσό και πόσα μέλη αναλογούν στο κάθε ταμείο; 

3. Αν από τα 411 εγκριθέντα ταμεία προνοίας υπάρχουν κάποια ταμεία τα οποία είναι εγγυημένα από το 
κράτος, πώς διαμορφώνονται οι πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄ της απαντητικής σας επιστολής, αν αφαιρεθούν αυτά 
τα ταμεία;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.255, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Σε παρουσίαση στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων των εργασιών για την ανέγερση του αρχαιολογικού μουσείου στη Λευκωσία από το αρμόδιο 
υπουργείο, τα αρμόδια τμήματα δεσμεύτηκαν όπως ενημερώνουν την επιτροπή ανά τρίμηνο για τις εξελίξεις 
ανέγερσης του μουσείου. 

 Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός και οι αρμόδιες υπηρεσίες μάς ενημερώσουν για την πρόοδο των 
εργασιών ανέγερσης του αρχαιολογικού μουσείου.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.256, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Το κλείσιμο της RCB BANK είχε ως συνεπακόλουθο και “παράλληλες απώλειες” την ένταξη στην ανεργία 
350 υπαλλήλων της πιο πάνω τράπεζας, με προφανείς αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για 
αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο το κράτος προτίθεται να βοηθήσει με 
οποιοδήποτε τρόπο αυτούς τους υπαλλήλους, κατ’ αναλογίαν ενεργειών του κράτους σε ανάλογες περιπτώσεις 
που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στον τραπεζικό τομέα στον τόπο μας (ένταξη προσωπικού σε άλλους 
τραπεζικούς τομείς, παραχώρηση σχεδίων αποζημιώσεως κτλ.).» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.257, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά 

 «Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στον 
τύπο, στις 2 Απριλίου σημειώθηκε διακοπή ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, η οποία οφειλόταν σε 
βλάβη, που σημειώθηκε στο παράνομο σύστημα παροχής ρεύματος στα κατεχόμενα. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τα εξής: 

1. Γιατί δε δημοσιοποιήθηκε ο λόγος της βλάβης; 

2. Ποιος πληρώνει για αυτό το ρεύμα προς τα κατεχόμενα; 

3. Ποιος έδωσε την εντολή για την παροχή ρεύματος; 

4. Είναι μόνιμα συνδεδεμένα τα δίκτυα ελεύθερων περιοχών και κατεχομένων και πόσο ευάλωτο είναι το 
δίκτυό μας υπό αυτές τις συνθήκες;  Γιατί να είναι ενωμένα τα δίκτυα, αν μια βλάβη στα κατεχόμενα μπορεί 
να προκαλέσει πρόβλημα στις ελεύθερες περιοχές;  Δεν εγείρεται και πρόβλημα ασφαλείας από τη συνεχή 
σύνδεση των δύο δικτύων; 

5. Το κατοχικό καθεστώς χρωστά ρεύμα από παλαιότερη χρήση ή του διδόταν δωρεάν χρήση μέχρι σήμερα, 
εφόσον είναι γνωστό ότι, για παράδειγμα στην Πύλα, ακόμα και σήμερα δεν πληρώνεται ρεύμα;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.258, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 
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 «Από την απάντηση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ημερομηνίας 29 
Μαρτίου 2022, στην ερώτηση με αριθμό 23.06.012.01.145 προκύπτουν ερωτήματα σε σχέση με τη 
χρηματοδότηση της αγοράς της οικίας Αζίνα και τη μετατροπή της σε “Μουσείο Γρίβα Διγενήˮ.  Συγκεκριμένα, ο 
υπουργός αναφέρει ότι το 2022 θα δοθεί η τελευταία δόση, ύψους €28.500, για την αγορά της οικίας.  
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι για τις εργασίες μετατροπής σε “Μουσείο Γρίβα Διγενήˮ θα δοθούν στον εργολάβο 
για εξόφληση άλλες €8.127,70. 

 Ωστόσο, κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2022 η πλειοψηφία της Βουλής 
ενέκρινε τροπολογία που προνοούσε την αποκοπή από τις υποομάδες 04300 και 04350 με τίτλους “Κοινωνικές 
παροχέςˮ και “Πολιτιστικές παροχέςˮ αντίστοιχα, του μέρους που αφορά στις δαπάνες για το Ίδρυμα Μνημείου 
Στρατηγού Γ. Γρίβα Διγενή για ξεναγήσεις, καθώς και τη β΄ δόση για το “Μουσείο Γρίβα Διγενήˮ.  Ο στόχος της 
τροπολογίας που ψήφισε η Βουλή ήταν απολύτως σαφής. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1.  Έχουν αποκοπεί τα κονδύλια που αφορούσαν την αγορά και τη μετατροπή της οικίας Αζίνα σε “Μουσείο 
Γρίβα Διγενήˮ ως ήταν η απόφαση της Βουλής; 

2.  Γιατί προχωρούν τα συγκεκριμένα έργα, εφόσον ήταν η Βουλή που αποφάσισε τον τερματισμό τους; 

3.  Από ποιες πιστώσεις προτίθεται το υπουργείο να καταβάλει τα υπόλοιπα ποσά για την αγορά της οικίας 
και τη μετατροπή της σε “Μουσείο Γρίβα Διγενήˮ;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 14 Απριλίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.024, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με την αναβάθμιση του παραλιακού δρόμου Μαζωτού-
Ζυγίου, καθώς και στην επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών με Αρ. Φακ. 16.05.027.003 και ημερομηνία 20 
Δεκεμβρίου 2021, αντίγραφο της οποίας μας κοινοποιήθηκε και σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα από το 
αρμόδιο Τμήμα (Τμήμα Δημοσίων Έργων) σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Ο δρόμος Ζυγίου-Μαζωτού κατασκευάστηκε την περίοδο 2000-2001 από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ως 
οδικό έργο με την προοπτική να αναπτυχθεί μελλοντικά ως τουριστικός δρόμος με τις αναπτύξεις.  Οι 
σχεδιασμοί διαλαμβάνουν κατασκευή λωρίδας πρασίνου πλάτους 2μ., ποδηλατοδρόμου πλάτους 3μ. και 
πεζοδρομίου πλάτους 2μ. στην πλευρά της θάλασσας καθώς και κατασκευή λωρίδας πρασίνου και 
πεζοδρομίου στην εσωτερική πλευρά του δρόμου με αντίστοιχα πλάτη. 

3. Στις περιφερειακές επισκέψεις του 2017 των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, τέθηκε αίτημα από τις Κοινότητες της περιοχής για κατασκευή του πολεοδομικού μέρους του 
έργου (πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι, χώροι πρασίνου, υπηρεσίες κ.λπ.).  Το αίτημα έγινε αποδεκτό από 
το Υπουργείο Εσωτερικών με την προϋπόθεση ότι οι Τοπικές Αρχές θα αναλάβουν να εξασφαλίσουν τις 
απαραίτητες συγκαταθέσεις από τους παρόδιους ιδιοκτήτες.  Όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη 
επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση από τις Τοπικές Αρχές των 
συγκαταθέσεων των επηρεαζομένων ιδιοκτητών για σκοπούς προώθησης της υλοποίησης του έργου και 
ζητήθηκε η προώθηση από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της διαδικασίας 
απαλλοτρίωσης των τεμαχίων αυτών. 

4. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναβάθμιση του συγκεκριμένου δρόμου σε τόσο μεγάλο μήκος με την 
κατασκευή πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, αποχετευτικών έργων, 
υπηρεσιών κ.λπ., προϋποθέτει Πολεοδομικό Σχεδιασμό και ως εκ τούτου, το έργο θα πρέπει να 
προωθηθεί ως Πολεοδομικό από το Υπουργείο Εσωτερικών.  Κατ’ επέκταση, η διαδικασία των 
απαλλοτριώσεων θα πρέπει να προωθηθεί από το εν λόγω Υπουργείο.  Το Τμήμα Δημοσίων Έργων στην 
περίπτωση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει στην ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων και στην 
εκτέλεση των έργων νοουμένου ότι θα αποσταλούν οι απαραίτητες πιστώσεις. 

5. Τέλος, αναφέρεται ότι το θέμα θα πρέπει να συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο είχε δεσμευτεί 
να προωθήσει την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων που είχαν υπολογιστεί προκαταρκτικά σε €8 
εκ. περίπου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Απριλίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.104, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2021, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με τις ενέργειες του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες όσον αφορά τα 
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δημόσια κτήρια, τις διαβάσεις πεζών και τις στάσεις λεωφορείων, καθώς και τις υφιστάμενες υποδομές και 
σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα από το αρμόδιο Τμήμα (Τμήμα Δημοσίων Έργων) σας πληροφορώ τα 
ακόλουθα: 

2. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων μεριμνά ώστε όλα τα νέα έργα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του (κτήρια 
όπου στεγάζονται Κυβερνητικές Υπηρεσίες, δρόμοι πρωταρχικής σημασίας του αστικού δικτύου, 
υπεραστικοί-αγροτικοί δρόμοι, δίκτυα ποδηλατοδρόμων κ.λπ.) να πληρούν όλες τις ισχύουσες 
νομοθεσίες/πρότυπα σχέδια όσον αφορά την προσβασιμότητα σε αυτά Ατόμων με Αναπηρία και μειωμένη 
κινητικότητα.  Καταβάλλονται, επίσης, προσπάθειες ώστε, ανάλογα με τα διαθέσιμα κρατικά κονδύλια, τα 
υφιστάμενα κρατικά κτήρια να γίνουν προσβάσιμα, με προτεραιότητα αυτά που εξυπηρετούν κοινό, 
νοουμένου ότι αυτό είναι κατασκευαστικά εφικτό.  Ανάλογη προσπάθεια καταβάλλεται σχετικά με τους 
υφιστάμενους δρόμους που συντηρεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων ώστε, σταδιακά, να γίνουν όλοι 
προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρίες. 

3. Στα πλαίσια των έργων κυκλοφοριακής διαχείρισης και βιώσιμης κινητικότητας, το Τμήμα Δημοσίων 
Έργων μετά από διαβούλευση με οργανωμένα σύνολα Ατόμων με Οπτική Αναπηρία, προωθεί σε όλες τις 
νέες εγκαταστάσεις φώτων τροχαίας και διαβάσεων πεζών τύπου pelican, την χρήση νέων συστημάτων 
(κομβίων, Pedestrian Push Button) με ηχητική ειδοποίηση και περιγραφή του δομημένου περιβάλλοντος 
με ανάγλυφες πινακίδες.  Επιπρόσθετα, έχει γίνει εγκατάσταση συστημάτων αφής (tactile) σε υφιστάμενες 
διαβάσεις πεζών, σε φώτα τροχαίας και διαβάσεις πεζών pelican. 

4. Πρόσθετα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προωθεί 
έργο ενίσχυσης της προσβασιμότητας ποδηλατών, πεζών και ατόμων με αναπηρίες στα αστικά κέντρα.  
Στα πλαίσια αυτά θα προωθηθεί η κατασκευή 40 νέων διαβάσεων πεζών/ποδηλατιστών, 300 ραμπών 
ΑμεΑ και πεζοδρομίων για δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων διακίνησης.  Επιπλέον, θα γίνει 
αναβάθμιση σε περίπου 25 υφιστάμενες σηματοδοτούμενες συμβολές με προσθήκη κατάλληλων 
συστημάτων με ηχητική ειδοποίηση και περιγραφή του δομημένου περιβάλλοντος, με ανάγλυφες 
πινακίδες και άλλες απαραίτητες πρόνοιες για άτομα με μειωμένη όραση και κινητικότητα, σε όλες τις 
αστικές περιοχές παγκύπρια. 

5.  Επίσης, στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος από το Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΘΑλΕΙΑ, προωθείται επενδυτικό πρόγραμμα για 
αναβάθμιση των δημοσίων μεταφορών και σχεδιασμός για τις στάσεις και στέγαστρα λεωφορείων που 
συμπεριλαμβάνει την παροχή ηλεκτρονικής πληροφόρησης και ηχητικής ανακοίνωσης για την άφιξη του 
λεωφορείου σε 500 κεντρικά σημεία παγκύπρια.  Κάθε στέγαστρο θα διαθέτει σεσημασμένο χώρο για 
ΑμεΑ.» 

Απάντηση ημερομηνίας 14 Απριλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.131, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Χρύση Παντελίδη 

«Πολεοδομικό Έργο “Βελτίωση της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου στον Άγιο Δομέτιο” 

 Επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα, τα οποία προέκυψαν μετά από σχετική πληροφόρηση που 
είχαμε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως: 

α) Η Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου περιλαμβάνεται στο δίκτυο των Δρόμων Πρωταρχικής Σημασίας του 
Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, συνδέει το Εμπορικό Κέντρο της Λευκωσίας με τις οικιστικές και εμπορικές 
περιοχές του Αγίου Δομετίου και αποτελεί άξονα δραστηριότητας κατηγορίας I. 

β) Η βελτίωση του εν λόγω δρόμου στα όρια του Δήμου Αγίου Δομετίου, ως Πολεοδομικό Οδικό Έργο, ήταν 
πάγιο αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από 
εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.  Για τη Διεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφόρου Γρηγόρη 
Αυξεντίου, μήκους 1,10 km, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο, στο οποίο 
διαλαμβάνονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας, τρίτη λωρίδα για εξυπηρέτηση δεξιόστροφης κίνησης στις 
σημαντικές συμβολές, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 
συμβολές του με δευτερεύοντες δρόμους. 

γ) Μετά την έγκριση του Ρυθμιστικού Σχεδίου από όλους τους αρμόδιους φορείς, το Τμήμα Δημοσίων 
Έργων, ανέθεσε την ετοιμασία της Μελέτης των κατασκευαστικών σχεδίων σε ιδιώτη μελετητή, ενώ το 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ετοίμασε προκαταρκτικά σχέδια για την απαλλοτρίωση της 
ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από το Έργο αυτό. 

δ) Το Έργο αναμενόταν να ξεκινήσει το 2011, με σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισμό του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως, εντούτοις, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών που επικρατούσαν, η 
εκτέλεση του Έργου αναστάλθηκε. 

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών ευνοεί την προώθηση της υλοποίησης του Έργου και προς τον σκοπό αυτό 
έχουν περιληφθεί πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και στο 
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Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022-2024, για τον σκοπό αυτό (€5.000 για το 2022, €500.000 
για το 2023 και €1.000.000 για το 2024). 

3. Λαμβάνοντας όμως, υπόψη ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ετοιμασία των 
κατασκευαστικών σχεδίων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα προβεί σε επικαιροποίηση της μελέτης των 
κατασκευαστικών σχεδίων ενδοτμηματικά, ενώ ταυτόχρονα, τα όρια του Έργου θα σταλούν εκ νέου στο 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για επικαιροποίηση των σχετικών σχεδίων απαλλοτρίωσης και 
για υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης, που θα απαιτηθεί.  Περαιτέρω, ο Δήμος Αγίου Δομετίου 
είναι έτοιμος να διαθέσει τη συνεισφορά του για την εκτέλεση του Έργου, ήτοι το 20% του συνολικού 
κόστους (κόστος υλοποίησης και κόστος αποζημιώσεων απαλλοτρίωσης), ως προνοεί η ισχύουσα 
πολιτική. 

4. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, η προκήρυξη 
προσφορών για υλοποίηση του Έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων αναμένεται το πρώτο εξάμηνο 
του 2023, ενώ η έναρξη υλοποίησής του τοποθετείται στις αρχές του 2024.» 

Απάντηση ημερομηνίας 14 Απριλίου 2022 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.143, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 
 «Η απάντηση από τον αρμόδιο Οργανισμό, δηλαδή τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (OAΥ), είναι η 
ακόλουθη: 

2. Οι ειδοποιήσεις οι οποίες αποστέλλονται αυτόματα από το Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ δεν 
αναφέρουν ιατρικά δεδομένα ούτε την ιατρική πράξη και ούτε τη διάγνωση στην οποία αφορά η εν λόγω 
ειδοποίηση.  Το μόνο που αναφέρουν είναι το ονοματεπώνυμο και την ειδικότητα του παροχέα που 
υπέβαλε απαίτηση για τον δικαιούχο και το ενδεικτικό συνολικό κόστος για τις υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν.  Οι ειδοποιήσεις αυτές αποστέλλονται με στόχο την παροχή μιας ποιοτικής και 
ολοκληρωμένης ενημέρωσης προς τους δικαιούχους μέσα στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας του 
ΟΑΥ για βελτίωση των υπηρεσιών του Συστήματος.  Επιπρόσθετα, συμβάλλουν στον εντοπισμό και την 
καταπολέμηση τυχόν καταχρήσεων, αφού ο δικαιούχος, σε περίπτωση που εντοπίσει οποιεσδήποτε 
ανακρίβειες ή σφάλματα, μπορεί να ενημερώσει άμεσα τον ΟΑΥ. 

3. Οι ειδοποιήσεις αυτές αποστέλλονται είτε α) στον λογαριασμό email που δηλώθηκε στα στοιχεία 
επικοινωνίας του δικαιούχου κατά την εγγραφή του στο ΓεΣΥ είτε β) στο email που δηλώθηκε στον 
Λογαριασμό Χρήστη του δικαιούχου σε περίπτωση που αυτός συνδέθηκε με το Αρχείο Δικαιούχου του. 

4. Τα ιατρικά δεδομένα του δικαιούχου καταχωρίζονται στο Αρχείο Δικαιούχου του στο οποίο έχει πρόσβαση 
μόνο ο δικαιούχος και εφόσον ακολουθήσει τη διαδικασία σύνδεσης του αρχείου δικαιούχου του με τον 
λογαριασμό χρήστη στην Πύλη Δικαιούχων στο ΓεΣΥ.  Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ταυτοποίηση του 
δικαιούχου από τον Προσωπικό του Ιατρό (ΠΙ) και επομένως διασφαλίζεται η προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

5. Για να συνδεθεί το Αρχείο Δικαιούχου με τον Λογαριασμό Χρήστη, θα πρέπει ο ίδιος ο δικαιούχος να 
επισκεφτεί τον ΠΙ, ο οποίος θα τον ταυτοποιήσει και κατόπιν ο δικαιούχος θα πρέπει να ζητήσει από τον 
ΠΙ του την έκδοση κωδικών επαλήθευσης. Για σκοπούς ασφάλειας εκδίδονται δύο κωδικοί επαλήθευσης.  
Ο πρώτος τυπώνεται στο γραφείο του ΠΙ και δίνεται στο χέρι στον δικαιούχο, ενώ ο δεύτερος αποστέλλεται 
(αυτόματα) στο email που είναι καταχωρισμένο στο αρχείο δικαιούχου.  Σημειώνεται ότι, κατά τη 
διαδικασία ταυτοποίησης του δικαιούχου, στην οθόνη του ΠΙ παρουσιάζονται τα στοιχεία του δικαιούχου 
(συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας) τα οποία ο ΠΙ μπορεί να επιβεβαιώσει με τον 
δικαιούχο και ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει από τον ΠΙ να διορθώσει οποιαδήποτε από τα στοιχεία του 
είτε κατά τη διαδικασία αυτή είτε και σε μετέπειτα στάδιο. 

6. Στη συνέχεια ο δικαιούχος θα πρέπει να συνδεθεί με τον Λογαριασμό Χρήστη του στην Πύλη Δικαιούχων. 
Αν δεν έχει λογαριασμό χρήστη, θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του ΟΑΥ και να δημιουργήσει 
έναν ακολουθώντας τις οδηγίες.  Αφού συνδεθεί, θα πρέπει να καταχωρίσει τους δύο κωδικούς 
επαλήθευσης.  Επομένως, ο δικαιούχος μπορεί να συνδέσει τον λογαριασμό χρήστη του με το αρχείο του 
και άρα να έχει πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό μόνο αν γνωρίζει και τους δύο κωδικούς επαλήθευσης. 

7. Επιπρόσθετα, κάθε φορά που θα συνδέεται με τον λογαριασμό χρήστη του, το σύστημα ζητά την εισαγωγή 
του κωδικού μιας χρήσης (OTP) που αποστέλλεται στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου.  
Επίσης, αν το επιθυμεί, ο δικαιούχος μπορεί να ρυθμίσει και να περιορίσει ο ίδιος την πρόσβαση που θα 
έχουν στο αρχείο του οι παροχείς. 

8. Ως εκ των πιο πάνω, ο ΟΑΥ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι ο δικαιούχος 
έχει τον απόλυτο έλεγχο όσον αφορά στο αρχείο του και στην πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό. 

9. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.» 
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Απάντηση ημερομηνίας 8 Απριλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.181, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτησή σας και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

(α) Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει στη διάθεσή του πιστώσεις που να αφορούν στήριξη βράχων σε 
ιδιωτικά τεμάχια.  Περαιτέρω, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε προηγούμενο σε πολλές ανάλογες περιπτώσεις, 
που υπάρχουν, σε άλλες περιοχές.  Όμως, το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και άλλες Κρατικές 
Υπηρεσίες, θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερόμενους για τον ενδεδειγμένο τεχνικό τρόπο 
επίλυσης του προβλήματος. 

(β) Παρακαλώ να σημειωθεί πως αναμένουμε από το Δήμο Αγλαντζιάς, ως Αρμόδια Οικοδομική Αρχή, να 
διερευνήσει τους όρους που τέθηκαν στις υφιστάμενες άδειες οικοδομής, να εξετάσει εάν αυτοί είναι 
κατάλληλοι και εάν έχουν εκτελεστεί και γενικότερα να πράξει σύμφωνα με τις σχετικές αρμοδιότητές του. 

(γ) Περαιτέρω, σημειώνεται ότι μετά από οδηγίες του Υπουργείου, ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως συγκάλεσε σύσκεψη για εξέταση του γενικότερου θέματος της πολεοδομικής ανάπτυξης και 
σχεδιασμού στην περιοχή, όπου στην εν λόγω σύσκεψη μεταξύ άλλων κλήθηκαν και εκπρόσωποι του 
Δήμου Αγλαντζιάς. 

(δ) Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει πως η πτώση της βραχομάζας στην πιο πάνω περιοχή 
σχετίζεται με το σεισμό, καθότι αυτή έγινε την επόμενη του σεισμού και, περαιτέρω, στη Λευκωσία δεν 
έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε άλλη αναφορά για επίπτωση από το σεισμό.  Κατά συνέπεια, το γεγονός 
αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως θεομηνία και ως εκ τούτου να εξεταστεί το ενδεχόμενο οικονομικής 
αρωγής. 

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 14 Απριλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.204, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα όσον αφορά την παραχώρηση 
αντισταθμιστικών οικοπέδων: 

(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 63.389 και ημερομηνία 18/2/2006 ενέκρινε την 
παραχώρηση οικοπέδων, ως αντιστάθμισμα, σε 5 000 περίπου δικαιούχους εκτοπισθέντες, που 
διαμένουν σε Τ/Κ κατοικίες και σε 8 500 περίπου δικαιούχους εκτοπισθέντες, που διαμένουν σε κατοικίες 
που ανεγέρθηκαν σε γη Τ/Κ ιδιοκτησίας, που δεν απαλλοτριώθηκε. 

(β) Ακολούθως, το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με αρ. 75.007 και ημερομηνία 29/4/2013 
αποφάσισε, μεταξύ άλλων, και τον τερματισμό εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου. 

2. Πριν τον τερματισμό εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου, δόθηκε Παραχωρητήριο Έγγραφο, εντός του 2010, 
σε 165 δικαιούχους αντισταθμιστικών οικοπέδων για την Επαρχία Λευκωσίας, που διαμένουν σε Τ/Κ 
οικίες, στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς.  Ο διαχωρισμός των εν λόγω οικοπέδων άρχισε πριν την 
κατάργηση του Σχεδίου και έχει ολοκληρωθεί.  Όσον αφορά τις υπόλοιπες Επαρχίες, μετά τη σχετική 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 29/4/2013 δεν έχει προχωρήσει η υλοποίηση των 
διαχωρισμών αντισταθμιστικών οικοπέδων.  Ο αριθμός των οικοπέδων, για τα οποία δόθηκε 
Παραχωρητήριο Έγγραφο σε δικαιούχους εκτοπισμένους, που διαμένουν σε Τ/Κ οικίες στις υπόλοιπες 
Επαρχίες, ανέρχεται στα 418. 

3. Σύμφωνα με την υπό αναφορά Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 75007, ημερομηνίας 
29/4/2013 - στην παρ. 1(β) πιο πάνω) με την οποία τερματίζεται η εφαρμογή των Στεγαστικών Σχεδίων, 
περιλαμβανομένου και του Σχεδίου Παραχώρησης Αντισταθμιστικού Οικοπέδου σε εκτοπισθέντες που 
διαμένουν σε Τ/Κ κατοικίες ή κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε γη Τ/Κ ιδιοκτησίας, που δεν απαλλοτριώθηκε, 
υπάρχει διευκρίνηση, ότι ο εν λόγω τερματισμός “περιλαμβάνει και αιτήσεις που έχουν εγκριθεί χωρίς να 
εξυπηρετηθούν ακόμα, είτε δεν έχουν εξεταστεί ακόμη”.  Τα Παραχωρητήρια Έγγραφα που δόθηκαν σε 
165 δικαιούχους στην Επαρχία Λευκωσίας για αντισταθμιστικά οικόπεδα στην Κοκκινοτριμιθιά, όπως και 
σε πρόσθετους 418 δικαιούχους στις υπόλοιπες Επαρχίες, αποτελούν εγκρίσεις οι οποίες κατά την 
ημερομηνία λήψης της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 75007 και ημερομηνία 29/4/2013 δεν 
εξυπηρετήθηκαν, επειδή τα οικόπεδα δεν ήταν έτοιμα για παραχώρηση στους δικαιούχους.  Ως εκ τούτου, 
δεν είναι δυνατή η παραχώρηση των υπό αναφορά αντισταθμιστικών οικοπέδων, είτε έχουν εκδοθεί επ’ 
ονόματι της Κυπριακής Δημοκρατίας τίτλοι ιδιοκτησίας (165 οικόπεδα στην Κοκκινοτριμιθιά) είτε δεν 
άρχισε ακόμα ο διαχωρισμός τους (418 οικόπεδα στις υπόλοιπες Επαρχίες). Σημειώνεται, πως βασικό 
στοιχείο της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους είναι η παροχή μόνο μιας στεγαστικής βοήθειας, σε κάθε 
δικαιούχο, με εξαίρεση τα σχέδια επιδότησης ενοικίου και επιδιόρθωσης κατοικίας. 
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4. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα προχωρήσουμε στο Κεφάλαιο Δ΄.  

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Εύχομαι σε όλες και όλους καλές γιορτές, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. 

 Η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται για την Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022, στις τέσσερις το απόγευμα, με 
ημερήσια διάταξη η οποία θα σας αποσταλεί. 

 [Στις 29 Απριλίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της εικοστής όγδοης συνεδρίας της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου: 

 Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της 
συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 5 Μαΐου 2021, στις 4.00 μ.μ., έχει ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
  1. Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 

2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.023-2022). 

 2. Ο περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών και για Άλλα Συναφή 
Θέματα Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, Σάβιας Ορφανίδου και 
Χαράλαμπου Πάζαρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, Πανίκου Λεωνίδου και Χρύσανθου 
Σαββίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος και Χρίστου εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.133-2021). 

Αποσύρσεις  3. Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα 
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου 
και Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.009-2020). 

 4. Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.010-2020). 

 5. O περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.012-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι 
βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και η πορεία υλοποίησής τους, η 
νομοθετική πρωτοβουλία “Fit for 55” για μείωση κατά πενήντα πέντε 
τοις εκατό (55%) των ρύπων μέχρι το 2030 και η ανάγκη 
προγραμματισμού της επερχόμενης πράσινης μετάβασης χωρίς 
οικονομικές επιπτώσεις.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης). 
(16.9.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 
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 3. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

(Ώρα λήξης: 6.56 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Δημητρίου Αννίτα  Κουλλά Ονούφριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Νεοφύτου Αβέρωφ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Τορναρίτης Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κάρουλλας Γιώργος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 
Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 
Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  
Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 
Λουκαΐδης Γιώργος  

ΔΗΚΟ 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

Ορφανίδης Χρίστος  

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας  

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 
Μουσιούττας Μαρίνος Τρυφωνίδης Αλέκος 
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Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Θεοπέμπτου Χαράλαμπος 

Ανεξάρτητοι  
Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 
Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στον θάνατο του πρώην βουλευτή Λέλλου 

Δημητριάδη, στην επέτειο του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου 1967 και στην 
Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων και τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη του Λέλλου 
Δημητριάδη, των θυμάτων της δικτατορίας των συνταγματαρχών και των θυμάτων της αρμενικής 
γενοκτονίας. 

2. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των 
Ασθενών. 

3. Ομιλία του αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν για τη 
γενοκτονία των Αρμενίων.   

4. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπωνꓽ 

α. Διαδικτυακή συμμετοχή αντιπροσωπίας της Βουλής με επικεφαλής τον πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρη Γεωργιάδη και 
μέλη τους κ. Μαρίνα Νικολάου, Χρύση Παντελίδη και Αλεξάνδρα Ατταλίδου στις εργασίες της 6ης 
Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.  

β. Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου σε συνεδρία της Επιτροπής για την Εκλογή Δικαστών στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. 

5. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  

6. Εισήγηση του κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
για αναβολή του νομοσχεδίου «Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022», 
συζήτηση (Άριστος Δαμιανού, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Παύλος Μυλωνάς, Ανδρέας Θεμιστοκλέους) και 
απόφαση για αναβολή του. 

7. Διαδικαστική συζήτηση (Χρίστος Χρίστου, Γιώργος Λουκαΐδης, Πανίκος Λεωνίδου) για τη μη παραπομπή 
σχεδίου ψηφίσματος προς συζήτηση απευθείας στην ολομέλεια της Βουλής. 

8. Εισήγηση του κ. Γιώργου Λουκαΐδη για αναβολή των νομοσχεδίων «Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών 
Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021» και «Ο περί των Οργανισμών 
Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», συζήτηση (Χρίστος Χρίστου, Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου, Αντρέας Καυκαλιάς) και απόφαση για αναβολή του. 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

10. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 
και ψήφισή του σε νόμο (με αρ. 2).  

11. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Άσκησης Ενδοενωσιακών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2021» 
και ψήφισή του σε νόμο. 

12. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Μηχανισμοί Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή 
τους. 

13. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα 
και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», 
αγορεύσεις (Χρύσανθος Σαββίδης, Αλέκος Τρυφωνίδης, Χρίστος Χριστοφίδης, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, 
Παύλος Μυλωνάς, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Γιώργος Κάρουλλας) και ψήφισή του σε νόμο.  
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14. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και 
άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021», αγορεύσεις και συζήτηση 
(Σωτήρης Ιωάννου, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Χρίστος Χριστοφίδης, Πανίκος Λεωνίδου, Αλέκος 
Τρυφωνίδης, Παύλος Μυλωνάς, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Χρίστος Χρίστου, Νίκος Τορναρίτης, Χρίστος 
Ορφανίδης) και έγκρισή τους με τον τίτλο «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος του 
Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022». 

15. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Χρίστος Ορφανίδης, Νίκος 
Κέττηρος, Χρύσης Παντελίδης, Πρόδρομος Αλαμπρίτης) και ψήφισή του σε νόμο.  

16. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και ψήφισή 
του σε νόμο.   

17. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021» και ψήφισή 
του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». 

18. Έκθεση και συμπληρωματική έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος 
Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

19. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022», αγορεύσεις και συζήτηση (Άριστος Δαμιανού, Σωτήρης Ιωάννου, Ζαχαρίας Κουλίας, Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου) και ψήφισή της σε νόμο. 

20. Ερωτήσεις βουλευτών: 

 Διευκρινίσεις σχετικά με το σχέδιο επιχορήγησης αγοράς ηλεκτρικού ποδηλάτου - Δωρεές που έχει λάβει 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα - Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων και μετρήσεις 
θορύβου στον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς-Αγίας Νάπας - Η ανάγκη στελέχωσης του Τμήματος 
Φορολογίας - Το πρόβλημα των διατηρητέων κτιρίων και των επικίνδυνων οικοδομών στον δήμο 
Λευκάρων - Ποσά που αφορούν εγκριθέντα ταμεία προνοίας - Πρόοδος εργασιών ανέγερσης 
αρχαιολογικού μουσείου στη Λευκωσία - Ανάγκη βοήθειας άνεργων υπαλλήλων της πρώην RCB Bank - 
Βλάβη στο σύστημα παροχής ρεύματος στα κατεχόμενα - Ερωτήματα σε σχέση με τη χρηματοδότηση της 
αγοράς της οικίας Αζίνα και τη μετατροπή της σε “Μουσείο Γρίβα Διγενήˮ. 

21. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

 Διαμόρφωση του παραλιακού δρόμου Ζυγίου-Μαρωνίου-Ψεματισμένου-Αγίου Θεοδώρου - Βελτίωση της 
παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες όσον αφορά τα δημόσια κτίρια, τις διαβάσεις πεζών και τις 
στάσεις λεωφορείων - Έργα για βελτίωση δρόμου στον Άγιο Δομέτιο - Ερωτήματα για περιστατικό 
γυναικολογικής επέμβασης στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ - Κατολισθήσεις βράχων στην Αγλαντζιά - Τερματισμός 
σχεδίου παραχώρησης οικοπέδων σε χρήστες τουρκοκυπριακών κατοικιών. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή: €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Συνεδρίαση 5ης Μαΐου 2022 

Ώρα έναρξης:  4.06 μ.μ. 

Αρ. 28 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλό απόγευμα.   

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλώ τους γραμματείς να 
διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Χριστός ανέστη.  Εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά. 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 

Ήταν Μάιος του 1886, όταν τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο εξεγέρθηκαν για καλύτερες και 
αξιοπρεπέστερες συνθήκες εργασίας με σύνθημα «Οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες ανάπαυση, οκτώ ώρες 
ψυχαγωγία».  Παρά την τραγική κατάληξη των εξεγέρσεων, η 1η Μαΐου αποτέλεσε παγκοσμίως την 
ημερομηνία-σταθμό για την καθιέρωση του οκταώρου, την αύξηση των αμοιβών και τη θέσπιση συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης.  Στην Κύπρο το εργατικό κίνημα ήδη από τη δεκαετία του 1920, υπό τις αντίξοες 
συνθήκες της αποικιοκρατίας, άρχισε να δίνει τους δικούς του αγώνες για ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες, 
κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, θέτοντας τις βάσεις για πολλές από τις κοινωνικές κατακτήσεις, τα 
οφέλη των οποίων απολαμβάνουν σήμερα οι Κύπριοι και οι Κύπριες.  

Τιμούμε την ημέρα αυτή και αποτίνουμε φόρο τιμής στις εργαζόμενες και στους εργαζομένους που 
αγωνίστηκαν και άνοιξαν τον δρόμο σε ένα δημοκρατικό και βιώσιμο εργατικό δίκαιο ενάντια στη στυγνή 
εκμετάλλευση του ανθρώπινου μόχθου.  Ως Βουλή των Αντιπροσώπων, στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης στους 
εργαζομένους και τις εργαζόμενες, στους ανέργους, άνεργες, στους συνταξιούχους και τις συνταξιούχους και 
σε όλα τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.  Δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τα 
ιδανικά της Εργατικής Πρωτομαγιάς και να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων για ένα καλύτερο 
μέλλον, αναγνωρίζοντας το καθήκον μας για τη θέσπιση νομοθεσιών προς αντιμετώπιση οποιασδήποτε 
απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, 

Η 9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο και βεβαίως ως Ημέρα της Ευρώπης.  Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, στον οποίο ενεπλάκη η 
πλειονότητα των χωρών του κόσμου, τελείωσε οριστικά με τη συνθηκολόγηση άνευ όρων της ναζιστικής 
Γερμανίας το 1945.  Υπήρξε ο τρομακτικότερος σε έκταση και φρικαλεότητες πόλεμος, που όμοιο δε γνώρισε 
ποτέ η ανθρωπότητα. 

Αποτίνουμε φόρο τιμής στα εκατομμύρια των θυμάτων, στρατιωτών, εθελοντών, πολιτών, αλλά και των 
Κυπρίων εθελοντών που πολέμησαν στο πλευρό των Συμμάχων και αντιστάθηκαν στη φασιστική κατοχή και 
ιδεολογία, που οδηγούσαν στον εκφυλισμό του ανθρώπινου είδους. 
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Επ’ ευκαιρία της Ημέρας της Ευρώπης, κατά την οποία εορτάζεται η ειρήνη και η ενότητα σε όλη την 
Ευρώπη, είναι συλλογικό καθήκον μας, ως Ευρωπαίων πολιτών, να τονώσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης αντιτασσόμενοι σε κάθε πολεμική ενέργεια που απειλεί την 
κυριαρχία και ανεξαρτησία κάθε κράτους. 

Ως Βουλή των Αντιπροσώπων, στρατευόμαστε στον κοινό αγώνα για ειρήνη και δικαιοσύνη και 
τασσόμαστε ενάντια στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και σε κάθε μορφή φασισμού και τρομοκρατικής 
ενέργειας που διαταράσσει την κοινωνική συνοχή, την ασφάλεια και την ειρήνη, που τώρα περισσότερο από 
ποτέ αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να προασπίσουμε, αλλά και να διαφυλάξουμε. 

 Επίσης, αγαπημένοι μου συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως 
Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας, με στόχο την αφύπνιση και ενθάρρυνση των επιστημόνων ανά το παγκόσμιο για 
την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα 
προβλήματα των ατόμων με θαλασσαιμία, αλλά και την προσπάθεια που απαιτείται για την ασφάλεια και την 
επάρκεια αίματος.  

 Η θαλασσαιμία αποτελεί το πιο κοινό μονογονιδιακό νόσημα με πέραν των 300 εκατομ. φορείς 
παγκοσμίως.  Στην πατρίδα μας αποτελεί τη συχνότερη κληρονομική πάθηση ανάμεσα στον κυπριακό 
πληθυσμό και έχει τον μεγαλύτερο, συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό, αριθμό πολυμεταγγιζόμενων ατόμων 
με θαλασσαιμία παγκοσμίως.  Ως εκ τούτου, έχει καθιερωθεί να αποκαλείται ως η «εθνική ασθένεια».  

 Η επίδραση της ασθένειας στα κύτταρα είναι εκφυλιστική και απαιτεί μια αυστηρή και άκρως 
πολυθεματική θεραπευτική αγωγή με έναν τεράστιο αριθμό συνεχών ελέγχων και προληπτικών ή 
θεραπευτικών δράσεων, όπως η τακτική μετάγγιση αίματος και η παράλληλη θεραπεία αποσιδήρωσης.  

 Η κυπριακή πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η ορθή αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας, έχει 
αναπτύξει ένα πολυεπίπεδο δίκτυο υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής, που περιλαμβάνει 
εξειδικευμένα κέντρα θαλασσαιμίας στις τέσσερις μεγάλες πόλεις και Εργαστήριο Πληθυσμιακού Ελέγχου με τη 
συνδρομή τμημάτων του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, καθώς και του Κέντρου Αίματος, 
δεδομένου ότι η θαλασσαιμία απαιτεί το 35% των ποσοτήτων αίματος που συλλέγεται στη χώρα μας. 

 Με το φετινό μήνυμα «Ενημερώσου, Μοιράσου, Νοιάσου» η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας 
διενεργεί για 18η συνεχή χρονιά παγκόσμια εκστρατεία και απευθύνει έκκληση για δράση προς όλες και όλους, 
υπογραμμίζοντας την αξία της συνεισφοράς του καθενός και της καθεμιάς στον αγώνα για περιορισμό της 
θαλασσαιμίας, αλλά και την καθοριστική σημασία που έχει η πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση της νόσου.   

Ως Βουλή των Αντιπροσώπων, στηρίζουμε τον Παγκύπριο Αντιαναιμικό Σύνδεσμο σε κάθε εκδήλωση 
και πρωτοβουλία, σε κάθε προσπάθεια ευαισθητοποίησης των Κυπρίων πολιτών σε θέματα που αφορούν τη 
θαλασσαιμία και την αιμοδοσία στον τόπο μας και δεσμευόμαστε να λάβουμε όλα εκείνα τα μέτρα που θα 
ενεργοποιήσουν τους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς για καλύτερη, κατά το δυνατό, υγειονομική και 
κοινωνική φροντίδα των ασθενών.  Ως μέρος αυτής της στήριξης, το κτίριο της Βουλής, όπως και άλλα κτίρια 
δημόσιου χαρακτήρα, θα φωταγωγηθεί την Κυριακή, 8 Μαΐου 2022, με κόκκινο χρώμα, το οποίο συμβολίζει την 
προσφορά αίματος, και ευχαριστώ τις εκπροσώπους και τους εκπροσώπους για την παρουσία τους σήμερα 
στην ολομέλεια. 

Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

Κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Μεταξύ 19 και 21ης Απριλίου 2022 η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων πραγματοποίησε 
επίσκεψη στην Πολωνία, για να συμμετάσχει στη Συνάντηση Γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων των Κρατών 
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταποκρινόμενη σε σχετική πρόσκληση της Προέδρου της πολωνικής 
Βουλής κ. Elżbieta Witek.  Κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων και εξετάστηκε η δυνατότητα 
ανάληψης κοινών δράσεων για την παροχή ουσιαστικής βοήθειας σε γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες από την 
Ουκρανία.  

Στις 20 Απριλίου 2022 οι γυναίκες Προέδροι κοινοβουλίων μετέβησαν στα σύνορα Πολωνίας-
Ουκρανίας, στο Dorohusk, και επισκέφθηκαν το κέντρο υποδοχής προσφύγων στην πόλη Lwowska και το 
κέντρο ανθρωπιστικής βοήθειας «Ptak» στην πόλη Nadarzyn, όπου είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν ιδίοις 
όμμασι τη διαχείριση από τις πολωνικές αρχές των προσφυγικών ροών και να συνομιλήσουν με γυναίκες και 
παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία. 

Μεταξύ 26 και 29 Απριλίου 2022 ο κ. Νίκος Τορναρίτης, ως επικεφαλής αντιπροσωπίας, ο κ. Γιώργος 
Λουκαΐδης και ο κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχαν στις εργασίες του 2ου Μέρους της Συνόδου 2022 της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Στο πλαίσιο των εργασιών της ολομέλειας ο κ. Τορναρίτης απηύθυνε ερώτηση στον Πρόεδρο της 
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Ιταλικής Δημοκρατίας, ως προεδρεύουσας χώρας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
όσον αφορά στην υποχρέωση μελών του ΝΑΤΟ και υποψήφιων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών, 
όπως η Τουρκία, να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας για την εισβολή της 
στην Ουκρανία.  Στην απάντησή του ο κ. Mattarella κάλεσε όλες τις υπό ένταξη στην ΕΕ χώρες, 
περιλαμβανομένης της Τουρκίας, να εφαρμόσουν τις κυρώσεις και να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις 
σχετικές αποφάσεις της Ένωσης. 

Ο κ. Τορναρίτης σε συζήτηση με θέμα τη διασφάλιση και προώθηση της γνήσιας δημοκρατίας στην 
Ευρώπη στηλίτευσε το αυταρχικό καθεστώς στην Τουρκία και ζήτησε την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση 
του Οσμάν Καβάλα.  Για το ίδιο θέμα, εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας, ο κ. Ευσταθίου υπογράμμισε ότι η 
γνήσια δημοκρατία πρέπει να εκφράζεται στην πράξη παρέχοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των 
πολιτών.  

Σε άλλη παρέμβασή του ο κ. Τορναρίτης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής 
συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσχώρησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οντότητας στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.  

Ο κ. Λουκαΐδης μίλησε εκ μέρους της πολιτικής ομάδας της Ενωμένης Αριστεράς για το θέμα της 
αντιμετώπισης των διακρίσεων στη βάση της κοινωνικής καταγωγής, επισημαίνοντας ότι οι ταξικές διακρίσεις 
και μεροληπτικές προσεγγίσεις βάσει της κοινωνικής καταγωγής τροφοδοτούν και διαιωνίζουν τις οικονομικές 
και κοινωνικές ανισότητες.  Ο κ. Λουκαΐδης υπογράμμισε ότι θα πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να 
αποσαφηνίσουν το σχετικό νομικό τους πλαίσιο, ώστε να καλύπτει όλες τις μορφές διακρίσεων.   

Ο κ. Ευσταθίου ορίστηκε εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
για το θέμα των ισχυρισμών περί συστηματικών βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας σε χώρους κράτησης σε κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Εξάλλου, στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα την αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρίες ο κ. Ευσταθίου 
υπογράμμισε ότι η πρακτική εγκλεισμού σε δομές φροντίδας δεν αποτελεί πλέον αποδεκτή επιλογή και ότι θα 
πρέπει τα άτομα με αναπηρίες να τυγχάνουν της στήριξης και της ελευθερίας που τους αρμόζει, ώστε να 
απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.  Σε συζήτηση, τέλος, για την καταπολέμηση και αποτροπή της 
υπερβολικής και αδικαιολόγητης χρήσης βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου ο κ. Ευσταθίου καταδίκασε τις 
πρακτικές αυτές, τονίζοντας τη σημασία προάσπισης του κράτους δικαίου και της εφαρμογής του νόμου, 
σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. 

Στις 29 και 30 Απριλίου 2022 η κυπριακή κοινοβουλευτική αντιπροσωπία στη Διάσκεψη για το Μέλλον 
της Ευρώπης, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρη Γεωργιάδη και τους βουλευτές κ. Μαρίνα Νικολάου, Χρύση Παντελίδη και 
Αλεξάνδρα Ατταλίδου, συμμετείχε  στις εργασίες της 7ης Ολομέλειας της Διάσκεψης.  

Σε προπαρασκευαστική συνάντηση των αντιπροσωπιών των εθνικών κοινοβουλίων στη Διάσκεψη 
συζητήθηκε η δυνατότητα υιοθέτησης με συναίνεση κοινής θέσης υπέρ της προώθησης των συστάσεων των 
ομάδων εργασίας στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διάσκεψης, θέση την οποία υποστήριξε και η κυπριακή 
αντιπροσωπία.  Κατά τη συνεδρία της ολομέλειας οι ομάδες εργασίας παρουσίασαν τα τελικά κείμενα των 
συστάσεών τους, επί των οποίων τοποθετήθηκαν οι τέσσερις συνιστώσες της Διάσκεψης, ήτοι το Συμβούλιο, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια. Ακολούθησαν οι τελικές 
τοποθετήσεις πολιτών και κηρύχθηκε η λήξη των εργασιών της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.  Η 
τελευταία πανηγυρική ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2022, Ημέρα της Ευρώπης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

Το πρώτο θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος 
Νόμος του 2022». 

Παρακαλώ πολύ να αναγνώσετε τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Τροποποίηση του άρθρου 3 του συντάγματος, ώστε να:  

1.  περιοριστεί η δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας σε διαδικασίες που διεξάγονται ενώπιον μόνο 
του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου,  

2.  διασαφηνιστεί αφενός ότι η διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου περιλαμβάνει την καταχώριση αγόρευσης ή 
δικογράφου ή κατάθεση εγγράφου ή μαρτυρίας και αφετέρου ότι η χρήση της αγγλικής γλώσσας θα 
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επιτρέπεται κατά τη σύνταξη δικαστικών αποφάσεων ή διαταγμάτων,  

3.  παρασχεθεί δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας από δικαστήριο ανώτερο του Εμπορικού 
Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, όταν το ανώτερο δικαστήριο εξετάζει ή ελέγχει αποφάσεις ή 
διατάγματα αυτών και  

4.  απαλειφθεί η απαίτηση για αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των βουλευτών για 
ψήφιση νόμου ο οποίος θα προβλέπει τη χρήση της αγγλικής γλώσσας ενώπιον Εμπορικού 
Δικαστηρίου, Ναυτοδικείου και ανώτερου αυτών δικαστηρίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022»  

Παρόντες: 

Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

Νίκος Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου 

Άριστος Δαμιανού  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 2, 9 και 16 Φεβρουαρίου και στις 23 
και 30 Μαρτίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η 
Επίτροπος Νομοθεσίας, η Αρχιπρωτοκολλητής, εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, της 
Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων 
(CIPA).  Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της 
επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης ο κ. 
Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος της επιτροπής, και τα μέλη της επιτροπής κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Πανίκος 
Λεωνίδου και Σωτήρης Ιωάννου. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή είναι η τροποποίηση του άρθρου 
3 του συντάγματος, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας ενώπιον δικαστηρίου 
συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, εφόσον κατά την κρίση του δικαστηρίου εξυπηρετείται το συμφέρον της 
δικαιοσύνης και νοουμένου ότι τέτοια ρύθμιση προβλεφθεί σε νόμο, ο οποίος θα ψηφισθεί διά πλειοψηφίας των 
δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
επισήμανε καταρχάς ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του συντάγματος, οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας 
είναι η Ελληνική και η Τουρκική και η ενώπιον των δικαστηρίων διαδικασία και αποφάσεις διεξάγονται και 
συντάσσονται, αντίστοιχα, στην ελληνική γλώσσα, εφόσον οι διάδικοι είναι Έλληνες, στην τουρκική γλώσσα, 
εφόσον οι διάδικοι είναι Τούρκοι και στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, εφόσον οι διάδικοι είναι Έλληνες 
και Τούρκοι.  Συναφώς, η ίδια εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η ανάγκη τροποποίησης του συντάγματος με το 
υπό συζήτηση νομοσχέδιο προέκυψε κατά τη συζήτηση από την επιτροπή άλλου νομοσχεδίου, ήτοι του 
νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019», το οποίο προνοεί 
για την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου.  Συναφώς, ύστερα από απόψεις και εισηγήσεις που 
είχαν εκφραστεί ενώπιον της επιτροπής κατά τη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου, προτάθηκε η εισαγωγή 
πρόνοιας σε αυτό, σύμφωνα με την οποία θα παρέχεται τόσο στο υπό ίδρυση Εμπορικό Δικαστήριο όσο και 
στο υπό ίδρυση Ναυτοδικείο, η δυνατότητα διεξαγωγής της δικαστικής διαδικασίας και της καταχώρισης των 
εγγράφων στην αγγλική γλώσσα, εφόσον τούτο απαιτεί το συμφέρον της δικαιοσύνης. 

 Συναφώς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διευκρίνισε ότι με την 
προτεινόμενη συνταγματική ρύθμιση η ελληνική γλώσσα και η τουρκική γλώσσα θα παραμείνουν οι επίσημες 
γλώσσες των δικαστηρίων και παράλληλα θα παρασχεθεί η δυνατότητα χρήσης και της αγγλικής γλώσσας 
ενώπιον των δικαστηρίων ειδικής δικαιοδοσίας, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των δύο υπό ίδρυση 
δικαστηρίων, ήτοι του εμπορικού δικαστηρίου και του ναυτοδικείου, και την ομαλή διεκπεραίωση των 
υποθέσεων ενώπιόν τους.  
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 Στο στάδιο της συζήτησης, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς την αναγκαιότητα 
θέσπισης της υπό αναφορά τροποποίησης του συντάγματος προς υλοποίηση του πιο πάνω σκοπού, όπως και 
για το ενδεχόμενο παρείσφρησης της αγγλικής γλώσσας σε δικαστικές διαδικασίες μεταξύ προσώπων που 
ανήκουν στην ελληνική κοινότητα, είτε φυσικών είτε νομικών, δεδομένου ότι το δικαστήριο θα διατηρεί την 
εξουσία να κρίνει και αποφασίζει ότι με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας εξυπηρετείται το συμφέρον της 
δικαιοσύνης.  Επιφυλάξεις εξέφρασαν επίσης μέλη της επιτροπής για το κατά πόσο οι δικαστές και οι δικηγόροι 
που εμφανίζονται ενώπιον των δικαστηρίων κατέχουν ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να 
μπορούν να ανταπεξέλθουν με την απαιτούμενη για κάθε διαδικασία επάρκεια.    

 Επιπροσθέτως, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, 
εκφράζοντας τη διαφωνία του αναφορικά με την προτεινόμενη χρήση της αγγλικής γλώσσας ως «γλώσσας 
διαδικασίας» ενώπιον δικαστηρίου, όπως και με την προτεινόμενη συνταγματική τροποποίηση προς επίτευξη 
του συγκεκριμένου σκοπού, υποστήριξε ότι η υφιστάμενη συνταγματική διάταξη ως προς τη γλώσσα που 
πρέπει να χρησιμοποιείται από τα δικαστήρια είναι σαφής και ως εκ τούτου οποιαδήποτε αλλαγή στη χρήση 
γλώσσας άλλης από την Ελληνική και την Τουρκική σε διαδικασίες μεταξύ Ελλήνων ή μεταξύ Τούρκων ή 
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων δεν μπορεί να εκληφθεί ως πρόθεση του συνταγματικού νομοθέτη.  Παράλληλα, 
ο ίδιος εξέφρασε τη θέση ότι η προτεινόμενη συνταγματική τροποποίηση παραβιάζει την αρχή της δίκαιης 
δίκης, σύμφωνα με την οποία πρόσωπο, εν προκειμένω ο πολίτης της Δημοκρατίας, δεν μπορεί να δικάζεται 
σε γλώσσα ξένη προς τον ίδιο.  Περαιτέρω, ο ίδιος βουλευτής διευκρίνισε ότι το ζήτημα της χρήσης γλώσσας 
άλλης από την Ελληνική ή την Τουρκική στα δικαστήρια, θα μπορούσε να ρυθμιζόταν διά νόμου και όχι διά 
συνταγματικής τροποποίησης, επισημαίνοντας ότι ο περί των Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμος 
(Νόμος υπ’ αρ. 67 του 1988) προβλέπει ήδη ότι σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία γίνεται αποδεκτό ως 
αποδεικτικό μέσο και οποιοδήποτε έγγραφο συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, το δε δικαστήριο δύναται να διατάξει 
τη μετάφραση του εν λόγω εγγράφου ή μέρους αυτού στις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας ή σε 
οποιαδήποτε από αυτές, σημειώνοντας παράλληλα ότι στα δικαστήρια της Δημοκρατίας γίνεται αποδεκτή 
μαρτυρία σε ξένη γλώσσα.  Συνεπώς, αντί της προτεινόμενης τροποποίησης δύναται να τροποποιηθεί ο περί 
των Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμος, με την εισαγωγή ρύθμισης σύμφωνα με την οποία στις 
διαδικασίες που διεξάγονται ενώπιον του υπό ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, όταν 
υπάρχουν μη ελληνόγλωσσοι διάδικοι, θα είναι δυνατή η χρήση της αγγλικής γλώσσας.  

 Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η προτεινόμενη συνταγματική 
τροποποίηση για την παροχή δυνατότητας χρήσης της αγγλικής γλώσσας στα υπό ίδρυση δικαστήρια ειδικής 
δικαιοδοσίας κρίνεται ως αναγκαία, επειδή το σύνταγμα προβλέπει ρητά για τη χρήση δύο επίσημων γλωσσών, 
ήτοι της Ελληνικής και της Τουρκικής, διασαφηνίζοντας, ανάλογα με την κοινότητα στην οποία ανήκουν οι 
διάδικοι, ποία επίσημη γλώσσα θα χρησιμοποιείται ενώπιον δικαστηρίου.  Επιπροσθέτως, επισήμανε ότι οι 
επίσημες γλώσσες των κρατικών οργάνων είναι η Ελληνική και η Τουρκική, άρα δεν επιτρέπεται η χρήση 
ενώπιον δικαστηρίου γλώσσας άλλης από την Ελληνική και Τουρκική, όπως προκύπτει και από τις διατάξεις 
του άρθρου 189 του συντάγματος, με τις οποίες εκφράζεται το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη και βάσει 
των οποίων, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 3 του συντάγματος, και μόνο για χρονική περίοδο πέντε 
ετών από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του θα ήταν δυνατή η χρήση της αγγλικής γλώσσας σε κάθε 
διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων της Δημοκρατίας.  Συνεπώς, σύμφωνα με τον ίδιο, ο κανόνας για χρήση 
της ελληνικής και τουρκικής γλώσσας ενώπιον δικαστηρίων είναι απόλυτος και είναι γι’ αυτούς τους λόγους 
που έγινε πρόνοια για μεταβατικότητα ως προς τη χρήση της αγγλικής γλώσσας για τη συγκεκριμένη πενταετή 
περίοδο από την καθίδρυση της Δημοκρατίας.  Συνακόλουθα, το άρθρο 3 του συντάγματος απαγορεύει στην 
παρούσα φάση στον κοινό νομοθέτη να επιτρέψει τη χρήση της αγγλικής γλώσσας από οποιοδήποτε κυπριακό 
δικαστήριο, εκτός εάν τροποποιηθεί το σύνταγμα, ώστε να δώσει τέτοια νομοθετική εξουσιοδότηση στον κοινό 
νομοθέτη. 

 Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου συμφώνησε με τη θέση του εκπροσώπου της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και επισήμανε ότι η προτεινόμενη συνταγματική τροποποίηση δεν 
εξυπηρετεί μόνο το συμφέρον της δικαιοσύνης, αλλά και το γενικότερο συμφέρον της Δημοκρατίας.  

 Την επιτροπή απασχόλησε επίσης πρόνοια του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία θα 
απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των βουλευτών προς ψήφιση του νόμου που 
θα προβλέπει για τη δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας ενώπιον δικαστηρίου συγκεκριμένης 
δικαιοδοσίας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 78 του συντάγματος, οι νόμοι και αποφάσεις της Βουλής 
των Αντιπροσώπων ψηφίζονται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών.  
Προβληματισμό εξέφρασε τέλος η επιτροπή για την παροχή δυνατότητας χρήσης της αγγλικής γλώσσας και 
ενώπιον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο θα εκδικάζει έφεση κατά απόφασης του πρωτοβάθμιου 
δικαστηρίου συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, αφού, όπως σχετικά επισημάνθηκε, εάν δεν παρασχεθεί αυτή η 
δυνατότητα, ουδέν όφελος θα προκύψει από την προτεινόμενη συνταγματική τροποποίηση.  

 Στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και ύστερα από συζήτηση του όλου θέματος 
με το Ανώτατο Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις για τροποποίηση του νομοσχεδίου που 
υποβλήθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως και από την ίδια την επιτροπή, υπέβαλαν αναθεωρημένο 
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κείμενο αυτού, στο οποίο επέφεραν αριθμό τροποποιήσεων.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, στο αναθεωρημένο κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου διαλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων πρόνοιες με τις οποίες προτείνονται τα ακόλουθα: 

1. Περιορισμός της δυνατότητας χρήσης της αγγλικής γλώσσας σε διαδικασίες που θα διεξάγονται ενώπιον 
του υπό ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου μόνο. 

2. Διασαφήνιση αφενός ότι διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου θα περιλαμβάνει την καταχώριση αγόρευσης ή 
δικογράφου ή κατάθεση εγγράφου ή μαρτυρίας και αφετέρου ότι η χρήση της αγγλικής γλώσσας θα 
επιτρέπεται κατά τη σύνταξη δικαστικών αποφάσεων ή διαταγμάτων. 

3. Δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας από ανώτερο αυτών δικαστήριο, όταν ενώπιόν του θα 
τίθενται αποφάσεις ή διατάγματα του υπό ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου. 

4. Απάλειψη της απαίτησης για αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των βουλευτών για την 
ψήφιση νόμου ο οποίος θα προβλέπει τη χρήση της αγγλικής γλώσσας ενώπιον του υπό ίδρυση 
Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, όπως και ανώτερου αυτών δικαστηρίου, σε διαδικασία κατά 
αποφάσεων των υπό συζήτηση πρωτοβάθμιων δικαστηρίων ειδικής δικαιοδοσίας.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις:  

1. Η αναπληρώτρια πρόεδρος και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγούνται την ψήφισή του 
σε νόμο. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το 
μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν 
επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκε κατά της ψήφισης 
του νομοσχεδίου.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υπό το φως των πιο πάνω, 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για λήψη τελικής απόφασης επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου στο στάδιο 
της συζήτησής του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Λοιπόν, να παρακαλέσω τον κ. Γεωργίου να καταρτίσει λίστα και να παρακαλέσω…  Να καταρτίσει λίστα 
να ξεκινήσουμε.  Βλέπω τον κ. Ιωάννου και να ετοιμάσουμε τη λίστα για τους υπόλοιπους ομιλητές.  Παρακαλώ 
να υποδείξετε ποιοι, ποιες θέλουν τον λόγο, για να μπορέσει ο κ. Γεωργίου να σας καταγράψει.  Βλέπω τον κ. 
Θεμιστοκλέους, είδα τον κ. Λεωνίδου.  Ποιοι άλλοι;  Ο κ. Ευσταθίου.  Θα κλείσει η λίστα ομιλητών.  Από το 
ΑΚΕΛ δε θα έχετε ομιλητή;  Μάλιστα, ο κ. Πασιουρτίδης.  Δημοκρατικός Συναγερμός;  Ωραία.  Ο κ. 
Τρυφωνίδης.   

 Ωραία, ξεκινήστε, κύριε, Ιωάννου, σας ακούμε. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Ως ΕΛΑΜ θα καταψηφίσουμε την τροποποίηση του συντάγματος.  Το έχουμε αναφέρει και κατά τη 
διάρκεια των συζητήσεων στην επιτροπή Νομικών, ότι για λόγους αρχής τασσόμαστε ενάντια σε αυτή την 
αλλαγή.  Είμαστε Έλληνες της Κύπρου, η γλώσσα μας είναι η Ελληνική, η πλουσιότερη γλώσσα ολόκληρου του 
κόσμου.  Και ακόμα και στο δοτό σύνταγμα το οποίο είχαμε σε σκληρούς, σε χρόνους σκληρής αγγλοκρατίας, 
δε μας επιβλήθηκε κάτι παρόμοιο.  Όλοι έχουν τις δικές τους εμπειρίες από δίκες.  Υπήρξαν στην παρουσία 
μεταφραστών.  Δε θεωρούμε ότι υπήρξε οποιοδήποτε πρόβλημα ή κώλυμα στη δίκη ή στη διαδικασία της και 
για αυτό ακριβώς τον λόγο έχουμε καταθέσει και σχετική τροπολογία αναφορικά με το νομοσχέδιο του 
Εμπορικού Δικαστηρίου, που θα έρθει τις επόμενες εβδομάδες, και καλούμε τα κόμματα που σήμερα θα 
καταψηφίσουν αυτή την τροποποίηση του συντάγματος, εάν είναι σταθεροί, να υποστηρίξουν και τη δική μας 
τροπολογία, όταν αυτή θα έρθει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους.   
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 Στο βήμα, ωραία. 

 Μέχρι να έρθει ο κ. Θεμιστοκλέους, να βεβαιωθούμε ότι σημειώσαμε τους ομιλητές.  Ο κ. Λεωνίδου, ο κ. 
Τρυφωνίδης, ο κ. Πασιουρτίδης, ο κ. Τορναρίτης και ο κ. Ευσταθίου.  Έτσι;  Ωραία. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Διαβάζοντας τόσο την έκθεση της επιτροπής όσο και το νομοσχέδιο, συναντούμε φράσεις του τύπου 
«για το συμφέρον της δικαιοσύνης», «για το καλό της Κυπριακής Δημοκρατίας», «για το καλό της ναυτιλίας».   

 Πρώτον, αυστηρά ομιλούντες, το άρθρο 3 του συντάγματος δεν το αγγίζουμε.  Όταν απαγορεύεται σε 
αυτή την αίθουσα η είσοδος από την πόρτα, δεν μπορεί να επιτρέπεται από το παράθυρο.  Αυτό είναι το 
πρώτο.   

 Δεύτερον, η κυπριακή ναυτιλία τα τελευταία χρόνια, που αναπτύχθηκε στον μεγάλο βαθμό που βρίσκεται 
σήμερα, αναπτύχθηκε, διότι στην κυπριακή δικαιοσύνη είχαμε την αγγλική γλώσσα;   

 Τρίτον, αν δεχτούμε τον ισχυρισμό ότι είναι για το καλό της οικονομίας, τότε πρόκειται περί 
κανιβαλισμού.  Το καλό της οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί με χίλιους άλλους τρόπους ανήθικους, για να 
αυξήσουμε τα έσοδα μας.  Η αγγλική γλώσσα υπήρχε στην Κύπρο.  Ένα από τα καλά που είχαν η Κυπριακή 
Δημοκρατία και το δοτό σύνταγμα ήταν ότι την άφησαν από το 1960 μέχρι το 1965 για πέντε χρόνια, μέχρι να 
αλλάξουν οι νόμοι, να μεταφραστούν στα ελληνικά και στα τουρκικά, και μετά την εξοβέλισε.  Ποια η 
αναγκαιότητα αυτής της συνταγματικής τροποποίησης;  Είναι τροποποίηση, για να διευκολύνουμε ποιους;  Τον 
κυπριακό λαό;  Τις εταιρείες;  Αφού σήμερα, από ό,τι λένε οι καλοί μας συνάδελφοι οι δικηγόροι, σήμερα τα 
δικαστήρια της Κύπρου κάνουν αποδεκτά οποιαδήποτε έγγραφα σε οποιαδήποτε γλώσσα και οποιοδήποτε 
μάρτυρα σε οποιαδήποτε μητρική γλώσσα, αρκεί να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά.  Και λέει μέσα το 
νομοσχέδιο, λέει η έκθεση, «ξέρετε, θα προσελκύσουμε ξένους επενδυτές».  Δηλαδή να υποθέσω ότι κάποιοι 
επενδυτές, πλοιοκτήτες μάλιστα, διεθνούς εμβέλειας, θα επιλέξουν την Κύπρο, μόνο και μόνο για την 
πιθανότητα, που θα μαλώσουν με κάποιον άλλο, να δικαστούν στα αγγλικά στην Κύπρο.  Αυτό μας λέτε.   

 Παρένθεση, όταν σπαταλώ χρόνο, για να κάμνω έρευνες, με ενοχλεί, εκνευρίζομαι.  Κλείνει η 
παρένθεση.   

 Οι δέκα μεγαλύτεροι εμπορικοί στόλοι παγκοσμίως είναι:  Παναμάς, Λιβερία, Νήσοι Μάρσαλ, Χόνγκ-
Κονγκ, Σιγκαπούρη, Μάλτα, Κίνα, Ελλάδα, Μπαχάμες, Ιαπωνία.  Καμία χώρα από αυτές δεν έχει διαφορετική 
γλώσσα στα δικαστήρια από τη μητρική της.  Υποθέτω ότι δεν έχουν την τύχη της προόδου της οποίας ετύχαμε 
εμείς.  Ορίστε τα δέκα μεγαλύτερα νηολόγια του κόσμου.  Υπάρχει κάποιος στην αίθουσα που ισχυρίζεται ότι ο 
Παναμάς στο Ναυτοδικείο του δικάζει στην Αγγλική;  Είναι η μεγαλύτερη σημαία του κόσμου.  Στα ισπανικά 
δικάζουν!  Και όσες χώρες δικάζουν στα ναυτοδικεία τους στα αγγλικά είναι γιατί τυγχάνει η Αγγλική να είναι μία 
από τις μητρικές τους γλώσσες.  Εδώ είναι η διάρθρωση του παγκόσμιου στόλου.  Πρώτη η Ελλάδα, τριακοστή 
πέμπτη χώρα το Κατάρ.  Από αυτές τις χώρες, τριάντα πέντε χώρες, καμία χώρα δεν άλλαξε τη γλώσσα της 
δικαιοσύνης της, για να ικανοποιήσει οποιοδήποτε κλάδο της δικονομίας της, αλλά η κυπριακή πατέντα, σαν 
τούτες που ζούμε τα τελευταία χρόνια που μας κατάστρεψαν πολλές φορές, δεν κοπάζει με τίποτε.  Το αν θα 
μας προτιμήσουν, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, οι ξένοι, για να εγγράψουν τις εταιρείες 
τους, τα πλοία τους στην Κύπρο, δεν εξαρτάται από το αν θα εισαγάγουμε την αγγλική γλώσσα στην κυπριακή 
δικαιοσύνη, εξαρτάται όμως, απόλυτα μάλιστα, από τρεις παράγοντες, το πολιτικό περιβάλλον, το νομικό 
σταθερό περιβάλλον και το περιβάλλον της φορολόγησης.  Τα άλλα όλα που επικαλείται η έκθεση και το 
νομοσχέδιο είναι ήσσονος σημασίας και ούτε καν θα έπρεπε να αναγράφονται μέσα.  Είναι προσβλητικά για τη 
νοημοσύνη μας δηλαδή, όχι για τίποτε άλλο. 

 Ξέρετε, ο κανιβαλισμός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος, για να πάρετε μια γερή δόση πρωτεϊνών, αλλά 
δυστυχώς ο κανιβαλισμός απαγορεύεται διά ροπάλου, τουλάχιστον από όλες τις πιο…  Σε όλες τις φυλές πάνω 
από τη Σαχάρα μέχρι τον Βόρειο Πόλο απαγορεύεται διά ροπάλου ο κανιβαλισμός.  Αυτό το πράγμα που πάει 
να γίνει σήμερα είναι κανιβαλισμός της ελληνικής γλώσσας, είναι κανιβαλισμός της δικαιοσύνης μας, δεν 
πρόκειται ποτέ να προσθέσει ούτε μια νέα, καινούρια υπόθεση ή ένα καινούριο πλοίο στο κυπριακό νηολόγιο 
και αυτοί που το κάμνουν σήμερα ας πιστέψω ότι δεν είναι ένοχοι, είναι αθώοι, όμως είναι ένα ράγισμα, είναι 
μια ρωγμή, για επαναφορά της αγγλικής γλώσσας στην κυπριακή δικαιοσύνη, είναι μια επαναφορά της 
Παλμεροκρατίας.  Από εδώ θα ξεκινήσουν όλα και εδώ θα τελειώσουν όλα.  Οι επόμενοι βουλευτές μετά από 
δέκα, είκοσι χρόνια θα βρουν άλλους λόγους, για να εισαγάγουν καινούριες τροπολογίες σε συνέχεια της 
σημερινής.   

 Τελειώνω με το εξής:  Γιατί, από την ώρα που επιτρέπεται, και σήμερα, η μαρτυρία και η κατάθεση σε 
οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου στην κυπριακή δικαιοσύνη, η Βουλή αυτού του ταλαίπωρου λαού θέλει να 
εισαγάγει την Αγγλική γλώσσα στα έγγραφα, στα δικόγραφα και στη σύνταξη των αποφάσεων;  Πραγματικά, 
είναι εξωφρενικό.   

 Και η δεύτερή μου ερώτηση είναι -πραγματικά, να είμαστε ειλικρινείς- υπάρχουν βουλευτές σε αυτή την 
αίθουσα που πράγματι αισθάνονται ότι με αυτή την τροπολογία θα βοηθηθεί η κυπριακή οικονομία;  Αν 
υπάρχουν αυτοί οι βουλευτές, ότι πράγματι θα τρέξουν οι πλοιοκτήτες του κόσμου να εγγράψουν τα πλοία τους 
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στην Κύπρο, θα αυξηθεί το κυπριακό νηολόγιο, θα έχουμε περισσότερα έσοδα από αυτή τη μεταβολή, την 
καταστροφική, τότε ειλικρινά λυπούμαι πάρα πολύ! 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Θεμιστοκλέους. 

 Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Τρυφωνίδης. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κατανοούμε τα επιχειρήματα και τις διαφορετικές απόψεις.  Εμείς ως Δημοκρατική Παράταξη-
Συνεργασία, αντιλαμβανόμενοι την αξία του νομοσχεδίου και την προσπάθεια να δοθεί αυτή η ευκαιρία και η 
δυνατότητα στον τόπο μας, θα υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο για εφαρμογή εκεί όπου δύναται και ζητηθεί η 
χρήση της αγγλικής γλώσσας στο Εμπορικό Δικαστήριο και στο Ναυτοδικείο.  Πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει 
σε πάρα πολλούς τομείς την κυπριακή οικονομία και σίγουρα δεν καταργούμε την ελληνική γλώσσα.  Σε 
διαφορετική περίπτωση η αγγλική γλώσσα θα πρέπει, με βάση τα επιχειρήματα που είναι σεβαστά από τους 
συναδέλφους, να καταργηθεί από παντού και εντελώς.  Η μητρική μας γλώσσα είναι η Ελληνική;  Επίσημες 
γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική και έτσι θα παραμείνει. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Κύριε Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο βεβαίως ξέρουμε όλοι πώς επιβλήθηκε, είναι η 
βάση πάνω στην οποία κτίστηκε η Κυπριακή Δημοκρατία και θα πρέπει να το σεβόμαστε περισσότερο και από 
την κόρη οφθαλμού μας.   

 Το σύνταγμα αυτό καθορίζει τον χαρακτήρα του πολιτεύματος της Κύπρου σε δύο άρθρα.  Είναι το 
άρθρο 1 και το άρθρο 3.  Το άρθρο 3 αφορά τον περί των Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμο.  
Επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας είναι η Τουρκική και η Ελληνική.  Το συγκεκριμένο οικοδόμημα πάνω στο 
οποίο βασιζόμαστε ως Κυπριακή Δημοκρατία περιέχει επιμέρους διατάξεις, τις οποίες αξίζει τον κόπο να τις 
αναφέρουμε.  Η παράγραφος 1 αναφέρει ότι οι επίσημες γλώσσες είναι η Ελληνική και η Τουρκική και η 
παράγραφος 4 του συντάγματος του άρθρου 3 του συντάγματος ομιλεί για διαδικασίες επί δικαστηρίων. 

 Προσέξτε και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με βάση την οποία είμαστε αντίθετοι με την τροποποίηση.  
Εκεί όπου δικάζονται Έλληνες πολίτες, Κύπριοι Έλληνες με βάση το σύνταγμα, εκεί χρησιμοποιείται η ελληνική 
γλώσσα.  Εκεί που δικάζουν τα δικαστήριά μας Τούρκους πολίτες, εκεί χρησιμοποιείται με βάση συνταγματική 
διάταξη η τουρκική γλώσσα.  Εκεί όπου οι διάδικοι προέρχονται από δύο διαφορετικές κοινότητες, εκεί 
χρειάζεται να γίνει η διαδικασία και στις δύο γλώσσες.  Και πώς γίνεται στις δύο γλώσσες;  Καταθέτει ο 
Έλληνας στην Ελληνική προφανώς, εκτός αν ξέρει τούρκικα, και μεταφράζεται ταυτόχρονα, όπως γίνεται στις 
δίκες στην Τουρκική και κατά το αντίστροφο.  Αυτό γινόταν, αυτό προβλέπεται, αυτό πρέπει να γίνεται.  Καμία 
άλλη απολύτως ρύθμιση δεν περιλαμβάνει το άρθρο 3 του συντάγματος.  Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά στο 
παρόν ζήτημα που συζητούμε.  Δηλαδή, κατά παράβαση της αρχής σύμφωνα με την οποία εκεί όπου το 
σύνταγμα δεν απαγορεύει, εκεί χρειάζεται νομοθέτημα, εμείς προχωρούμε και λέμε:  «Παρά το γεγονός ότι το 
σύνταγμα δεν απαγορεύει σε μη Έλληνες και Τούρκους να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε γλώσσα, εμείς 
θέλουμε να τροποποιήσουμε το σύνταγμά μας.» 

 Στη διεθνή ζωή, νομική, πολιτική και εμπορική, έχουν καθιερωθεί κάποιες αρχές.  Μια αρχή είναι η 
ρήτρα διεθνούς δικαιοδοσίας ή δωσιδικίας όπου δύο άτομα, δύο οργανισμοί συμφωνούν μεταξύ τους ότι, σε 
περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ μας, θα μας δικάσει το δικαστήριο του Παρισιού, του Λονδίνου, της 
Σιγκαπούρης και τώρα της Κύπρου.  Να πιστέψουμε ότι θα μας εμπιστευτούν.  Μακάρι να μας εμπιστευτούν! 

 Αποφασίζουν λοιπόν δύο οντότητες να δικαστούν στο Εμποροδικείο και, για να ξεκαθαρίσομεν, το 
Εμποροδικείο, αυτό το οποίο θα δημιουργηθεί, αφορά απαιτήσεις πέραν των €2 εκατομ., άρα δεν αφορά τον 
λαό, αφορά τους συγκεκριμένους οικονομικούς γίγαντες και αντίστοιχα το Ναυτοδικείο.  Συμφωνούμε λοιπόν να 
μας δικάσει το κυπριακό δικαστήριο και συμφωνούμε σε αυτή την περίπτωση ότι θα μας δικάσει στην Αγγλική, 
στη Γαλλική.  Μπορεί να γίνει χωρίς κατ’ ανάγκη να τροποποιηθεί το σύνταγμα, διότι δεν είμαστε ούτε Έλληνες 
της Κύπρου ούτε Τούρκοι της Κύπρου.  Είμαστε ένας Γάλλος και ένας Ισπανός, ένας Εγγλέζος τζιαι ένας 
Αμερικανός.  Υπάρχει, επαναλαμβάνω, η αρχή, όταν δεν απαιτείται συνταγματική μεταρρύθμιση και 
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τροποποίηση, δεν την κάμνουμε.  Στην Κύπρο φτάσαμε ακριβώς στο αντίθετο.  Τροποποιούμε το σύνταγμα, 
για να συνάδει το σύνταγμα με τον νόμο, ενώ έν’ το αντίστροφο που έπρεπε να υπάρχει. 

 Έχοντας αυτά υπόψη, λέω το εξής:  Η συνταγματική τροποποίηση είναι περιττή και αχρείαστη, αλλά και 
επικίνδυνη.  Επαναλαμβάνω ότι τροποποιούμε ελαφρά τη καρδία μία διάταξη πάνω στην οποία είναι 
οικοδομημένο το πολιτικό σύστημα της Κύπρου, η βάση της Κύπρου, που είναι ο δικοινοτισμός.  
Τροποποιούμε το άρθρο 3, γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε, λέει, δύο δικαστήρια που αφορούν ξένους.  Γιατί, 
αν αφορούσαν Κύπριους, δε θα μπορούσαμε.  Ακόμα και να περάσει η συνταγματική τροποποίηση, δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί, δεν μπορεί να αποφασίσουν δύο Έλληνες ότι θα δικαστούν στα αγγλικά, διότι 
απαγορεύεται από το άρθρο 3 του συντάγματος.  Όπως δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε οποιονδήποτε 
να δικαστεί στη γλώσσα που ο ίδιος επιθυμεί.  Επομένως, επικίνδυνη και περιττή.  Περιττή, διότι δε χρειάζεται, 
προκειμένου περί των ξένων να έρθουν να δικαστούν στην Κύπρο, τροποποίηση του συντάγματός μας. 

 Στην Κύπρο, το 1989, ψηφίστηκε ο περί Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
που έλεγε ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του περί Επισήμων Γλωσσών Νόμου οι διαδικασίες στα δικαστήρια 
γίνονται στα ελληνικά και στα τουρκικά.  Σταματούν τα αγγλικά που παρεισέφρησαν με τη νομοθεσία του 1965.  
Αυτός ο νόμος λέει στο άρθρο 5 ότι οποιαδήποτε έγγραφα είναι συνταγμένα στην Αγγλική ή σε οποιαδήποτε 
άλλη γλώσσα είναι δεκτά στο δικαστήριο.  Υπάρχει ένα χρονικό όριο· όποια έχουν συνταχθεί πριν το 1989.  
Άρα, με μία τροποποίηση του περί Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμου -να απαλειφθεί το «1989», να 
το αφήσουμε στο διηνεκές- λύεται το θέμα και δεν τροποποιούμε το σύνταγμα και δεν μπαίνουμε σε ατραπούς 
και δε δίνουμε λαβή στους απέναντι, στον Ερντογάν, ότι καταργήσαμε και ότι δε θέλουμε την τουρκική 
κοινότητα. 

 Αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είναι περιττή η τροποποίηση, είναι αχρείαστη η τροποποίηση, γιατί 
ακριβώς τίποτε δεν απαγορεύει σε νόμο ή με νόμο να καθορίζεται διαδικασία πέραν της Ελληνικής και της 
Τουρκικής.  Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου, που δε θα υπαινιχθώ ότι το κάμνουν εκ του πονηρού, έχουν την 
αντίληψή τους, έχουν τη θέση τους, -σεβαστή, πλην όμως διαφωνούμε νομικώς- λένε:  «Μα, σε αυτού του 
είδους τα δικαστήρια η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται και στη Γαλλία, στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο».  
Να μην πούμε τι σημαίνει η διαφορά Διαιτητικού Δικαστηρίου, αλλά εκεί δεν τροποποίησαν οι Γάλλοι το 
σύνταγμά τους.  Το εφέραν με νόμο, όπως προτείνουμε εμείς να έρθει με νόμο.  Στο Παρίσι γίνεται διαδικασία 
στα αγγλικά, διότι ο νόμος το επιτρέπει.  Εν αλλάξαν οι Γάλλοι το σύνταγμά τους, ξαφνικά να βάλουν την 
Αγγλική από την πίσω πόρτα, που είναι μεγάλη, είναι τεράστια η διαφορά αυτή.  Επομένως, με μια απλή 
τροποποίηση του άρθρου 5 του περί Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμου είναι δυνατή η παρουσίαση 
και η λήψη μαρτυρίας και η διαδικασία και σε άλλες γλώσσες, χωρίς να επηρεάζεται η συνταγματική προστασία 
της ελληνικής, αλλά και της τουρκικής γλώσσας, χωρίς να μπαίνουμε σε επικίνδυνες ατραπούς. 

 Και τελειώνω υπενθυμίζοντας ότι, ναι, είναι επικίνδυνο και για έναν άλλο λόγο να προχωρήσουμε στην 
τροποποίηση του συντάγματος, διότι, με την απάλειψη της απαίτησης για πλειοψηφία δύο τρίτων, στο μέλλον   
-αυτό το οποίο έχει πει και ο κ. Θεμιστοκλέους- πιθανόν μια άλλη Βουλή, με διαφορετική σύνθεση, με 
διαφορετικές ατζέντες, να προχωρήσει και σε ακόμα χειρότερα.  Μπορεί να καταργήσει και την Τουρκική ή 
μπορεί να καταργήσει την Ελληνική και ποιος μας σώζει πλέον.  Επομένως, επειδή ακριβώς οι στόχοι αυτής 
της νομοθεσίας, αυτού του νομοσχεδίου επιτυγχάνονται με την τροποποίηση νόμου και όχι με την 
τροποποίηση του συντάγματος, σαφέστατα και για πολιτικούς, νομικούς λόγους και για να μην περάσει και η 
ευχή του Στορς, του κυβερνήτη παλαιότερα της Αγγλίας, «Αν θέλετε να καταργήσετε και τους Τούρκους και 
τους Έλληνες στην Κύπρο, καταργήστε τους τη γλώσσα τους και να τους δικάζουμε και να τους εκπαιδεύουμε 
στα αγγλικά», γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο περί τροποποίησης του 
συντάγματος. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευσταθίου. 

 Ο κ. Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Πριν ξεκινήσω την κύρια τοποθέτησή μου, θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα.  Πρώτον, επειδή 
γίνεται μεγάλη αναφορά στο δοτό σύνταγμα, έτσι, για να είμαστε σωστοί απέναντι στην ιστορία αυτής της 
Δημοκρατίας που υπηρετούμε και είμαστε μέλη, είκοσι φορές η Βουλή έχει τροποποιήσει το σύνταγμα και έχει 
κάνει είκοσι και περισσότερες τροποποιήσεις σε αυτό το σύνταγμα.  Δοτό, δοτό ’πού τη μια, αλλά 
τροποποιήσεις έγιναν αρκετές.  Άρα, έχουμε δημιουργήσει ένα σύνταγμα το οποίο ανά πάσα στιγμή 
επιχειρούμε να το αλλάζουμε και βρήκαμε τον έξυπνο τρόπο, τον γνωστό, για να μην επεκταθώ περισσότερο 
για εθνικούς λόγους. 
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 Δεύτερον, πολύ σωστά έχει γίνει αναφορά από τους συναδέλφους ότι υπάρχει ο κίνδυνος να 
δημιουργηθούν ζητήματα από μια άλλη Βουλή, από άλλους βουλευτές, οι οποίοι μπορεί να μεταφέρουν και να 
εμβολιάσουν με νέες ιδέες το σύνταγμα και ιδιαίτερα πάνω στη γλώσσα. 

 Είναι η άποψή μου και θα την πω έτσι πολύ απλά:  Ου γαρ βλέπουσι τι ποιούσι! 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Συζητάμε σήμερα αυτό το νομοσχέδιο που επιχειρεί να τροποποιήσει το σύνταγμα με, σκοπό, όταν 
δημιουργηθούν το Ναυτικό και το Εμπορικό Δικαστήριο, να παρέχεται και η δυνατότητα -για να είμαι ακριβής- 
διεξαγωγής της δικαστικής διαδικασίας και στα αγγλικά.  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η αλλαγή 
ενδεχομένως να αποτελέσει το έναυσμα για προσέλκυση ξένων επιχειρηματιών με σκοπό την επίλυση των 
εμπορικών και ναυτικών διαφορών τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Να συμβάλει δηλαδή στη δημιουργία 
μιας προσδοκώμενης βιομηχανίας με στόχο την οικονομική ενίσχυση του κράτους.  Αυτό το επιχείρημα 
ενισχύεται και από τις κλίμακες των απαιτήσεων οι οποίες δε θα είναι μικρότερες των €2 εκατομ.  Μόνο τέτοιας 
έκτασης υποθέσεις θα εκδικάζονται απ’ αυτά τα δικαστήρια.  Όπως μας εξηγήθηκε ακόμα, για τη λειτουργία και 
καθιέρωση αυτών των δικαστηρίων θα προσληφθούν ακόμα και ξένοι δικαστές με ειδικές γνώσεις και ειδικές 
απολαβές, ούτως ώστε να έχουμε δικαστήρια -παρ’ όλο που θα είναι πρωτόδικα- για μια ειδική ελίτ δικαστών, 
διαδίκων και υποθέσεων. 

 Όπως όλοι γνωρίζουμε, το άρθρο 3.1 του συντάγματος καθορίζει ως επίσημες γλώσσες της 
Δημοκρατίας την Ελληνική και την Τουρκική.  Όπως όλοι επίσης γνωρίζουμε, κατά τη συνομολόγηση των 
συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, όπου συντάχθηκε και το σύνταγμα, ήταν παρόντες και οι Άγγλοι, οι οποίοι 
αποδέχτηκαν την καθιέρωση των δύο γλωσσών ως μόνων επίσημων γλωσσών.   

 Η Κυπριακή Δημοκρατία στη συνέχεια σταδιακά εφάρμοσε αυτή την πρόνοια του συντάγματος για τη 
γλώσσα σε όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας του κράτους, περιλαμβανομένης και της δικαστικής εξουσίας, η 
οποία μέχρι το 1980 ασκούσε τις λειτουργίες της στα αγγλικά.  Είναι γνωστοί οι αγώνες όλων των δικηγόρων 
της εποχής εκείνης, οι οποίοι διεκδίκησαν την εφαρμογή της συνταγματικής πρόνοιας και στα δικαστήρια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.   

 Είναι επίσης γεγονός ότι αρκετοί απόφοιτοι αγγλικών πανεπιστημίων της νομικής επιθυμούν τη 
διατήρηση της αγγλικής γλώσσας.  Πολλοί από εμάς γνωρίζουν αρκετά ευτράπελα που σημειώνονταν στα 
δικαστήρια, όταν διάδικοι ήταν Ελληνοκύπριοι που δε γνώριζαν αγγλικά και αναγκάζονταν να παρακολουθούν 
την όλη διαδικασία στα αγγλικά.  Δηλαδή να μην καταλαβαίνουν τίποτα απ’ όσα διαδραματίζονται στο 
δικαστήριο.  Αυτό ήταν το κράτος δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας!  Να μην καταλαβαίνει κανένας για τα 
δικαιώματά του ούτε αν θίγονται ούτε αν εξυπηρετούνται!  Σε αυτές τις περιπτώσεις αντιλαμβάνεστε την 
ποιότητα της δημοκρατίας και τη διασφάλιση ασφαλώς των δικαιωμάτων των πολιτών!   

 Όπως επίσης γνωρίζουμε και γνωρίζουν ιδιαίτερα οι συνάδελφοι δικηγόροι, το ότι οι δικαστές στην 
Κύπρο…  Ένεκα του ότι, με τις αποφάσεις που λαμβάνονται, ειδικά στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, 
δημιουργείται, παράγεται δίκαιο, αυτό το δίκαιο θα μας το παράγουν οι ξένοι, δε θα το παράγουν οι 
Ελληνοκύπριοι ή οι Τουρκοκύπριοι, θα έλεγα, συμπατριώτες μας.  Θα είναι κάποιοι ξένοι οι οποίοι θα δικάζουν, 
γιατί αυτά θα είναι τα οικονομικά συμφέροντα, αυτά είναι οι διαφορές, και θα υπάρχει ένας άλλος τρόπος 
αντιμετώπισης γενικότερα της λειτουργίας του δικαίου.  Και εν πάση περιπτώσει φαντάζεστε να έρθουν αυτοί οι 
ξένοι ή, όπως το θέλει η εισήγηση, να αλλάξει το σύνταγμα, αυτοί οι δικαστές δεν πρέπει να δικάζουν με βάση 
το κυπριακό δίκαιο;   

 Άρα, γιατί ενοχλεί το θέμα της γλώσσας;  Το σημαντικό είναι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται.  Δεν 
είναι το μέσο αλλά η ουσία.  Και εδώ έπρεπε να σταθούμε, να κάνουμε ένα δικαστήριο ισχυρό, το οποίο να 
λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες να είναι αποδεκτές και αναγνωρισμένες, για να μπορεί να αποκτήσει αίγλη στον 
διεθνή παράγοντα.  Όχι απλώς επειδή θα μιλούν μία άλλη γλώσσα. 

 Ως εκ τούτου, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουμε όλοι να προβληματιστούμε σχετικά με τις 
εξαιρέσεις και την ιδιαίτερη μεταχείριση των φορέων των δικαστηρίων, αλλά και τα προβλήματα που θα 
δημιουργηθούν ένεκα της συμμετοχής και ξένων δικαστών που θα εισχωρήσουν στο δικαστικό μας σύστημα, 
το οποίο άρχισε, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, να αποκρυσταλλώνεται με σαφήνεια και ευκρίνεια.  
Επομένως, οποιαδήποτε παρέμβαση θα αρχίσει πάλι να αλλοιώνει αυτό τον χαρακτήρα του κυπριακού 
δικαίου, που επιχειρούμε με τις νομοθεσίες μας, με το νέο δίκαιο να δημιουργήσουμε ως κυπριακό κράτος.   

 Οφείλουμε επίσης σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ακόμα έναν προβληματισμό, που αφορά 
ακριβώς την πραγματική βούληση του συνταγματικού νομοθέτη και το ίδιο το άρθρο 3 συνολικά.  Αυτή τη 
στιγμή έγινε αναφορά και από τον συνάδελφο τον κ. Κωστή Ευσταθίου, που συμφωνώ απόλυτα με την 
ερμηνεία που έχει αναλύσει προηγουμένως της συνταγματικής αυτής διάταξης, οφείλω όμως να προσθέσω 
δυο-τρία πράγματα:  Θεωρώ ότι η ερμηνεία που έχει δοθεί είναι αποσπασματική από πλευράς της κυβέρνησης, 
από πλευράς του καταθέτη του νομοσχεδίου, γιατί αναφέρεται μόνο στην παράγραφο 4, την εξειδικεύει και 
ξεχνά ότι, πριν να φτάσουμε στην παράγραφο 4, έχουν προηγηθεί τρεις άλλες, που είναι αυτές που καθορίζουν 
την ουσία, και ιδιαίτερα το 3.1, το οποίο καθορίζει τις επίσημες γλώσσες, που είναι θεμελιώδες άρθρο.  Οι 
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άλλες οι παράγραφοι αναφέρονται στη διαδικασία και η γλώσσα έχει ήδη καθοριστεί από την 1.  Άρα, δεν 
πρέπει να πάμε τώρα να σκεφτούμε ότι, α, υπάρχουν εξαιρέσεις στα παρακάτω.  Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, 
διότι το 3.1 καθορίζει την αποκλειστικότητα.  Και επισημαίνω -και να το θυμάστε- ότι, αν περάσει η 
συνταγματική αλλαγή, η τροποποίηση, οι πρώτες υποθέσεις θα πέσουν λόγω αντισυνταγματικότητας.   

 Απλώς, να το λάβουν υπόψη όσοι επιμένουν σε αυτή τη συζήτηση.  Ο χρόνος θα δείξει.  Όμως, 
ανεξάρτητα από τις νομικές μας επιφυλάξεις, είναι καθήκον μας και ως Ελληνοκυπρίων και ως Ελληνοκύπριων 
βουλευτών, οι οποίοι αγωνιστήκαμε να διατηρήσουμε τόσα χρόνια στους αιώνες την ελληνικότητά μας στο νησί 
αυτό, να σταματήσουμε επιτέλους να ανευρίσκουμε τρόπους και εργαλεία που να διαβρώνουν και να 
δημιουργούν ρήγματα στη συνέχιση της ελληνικής γλώσσας για χάρη των οικονομικών οφελών. 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η διατήρηση της ελληνικότητάς μας σε αυτό το νησί επιτεύχθηκε χάρη στην ενότητα της πνευματικής 
μας παράδοσης.  Η ελληνική γλώσσα, η οποία αποτελούσε το μέσο έκφρασης αυτών των παραδόσεων, 
αποτέλεσε την πιο πειστική μαρτυρία για την ιστορική και πολιτιστική επιβίωση του ελληνισμού, παρά τις 
κατακτήσεις και ανακατατάξεις που σημειώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου.  Τόσο η γλώσσα όσο και άλλα 
στοιχεία μαρτυρούν το ξεχωριστό εθνικό παρελθόν μας, που αποτέλεσε συγχρόνως την αποφασιστική 
συνιστώσα για τη διαμόρφωση του αισθήματος της ιστορικής μας ταυτότητας.   

 Η επιδιωκόμενη τροποποίηση, κατά την άποψή μου, βρίσκεται σε αντίθεση με όλα όσα για μας 
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις συνέχισης της ελληνικότητας και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική 
θέληση του λαού.  Η πρόταση αυτή αποτελεί για μας σταδιακή διάβρωση της ιστορίας και της ταυτότητας του 
λαού μας.  Γι’ αυτό τον λόγο δεν μπορώ προσωπικά να στηρίξω την τροποποίηση του συντάγματος και την 
εισαγωγή, έστω και με αυτό τον τρόπο, της Αγγλικής στις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας.   

 Θέλω να αναφέρω, κυρία Πρόεδρε, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος θα 
τοποθετηθεί κατά βούληση. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Λεωνίδου. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Πασιουρτίδης, προτελευταίος ομιλητής, και τελευταίος ομιλητής ο κ. Τορναρίτης.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι η δημιουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, υπό τη 
μορφή που προβλέπονται στα τελικά νομοσχέδια που έχουμε ενώπιόν μας, συζητείται εδώ και αρκετό καιρό 
και καταφέραμε μέσα από τη συζήτηση στην επιτροπή Νομικών, τόσο εμείς, ως κόμμα, όσο και άλλα κόμματα 
και άλλοι συνάδελφοι, να επιφέρουμε τέτοιες βελτιώσεις, που θεωρούμε ότι θα μπορέσουν να συμβάλουν και 
στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, αλλά και στην εξειδικευμένη εκδίκαση συγκεκριμένης μορφής 
υποθέσεων, όπως είναι οι εμπορικές διαφορές άνω των €2 εκατομ. και οι ναυτικές υποθέσεις.   

 Λέγοντας αυτό, να πάμε στο θέμα της τροποποίησης του συντάγματος.  Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν 
καταργείται η ελληνική γλώσσα από επίσημη γλώσσα των δικαστηρίων.  Αυτό το οποίο εισάγεται είναι η 
δυνατότητα -η δυνατότητα- των δικαστών του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, αν θεωρήσουν ότι 
είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, πρώτη προϋπόθεση, και αν το ζητήσει ένας εκ των διαδίκων, να 
επιτρέψουν η διεξαγωγή της διαδικασίας και τα δικόγραφα να είναι στην αγγλική γλώσσα.   

 Άρα, αυτά που ακούγονται περί κατάργησης της ελληνικής γλώσσας από τα δικαστήρια δεν υφίστανται.  
Απαιτείται να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις, εάν και εφόσον κρίνει το δικαστήριο.  Όπως δεν υφίσταται και ο 
κίνδυνος διορισμού ξένων δικαστών, διότι τα νομοσχέδια προβλέπουν ότι κάποιος, για να διοριστεί δικαστής 
του Εμπορικού Δικαστηρίου ή του Ναυτοδικείου, πρέπει να έχει τα προσόντα που έχει, για να διοριστεί 
πρόεδρος του επαρχιακού δικαστηρίου.  Άρα, με το ίδιο σκεπτικό σήμερα οποιοσδήποτε ξένος μπορεί να 
διοριστεί πρόεδρος επαρχιακού δικαστηρίου.   

 Τι σκοπεί αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε;  Δε θα διαλέξει κανένας το Εμπορικό Δικαστήριο της 
Κύπρου, μόνο επειδή δύναται να χρησιμοποιηθεί η αγγλική γλώσσα, αλλά θα το διαλέξει και γι’ αυτό, διότι 
υπάρχουν μεγάλες εταιρείες κολοσσοί και μεγάλες συμφωνίες διεθνείς άνω των €2 εκατομ. που έχουν μέσα 
ρήτρες διαιτησίας.  Τι είναι αυτές οι ρήτρες διαιτησίας;  Για σκοπούς αντικειμενικής αμεροληψίας, αν δε θέλουν 
μια εταιρεία από την Αγγλία και μία από τη Γαλλία να πάνε σε μία από τις δύο χώρες, διαλέγουν μία άλλη 
χώρα.  Ε, με τούτο τον τρόπο θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε και εμείς να τις ωθήσουμε στο να διαλέγουν να 
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βάζουν ρήτρα διαιτησίας, για να χρησιμοποιούν τα κυπριακά δικαστήρια.  Δε λέμε ότι αυτό θα μας γεμίσει με 
επενδύσεις ή με υποθέσεις, αλλά δε δημιουργεί κίνδυνο να χάσουμε την ελληνικότητά μας.  Και σας μιλά ένας 
απόφοιτος ελληνικού πανεπιστημίου και ελληνικού δημόσιου σχολείου!  Κανένας δεν είπε από εδώ ότι δε 
θέλουμε τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.  Αλλά από την άλλη, αν υπάρχει δυνατότητα και αν εμπιστευόμαστε 
τους δικαστές ότι θα αποφασίσουν, εάν και εφόσον κρίνουν ότι είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, γιατί 
να το φοβόμαστε;   

 Το Εμπορικό Δικαστήριο θα δικάζει υποθέσεις πέραν των €2 εκατομ. και που δεν αφορούν τραπεζικές 
και χρηματοπιστωτικές διαφορές, κάτι το οποίο ζητήσαμε ως κόμμα ξεκάθαρα να εξαιρεθεί.  Άρα, κανένας 
Κύπριος φορολογούμενος πολίτης που μπορεί να θεωρηθεί ασθενέστερος των μεγάλων συμφερόντων δεν 
κινδυνεύει από αυτή την τροποποίηση, αν και εφόσον θα επέλθει. 

 Εμείς, ως ΑΚΕΛ, θα στηρίξουμε την τροποποίηση του συντάγματος και μέσα από τη συζήτηση στην 
επιτροπή και τις βελτιώσεις που επιφέραμε θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα, ούτως ώστε να εκσυγχρονιστεί αυτός 
ο τομέας της δικαιοσύνης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πασιουρτίδη. 

 Κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είναι αλήθεια ότι μέσα στο πλέγμα των συζητήσεων που γίνονται στην επιτροπή Νομικών για 
εκσυγχρονισμό, για αναθεώρηση της δικαιοσύνης στην Κύπρο, εντάσσονται και τα δυο δικαστήρια που έχουμε 
σήμερα μπροστά μας, στη συζήτηση δηλαδή για την αναθεώρηση του συντάγματος.  Επίσης, είναι αλήθεια ότι 
εξετάσαμε τον τρόπο, εάν υπήρχε, να τροποποιήσουμε τη νομοθεσία και όχι το σύνταγμα, μία εισήγηση που 
έχει καταθέσει ο κ. Κωστής Ευσταθίου στην επιτροπή.  Η Γενική Εισαγγελία, μετά που ερεύνησε το θέμα, μας 
είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι παρόμοιο.  Ζητήσαμε πρόσθετες νομικές απόψεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν 
αυτά που μας είπε η Γενική Εισαγγελία.   

 Μπροστά μου σήμερα έχω αντιμετωπίσει ουσιαστικά δύο απόψεις:  η μια είναι η άποψη του Κωστή 
Ευσταθίου, που λέει να αναθεωρήσουμε τον νόμο και να εισαγάγουμε και την αγγλική γλώσσα, και κάποιες 
άλλες απόψεις που διαβλέπουν και κίνδυνο αλλοίωσης της ελληνικότητας ίσως του νησιού.  Ξέρετε, τούτη η 
συζήτηση με παραπέμπει χρόνια πίσω:  Πρώτα, όταν εμέλλετο να γεννηθεί και να δημιουργηθεί το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και μετά, θυμάμαι, όταν ήμουν πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας της Βουλής και 
συζητούσαμε την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο, σε εξήντα τέσσερις συνεδρίες, κάποιοι 
έβαζαν έτσι στο τραπέζι και στον δημόσιο διάλογο τον μεγάλο κίνδυνο -προσέξτε- αλλοίωσης της ελληνικής 
γλώσσας!   

 Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι εδώ, παράγουν μόρφωση, διευρύνουν την ακαδημαϊκή κοινότητα στον 
τόπο μας, διευρύνουν τη γνώση, έχουν μεγάλη προσφορά στο ΑΕΠ και μπορούν να έχουν ακόμη μεγαλύτερη, 
αν δώσουμε σε τούτα ένα ειδικό βάρος, και δόξα τω Θεώ η ελληνική γλώσσα είναι εδώ! 

 Βεβαίως, αν με ρωτάτε, πρέπει να σας πω τι πρέπει να γίνει.  Να υπάρξουν ειδικά προγράμματα στην 
πρωτοβάθμια ειδικότερα εκπαίδευση, για να στηρίξουμε τα παιδιά μας όσον αφορά την ελληνική γλώσσα.  
Αλλά το συγκεκριμένο νομοθέτημα που έχουμε μπροστά μας δεν έχει καμία, πιστέψτε με, σχέση είτε με την 
ελληνική γλώσσα είτε με την ιστορία των Ελλήνων από τα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα.   

 Πρέπει να πω, αγαπητοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι, μετά την απόφαση για το Brexit, το 2018 και 
η Γαλλία και η Ολλανδία και η Γερμανία εισήγαγαν άμεσα τον θεσμό του Εμπορικού Δικαστηρίου με την 
αγγλική γλώσσα.  Για ποιο άραγε λόγο αποφάσισε ειδικότερα η Γαλλία, η οποία είναι περήφανη και μπράβο 
της, γιατί και εμείς είμαστε περήφανοι για την ελληνική μας γλώσσα και την ελληνική μας καταγωγή, γιατί άραγε 
η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία αποφάσισαν άρον άρον να εντάξουν την αγγλική γλώσσα στα δικαιοδοτικά, 
τούτα τα δύο δικαστήρια;  Πρέπει να πω επίσης ότι ήδη ενοικιάζονται οι χώροι, αγοράστηκε η υλικοτεχνική 
υποδομή, ο Κύπριος φορολογούμενος πολίτης πληρώνει.  Πρέπει επίσης να προσθέσω ότι, αν δεν υπάρξει και 
το δικαίωμα χρήσης, προσέξτε, και της αγγλικής γλώσσας, όχι της αγγλικής γλώσσας, και της αγγλικής 
γλώσσας στο Ναυτοδικείο και στο Εμπορικό Δικαστήριο, άμα αιτηθεί ένας εκ των διαδίκων και άμα αποφασίσει 
ο δικαστής...  Άρα, υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές δικλίδες.  Και ακούστηκε και προηγούμενα, κυρίες και 
κύριοι συνάδελφοι, ότι στο Εμπορικό Δικαστήριο θα αναφερόμαστε σε διαφορές πέραν των €2 εκατομ.  Στο 
Ναυτοδικείο δε πρέπει να σας πω -και γνωρίζετε πολύ καλά- ότι η Κύπρος έτσι…  Και η κυπριακή σημαία είναι 
δυνατή, μας ζητήθηκε από πολλές κυπριακής ιδιοκτησίας ναυτιλιακές εταιρείες. 

 Μέσα σε έναν κόσμο που, έτσι, ταράζεται συθέμελα τους τελευταίους μήνες και είναι αμφίβολο το 
μέλλον, το εγγύς μέλλον, το απώτερο μέλλον, που όλα τα κράτη ζητούν να βρουν σανίδα οικονομικής στήριξης, 
δε θα πω ευρωστίας, γιατί πού να την εύρουν, έχω την εντύπωση ότι τούτη η πράξη σήμερα είναι και εθνική 
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πράξη, γιατί την ώρα που στηρίζεις τον τόπο σου, την ώρα που διευρύνεις, έτσι, τη δικαιοδοσία των κυπριακών 
δικαστηρίων, ούτως ώστε να κατορθώσουν να προσελκύσουν εύρωστους διαδίκους, προσφέρεις και 
δυναμώνεις τον κρατικό κορβανά.   

 Άρα, κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας πω ότι υπήρξε ένας εποικοδομητικός διάλογος.  
Σεβόμαστε απόλυτα τις απόψεις όλων.  Δεν έγκειται και δεν ηγέρθη ποτέ θέμα, έτσι, κανένα άλλο θέμα πέραν 
της νομικής άποψης του καθενός από εμάς. 

 Σας ευχαριστώ όλους για την προσφορά σας και τις τοποθετήσεις σας στην επιτροπή -και αναφέρομαι 
στα μέλη της επιτροπής- και είμαι σίγουρος ότι, αν προχωρήσουμε με τον ίδιο ζήλο, θα καταφέρουμε να 
πετύχουμε και το μέγιστο, που είναι η αναθεώρηση των ανώτατων βαθμίδων της δικαιοσύνης μας. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Τορναρίτη.  Βλέπω τον κ. Θεμιστοκλέους.  Θέλει να δευτερολογήσει;  Υπάρχει 
κάποιος άλλος που θέλει;  Και ο κ. Ευσταθίου. 

Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Θεμιστοκλέους, και στη συνέχεια ο κ. Ευσταθίου. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

Ησυχία παρακαλώ! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Όντας πρώτη φορά βουλευτής το 2006 μέχρι και σήμερα και ανακαλώντας στη μνήμη μου θαρραλέες 
πλουσιοπάροχες υποσχέσεις, που κατά καιρούς εδόθησαν, για να δημιουργηθούν διάφοροι οργανισμοί, 
οφείλω σήμερα να πω ότι θλίβομαι.  Θυμούμαι, όταν εδημιουργείτουν το Ινστιτούτο Κύπρου, το τι λεγόταν είναι 
ότι από τα πέρατα της οικουμένης 2 500 φοιτητές πλούσιοι, ζάμπλουτοι θα ερχόντουσαν στην Κύπρο, για να 
συνεχίσουν τη μόρφωσή τους!  Αποτέλεσμα:  Δεν επάτησεν ούτε ένας! 

 Θυμούμαι τις εξαγγελίες αυτών που εδημιούργησαν τη Hellas Jet.  Θυμούμαι τις εξαγγελίες των δύο 
τραπεζών, όταν επεκτείνονταν στην Ελλάδα, στην Τρανσυλβανία και στη Ρωσία.  Θυμούμαι τις εξαγγελίες για 
τη Cyprus Airways.  Θυμούμαι πολλές εξαγγελίες που εξεκίνησαν με τα καλύτερα συνθήματα, με τις καλύτερες 
προϋποθέσεις, τους καλύτερους οιωνούς και στο τέλος είχαν μετατραπεί σε καρκινώματα στο σώμα της 
κυπριακής δικαιοσύνης, της κυπριακής οικονομίας, του κυπριακού λαού.  Αυτά μου θύμισε ο κ. Τορναρίτης, 
ακούγοντάς τον.  Και να του θυμίσω ότι οι ίδιοι που ήταν τότε στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου υπέρ 
της αγγλικής γλώσσας, οι ίδιοι κύκλοι, ήταν οι ίδιοι κύκλοι που εισήγαγαν την Αγγλική στα προπτυχιακά 
προγράμματα, είναι οι ίδιοι κύκλοι που θέλουν σήμερα την τροποποίηση του συντάγματος, αυτή που πάμε να 
κάνουμε τώρα, τάχα για να προσελκύσουμε επενδυτές.   

 Αυτή τη νοοτροπία αυτού του λαού να μην καταλαβαίνει, να μη μαθαίνει από τις μεγάλες καταστροφές 
και τις μεγάλες δυστυχίες του, αυτή τη νοοτροπία θα την πληρώνουμε, μέχρι να βάλουμε μυαλό.  Είναι 
πλούτος, λέει ο κ. Τορναρίτης, περίπου θέλει να κάνουμε αγάλματα στους βουλευτές που είναι υπέρ!  
Επαναλαμβάνω ότι στη Σιγκαπούρη το Ναυτοδικείο δικάζει στα κινέζικα, στα αγγλικά και στα μαλαϊκά.  Στον 
Παναμά ισπανικά, στη Λιβερία αγγλικά, γιατί είναι η εθνική της γλώσσα, στη Νορβηγία νορβηγικά, στη Νιγηρία 
αγγλικά, στις νήσους Μάρσαλ αγγλικά και μαρσαλέζικα, στο Χονγκ-Κονγκ κινέζικα και αγγλικά, στη Μάλτα 
μαλτέζικα και αγγλικά, στην Ινδονησία ινδονησιακά, στην Ολλανδία, που άκουσα να γίνεται λόγος, ολλανδικά.  

 Έγινε λόγος για τη Γαλλία.  Ε, ασφαλώς!  Η Γαλλία δε δικάζει αυτές τις υποθέσεις στα αγγλικά.  Έχουν 
δημιουργηθεί δύο διαιτητικά δικαστήρια.  Εμείς πάμε να κάνουμε διαιτητικό δικαστήριο;  Επίσης, οφείλω να πω 
το εξής… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Μαυρίδη, ύστερα τις ευχές.  Ακούμε και οι υπόλοιποι!  Να ολοκληρώσει, μιλά ο συνάδελφός σας! 

 Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Να πω το εξής, κυρία Πρόεδρε.  Τα όσα συμβαίνουν στα δικαστήριά μας, τα όσα θα συμβούν, τα όσα 
συμβαίνουν σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και ιδιωτικού μας βίου δεν είναι υποθέσεις μόνο ιδιωτικές.  
Αφορούν το παρόν και το μέλλον αυτού του λαού.  Για παράδειγμα, έχει λεχθεί από τον κ. Λεωνίδου ότι άρχισε 
να εμπλουτίζεται, σε εισαγωγικά, «η βιβλιοθήκη, η βιβλιογραφία» για τη διεξαγωγή δικών στην Κύπρο και 
εφέσεων και έχει δίκαιο.  Δηλαδή διαχέεται στον κυπριακό λαό, στη γλώσσα του διαχέονται γνώσεις, εμπειρίες, 
αποφάσεις.   
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 Έχει λεχθεί από τον κ. Τορναρίτη ότι εννά ’ρτουν περίπου παχυλοί επενδυτές να μαλώσουν στην Κύπρο 
και άρα ποιοι θα τα πάρουν τα χρήματα;  Η κυπριακή δικαιοσύνη;  Θα πάρει η κυπριακή οικονομία;  Nα σας 
πω ποιοι θα τα πάρουν;  Πάλι τέσσερις, πέντε δικηγόροι, οι οποίοι έχουν πολύ φιλικές σχέσεις με ορισμένα 
κέντρα, σκοτεινά και ύποπτα, εξουσιών. 

 Καταλήγω.  Η γλώσσα, κυρία Πρόεδρε, η ιστορία, ο πολιτισμός, οι παραδόσεις είναι τα τελευταία 
αναχώματα μέσα από τα οποία αυτός ο λαός δίδει καθημερινά τη μάχη της εθνικής του επιβίωσης.  Ούτε να τα 
εγκαταλείπουμε δικαιούμαστε ούτε να τα προδίδουμε.  Και αυτό που έρχεται σήμερα αργά ή γρήγορα θα 
μετανιώσουν γι’ αυτό στο μέλλον οι γενιές, ίσως και εμείς προλάβουμε αυτή τη μετάνοια, αλλά δυστυχώς θα 
είναι αργά, όπως ήταν αργά για το Χρηματιστήριο, όπως ήταν αργά για τα διαβατήρια, όπως ήταν αργά για  
κάθε κοψονούριμα κυπριακής κοπής, για να έρτουν χρήματα και μόνο χρήματα σε αυτό τον τόπο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Ευσταθίου, σύντομα σας παρακαλώ. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ουδείς διαφώνησε με το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο.  Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι δεν 
τροποποιούμε σύνταγμα, για να συνάδει με τον νόμο.  Για να ψηφίσουμε νόμο για ίδρυση Εμποροδικείου, θα 
πρέπει να τροποποιήσουμε το σύνταγμα.  Είμαστε ίσως η μόνη χώρα, σοβαρή χώρα, εκτός αν θέλουμε να 
καταταγούμε σε μια άλλη κατηγορία κρατών, το πρώτο. 

 Το δεύτερο, επαναλαμβάνω, το άρθρο 5 για τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας λέει το εξής:  «Σε 
οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία είναι αποδεκτή η προσαγωγή εγγράφου, η διατύπωση μαρτυρίας και η 
προσαγωγή μαρτυρίας εν γένει, φτάνει να είναι και στην Αγγλική, σε άλλη γλώσσα, φτάνει να έχει γίνει πριν 
από το 1989».  Και λέμε εμείς να τροποποιηθεί, ώστε να διαγραφεί το 1989.  Γιατί πρέπει να τροποποιήσουμε 
το σύνταγμά μας; 

 Και τελειώνω.  Οι μεγαλύτερες και σπουδαιότερες αποφάσεις της κυπριακής δικαιοσύνης, όλες, δόθηκαν 
μέσω του Κρίτωνα του Τορναρίτη στα ελληνικά, του Βασιλειάδη και του Τριανταφυλλίδη στα ελληνικά και του 
Ζεκιά του δικαστή στα τουρκικά.  Δεν εχρειάστηκε τίποτε, λέξη, να δοθεί στα αγγλικά. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Ευσταθίου. 

 Προχωράμε τώρα στην ψήφιση. 

 Δεύτερη ανάγνωση.  Παρακαλώ, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Άρθρου 3 του Συντάγματος.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

 Ησυχία, παρακαλώ! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, δώδεκα ψήφους εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Δέκατης Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα εννέα ή σαράντα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία αποχή του κ. Παπαδούρη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, δώδεκα ψήφους εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 

νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών και για Άλλα Συναφή 
Θέματα Νόμος του 2021».  Είναι πρόταση νόμου των κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, Σάβιας Ορφανίδου και 
Χαράλαμπου Πάζαρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Πανίκου 
Λεωνίδου και Χρύσανθου Σαββίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και 
Χρίστου Χρίστου εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας που ρυθμίζει την άσκηση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Εγγραφής 
Μουσικοθεραπευτών και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2021» 

Παρόντες:  

 Ευθύμιος Δίπλαρος, πρόεδρος  Νίκος Κέττηρος 

  Σάβια Ορφανίδου  Πανίκος Λεωνίδου 

  Χαράλαμπος Πάζαρος  Χρύσανθος Σαββίδης 

 
 Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη 
Βουλή από τους κ. Ευθύμιο Δίπλαρο, Σάβια Ορφανίδου και Χαράλαμπο Πάζαρο εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Πανίκο Λεωνίδου και Χρύσανθο Σαββίδη εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Χρίστο Χρίστου εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού 
Μετώπου, σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Οκτωβρίου και στις 9 Δεκεμβρίου 2021 
και στις 10 Μαρτίου, στις 7 και 14 Απριλίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Μουσικοθεραπείας 
Κύπρου, του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων (ΠΑΣΥΨΥ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων 
Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) και του Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).  Η Ψυχιατρική Εταιρεία 
Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου, η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) 
και η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, παρ’ όλο που κλήθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, δεν 
εκπροσωπήθηκαν σε αυτή. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου παρευρέθηκαν επίσης τα 
μέλη της επιτροπής κ. Χρίστος Χριστόφιας, Μαρίνα Νικολάου, Χρίστος Χρίστου, Μαρίνος Σιζόπουλος και 
Μιχάλης Γιακουμή. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας που ρυθμίζει την άσκηση του 
επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή.  

 Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, η κατάθεσή της κρίθηκε αναγκαία, ώστε να ρυθμιστεί 
η άσκηση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή, όπως έχει ρυθμιστεί και για άλλα επαγγέλματα.   

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Καθίδρυση του Συμβουλίου Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την εγγραφή 
μουσικοθεραπευτών στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών και τη χορήγηση άδειας 
ασκήσεως του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή. 

2. Καθορισμός της σύνθεσης του πιο πάνω συμβουλίου και της διάρκειας της θητείας του. 

3. Ίδρυση Ταμείου Συμβουλίου Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών, το οποίο θα τελεί υπό την ευθύνη και τη 
γενική διαχείριση του εν λόγω συμβουλίου και στο οποίο θα κατατίθενται όλα τα τέλη που εισπράττονται 
από το αυτό, κάθε χορηγία ή δωρεά που παρέχεται στο συμβούλιο και κάθε άλλο έσοδο που 
εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου, καθώς και όλα τα έσοδα που 
προέρχονται από περιουσιακά του στοιχεία. 

4. Διορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο εφόρου, ο οποίος θα ασκεί τις εξουσίες και θα εκτελεί τα 
καθήκοντα που προβλέπονται στον προτεινόμενο νόμο. 

5. Τήρηση από τον έφορο Μητρώου Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών, στο οποίο θα καταχωρίζονται 
τα ονόματα των προσώπων των οποίων εγκρίνεται η εγγραφή τους σε αυτό. 

6. Καθορισμός των προσόντων και της διαδικασίας εγγραφής μουσικοθεραπευτών στο πιο πάνω μητρώο. 

7. Καθορισμός των περιπτώσεων διαγραφής εγγεγραμμένου μουσικοθεραπευτή από το μητρώο. 

8. Καθορισμός των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του 
μουσικοθεραπευτή. 

9. Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή από πολίτη τρίτης 
χώρας. 

10. Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους εγγεγραμμένους 
μουσικοθεραπευτές και ο καθορισμός της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξής τους. 

11. Ίδρυση Συλλόγου Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
διοικητικού συμβουλίου αυτού. 

12. Καθορισμός αδικημάτων στις περιπτώσεις παραβίασης των προνοιών του προτεινόμενου νόμου και των 
ποινών που επισύρει η διάπραξή τους. 

Στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου, ύστερα από επισήμανση της εκπροσώπου της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και σχετική υπόδειξη σε σημείωμα επί νομικών ζητημάτων που 
υποβλήθηκε από την Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής, για σκοπούς συμμόρφωσης με τον 
περί του Ελέγχου της Αναλογικότητας πριν από τη Θέσπιση Νέας Νομοθετικής Κατοχύρωσης των 
Επαγγελμάτων Νόμο, η επιτροπή ζήτησε όπως η αρμόδια αρχή, ήτοι το Υπουργείο Υγείας, πριν από τη 
θέσπιση του υπό συζήτηση νομοθετικού πλαισίου κατοχύρωσης του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή, 
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προβεί σε αξιολόγηση αναλογικότητας για τον περιορισμό της πρόσβασης στο εν λόγω επάγγελμα.  
Επιπροσθέτως, μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως διενεργηθεί σχετική έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Βουλής αναφορικά με τις πρακτικές κατοχύρωσης του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή που εφαρμόζονται 
από άλλα κράτη στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης 
(ECPRD). 

 Σύμφωνα με την πιο πάνω έρευνα, η οποία εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και 
Εκδόσεων και κατατέθηκε στην επιτροπή, η μουσικοθεραπεία ρυθμίζεται νομοθετικά μόνο σε μία χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι την Αυστρία.  Ωστόσο, με βάση την εν λόγω έρευνα, παρά το ότι η 
μουσικοθεραπεία δεν αποτελεί κατά βάση νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, διδάσκεται σε πολλά δημόσια 
και ιδιωτικά πανεπιστήμια και εφαρμόζεται σε εθνικά συστήματα υγείας στην Ευρώπη.  Περαιτέρω, με βάση 
την έρευνα, σε ορισμένες χώρες, όπως η Σουηδία, η Εσθονία και η Ολλανδία, οι μουσικοθεραπευτές έχουν μία 
ή περισσότερες ενώσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων διαθέτουν επαγγελματικό μητρώο των μελών τους και 
δεοντολογικό κώδικα. 

 Σε μεταγενέστερο στάδιο το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή ότι έχει προβεί σε αξιολόγηση 
αναλογικότητας για τη νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στη βάση των διατάξεων 
του περί του Ελέγχου της Αναλογικότητας πριν από τη Θέσπιση Νέας Νομοθετικής Κατοχύρωσης των 
Επαγγελμάτων Νόμου, την οποία κατέθεσε στην επιτροπή.  Σύμφωνα με την εν λόγω αξιολόγηση, οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν το αναγκαίο και κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο αφενός για την ορθή 
ρύθμιση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή και αφετέρου για τη διασφάλιση της προστασίας των 
δικαιωμάτων των ατόμων στα οποία θα παρέχονται υπηρεσίες μουσικοθεραπείας. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την 
αναγκαιότητα της νομοθετικής ρύθμισης του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου, οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων που 
παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση της άσκησης του 
επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή και παράλληλα εισηγήθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας εισηγήθηκε την περίληψη στη σύνθεση του προνοούμενου 
Συμβουλίου Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών και κλινικού ψυχολόγου που να υπηρετεί στις Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και την προσθήκη πρόνοιας, ώστε η παροχή υπηρεσιών 
μουσικοθεραπείας σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας να γίνεται ύστερα από σχετική παραπομπή 
από ψυχίατρο και/ή κλινικό ψυχολόγο.  Περαιτέρω, εισηγήθηκε την απάλειψη της πρόνοιάς της 
σύμφωνα με την οποία στο εν λόγω συμβούλιο θα συμμετέχουν μουσικοθεραπευτές οι οποίοι κατέχουν 
θέση στη δημόσια υπηρεσία και υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας, καθότι το εν λόγω υπουργείο δε 
διαθέτει τέτοιους λειτουργούς. 

2. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας εισηγήθηκε την 
προσθήκη πρόνοιας στο κείμενό της, ώστε για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
μουσικοθεραπευτή να απαιτείται η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

3. Η εκπρόσωπος του ΚΥΣΑΤΣ επισήμανε την ανάγκη διασαφήνισης στο κείμενό της του κατά πόσον η 
αναγνώριση των τίτλων σπουδών θα περιλαμβάνει τόσο την αναγνώριση της ισοτιμίας όσο και την 
αναγνώριση της αντιστοιχίας, δηλαδή του επιπέδου, αλλά και του περιεχομένου του τίτλου σπουδών, και 
εισηγήθηκε την αναδιατύπωση της σχετικής πρόνοιας. 

4. Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Μουσικοθεραπείας Κύπρου εισηγήθηκε όπως, σε περίπτωση που 
υιοθετηθεί από την επιτροπή η εισήγηση που υπέβαλε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα 
με την οποία η παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας να 
γίνεται κατόπιν σχετικής παραπομπής από ψυχίατρο και/ή κλινικό ψυχολόγο, θα πρέπει να εξαιρεθεί 
από την εν λόγω παραπομπή η προσφορά υπηρεσιών μουσικοθεραπείας που παρέχονται σε ομάδες 
ατόμων στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθότι 
στις ομάδες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνονται και παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας. 

5. Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ και του ΠΑΣΥΨΥ δήλωσαν ότι απαιτείται περαιτέρω μελέτη των προνοιών 
της πρότασης νόμου και η διεξαγωγή διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων πριν από την 
ψήφισή της σε νόμο. 

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τροποποιήσει το 
κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε στη σύνθεση του Συμβουλίου Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών να 
περιληφθεί επιπρόσθετα ένας λειτουργός του Υπουργείου Υγείας, χωρίς ωστόσο να υιοθετεί την εισήγηση του 
Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την οποία ο εν λόγω λειτουργός θα πρέπει να είναι κλινικός ψυχολόγος ο 
οποίος υπηρετεί στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, και να αυξηθεί ο αριθμός τόσο των μουσικοθεραπευτών οι 
οποίοι κατέχουν θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και υπηρετούν στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας όσο και των μουσικοθεραπευτών οι οποίοι ασκούν ιδιωτικώς το επάγγελμα και 
εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών από δύο σε τρεις.  
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Περαιτέρω, η επιτροπή επέφερε στο κείμενο της πρότασης νόμου τις αναγκαίες τροποποιήσεις, με σκοπό 
αφενός την ενσωμάτωση των υπολοίπων από τις αναφερόμενες πιο πάνω εισηγήσεις και αφετέρου τη 
διασαφήνιση των προνοιών της και τη βελτίωσή της από νομοτεχνικής απόψεως. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις 
ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου όπως έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα 
πιο πάνω και τάσσονται υπέρ της ψήφισής της σε νόμο. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και 
τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Κύριε Δίπλαρε. 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: 

 Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε.   

 Η πρόταση νόμου που έχουμε ενώπιόν μας αποτελεί πρωτοβουλία ολόκληρης της επιτροπής Υγείας και 
αποσκοπεί στη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή.  Πρόκειται για νομοθεσία -και με 
συγχωρείτε για τη φωνή μου, χρειάζομαι μουσικοθεραπεία τελικά- η απουσία της οποίας δημιουργούσε πολλά 
προβλήματα και κινδύνους στην προσφορά των εν λόγω υπηρεσιών.  Πραγματοποιήσαμε σειρά 
συνεδριάσεων, ακούστηκαν όλες οι απόψεις, λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, είχαμε 
μια αγαστή συνεργασία και με τις κρατικές υπηρεσίες και σκοπός μας είναι και μέσα από την ψήφιση της εν 
λόγω πρότασης νόμου να έρθουμε ως επιτροπή Υγείας να ρυθμίσουμε όλα τα επαγγέλματα πλέον που 
αφορούν τον τομέα της υγείας. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. 

 Κύριε Σιζόπουλε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε.   

 Με αφορμή την ψήφιση, θα επαναφέρουμε κάτι που από το 2016 ζητούμε επίμονα, αλλά δυστυχώς δεν 
υιοθετείται.  Δε γίνεται σε κάθε συμβούλιο εγγραφής ενός επαγγέλματος να είναι διαφορετική η σύνθεση, 
διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα εκλέγονται και θα διορίζονται τα μέλη αυτού του συμβουλίου.  Θα 
πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένας νόμος-ομπρέλα, ούτως ώστε σε όλα τα επαγγέλματα τα συμβούλια 
εγγραφής να λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, να εκλέγονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και να έχουν 
ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε. 

 Κύριε Σαββίδη. 

 Μετά εσείς, κύριε Λεωνίδου.  

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή έχει μεγάλη αξία, γιατί βοηθά ιδιαίτερα παιδιά που την έχουν 
ανάγκη.  Τα επαγγέλματα… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προσπαθώ να σας ακούσω, κύριε Σαββίδη, και απολογούμαι εκ μέρους κάποιων συναδέλφων που δε 
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σέβονται εσάς που μιλάτε. 

 Σας ακούμε. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Όπως έχω προαναφέρει, το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή έχει μεγάλη αξία και έχει μεγάλη αξία, 
γιατί βοηθά ειδικά παιδιά που το έχουν πραγματική ανάγκη, αλλά και πιο μεγάλους ηλικιακά.  Η κατοχύρωση 
των επαγγελμάτων θα πρέπει να γίνει σε όλες τις εκφάνσεις. Δυστυχώς, υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα 
τα οποία δεν είναι κατοχυρωμένα και πρέπει σιγά σιγά να μπει μία τάξη σε αυτό τον τομέα.  Έχω την πίστη και 
την πεποίθηση ότι δίνουμε αξία και θα βοηθήσουμε πάρα πολύ κόσμο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εγώ ευχαριστώ. 

 Κύριε Λεωνίδου.  

 Κυρία Νικολάου, σας είδα.  Μετά. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εντάξει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καλυφθήκατε; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Έχω καλυφθεί από τον κ. Σαββίδη και τον κ. Σιζόπουλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  

 Κυρία Νικολάου, σας ακούμε. 

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.   

 Το μόνο που έχω να προσθέσω αφορά στη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα.  Απλώς, πρέπει να γίνει 
ξεκάθαρο ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν είναι εγγεγραμμένοι οι βουλευτές του ΑΚΕΛ αφορά σ’ ένα 
τεχνικό, μια τεχνική παράλειψη, ενδεχομένως και εκ μέρους μας ή των υπηρεσιών, αλλά είναι εκ μέρους όλης 
της επιτροπής και ασφαλώς υπερψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και ασφαλώς θα φανεί διά της ψήφου σας. 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νικολάου. 

 Ναι, κύριε Μαυρίδη. 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Δεν έχω κάτι εναντίον των επαγγελμάτων, αντίθετα, αλλά στα επαγγέλματα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη 
πρόσβαση και η σύσταση συμβουλίων εγγραφής από την πείρα  που έχουμε από την Κύπρο είναι η αρχή της 
προσπάθειας να περιορίζεται η πρόσβαση.  Έχουμε πολλά παραδείγματα όπου τα συμβούλια εγγραφής 
χειραγωγούνται από τα μέλη αυτών των επαγγελματικών συνδέσμων και στο τέλος της ημέρας κυνηγούν 
αυτούς τους ούτω καλούμενους «πειρατές», βάζουν κριτήρια δύσκολα, για να μπορέσει να έχει κάποιος 
πρόσβαση, άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μη δημιουργούμε συμβούλια εγγραφής ελαφρά τη 
καρδία.   

 Μπορεί την επόμενη πενταετία να μην είμαστε εδώ, σίγουρα δε θα είμαστε εδώ, εγώ δε θα είμαι εδώ, 
αλλά ξέρω από την πείρα μου ότι ξεκινά με τη σύσταση συμβουλίου εγγραφής, μπαίνουν κάποια κριτήρια, μετά 
αυτά τα κριτήρια γίνονται πιο αυστηρά, έχουν και ποινικές ευθύνες δήθεν αυτοί οι οποίοι παρανομούν, ενώ 
στην ουσία δεν παρανομούν, προσπαθούν να βγάλουν το ψωμί τους και στο τέλος της ημέρας έχουμε κλειστά 
επαγγέλματα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μαυρίδη. 

 Κύριε Χατζηγιάννη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Στην ίδια βάση, όπως και ο συνάδελφός μου, διερωτούμαι πραγματικά αν, δημιουργώντας τέτοιου 
είδους εμπόδια στον νέο ο οποίος τελειώνει, κατά πόσο επιβραδύνουμε την επαγγελματική του αποκατάσταση, 
αλλά και τη δημιουργία του.  Και δεν το πράττουμε μόνο με τη συγκεκριμένη περίπτωση.  Είναι ουκ ολίγα 
θέματα για τα οποία «επιχειρούμε» να προστατεύσουμε τους υφιστάμενους και κλείνουμε τους δρόμους στους 
νεότερους και στη δημιουργία και γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και μάλιστα 
αυτοί οι οποίοι μιλούν εν ονόματι των νέων γενεών θα πρέπει να είναι ειλικρινείς με αυτές τις γενεές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

 Κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Συμβούλιο Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών.  Άρθρο 4. 

 Πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου.  Άρθρο 5. 

 Διορισμός Εφόρου.  Άρθρο 6. 

 Ίδρυση Ταμείου Συμβουλίου Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών.  Άρθρο 7. 

 Μητρώο Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών.  Άρθρο 8. 

 Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο.  Άρθρο 9. 

 Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο.  Άρθρο 10. 

 Διαγραφή από το Μητρώο.  Άρθρο 11. 

 Επανεγγραφή στο Μητρώο.  Άρθρο 12. 

 Άσκηση επαγγέλματος.  Άρθρο 13. 

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.  Άρθρο 14. 

 Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη.  Άρθρο 15. 

 Άσκηση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή από πολίτη τρίτης χώρας.  Άρθρο 16. 

 Προσωρινή άσκηση επαγγέλματος.  Άρθρο 17. 

 Πειθαρχικό Συμβούλιο.  Άρθρο 18. 

 Πειθαρχική δίωξη.  Άρθρο 19. 

 Πειθαρχική έρευνα.  Άρθρο 20. 

 Πειθαρχική διαδικασία.  Άρθρο 21. 

 Πειθαρχικές ποινές.  Άρθρο 22. 

 Ίδρυση Συλλόγου Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών.  Άρθρο 23. 

 Τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου.  Άρθρο 24. 
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 Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.  Άρθρο 25. 

 Έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου.  Άρθρο 26. 

 Συνδρομή στον Σύλλογο.  Άρθρο 27. 

 Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου.  Άρθρο 28. 

 Δόλιες ή εσφαλμένες καταχωρίσεις.  Άρθρο 29. 

 Αδικήματα και ποινές.  Άρθρο 30. 

 Κανονισμοί.  Άρθρο 31. 

 Μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 32. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, σαράντα τέσσερις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα τέσσερις.   

 Νομίζω ο κ. Μαυρίδης δεν ψήφισε.   

 Ψηφίζετε, κύριε Μαυρίδη;   

 Ψηφίζετε.   

 Ωραία, είναι ομόφωνο.   

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται ομόφωνα.  

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών και για Άλλα Συναφή Θέματα 
Νόμος του 2022.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις ψήφοι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ομόφωνα 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 3 μέχρι 5 αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία.   

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας. 

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.075-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

2.  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.076-2022). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

3.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.077-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

4.  Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών 
Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.078-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

5.  Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών 
και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.079-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

6.  Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.080-2022). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

7.  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.081-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

8.  Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού του 
Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου 
Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.082-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

9.  Ο περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.083-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

10.  Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί 
Προϋπολογισμού του Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.084-2022). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

11.  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση 
Οικονόμου Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 
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(Αρ. Φακ. 23.03.059.033-2022). 

12.  Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών 
Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και 
Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.034-2022). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

13.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.035-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

14.  Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του 
Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση 
Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 
3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της 
ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς 
Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.036-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

15.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά 
Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.037-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

16.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Ακαδημία Επαγγελμάτων 
Φιλοξενίας Κύπρου) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.038-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

17.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα 
Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.039-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

18.  Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας - Θέση Ανώτερου Τεχνικού 
Μηχανικού 
Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.040-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

19.  Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.041-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

20.  Επενδύσεις του αποθεματικού του 
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 
περίοδο από 01.07.2021 μέχρι 
31.12.2021. 
(Αρ. Φακ. 11.06.001). 

Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Όλους τους βουλευτές 

21.  Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους του 2021. 
(Αρ. Φακ. 13.06.003). 

Υπουργό Οικονομικών Όλους τους βουλευτές 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του 
Περιβαλλοντικού Θορύβου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.065-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

2. Ο περί της Ανυπόφορης Όχλησης από 
Οσμές Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.066-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 
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3. Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.067-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

4. Ο περί Προστασίας της Μυκοχλωρίδας 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.068-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

5. Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων 
στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.069-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

6. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.070-2022). 

Μαρίνο Μουσιούττα,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

7. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.071-2022). 

Μαρίνο Μουσιούττα,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

8. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.072-2022). 

Μαρίνο Μουσιούττα,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

9. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.073-2022). 

Μαρίνο Μουσιούττα,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

10. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.074-2022). 

Μαρίνο Μουσιούττα,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

11. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.075-2022). 

Μαρίνο Μουσιούττα,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

12. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.076-2022). 

Μαρίνο Μουσιούττα,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

13. Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.077-2022). 

Μαρίνο Μουσιούττα,  
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

14. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.078-2022). 

Στέφανο Στεφάνου  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

15. Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.079-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
και Σταύρο Παπαδούρη  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

16.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.080-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
και Σταύρο Παπαδούρη  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

17. Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.081-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
και Σταύρο Παπαδούρη  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
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Πολιτών 

18. Ο περί Προστασίας της Παραλίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.082-2022). 

Κυριάκο Χατζηγιάννη, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου, 
και Κωστή Ευσταθίου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

19. Ο περί Ποινικής Δικονομίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.083-2022). 

Κωστή Ευσταθίου  
εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ  
και Πανίκο Λεωνίδου  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού 
Κόμματος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

20. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ξενώνων Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.084-2022). 

Κυριάκο Χατζηγιάννη, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου,  
και Χρύση Παντελίδη, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

21. Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.085-2022). 

Ειρήνη Χαραλαμπίδου, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας  
και Χρύση Παντελίδη, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.259, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλέκου Τρυφωνίδη 

 «Σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για το 
2022 όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 18 Φεβρουαρίου 2022, υπάρχει 
αναφορά στη σελίδα 251 για συνολικές δαπάνες υπό μορφή τακτικών χορηγιών ύψους €15.575,000.  Από το 
σύνολο αυτό ποσό ύψους €8.658,000 αφορά αυτές καθ’ αυτές τις αθλητικές ομοσπονδίες (σχετική αναφορά 
στη σελίδα 266). 

 Παρακαλώ να μας διευκρινιστεί από τον ΚΟΑ η κατανομή αυτού του ποσού ανά ομοσπονδία.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.260, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιακουμή 

 «Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου η απόλυση προσωπικού σε ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες έχουν 
σύμβαση με την Κυπριακή Δημοκρατία (Υπουργείο Υγείας/Υφυπουργείο Τουρισμού) που αφορά την εξ 
ανάγκης διανομή σε ξενοδοχειακές μονάδες για σκοπούς υποχρεωτικής καραντίνας/περιορισμού με βάση τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα ατόμων που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία για εργασία ή/και για άλλους 
λόγους. 

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

1. Υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια στη μεταξύ τους σύμβαση (κυβέρνησης-ξενοδοχειακής μονάδας) που 
αφορά απόλυση προσωπικού; 

2. Υπάρχει οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.261, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Η έγκαιρη και αποφασιστική αντιμετώπιση των ρατσιστικών συμπεριφορών είναι πολλαπλά επιτακτική, 
όταν αυτές εκδηλώνονται στις σχολικές κοινότητες.  Η αντιρατσιστική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τις σχολικές κοινότητες διέπεται από τον “Κώδικα Συμπεριφοράς 
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κατά του Ρατσισμού και Οδηγό Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών”.  Ωστόσο, το εργαλείο 
αυτό δεν εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλες τις σχολικές μονάδες.  

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω: 

1. Ποιος είναι ο αριθμός των σχολείων κατά βαθμίδα εκπαίδευσης που εφαρμόζουν τον κώδικα και τον 
οδηγό και συμμετέχουν στο δίκτυο σχολείων που τον εφαρμόζουν; 

2.  Πόσα σχολεία υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας ετήσια αναφορά για ρατσιστικά περιστατικά που 
διερεύνησαν και αντιμετώπισαν και πόσα περιστατικά αναφέρθηκαν ανά σχολείο, ανά έτος, από την 
έναρξη ισχύος του κώδικα και του οδηγού; 

3.  Στη βάση ποιων χαρακτηριστικών βασίστηκε η ρατσιστική συμπεριφορά (φύλο, θρησκεία, χρώμα, 
γλώσσα, σεξουαλικός προσανατολισμός, αναπηρία κ.ά.) των πλείστων περιστατικών, όπως 
προκύπτουν από τα έντυπα καταγραφής και τις ετήσιες εκθέσεις αναφοράς; 

4.  Προτίθεται το υπουργείο να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρμογή του κώδικα και του οδηγού σε όλα 
τα σχολεία της χώρας;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.262, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιακουμή 

 «Παρακαλώ την αρμόδια υπουργό όπως μας ενημερώσει για όλα τα σχέδια χορηγιών του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (όπως νεανικής επιχειρηματικότητας, γυναικείας επιχειρηματικότητας, 
μεταποίησης, ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων, “Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες”, 
αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών, συστημάτων ΑΠΕ) που είναι σε ισχύ αυτή την περίοδο, καθώς επίσης 
ποια σχέδια προτίθεται το υπουργείο να προκηρύξει το επόμενο διάστημα και ποιο είναι το διαθέσιμο κονδύλι 
για τα σχέδια που είναι σε ισχύ και τα νέα σχέδια που θα προκηρυχθούν.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.263, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τις 
εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του γηπέδου στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου και ειδικά για τα 
ακόλουθα: 

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο; 

2. Ποιο το συνολικό κόστος υλοποίησης των εργασιών; 

3. Ποια τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του έργου;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.264, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Χρίστου Σενέκη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την 
καθυστέρηση που παρατηρείται αναφορικά με την καταβολή του τιμητικού επιδόματος σε αιχμαλώτους του 
πολέμου του 1974, καθώς και για τις περαιτέρω ενέργειές του. 

 Υπενθυμίζεται ότι σχετική εισήγηση του Δημοκρατικού Κόμματος υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση κατά 
την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2022 και αποφασίστηκε η καταβολή τιμητικού μηνιαίου 
επιδόματος ύψους €200 στους αιχμαλώτους πολέμου του 1974.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.265, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Με αφορμή:  

1.  το συλλογικό ενυπόγραφο παράπονο που δέχθηκα από συμπολίτες μας για έναν επιμελώς βαμμένο 
τοίχο (επισυνάπτεται φωτογραφία) με ακραία ρατσιστικά μηνύματα ο οποίος βρίσκεται σε δημόσια θέα 
σε απόσταση 500 μ. από το οδόφραγμα του Αστρομερίτη, από όπου περνούν καθημερινά εκατοντάδες 
πολίτες, περιλαμβανομένων μελών της τοπικής αρχής, αλλά και μελών της Αστυνομίας Κύπρου, που 
βρίσκονται εκεί, για να στελεχώσουν το οδόφραγμα, και δεν προβληματίστηκαν από τα μηνύματα αυτά, 
και  

2.  τα πρόσφατα περιστατικά επιθέσεων σε ξένους διανομείς φαγητού, για τα οποία, ενώ η Επίτροπος 
Διοικήσεως εντόπισε σε αυτά ρατσιστικά κίνητρα, η Αστυνομία Κύπρου υποστηρίζει ότι οι εν λόγω 
επιθέσεις δε σχετίζονται με οποιεσδήποτε διαφορές που αφορούν τη θρησκεία ή οποιαδήποτε άλλη 
μορφή ρατσισμού,  

φέρω εις γνώσιν σας τους κάτωθι προβληματισμούς μου:  

1.  Ο μοναδικός μηχανισμός καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών στην Κύπρο είναι αυτός της 
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αστυνομίας.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έχουν προωθηθεί, από το 2005, οπότε ξεκίνησε η 
καταγραφή, μέχρι το τέλος του 2020 έχουν καταχωριστεί μόλις 389 παράπονα.  Καταγράφεται δε το 
οξύμωρο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραπονουμένων για ρατσιστικές επιθέσεις είναι 
Ελληνοκύπριοι με 111 παράπονα (!).  Παρ’ όλα τα εμφανή προβλήματα στον μηχανισμό καταχώρισης 
καταγγελιών ρατσιστικής ρητορικής, όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται πως δεν καταβλήθηκε ουσιαστική 
προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το φαινόμενό της, αλλά ούτε και η στρέβλωση των πλειοψηφικών 
παραπόνων από τον γηγενή πληθυσμό. 

2.  Επιπρόσθετα, η επίδοση της Κύπρου σε δικαστικές καταδίκες για ρατσιστικά εγκλήματα καταγράφεται 
σε πολλές διεθνείς εκθέσεις ως εξαιρετικά χαμηλή, αφού φαίνεται να υπάρχουν μηδενικές δικαστικές 
αποφάσεις στη βάση της Οδηγίας της ΕΕ για τη φυλετική διάκριση και μόνο μια δικαστική απόφαση στη 
βάση της απόφασης-πλαίσιο της ΕΕ για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.   

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:  

1.  Είναι σε γνώση του το υπό αναφορά σημείο στο οδόφραγμα του Αστρομερίτη; 

2. Έχει προχωρήσει σε διερεύνηση του ποινικού αδικήματος με στόχο την προσαγωγή των δραστών στη 
δικαιοσύνη, όπως προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας και ο Νόμος αρ. 134(I)/2011 που μεταφέρει την 
απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία;  Αν όχι, πώς αιτιολογεί την απραξία των 
μελών της αστυνομίας που διέρχονται το σημείο;  

3.  Θα διενεργηθεί οποιαδήποτε προσαγωγή στην ποινική δικαιοσύνη των ανήλικων υπόπτων για τις 
επιθέσεις κατά των διανομέων, καθώς το νομοθετικό σώμα έχει ήδη θεσπίσει πρόνοιες σύμφωνα με τις 
οποίες οι ανήλικοι άνω των 14 ετών δύνανται να υπέχουν ποινικές ευθύνες;» 

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

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.266, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, που αποτελεί το μοναδικό τριτοβάθμιο 
νοσοκομείο στην Κύπρο, δεν έχει ακτινοθεραπευτικό τμήμα για καρκινοπαθείς, ενώ τα δύο ιδιωτικά ογκολογικά 
κέντρα δε διαθέτουν χειρουργικό τμήμα και αρκετές παραϊατρικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα οι καρκινοπαθείς 
συμπολίτες μας να στερούνται άμεσης ολοκληρωμένης φροντίδας.   

 Επίσης, ο περιορισμένος αριθμός ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων κατά αναλογία πληθυσμού 
ενδέχεται να οδηγεί αρκετούς ασθενείς στην πολύ πιο δραστική και πολυδάπανη χημειοθεραπεία.  

 Επιπλέον, φαίνεται πως η ολοκληρωμένη ακτινοθεραπεία στην Κύπρο μέσω του ΟΑΥ κοστίζει στο 
κράτος πολύ περισσότερα ανά ασθενή σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:  

1.  Πόσοι ασθενείς με καρκίνο ετησίως τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, 
πόσοι σε χημειοθεραπεία και πόσοι σε χειρουργική επέμβαση μέσω του δημόσιου συστήματος υγείας;  

2.  Ποιο είναι το ετήσιο κόστος των θεραπειών αυτών για το κράτος για κάθε κατηγορία θεραπείας;  

3.  Ποιο είναι το μέσο κόστος ανά θεραπεία ασθενή για καθεμιά από τις προαναφερθείσες θεραπείες;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.267, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχω πληροφορηθεί για την περίπτωση μίας μητέρας με ουκρανική ιθαγένεια, η οποία ισχυρίζεται πως 
ήταν νυμφευμένη -με γάμο που τελέστηκε στις ελεύθερες περιοχές- με Τουρκοκύπριο, πολίτη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, και που το τέκνο το οποίο απέκτησαν τον Φεβρουάριο του 2020 δεν μπορεί να λάβει την 
κυπριακή υπηκοότητα. 

 Είναι δε εις γνώσιν μας η πρακτική που ακολουθείται από την Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη 
παραχώρηση υπηκοότητας σε παιδιά που προέρχονται από μικτούς γάμους Τουρκοκυπρίων με άλλης 
καταγωγής συζύγoυς, καθώς επίσης και η νομική διαδικασία που βρίσκεται στην παρούσα φάση ενώπιον του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, μετά την απόφαση παιδιών μικτών γάμων Τουρκοκυπρίων με κυρίως τουρκικής 
καταγωγής συζύγους να κινηθούν νομικά εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη μη παραχώρηση της 
κυπριακής υπηκοότητας. 

 Επισημαίνεται πως η κυρία στην οποία αναφέρομαι είναι πλέον διαζευγμένη και διαμένει μόνιμα στις 
ελεύθερες περιοχές, καθώς υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύζυγό της.  Επιπρόσθετα, 
το γεγονός πως προέρχεται από την Ουκρανία, μία χώρα η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, καθιστά 
δύσκολη έως αδύνατη την όποια διαδικασία αιτήσεως για παραχώρηση ουκρανικής υπηκοότητας στο παιδί 
της, με αποτέλεσμα εκείνο να μη διαθέτει σήμερα καμία υπηκοότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
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 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο τα 
παιδιά μικτών γάμων Τουρκοκυπρίων με άτομα άλλης καταγωγής, πέραν της τουρκικής, εξαιρούνται από την 
παραχώρηση υπηκοότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.   

 Δεδομένου επίσης πως η τελική απόφαση για παραχώρηση υπηκοότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σε παιδιά μικτών γάμων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και αλλοδαπών συζύγων λαμβάνεται σε επίπεδο 
Υπουργικού Συμβουλίου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
αν παρατίθενται τα κριτήρια αξιολόγησης της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.268, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τα πρωτόκολλα που ισχύουν τους τελευταίους 
2 μήνες σε σχέση με την παράδοση σορών ατόμων που έχουν αποβιώσει με τελική αιτία τον COVID-19 στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 

 Έχουμε δεχθεί συγκλονιστική καταγγελία από συγγενείς ατόμου που έχει αποβιώσει πριν από μια 
εβδομάδα με COVID-19 και τάφηκε στις 19 Απριλίου 2022.  Σύμφωνα με τους συγγενείς, όχι μόνο ήταν 
σφραγισμένο το φέρετρο, αλλά δεν είχαν ούτε την ευχέρεια να δουν μέσα από γυαλί το πρόσωπο του 
αποβιώσαντος και να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του.  Η αιτιολόγηση από το γραφείο κηδειών ήταν ότι όλα 
έγιναν στη βάση του ισχύοντος πρωτοκόλλου. 

 Παρακαλώ λοιπόν να καταγράψετε τι πραγματικά ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις.»   

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.269, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Όπως καταγράφεται στη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, το άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/27/EE προβλέπει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ανανεώνουν 
ετησίως το 3% της συνολικής έκτασης κτιρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από τις κεντρικές 
κυβερνητικές αρχές ή να επιλέξουν εναλλακτική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων των ριζικών ανακαινίσεων 
και μέτρων αλλαγής της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να επιτευχθεί έως το 2020 ισοδύναμη 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Δεδομένης της πολιτικής δέσμευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από την εν λόγω στρατηγική για 
ανανέωση των στόχων αυτών μέχρι και το 2030, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Ποια είναι τα ακριβή μέτρα που έχει επιλέξει να λάβει η Κύπρος, προκειμένου να πετύχει την ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας που θα ισοδυναμεί με ετήσια ανακαίνιση του 3% του συνολικού εμβαδού των 
κτιρίων που ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση; 

2. Έχει επιτευχθεί η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας για την περίοδο 2014-2020, που είχε υπολογιστεί σε 
3,31 GWh ή 0,285 χιλιάδες Τόνους Ισοδύναμου Πετρελαίου (ΤΙΠ); 

3. Σε τι ποσοστό έχει επιτευχθεί ο νέος ετήσιος στόχος εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο 2021-
2030, που έχει υπολογιστεί στο 1,31 GWh ή 0,11 χιλιάδες ΤΙΠ; 

4. Υπάρχουν σκέψεις για υλοποίηση του θεωρητικού σεναρίου ανακαίνισης του συνόλου των κτιρίων που 
ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση σε Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας προς επίτευξη 
ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας που ανέρχεται σε 2,2 GWh ή 0,189 χιλιάδες ΤΙΠ, όπως αυτή 
αναφέρεται στη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.270, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Σε ερώτηση του τέως βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργου Περδίκη, 
ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019, αναφορικά με την κατάργηση του Κλιμακίου Πάταξης Λαθροθηρίας της 
αστυνομίας, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης απάντησε, την 31η 
Ιανουαρίου 2020, πως “Η κατάργηση του Κλιμακίου Πάταξης Λαθροθηρίας της αστυνομίας έγινε μετά από 
ετοιμασία σχετικής έρευνας και ήταν απόφαση της ηγεσίας της αστυνομίας”. 

 Επισημαίνεται πως σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2022, όπου συζητήθηκε το ζήτημα της λαθροθηρίας, η εν λόγω έρευνα ζητήθηκε από 
πλευράς μου, διά μέσου της επιτροπής, από τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να την έχω λάβει 
ακόμη. 

 Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη 
σχετική έρευνα/εισηγητική έκθεση πάνω στην οποία βασίστηκε η εν λόγω απόφαση.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.271, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
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περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχουν περιέλθει εις γνώσιν μου καταγγελίες πολιτών, του κοινοτικού συμβουλίου Τσακίστρας, καθώς 
και επιστολή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 
2021, με αρ. φακ. Α/Π 1635/2021 προς τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας αναφορικά με την 
άσκηση της δραστηριότητας του κυνηγιού εντός περιοχών με μεμονωμένες κατοικίες και γεωργική και 
βιομηχανική δραστηριότητα. 

 Η εν λόγω κατάσταση ενδέχεται να εκθέτει σε κίνδυνο τους διακινούμενους κατοίκους και εργαζομένους, 
συνεπώς θεωρώ σκόπιμη την εξέταση των κριτηρίων με τα οποία μια περιοχή θεωρείται κατάλληλη για κυνήγι, 
αλλά και την εφαρμογή των προνοιών που διέπουν τις απαγορευμένες περιοχές. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός, στη βάση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 
Θηραμάτων Νόμου του 2003 (152(Ι)/2003), καθώς και οποιασδήποτε άλλης διάταξης διέπει την κυνηγετική 
δραστηριότητα να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Με ποια διαδικασία και σε ποια συχνότητα καθορίζονται οι απαγορευμένες περιοχές κυνηγιού; 

2. Πώς διασφαλίζεται η εφαρμογή της δραστηριότητας του κυνηγιού στις καθορισμένες από το κράτος 
περιοχές; 

3. Πώς επιλαμβάνεται η πολιτεία τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει συστηματική παραβίαση των 
απαγορευμένων περιοχών κυνηγιού; 

4. Πώς γίνεται η σήμανση των απαγορευμένων περιοχών κυνηγιού και πώς διασφαλίζεται η ενημέρωση 
των κυνηγών σχετικά με τις περιοχές αυτές;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.272, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Με αφορμή την επαναφορά στη δημόσια συζήτηση του ζητήματος των εξαφανίσεων ανήλικων ατόμων 
από τον χώρο διαμονής τους, έχω διαπιστώσει πως σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της αστυνομίας και 
συγκεκριμένα την ενότητα με τα ελλείποντα πρόσωπα εξακολουθούν να αγνοούνται επτά συνολικά άτομα, τα 
οποία -με βάση την ηλικία τους κατά τον χρόνο εξαφάνισής τους και μέχρι σήμερα- είναι ακόμη ανήλικα 
(επισυνάπτεται σχετικός κατάλογος). 

 Εντούτοις, έχω παρατηρήσει πως μέχρι στιγμής για κανένα από αυτά τα επτά παιδιά δεν έχει εκδοθεί 
“κίτρινη ειδοποίησηˮ, γνωστή ως “Yellow Noticeˮ, από την INTERPOL. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής: 

1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει από τη δήλωση ενός ατόμου ως ελλείποντος, 
έως ότου ειδοποιηθεί σχετικά η INTERPOL από την αστυνομία Κύπρου; 

2. Έχει ειδοποιηθεί η INTERPOL σχετικά με την περίπτωση των επτά ανηλίκων; Εάν ναι, πότε;  Εάν όχι, 
παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων  σχετικά με τους λόγους για τους οποίους 
αυτό δε συνέβη. 

 Επιπρόσθετα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν 
υπάρχει πρωτόκολλο πληροφόρησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τον εντοπισμό ατόμων που είχαν 
δηλωθεί ως ελλείποντα, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και η 
αφαίρεση των στοιχείων τους από το διαδίκτυο μετά τον εντοπισμό τους.» 

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

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.273, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, στο πλαίσιο δίκης ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για 
υπόθεση ναρκωτικών κατατέθηκαν ως τεκμήρια ενώπιον του δικαστηρίου φωτογραφίες από τη διαβίωση 
κρατουμένων που βρίσκονταν στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων της αστυνομίας και οι οποίοι διέμεναν σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο κράτησης. 

 Όπως σημειώνεται από το δημοσίευμα, πρόκειται για φωτογραφίες που απέστειλε ο ίδιος ο 
προστατευόμενος μάρτυρας και στις οποίες απεικονίζεται να καταναλώνει αμπελοπούλια και να 
φωτογραφίζεται στο κρεβάτι του, ενώ προστίθεται πως μετά από έρευνες της ΥΚΑΝ από το χώρο όπου 
κρατούνται οι μάρτυρες που εντάσσονται στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων κατασχέθηκαν και κινητά 
τηλέφωνα. 

 Σε σχετική μάλιστα ερώτηση του δικηγόρου του κατηγορουμένου αναφορικά με την ύπαρξη κινητών στο 
πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων το δημοσίευμα αναφέρει πως “ο μάρτυρας παραδέχθηκε πως είχε στην 
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κατοχή του κινητό, με το οποίο επικοινωνούσε, αλλά και έμπαινε στο διαδίκτυο, όπου μεταξύ άλλων διάβαζε 
ειδήσεις και ενημερωνόταν, ωστόσο, όπως είπε, κατασχέθηκε τις προηγούμενες μέρες από την αστυνομία μετά 
τις έρευνες». 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει την Βουλή των Αντιπροσώπων: 

1. αν είναι εις γνώσιν του το εν λόγω περιστατικό και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διερεύνησή του 
και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και 

2. αν υπάρχει σχετικό πρωτόκολλο ή εσωτερικός κανονισμός για τα δικαιώματα των κρατουμένων που 
εμπίπτουν στο σχετικό πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και πώς διασφαλίζεται εκ μέρους του 
κράτους η ορθή εφαρμογή τους από τους δεσμοφύλακες.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.274, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Εξ όσων γνωρίζω, το κοινοτικό συμβούλιο Περβολιών με επιστολή του προς το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει δείξει ενδιαφέρον για αγορά ακινήτου το οποίο βρίσκεται δίπλα από 
το δημοτικό σχολείο της κοινότητας, για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης του προσωπικού του 
σχολείου. 

 Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
τα εξής: 

1. Έχει προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος; 

2. Τι προτίθεται να πράξει για το πιο πάνω ζήτημα αναλυτικά;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.275, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Σταύρου Παπαδούρη 

 «Κατά τις επισκέψεις μου στην ορεινή και ημιορεινή επαρχία Λεμεσού έχω λάβει σωρεία παραπόνων 
από αγρότες, που αφορούν την αλλαγή του τρόπου εξασφάλισης κάρτας για χρήση φυτοφαρμάκων. 

 Συγκεκριμένα, για την ανανέωση της κάρτας επιβάλλεται η χρήση της πλατφόρμας “Αριάδνη”, κάτι το 
οποίο φαίνεται πως δυσκολεύει αφάνταστα πολλούς γεωργούς και ιδιαίτερα της μέσης ηλικίας και πάνω.  
Μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν κάποιον να τους βοηθήσει επ’ αυτού. 

 Θα επιθυμούσα ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής 
ερωτήματα: 

1. Ποιες άλλες επιλογές έχουν αυτοί οι γεωργοί, ώστε να εξασφαλίσουν αυτή την κάρτα; 

2.  Έχει μεριμνήσει το αρμόδιο υπουργείο, ώστε να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους; 

3.  Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούν να κάνουν, ώστε να χρησιμοποιούν νόμιμα και ελεγχόμενα τα 
φυτοφάρμακα;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 28 Απριλίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.087, ημερομηνίας 20 
Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα: 

2. Στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει ορισθεί Επιτροπή Ισότητας από τον 
Φεβρουάριο του 2021, όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση 
της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία.  Η σύνθεση της Επιτροπής 
περιλαμβάνει Λειτουργούς από Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ. 

3. Ο ρόλος και τα βασικά καθήκοντα της Επιτροπής Ισότητας ΥΠΠΑΝ είναι τα παρακάτω: 

(α) Η θέσπιση εσωτερικών κανονισμών. 

(β) Η υποβολή εισηγήσεων στην κάθε αρμόδια αρχή για μέτρα που μπορεί να κρίνεται ότι χρειάζονται για τη 
βελτίωση, τη διοργάνωση των υπό αναφορά προγραμμάτων, την παρακολούθηση της εφαρμογής του 
Κώδικα, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και την ποιοτική αναβάθμιση του εργασιακού 
περιβάλλοντος και των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων. 

(γ) Η γνωστοποίηση του Κώδικα, γραπτώς ή άλλως πως, στο προσωπικό και η μέριμνα ώστε η σεξουαλική 
παρενόχληση στο περιβάλλον εργασίας να μην είναι αποδεκτή, λαμβάνοντας μέτρα σε κάθε περίπτωση 
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εργαζομένων που δε συμμορφώνεται. 

(δ)  Η διασφάλιση εργασιακού περιβάλλοντος, προσιτού, ασφαλούς και φιλικού, όπου οι σχέσεις μεταξύ των 
εργαζομένων θα διακρίνονται για τον αλληλοσεβασμό, την ευγένεια, την ειλικρίνεια, την κατανόηση, την 
εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη συμπαράσταση. 

(ε) Η διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εργαζομένων, ανεξάρτητα της θέσης 
που κατέχουν στη δημόσια υπηρεσία, αναφορικά με τις απαγορευμένες διακρίσεις, τη σημασία της 
καταπολέμησης και εξάλειψής τους, καθώς και των στερεότυπων που συντηρούν και αναπαράγουν τις 
διακρίσεις, την έμφυλη βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, την ανισότητα στην εργασία, τις σχετικές 
νομοθετικές διατάξεις και τα οφέλη από την τήρηση/εφαρμογή τους. 

(στ) Η υποβολή εισηγήσεων στην κάθε αρμόδια αρχή για μέτρα που μπορεί να κρίνεται ότι χρειάζονται για τη 
βελτίωση, τη διοργάνωση των υπό αναφορά προγραμμάτων, την παρακολούθηση της εφαρμογής του 
Κώδικα, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και την ποιοτική αναβάθμιση του εργασιακού 
περιβάλλοντος και των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων. 

(ζ) Η τήρηση εχεμύθειας οποτεδήποτε περιέρχεται σε γνώση μέλους της Επιτροπής Ισότητας περιστατικό 
παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης ή λαμβάνει προφορική ή γραπτή καταγγελία/μαρτυρία για 
παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση. 

4. Η αξιολόγηση του έργου της Επιτροπής Ισότητας θα καθοριστεί στους Εσωτερικούς Κανονισμούς της 
Επιτροπής που τυγχάνουν ετοιμασίας από την υφιστάμενη Επιτροπή Ισότητας του ΥΠΠΑΝ.» 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Απριλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.092, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση αναφορικά με την πρόοδο στις εργασίες που έχουν προωθηθεί, 
στο πλαίσιο της Συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ηνωμένου Βασιλείου, σε 
σχέση με την περιοχή των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας και σας ενημερώνω τα ακόλουθα: 

(α) Οι εργασίες εκπόνησης της Δήλωσης Πολιτικής Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας (ΔΠΒΒ 
ΑΔ), οι οποίες προωθήθηκαν στο πλαίσιο της υπό αναφορά Συμφωνίας (The Arrangement), μεταξύ 
Κυπριακής Δημοκρατίας και Ηνωμένου Βασιλείου, τον Ιανουάριο 2014, βρίσκονται σε τελικό στάδιο. 

(β)  Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι εργασίες εκπόνησης της ΔΠΒΒ ΑΔ (κείμενο και Χάρτες) έχουν 
ολοκληρωθεί ενώ, το Σχέδιο έχει επίσης αξιολογηθεί και σε σχέση με τις περιβαλλοντικές του πτυχές, ως 
ορίζεται στη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και έχει, προς το σκοπό αυτό, εκδοθεί και η σχετική 
Γνωμάτευση από την Περιβαλλοντική Αρχή. 

(γ)  Στο παρόν στάδιο, το Σχέδιο βρίσκεται ενώπιον του Διοικητή ΒΒ, ο οποίος, ως Αρμόδια Αρχή, 
αναμένεται ότι εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα προβεί στη δημοσίευσή του.» 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.128, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 

2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

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

2. Παραχωρήθηκε χορηγία, ύψους €10.000, στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας, τον 
Δεκέμβριο του 2018, για έκδοση πιστοποιητικού επιθεώρησης από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών (ΗΜΥ) για το Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας.  Παρ’ όλα αυτά, η Σχολική Εφορεία δεν έχει 
προχωρήσει με τις εργασίες για την έκδοση του πιστοποιητικού επιθεώρησης. 

3. Οι Σχολικές Εφορείες έχουν ενημερωθεί, σε διάφορες χρονικές περιόδους, όσον αφορά το συγκεκριμένο 
θέμα, με τρεις εγκυκλίους οι οποίες επισυνάπτονται. 

4. Την 21η Ιανουαρίου 2022 έγινε η έναρξη των εργασιών αναβάθμισης του κτηρίου από τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, αξίας €5.109.857.  Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε φάσεις, με συνολική 
διάρκεια 27 μήνες.  Στις εργασίες περιλαμβάνεται η αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και η 
έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας από την ΑΗΚ. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.150, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Κερύνειας κ. Χρίστου Χριστόφια  
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 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω, ότι ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών, οι 
οποίοι φοιτούν στα Ιδιωτικά Κολλέγια και Πανεπιστήμια της Κύπρου και κατέχουν άδεια διαμονής σε ισχύ 
ανέρχεται σε 3.664.  Σχετικός Πίνακας παρατίθεται πιο κάτω, όπου παρουσιάζονται οι εκδοθείσες άδειες 
προσωρινής διαμονής Φοιτητών στα Ιδιωτικά Κολλέγια και Πανεπιστήμια της Κύπρου, που βρίσκονται σε ισχύ 
(Καταγράφονται οι δεκατέσσερις δημοφιλέστερες χώρες καταγωγής): 

Α/Α ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

1 ΙΝΔΙΑ 1293 

2 ΝΕΠΑΛ 787 

3 ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 235 

4 ΝΙΓΗΡΑΣ 146 

5 ΡΩΣΙΑ 134 

6 ΠΑΚΙΣΤΑΝ   94 

7 ΛΙΒΑΝΟΣ   76 

8 ΙΟΡΔΑΝΙΑ   60 

9 Η.Π.Α   57 

10 ΙΡΑΚ   54 

11 ΙΣΡΑΗΛ   54 

12 ΑΙΓΥΠΤΟΣ   53 

13 ΟΥΚΡΑΝΙΑ   53 

14 ΕΛΛΑΔΑ   51 

2.  Σε σχέση με τη δεύτερη ερώτηση ως προς τον έλεγχο για εικονικούς φοιτητές, σημειώνεται, πως 
αρμοδιότητα έχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο οποίο κοινοποιείται η 
παρούσα επιστολή.» 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.161, ημερομηνίας 12 

Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Αναφέρομαι στη πιο πάνω ερώτησή σας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

α. Όσον αφορά στην εκπαιδευτική στήριξη παιδιών στα ιδιωτικά σχολεία, σύμφωνα με το άρθρο 14(5) του 
περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 2019 (Ν. 147(Ι)/2019): 

 Αναφορικά με θέματα που αφορούν την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, για τα οποία δεν 
υπάρχει διάταξη στον παρόντα Νόμο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Αγωγής και 
Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου και των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με 
Ειδικές Ανάγκες Κανονισμών. 

β. Επίσης, στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο (1)(δ) αναφέρεται ότι κάθε ιδιωτικό σχολείο πρέπει να ρυθμίζει 
στους κανονισμούς του: 

 την ενημέρωση των γονέων για την εξυπηρέτηση αναγκών ατόμων με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με τους 
κανονισμούς λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων: παροχή ειδικής εκπαίδευσης, παροχή σχολικών 
συνοδών, παραχώρηση διευκολύνσεων, δημιουργία υποδομής ή/και αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού 
και όσα άλλα απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

γ.  Συνεπώς, τα ιδιωτικά σχολεία θα πρέπει να παρέχουν σε παιδιά με αναπηρίες κάποιες εκπαιδευτικές 
διευκολύνσεις βάσει των αποφάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(ΕΕΕΑΕ), κατ’ αναλογία των διατάξεων του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
Νόμου (Ν. 113(Ι)/1999), τις οποίες θα πρέπει να αναφέρουν στους Κανονισμούς και τον Οδηγό 
Σπουδών τους. 

2. Όσον αφορά στην παροχή εκπαιδευτικών εργαλείων στα παιδιά με αναπηρίες, στο άρθρο 13(2) της 
προαναφερθείσας νομοθεσίας αναφέρεται: 

Στην περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες, το σχολείο θα εφοδιάζεται με τον ανάλογο εξοπλισμό ο οποίος να 
καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού, σύμφωνα με την αξιολόγηση των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης του Υπουργείου. 
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3.  Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας βάσει του περί Ιδιωτικών Σχολείων 
Νόμου του 2019 (Ν. 147(Ι)/2019), έχει την υποχρέωση να ελέγχει κατά πόσον παρέχονται από το σχολείο αυτά 
που αναγράφονται στους Κανονισμούς και στον Οδηγό Σπουδών κάθε ιδιωτικού σχολείου και αφορούν στην 
παροχή εκπαιδευτικής στήριξης και εκπαιδευτικών εργαλείων, για να τα εγκρίνει και συνεπώς να εγκρίνει τη 
συνέχιση της λειτουργίας του.» 

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.173, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου 

κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

α. Η οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο στήριξης των κατοίκων ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο 
ή ίσο των 600 μ. εγκρίνεται σε ετήσια βάση από το Υπουργικό Συμβούλιο και προβλέπει την 
παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στη βάση συγκεκριμένων κατηγοριοποιήσεων στους μόνιμους 
κατοίκους των εν λόγω κοινοτήτων ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης των δικαιούχων και δεν 
αποτελεί επίδομα θέρμανσης. 

β. Το υψόμετρο κάθε κοινότητας καθορίζεται από μετρήσεις που διενεργεί το Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας.  Τα προηγούμενα χρόνια είχαν χρησιμοποιηθεί μετρήσεις, στις οποίες βασική 
παράμετρος ήταν το κέντρο της κάθε κοινότητας.  Το υψόμετρο της κοινότητας Μεσάνων είχε καθοριστεί 
στα 560 μ.  Φέτος ζητήθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπως επικαιροποιήσει τις 
μετρήσεις των υψομέτρων, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικιστικές και παραθεριστικές ζώνες κάθε 
κοινότητας.  Στην προκειμένη περίπτωση το υψόμετρο της κοινότητας Μεσάνων έχει καθοριστεί στα νέα 
επίσημα κτηματολογικά έγγραφα στα 585 μ. 

2. Ως εκ τούτου, η κοινότητα Μεσάνων δεν εμπίπτει στις δικαιούχους κοινότητες που καλύπτει το υπό 
αναφορά Σχέδιο και δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης ή διαφοροποίησης του Σχεδίου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Απριλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.178, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου 

κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι σύμφωνα με πληροφόρηση, που 
εξασφαλίστηκε από τις Επαρχιακές Διοικήσεις, διαφαίνεται, ότι οι ζημιές από την ανεξέλεγκτη βόσκηση και οι 
καταστροφές τόσο στις καλλιέργειες, όσο και στην άγρια πανίδα, παρουσιάζονται κυρίως στις κοινότητες της 
Ανατολικής Περιοχής της Επαρχίας Πάφου, των οποίων οι Κοινοτάρχες είχαν εισηγηθεί στο παρελθόν την 
επαναφορά του θεσμού του Αγροφύλακα και την παραχώρηση αρμοδιοτήτων στα Κοινοτικά Συμβούλια, μέσα 
από τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας, ήτοι του περί Αγροφυλάκων Νόμου (Κεφ. 287). 

2. Παρά τα πιο πάνω, υπήρξε στη συνέχεια απροθυμία Κοινοτικών Συμβουλίων, να συνεισφέρουν στην 
απάμβλυνση ή/και επίλυση του προβλήματος, γεγονός που καταδεικνύεται από τα πιο κάτω: 

(α) Σε Περιφερειακή Σύσκεψή μου, που έγινε στα Κελοκέδαρα στις 4.3.2016, έδωσα οδηγίες όπως 
προωθηθεί η διαδικασία πρόσληψης δύο Αγροφυλάκων, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών θα κατέβαλλε 
ποσό ύψους €12.000 ετησίως που θα αντιστοιχούσε στο 50% της δαπάνης. 

(β) Έγιναν όλες οι αναγκαίες ενέργειες από το Γραφείο του Επάρχου Πάφου και λήφθηκε σχετική απόφαση 
από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Στη συνέχεια, δημοσιεύθηκε σχετική Γνωστοποίηση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 7.12.2018 και δημιουργήθηκε Σύμπλεγμα Κοινοτήτων για σκοπούς 
του περί Αγροφυλάκων Νόμου.  Σημειώνεται, ότι το Σύμπλεγμα αφορά της Κοινότητες Αγία Μαρίνα 
Κελοκεδάρων, Κοιλίνεια, Στατό - Άγιο Φώτιο, Σαλαμιού, Γαλαταριά, Πενταλιά, Τραχυπέδουλα, Αμαργέτη 
και Νατά. 

(γ) Για υλοποίηση της Απόφασης έγιναν δύο συσκέψεις στο Γραφείο του οικείου Επάρχου, με όλες τις 
εμπλεκόμενες Κοινότητες, στις 1.3.2019 και 29.5.2019.  Κατά τη δεύτερη σύσκεψη, οι Κοινοτάρχες των 
Κοινοτήτων του Συμπλέγματος εξέφρασαν προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του 
θεσμού του Αγροφύλακα, ποια θα είναι ακριβώς τα καθήκοντα και οι εξουσίες τους και πώς μπορεί να 
εξασφαλιστούν τα ποσά για την πληρωμή τους και κατά πόσο θα πρέπει να επιβληθεί φορολογία.  
Ζήτησαν επίσης να αυξηθεί η συνεισφορά της Κυβέρνησης στις €20.000, επειδή σύμφωνα με δικούς 
τους υπολογισμούς το πραγματικό κόστος της πρόσληψης δύο Αγροφυλάκων θα ανερχόταν στις 
€40.000 ετησίως. 

(δ)  Κατά τη σύσκεψη εξηγήθηκαν στους παρευρισκόμενους Κοινοτάρχες τα καθήκοντα των Αγροφυλάκων 
με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και συμβουλεύθηκαν όπως ετοιμάσουν για κάθε 
Κοινότητα κατάσταση γαιοκτημόνων οι οποίοι θα φορολογηθούν ανάλογα με τις περιουσίες που έχουν, 
ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση του αναγκαίου ποσού για τους μισθούς τους, πέραν της 
συνεισφοράς της Κυβέρνησης. 
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(ε)  Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από μέρους των Κοινοταρχών, γι’ αυτό και δεν 
προωθήθηκε η διαδικασία για πρόσληψη των δύο Αγροφυλάκων. Ανεπίσημα, ενημέρωσαν το γραφείο 
του οικείου Επάρχου, ότι στην ουσία δε συμφωνούν με την επιβολή φορολογίας για την εξασφάλιση της 
δικής τους συνεισφοράς επειδή θα υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους των Κοινοτήτων, καθώς 
επίσης και για το λόγο ότι αρκετές Κοινότητες του Συμπλέγματος δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα, παρ’ 
όλο που παλαιότερα αποδέχθηκαν με αποφάσεις των Συμβουλίων να συμμετέχουν σε αυτό και 
εισηγήθηκαν να χρησιμοποιούν πιστώσεις από τα ταμεία των Κοινοτικών Συμβουλίων για την πληρωμή 
τους.  Έκτοτε το θέμα δεν ξανασυζητήθηκε. 

3.  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.194, ημερομηνίας 15 
Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

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

2. Το έργο περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με Sequential Number 157, 
Ref. No.: C5.1I1- Construction of two Model Technical Schools - Νέα Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου Λάρνακας 
και Νέα Τεχνική Σχολή Λεμεσού. 

3. Η μελέτη του έργου βρίσκεται στα τελικά στάδια.  Η προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή του 
έργου προγραμματίζεται να γίνει πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023 και η έναρξη του έργου 
στις αρχές του 2023.  Η ολοκλήρωσή του υπολογίζεται περί τα τέλη του 2025. 

4. Η εκτίμηση για το κόστος του έργου ανέρχεται στα €21.521.084. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.» 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Μαΐου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.195, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και πληροφορείσθε τα ακόλουθα: 

(α) Μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.510, ημερομηνίας 25/10/2017, η Κυπριακή 
Δημοκρατία (ΚΔ) συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της γερμανικής εταιρείας Berater der Offentlichen 
Hand GmbH (PD) σε ποσοστό 0.5%, η οποία παρέχει τεχνική υποστήριξη στο κυπριακό κράτος σε 
τομείς που αφορούν κυρίως τον εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας. 

(β) Το 2019, κατόπιν εισήγησης του τέως Υπουργού Οικονομικών και του Διευθύνοντος Συμβούλου της 
εταιρείας PD με τη σύμφωνη γνώμη του τότε Επικεφαλής Επιστήμονα της Δημοκρατίας, η εταιρεία PD 
εκπόνησε επιχειρησιακό πλάνο που όριζε τη βασική ιδέα για τη δημιουργία μιας αντίστοιχης κυπριακής 
οντότητας (Partnership Cyprus-PC), που να ομοιάζει με το επιχειρησιακό μοντέλο της PD, με όρους 
εντολής την υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντας του κράτους.  Το πλάνο προσδιόριζε τα πλεονεκτήματα 
δημιουργίας μιας κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας με 100% συμμετοχή του κράτους, καταλήγοντας ότι μια 
τέτοια επιλογή είναι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. 

(γ) Σημειώνεται ότι, εντός του 2021 το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε με τη στήριξη της εταιρείας PD, 
την επικαιροποίηση του επιχειρησιακού πλάνου που ετοιμάστηκε το 2019, διευρύνοντας τους σκοπούς 
και αρμοδιότητες της κυπριακής οντότητας πέραν του αρχικού σκοπού της υλοποίησης της ψηφιακής 
ατζέντας. 

(δ) Προς το σκοπό αυτό στις 15 Φεβρουαρίου, 2022, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό 
Οικονομικών να υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
εταιρείας PD, το οποίο προσδιορίζει τους κοινούς στόχους των δυο μερών και την εθελοντική στήριξη 
της PD στη πορεία δημιουργίας μιας αντίστοιχης κυπριακής οντότητας (Partnership Cyprus-PC), με 
απώτερο σκοπό τη μεταρρύθμιση, μετασχηματισμό, εκμοντερνισμό και ψηφιοποίηση του δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

(ε) Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την 31η Μαρτίου 2022 από τον Υπουργό Οικονομικών στο 
Βερολίνο και προσδιορίζει το ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας και ενεργή συμμετοχή της εταιρείας PD 
στην υλοποίηση του υπό αναφορά οράματος. 

(στ) Η PD, μέσα από αυτή τη συνεργασία παρέχει την υποστήριξή της μέσω των εμπειρογνώμων της (και όχι 
των μετόχων της), στο όλο έργο αναθεώρησης του επιχειρησιακού πλάνου, που ήδη βρίσκεται στα 
τελικά στάδια ολοκλήρωσης του.  Το πλάνο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σημαντικά στοιχεία 
κοστολόγησης του έργου, εκτίμησης κινδύνων, περιγραφή της δομής διακυβέρνησης και σχετικά 
χρονοδιαγράμματα. 

(ζ) Προγραμματίζεται η υποβολή του επιχειρησιακού πλάνου ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τέλη 
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Απριλίου-αρχές Μαΐου, για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης με βάση τις νενομισμένες διαδικασίες.  
Αφότου εξασφαλιστεί η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία της κυπριακής εταιρείας, με χρονικό ορίζοντα λειτουργίας της 
περί τα τέλη του 2022. 

2. Όπως γίνεται αντιληπτό, η κυπριακή εταιρεία θα συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση σημαντικών 
προτεραιοτήτων πολιτικής, πέραν της ψηφιακής ατζέντας, περιλαμβανομένων και έργων που απορρέουν από 
το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου. 

3. Επίσης ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η μετοχική δομή της εταιρείας PD αποτελείται από μερίδια που 
κατέχουν η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τα ομόσπονδα κρατίδια, γερμανικές πόλεις, επαρχιακές 
διοικητικές περιφέρειες της Γερμανίας, κρατικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, καθώς και η Κυπριακή 
Δημοκρατία.  Στο σύνολο τους απαριθμούνται σήμερα στους 140 μετόχους.  Για ευκολία αναφοράς 
επισυνάπτεται ανάλυση της μετοχικής δομής της εταιρείας. 

4. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινίσεις.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 4 Μαΐου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.200, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου 

κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

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

(α) Η επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται για την εγγραφή των δρόμων είτε λόγω έλλειψης 
κονδυλίων για την απαλλοτρίωση των επηρεαζόμενων τεμαχίων είτε λόγω απροθυμίας των ιδιοκτητών 
να δώσουν τη συγκατάθεσή τους είναι θέμα που αφορά τα οικεία Κοινοτικά Συμβούλια. 

(β) Όσον αφορά στη διαδικασία απαλλοτρίωσης, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Αναγκαστικής 
Απαλλοτρίωσης Νόμου του 1962 (Ν. 15/62), ενώ για τη διαδικασία εγγραφής των δρόμων με 
συγκαταθέσεις ετοιμάστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 10 Απριλίου 2018 το σχετικό εγχειρίδιο 
εγγραφής δρόμων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με το οποίο καθορίζεται η εμπλοκή 
ιδιωτών αρμόδιων χωρομετριών στην εγγραφή δρόμων, ώστε να γίνεται επίσπευση της σχετικής 
διαδικασίας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Απριλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.201, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι, η επόμενη διαδικασία Αναθεώρησης 
των Πολεοδομικών Ζωνών των Κοινοτήτων της Υπαίθρου, σε παγκύπρια κλίμακα, αναμένεται να αρχίσει εντός 
του 2022, μετά από σχετική οδηγία μου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Απριλίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.211, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2022, 

της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα: 

 Η μελέτη της επανεξέτασης και επικαιροποίησης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των 
Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας βρίσκεται σε εξέλιξη ως μέρος της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την 
“Ετοιμασία Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας για τις αναθεωρημένες 
Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας, αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας της Κύπρου (ΣΔΚΠ) και εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 
ΣΔΚΠ - 2ος Κύκλος εφαρμογής Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πλημμύρες, 2007/60/ΕΚˮ (αρ. Σύμβασης ΤΑΥ 
19/2020, Αναθέτουσα Αρχή: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων-Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος). 

 Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 8/3/2021, με περίοδο εκτέλεσης 24 μήνες και προχωρεί κανονικά και 
σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης οι εργασίες 
επικαιροποίησης των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας θα 
ολοκληρωθούν τον Μάιο του 2022 και οι χάρτες θα τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής τον Αύγουστο του 2022. 

 Η παράβαση του χρόνου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Κύπρου αναφορικά με την επανεξέταση 
και επικαιροποίηση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας ήταν 
αναπόφευκτη. Η σοβαρή και συνεχιζόμενη έλλειψη του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού στο Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων (Αρμόδια Αρχή), ιδιαίτερα όσον αφορά την ειδικότητα Υδρολόγου, προκάλεσε 
καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης επανεξέτασης και επικαιροποίησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης 
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Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου και την αναγνώριση των τροποποιημένων/επικαιροποιημένων Περιοχών 
Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου οι οποίες αποτελούν αναγκαίες πληροφορίες για την ετοιμασία των υπό 
αναφορά χαρτών. 

 Η καθυστέρηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποστολή σχετικής προειδοποιητικής επιστολής από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας [Προειδοποιητική Επιστολή - Παράβαση αρ. 
2020/2270, ημ:20/10/2020, αρ. αναφ. C (2020) 6095 final]. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της Προκαταρκτικής 
Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας και την πλήρη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα σχετικά 
άρθρα της Οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη διαγραφή της παράβασης αρ. 2020/2270. 

 Σας ενημερώνουμε ότι τόσο η μελέτη Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου, 
όσο και οι τροποποιημένες/επικαιροποιημένες Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου βρίσκονται αναρτημένες 
στον ιστοχώρο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 

Σύvδεσμoς: http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfdf.nsf/page05_gr/page05_gr?opendoc ument 

Διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Εφαρμογή νομοθεσίας στην Κύπρο / Περιοχές Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ)/ 2018: Για 
ΣΔΚΠ 2022-2027. 

 Επίσης, αναρτημένοι στον ιστοχώρο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων βρίσκονται οι Χάρτες 
Επικινδυνότητας Πλημμύρας και οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας των 19 υφιστάμενων Περιοχών Δυνητικού 
Σοβαρού Κινδύνου που αποτελούν μέρος των 39 τροποποιημένων/επικαιροποιημένων Περιοχών Δυνητικού 
Σοβαρού Κινδύνου. 

Σύvδεσμoς: http://www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfdf.nsf/page04_gr/pagΘ04_gr?opendoc ument 

Διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Εφαρμογή νομοθεσίας στην Κύπρο / Περιοχές Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) / 2011: Για 
ΣΔΚΠ 2016-2021. 

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Απριλίου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.215, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και πληροφορείσθε τα ακόλουθα: 

1. Το Τμήμα Φορολογίας έχει προβεί σε έρευνα στην ιστοσελίδα του Organised Crime and Corruption 
Reporting Project (OCCRP) και στα σχετικά με τη διαρροή Credit Suisse δημοσιεύματα.  Από την 
έρευνα δεν έχει εντοπιστεί αυτούσια η κατάσταση με τους λογαριασμούς που αναφέρονται στο 
δημοσίευμα ημερομηνίας 20/2/2022, αλλά έχουν εντοπιστεί τα ακόλουθα: 

α. Κατάσταση 10 ερωταπαντήσεων (FAQs) που εξηγούν την όλη διαρροή και το περιεχόμενο, χωρίς 
να παραπέμπει στην ολοκληρωμένη κατάσταση -επισυνάπτεται με επισημάνσεις, 

β. Ένα δημοσίευμα που συνδέει μια οικογένεια Μη Φορολογικών Κατοίκων Κύπρου όπου μεταξύ 
άλλων γίνεται αναφορά σε συναλλαγή συνδεδεμένου νομικού προσώπου στην Κυπριακή 
Δημοκρατία σε σχέση με Κυπριακή Τράπεζα και Τράπεζες του εξωτερικού.  Η συγκεκριμένη 
αναφορά βρίσκεται υπό διερεύνηση. 

2. Αναπτύσσοντας το σημείο των ερωταπαντήσεων και απαντώντας στο ερώτημά σας, σημειώνεται ότι 
στην ερωταπάντηση αρ. 6 αναφέρεται ρητά ότι, λόγω του ότι δεν είναι αδίκημα να υπάρχουν ανοικτοί 
λογαριασμοί στο εξωτερικό και για λόγους τραπεζικού απορρήτου, δεν πρόκειται να δημοσιευτούν σε 
αυτούσια μορφή οι καταστάσεις των λογαριασμών που έχουν εντοπιστεί (“...will never be released in 
raw form...”). 

3. Επιπλέον, στην ερωταπάντηση αρ. 3 διευκρινίζεται ότι η διαρροή στοιχείων αφορά προηγούμενα χρόνια 
και δεν φτάνει μέχρι την ημερομηνία της διαρροής, αλλά αφορούσε τους λογαριασμούς που ήταν 
ανοικτοί κατά τη δεκαετία του 2010 με το μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποίησης λογαριασμών να συμβαίνει 
το 2007 και το 2008 και το μεγαλύτερο αριθμό απενεργοποίησης να συμβαίνει το 2014. 

4. Στην ερωταπάντηση αρ. 4 καταγράφεται η διαπίστωση ότι από τις παρατηρήσεις των δημοσιογράφων 
που συνέβαλαν στη διαρροή η μεγαλύτερη μερίδα πελατολογίου που εμπλέκεται στη διαρροή 
προέρχεται από χώρες που δεν υπέγραψαν την ανταλλαγή πληροφόρησης μέσω του Common 
Reporting Standard (CRS), κάτι το οποίο δεν αφορά την Κύπρο. 

5. Τέλος, σε περίπτωση που δημοσιευτεί η εν λόγω ολοκληρωμένη κατάσταση ή/και προκύψει άλλο 
δημοσίευμα ή/και αν ληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, το Τμήμα Φορολογίας θα προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες ταυτοποίησης και διερεύνησης της πληροφόρησης και λήψης των 
απαραίτητων μέτρων για επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης εκεί όπου διαπιστώνεται το αντίθετο 
ομοίως με την πρακτική που ακολουθήθηκε σε προηγούμενες περιπτώσεις διαρροής πληροφοριών από 
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το International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 

6. Παραμένω στη διάθεσή σας για την οποιαδήποτε διευκρίνιση.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 18 Απριλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.218, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα: 

2.  Αναφορικά με την περιβαλλοντική πτυχή της αδειοδότησης και ανέγερσης ψηλών κτιρίων με αυξημένους 
συντελεστές ανάπτυξης, επισημαίνεται πως στα πλαίσια της διαδικασίας τροποποίησης των Τοπικών Σχεδίων 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου κατά το 2011, εκπονήθηκαν και αξιολογήθηκαν σχετικές 
Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) προτού αυτά δημοσιευθούν.  Επομένως, οι 
ενδεχόμενες επιπτώσεις οι οποίες προκύπτουν τόσο από τα αναπτυξιακά δικαιώματα και τους ανώτατους 
επιτρεπόμενους συντελεστές δόμησης που εγκρίθηκαν με τα Τοπικά Σχέδια, όσο και το σύνολο των 
πολεοδομικών κινήτρων που ίσχυαν κατά το 2011 και εξακολουθούν να ισχύουν και αξιοποιούνται σήμερα 
κατά την αδειοδότηση της ανάπτυξης [δηλ. Πρόνοιες Τοπικών Σχεδίων για προσέλκυση επιθυμητών 
λειτουργιών σε επιλεγμένες περιοχές και οδικούς άξονες, Σχέδιο Κινήτρων για την Παροχή Χώρων Στάθμευσης 
για Δημόσια Χρήση (έληξε το 2019), Κανονισμοί για μεταφορά υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης από 
διατηρητέες οικοδομές σε τεμάχια δέκτες, Κίνητρα αύξησης συντελεστή δόμησης αναπτύξεων των οποίων 
μέρος των ενεργειακών αναγκών καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας], έχουν εξεταστεί κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των σχετικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβλήθηκαν στην 
Περιβαλλοντική Αρχή.  Εξαίρεση αποτελούν τα Κίνητρα του Υπουργικού Συμβουλίου για σκοπούς ανάκαμψης 
της αναπτυξιακής δραστηριότητας, που δημοσιεύθηκαν τον Μάιο του 2013 και τα οποία αφορούν μικρό 
ποσοστό της δυνητικής αύξησης του συντελεστή δόμησης στο σύνολο της εφαρμογής των Κινήτρων. 

3. Κατά συνέπεια, οι μεγάλες αναπτύξεις (συμπεριλαμβανομένων και των ψηλών κτιρίων) που 
αδειοδοτούνται και εκτελούνται σήμερα μέσω της αξιοποίησης των εν λόγω διευρυμένων πολεοδομικών 
κινήτρων, αποτελούν αναπτύξεις δυνητικά επιτρεπόμενες στη βάση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης 
των οποίων οι αντίστοιχες ΣΜΠΕ έχουν εγκριθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή.  Τόσο οι ενδεχόμενες 
συσσωρευτικές επιπτώσεις όσο και το μέγιστο της φέρουσας ικανότητας των πολεοδομικών ζωνών 
αποτέλεσαν πολεοδομικές παραμέτρους οι οποίες τέθηκαν προς εξέταση κατά την αξιολόγηση των 
Περιβαλλοντικών Μελετών.  Η προσθήκη του δομημένου εμβαδού που προκύπτει από τα Πολεοδομικά 
Κίνητρα του Υπουργικού Συμβουλίου (2013) αποτελεί - στη βάση στατιστικών στοιχείων - κατά μέσο όρο το 
10% του συνολικού δομήσιμου εμβαδού των μεγάλων αναπτύξεων/ψηλών κτιρίων που εξουσιοδοτήθηκαν, και 
κατά συνέπεια δεν συνιστά κρίσιμο μέγεθος ως προς την αξιολόγηση ενδεχόμενων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

4. Πέραν των πιο πάνω, επισημαίνεται ότι στις 31.07.2018, δημοσιεύθηκε ο νέος “Νόμος που αναθεωρεί 
και αντικαθιστά τους περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους του 2005 
έως (αρ. 2) του 2014” [Ν.127(Ι)/2018], στον οποίο προνοείται η εκπόνηση πλήρους Μελέτης Εκτίμησης 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) σε περίπτωση ανέγερσης οποιασδήποτε οικοδομής με αριθμό ορόφων 
πέραν των δύο (2) από τον ανώτερο επιτρεπόμενο αριθμό που καθορίζεται στο Σχέδιο Ανάπτυξης.  Συνεπώς, 
οι Πολεοδομικές Αρχές απαιτούν την υποβολή, μαζί με την πολεοδομική αίτηση για ανέγερση ψηλού κτιρίου, 
της αντίστοιχης ΜΕΕΠ, η οποία αποστέλλεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος για σχετική αξιολόγηση και έκδοση 
γνωμάτευσης από την Περιβαλλοντική Αρχή, ώστε να επιβάλλονται οι απαιτούμενες τροποποιήσεις και 
σχετικοί όροι αδειοδότησης της ανάπτυξης. Ακόμη και πριν τη θέσπιση της εν λόγω νομοθεσίας, οι 
Πολεοδομικές Αρχές, κατά την αξιολόγηση πολεοδομικών αιτήσεων για την ανέγερση πολυώροφων κτιρίων, 
ζητούσαν και λάμβαναν τις απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος (το οποίο για συγκεκριμένες αναπτύξεις 
απαίτησε την εκπόνηση πλήρους ΜΕΕΠ), και ως εκ τούτου τα ψηλά κτίρια τα οποία ανεγείρονται σήμερα έχουν 
αξιολογηθεί και εγκριθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή.  Κατά συνέπεια, δεν εξουσιοδοτείται με πολεοδομική 
άδεια οποιαδήποτε ανάπτυξη η οποία αφορά σε ψηλό κτίριο (συμπεριλαμβανομένων και των γυάλινων 
κτιρίων) εάν δεν εξασφαλισθεί πρώτα θετική γνωμοδότηση από την Περιβαλλοντική Αρχή.» 

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2022 του Υπουργού Άμυνας κ. Χαράλαμπου Πετρίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.220, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 Σημείωση: Η απάντηση του υπουργού είναι εμπιστευτική. 

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2022 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.222, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα εξής σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση: 
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Αναφέρεται ότι λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία 
και που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της χώρας, η 
EE προχώρησε σε σειρά περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.  Συγκεκριμένα, το 
Συμβούλιο της EE αποφάσισε συνολικά την επιβολή πέντε πακέτων περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας 
και της Λευκορωσίας.  Η τελευταία (5η) δέσμη περιοριστικών μέτρων αποφασίστηκε στις 8 Απριλίου 2022. 

Η ΚΔ, ως κράτος μέλος της EE, εφαρμόζει πλήρως και χωρίς εξαιρέσεις όλες τις αποφάσεις για 
περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας και Λευκορωσίας. 

Τα περιοριστικά μέτρα που υιοθετεί το Συμβούλιο της EE, μέσω έκδοσης σχετικών Αποφάσεων (δυνάμει 
του άρθρου 29 της Συνθήκης για την EE) και Κανονισμών (δυνάμει του άρθρου 215 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της EE), υπερισχύουν της οποιασδήποτε εσωτερικής νομοθεσίας.  Αποτελούν δεσμευτικές νομικές 
πράξεις στην ολότητά τους, με απευθείας και άμεση εφαρμογή στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών μελών 
της EE.  Βάσει των Συνθηκών δεν υπάρχει η δυνατότητα οποιασδήποτε εξαίρεσης από τα περιοριστικά μέτρα 
που αποφασίζονται ομόφωνα από το Συμβούλιο της EE. 

Τα περιοριστικά μέτρα της EE αποτελούν στην ολότητά τους μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ενώ η 
δεσμευτική και άμεση εφαρμογή τους στην εσωτερική έννομη τάξη των Κ-Μ EE καλύπτει: 

1. την επικράτεια της EE και όπου ισχύει το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, 

2. τις Αρχές και τις Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

3. αεροσκάφη ή πλοία της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

4. πολίτες Κ-Μ EE, 

5. εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, οντότητες και οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί ή συσταθεί σύμφωνα 
με το δίκαιο των Κ-Μ EE και λειτουργούν στην επικράτεια της EE, καθώς και όπου ισχύει το Ευρωπαϊκό 
κεκτημένο, 

6. τις επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εν όλω ή εν μέρει εντός 
της EE. 

Στην Κυπριακή Δημοκρατία η εφαρμογή των Κυρώσεων, τόσο της EE όσο και των Ηνωμένων Εθνών, 
καθορίζεται, πέραν από την άμεση εφαρμογή των Κανονισμών της EE, με τον Περί Εφαρμογής των Διατάξεων 
των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) 
και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμο 
του 2016 (58(Ι)/2016). 

Ο πιο πάνω Νόμος καθορίζει τις αρμόδιες Αρχές για διασφάλιση της εφαρμογής στη Δημοκρατία των 
Κυρώσεων/Περιοριστικών μέτρων (άρθρο 3 του Νόμου).  Οι αρμόδιες Εποπτικές Αρχές εκδίδουν Οδηγίες προς 
τα πρόσωπα υπό την εποπτεία τους.  Παράβαση της υποχρέωσης εφαρμογής των κυρώσεων, από 
οποιοδήποτε πρόσωπο, συνιστά ποινικό αδίκημα (άρθρο 4 του Νόμου).  Η εφαρμογή των κυρώσεων γίνεται 
άμεσα και είναι διοικητικό μέτρο. 

Το κάθε υπουργείο ή τμήμα αυτού, η κάθε ανεξάρτητη υπηρεσία, καθώς και οι εποπτικές αρχές που 
καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 59 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016 έχουν ως αρμοδιότητα τη 
διασφάλιση της εφαρμογής στη Δημοκρατία των διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας (Κυρώσεις) ή/και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Περιοριστικά Μέτρα) που εμπίπτουν στους τομείς για τους οποίους το εν λόγω υπουργείο ή τμήμα αυτού ή η 
ανεξάρτητη υπηρεσία ή οι εποπτικές αρχές έχουν αρμοδιότητα σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, τους νόμους, τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις και τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας. 

 Προς ορθή και πιστή εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων και δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που 
δημιουργήθηκαν, κρίθηκε απαραίτητη η σύσταση ομάδας εργασίας υπό το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία 
επιλαμβάνεται το συντονισμό και τις διαδικασίες για εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων, δίνοντας 
κατευθυντήριες γραμμές σε οικονομικούς φορείς που χρειάζονται καθοδήγηση.  Η ομάδα εργασίας αποτελείται 
από εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Υπουργείου 
Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών 
Υπηρεσιών.  Η ομάδα αυτή επιλαμβάνεται ερωτημάτων που χρήζουν διευκρίνησης και καθοδήγησης και γενικά 
αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται την έκτακτη κατάσταση με την ανταλλαγή απόψεων, διάχυση της σχετικής 
πληροφόρησης και, όπου είναι δυνατόν, αποσαφήνιση ερωτημάτων που προκύπτουν από οικονομικούς 
φορείς για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών Κανονισμών της EE, μεσολαβώντας, μεταξύ άλλων, 
και ως προς την παροχή διευκρινήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.» 

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2022 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.242, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2022, του 
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βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω ότι με βάση τις πρόνοιες του 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, το Υπουργείο ΕΕΒ εξετάζει την αναθεώρηση της 
σχετικής Απόφασης και Διαταγμάτων που αφορούν ευάλωτους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και τα μέτρα 
προστασίας τους. 

2. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της εν λόγω νομοθεσίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί διαβούλευση του 
Υπουργείου ΕΕΒ με τους εμπλεκόμενους φορείς.  Προς το σκοπό αυτό το Υπουργείο ΕΕΒ ετοίμασε και έχει 
αποστείλει τις εισηγήσεις του προς τους εμπλεκόμενους/συναρμόδιους φορείς για πραγματοποίηση 
διαβούλευσης σχετικά με τα προσχέδια Απόφασης και Διαταγμάτων και αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
σύντομα διυπουργική συνάντηση για λήψη σχετικών αποφάσεων. 

3. Το Υπουργείο ΕΕΒ εισηγείται προς τους συναρμόδιους φορείς την συμπερίληψη όλων των ατόμων που 
πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση στις κατηγορίες ευάλωτων πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και στα μέτρα 
προστασίας τους, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και την Ειδική Διατίμηση με Κώδικα 08. 

4. Αμέσως μετά την διαβούλευση με τους συναρμόδιους φορείς και την λήψη των σχετικών αποφάσεων 
για όλες τις νέες κατηγορίες που θα ενταχθούν στις κατηγορίες ευάλωτων πελατών και στα μέτρα προστασίας 
τους, το Υπουργείο ΕΕΒ θα επιδιώξει την διαβούλευση και έγκριση του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα.  

5. Μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω διαβουλεύσεων τα προσχέδια Απόφασης και Διαταγμάτων θα 
αποσταλούν στην Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο.»  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σήμερα θα προχωρήσουμε στο Κεφάλαιο Τέταρτο, όπου θα συζητηθεί το υπ’ αριθμόν 2 θέμα, που 
τιτλοφορείται «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και η 
πορεία υλοποίησής τους, η νομοθετική πρωτοβουλία “Fit for 55” για μείωση κατά πενήντα πέντε τοις εκατό 
(55%) των ρύπων μέχρι το 2030 και η ανάγκη προγραμματισμού της επερχόμενης πράσινης μετάβασης χωρίς 
οικονομικές επιπτώσεις».  Το θέμα είναι  εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής Παράταξης. 

 Υπάρχει κατάλογος ομιλητών, ομιλητριών, όπως σας έχει αποσταλεί, κοινοποιηθεί και συμφωνηθεί, τα 
ονόματα των οποίων έχουν δοθεί από τα ίδια τα κόμματα, οπόταν θα ακολουθήσουμε τον χρόνο ακριβώς και 
θα μου επιτρέψετε να είμαι αυστηρή με τον χρόνο τον οποίο έχουμε συμφωνήσει και με τη σειρά η οποία έχει 
συμφωνηθεί επίσης.    

 Και ξεκινάμε λοιπόν με τον εισηγητή του θέματος, που είναι η Δημοκρατική Παράταξη, και τον λόγο έχει 
ο βουλευτής κ. Μιχάλης Γιακουμή για επτά λεπτά. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Μία πολιτική συζήτηση στο Κεφάλαιο Τέταρτο σε συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής των 
Αντιπροσώπων στην ουσία καταγράφει τις πολιτικές του κάθε κοινοβουλευτικού κόμματος, αυτά που 
πρεσβεύει στο συγκεκριμένο θέμα και παράλληλα αυτά που θα προσπαθήσει με συνεργασίες, υπεύθυνα, 
δημιουργικά και συναινετικά να περάσουν με νόμους, ενισχύοντας τις πολιτικές, τις πρακτικές και την εφαρμογή 
τους.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα καλούμαστε να αναπτύξουμε το θέμα «Η εφαρμογή της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και η πορεία υλοποίησής τους, η 
νομοθετική πρωτοβουλία “Fit for 55” για μείωση κατά πενήντα πέντε τοις εκατόν (55%) των ρύπων μέχρι το 
2030 και η ανάγκη προγραμματισμού της επερχόμενης πράσινης μετάβασης χωρίς οικονομικές επιπτώσεις».   

 Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξει κάποιος πως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε 
πολιτικές που να προστατεύουν τα τόσο απλά, μα τα τόσο βασικά συνάμα, το πράσινο και τα δάση μας, την 
ποιότητα του νερού που πίνουμε και του αέρα που αναπνέουμε, τις καθαρές θάλασσες.  Γι’ αυτό, ως 
Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, καταθέσαμε κατά διαστήματα υλοποιήσιμες 
πολιτικές προτάσεις στη βάση ευρωπαϊκών πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών και βεβαίως του Εθνικού 
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2021-2030.   

 Είναι όντως γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης με την 
ονομασία «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:  Πρώτον, εκμηδένιση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, δεύτερον, αποσύνδεση της υπερχρήσης των φυσικών 
πόρων και, τρίτον, να μην παραμένει κανένας πολίτης και καμία περιοχή στο περιθώριο. 

 Δεν είναι τυχαία που ο δεύτερος άξονας του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που αφορά αξιοποίηση πόρων ύψους €1,2 δις, είναι η επιτάχυνση της μετάβασης σε μία 
πράσινη οικονομία, όπου για τον σκοπό αυτό καταθέσαμε τις προτάσεις μας ως παράταξη τον Φεβρουάριο του 
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2021 και είμαστε ικανοποιημένοι που κάποιες από αυτές έχουν ήδη υιοθετηθεί από την πολιτεία.  Πιο 
στοχευμένα, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η ΔΗΠΑ-Συνεργασία προτείναμε την εφαρμογή της Κυπριακής 
Πράσινης Συμφωνίας, η οποία είναι βασισμένη στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και στόχο έχει να προχωρήσουμε στο μέλλον και μεθοδικά, αλλά και καινοτόμα. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση και οφείλουμε να δούμε μπροστά και έξω από το κουτί και 
να θέσουμε ως προτεραιότητες σύγχρονες πρακτικές για την οικολογία, την πράσινη ανάπτυξη και την 
περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων από ΑΠΕ τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και στις μεταφορές, όπως 
τα ακόλουθα:  Λειτουργία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.  Θεσμοθέτηση πλέον και επαναδημιουργία του 
One Stop Shop στις αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ, κάτι που ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.  Ένταξη των πλωτών μονάδων 
ΑΠΕ, που είναι το μέλλον και πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο ως πολιτεία, όπως πράττουν οι πιο 
προηγμένες χώρες, όπως η Αγγλία και η Γαλλία, εφαρμόζοντας στην πράξη τη γαλάζια ενέργεια.  Καθιέρωση 
ενεργειακών κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς προς όφελος των πολλών με σεβασμό πάντα και προστασία στο 
περιβάλλον.  Μεθοδική μετάβαση στις έξυπνες πράσινες πόλεις, ενθάρρυνση για τη δημιουργία υβριδικών 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού με προτεραιότητα στις ΑΠΕ, εμβολιάζοντας ουσιαστικά την ανταγωνιστική 
αγορά ηλεκτρισμού.  Περαιτέρω κίνητρα για τα ηλεκτρικά υβριδικά αυτοκίνητα, στοχευμένη παραγωγή 
βιοκαυσίμων και παραγωγή πράσινου υδρογόνου για τις μεταφορές.  Δεδομένου και του γεγονότος ότι ως 
Κύπρος εξακολουθούμε δυστυχώς να χρησιμοποιούμε το ντίζελ και το μαζούτ, δύο ρυπογόνα ορυκτά, για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θεωρούμε ότι έφτασε επιτέλους ο καιρός να συζητήσουμε με ειλικρίνεια και 
αποφασιστικότητα τρόπους με τους οποίους αφενός θα κινηθούμε προς πραγματικά πιο πράσινες επιλογές 
παραγωγής ενέργειας και αφετέρου θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ουσιαστική μείωση στην τιμή του 
ηλεκτρικού ρεύματος.   

 Ας δούμε όμως πού είμαστε σήμερα και τι καταφέραμε μέσω του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, το οποίο 
δημιουργήθηκε το 2004.  Ουσιαστικά ως το πρώτο εργαλείο, για να μπορέσουμε λίγο αργότερα, περίπου το 
2010, να εγκαταστήσουμε τα πρώτα συστήματα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παράλληλα να 
ξεκινήσουν τα πρώτα στοχευμένα σχέδια της εξοικονόμησης ενέργειας.  Προχωρήσαμε αρκετά από τότε και 
σήμερα έχουμε σχεδόν 500 μεγαβάτ από συστήματα των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, όχι όμως στις 
μεταφορές, που κόψαμε αρκετά πίσω.  Προχωρήσαμε πολύ στο θέμα της εξοικονόμησης καλύπτοντας τους 
εθνικούς μας στόχους για το 2020 και προσβλέπουμε τώρα στους δύσκολους στόχους του 2030.   

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω και το μέγεθος του τομέα δράσης σε πολιτικό επίπεδο για την 
οικολογία και την πράσινη ανάπτυξη, στηρίζουμε απόλυτα τη μετεξέλιξη του θεσμού του Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος σε Υφυπουργείο Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, καλύπτοντας και τους 
πέντε ευρωπαϊκούς πυλώνες, τον στόχο για την ενέργεια και το κλίμα, μία μεταρρύθμιση που ουσιαστικά θα 
γίνει -και το υπογραμμίζω αυτό- χωρίς καμία πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση. 

 Κεφάλαιο απόβλητα και ανακύκλωση.  Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο της Πράσινης 
Συμφωνίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής και την ανάπτυξη 
βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων.  Η Κύπρος καταγράφει χαμηλές επιδόσεις έναντι των ευρωπαϊκών σε 
σημαντικούς τομείς της κυκλικής οικονομίας, όπως η διαχείριση αποβλήτων.  Πιο επεξηγηματικά, μέσα στις 
δικές μας προτάσεις είναι η δημιουργία μονάδας καύσης οικιακών στερεών αποβλήτων σε κλιβάνους υψηλής 
τεχνολογίας, φιλικούς στο περιβάλλον, χαμηλών εκπομπών, με προοπτική παραγωγής ηλεκτρισμού από τα 
απόβλητα, η οποία ταξινομείται στο ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Είναι επιτακτική ανάγκη, για 
να αποφύγουμε την υγειονομική ταφή αποβλήτων, που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, παλαιότερα σε Κοτσιάτη 
και Βατί, και τώρα κατά ένα μεγάλο μέρος στην Κόση.   

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Στην ιδιαιτερότητα της ημικατεχόμενης πατρίδας μας απαιτείται η εκπόνηση, θα έλεγα, και εφαρμογή 
παράλληλων πράσινων συμφωνιών.  Η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κυπριακής πράσινης συμφωνίας σε 
ολόκληρη την πατρίδα μας ως ακόμη ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των ελεύθερων περιοχών 
και των κατεχόμενων, ακόμη και πριν τη λύση, και η περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας στις ελεύθερες περιοχές είναι ένα σημείο που πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ 
σοβαρά.  Άλλωστε, ας δούμε και το παλαιότερο παράδειγμα, την ενοποίηση του αποχετευτικού συστήματος 
της Λευκωσίας επί του μακαριστού Λέλλου Δημητριάδη και του Μουσταφά Ακκιντζί, που ήταν ένα μέτρο 
προχωρημένο για την εποχή του και θεωρώ ότι βοήθησε την πόλη στην ολότητά της.  Την ίδια ώρα που όλοι 
μιλάμε για την ανακύκλωση, και όντως μπορεί να έχουμε καταφέρει σε έναν βαθμό το θέμα συνείδησης, την 
ίδια ώρα θέλουμε να κάμουμε τον πολίτη συμμέτοχο σε αυτό το μέτρο με πραγματικό οικονομικό όφελος στην 
τσέπη του καθενός μας.  Γι’ αυτό θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η εκπόνηση μίας μελέτης που θα καταδείξει ότι η 
πατρίδα μας μπορεί να επεξεργαστεί τα ανακυκλώσιμα υλικά και να παραγάγει δευτερογενούς ποιότητας υλικό 
με τα σωστά κίνητρα.  Τότε, ναι, θα μιλάμε για πραγματική κυκλική οικονομία, η οποία εντάσσεται μέσα στις 
ευρύτερες προτάσεις που αφορούν την αλλαγή του παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου της Κύπρου.   



1919 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% έναντι 
40% μέχρι το 2030, που αποφασίστηκε, ήδη δημιουργεί νέες προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες.  Με λίγα λόγια, 
μπορεί να αποτελέσει ευλογία ή κατάρα, εάν δεν ενεργήσουμε προληπτικά και αν δεν προετοιμαστούμε 
κατάλληλα.  Αυτός είναι ουσιαστικά και ο λόγος εγγραφής του θέματος που συζητάμε σήμερα.   

 Ενδεικτικά, θέτω ορισμένα ερωτήματα:  Ποιος ο σχεδιασμός πολιτικών, ώστε να κατανεμηθεί δίκαια το 
κόστος;  Πώς προσαρμόζουμε τα σχέδια στις ανάγκες των πολιτών;  Τι μέτρα προωθούμε για την ενίσχυση της 
απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης;  Λέμε όλοι μας για την ανάγκη αλλαγής του οικονομικού 
μοντέλου της χώρας.  Μέσω της Πράσινης Συμφωνίας έχουμε μία καταπληκτική ευκαιρία να το πράξουμε.  
Ετοιμαζόμαστε κατάλληλα γι’ αυτό;  Μήπως θα πρέπει σε πολιτικό επίπεδο και στο λεγόμενο «κόστος» που 
επικαλούμαστε όλοι κατά διαστήματα προς την Τουρκία να εξεταστεί σοβαρά πλέον η καταβολή οικονομικής 
αποζημίωσης για τη ρύπανση στα κατεχόμενα, που με μία πρόχειρη εκτίμηση δική μας μπορεί να αγγίζει τα 
€800 εκατομ. ετησίως;   

 Όπως πληρώνουν όλες οι χώρες -και στη δική μας περίπτωση μόνο οι ελεύθερες περιοχές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας- αναφορικά με το ετήσιο φορτίο έκλυσης του διοξιδίου του άνθρακα, όπως καθορίζεται 
παγκοσμίως μέσω του ΟΗΕ, αφού αφενός ολόκληρη η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αφετέρου το περίκλειστο νησί, η Κύπρος, ορίζεται ως ένα ενιαίο οικοσύστημα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, έχουμε πολλά να πάρουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, από την Ευρώπη, για 
να βελτιώσουμε το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη της Κύπρου μας.  Ας τα αξιοποιήσουμε λοιπόν. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Γιακουμή. 

 Ο κ. Θεμιστοκλέους θα μας επιτρέψει, είμαι σίγουρη, να δώσουμε τη θέση του στον κ. Σιζόπουλο και να 
μιλήσει ευθύς μετά. 

 Έχετε καμία ένσταση;  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Όχι, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ήμουν σίγουρη ότι όχι, ευχαριστούμε. 

 Κύριε Σιζόπουλε, γιατί έχετε ειλημμένη υποχρέωση, βεβαίως. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να είστε καλά. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το θέμα το οποίο συζητούμε είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεράστιες και πολλαπλές διαστάσεις, που, 
στον σύντομο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις 
αγγίξουμε όλες και να τις αναλύσουμε, γι’ αυτό υποχρεωτικά επιγραμματικά θα αναφερθούμε σε μερικά βασικά 
σημεία, τα οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά.   

 Το κυριότερο ίσως θέμα που αναδεικνύεται σήμερα μέσα από την κρίση που έχει προκαλέσει η 
εμπόλεμη σύρραξη στην Ουκρανία, με τη συνεπακόλουθη ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί, είναι η ανάγκη 
επιτάχυνσης της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και η μείωση της χρήσης των 
παραδοσιακών ενεργειακών πηγών.  Η μείωση δηλαδή στην ουσία της κατανάλωσης μέσα από την ενέργεια.   
Η παράλληλη στροφή προς τη χρήση ανανεώσιμων πηγών θα συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του 
περιβάλλοντος και σε σχετική σταθερότητα του κόστους διαβίωσης.   



1920 

 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την οποία εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021, 
θέτει ως στόχο τα κράτη μέλη της Ένωσης να μειώσουν την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 
κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 με τελικό στόχο τον μηδενισμό τους μέχρι το 2050.  Στόχος της 
Πράσινης Συμφωνίας είναι η μετατροπή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία πράσινη οικονομία, 
αποσυνδεδεμένη από τη χρήση ορυκτών πόρων, και η διασφάλιση της ίσης συμμετοχής των πολιτών και των 
περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οφέλη που θα προκύψουν από αυτήν.  Προς επίτευξη του στόχου 
αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθορίσουν αυστηρότερους στόχους για τη μείωση της εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030.  Δυστυχώς, η επιφανειακή 
προσέγγιση του θέματος από σειρά κυβερνήσεων στην πατρίδα μας και η αναβολή λήψης ουσιαστικών και 
αυστηρών μέτρων προώθησης αυτής της πολιτικής δεν επέτρεψαν την υλοποίηση των στόχων που 
καθορίστηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα ο Κύπριος φορολογούμενος πολίτης να καλείται να καταβάλει 
εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για την αγορά θερμοκηπιακών ρύπων.   

 Από την πλευρά της ΕΔΕΚ από το 2005 καταθέσαμε σειρά προτάσεων με στόχο τη μείωση της 
εξάρτησης από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας και την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών, τη μείωση της 
εκπομπής ρύπων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή καταβολής προστίμων για την αγορά 
θερμοκηπιακών ρύπων.  Το συγκεκριμένο ποσό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 
αναπτυξιακών έργων ή για τη στήριξη κοινωνικών προγραμμάτων.   

 Ανάμεσα στα άλλα, κάποιες από τις προτάσεις μας αφορούσαν την αξιοποίηση του φυσικού αερίου για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας -να υπενθυμίσω ότι το 2005 και το 2006 είχαμε προτείνει ακριβώς να 
αξιοποιήσουμε το συμπιεσμένο φυσικό αέριο, το οποίο θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα να εισαχθεί στην 
πατρίδα μας και με λιγότερους κινδύνους, όσον αφορά τις οποιεσδήποτε παρενέργειες, κάτι το οποίο 
δυστυχώς δε συζητήθηκε- την ανέγερση σύγχρονων κτιρίων για τη στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών, 
εξοικονομώντας τα εκατομμύρια που πληρώνουμε κάθε χρόνο για την ενοικίαση κτιρίων που δεν πληρούν τις 
ελάχιστες ενεργειακές προδιαγραφές, την επιδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για την 
κάλυψη αναγκών σε κατοικίες, στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, στη βιομηχανία, για τον οδικό φωτισμό, για τα 
αντλιοστάσια.  Κάποια έργα έχουν γίνει, όχι όμως στον βαθμό που θα έπρεπε και που υπήρχαν δυνατότητες.  
Εκπόνηση επίσης προγραμμάτων -που το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό- για την καλλιέργεια ενεργειακής 
συνείδησης στους πολίτες.  Γιατί, αν δεν έχουμε και την ενεργειακή συνείδηση, δε θα μπορέσουμε να 
αξιοποιήσουμε όλα τα υπόλοιπα.   

 Τον περασμένο μήνα το Ευρωκοινοβούλιο με απόφασή του έκρινε ότι ο EastMed παραμένει έργο 
επιλέξιμο για υλοποίηση με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας ως κριτήριο για την 
υλοποίηση του αγωγού να διαθέτει και τις προδιαγραφές για μεταφορά υδρογόνου μετά τη λήξη της χρήσης 
του ενδεχομένως ως αγωγού, όποτε αυτό θα προκύψει.  Είναι γι’ αυτό τον λόγο που το υδρογόνο θα πρέπει 
άμεσα να συμπεριληφθεί στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και στο εθνικό σχέδιο για τη χρήση 
υδρογόνου μέχρι το 2030.  Η ανάληψη της προεδρίας του East Mediterranean Gas Forum (EMGF) το 2022 
από την Κύπρο θα πρέπει να συνδυαστεί με πολιτικές και δράσεις που να βοηθήσουν, ώστε η περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου να γίνει πρωτοπόρος στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση.  Και εδώ ακριβώς έχουμε τη 
δυνατότητα, πέρα από τον EastMed, να συζητήσουμε εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης του φυσικού αερίου 
της περιοχής μας είτε μέσα από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και την αξιοποίηση του EuroAsia 
Interconnector είτε ενδεχομένως με την υγροποίηση σε σταθμό της περιοχής του φυσικού αερίου και μεταφορά 
στην Ευρώπη με αυτό τον τρόπο.   

 Η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία είναι μια τεράστια πρόκληση για την Κύπρο και δε θα πρέπει να 
χαθεί η οποιαδήποτε ευκαιρία χρηματοδότησης, αλλά και η έγκαιρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χώρας 
μας στη νέα πράσινη εποχή.  Θα πρέπει ίσως να εξεταστεί σοβαρά η δημιουργία και μίας εποπτικής αρχής, η 
οποία να έχει την ευθύνη συντονισμού όλων των απαιτούμενων δράσεων και ενεργειών για τη μετάβαση της 
Κύπρου στην πράσινη οικονομία. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιζόπουλε, και στον χρόνο σας, όπως πάντα. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας.  Αντιλαμβάνομαι το δύσκολο να αναλύσει 
κάποιος ένα πολυσύνθετο θέμα σε τόσο σύντομο χρόνο, θέλω να είμαι ειλικρινής.  Βεβαίως, θα ανέμενα ότι θα 
υπήρχαν πολύ περισσότεροι βουλευτές, βουλεύτριες στην αίθουσα και μάλιστα κάποιοι που έκαναν θέμα ότι δε 
συζητούσαμε στο Κεφάλαιο Τέταρτο, αλλά θα το προσπεράσω.   

 Σας ακούμε, κύριε Θεμιστοκλέους, γιατί κατανοώ και τις υποχρεώσεις των υπολοίπων.   

 Κύριε Θεμιστοκλέους, σας ακούμε.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 



1921 

 Προφανώς, δεν είναι ζήτημα των πέντε λεπτών αυτό, αλλά έστω μέσα στο πλαίσιο το πεντάλεπτο να 
πούμε κάποια πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Για να είμαι ειλικρινής, ετοίμασα μια μακρόσυρτη ομιλία, την οποία θα εγκαταλείψω, δε θα την 
αναγνώσω.  Θα πω εκ του προχείρου, χωρίς να προχειρολογώ, τα εξής: 

 Πρώτον, ότι η κλιματική αλλαγή γίνεται από το πρώτο λεπτό δημιουργίας της γης και θα συνεχίσει να 
γίνεται μέχρι το τελευταίο λεπτό της ζωής της.  Αν δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή, δε θα υπήρχε ζωή, δε θα 
υπήρχε το ανθρώπινο είδος και, αν οι δεινόσαυροι πριν εξήντα πέντε εκατομμύρια χρόνια ήταν οικολόγοι, 
επίσης δε θα υπήρχε ανθρώπινη ζωή σήμερα. 

 Για να αντιληφθούμε αυτό που λέω, να πω ότι υπήρξαν περίοδοι που η θερμοκρασία της γης ήταν πολύ 
πιο υψηλή από τη σημερινή και το διοξίδιο του άνθρακα βρισκόταν σε τρομακτικά, εφιαλτικά υψηλά επίπεδα, 
χωρίς να υπήρχαν την εποχή εκείνη μηχανές, εργοστάσια, αυτοκίνητα κτλ.  Επίσης, θέλω να πω ότι στη 
ρωμαϊκή εποχή σαφώς ήταν πιο θερμή η εποχή, στην αρχαία Αθήνα πιο θερμή, μετά μπήκαμε σε 
μικροπαγετώδεις περιόδους, η τελευταία των οποίων έληξε το 1850.  Το 1849 είχε παγώσει το λιμάνι της Νέας 
Υόρκης, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς από την ασιτία, και σήμερα, παρά τον καταιγισμό, την πλημμυρίδα των 
λανθασμένων πληροφοριών και των αγορασμένων από πανεπιστήμια και διαστρεβλωμένων στοιχείων, είναι 
πραγματικότητα -και δεν το λέω εγώ, το λέει η NASA- ότι τα τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια η θερμοκρασία 
της γης έχει ανέβει μόνο έναν βαθμό και όχι σε σύγκριση με τη μέση θερμοκρασία των προηγουμένων 
δεκαετιών αλλά σε σύγκριση με τη θερμοκρασία της μικροπαγετώδους περιόδου. 

 Για παράδειγμα πριν έξι χιλιάδες χρόνια η Σαχάρα δεν ήταν αυτή που βλέπετε.  Ήταν μια καταπράσινη 
περιοχή γεμάτη ποταμούς, ζώα, ήταν περίπου ο επίγειος παράδεισος.  Για παράδειγμα οι πάγοι είχαν λιώσει 
σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, λόγου χάρη η Γροιλανδία ήταν σπαρμένη, η Σκωτία ήταν κατάφυτη από 
αμπέλια.  Θυμάστε όλοι στο σχολείο τη λεγόμενη «κάθοδο των Δωριέων».  Αυτή η κάθοδος των Δωριέων έγινε 
κάθοδος, διότι στην εποχή τους άρχισαν να μεγαλώνουν και να επεκτείνονται οι πάγοι του βόρειου ημισφαιρίου 
και αναγκάστηκαν να κατέβουν πίσω. 

 Γιατί σας τα λέω αυτά;  Σας τα λέω, διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση, η οποία 
παραπληροφόρηση έχει ορισμένες σιωπές, τυφλές σιωπές.  Παραδείγματος χάριν λένε -λένε! ότι το διοξίδιο 
του άνθρακα ανεβάζει τη θερμοκρασία.  Μεγάλο λάθος!  Είναι το ανάποδο που συμβαίνει.  Είναι η αύξηση της 
θερμοκρασίας που οδηγεί στην αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα, ένα.  Δύο, το διοξίδιο του άνθρακα το οποίο 
απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από την ξηρά και τις δραστηριότητές της είναι 5%.  Το υπόλοιπο 95% 
απελευθερώνεται από τους ωκεανούς. 

 Γιατί τα είπα όλα αυτά;  Τα είπα όλα αυτά, για να σας πω ότι, πρώτον, η κλιματική αλλαγή στην αρχή 
ήταν η υπερθέρμανση του πλανήτη και, όταν αντέδρασαν τέσσερα-πέντε Νόμπελ Φυσικής αξιοζήλευτα και 
κατάλαβαν το ρεντίκολο που επάθαιναν δημοσίως διεθνώς, το άλλαξαν και το έκαμαν κλιματική αλλαγή.  Και 
μάλιστα τώρα την ενοχοποιούν αυτή την κλιματική αλλαγή, τη χρεώνουν, πού;  Όχι στα φυσικά φαινόμενα που 
σας έχω πει προηγουμένως αλλά στην ανθρώπινη δραστηριότητα, στην ανθρώπινη δραστηριότητα.  Αυτό είναι 
το εγκληματικό στοιχείο, εδώ είναι η απάτη, η μεγάλη η διεθνής απάτη.  Λένε ότι η κλιματική αλλαγή φταίει και 
φταίει, διότι οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. 

 Στη Γλασκόβη πριν λίγο καιρό έγινε μια μεγάλη σύναξη όπου σε αυτή τη σύναξη των ηγετών ο κ. 
Γκουτέρες έβαλε τα κλάματα σαν θλιμμένη χήρα και μας είπε περίπου ότι ο πλανήτης μας είναι εύθραυστος και 
κρέμεται από μία κλωστή.  Δεν επεράσαν πολλοί μήνες και τι έχουμε;  Εκεί που μέχρι το 2030 θα εμείωναν 
τους ρύπους από φυσικό αέριο, έρχονται ξαφνικά και θέλουν οι Αμερικάνοι να μεταφέρουν σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο στην Ευρώπη σε τριπλάσια τιμή από το ρωσικό, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα -μόνο στη 
Μεσόγειο υπάρχουν- στην υπόλοιπη Ευρώπη λιμάνια υποδοχής να δεχτούν υγροποιημένο αμερικάνικο φυσικό 
αέριο.  Το κόστος δημιουργίας της υποδοχής αυτού του φυσικού αερίου και της εν συνεχεία διοχέτευσής του 
στες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης είναι περίπου ένα τρις ευρώ.  Για να είναι βιώσιμο αυτό το σχέδιο, ήρθαν 
ξαφνικά αυτοί που στη Γλασκόβη είπαμεν ότι έκλαιαν σαν θλιμμένες χήρες ’πού πάνω ’πού τον τάφο του 
μακαρίτη και είπαν το εξής:  «Α, ωραία!  Τωρά ξεχάστε το τζιείνο.  Αντί το 2030, θα μειώσουμε τους ρύπους 
από το φυσικό αέριο το 2050». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ολοκληρώνοντας, κυρία Πρόεδρε, να πω το εξής:  Σε ό,τι αφορά την Κύπρο και την Ευρώπη, εάν 
πραγματικά η Ευρώπη θέλει να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο και τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα, 
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μια από τες πιο αποτελεσματικές μεθόδους που έχει μπροστά της να υποστηρίξει και να χρηματοδοτήσει είναι 
ο αγωγός East Med.  Οι πιο αυστηρές μελέτες δείχνουν ότι αυτός ο αγωγός, χωρίς να μπει πάνω η Λιβύη, η 
Συρία, η Ιορδανία, χωρίς να μπουν αυτές οι χώρες πάνω, μόνο με τα κοιτάσματα Ισραήλ, Αιγύπτου, Κύπρου, 
Κρήτης και Ιονίου θα μπορεί να καλύψει το 17% με 20% των αναγκών της Ευρώπης.  Αυτός ο αγωγός δεν 
πρέπει να φύγει ποτέ από το τραπέζι της λύσης των αναγκών της Ευρώπης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 …πρέπει όλοι να τον στηρίξουμε και δεν είναι μόνο για το φυσικό αέριο.  Είναι και μια μεγάλη πολιτική 
κίνηση που θα δημιουργήσει συνεργασίες, φιλίες, συμμαχίες ισοδύναμου δυνητικού αποτελέσματος με την 
τουρκική στρατιωτική απειλή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Ευχαριστώ. 

 Η κ. Ατταλίδου και ο κ. Θεοπέμπτου για τους Οικολόγους…  Και ο κ. Θεοπέμπτου, συγγνώμη, να 
ξεκινήσουμε με σας, πέντε λεπτά.  Θα είστε, είμαι βέβαιη, σύντομη. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Η Πράσινη Συμφωνία είναι η απόδειξη ότι η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή είναι πλέον στο 
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Είναι μια τεράστια επιτυχία για τους επιστήμονες, 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και τους ακτιβιστές, για να αναγκάσουν τους πολιτικούς και τες 
κυβερνήσεις να θέσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη ως πολιτική πραγματικότητα.  Η Πράσινη Συμφωνία 
δεν είναι νόμος, είναι όμως η αφετηρία μιας νομοθετικής καταιγίδας.  Το επίκεντρο είναι ο ευρωπαϊκός νόμος 
για το κλίμα, που σκοπό έχει να κατοχυρώσει νομοθετικά τον στόχο να καταστούν η οικονομία και η κοινωνία 
της Ευρώπης κλιματικά ουδέτερες μέχρι το 2050. 

 Εκτός όμως από την πτυχή της περιβαλλοντικής ηθικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να διατηρήσει 
τον σημαντικό της ρόλο στις νέες πράσινες τεχνολογίες, στο διεθνές σκηνικό.  Ας μην ξεχνάμε ότι χώρες, όπως 
η Κίνα…  Η Κίνα έχει υπερέχουσα θέση στη βιομηχανία της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας, καθώς και στον 
εξηλεκτρισμό των μεταφορών.  Σε αυτή τη μεταβαλλόμενη συνθήκη των παγκόσμιων αγορών η Ευρώπη κάνει 
τα σωστά βήματα, για να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική. 

 Δυστυχώς, στον τόπο μας, παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα θέματα της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, η απορρέουσα αντίληψη του κράτους είναι ότι πρόκειται για άλλη μια ντιρεκτίβα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτό και πάλι θα τη χειριστούμε νομίζω με απουσία σοβαρότητας και εντελώς 
διεκπεραιωτικά.  Την ώρα που το «Fit for 55» δημιουργεί μηχανισμούς δίκαιης ενεργειακής μετάβασης για 
όλους τους ανθρώπους, εμείς μετακυλούμε το κόστος της χρήσης ορυκτών καυσίμων και της αγοράς 
δικαιωμάτων ρύπων στους ίδιους τους πολίτες, έστω και αν είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.  Την ώρα 
που η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει ως κεντρική επιδίωξή της τον μηδενισμό των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου, εμείς είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια σε υποδομές 
ορυκτών καυσίμων, όπως το φυσικό αέριο, αντί να μεταβούμε με ταχύτητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 Ο πόλεμος στην Ουκρανία μάς προειδοποιεί ότι η εξάρτησή μας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από τρίτες χώρες και από τα ορυκτά καύσιμα μας καθιστά ευάλωτους και εκτεθειμένους σε εξωγενείς κρίσεις.  
Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία προωθεί την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη 
χρήση των πόρων, εμείς εμπορευματοποιούμε τον Ακάμα, ξηλώνουμε τα βουνά της Ανδρολίκου για 
κυματοθραύστες ενάντια στες σύγχρονες πρακτικές της ακτομηχανικής, κτίζουμε πάνω στη ζώνη προστασίας 
των παραλιών και δίνουμε παρεκκλίσεις που καταπονούν το περιβάλλον και την ευημερία των πολιτών δήθεν 
για το δημόσιο συμφέρον. 

 Για τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ δε χρειάζεται να πούμε πολλά.  Η κατάσταση 
είναι εξίσου αποκαρδιωτική, δυστυχώς και εδώ η Κύπρος κατατάσσεται 32η μεταξύ των 34 χωρών της 
Ευρώπης, ενώ παράλληλα δεν έχει πιάσει κανέναν από τους δεκαεπτά στόχους, με μόλις τρεις απ’ αυτούς να 
βρίσκονται σε τροχιά επίτευξης μέχρι το 2030.  Στην πραγματικότητα στη χώρα μας έχει θεσμοθετηθεί η 
εξυπηρέτηση μιας οικονομικής ελίτ που απολαμβάνει προνομιακές σχέσεις εις βάρος της ισονομίας και της 
κοινωνικής ευημερίας και εις βάρος φυσικά του πολυτιμότερου δημόσιου αγαθού, του κυπριακού 
οικοσυστήματος που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. 

 Η οικοκτονία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.  Και εμείς πρέπει να 
αλλάξουμε ρότα και νοοτροπία.  Με ευχολόγια δε θα σώσουμε τον πλανήτη και φυσικά ούτε τον τόπο μας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Θεοπέμπτου. 

 Στο ενάμισι λεπτό που σας έχει απομείνει. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Εγώ έθελα απλά να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το μικρόφωνο. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 …κυρία Πρόεδρε, δκυο πράγματα ’πού την πολιτική για το «Fit for 55»… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως! 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 …μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μας οδηγήσει σε 55% μείωση το 2030. 

 Το πρώτο θέμα έν’ τα καύσιμα, δκυο-τρία πράματα, άμαν εννά πω, ’πού τα πάρα πολλά που 
περιλαμβάνει.  Θα έχουμε αλλαγές εις στον τρόπο που γίνεται η φορολόγηση της ενέργειας.  Αυτή τη στιγμή η 
ενέργεια φορολογείται, άμα ’γοράσετε ένα λίτρο βενζίνη, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ενέργεια του λίτρου 
βενζίνης.  Αν είναι πετρέλαιο, υπολογίζεται με βάση το πόση ενέργεια περιέχει ένα λίτρο πετρέλαιο.  Τζιαι, αν 
είναι γκάζι, πόση ενέργεια περιέχει ένα λίτρο γκάζι.  Η αλλαγή η οποία θα γίνει θα είναι, ούτως ώστε θα 
μετρούν πόσοι ρύποι εκπέμπονται από ένα λίτρο βενζίνη, πόσοι ρύποι εκπέμπονται από ένα λίτρο πετρέλαιο 
και πόσοι ρύποι εκπέμπονται από ένα λίτρο γκάζι.  Η νέα φορολογία που θα είναι με βάση τους ρύπους θα μας 
δώκει ένα τελικό αποτέλεσμα, ούτως ώστε οι φόροι θα είναι πιο ψηλοί που πληρώνουμε από αυτούς που 
πληρώνουμε τωρά. 

 Σκεφτείτε τωρά τον κόσμο ο οποίος ήδη πληρώνει υψηλές τιμές, το ότι ψηλώνουν πάνω οι τιμές των 
καυσίμων σημαίνει τζιαι για τη θέρμανση, τζιαι έσιει σημασία τούτο, τζιαι τα πολλά αυτοκίνητα τα οποία έσιει ο 
Κύπριος, η κυπριακή οικογένεια.  Τα πολλά αυτοκίνητα έν’ μεγάλη έγνοια, γιατί ένας που τους πολλούς λόγους 
που πρέπει να προωθήσουμε το περπάτημα, την ποδηλασία και κυρίως τις συχνές με καλές διαδρομές 
δημόσιες συγκοινωνίες με ταυτόχρονο περιορισμό των ιδιωτικών οχημάτων είναι, γιατί έχουμε πάρα πολλούς 
ρύπους που εκπέμπονται, αλλά και για να μεν υποχρεώνουμε την κάθε οικογένεια να συντηρεί αυτοκίνητο, να 
το ’γοράζει, να πληρώνει άδειες τζιαι να στοιχίζει πολλά λεφτά στην κυκλοφορία του με τούτο το κόστος το 
οποίο έρχεται. 

 Τζιαι πρέπει να πω ότι ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε με τα καύσιμα είναι η δεύτερη αύξηση που θα 
έρθει, γιατί η κυβέρνηση απέτυχε να πάρει τον στόχο της 10% στες ΑΠΕ τζιαι εννά πρέπει να πληρώνει 
δικαιώματα εκπομπών, όπως κάμνει τζιαι η ΑΗΚ, τα οποία φυσικά θα μεταφέρει πάνω στα καύσιμα τζιαι εννά 
τα πληρώνει τζιαι τούτα ο κόσμος.  Έτσι, θα έχουμε διπλή αύξηση όσον αφορά τα καύσιμα.  Μια λόγω της 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τζιαι μια λόγω του δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. 

 Έναν άλλο θέμα τζιαι κλείνω είναι το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.  Στην Κύπρο περίπου 
80% των κτηρίων έχουν κτιστεί χωρίς καμιά ενεργειακή προδιαγραφή.  Τζιαι για τούτον τον λόγο πρέπει να 
κοιτάξετε να δείτε το πρόβλημα το οποίο έχουμε με την ενεργειακή φτώχια.  Εις στην Κύπρο έχουμε πιο υψηλή 
ενεργειακή φτώχια απ’ ό,τι είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Για τούτον τον λόγο θα δείτε ότι οι 
Κύπριοι, οι φτωχοί ενεργειακά κάτοικοι της Κύπρου αναγκάζονται να κόβκουν ξύλα, να αβταίννουν τζάκια, γιατί 
δεν κρατούν λεφτά να ζεστάνουν το σπίτι τους, τζιαι έρχεται τζιαι η κυβέρνηση από πάνω τζιαι θεωρεί αυτό 
μεγάλη επιτυχία, ότι με τούτον τον τρόπο επκιάσαμεν τον μεγάλο στόχο του ποσοστού που μας έβαλε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θέρμανση και ψύξη. 

 Τζιαι είναι τούτα ούλλα τα πράγματα τα οποία μας ανησυχούν τζιαι θα περιμένω τουλάχιστον τα 
προγράμματα των νέων υποψηφίων προέδρων να έχουν πολλά μεγάλη έγνοια για τούτα τα θέματα, γιατί τούτα 
είναι τα καυτά θέματα ακρίβκιας που έσιει πρόβλημα ο κόσμος και τα προβλήματα ακόμα θα γίνουν πολύ πολύ 
μεγαλύτερα με τον τρόπο που λειτουργούμε ως τωρά. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Κύριε Παπαγιάννη, για πέντε λεπτά. 
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ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πλανήτης ολόκληρος βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι.  Ένα από τα κεντρικά σημεία στα οποία έχουν δώσει έμφαση είναι και η κλιματική αλλαγή με την 
προσπάθεια εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, για την οποία, όπως θα αναφέρουμε και στη 
συνέχεια, διατηρούμε εντονότατες επιφυλάξεις. 

 Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον μίας μεγάλης ενεργειακής και οικονομικής κρίσης και οι 
πλείστες χώρες έχουν αρχίσει να υποφέρουν από την ακρίβια σε βασικά αγαθά και υπάρχουν ξεκάθαρες 
ενδείξεις ότι θα υπάρξουν ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης. 

 Μέχρι σήμερα ως Κύπρος έχουμε δει τον λαό μας να επιβαρύνεται ιδιαίτερα από τις φορολογίες που 
έχουν ονομαστεί πράσινες και να πληρώνει πανάκριβο ρεύμα, πανάκριβη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης.  
Φυσικά, δεν είναι μόνο οι πράσινες φορολογίες, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι. 

 Βλέπουμε τους δικούς μας παραγωγούς να πληρώνουν πανάκριβα φυτοφάρμακα και τροφές.  Την ίδια 
στιγμή αυτό το κράτος, αντί να προστατέψει τους φορολογούμενους πολίτες, επιλέγει με την πολιτική του να 
τους ωθεί στα κατεχόμενα.  Στα κατεχόμενα, που ο κόσμος βάζει στα οχήματά του αμφιβόλου ποιότητας 
καύσιμα, τα φυτοφάρμακα που προμηθεύεται παράνομα έχουν επικίνδυνες και σε πολλές φορές παράνομες 
κατά την Ευρώπη ουσίες και συνεχίζουμε με την ίδια πολιτική και την ίδια τακτική.  Αν μας ενδιέφερε το καλό 
λοιπόν των πολιτών και του περιβάλλοντος γενικότερα, θα είχαμε αλλάξει πολιτική. 

 Βλέπουμε επίσης τις προτεραιότητες αυτού του κράτους να μην είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι.  Οι 
δικές μας προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες και για αυτό τον λόγο οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια 
πράγματα.  Η οικολογία και η προστασία του περιβάλλοντος είναι από τις κορυφαίες πράξεις που 
χαρακτηρίζουν τον πατριωτισμό του οποιουδήποτε.  Όταν δεν αγαπάς τη φύση και δεν προστατεύεις τον τόπο 
σου, προφανώς σε κάποιο στάδιο δε θα έχεις πατρίδα, για να ζήσεις και να μεγαλώσεις τα παιδιά σου.  Ο 
στόχος λοιπόν θα έπρεπε να είναι η ανάκτηση του μέλλοντος της Κύπρου μακριά από αυτούς που την 
παραμορφώνουν, τη λεηλατούν και τη ρυπαίνουν.   

 Σε προηγούμενο θέμα σήμερα πολλοί αναφερθήκατε σε επενδύσεις.  Να σας θυμίσω ότι η Κύπρος 
γέμισε με γκολφ και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των γκολφ που κατέστρεψαν το περιβάλλον σήμερα είναι 
κλειστά.  Το τσιμέντο συνεχώς παίρνει τη θέση του πρασίνου.  Πολλές αναπτύξεις στο όνομα της οικονομικής 
ανάπτυξης έχουν αποτύχει, αλλά το περιβάλλον έχει καταστραφεί.  Και οφείλουμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η Κύπρος κατ’ επέκταση καλούνται να πληρώσουν μια περιβαλλοντική κρίση για την οποία δεν 
έχουμε ευθύνη.  Και αυτό το λέω, επειδή οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι.   

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει κάτω από το 10% των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών, το υπόλοιπο 
παράγεται κυρίως από την Αμερική, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία, οι οποίες αρνούνται πεισματικά να 
προχωρήσουν στην οποιαδήποτε ενέργεια επίλυσης αυτού του προβλήματος.  Είναι χαρακτηριστικό ότι καμία 
από τις πέντε ελεύθερες πόλεις της Κύπρου δεν είναι ούτε καν στις πρώτες χίλιες πιο ρυπογόνες του κόσμου.  
Γιατί λοιπόν θα πρέπει να τιμωρήσουμε τους συμπατριώτες μας με επιπλέον φορολογίες, «πράσινες» 
φορολογίες, που στο τέλος της ημέρας δε θα βελτιώσουν κανένα πρόβλημα;   

 Και τι εννοώ με το «να πληρώσουν» και το «να επιβαρύνουμε»;  Στον τίτλο αυτής της συμφωνίας 
υποτίθεται ότι δε θα υπάρξουν οικονομικές επιπτώσεις.  Υπάρχει παραδοχή Κύπριου ευρωβουλευτή ότι η κάθε 
χώρα σήμερα προσφέρει το 1% του ΑΕΠ της, για να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση 
αυτό τον στόχο.  Με αυτό τον σχεδιασμό θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσοστό στο 1,3%.  Επίσης υπάρχουν 
ενδείξεις ότι ο κυπριακός σχεδιασμός έχει αυξημένο ποσοστό δαπάνης, που στο τέλος της ημέρας μετακυλίεται 
στον Κύπριο φορολογούμενο.  Προφανώς, δε θα καταφέρουμε με αυτούς τους τρόπους να βελτιώσουμε το 
πρόβλημα και, εάν αρνούμαστε να δεχτούμε αυτό το γεγονός, να σας υπενθυμίσουμε ότι αρκετές φορές εμείς 
έχουμε με την αρνητική μας ψήφο προσπαθήσει να αντιδράσουμε.   

 Θα πρέπει να γίνουμε ως χώρα πιο ενάρετοι περιβαλλοντικά.  Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να 
εγκαταλείψουμε τον τρόπο ζωής μας, αλλά να τον προσαρμόσουμε.  Και μια περιβαλλοντική αλλαγή στην 
Κύπρο θα είναι επιτυχής, μόνο εάν θα φέρει στον κόσμο ελπίδα και αν θα δώσει όραμα στις νέες γενιές.   

 Αν μιλούμε για τα τρόφιμα, την ενέργεια, τα καύσιμα ή την υγεία, θα πρέπει η ποιότητα που θα 
προσφερθεί στον κόσμο να είναι για το γενικότερο καλό και όχι για το οικονομικό συμφέρον και εκεί θα πρέπει 
να δώσουμε έμφαση, στο πώς λοιπόν θα διασφαλίσουμε ότι η Κύπρος θα έχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα 
προς τους πολίτες της.  Οι σημαντικές επιλογές που θα κάνουμε αυτά τα χρόνια είναι και αυτές που θα 
δεσμεύσουν την επόμενη γενιά.  Και, εάν όλα οδηγηθούν όπως κινούμαστε, τότε η επόμενη γενιά θα κληθεί να 
σηκώσει ένα βάρος μεγαλύτερο από αυτό που θα αντέξει. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ και που είστε και στον χρόνο σας.   
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 Κύριε Σαββίδη.   

 Ο κ. Σαββίδης για πέντε λεπτά και πέντε λεπτά ο κ. Παντελίδης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Θα είμαι πολύ σύντομος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Να είστε καλά. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η πράσινη ανάπτυξη έχει πολλές εκφάνσεις.  Θα καταπιαστώ αποκλειστικά με το θέμα της εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου.  Να πούμε ότι ως Κυπριακή Δημοκρατία είμαστε πάνω από τον μέσο όρο εν σχέσει 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η μόνη χρονιά που ικανοποιήσαμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το 
2013 και από τότε δυστυχώς είμαστε εκτός ορίων.   

 Εκείνο που θα πρέπει ως Κυπριακή Δημοκρατία να κάνουμε είναι να διεκδικήσουμε ειδική 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ενισχύσουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις μικρές 
επιχειρήσεις και τους χρήστες μεταφορών.  Με αυτό τον τρόπο, της χρηματοδότησης, θα βοηθήσουμε τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ενεργειακή απόδοση και νέα συστήματα θέρμανσης και ψύξης.   

 Να ενθυμίσω ότι στην τελευταία έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιματικές 
μεταβολές IPCC οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
είναι υπεύθυνες για περίπου ενός βαθμού κελσίου αύξηση της θερμοκρασίας που παρατηρείται από τις αρχές 
του εικοστού αιώνα.  Στις δραστηριότητες αυτές, οι οποίες οξύνουν αυτό το φαινόμενο, συμπεριλαμβάνονται η 
καύση για παράδειγμα του άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου, η αποψίλωση των δασών και της γεωργίας.   

 Και θα εστιάσω εδώ για ένα λεπτό μονάχα.  Κρατάω τα δάση και τη γεωργία, που δυστυχώς τα 
τελευταία χρόνια έχουν πληγεί καίρια εδώ στον τόπο μας.  Να ενθυμίσω τι βιώσαμε πέρσι με την καταστροφή 
δασών στην ορεινή περιοχή Πάφου και Λεμεσού.  Και ελπίζω να έχουν πάρει παραδείγματα και μηνύματα και 
να είμαστε έτοιμοι φέτος, για να μη βιώσουμε τις περσινές καταστροφές.  Και όσον αφορά τη γεωργία, η 
αποψίλωση είναι ακόμα πιο μεγάλη στη γεωργία.  Απλώς, να πω έτσι ενδεικτικά, γιατί έχουμε παραγωγούς 
σταφυλιών, τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει μειωθεί η παραγωγή σταφυλιών κατά 93%, από το 1991 μέχρι 
2021, και δεν μπορούμε να διαθέσουμε τα σταφύλια μας.   

 Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις δικές μου προσωπικές επιφυλάξεις εν σχέσει με το αν η μικρή μας 
πατρίδα θα μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της.  Ελπίζω το «Fit for 55» να μην είναι απλώς ένα φιλόδοξο 
εγχείρημα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Κύριε Παντελίδη. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και τις δράσεις που προβλέπει και 
κυρίως τους στόχους της θα τα συζητούμε στις συνεδριάσεις των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών για 
τα επόμενα πολλά χρόνια.  Αυτό που θα ήθελα εγώ να αναδείξω σήμερα στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης 
είναι το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετώ αυτή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την 
ονομαζόμενη «πράσινη μετάβαση».   

 Αναμφίβολα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία είναι το πλέον μεγαλεπήβολο και φιλόδοξο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 
επόμενες δεκαετίες.  Κάθε συζήτηση λοιπόν για αυτή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία προϋποθέτει κατά 
την άποψή μου και εξαρχής δύο αναγκαίες παραδοχές.   
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 Η πρώτη παραδοχή είναι πως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος 
δυστυχώς, με δεδομένη πια την κλιματική αλλαγή, η οποία εξελίσσεται σε κλιματική καταστροφή.  
Μεγαλεπήβολα σχέδια όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι επιβεβλημένα από την ανάγκη να 
επιβιώσουμε ως άνθρωποι στο παρόν, να επιβιώσουν και τα παιδιά μας στο μέλλον.   

 Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα έχει οικονομικές επιπτώσεις.  
Άλλωστε, να μην ξεχνούμε ότι σε αυτό το σημείο της κλιματικής καταστροφής φτάσαμε, ακριβώς επειδή 
προτεραιότητα όλων των χωρών ήταν διαχρονικά η ανάπτυξη με μικρές ή χωρίς οικονομικές επιπτώσεις.  
Δυστυχώς, για δεκαετίες η ανθρωπότητα κοντόφθαλμα θεώρησε ότι είναι αναπόφευκτος ο συνδυασμός:  
φθηνά και άφθονα προϊόντα, υπηρεσίες και ανέσεις και περιβαλλοντική επιβάρυνση.  Και όχι μόνο δεν 
προσπάθησε να τον ακυρώσει, αλλά αντίθετα τον αποδέχτηκε, επιλέγοντας φτηνά και άφθονα προϊόντα, 
υπηρεσίες και ανέσεις σε βάρος του περιβάλλοντος. 

 Επομένως, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να πούμε στους πολίτες με εντιμότητα και ειλικρίνεια 
ότι και μονόδρομος είναι η πράσινη μετάβαση και οικονομικές επιπτώσεις θα έχει.  Άρα, το στοίχημα όλων είναι 
πώς θα πετύχουμε αυτό τον μεγαλεπήβολο στόχο με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις, συνδυάζοντας με 
μέτρο, ρεαλισμό και πειθαρχία τρεις συνειδήσεις: την περιβαλλοντική συνείδηση, την εθνική συνείδηση και την 
ευρωπαϊκή συνείδηση.   

 Και η ιεράρχηση που κάνω, κυρίες και κύριοι, δεν είναι τυχαία.  Προφανώς, η περιβαλλοντική συνείδηση 
τίθεται ψηλότερα, γιατί το περιβάλλον πάμε να σώσουμε.  Άλλωστε, οι πλημμύρες, οι φωτιές, οι καταστροφές 
βλάπτουν τους ανθρώπους ανεξαρτήτως υπηκοότητας ή χώρας.   

 Θέτω ψηλά και την εθνική συνείδηση.  Γιατί;  Γιατί είμαστε μια μικρή νησιωτική χώρα, δυστυχώς και 
ημικατεχόμενη, και έχουμε καθήκον να διεκδικήσουμε τις εξαιρέσεις που δικαιούμαστε ως μια μικρή νησιωτική 
χώρα.  Για παράδειγμα, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη των αναρίθμητων οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων με 
σχετική ευκολία θέλει να επιβάλει πρόστιμα για τις αερομεταφορές ή για τις θαλάσσιες μεταφορές, νησιωτικά 
κράτη, όπως η Κύπρος, θα πρέπει να εξαιρεθούν, γιατί δε θα καταστραφούμε από την κλιματική καταστροφή, 
αλλά από την απομόνωση που θα προκύψει.  Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σημειώσω και να επαινέσω 
την παρέμβαση της κ. Ατταλίδου στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σχετικά με αυτό το θέμα. 

 Τέλος, θέτω ψηλά και την ευρωπαϊκή συνείδηση, γιατί, κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη μόνη της δεν αρκεί.  
Κακά τα ψέματα, εάν μόνο η Ευρώπη και μάλιστα μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν ολόκληρη η Ευρώπη 
ως ήπειρος, παλεύει για την ευκταία περιβαλλοντική ουδετερότητα, την κλιματική ουδετερότητα, και την ίδια 
ώρα ο υπόλοιπος πλανήτης, δηλαδή η Αμερική ως ήπειρος, αλλά και η Ασία, επίσης ως ήπειρος, χώρες και 
οικονομίες μεγαθήρια, συνεχίζει τον δρόμο της καταστροφής του περιβάλλοντος στον βωμό φτηνής και 
μεγάλης παραγωγής προϊόντων, τότε αναμφίβολα και ο πλανήτης θα καταστραφεί, αλλά πριν τον πλανήτη θα 
έχει καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα έχει γίνει και πιο ακριβή και λιγότερο ανταγωνιστική.   

 Επομένως, να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να γίνει η πράσινη μετάβαση, πρέπει να πείσουμε όλο 
τον πλανήτη να προχωρήσει στην πράσινη μετάβαση και πρέπει το πρόσκαιρο κόστος που θα έχουμε σήμερα 
να δώσει τη θέση του σε ένα καλύτερο μέλλον, αρκεί να ενεργήσουμε με μέτρο, ρεαλισμό, συνείδηση και 
ασφαλώς όραμα για ένα πιο καθαρό και φιλικό περιβάλλον. 

 Αρχίζοντας αυτή την επόμενη τριακονταετία, κυρίες και κύριοι, εδώ στον τόπο μας γι’ αυτό τον στόχο, 
καλό θα ήταν να γίνει και μια αυτοκριτική από αυτούς που σταμάτησαν την έλευση του φυσικού αερίου το 2007 
και κρατούν την Κύπρο χωρίς φυσικό αέριο εδώ και δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια.   

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

 Ο κ. Κέττηρος. 

 Έχετε σύνολο μαζί με τον κ. Κώστα δώδεκα λεπτά. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νίκο Κέττηρο) 

 Πώς;  Όσα του μείνουν.  Θα του αφήσουμε ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα, γιατί συντονίζει τον χρόνο, έτσι;  
Εντάξει. 

 Ελάτε, ελάτε, κύριε Κέττηρε. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Αρχικά, θα ήθελα να αναφερθώ στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία στοχεύει στη μείωση των 
εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης που δε συνδέεται με τη χρήση 
πόρων.  Να αναφέρω ότι στη Συμφωνία του Παρισιού το 2015 συμφωνήθηκε να τεθεί ο στόχος συγκράτησης 
της παγκόσμιας θερμοκρασίας ως το 2100 σε μια άνοδο ενάμιση με δύο βαθμών κελσίου.  Η αύξηση ωστόσο 
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που έχει ήδη καταγραφεί ανέρχεται σε 1,1 βαθμούς.  Άλλωστε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που τα τελευταία 
χρόνια επηρεάζουν όλο και περισσότερες περιοχές της Ευρώπης, δεν επιτρέπουν πλέον τον εφησυχασμό.  Με 
βάση αυτό η υλοποίηση του στόχου αύξησης σε ενάμιση βαθμό κελσίου απαιτεί οι ρύποι διοξιδίου του άνθρακα 
να μειωθούν μέχρι το 2030 στο μισό, κάτι το οποίο δεν αντικατοπτρίζεται στη συμφωνία.  Αυτό αποτελεί 
εξαρχής για μας έναν σημαντικό προβληματισμό.   

 Είμαστε όλοι μάρτυρες των ακραίων καιρικών φαινομένων, παραδείγματος χάριν καύσωνες, έντονες 
βροχοπτώσεις, ξηρασίες, απώλεια βιοποικιλότητας, άνοδος της στάθμης της θάλασσας και πλημμύρες όχι 
μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε όλο τον κόσμο.  Τα φαινόμενα αυτά έχουν όμως και σοβαρές 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες.  Τα μέτρα που λαμβάνονται προς επίλυση αυτής της κατάστασης είναι στενά 
συνυφασμένα και με το οικονομικό κομμάτι.  Επιχειρείται ουσιαστικά ένα σχέδιο ξαναστησίματος της 
ευρωπαϊκής οικονομίας σε νέες βάσεις, που δε θα αφήσει άθικτη καμιά διαδικασία, οικονομική, πολιτική, 
ερευνητική, εκπαιδευτική.  Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον Μάρτιο τον πρώτο νόμο 
για το κλίμα, στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια.   

 Η Πράσινη Συμφωνία θέτει μια σειρά από πολύ φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά για ακόμη μια φορά είναι προσηλωμένη στην 
οικοδόμησή τους με άξονα την αγορά και τη λογική που απέτυχε μέχρι σήμερα.  Για παράδειγμα, προβλέπεται 
η επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων σε δραστηριότητες που μέχρι σήμερα 
δε συμπεριλαμβάνονταν, όπως οι εκπομπές από τα κτίρια που τα ίδια ευθύνονται για το 40% της ενέργειας 
που καταναλώνεται.  Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι από μόνο του προβληματικό και πιθανότατα θα σημάνει 
νέους φόρους, που μάλιστα θα επιβληθούν στους πιο φτωχούς που κατοικούν σε παλαιά σπίτια, χωρίς 
μόνωση ή οποιεσδήποτε προδιαγραφές. 

 Η επέκτασή του επίσης στις θαλάσσιες και ναυτικές μετακινήσεις και μεταφορές θα σημάνουν 
πιθανότατα αυξήσεις στα ναύλα και τα εισιτήρια.  Την ίδια ώρα δεν ανακοινώνονται δημόσιες επενδύσεις σε 
μέσα μαζικής μεταφοράς τουλάχιστον ως αντιστάθμισμα.  Μια βασική απορία είναι η εξής:  Πώς θα 
καταφέρουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, από τη στιγμή που δεν κατακτήσαμε ακόμη αυτά που ήδη 
έπρεπε να κατακτήσουμε μέχρι σήμερα, από τη στιγμή που ακόμα ψηφίζουμε καθυστερημένα νομοσχέδια, σε 
ό,τι αφορά τους ρύπους, τις εκπομπές αερίων και σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση;  Η Πράσινη Συμφωνία 
ξεχειλίζει νέων πρωτοβουλιών που εμπλέκουν ενεργά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως η ανάπτυξη αγοράς 
πράσινων ομολόγων και αναφορών λόγω της ανάγκης διαφύλαξης των περιοχών «Natura».  Διερωτώμαι 
λοιπόν πώς η Κύπρος θα μπορέσει να περπατήσει σε αυτό το μονοπάτι, από τη στιγμή που τα Natura μας τα 
έχουμε καταπατήσει, όταν φέρνουμε ενώπιον της επιτροπής Περιβάλλοντος επανειλημμένα εγγραφές θεμάτων 
για τις αδειοδοτήσεις αναπτύξεων σε περιοχές «Natura» και καταπάτησης των οικοτόπων και της 
βιοποικιλότητάς μας.   

 Αυτά τα θέματα μας προβλημάτισαν ιδιαίτερα και κατά τη συνεδρίαση στην επιτροπή και διερωτηθήκαμε 
πώς ακριβώς θα φτάσουμε αυτούς τους στόχους, πώς θα τους υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους.  Αν 
περιμένουμε τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπούμε σε διαδικασίες ευθυγράμμισης, δεν είναι 
ό,τι το πιο σωστό, ό,τι το πιο σύγχρονο.  Χρειάζεται να δούμε τι ενέργειες έχουν περιληφθεί στους 
προϋπολογισμούς μας για τον σκοπό αυτό.  Απαιτείται να δούμε προσεκτικά το σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο 
ζητήσαμε επανειλημμένα να εξετάσουμε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος.   

 Επιτρέψετέ μου να πω ότι η πράσινη πολιτική της κυβέρνησης θυμίζει λίγο την ιστορία με το «πράσσειν 
άλογα».   

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θέλω στο σημείο αυτό να τονίσω ότι στο Ευρωκοινοβούλιο το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει ψήφισμα στο οποίο 
μεταξύ άλλων τονίζει ότι οι κοινωνικές και οι οικονομικές ανισότητες αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τις αντιμετωπίσει από κοινού και 
αποτελεσματικά.  Επιπρόσθετα, υπογραμμίζει ότι απαιτούνται θεμελιώδεις αλλαγές πολιτικής, έγκαιρη διεθνής 
συνεργασία, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.   

 Η πρόταση του ΑΚΕΛ συνοψίζεται στη ριζική συστηματική και παγκόσμια αλλαγή των τρόπων 
παραγωγής, κατανάλωσης και διανομής.  Για το ΑΚΕΛ η ανάγκη για μετάβαση σε ΑΠΕ, η ανάγκη για 
προστασία της βιοποικιλότητας και η μη αλλαγή χρήσης της γης είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που 
πρέπει πάση θυσία να διασφαλιστούν.  Όσον αφορά τον νόμο για το κλίμα, σύμφωνα με τον οποίο καθορίζεται 
ο στόχος να επιτευχθούν μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως 
το 2050 και θεσπίζεται ένα πλαίσιο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου κλιματικής ουδετερότητας, να πούμε 
ότι μας προβληματίζει το γεγονός ότι από την πρόταση απουσιάζουν σημαντικά στοιχεία, όπως η προσπάθεια 
για συλλογική επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι στόχοι ανά χώρα.   

 Πρέπει επίσης να μας προβληματίσει το εξής για το σχέδιο για το κλίμα:  Στο σχέδιο δεν 
περιλαμβάνονται μακροπρόθεσμοι στόχοι, δεν υπάρχει χρηματοδότηση για το κάθε μέτρο που πρέπει 
υιοθετηθεί, δεν υπάρχει αναφορά για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού που θα απαιτηθεί για 
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να μπορέσουμε ομαλά να μεταβούμε στην πράσινη ανάπτυξη και δεν αναφέρεται πώς θα γίνει συνεισφορά 
από τα βιοκαύσιμα στη μείωση εκπομπών.   

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Η στροφή στην κυκλική οικονομία, στην πράσινη μετάβαση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
ψηλά και πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα όλων μας.  Τα μέχρι όμως τώρα παραδείγματα μας έχουν 
αποδείξει ότι χρειάζεται πολύς χρόνος, δουλειά αλλά και περιβαλλοντική συνείδηση, για να πετύχουμε ακόμη 
και τους πιο βασικούς στόχους. 

 Κλείνω με το εξής:  Η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μόδα˙ είναι συνείδηση και δε 
θα επιτρέψουμε να πληρώσει ο λαός το κόστος, για να αποκομίσουν και άλλα πλούτη οι προνομιούχοι. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Κύριε Κώστα, έχετε τον λόγο. 

 Θα τον βάλω στο τηλέφωνό μου τον χρόνο.  Ελάτε, σας ακούμε. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Κάποτε κάποιος είπε ότι δεν αρκεί μόνο να έχεις στόχους˙ πρέπει να ξέρεις τζιαι σημάδι τζιαι, επειδή 
συζητούμε για μεγαλεπήβολους στόχους που έχουμε ενώπιόν μας μέχρι το 2030 και μέχρι το 2050, έν’ καλά να 
δούμε μέχρι σήμερα τι πετύχαμε με τους στόχους που είχαμε μέχρι το 2020. 

 Ξεκινούμε με τις μεταφορές.  Ο στόχος μας ήταν η διείσδυση τωρά μες στις μεταφορές τζιαι η μείωση 
των εκπομπών των ρύπων στο 10%.  Όταν έβκηκεν η προηγούμενη κυβέρνηση, παρέδωσε τους στόχους στο 
2,5%.  Το 2019 η νυν κυβέρνηση ήταν ακόμα στο 2,5%.  Οπόταν, τον Γενάρη του 2020 ο τότε Υπουργός 
Ενέργειας, ο κ. Λακκοτρύπης, αποφάσισε τζιαι υπέγραψε ένα διάταγμα, να βάλουμε στο maximum βιοκαύσιμα 
στα καύσιμα κίνησης στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο 7,5%, δηλαδή το πρόστιμο έρκεται πολλά 
εκατομμύρια.  Τζιαι παράλληλα να ξέρετε ότι πκιερώννουμεν ούλλοι μας τα καύσιμα δέκα με δεκατρία σεντ πιο 
ακριβά το λίτρο, λόγω τούτης της απόφασης τζιαι λόγω της ανικανότητάς τους να καταφέρουν να πετύχουν 
τους στόχους στις μεταφορές, θάβκοντας την υγροδιακίνηση τζιαι μη προωθώντας την ηλεκτροκίνηση.  Πρέπει 
να πούμε ότι στην Κύπρο το 50% των συνολικών ρύπων προέρχεται από τις μεταφορές, ενώ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ο μέσος όρος είναι 25%. 

 Ο εθνικός μας στόχος στη δύση των ΑΠΕ όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ήταν 16%.  
Η κυβέρνηση ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το έχουμε καταφέρει.  Ξέρετε είντα μ’ που έγινε;  
Τελευταία στιγμή τζιαι άρον άρον ετρέξαμε, αδειοδοτήσαμε έναν σωρό έργα τα οποία σήμερα δεν μπορεί να 
υλοποιηθούν.  Να σας πω απλώς ότι εφτακόσια πενήντα μεγαβάτ αναμένουν εδώ και τρεισήμισι χρόνια εν 
καιρώ κρίσης τζιαι μέχρι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας να καθορίσει τις περιοχές που 
μπορεί να γίνουνται τέθκοια έργα.  Τζιαι έχουμε εφτακόσια πενήντα μεγαβάτ τζιειαμαί τζιαι κάθουνται.   

 Επίσης, πάρα πολλά έργα ’πού τούτα που αδειοδοτηθήκαν, για να καλύψουμε τον στόχο μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σας λέω ότι δεν μπορεί να υλοποιηθούν, είναι σε περιοχές που το δίχτυο δεν μπορεί να τα 
τραβήσει, μη υπολογίζοντας τα άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν.  Τζιαι η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην 
προχωρεί σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, να πούμε ότι έσιει χώρες όπως η Πορτογαλία που πέτυχαν δύο με 
δυόμισι σεντ την κιλοβατώρα, τη στιγμή που σήμερα στην Κύπρο το κόστος αποφυγής έχει ανεβεί στα είκοσι 
σεντ την κιλοβατώρα.   

 Μιλούμε για τους ρύπους.  Τι ακριβώς συμβαίνει;  Το 2021 πληρώσαμε εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια 
ευρώ, το 2022 υπολογίζεται να πάμε στα δκιακόσια εκατομμύρια ευρώ.  Στα τέλη του 2021 ήταν εξήντα δύο 
ευρώ τον τόνο, στες 2 του Φεβράρη επήεν στα ογδόντα οχτώ ευρώ τζιαι τέλη του Φεβράρη επήεν στα ενενήντα 
τέσσερα ευρώ τον τόνο τζιαι αυξάνεται συνεχώς.  Τούτα ούλλα τα πκιερώννει ο καταναλωτής.   

 Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ηλεκτρικής, η συνεισφορά της αγοράς των δικαιωμάτων των ρύπων στο 
κόστος παραγωγής της ΑΗΚ είναι περίπου 25%, ενώ κανένα ’πού τα δκιακόσια εκατομμύρια ευρώ που 
επιστράφηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία από το λεγόμενο «Χρηματιστήριο Ρύπων» δεν έφτασε ποτέ -ούτε 
τζιαι φέτος- στο Ταμείο ΑΠΕ τζιαι ΕΞΕ.  Πέραν δηλαδή της ουσιαστικής διείσδυσης των ΑΠΕ στο ελεγκτικό 
ισοζύγιο, είχαμε τζιαι το άνοιγμα της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, για να διεισδύσουν 
περαιτέρω οι ΑΠΕ τζιαι να σταματήσουμε να κάβκουμεν πετρέλαιο.   

 Να πούμε ότι είχαμε στόχο για το 2014, επήαμεν το 2016, επήαμεν το 2019, τωρά περιμένουμε να γίνει 
το 2022 -οκτώ χρόνια καθυστέρηση- τζιαι κλείω με τούτο:  Για να μπορέσεις να μειώσεις την παραγωγή ρύπων, 
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πρέπει να σταματήσεις να κάβκεις πετρέλαιο τζιαι μαζούτ.  Τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες να φέρουμε 
φυσικό αέριο στην Κύπρο για ηλεκτροπαραγωγή, αλλαγές στόχων, διαδικασιών, μετάθεση 
χρονοδιαγραμμάτων. 

 Να υπενθυμίσουμε ότι το 2011 -σωστά ανέφερε ο Χρύσης προηγουμένως τζιαι την προηγούμενη 
προσπάθεια της κυβέρνησης του Τάσσου Παπαδόπουλου, για να είμαι ειλικρινής- η προηγούμενη κυβέρνηση 
ήταν έτοιμη να υπογράψει συμφωνία, να φέρναμε ’πού τότε, πριν από δέκα-έντεκα χρόνια, φτηνό φυσικό αέριο, 
τζιαι δυστυχώς κάποιοι τούντην προσπάθεια την υπέσκαψαν τζιαι την ακύρωσαν.   

 Είπε η κυβέρνηση ότι θα έχουμε φυσικό αέριο μέσω του Σταθμού Υγροποίησης στο Βασιλικό τον Ιούλη 
του 2022.  Τον Ιούλη του 2020 ήμουν τζιαι εγώ εκ μέρους του κόμματος παρών.  Κατατέθηκε με μεγάλες 
τελετές ο θεμέλιος λίθος στο Βασιλικό, για να τελειώσει το έργο σε είκοσι τέσσερις μήνες.  Ξέρετε ότι μέχρι 
σήμερα μπήκε μόνο το ττέλιν, γυρώ γυρώ τζιαι δεν έγινε τίποτε απολύτως τζιαι τωρά ο εργολάβος ζητά τζιαι 
άλλη παράταση τζιαι πολλά εκατομμύρια παραπάνω, για να μπορέσει να κάμει ένα έργο;  Ρωτώ:  Υπάρχουν 
ευθύνες;  Εσείς δηλαδή, εάν εκάμνετε ένα συμβόλαιο με έναν εργολάβο για το σπίτι της κόρης σας τζιαι ελάλεν 
σας ότι εννά τελειώσει σε έναν χρόνο, στον χρόνο δεν έκαμνε τίποτε, έρκετουν τζιαι ελάλεν σας:  «Εν έκαμα 
τίποτε, θέλω παραπάνω τζιαι θέλω τζιαι άλλο χρόνο!», θα αντιδρούσετε;  Δεν πρόκειται να έρτει φυσικό αέριο 
για ηλεκτροπαραγωγή, σας το λέω μετά λόγου γνώσεως.  Τζιαι, αν θα έρτει, θα έρτει με τόση καθυστέρηση…  
Να ξέρετε ότι για τούντα δκυο τα χρόνια που καθυστερούσαμε τωρά, μιλούμε για δκιακόσια εκατομμύρια, που 
πληρώνει ο κόσμος πάνω στους λοαρκασμούς όσον αφορά τη μεταφορά… τους ρύπους. 

 Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, με το εξής:  Έχουμε φυσικό αέριο δικό μας, ένα κοίτασμα το οποίο έν’ 
τζιειαμαί -το μοναδικό το οποίο είναι επιβεβαιωμένο- τζιαι θα μπορούσαμε -το είπαμε εκατόν φορές- ένα μικρό 
μέρος του κοιτάσματος να έρτει στην Κύπρο για ηλεκτροπαραγωγή.  Υπήρξαν προτάσεις πριν από μερικά 
χρόνια να φέρουμε φυσικό αέριο ’πού τα κοιτάσματα του Ισραήλ άμεσα με πολλά πιο χαμηλό κόστος.  
Δυστυχώς, η κυβέρνηση επέλεξε τούντον τρόπον για πολλούς τζιαι διάφορους λόγους.   

 Η παρέμβασή μας, κυρία Πρόεδρε, δεν αποτελεί μόνο κριτική, αλλά ένα καμπανάκι να δούμε είντα μ’ 
που επάθαμεν με τους προηγούμενους στόχους, έτσι ώστε τούντην φορά να κινηθούμε σωστά τζιαι με 
ταχύτητα.  Υπήρξε -τζιαι το ξέρουν κάποιοι μες σ’ τούντην αίθουσα- τεράστια ανικανότητα από ανθρώπους που 
διόρισε η κυβέρνηση σε καίρια πόστα τζιαι τεράστια επίσης πολιτική ευθύνη.  Είναι εκατοντάδες τα εκατομμύρια 
τα οποία τελικά πληρώνει ο κόσμος! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με τρεις ομιλητές, τον κ. Αλαμπρίτη, τον κ. Χατζηγιάννη και τον κ. 
Κουλλά, για δεκαπέντε λεπτά.   

 Θα ξεκινήσει ο κ. Αλαμπρίτης;  Ωραία!   

 Αντιλαμβάνομαι πέντε, έτσι;  Ωραία! 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πατήστε το μικρόφωνο.  Ωραία! 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αγγίζει πτυχές όλου του φάσματος της 
κοινωνίας μας σε τομείς οικονομίας, ενέργειας, γεωργίας, περιβάλλοντος και ειδικότερα της υγείας των 
πολιτών.   

 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει έναν οδικό χάρτη δράσεων για την προώθηση της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή και κυκλική οικονομία, την ανάσχεση της 
κλιματικής αλλαγής, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης.  Είναι ένα 
πρόγραμμα φιλόδοξο και συνάμα απαιτητικό με περιβαλλοντικές οικονομικές, κοινωνικές επιπτώσεις σε κάθε 
κράτος-μέλος.  Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε στον εαυτό της τον δεσμευτικό στόχο να πετύχει η κλιματική ουδετερότητα έως το 
2050.  Αυτό απαιτεί να μειωθούν σε σημαντικό βαθμό κατά τις επόμενες δεκαετίες τα σημερινά επίπεδα 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
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 Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται την αναθεώρηση της νομοθεσίας της όσον αφορά το κλίμα, την 
ενέργεια και τις μεταφορές με την αποκαλούμενη δέσμη «Fit for 55», ώστε να ευθυγραμμίσει το ισχύον δίκαιο 
με τις φιλοδοξίες για το 2030 και το 2050.  Τα οφέλη της άμεσης δράσης για την προστασία των ανθρώπων και 
του πλανήτη είναι σαφή.  Καθαρότερος αέρας, πιο δροσερές και πράσινες πόλεις, υγιέστεροι πολίτες, 
χαμηλότερη χρήση ενέργειας και λογαριασμοί, τεχνολογίες και βιομηχανικές ευκαιρίες, περισσότερος χώρος για 
τη φύση και υγιέστερος πλανήτης για τις μελλοντικές γενιές.   

 Επιπλέον, αναμενόμενα οφέλη του πακέτου προτάσεων τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τη 
χώρα μας θα επέλθουν μέσω της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και την αλλαγή προτύπων 
παραγωγής και κατανάλωσης.  Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα υπάρξει μείωση της εξωτερικής 
ενεργειακής εξάρτησης και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα.  Στόχος η θεσμοθέτηση ενός κοινωνικού 
μηχανισμού κλιματικής δράσης μέσω της προώθησης της καινοτομίας, διασφαλίζοντας την αλληλεγγύη, 
ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους. 

 Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μέσω της δικής του πράσινης συμφωνίας με την κοινωνία, μεταξύ άλλων 
δράσεων, πραγματοποιεί τη δράση «Ένα εκατομμύριο δέντρα για όλη την Κύπρο».  Μέχρι στιγμής, έχουν 
φυτευτεί εκατό σαράντα χιλιάδες δέντρα και συνεχίζουμε. 

 Για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία και να εκπληρώσουμε τους στόχους μας ως 
κράτος, χρειάζεται και η δική μας συμβολή ως κοινοβουλίου.  Θα πρέπει να ζητήσουμε σε κοινές συνεδρίες των 
επιτροπών Ενέργειας, Εμπορίου, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και όποιων άλλων χρειαστεί να μας αναλυθούν 
οι προτάσεις και οι θέσεις της κυβέρνησης, αλλά και σε ποιο σημείο βρίσκονται μέχρι τώρα οι 
διαπραγματεύσεις μας με τις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους στόχους του 
προγράμματος για την Κύπρο.  Αρκετές από τις προτάσεις θα χρειαστούν νομοθετική ρύθμιση, επομένως ως 
Βουλή θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι και συμμέτοχοι στη διαδικασία. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντός του χρόνου ακριβώς, κύριε Αλαμπρίτη.  Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

 Ο κ. Κουλλά για πέντε λεπτά και τελευταίος αλλά όχι έσχατος ο κ. Χατζηγιάννης. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Με εν δυνάμει δικαιώματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με καθόλου δικαιώματα, γιατί έχουμε όλοι και όλες υποχρεώσεις, κύριε Χατζηγιάννη, και θα πρέπει να 
ολοκληρώσουμε.  Όσοι έχουμε απομείνει φυσικά. 

 Ναι, κύριε Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Έχουμε έναν ευγενικό στόχο πραγματικά, να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα, αυτό που 
ονομάζεται «net zero».  Δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιώ και αγγλικούς όρους, κυρία Πρόεδρε.  Εγώ λέω 
ότι πρέπει να πάμε στο absolute zero, 100% ΑΠΕ το 2050 και, αν όχι το 2050, το 2052, το 2053.  Και ελπίζω 
να είναι εφικτό να το καταφέρουμε, γιατί το net zero σημαίνει να αφαιρείται από μέσα, θα παράγουμε δηλαδή 
υδρογονάνθρακες και να αφαιρούμε αυτό το οποίο θα αποδίδουν τα δέντρα, το διοξίδιο του άνθρακα.   

 Θέλω να πω πρώτα απ’ όλα, για να κατανοούμε όλοι, γιατί ονομάζονται «στόχοι».  Γιατί ονομάζονται 
«στόχοι»;  Διότι δε θα γίνει από μόνο του.  Σημαίνει πρέπει να γίνει προγραμματισμός.  Γιατί δε θα γίνει από 
μόνο του;  Για παράδειγμα, πήραμε ποτέ καμιά απόφαση ότι ο στόχος μας είναι κάθε γειτονιά να έχει ένα 
περίπτερο, ένα κατάστημα ή ένα πρατήριο βενζίνης;  Όχι.  Έγινε όμως από μόνο του.  Αυτό δε θα γίνει από 
μόνο του, εάν πράγματι δε δράσουμε.  Και γιατί δε θα γίνει από μόνο του;  Γιατί μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν 
είναι κάτι που συμφέρει, δε θα το παράξει η ιδιωτική αγορά όπως πολλά άλλα πράγματα, χωρίς να το 
προσπαθήσουμε.  Και εγώ λέω ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε, απλώς εξηγώ γιατί είναι στόχοι, γιατί 
ονομάζονται «στόχοι».  Πετύχαμε τους στόχους για το 2020 και τους ξεπεράσαμε κατά 30% και αυτό 
αναγνωρίζεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Και επειδή τους ξεπεράσαμε, είμαι αισιόδοξος ότι θα 
καταφέρουμε και τους πολύ πιο φιλόδοξους στόχους του 2030, γιατί έχουμε ήδη ένα απόθεμα υπέρ μας.   

 Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, αγαπητοί συνάδελφοι.  Οικονομικές, δεν υπάρχει κάτι που είναι 
δωρεάν, πρέπει να το πω αυτό.  Τεχνολογικές, κυρίως σε ό,τι αφορά την αποθήκευση ενέργειας.  Οι ΑΠΕ 
έχουν το βασικό μειονέκτημα ότι δεν είναι συνεχόμενη παραγωγή ενέργειας, γιατί θέλουμε να έχουμε και 
συνεχόμενο ρεύμα, όχι με διακοπές.  Έχει διακοπές, είναι μεταβαλλόμενη μορφή ενέργειας, είτε ο αέρας είτε ο 
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ήλιος είτε άλλες μορφές.  Συνεπώς, υπάρχει μια τεράστια πρόκληση που ονομάζεται «αποθήκευση ενέργειας».  
Η τεχνολογία δεν έχει λύσει αυτό το πρόβλημα κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό μέχρι και σήμερα.   

 Αυτό που είναι πολύ ευχάριστο τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια είναι η σημαντική μείωση, μάλλον 
η βελτίωση της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών για εμάς εδώ στην Κύπρο.  Ήταν πανάκριβα όμως πριν δέκα 
και δώδεκα χρόνια και δεσμευτήκαμε, για να κάνουμε την αρχή με συμβόλαια επιδότησης μέχρι και 36 σεντ      
-εγγυημένες τιμές- την κιλοβατώρα, για να γίνει η αρχή των φωτοβολταϊκών είτε των αιολικών 16,6 σεντ.  
Έχουν φθηνύνει, αυτό είναι ευχάριστο, και οι μπαταρίες έχουν φθηνύσει, αλλά οι μπαταρίες δεν μπορεί να είναι 
η τελική μορφή λύσης στην αποθήκευση ενέργειας.  Θα χρειαστούμε και ηλιοθερμικά, που ακόμα είναι ακριβά, 
θα χρειαστούμε και υδρογόνο, που ακόμα είναι στα σπάργανα, θα έλεγα, της έρευνας και της τεχνολογίας.  
Αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι θα φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα, γι’ αυτό πρέπει να σπεύσουμε βραδέως.  
Θα κάνουμε τα βήματα όλα -και έχουμε και τη χρηματοδότηση τώρα και πρέπει να κάνουμε τα βήματα- για να 
φτάσουμε στο 2030, αλλά ο τελικός στόχος είναι μέχρι το 2050.   

 Λέμε για παράδειγμα «ηλεκτροκίνηση».  Ωραία, να μειώσουμε και τις τιμές των βιοκαυσίμων!  Να 
μειωθεί μάλλον η ανάμειξη βιοκαυσίμων!  Ε, μα δεν είναι δωρεάν!  Για να έχεις τώρα ηλεκτρικό όχημα στην 
Κύπρο, στοιχίζει €40.000-€50.000 και θέλεις επιδότηση €10.000.  Δεν είναι λίγα λεφτά.  Και αυτό κόστος είναι.  
Τώρα, είτε το βάλεις στα καύσιμα και είναι ο καταναλωτής είτε το χρεώσεις στον φορολογούμενο, επειδή στην 
Κύπρο μάλλον όλοι έχουν αυτοκίνητα, αυτές οι δύο έννοιες ίσως ταυτίζονται.  Σχεδόν ταυτίζονται, δεν είναι 
απόλυτα ίδιες. 

 Φυσικό αέριο.  Και να έρθει, 28% θα μειωθούν οι ρύποι, να το ξέρουμε αυτό, 28% θα μειωθούν οι ρύποι 
που αγοράζουμε.  Κατά 72% πρέπει να αγοράζουμε ρύπους.  Είναι καλύτερο βέβαια, έχει μείωση, αλλά φυσικό 
αέριο στα νησιά γενικά, όχι μόνο στην Κύπρο, είναι δύσκολο να πάει.  Γι’ αυτό αποτύχαμε.  Τέσσερις 
διαγωνισμοί αποτυχημένοι.  Γιατί;  Ήταν η πιο καλή, η πιο φθηνή επιλογή και απορρίψαμε τις προσφορές;  
Ήταν ακριβή επιλογή.  Τους υπολογισμούς πρέπει να τους κάνει η ΡΑΕΚ και να σου λέει η ΡΑΕΚ «μα, φυσικό 
αέριο με αυτές τις τιμές θα έχεις αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, έστω και αν αγοράζεις κατά 28% λιγότερους 
ρύπους».  Το τελικό αποτέλεσμα είναι η τιμή του ρεύματος ανά κιλοβατώρα, όχι πόσους ρύπους λίγο πάνω, 
λίγο κάτω αγοράζεις. 

 Αλλά και το δικό μας φυσικό αέριο δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να έρθει στην Κύπρο.  Πρέπει να 
κάνουμε υποδομές.  Πρέπει κάποιοι να τις κάνουν.  Αυτοί που θα κάνουν τις υποδομές, να το εξορύξουν πέντε 
χιλιόμετρα κάτω από τον βυθό της θάλασσας, να κάνουν μια ωραία υποδομή να φτάνει μέχρι το Βασιλικό δε θα 
είναι δωρεάν.  Θα έχει κόστος και θα σου πει «εγώ, για να αποσβέσω αυτή την επένδυση, θέλω να χρεώνω 
τόσα».  Άρα, και πάλι η ΡΑΕΚ πρέπει να κάνει τους υπολογισμούς, όχι όλοι εμείς, έτσι ώστε να πετύχουμε 
αυτό τον στόχο. 

 Ξεπέρασα τον χρόνο;  Απολογούμαι, κυρία Πρόεδρε. 

 Τελειώνω με το εξής.  Το ζητούμενο δεν είναι να πάμε σε αυτό τον στόχο, αλλά πώς θα πάμε.  Ποιος 
είναι ο καλύτερος τρόπος, ο οικονομικά αποδοτικότερος;  Και αν τελικά θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα.  Όλους 
αυτούς τους στόχους πρέπει να τους πετύχουμε ταυτόχρονα.  Λιγότερο κόστος, συνεχόμενο ρεύμα χωρίς 
κινδύνους black out.  Και αυτή η ενεργειακή ασφάλεια χρειάζεται, πρέπει να πληρωθεί η ενεργειακή ασφάλεια 
και να πετύχουμε πράγματι και την κατάλληλη αποθήκευση, που όλα αυτά αυξάνουν το κόστος, αλλά ελπίζω 
ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις θα είναι τέτοιες, που θα τα καταφέρουμε, ιδίως εμείς που έχουμε ηλιακή ενέργεια 
και υπήρξε τόση μεγάλη βελτίωση μέχρι στιγμής τουλάχιστον για την ηλιακή ενέργεια. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εμείς, κύριε Κουλλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον χρόνο. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Χατζηγιάννης, για τα εναπομείναντα τέσσερα λεπτά. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 O Κυριάκος οικονομεί πάντοτε τον χρόνο του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είμαι σίγουρη ότι θα είναι ουσιαστικός και σύντομος. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

(Αστειευόμενος) 

 Πάντοτε όλα, τα πάντα είναι σχετικά στη ζωή! 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Σας ακούμε. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ξεκινάμε με το γεγονός ότι, αν και σήμερα βρισκόμαστε εδώ και συζητάμε για στόχους, είναι για ένα και 
μόνο γεγονός, ότι η σύνθεση της σημερινής ΡΑΕΚ είναι τέτοια, που επιτρέπει πραγματικά να μιλάμε και να 
έχουμε ελπίδα ότι τροχοδρομήσαμε τα πάντα ή τροχοδρομήθηκαν αρκετά, για να μπορούμε να ελπίζουμε και 
για τους στόχους, αλλά και για την ενεργειακή μετάβαση ότι έχουμε δυνατότητες.   

 Αυτός ο οποίος θέλει να έχει μια πολιτική για το κλίμα…  Μια πολιτική θα πρέπει να βασίζεται και να 
είναι δίκαια, αλλά και αποτελεσματική.  Θα πρέπει να κινείται περισσότερο στη βάση της λογικής και λιγότερο 
στον πανικό.  Μια στοχευμένη και ορθολογική πολιτική απαιτεί ανοιχτή συζήτηση για όλες τις επιλογές, που να 
συμπεριλαμβάνει και την τεχνολογία, αλλά πάνω απ’ όλα και το κόστος.  Είναι μοιραίο λάθος η συζήτηση να 
επικεντρωθεί στην αποτελεσματική υιοθέτηση ολοένα και πιο φιλόδοξων κλιματικών στόχων, χωρίς να 
αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα των μέσων που χρησιμοποιούμε, και να μην έχουμε εκείνα τα 
αποτελέσματα, όταν φιλοδοξούμε πέραν του μέτρου.  Ο δρόμος προς την κλιματική ουδετερότητα είναι 
μαραθώνιος και ορθώς έχει ειπωθεί προηγουμένως και, για να μπορέσει η κοινωνία μας να τον αντέξει, θα 
πρέπει να είναι πεπεισμένη ότι ο δρόμος αυτός είναι και ορθός και λογικός και αποτελεσματικός, αλλά και 
πάνω απ’ όλα δίκαιος.  Αλλιώτικα, η κοινωνία δε θα δημιουργεί εκείνες τις πλειοψηφίες αποδοχής των 
οποιωνδήποτε αποφάσεων και θα έχουμε αντιδράσεις. 

 Για να χτίσουμε λοιπόν μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία, θα πρέπει να κατανέμουμε δίκαια το τεράστιο 
αυτό κόστος.  Πολλοί υποστηρικτές μιας φιλόδοξης κλιματικής πολιτικής είναι της άποψης ότι η προστασία του 
κλίματος ως στόχος είναι υπεράνω οποιουδήποτε άλλου κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού στόχου, θέση η 
οποία βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τους αναπτυξιακούς στόχους που έχουν οριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη 
και για τους οποίους θα πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια να εξισορροπούμε μεταξύ οικολογίας, οικονομίας, 
κοινωνίας, ώστε να αναπτύσσεται η κοινωνία μας, η οικονομία μας αρκετά αρμονικά.  Εκεί που δημιουργείται 
από την άλλη πρόβλημα, conflict και αντιπαραθέσεις θα πρέπει το δημοκρατικό μας σύστημα να είναι σε θέση 
να εξισορροπεί αυτούς τους στόχους.   

 Η ανεξέλεγκτη πορεία του τελευταίου διαστήματος, είτε είναι ο πόλεμος, ο πληθωρισμός, η εφοδιαστική 
αλυσίδα, οι υψηλές τιμές λόγω ανισορροπίας στην προσφορά και στη ζήτηση, από τη μια ανάκαμψη, από την 
άλλη ταυτόχρονα ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας, η πολιτική του συστήματος των δικαιωμάτων των ρύπων, 
ο ρυθμός προς την πράσινη μετάβαση, όλα αυτά δηλούν μια ανεξέλεγκτη πορεία και κάνουν δύσκολη την 
αντοχή της κοινωνίας και της κυβέρνησης στο να επιμένει σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ακόμα και της 
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι υψηλές τιμές τσακίζουν την αντοχή της κοινωνίας μας, τσακίζουν την 
αντοχή ακόμα και της ίδιας της οικονομίας. 

 Ωστόσο, λέω ότι θα πρέπει να κινηθούμε με επιμονή και με καθορισμό προτεραιοτήτων.  Με λιγότερα 
μέσα, θα πρέπει οπωσδήποτε να εστιάσουμε σε προτεραιότητες.  Μπορούμε στην Κύπρο να κάνουμε την 
κρίση ευκαιρία δίνοντας άμεση έμφαση στην αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα.  Κυρίως τα 
φωτοβολταϊκά πάνω σε κάθε οροφή, επιβαρύνοντας ομοιόμορφα τις τεχνικές ικανότητες του δικτύου.  Το 
εγχείρημα αυτό θα αποτελέσει στοίχημα και αγώνα για χιλιάδες πολίτες.  Με άλλα λόγια, θα τρέξουν πολλοί με 
πολλές δυνατότητες να φτάσουν γρηγορότερα στους στόχους.  Εδώ είναι που πρέπει να ιεραρχήσουμε την 
προτεραιότητά μας, διαθέτοντας αυξημένους πόρους στην επιδότηση και επιχορήγηση μέσα από σύγχρονες 
χρηματοδοτικές μορφές προς τους πολίτες.  Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη 
ευθύνη σε κάθε αναπτυξιακό βήμα για όλους μας. 

 Ακριβώς γι’ αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να παρεμβαίνουν γραφειοκρατικά εμπόδια και η εγκατάσταση 
για την αυτοπαραγωγή δε χρειάζεται καμία έγκριση υποχρεωτικής συγκατάθεσης του Διαχειριστή Συστήματος 
Διανομής.  Και είναι γνωστές οι νοοτροπίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε και βιώνουμε στην επιτροπή Ενέργειας 
της Βουλής, πώς και με ποια νοοτροπία η δημόσια διοίκηση έρχεται ενώπιόν μας, θέτοντας πολύ συχνά 
μάλιστα όρους και προϋποθέσεις σε σχέδια, όχι σε νομοθεσίες, σε σχέδια.  Όπως π.χ. το να απαιτείς, για να 
εγκαταστήσεις φωτοβολταϊκά, άδεια τελικής έγκρισης.  Ερωτώ πραγματικά, ποια είναι η ειλικρινής τους 
πρόθεση;   

 Επίσης, είδα σήμερα στις προκηρύξεις ότι βγήκαν σε διαγωνισμό για δημιουργία υποδομών περί τα €60 
εκατομ. αποθήκευσης πετρελαίου στην Κύπρο.  Μα, πώς;  Αφού μεταβαίνουμε στην πράσινη ενέργεια, προς τι 
η ανάγκη της σημερινής επέκτασης της αποθήκευσης καυσίμων;  Είναι κάποια πράγματα για τα οποία πρέπει 
να συγκροτήσουμε τις αποφάσεις μας, τις σκέψεις μας και την πορεία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Μια άλλη διάσταση αφορά την αγορά του φυσικού αερίου στην Κύπρο.  Χωρίς φυσικό αέριο, δεν μπορεί 
να υπάρξει ανταγωνισμός.  Κατ’ επέκταση, δεν μπορεί να επεκταθεί ο στόχος.  Εδώ εντοπίζω έναν πολύ 
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μεγάλο κίνδυνο.  Εάν και εφόσον κλείσουμε την αγορά μέσα από το πρόσχημα της αναδυόμενης αγοράς, τότε 
η Κύπρος για τα επόμενα τριάντα χρόνια θα είναι υποχρεωμένη να αγοράζει φυσικό αέριο σε υγροποιημένη 
μορφή από τη ΔΕΦΑ ή ΤΦΑ, προκειμένου να το προσφέρει στις ίδιες τιμές στους παραγωγούς ηλεκτρισμού.  
Ωστόσο, αυτό είναι θετικό μόνο για να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός στην πλευρά της παραγωγής, αφού θα 
έχουν όλοι οι παραγωγοί πρώτη ύλη στην ίδια τιμή.  Από την άλλη όμως, στην πλευρά της αγοράς φυσικού 
αερίου η ΔΕΦΑ ποτέ δε θα προτιμήσει να αγοράσει φυσικό αέριο σε αέρια μορφή, εάν και εφόσον υπάρχει 
δυνατότητα με αγωγούς από τα κοιτάσματα της περιοχής, αφού θα είναι ο προμηθευτής και ιδιοκτήτης του 
αποϋγροποιημένου φυσικού αερίου. 

 Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, εάν δε ρυθμίσουμε περιοριστικά τον ρόλο της ΔΕΦΑ ή ΤΦΑ και 
αφήσουμε αυτή την εξουσία απεριόριστη στη Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου, τότε θα κλάψουμε οι Κύπριοι 
πολίτες και καταναλωτές επί ερειπίων για τα επόμενα τριάντα χρόνια.  Επειδή ακριβώς θα πληρώνουν το 
μονοπώλιο της ΔΕΦΑ, δύο πρόσθετα στάδια διεργασίας της προμήθειας πρώτης ύλης φυσικού αερίου, δηλαδή 
της υγροποίησης και της αποϋγροποίησης.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Εδώ έληξε η συζήτηση του Κεφαλαίου Τέταρτου. 

 Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όσες και όσους βρίσκονται μέχρι το τέλος της συζήτησης στην 
αίθουσα της ολομέλειας.  

 Η επόμενη συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων ορίζεται για την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022, στις 4.00 
μ.μ., με ημερήσια διάταξη που θα σας αποσταλεί. 

 [Στις 9 Μαΐου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της εικοστής ένατης συνεδρίασης της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου. 

 Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022, στις 4.00 μ.μ., έχει ως 
ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.045-2021). 

 2.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.090-2021). 

 3.  Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.108-2019). 

 4.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.109-2019). 

Απόσυρση  
Επανακατάθεση 

5.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των 
Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου 
Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.026-2022). 

 6.  Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.027-2022). 

 7.  Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.028-2022). 

 8.  Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.007-2022). 

 9.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.029-2022). 
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 10.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.009-2022). 

 11.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.010-2022). 

 12.  Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Προέγκριση Μεθοδολογίας 
Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.011-2022). 

 13.  Οι περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.013-2022). 

 14.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.087-2021). 

 15.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτών 
στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να καταστεί 
ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Μουσιούττα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Θα γίνει εδώ η επόμενη συνεδρία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα σας ενημερώσουμε.  Μάλλον η επόμενη θα γίνει εδώ.  Προσπαθούμε να προετοιμαστεί το κτίριο το 
συντομότερο δυνατόν, να λειτουργήσει η ολομέλεια στο κανονικό κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Καλή συνέχεια! 

 Κηρύσσω τη λήξη των εργασιών της σημερινής συνεδρίας. 
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(Ώρα λήξης: 6.55 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα  Μαυρίδης Μάριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Νεοφύτου Αβέρωφ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σύκας Νίκος 

Δημητρίου Δημήτρης Τορναρίτης Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κάρουλλας Γιώργος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Κουλλά Ονούφριος  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 

Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  

Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

Λουκαΐδης Γιώργος  

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Σαββίδης Χρύσανθος 

Λεωνίδου Πανίκος Σενέκης Χρίστος 

Μυλωνάς Παύλος  

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

Ευσταθίου Κωστής  

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 

Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 

Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι  

Θεμιστοκλέους Ανδρέας  
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Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών) 

Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

Μαντοβάνη Αντωνέλλα (Λατίνων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτας Δημητρίου: 

α. στην Εργατική Πρωτομαγιά, 

β.  στην Ημέρα Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

γ.  στην Ημέρα της Ευρώπης και 

δ.  στην Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας. 

2. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

α.  Συμμετοχή της Προέδρου της Βουλής στη Συνάντηση Γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β.  Συμμετοχή του κ. Νίκου Τορναρίτη, ως επικεφαλής, και των κ. Γιώργου Λουκαΐδη και Κωστή 
Ευσταθίου στις εργασίες του 2ου Μέρους της Συνόδου 2022 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

γ.  Συμμετοχή του κ. Χάρη Γεωργιάδη, ως προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και των κ. Μαρίνας Νικολάου, Χρύση Παντελίδη και Αλεξάνδρας 
Ατταλίδου στις εργασίες της 7ης Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 

3. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022», 
αγορεύσεις και συζήτηση (Σωτήρης Ιωάννου, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Αλέκος Τρυφωνίδης, Κωστής 
Ευσταθίου, Πανίκος Λεωνίδου, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Νίκος Τορναρίτης) και ψήφισή του σε νόμο με 
τον τίτλο «Ο περί της Δέκατης Έκτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022». 

4. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών και για Άλλα Συναφή Θέματα 
Νόμος του 2021», αγορεύσεις (Ευθύμιος Δίπλαρος, Μαρίνος Σιζόπουλος, Χρύσανθος Σαββίδης, Μαρίνα 
Νικολάου, Μάριος Μαυρίδης, Κυριάκος Χατζηγιάννης) και ψήφισή της σε νόμο. 

5. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

6. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Κατανομή χορηγίας ανά αθλητική ομοσπονδία - Απόλυση προσωπικού ξενοδοχειακών μονάδων οι 
οποίες έχουν σύμβαση με τη Δημοκρατία για σκοπούς καραντίνας ατόμων που εισέρχονται στην Κύπρο 
- Ρατσιστικά περιστατικά και αντιρατσιστική πολιτική στις σχολικές μονάδες - Σχέδια χορηγιών του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας - Η πρόοδος των εργασιών συντήρησης του γηπέδου 
στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου - Καθυστέρηση στην καταβολή του τιμητικού επιδόματος στους 
αιχμαλώτους πολέμου του 1974 - Διερεύνηση περιστατικών ρατσιστικής ρητορικής - Θεραπείες 
καρκινοπαθών, κόστος για το κράτος και κόστος ανά θεραπεία ασθενή - Παραχώρηση υπηκοότητας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σε παιδιά Τουρκοκυπρίων και αλλοδαπών συζύγων - Πρωτόκολλα για 
παράδοση σορών αποβιωσάντων από COVID-19 - Επίτευξη στόχων ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας 
σε κυβερνητικά κτίρια - Η απόφαση για κατάργηση του Κλιμακίου Πάταξης Λαθροθηρίας - Ερωτήματα 
για τις απαγορευμένες περιοχές κυνηγιού - Η διαχείριση περιστατικών ελλείποντων προσώπων από την 
αστυνομία - Ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων της αστυνομίας - Αγορά 
ακινήτου από το κοινοτικό συμβούλιο Περβολιών για δημιουργία χώρου στάθμευσης για το δημοτικό 
σχολείο - Εξασφάλιση κάρτας για χρήση φυτοφαρμάκων από αγρότες 

7. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Ο καθορισμός, οι αρμοδιότητες και η αξιολόγηση Λειτουργών Ισότητας στα υπουργεία - Συμφωνία του 
2014 σχετικά με τις βρετανικές βάσεις - Πιστοποιητικό καταλληλότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
Ευρυβιάδειου Γυμνασίου Λάρνακας - Αλλοδαποί φοιτητές στα ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια και 
εικονικοί φοιτητές - Αξιολόγηση ιδιωτικών σχολείων σε σχέση με τις ανάγκες παιδιών με αναπηρίες - 
Ενδεχόμενο διαφοροποίησης κριτηρίων για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης - Αντιμετώπιση της 
ανεξέλεγκτης βόσκησης στην Τραχυπέδουλα - Εργασίες ανέγερσης νέας τεχνικής σχολής στη Λάρνακα - 
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και γερμανικής εταιρείας για την υλοποίηση 
της ψηφιακής ατζέντας του υπουργείου - Εγγραφή των αγροτικών δρόμων ως δημόσιων δρόμων - Νέα 
δήλωση πολιτικής για τις κοινότητες του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς - Επικαιροποιημένοι χάρτες 
επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνων πλημμύρας στη Δημοκρατία - Έλεγχος αν στη λίστα του 
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OCCRP για την Credit Suisse περιλαμβάνονται Κύπριοι πολίτες ή φορολογικοί πολίτες της Δημοκρατίας 
- Μελέτη και ρύθμιση του ζητήματος πρόσκρουσης άγριων πτηνών σε γυάλινα κτίρια - Συνεισφορά της 
Κύπρου σε προγράμματα της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ - Πιθανή εξαίρεση της 
Κύπρου από την επιβολή κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας σε συνέχεια της εισβολής στην Ουκρανία - 
Ενέργειες για δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση. 

8. Αγορεύσεις (Μιχάλης Γιακουμή, Μαρίνος Σιζόπουλος, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Λίνος Παπαγιάννης, Χρύσανθος Σαββίδης, Χρύσης Παντελίδης, Νίκος 
Κέττηρος, Κώστας Κώστα, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Ονούφριος Κουλλά, Κυριάκος Χατζηγιάννης) για το 
θέμα «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και η 
πορεία υλοποίησής τους, η νομοθετική πρωτοβουλία “Fit for 55” για μείωση κατά πενήντα πέντε τοις 
εκατό (55%) των ρύπων μέχρι το 2030 και η ανάγκη προγραμματισμού της επερχόμενης πράσινης 
μετάβασης χωρίς οικονομικές επιπτώσεις» και λήξη του θέματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 12ης Μαΐου 2022 
Ώρα έναρξης:  4.07 μ.μ. 

Αρ. 29 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλό απόγευμα! 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλώ να διαπιστωθεί αν υπάρχει 
απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Αγαπητές συναδέλφισσες,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Για 22η χρονιά τιμάται η Εβδομάδα Ρευματικών Παθήσεων με σύνθημα «Τρόποι Ενδυνάμωσης για τα 
άτομα με Ρευματικές Παθήσεις.  Δες το αλλιώς».  Στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
το 25% του πληθυσμού, ανεξαρτήτως ηλικίας, υποφέρει από χρόνιες ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις.  
Ο έντονος πόνος από ρευματοπάθειες είναι καθημερινό φαινόμενο για περίπου 135 000 συμπατριώτες μας.  
Με σκοπό την απάμβλυνση των επιπτώσεων που οι ρευματικές παθήσεις επιφέρουν στο οικογενειακό, 
εργασιακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, απαιτείται έγκαιρη διάγνωση, ψυχοκοινωνική στήριξη των 
ρευματοπαθών και παροχή ορθής θεραπευτικής αγωγής.  Ως Βουλή των Αντιπροσώπων έχουμε υποχρέωση 
να συμβάλουμε καθοριστικά στη χάραξη πολιτικής για την ορθότερη διαχείριση αυτού. 

 Διανύουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας με θέμα «Speak up 
for Mental Health», μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που έχει καθιερωθεί από μία μη κυβερνητική οργάνωση 
ψυχικής υγείας της Ευρώπης, τη Mental Health Europe.  Ο στόχος φέτος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού 
για τη σημασία της ψυχικής υγείας στην καθημερινή μας ζωή.  Τα στατιστικά δεδομένα σοκάρουν:  Ένας 
στους έξι Ευρωπαίους πολίτες αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.   

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι παράγοντες που καθορίζουν την ψυχική υγεία του 
ατόμου σε κάθε ηλικία είναι κοινωνικοί, ψυχολογικοί και βιολογικοί.  Μάλιστα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες η ψυχική υγεία έχει επιδεινωθεί λόγω της πανδημίας.  Η εργασιακή ανασφάλεια, το οικονομικό άγχος, 
καθώς και η απομόνωση που επέβαλε η τηλεργασία επιβαρύνουν σημαντικά την ψυχική υγεία των 
εργαζομένων.  Επιπρόσθετα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα 
προκαθορίζουν ένα αβέβαιο μέλλον και επιβαρύνουν αδιαμφισβήτητα την ψυχική υγεία όλων.   

 Με τη φωταγώγηση του κτιρίου της Βουλής με πράσινο χρώμα επιδιώκουμε να περάσουμε το μήνυμα 
ότι η Βουλή ανάβει το πράσινο φως σε όλες και όλους που θέλουν να συνδράμουν στην ενδυνάμωση των 
ψυχικά ασθενών, ειδικότερα των νέων, που αποτελούν τον θεμέλιο λίθο μιας δυναμικά εξελισσόμενης χώρας.  
Ως το κατεξοχήν νομοθετικό σώμα του κράτους υπογραμμίζουμε την επιτακτική ανάγκη πολιτικής δράσης και 
επικροτούμε κάθε προσπάθεια μείωσης της προκατάληψης που περιβάλλει το όλο θέμα. 

Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 29 και 30 Απριλίου 2022 κυπριακή κοινοβουλευτική αντιπροσωπία στη Διάσκεψη για το Μέλλον 
της Ευρώπης, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Χάρη Γεωργιάδη και τους βουλευτές κ. Μαρίνα Νικολάου, Χρύση Παντελίδη και 
Αλεξάνδρα Ατταλίδου, συμμετείχε στις εργασίες της 7ης ολομέλειας της Διάσκεψης.   

 Η αντιπροσωπία συμμετείχε σε προπαρασκευαστική συνάντηση των αντιπροσωπιών των εθνικών 
κοινοβουλίων στη Διάσκεψη, κατά την οποία συζητήθηκε η υιοθέτηση κοινής θέσης στη βάση συναίνεσης 
προς στήριξη της προώθησης των συστάσεων των Ομάδων Εργασίας στην Εκτελεστική Επιτροπή της 
Διάσκεψης, υπέρ της οποίας τάχθηκε και η κυπριακή αντιπροσωπία.   

 Κατά τη συνεδρία της ολομέλειας οι Ομάδες Εργασίας παρουσίασαν τα τελικά κείμενα των συστάσεών 
τους, επί των οποίων τοποθετήθηκαν οι τέσσερις συνιστώσες της Διάσκεψης, ήτοι το Συμβούλιο, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια.  Ακολούθησαν οι τελικές 
τοποθετήσεις πολιτών και κηρύχθηκε η λήξη των εργασιών της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.  Η 
τελευταία πανηγυρική ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2022, Ημέρα της Ευρώπης.  

 Στις 9 Μαΐου ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, Ειδικός Αντιπρόσωπος για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των 
Πολιτών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), συμμετείχε ως κύριος ομιλητής σε συνάντηση του Γραφείου Ηνωμένων Εθνών για την 
Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας με θέμα «Ο ρόλος των βουλευτών και της κοινωνίας των πολιτών στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα.  

 Ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε τον πολύ σημαντικό ρόλο των κοινοβουλίων στην καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, τόσο στο πλαίσιο άσκησης νομοθετικής εξουσίας όσο και στο πλαίσιο άσκησης 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς και τον θετικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών 
στο πλαίσιο αυτό.   Αναφερόμενος στο έργο της ΚΣ ΟΑΣΕ, ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε τη συμβολή 
της Ad Hoc Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας στη σύνταξη των Προτύπων Νομοθετικών 
Διατάξεων των Ηνωμένων Εθνών για τα θύματα της τρομοκρατίας, οι οποίες υπογραμμίζουν τον πολύπλευρο 
ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη στήριξη των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Θα ξεκινούσαμε με το Κεφάλαιο Δεύτερο, που είχαμε συζητήσει στη Σύσκεψη Αρχηγών για κατάθεση 
μιας κατεπείγουσας πρότασης νόμου.  Παρά ταύτα, μετά από συζήτηση και με τους συναδέλφους, έχουμε 
καταλήξει στο ότι θα πάει στην επιτροπή Μεταφορών, για να ακουστούν και όλες οι απόψεις -οι οποίες, 
αντιλαμβάνομαι, έχουν σταλεί- και έτσι πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε ενώπιόν μας για 
ψήφιση την πρόταση νόμου.  Αυτό θα το κρίνει και θα αποφασίσει η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. 

 Οπόταν, προχωράμε ευθύς αμέσως στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η 
νομοθετική εργασία.  Όλες οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το υπ’ αριθμόν 1 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλώ πολύ να αναγνωστεί ο σκοπός. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί 
εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2020/1756 του Συμβουλίου της 
20ής Νοεμβρίου 2020 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 
προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου των υποκειμένων στον φόρο 
στη Βόρεια Ιρλανδία». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς 
«Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης  Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Μη μέλη της επιτροπής: 
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 Αντρέας Καυκαλιάς  Σταύρος Παπαδούρης 

 Χρίστος Χριστοφίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Μαΐου 2022.  Στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος 
Φορολογίας του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών παρέστησαν επίσης τα μέλη της 
επιτροπής κ. Άριστος Δαμιανού και Χρύσης Παντελίδης. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 3Β του περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) 
Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2020/1756 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2020 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά 
με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου 
των υποκειμένων στον φόρο στη Βόρεια Ιρλανδία».  

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η προτεινόμενη ρύθμιση προκύπτει συνεπεία της αποχώρησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ειδικότερα της λήξης της προβλεπόμενης στη 
συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
μεταβατικής περιόδου. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τη λήξη της εν λόγω μεταβατικής περιόδου οι διατάξεις του 
ευρωπαϊκού δικαίου σε σχέση με τον ΦΠΑ παύουν να εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο έδαφός 
του.  Ωστόσο, με βάση το σχετικό πρωτόκολλο για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της υπό αναφορά συμφωνίας αποχώρησης, οι ευρωπαϊκές διατάξεις για τον ΦΠΑ 
σχετικά με εμπορεύματα συνεχίζουν να εφαρμόζονται στη Βόρεια Ιρλανδία και μετά τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία σκληρών συνόρων μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας.  

 Ως εκ τούτου, τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα και ορισμένα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά 
πρόσωπα θα υπάγονται σε διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου για τον ΦΠΑ, όσον αφορά συναλλαγές αγαθών 
εντός της Βόρειας Ιρλανδίας, ενώ οι λοιπές συναλλαγές εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, 
συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, θα υπάγονται στις διατάξεις της 
νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου για τον ΦΠΑ. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας επισήμανε ότι με 
τους προτεινόμενους κανονισμούς εισάγονται σχετικές ρυθμίσεις, ώστε να εφαρμόζονται στη Βόρεια Ιρλανδία 
οι σχετικές με τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ευρωπαϊκές διατάξεις για τον ΦΠΑ.     

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται*. 

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
(Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλώ να διαβαστεί ο σκοπός. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί 
εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/475 του Συμβουλίου της 18ης 
Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τη 
συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της οδηγίας 2008/118/ΕΚ». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς 
«Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης  Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Μη μέλη της επιτροπής: 
 Αντρέας Καυκαλιάς  Σταύρος Παπαδούρης 

 Χρίστος Χριστοφίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Μαΐου 2022.  Στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος 
Φορολογίας του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών, παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της 
επιτροπής κ. Άριστος Δαμιανού και Χρύσης Παντελίδης. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 3Β του περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) 
Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2019/475 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 
2008/118/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων 
της λίμνης του Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ». 

 Ειδικότερα, η Οδηγία 2019/475 αποσκοπεί στην εξαίρεση από τις διατάξεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας 
σχετικά με το κοινό σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και των 
ιταλικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο, που πλέον αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τις εναρμονιστικές διατάξεις στην εθνική τους 
νομοθεσία το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, ωστόσο οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων στις 9 Δεκεμβρίου 2021.  Συναφώς, λόγω της μη έγκαιρης συμμόρφωσης, η 
Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ημερομηνίας 24 
Ιανουαρίου 2022. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

 
*  Λόγω της πραγματοποίησης των συνεδριάσεων της ολομέλειας εκτός του κτιρίου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν 
πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές ή ομιλήτριες επί θέματος αρχής;   

 Όχι. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 3 και 4 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Εμπορικού 
Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019» και «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019». 

 Παρακαλώ πολύ να διαβαστούν οι σκοποί. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 3 θέματος είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση δύο ξεχωριστών 
δικαστηρίων, ήτοι του Εμπορικού Δικαστηρίου, το οποίο θα συγκροτείται από πέντε δικαστές, στη δικαιοδοσία 
του οποίου θα υπάγεται η εκδίκαση των καθοριζόμενων σε αυτή εμπορικών διαφορών, και του Ναυτοδικείου, 
το οποίο θα συγκροτείται εκ δύο δικαστών, στη δικαιοδοσία του οποίου θα υπάγεται η εκδίκαση των 
καθοριζόμενων σε αυτή ναυτικών υποθέσεων. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 4 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να 
απαλειφθεί η πρωτοβάθμια δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των επαρχιακών δικαστηρίων 
αναφορικά με την εκδίκαση ναυτικών υποθέσεων και η εκδίκαση αυτών να υπαχθεί στη δικαιοδοσία του υπό 
ίδρυση Ναυτοδικείου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τα 
νομοσχέδια «Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019» και «Ο περί 

Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» 
Παρόντες: 

Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

Νίκος Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου 

Άριστος Δαμιανού  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τα πιο πάνω 
νομοσχέδια σε δέκα συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Οκτωβρίου και στις 10 και 17 
Νοεμβρίου 2021, καθώς και στις 19 και 26 Ιανουαρίου, στις 2, 9 και 16 Φεβρουαρίου και στις 23 και 30 
Μαρτίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής 
η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, η Αρχιπρωτοκολλητής, εκπρόσωποι της 



 
 

1944 
 

Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Νομοθεσίας, εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Κυπριακού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του 
Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) και του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιρειών Διεθνών 
Δραστηριοτήτων (CIBA).  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων παρευρέθηκαν και ο πρόεδρος της 
επιτροπής κ. Νίκος Τορναρίτης, καθώς και τα μέλη της επιτροπής κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Πανίκος 
Λεωνίδου και Σωτήρης Ιωάννου. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή ήταν η ίδρυση ενιαίου 
πενταμελούς Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, το οποίο θα έχει δικαιοδοσία συντρέχουσα με τη 
δικαιοδοσία των επαρχιακών δικαστηρίων και το οποίο θα αναλάβει την εκδίκαση εμπορικών διαφορών και 
ναυτικών υποθέσεων με ταχείες διαδικασίες. 

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου επιδιώκονται κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Καθορισμός της δικαιοδοσίας του Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, ήτοι να ακούει και να 
αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί πάσης εμπορικής διαφοράς στην οποία το αμφισβητούμενο ποσό ή 
η αξία της επίδικης διαφοράς δεν είναι κατώτερα των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000) και επί 
πάσης ναυτικής υπόθεσης.  

2. Καθορισμός της δομής, διαδικασίας, στελέχωσης και οργάνωσης του Εμπορικού Δικαστηρίου και 
Ναυτοδικείου. 

3. Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων για διορισμό των πέντε (5) δικαστών του Εμπορικού 
Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, του καθεστώτος και των εξουσιών αυτών, καθώς και της μισθοδοσίας 
και των όρων υπηρεσίας τους.  

4. Καθορισμός της κατά τόπο αρμοδιότητας του Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου. 

5. Παροχή δυνατότητας άσκησης έφεσης κατά των αποφάσεων του Εμπορικού Δικαστηρίου και 
Ναυτοδικείου. 

6. Παροχή δυνατότητας καθορισμού με διαδικαστικό κανονισμό της δικονομίας και της πρακτικής που θα 
διέπουν τη δικαιοδοσία του Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου. 

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή ήταν η τροποποίηση του περί 
Δικαστηρίων Νόμου, ώστε οι υποθέσεις που αφορούν Ναυτοδικείο να αφαιρεθούν από την καθ’ ύλη 
δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να ανατεθούν στο υπό ίδρυση Εμπορικό Δικαστήριο και 
Ναυτοδικείο όπως προβλέπεται στο πρώτο νομοσχέδιο. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των νομοσχεδίων η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
επισήμανε στην επιτροπή ότι η δημιουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου αποτελεί καινοτομία 
στην αστική δικαιοδοσία, όπου παρατηρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα καθυστερήσεων στην εκδίκαση 
υποθέσεων.  Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπουργό, η ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου θα 
συμβάλει στην αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και την ταχεία εκδίκαση των υπαγόμενων στη 
δικαιοδοσία του υποθέσεων όπως αυτές ορίζονται στο πρώτο νομοσχέδιο, ενώ η επίτευξη των ανωτέρω 
στόχων θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ως κέντρου παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
και θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις.  Η πιο πάνω αξιωματούχος επισήμανε επίσης ότι η ίδρυση Εμπορικού 
Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας.  

 Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφέρθηκε επιπροσθέτως στη μακροχρόνια 
προσπάθεια ετοιμασίας των νομοσχεδίων, υπενθυμίζοντας ότι το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων το 2018 και αποσκοπούσε στην ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου δεν προωθήθηκε, ύστερα 
από επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο.  Ως εκ τούτου, όπως η Υπουργός 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή, τα υπό συζήτηση στο παρόν στάδιο νομοσχέδια 
είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης, καθώς και συζητήσεων με το Ανώτατο Δικαστήριο, ώστε να 
διασαφηνιστούν οι πρόνοιές τους και με την εφαρμογή τους να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των δικαστηρίων.  

 Κατά τη συζήτηση του πρώτου νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα 
ζητήματα:  

1. Το θέμα διεξαγωγής της δικαστικής διαδικασίας και καταχώρισης των εγγράφων ενώπιον του 
Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου στην αγγλική γλώσσα.  Ωστόσο, επισημάνθηκε από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως πως η υιοθέτηση τέτοιας ρύθμισης δεν επιτρέπεται 
βάσει των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος της Δημοκρατίας και συνεπώς απαιτείται η 
τροποποίησή τους, προκειμένου η ρύθμιση αυτή να μη συγκρούεται με τις συνταγματικές διατάξεις.  
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο της συζήτησης του πρώτου νομοσχεδίου 
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διατάξεις του άρθρου 3 του συντάγματος οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας είναι η ελληνική και η 
τουρκική, καθώς η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων διεξάγεται και οι αποφάσεις αυτών 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, εάν οι διάδικοι είναι Έλληνες, στην τουρκική γλώσσα, εάν οι 
διάδικοι είναι Τούρκοι, και στην ελληνική και στην τουρκική γλώσσα, εάν οι διάδικοι είναι Έλληνες και 
Τούρκοι.  Στη βάση των πιο πάνω κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του συντάγματος και ως εκ τούτου 
κατατέθηκε σχετικό νομοσχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.  

Μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμό αναφορικά με την παροχή δυνατότητας στο υπό 
σύσταση δικαστήριο να επιτρέπει τη χρήση της αγγλικής γλώσσας στις ενώπιόν του διαδικασίες. 

 Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού τα μέλη της επιτροπής αναφέρθηκαν κυρίως στο 
κόστος χρήσης μεταφραστών και διερμηνέων, το οποίο ενδεχομένως να αποτελεί λόγο αποκλεισμού 
της Κύπρου ως κέντρου επίλυσης διαφορών, στην ανάγκη όπως διασφαλιστεί ότι οι δικαστές και οι 
δικηγόροι που εμφανίζονται ενώπιόν τους κατέχουν ικανοποιητικά τη γνώση της αγγλικής γλώσσας, 
καθώς και στο κατά πόσο η δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας θα παρέχεται μετά από αίτημα 
ενός εκ των διαδίκων ή και των δύο διαδίκων.   

Συναφώς, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εξέφρασε τη 
διαφωνία του όσον αφορά τη χρήση της αγγλικής γλώσσας ως γλώσσας διαδικασίας ενώπιον του 
Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, καθώς και την αναγκαιότητα τροποποίησης του 
συντάγματος υποστηρίζοντας ότι η εν λόγω ρύθμιση ενέχει τον κίνδυνο παρείσφρησης της αγγλικής 
γλώσσας σε διαδικασίες μεταξύ Ελλήνων ή μεταξύ Τούρκων ή μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων.  

 Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εξέφρασε την άποψη ότι, για να καταστεί 
δυνατή η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 
και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, πρέπει να παρασχεθεί στο Εμπορικό Δικαστήριο και 
Ναυτοδικείο η δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας, εφόσον τούτο επιλέξουν οι διάδικοι. 

Περαιτέρω, σε γραπτή επιστολή του ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενημέρωσε 
την επιτροπή ότι το μεγαλύτερο μέρος του μαρτυρικού υλικού και της νομικής βάσης σε διεθνείς 
ιδιωτικές συμβάσεις και εμπορικές συναλλαγές, που είναι στο επίκεντρο του υπό ίδρυση Εμπορικού 
Δικαστηρίου, είναι στα αγγλικά, και, σε περίπτωση που δε θα παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της 
αγγλικής γλώσσας, θα προκύπτει η ανάγκη μεταφράσεων, θα περιπλέκεται η διαδικασία και θα 
αποκλείονται διάδικοι από την άμεση συμμετοχή τους στις δικαστικές διαδικασίες. 

Ο εκπρόσωπος του CIBA σε σχετικό υπόμνημα προς την επιτροπή εισηγήθηκε όπως στο πλαίσιο της 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3.1 του συντάγματος οι διαδικασίες του Εμπορικού Δικαστηρίου 
και του Ναυτοδικείου διεξάγονται και οι αποφάσεις τους εκδίδονται στις επίσημες γλώσσες της 
Δημοκρατίας, ήτοι την ελληνική και την τουρκική γλώσσα, και για αλλόγλωσσους διαδίκους παρέχονται 
υπηρεσίες μεταφραστή και πιστή μετάφραση των αποφάσεων στην αγγλική γλώσσα, καθώς και 
δυνατότητα δημοσίευσης ανακοινώσεων των δικαστηρίων στην αγγλική γλώσσα. 

2. Ο διαχωρισμός του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου σε δύο δικαστήρια. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο σε σχετικό υπόμνημα προς την επιτροπή υποστήριξε την ανάγκη ίδρυσης δύο 
δικαστηρίων με ξεχωριστή δικαιοδοσία, ήτοι το Εμπορικό Δικαστήριο με δικαιοδοσία επί εμπορικών 
διαφορών και το Ναυτοδικείο με δικαιοδοσία επί ναυτικών υποθέσεων.  Σύμφωνα με το εν λόγω 
υπόμνημα, η ανάγκη ίδρυσης ξεχωριστών δικαστηρίων προκύπτει λόγω της ιδιαιτερότητας της 
δικαιοδοσίας του Ναυτοδικείου και της δικονομίας που θα διέπει αυτό, του κύρους το οποίο κάθε 
δικαστήριο θα αντλεί από την άσκηση της ιδιαίτερης δικαιοδοσίας του, της αποτροπής έγερσης 
ενστάσεων σε θέματα δικαιοδοσίας και της εξειδίκευσης που απαιτείται να έχει κάθε δικαστήριο, καθώς 
και της ταχύτητας με την οποία επιβάλλεται να διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις. 

Ο εκπρόσωπος του CIBA συμφώνησε με τις θέσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με τον 
διαχωρισμό του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου.  

3. Τα θέματα τα οποία θα εμπίπτουν στην έννοια του όρου «εμπορική διαφορά» και η δικαιοδοσία του 
Εμπορικού Δικαστηρίου, ήτοι το αμφισβητούμενο ποσό ή η αξία της επίδικης διαφοράς, που σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου καθορίζεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000) και άνω για την 
εκδίκαση εμπορικών διαφορών. 

 Ο εκπρόσωπος του CIBA εισηγήθηκε όπως περιληφθούν στην έννοια του όρου «εμπορική διαφορά» 
ζητήματα που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του περί Αγωγών 
Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμου και διαφορές μεταξύ μετόχων 
οντοτήτων που εποπτεύονται από εποπτική αρχή στη Δημοκρατία. 

4. Τα θέματα τα οποία θα εμπίπτουν στην έννοια του όρου «ναυτική υπόθεση». 
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Η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας εισηγήθηκε όπως τα θέματα αναφορικά με ναυτικές 
υποθέσεις περιληφθούν στη δικαιοδοσία του Ναυτοδικείου κατ’ αναλογία της πρόνοιας που ρυθμίζει 
θέματα διαιτησίας  τα οποία εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Εμπορικού Δικαστηρίου.  Η εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διευκρίνισε ότι τα θέματα διαιτησίας περιλήφθηκαν 
αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του Εμπορικού Δικαστηρίου, εφόσον θα ελέγχονται μόνο θέματα 
διαδικασίας και όχι ουσίας, και κατά τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί εξειδίκευση στην εκδίκαση των εν 
λόγω θεμάτων. 

Ο εκπρόσωπος του CIBA εισηγήθηκε επίσης όπως κατά τον καθορισμό της δικαιοδοσίας του 
δικαστηρίου διά του ορισμού του όρου «ναυτική υπόθεση» μη διατηρηθεί η υφιστάμενη δικαιοδοσία 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία εδράζεται στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά 
υιοθετηθεί εκσυγχρονισμένη δικαιοδοσία Ναυτοδικείου. 

5.  Ο αριθμός των δικαστών και τα προσόντα των δικαστών.  Ειδικότερα, απασχόλησαν τα προσόντα της 
απαιτούμενης πείρας, της ευρείας γνώσης επί των θεμάτων που θα εκδικάζει το δικαστήριο και της 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 Στο στάδιο της μελέτης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και ύστερα από διαβούλευση με το Ανώτατο 
Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις αυτού, καθώς και τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν 
προφορικά ή γραπτώς από τους εμπλεκόμενους φορείς και από τα μέλη της επιτροπής,  υπέβαλε στην 
τελευταία αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων στα οποία επέφερε αριθμό τροποποιήσεων.  

 Ειδικότερα, στο αναθεωρημένο κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Προσθήκη ρητής αναφοράς στο προοίμιο του προτεινόμενου νόμου ότι η ίδρυση των υπό αναφορά 
δικαστηρίων είναι επίσης αναγκαία για την αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης. 

2. Διαχωρισμός του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου με την ίδρυση δύο ξεχωριστών 
δικαστηρίων, συγκροτούμενα εκ πέντε δικαστών και δύο δικαστών, αντίστοιχα.  

3. Διασαφήνιση των απαιτούμενων προσόντων των δικαστών εκάστου δικαστηρίου, ώστε να απαιτούνται 
διαζευκτικά και όχι σωρευτικά η ευρεία γνώση επί των θεμάτων που θα εκδικάζει έκαστο δικαστήριο 
και η εμπειρία στον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία εκάστου 
δικαστηρίου.  

4. Προσθήκη στα προσόντα των δικαστών εκάστου δικαστηρίου της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας.    

5. Απάλειψη της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει 
ως δικαστή δικηγόρο ο οποίος ασκεί το επάγγελμα αυτού για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη και πληροί τα 
υπόλοιπα απαιτούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου προσόντα για διορισμό 
προέδρου επαρχιακού δικαστηρίου.   

6. Απάλειψη της ρύθμισης σύμφωνα με την οποία το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δύναται διορίζοντας 
δικαστή να τοποθετήσει αυτόν κατά την κρίση του σε οποιαδήποτε βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας 
της θέσης. 

7. Απάλειψη της πρόνοιας βάσει της οποίας διορίζεται μόνο ένας Πρωτοκολλητής σε κάθε δικαστήριο 
ξεχωριστά, ώστε να παρέχεται η ευχέρεια στη δικαστική εξουσία να καθορίζει η ίδια τις ανάγκες της και 
διασαφήνιση ότι το προσωπικό του δικαστηρίου θα προέρχεται από τη δημόσια υπηρεσία. 

8. Προσθήκη της δυνατότητας διεξαγωγής της δικαστικής διαδικασίας και της καταχώρισης των 
εγγράφων στην αγγλική γλώσσα, όταν το απαιτεί το συμφέρον της δικαιοσύνης και μετά από σχετικό 
αίτημα ενός εκ των διαδίκων. 

9. Όσον αφορά το Εμπορικό Δικαστήριο, προβλέπονται επιπλέον τα ακόλουθα:  

α. Εξαίρεση από τη δικαιοδοσία αυτού απαίτησης ή ανταπαίτησης σε σχέση με τραπεζικά και/ή 
χρηματοπιστωτικά θέματα.  

β. Απάλειψη της κατηγορίας «μεταφορά αγαθών μέσω θάλασσας» και της κατηγορίας «κατασκευή 
πλοίων» από την έννοια του όρου «εμπορική διαφορά» και συμπερίληψη των κατηγοριών 
αυτών στην έννοια του όρου «ναυτική υπόθεση», καθότι αποτελούν δικαιοδοσία του 
Ναυτοδικείου.  

γ. Προσθήκη στην έννοια του όρου «εμπορική διαφορά» διαφοράς ή ζητήματος που προκύπτει 
από ή σχετίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων του περί Αγωγών Αποζημίωσης για 
Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμου και διαφορών μεταξύ μετόχων οντοτήτων 
που εποπτεύονται από εποπτική αρχή στη Δημοκρατία.  



 
 

1947 
 

δ. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία εμπορικές διαφορές που αφορούν διαφορά ή 
ζήτημα που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων του περί Αγωγών 
Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμου, θέματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και θέματα διαιτησίας θα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 
του Εμπορικού Δικαστηρίου, ανεξαρτήτως του ύψους του αμφισβητούμενου ποσού ή της αξίας 
της επίδικης διαφοράς.  

ε. Διασαφήνιση ότι ως προσόν για τον διορισμό δικαστή απαιτείται η ευρεία γνώση σε θέματα 
εμπορικών διαφορών, αντί σε θέματα εμπορικού δικαίου.  

στ. Συμπερίληψη στην κατά τόπο αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου εμπορικής διαφοράς, 
σε περίπτωση που η δικαιοδοσία του Εμπορικού Δικαστηρίου προκύπτει βάσει διεθνούς 
συνθήκης ή οποιουδήποτε κανόνα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. 

ζ. Διασαφήνιση των προνοιών που ρυθμίζουν τη μεταφορά ή παραπομπή υπόθεσης που αφορά 
εμπορική διαφορά μεταξύ του επαρχιακού δικαστηρίου και του Εμπορικού Δικαστηρίου.  

10. Όσον αφορά το Ναυτοδικείο, προβλέπονται επιπλέον τα ακόλουθα: 

α. Απάλειψη συντρέχουσας δικαιοδοσίας του Ναυτοδικείου με τα επαρχιακά δικαστήρια στον 
τομέα των ναυτικών υποθέσεων.  

β. Εισαγωγή ορισμού του όρου «ναυτική υπόθεση» και καθορισμός αναλυτικά της δικαιοδοσίας 
του Ναυτοδικείου.    

γ. Εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τον τρόπο άσκησης της δικαιοδοσίας του Ναυτοδικείου και 
την καταχώριση απαιτήσεων κατά προσώπου («in personam») και απαιτήσεων κατά 
πράγματος («in rem»). 

δ. Καθορισμός απεριόριστης κατά τόπο αρμοδιότητας του Ναυτοδικείου.  

ε. Εισαγωγή ρύθμισης σύμφωνα με την οποία οι πρόνοιες που αφορούν το Ναυτοδικείο τίθενται 
σε ισχύ με σχετική γνωστοποίηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας για τη συγκρότηση του Ναυτοδικείου.   

 Στο αναθεωρημένο κείμενο του δεύτερου νομοσχεδίου κυρίως διευκρινίζεται ότι αφαιρείται από το 
Ανώτατο Δικαστήριο και τα επαρχιακά δικαστήρια η πρωτοβάθμια δικαιοδοσία αναφορικά με την εκδίκαση 
ναυτικών υποθέσεων. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του αναθεωρημένου κειμένου του πρώτου νομοσχεδίου, μέλη της 
επιτροπής εισηγήθηκαν όπως από τον ορισμό του όρου «εμπορική διαφορά», που περιλαμβάνεται σε αυτό, 
εξαιρεθεί η εγγραφή διαιτητικής απόφασης σχετικά με τραπεζικά και/ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

 Αναφορικά με την πιο πάνω εισήγηση, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως δήλωσε ότι, εφόσον εξαιρούνται ήδη τα σχετικά με τραπεζικά και/ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
θέματα, εξαιρείται και η εγγραφή διαιτητικής απόφασης και γι’ αυτό δεν ενίσταται στην εισαγωγή πρόνοιας 
στο πρώτο νομοσχέδιο βάσει της πιο πάνω εισήγησης.    

 Συναφώς, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω εισήγηση των μελών της, έκρινε σκόπιμο 
όπως την ενσωματώσει στο αναθεωρημένο κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου. 

 Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και 
τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις:  

1. Η αναπληρώτρια πρόεδρος και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων και 
εισηγούνται την ψήφισή τους σε νόμο. 

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και τα 
μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των νομοσχεδίων κατά τη 
συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υπό το φως των πιο πάνω 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για λήψη τελικής απόφασης επί των νομοσχεδίων στο στάδιο της 
συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος. 
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 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ψήφισης του πρώτου νομοσχεδίου σε νόμο θα τροποποιηθεί ο τίτλος 
του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου 
Νόμος του 2022». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν και τροπολογίες, οπόταν θα ζητήσω λίστα ομιλητών για όσους θέλουν και όσες θέλουν να 
τοποθετηθούν και να επεξηγήσουν φυσικά και την τροπολογία, εάν και εφόσον το επιθυμούν. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες; 

 Ο κ. Ιωάννου. Κάποιος άλλος ομιλητής ή ομιλήτρια;  Ωραία.  Μόνο ο κ. Ιωάννου. 

 Σας ακούμε. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα, απλώς να εξηγήσουμε την τροπολογία μας.  Είναι ουσιαστικά συνέχεια 
της τροποποίησης του συντάγματος που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, την έχουμε καταθέσει για λόγους 
αρχής και για να είμαστε και πολιτικά συνεπείς και καλούμε τα κόμματα και τους βουλευτές οι οποίοι 
καταψήφισαν την περασμένη εβδομάδα την τροποποίηση του συντάγματος να υπερψηφίσουν σήμερα την 
τροπολογία μας, έτσι ώστε να καταστήσουμε και άνευ αντικειμένου την προώθηση της εισαγωγής της 
αγγλικής γλώσσας στα κυπριακά δικαστήρια.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Δαμιανού, θέλετε τον λόγο;  Απολογούμαι. 

 Κύριε Τορναρίτη, εσείς ζητήσατε; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Επί της ουσίας ή επί της τροπολογίας; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η τροπολογία δεν είναι από εσάς, άρα επί της ουσίας.  Αν θέλετε να τοποθετηθείτε και στην 
τροπολογία, μπορείτε. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, είναι διαδικαστικό, αλλά δεν ξέρω σε ποιο στάδιο να το εγείρω και απολογούμαι προς 
τον κ. Τορναρίτη. 

 Έχω την εντύπωση ότι αποφάνθηκε η ολομέλεια επί της τροπολογίας συζητώντας τη συνταγματική 
ρύθμιση.  Επομένως, δεν είμαι βέβαιος -και πρέπει να κάνετε ruling- κατά πόσο υπάρχει θέμα προς εξέταση, 
διότι έχει υπάρξει συνταγματική τροποποίηση πάνω στην οποία εδράζεται η νομοθεσία, ούτως ή άλλως η 
νομοθεσία δεν μπορεί να είναι ultra vires, να αντιβαίνει στο σύνταγμα, και εκ δευτέρου έχει επιληφθεί η 
ολομέλεια σ’ αυτή τη σύνοδο του συγκεκριμένου ζητήματος, αλλά δεν ήμουν βέβαιος σε ποιο στάδιο θα 
έπρεπε να εγερθεί το ζήτημα αυτό.  Είναι θέμα στο οποίο πρέπει να αποφανθείτε ως Πρόεδρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι ότι ο κ. Δαμιανού λέει ότι την προηγούμενη εβδομάδα αποφάσισε η Βουλή των 
Αντιπροσώπων, άρα δεν υπάρχει αντικείμενο της τροπολογίας. 

 Κύριε Ιωάννου, θέλετε κάτι να πείτε; 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, προφανώς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, ξέρω, απλά ζήτησε τον λόγο. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Το σύνταγμα πλέον αναφέρει ότι δύναται να χρησιμοποιηθεί η αγγλική γλώσσα, αν είναι δυνατό, σε 
Εμπορικό Δικαστήριο ή στο Ναυτοδικείο.  Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί από το νομοσχέδιο το οποίο 
έχουμε ενώπιόν μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



 
 

1949 
 

 Εντάξει, θα το θέσουμε προς ψήφιση. 

 Προχωρήστε, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα είμαι πολύ σύντομος, ευχαριστώντας και πάλι και τα μέλη της επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, αλλά και την ολομέλεια της Βουλής, γιατί είναι αλήθεια ότι την περασμένη εβδομάδα έγινε 
το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα.  Σήμερα έχουμε μπροστά μας το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τη δημιουργία 
δηλαδή του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, μία καινοτομία στην αστική δικαιοδοσία στην 
πατρίδα μας.  Η ίδρυση του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου θα συμβάλει ουσιαστικά στην ταχεία 
εκδίκαση των εμπορικών υποθέσεων και θα ενισχύσει, αν θέλετε, την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ως 
κέντρου παροχής υψηλών υπηρεσιών ποιότητας και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, ειδικότερα στο 
πολύ ταραγμένο περιβάλλον, οικονομικό περιβάλλον, που ζούμε σήμερα.  Κατά την έννοια αυτή, η ίδρυση 
του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου διαδραματίζουν, θεωρώ, έναν σημαντικό ρόλο στη 
μεσοπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.  

 Δε θα μπω στην ανάλυση των νομοσχεδίων, αγαπητοί συνάδελφοι, τα έχετε μπροστά σας.  Απλώς, 
να πω ότι ως έναν βαθμό συμβάλλει η συγκεκριμένη μας απόφαση και στον κατ’ ελάχιστον περιορισμό του 
backlog, το οποίο βεβαίως θα φέρουμε εις πέρας, εάν και εφόσον προχωρήσουμε στα μεγαλύτερα βήματα 
που καλούμαστε να προχωρήσουμε, όσον αφορά την ευρύτερη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. 

 Σας ευχαριστώ και πάλι και καλή ψήφο! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εμείς ευχαριστούμε. 

 Κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Απλώς διαδικαστικό, κυρία Πρόεδρε.  Κατά την άποψή μου, εάν δε δημοσιεύτηκε η απόφαση της 
Βουλής στην περασμένη συνεδρίαση, αν δε δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
θεωρώ ότι οποιαδήποτε διάταξη στο παρόν νομοσχέδιο που έχει σχέση με εκείνη τη διάταξη που 
τροποποιήσαμε…  Θεωρώ ότι θα ψηφίσουμε έναν νόμο σήμερα που θα περιέχει αντισυνταγματικές διατάξεις. 

 Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτές οι αντισυνταγματικές διατάξεις, σε περίπτωση που δε 
δημοσιεύτηκε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε δημοσιεύτηκε με ενημερώνουν, ναι. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Θα δημιουργεί πρόβλημα κατά την άποψή μου, σε περίπτωση που θα οδηγηθούν υποθέσεις ενώπιον 
αυτού του δικαστηρίου, θα οδηγηθούν υποθέσεις οι οποίες θα επικαλούνται αυτή την αντισυνταγματικότητα.  
Εάν δημοσιεύτηκε όμως, σίγουρα έχει απόλυτο δίκαιο ο συνάδελφος ο Άριστος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δε δημοσιεύτηκε. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Εντάξει, εάν δημοσιεύτηκε, έχει δίκαιο ο Άριστος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επειδή είναι νόμος… 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 …ότι δεν έχει θέση η τροπολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …όπως με διαφωτίζουν, πρέπει να ψηφιστεί. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Δεν έχει θέση η τροπολογία, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη νομικά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άρα, εσείς λέτε ότι, από τη στιγμή που δε δημοσιεύτηκε, να μπει η τροπολογία, σωστά;  Αυτό λέτε; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Όχι, εγώ λέω ότι, αν δε δημοσιεύτηκε, σημαίνει ότι η διάταξη εκείνη που παραπέμπει σε χρήση 
αγγλικής γλώσσας στο παρόν νομοσχέδιο θα είναι αντισυνταγματική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα είναι αντισυνταγματική, μάλιστα. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Θα είναι αντισυνταγματική, Πανίκο, τι σε ρωτά;  Τι επετάχτηκες πάνω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όπως και να έχει, θέλει κάποιος άλλος;  Υπάρχει κάποιος ομιλητής ή ομιλήτρια; 

 Κύριε Γεωργιάδη. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, αν έχω αντιληφθεί σωστά, ο κ. Λεωνίδου εισηγείται αναβολή της ψήφισης του 
προτεινόμενου νόμου.  Δεν υπάρχει κανένα κώλυμα στην ψήφιση του νομοσχεδίου, επειδή τόσο το 
νομοσχέδιο όσο και η συνταγματική τροποποίηση ισχύουν, όταν υπογραφούν από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και δημοσιευτούν πράγματι στην εφημερίδα.  Υποψιάζομαι ότι ταυτόχρονα, ταυτόχρονα 
υπογεγραμμένα και τα δύο, θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα, άρα δεν υπάρχει κανένα κώλυμα να 
προχωρήσουμε σήμερα στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και θα ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία, γιατί έτσι και αλλιώς προηγήθηκε μία σύσκεψη αρχηγών, 
δε μου θέσατε οτιδήποτε.   

 Όπως και να έχει, με ενημερώνουν εδώ οι…  

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό, δεν ήμουν την ώρα που συζητήσατε αυτό το θέμα, γι’ αυτό δεν 
το ήγειρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν αναφέρομαι σε εσάς.  Όπως και να έχει, το θέμα έληξε.  Θα μου επιτρέψετε, με τα λίγα που 
γνωρίζω, να πάρω την απόφαση και θα μπει και η τροπολογία και θα ψηφιστεί και το νομοσχέδιο. 

 Υπάρχει κάποιος άλλος ομιλητής; 

 Κύριε Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Τουλάχιστον να καταγραφεί η θέση της ΕΔΕΚ, ότι ένας νόμος, όπως και το σύνταγμα, ξεκινά να ισχύει 
από της δημοσιεύσεώς του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Βεβαίως, θυμίζω αυτό που λέγαμε 
εμείς προηγουμένως, την περασμένη φορά, ότι δε χρειαζόταν καν η τροποποίηση του συντάγματος.  Γι’ αυτό 
τον λόγο ούτως ή άλλως η ΕΔΕΚ θα καταψηφίσει είτε τώρα είτε σε μία εβδομάδα τη νομοθεσία αυτή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Και τελευταίος ομιλητής, κύριε Αποστόλου, εσείς;  Θέλετε τον λόγο, κύριε Αποστόλου;  Όχι. 

 Ωραία, ευχαριστώ πολύ, πάμε για ψήφιση. 

 Πρώτα θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες, που αφορούν το υπ’ αριθμόν 3 νομοσχέδιο.  Θα τις βάλουμε 
ξεχωριστά, κύριε Παπαγιάννη, γιατί αφορούν διαφορετικά άρθρα.   

 Η πρώτη -να μου επιτρέψετε να το χειριστώ, κύριε Γεωργίου- αφορά την απάλειψη της απαίτησης 
κατοχής πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας ως προσόντος των δικαστών του Εμπορικού 
Δικαστηρίου. 
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Προτεινόμενες τροπολογίες των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου, Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη 
Ιωάννου εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικού 

Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019»  
Α. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 5 του νομοσχεδίου, ώστε να διαγραφεί στο τέλος 

αυτού η φράση «και έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας». 

Σημειώσεις:  

α. Απάλειψη της απαίτησης κατοχής πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας ως προσόντος των 
δικαστών του Εμπορικού Δικαστηρίου.  

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα μία ψήφους εναντίον, τέσσερις υπέρ και τέσσερις αποχές, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη τροπολογία. 

Β.  Γίνεται εισήγηση για διαγραφή του άρθρου 15 του νομοσχεδίου. 

Σημειώσεις:  
α. Απάλειψη της δυνατότητας χρήσης της αγγλικής γλώσσας ενώπιον του Εμπορικού Δικαστηρίου. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα μία ψήφους εναντίον, τέσσερις υπέρ και τέσσερις αποχές, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη τροπολογία. 

Γ. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 21 του νομοσχεδίου, ώστε να διαγραφεί στο τέλος αυτού 
 η φράση «και έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας». 
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Σημειώσεις:  
α. Απάλειψη της απαίτησης κατοχής πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας ως προσόντος των 

δικαστών του Ναυτοδικείου. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα μία ψήφους εναντίον, τέσσερις υπέρ και τέσσερις αποχές, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωρούμε στην τέταρτη τροπολογία. 

Δ. Γίνεται εισήγηση για διαγραφή του άρθρου 29 του νομοσχεδίου. 

Σημειώσεις:  

α. Απάλειψη της δυνατότητας χρήσης της αγγλικής γλώσσας ενώπιον του Ναυτοδικείου. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα μία ψήφους εναντίον, τέσσερις υπέρ και τέσσερις αποχές, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Και πάμε στην ψήφιση του νόμου. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 3 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

  Ίδρυση, δικαιοδοσία και σύνθεση του Εμπορικού Δικαστηρίου.  Άρθρο 3. 

  Τόπος συνεδρίας και περίοδος συνεδριών του Εμπορικού Δικαστηρίου.  Άρθρο 4. 
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  Προσόντα διορισμού Δικαστή του Εμπορικού Δικαστηρίου.  Άρθρο 5. 

  Καθεστώς Δικαστή του Εμπορικού Δικαστηρίου.  Άρθρο 6. 

  Μισθοδοσία και όροι υπηρεσίας Δικαστή του Εμπορικού Δικαστηρίου.  Άρθρο 7. 

  Διαβεβαίωση και όρκος Δικαστή του Εμπορικού Δικαστηρίου.  Άρθρο 8. 

  Προσωρινός διορισμός Δικαστή του Εμπορικού Δικαστηρίου.  Άρθρο 9. 

  Διορισμός δικαστικών υπαλλήλων του Εμπορικού Δικαστηρίου.  Άρθρο 10. 

  Αρμοδιότητα και εξουσίες των Δικαστών του  Εμπορικού Δικαστηρίου.  Άρθρο 11. 

  Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου.  Άρθρο 12. 

  Μεταφορά και παραπομπή υποθέσεων.  Άρθρο 13. 

  Διαδικασία ενώπιον του Εμπορικού Δικαστηρίου.  Άρθρο 14. 

  Γλώσσα ενώπιον του Εμπορικού Δικαστηρίου.  Άρθρο 15. 

  Έφεση κατά αποφάσεων του Εμπορικού Δικαστηρίου.  Άρθρο 16. 

  Διαδικαστικός κανονισμός αναφορικά με το παρόν Μέρος.  Άρθρο 17. 

  Ίδρυση, δικαιοδοσία και σύνθεση του Ναυτοδικείου.  Άρθρο 18. 

  Τρόπος άσκησης της δικαιοδοσίας του Ναυτοδικείου.  Άρθρο 19. 

  Τόπος συνεδρίας και περίοδος συνεδριών του Ναυτοδικείου.  Άρθρο 20. 

  Προσόντα διορισμού Δικαστή του Ναυτοδικείου.  Άρθρο 21. 

  Καθεστώς Δικαστή του Ναυτοδικείου.  Άρθρο 22. 

  Μισθοδοσία και όροι υπηρεσίας Δικαστή του Ναυτοδικείου.  Άρθρο 23. 

  Διαβεβαίωση και όρκος Δικαστή του Ναυτοδικείου.  Άρθρο 24. 

  Προσωρινός διορισμός Δικαστή του Ναυτοδικείου.  Άρθρο 25. 

  Διορισμός δικαστικών υπαλλήλων του Ναυτοδικείου.  Άρθρο 26. 

  Κατά τόπον αρμοδιότητα του Ναυτοδικείου.  Άρθρο 27. 

  Διαδικασία ενώπιον του Ναυτοδικείου.  Άρθρο 28. 

  Γλώσσα ενώπιον του Ναυτοδικείου.  Άρθρο 29. 

  Έφεση κατά αποφάσεων του Ναυτοδικείου.  Άρθρο 30. 

  Διαδικαστικός κανονισμός αναφορικά με το παρόν Μέρος.  Άρθρο 31. 

  Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 32. 

  Μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 33. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

  Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

  Επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

  Καμία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, επτά εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

  Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και 
Ναυτοδικείου Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

  Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

  Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

  Επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

  Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

  Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, επτά εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

  Έχετε τον λόγο, κύριε Κουλία.  Δικαιολόγηση ψήφου; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

  Μπράβο, κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο, για να δικαιολογήσω την ψήφο μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Κάτι ξέρουμε και εμείς!  Βεβαίως, σας ακούμε. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

  Όταν ψηφίσω εναντίον, συνταγματικώς και κοινοβουλευτικώς μπορώ να αιτιολογήσω την ψήφο μου. 

  Δε φαντάστηκα καμία φορά μετά την αγγλοκρατία ότι σε τούντην αίθουσα και στο κοινοβούλιο θα 
αποφασίζαμε να αλλάξουμε τη γλώσσα των δικαστηρίων μας, ό,τι είδους δικαστήριο και να είναι τούτο, εν 
ονόματι του κέρδους.  Ξέρετε πόσες δουλειές έχεις να κερδίζεις, άμαν απεμπολήσεις τις αρχές σου;  Αλλά τη 
γλώσσα;  Νομίζω τούτη τη φορά το κοινοβούλιο επάτησε επί της Αγίας Τραπέζης.  Είναι τραγικό, εθνικό 
σφάλμα να αλλάξουμε τη γλώσσα, για να προσελκύσουμε επενδυτές.  Ε, άμαν εξεκινήσετε έτσι, κύριε…  Να 
δούμε πόσες άλλες δουλειές εννά αλλάξουμε, για να προσελκύουμε επενδυτές.  Το θεωρώ μεγάλο ιστορικό 
σφάλμα, το οποίο θα κληθεί ο τόπος να το πληρώσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουλία. 

  Ναι, κύριε Τορναρίτη.   

  Αιτιολόγηση ψήφου;  Μα, ψηφίσατε υπέρ, έντζιε δικαιούστε. 

 Ναι, κύριε Τορναρίτη.  Αιτιολόγηση ψήφου; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ε, μα, ψήφισε υπέρ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Μα, ψηφίσατε υπέρ, έντζιε δικαιούστε. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Έχω την εντύπωση, είμαι ο πρόεδρος της οικείας επιτροπής... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, να σας δώσουμε ένα... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 ...δεν ήταν παρών ο συνάδελφος, μπορεί να μην το γνωρίζει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά να μην μπούμε τώρα στον διάλογο. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ένα λεπτό.  Όχι, δε θα μπούμε πουθενά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ:  

 ...απλώς θα πω αυτά που πραγματικά επισυνέβησαν και όχι αυτά που αντιλήφθηκε ο αγαπητός 
συνάδελφος. 

 Δεν αλλάξαμε την όποια γλώσσα.  Η γλώσσα μας παραμένει η ελληνική.  Θέλουμε βελτίωση;  Να τα 
δούμε με τον υπουργό και το Υπουργείο Παιδείας. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) 

 Κύριε Κουλία, σας παρακαλώ, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Απλούστατα, δώσαμε το δικαίωμα της χρήσης και της αγγλικής γλώσσας, όταν και εφόσον ζητηθεί 
από έναν διάδικο και όταν αποφασίσει το δικαστήριο, πράγμα το οποίο εφαρμόστηκε και στη Γαλλία και στην 
Ολλανδία και στις πλείστες όσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τα είπαμε πολλές φορές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αλλά ξαναμπαίνουμε στη συζήτηση και στην ουσία.  Θα μου επιτρέψετε να αποφασίσω ότι δε θα 
επιτρέψω τον οποιοδήποτε διάλογο.  Έληξε η συζήτηση.  Περάσαμε δύο ώρες στην προηγούμενη... 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 4 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 22Β.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 64Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του Παραρτήματος.  Άρθρο 6. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να εικάσω ότι είναι η ίδια ακριβώς αναλογία με πριν; 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο υπέρ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα δύο υπέρ.  Έχουμε κάποιους που είναι εκτός της αίθουσας. 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Αιτιολόγηση ψήφου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δικαιούστε αιτιολόγηση ψήφου για ένα λεπτό. 

 Δύο ώρες στην προηγούμενη ολομέλεια να τα συζητάμε, ακούστηκαν όλα τα επιχειρήματα, αποφάσισε 
αυτή η Βουλή, αυτή η ολομέλεια εν τη σοφία της.  Οι όποιες απόψεις απόλυτα σεβαστές. 

 Κύριε Ευσταθίου, για ένα λεπτό μόνο, σας παρακαλώ. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Καταψήφισε η ΕΔΕΚ και την τροποποίηση του συντάγματος και τον παρόντα νόμο, γιατί ακριβώς στη 
Γαλλία δεν τροποποιήθηκε το σύνταγμα, για να εισαχθεί από την πίσω πόρτα η Αγγλική! 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, έχετε αναφερθεί και εκτενώς στην ομιλία σας την προηγούμενη φορά. 

 Τα υπ’ αριθμόν 5 έως 8 θέματα αποσύρονται και επανακατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία.  Δε 
θα προχωρήσουμε στην πρόταση νόμου, γιατί δεν κηρύχθηκε επείγουσα.   

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1. 1. Ο περί της Σήμανσης της Εξοικονόμησης 
Καυσίμου και άλλων Παραμέτρων των 
Ελαστικών Επισώτρων Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.085-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

2. 2. Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.086-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

3.  Ο περί Διενέργειας Εράνων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.087-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

4.  Οι περί του Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων - Θέση Υγειονομικού Μηχανικού  
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.042-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής  

Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

5.  Οι περί Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 
- Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.043-2022). 

Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

6.  Οι περί Κυπριακού  
Πρακτορείου Ειδήσεων (Ταμείο 
Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.044-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

Επανακατάθεση 
7.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 

Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των 
Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην 
Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους 
Εγκαταστάσεις Καύσης) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.026-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

8.  Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-
Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.027-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

9.  Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.007-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

10.  Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας 
Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) 
(Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 



 
 

1958 
 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.028-2022). Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

11.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί)  
(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.029-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

12.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση 
Ερευνητικών  
Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.009-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

13.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Ερευνητικές Μονάδες) 
 (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.010-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

14. 14. Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών και 
Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής 
Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.011-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

15. 15. Οι περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.013-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

16. 16. Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση 
Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.087-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής  

Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

17. 17. Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση 
Αποβλήτων από Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής  

Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

18. 18. Ειδικά εντάλματα πληρωμής (αρ. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 και 20) με έγκριση του 
Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 6 
Μαΐου 2022, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
των Κανονισμών 14 και 15 των περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Κανονισμών 
του 2016 και των διατάξεων του άρθρου 
63 του περί της  
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 
2014 [Νόμος αρ. 20(Ι) του 2014], καθώς 
και τις διατάξεις του εδαφίου (3) του 
άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 
2022 Νόμου του 2021 [Νόμος αρ. 56(ΙΙ) 
του 2021]. 
(Αρ. Φακ. 13.04.001).  

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  
1. Ο περί Σκύλων  

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.086-2022). 

Κωστή Ευσταθίου  

εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 



 
 

1959 
 

και 

Αλεξάνδρα Ατταλίδου  

εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

2. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.087-2022). 

Κωστή Ευσταθίου  

εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ  

και 

Αλεξάνδρα Ατταλίδου  

εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

3. Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για 
Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.088-2022). 

Πανίκο Λεωνίδου  

εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Κόμματος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

4. Ο περί Οδικής Ασφάλειας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.089-2022). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

5. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.090-2022). 

Πανίκο Λεωνίδου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

6. Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.091-2022). 

Νίκο Γεωργίου  

εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού 
Συναγερμού  

και 

Ανδρέα Πασιουρτίδη  

εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

7. Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
(Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 
(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.092-2022). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-
Παθόντων 

8. Ο περί του Σχολικού  
Εκφοβισμού και της Εκφοβιστικής 
Συμπεριφοράς σε Σχολικούς και Άλλους 
Συναφείς Χώρους (Ποινικοποίηση, 
Καταστολή και Αναμόρφωση) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.093-2022). 

Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρο 
Βουλής των Αντιπροσώπων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

9. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.094-2022). 

Χρίστο Χρίστου, Λίνο 
Παπαγιάννη και Σωτήρη 
Ιωάννου  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 



 
 

1960 
 

εκ μέρους του Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.276, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Χρίστου Σενέκη  

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΓΕΣΥ αναφορικά με την πάθηση της ελεφαντίασης. 

 Πιο συγκεκριμένα, κατά πόσο εντάσσεται στο ΓΕΣΥ η φαρμακευτική αγωγή αυτής της πάθησης και αν 
καλύπτονται χρηματικά οι εγχειρήσεις και άλλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.277, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα 
αναφορικά με το σύστημα στενοτύπησης που υπάρχει και εφαρμόζεται στα δικαστήρια: 

1. Ποιο είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται; 

2. Ποιος είναι υπεύθυνος για διεκπεραίωση αυτής της εργασίας; 

3. Ποιο το κόστος τα τελευταία πέντε χρόνια για αυτή την εργασία; 

4. Με ποια διαδικασία δόθηκαν οι προσφορές και πότε λήγει η σύμβαση; 

5. Ποιες οι σκέψεις για αλλαγή, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του συστήματος, το προϋπολογιζόμενο 
κόστος και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του νέου συστήματος;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.278, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  

 «Εντός του 2021 το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προκήρυξε το σχέδιο χορηγιών 
με τίτλο "Ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας στις 
κατοικίες για το έτος 2021 (θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή συνδυασμός των δύο)" 
με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €7.310.000. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των 
αιτήσεων που δέχθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, πόσες εξ αυτών εγκρίθηκαν, σε τι 
συγκεκριμένα αφορούσαν, καθώς επίσης και αν έχει δαπανηθεί όλο το ποσό που διετίθετο για το σχέδιο αυτό. 
Τέλος, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για τον προγραμματισμό του υπουργείου που αφορά τις 
προκηρύξεις για το 2022 και το 2023.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.279, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Σταύρου Παπαδούρη 

 «Έχω λάβει σωρεία παραπόνων από πολίτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ή σκοπεύουν να το 
πράξουν, ώστε να διεκδικήσουν τη χορηγία που προκύπτει από τη στεγαστική πολιτική του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

 Όπως έχω μελετήσει το εν λόγω σχέδιο, υπάρχει ένας όρος που αναφέρει πως ο αιτών δεν πρέπει να 
κατέχει κατοικία μέχρι και 5 χρόνια πριν από την αίτησή του. Παρ’ όλο που εκ πρώτης αντιλαμβάνομαι τον 
λόγο ύπαρξης του όρου αυτού, δυστυχώς η πρόνοια αυτή έχει αφαιρέσει το δικαίωμα από οικογένειες που 
είτε οικειοθελώς παραχώρησαν την πρώτη τους κατοικία για εξόφληση δανείου είτε την έχασαν μέσω 
διαδικασίας πλειστηριασμού και τώρα δεν μπορούν αυτές οι οικογένειες να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους σε 
ορεινή και ημιορεινή περιοχή ούτε έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν πίσω στα χωριά των παππούδων 
τους. Το ίδιο ισχύει και για οικογένειες που έχουν οικειοθελώς πωλήσει την κατοικία τους για εξόφληση 
δανείου, με αποτέλεσμα το ποσό πώλησης να έχει δοθεί εξ ολοκλήρου ή κατά το πλείστον προς εξόφληση 
δανείου. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τελεί εν γνώσει 
του αυτή η αδυναμία του σχεδίου στήριξης και αν υπάρχει πρόθεση να αναθεωρηθεί με την προσθήκη ειδικών 
κριτηρίων, ώστε να δικαιούνται να διεκδικήσουν και να λάβουν το βοήθημα τέτοιες οικογένειες, που έχουν 
χάσει το σπίτι τους και επιθυμούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους εκτός πόλης.» 



 
 

1961 
 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.280, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα 
που λαμβάνονται και τα διαβήματα που γίνονται για τη διευκόλυνση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
ή/και αναπηρίες οι οποίοι πρόκειται να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.132, ημερομηνίας 2 

Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρύση Παντελίδη 
 «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα: 

2. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για ανάθεση του έργου συντήρησης του παλαιού κτηρίου του Α΄ 
Δημοτικού Αγίου Δομετίου σε ιδιώτη μελετητή, έμπειρο στα θέματα διατηρητέων κτηρίων, όμως δεν υπήρξε 
ανταπόκριση. 

3. Με επιστολή μας προς τη Σχολική Εφορεία Αγίου Δομετίου, στις 29 Ιουλίου 2021, ζητήσαμε από τη 
Σχολική Εφορεία όπως προχωρήσει στην εξεύρεση έμπειρου για διατηρητέες οικοδομές μελετητή και στην 
ανάθεση ετοιμασίας μελέτης από μέρους του.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.157, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2022, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά  

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

2. Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, πραγματοποίησε τα τελευταία 3 χρόνια (2019-2021) 
στοχευμένες επιθεωρήσεις σε παγκύπρια κλίμακα, σε εργοδότες που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις 
εστίασης και ψηφιακές πλατφόρμες και απασχολούν προσωπικό ως διανομείς φαγητού, των οποίων τα 
αποτελέσματα επισυνάπτονται στο συνημμένο Παράρτημα I. 

3. Πέραν της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, στοχευμένες επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται και από το 
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Λόγω, όμως, των 
περιορισμών και των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκαν ένεκα της πανδημίας Covid-19, η τελευταία 
φορά που πραγματοποιήθηκε τέτοια εκστρατεία ήταν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2019. 

4. Στόχος της πιο πάνω εκστρατείας ήταν η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις πρόνοιες της 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίας και ειδικότερα ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις διατάξεις 
της. 

5. Κατά την εκστρατεία του 2019 πραγματοποιήθηκαν 99 επιθεωρήσεις σε ξενοδοχεία, 123 σε εστιατόρια 
και 35 σε υποστατικά διανομής έτοιμων φαγητών. Κατά τις επιθεωρήσεις διαφάνηκε ότι σε ποσοστό 54% 
περίπου των υποστατικών διανομής έτοιμων φαγητών που επιθεωρήθηκαν, περιλαμβανόταν στη γραπτή 
εκτίμηση των κινδύνων, ο κίνδυνος από τη χρήση μοτοσυκλέτας, ενώ λαμβάνονταν μέτρα για μείωση του εν 
λόγω κινδύνου στο 80% περίπου των υποστατικών αυτών. Ως εκ τούτου, για τις 

παραβάσεις που εντοπίζονταν έγιναν προφορικές συστάσεις ή/και στάλθηκαν επιστολές ή/και εκδόθηκαν 
Ειδοποιήσεις Βελτίωσης για συμμόρφωση. 

6. Όσον αφορά στον αριθμό των μισθωτών και αυτοεργοδοτουμένων που εργάζονται ως διανομείς 
φαγητού και προϊόντων σε επιχειρήσεις εστίασης και σε ψηφιακές πλατφόρμες, πληροφορείστε ότι σύμφωνα 
με τα αρχεία του Μηχανογραφημένου Συστήματος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τις 
21.3.2022 υπήρχαν εγγεγραμμένοι 5932 μισθωτοί, των οποίων οι εργοδότες εμπίπτουν στην οικονομική 
δραστηριότητα “Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες” και 1412 μισθωτοί, των οποίων οι 
εργοδότες εμπίπτουν στην οικονομική δραστηριότητα “Δικτυακές Πύλες”. Σημειώνεται ότι δεν τηρείται για 
κάθε μισθωτό κώδικας επαγγέλματος, αφού κάτι τέτοιο δεν απαιτείται από τη νομοθεσία και ως εκ τούτου οι 
επιχειρήσεις δεν είναι αναγκαίο να ενημερώνουν τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον σκοπό αυτό. 

7. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα αρχεία του Μηχανογραφημένου Συστήματος των Υπηρεσιών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, κατά τις 10.3.2022 υπήρχαν εγγεγραμμένοι 1006 αυτοτελώς εργαζόμενοι με κώδικα 
επαγγέλματος “Κλητήρες, διανομείς και αχθοφόροι αποσκευών και πακέτων, αχθοφόροι αποσκευών σε 
ξενοδοχεία κ.λπ.”. Σημειώνεται δε, ότι δεν τηρείται ξεχωριστός κώδικας που να ανταποκρίνεται επακριβώς 
στην κατηγορία των διανομέων φαγητού και άλλων προϊόντων σε επιχειρήσεις εστίασης και ψηφιακές 
πλατφόρμες. 
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8. Στην παρούσα επισυνάπτονται ως Παράρτημα II πίνακες, στους οποίους παρουσιάζονται τα 
αναφερόμενα στοιχεία. 

9. Τέλος, σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022 παραχωρήθηκαν από το Τμήμα Εργασίας 
478 άδειες, οι οποίες είναι σε ισχύ, για απασχόληση αλλοδαπών στο επάγγελμα του διανομέα φαγητού, εκ 
των οποίων οι 465 αφορούν σε αιτητές ασύλου, ενώ οι λοιπές 13 σε αλλοδαπούς φοιτητές. 

10. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένει στη διάθεσή σας για τυχόν 
διευκρινίσεις.» 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.    

  Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση. 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.178, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 

2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή   
 «Αναφέρομαι στο ερώτημα που αφορά την πρόκληση ζημιών από ανεξέλεγκτη βόσκηση 

αιγοπροβάτων στην Κοινότητα Τραχυπέδουλας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

(α) Ο έλεγχος και η φροντίδα των αιγοπροβάτων κατά την βόσκησή τους έξω από περίκλειστο χώρο των 
κτηνοτροφικών υποστατικών ρυθμίζεται από τον περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και 
Έλεγχος) Νόμο (ΚΕΦ. 91) του 1965.  Με βάση την υπό αναφορά νομοθεσία, η αρμοδιότητα χορήγησης 
κατάλληλης άδειας σε κτηνοτρόφους για να βόσκουν τα ζώα τους εκτός του περίκλειστου χώρου ως 
επίσης, και η ευθύνη σε συνεργασία με την οικεία Τοπική Αρχή, για την ορθή εφαρμογή του Νόμου 
αφορά τον Έπαρχο της εν λόγω Επαρχίας. 

(β) Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας, συστήνεται όπως οι επηρεαζόμενοι 
ιδιοκτήτες των γεωργικών τεμαχίων, σε συνεργασία με την οικεία Τοπική Αρχή, προβαίνουν άμεσα σε 
καταγγελία στην Αστυνομία, ώστε οι παραβάτες της νομοθεσίας να διώκονται.  Το Τμήμα Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών διατηρεί μητρώο ζώων και είναι σε θέση να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη των ζώων που 
προκαλούν τις καταστροφές, εάν το περιστατικό καταγγελθεί άμεσα. 

(γ) Τέλος, σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στη Συνεδρία του στις 16/10/2018, ασκώντας τις 
εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 3(1) του περί Αγροφυλάκων Νόμου, μετά από σύσταση 
του Έπαρχου Πάφου, αποφάσισε όπως οι κοινότητες Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, Κοιλίνεια, Στατός-
Άγιος Φώτιος, Σαλαμιού, Γαλαταριά, Πενταλιά, Τραχυπέδουλα, Αμαργέτη και Νατά, ενωθούν σε 
σύμπλεγμα για τους σκοπούς υλοποίησης του εν λόγω Νόμου και προχωρήσουν από κοινού στην 
εξασφάλιση υπηρεσιών δύο αγροφυλάκων οι οποίοι θα επιλαμβάνονται προβλημάτων στις γεωργικές 
περιοχές που εμπίπτουν στις εν λόγω κοινότητες. 

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης 
Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.180, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022, της βουλευτού 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 
 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας και σας πληροφορώ ότι η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως απάντησε στη σχετική επιστολή του Ευρωπαίου Επιτρόπου για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και 
την Αλιεία με την πιο κάτω επιστολή της, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2021 και αρ. φακ. 02.15.003: 

 “Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 12.10.2021, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, και με την 
παρούσα σας υποβάλλω τις απόψεις/σχόλια μου επί των θεμάτων που εγείρονται στην επιστολή σας και 
αφορούν κυρίως τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της παγίδευσης προστατευόμενων 
πτηνών και τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο του 2003 (Ν. 
152(I)/2003): 

 Καταρχάς, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η πάταξη του φαινομένου της παράνομης παγίδευσης 
πτηνών και η εφαρμογή του εν λόγω Νόμου αποτελεί προτεραιότητα τόσο δική μου όσο και της Κυβέρνησης. 
Πέρα από τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών, τα οποία αναφέρονται στην επιστολή του με 
αρ. φακ. 02.15.010.004.002 και ημερ. 11 Νοεμβρίου 2021, έχω δώσει οδηγίες στον Αρχηγό Αστυνομίας για 
εντατικοποίηση των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σε περιοχές όπου το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται πιο έντονο και για επίδειξη μηδενικής 
ανοχής σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας.  

 Επιπλέον, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν διερευνηθεί 173 
υποθέσεις παράνομης παγίδευσης πτηνών σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία 6, Λεμεσός 3, 
Λάρνακα 122, Πάφος 8, Αμμόχωστος 27 και Μόρφου 7).  Επισυνάπτεται αντίγραφο της επιστολής της 
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Αστυνομίας με αρ. φακ. 02.15.001 και ημερ. 16 Νοεμβρίου 2021, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά όλες 
οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν, καθώς και το αποτέλεσμα της διερεύνησης. 

 Η συνεργασία της Αστυνομίας με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας για τον εντοπισμό παραβατών έχει 
ενισχυθεί σημαντικά και για τον καλύτερο συντονισμό της συνεργασίας αυτής, έχει οριστεί ως σημείο επαφής 
ο Βοηθός Διοικητής της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης. Περαιτέρω, η Αστυνομία παρέχει 
συνδρομή, όπου χρειαστεί, στην έκδοση ενταλμάτων έρευνας και στις έρευνες προσώπων με εγκληματικό 
παρελθόν. 

 Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις κρίνετε 
αναγκαίες.”» 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.    

 Αντίγραφό τους δόθηκε στη βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση. 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.187, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2022, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτησή σας, που αφορά σε αίτημα της κοινότητας Σαλαμιούς για 
επιδιόρθωση του οδοστρώματος του δρόμου Χολετριών-Σαλαμιούς, και σας πληροφορώ ότι εντός του 
τρέχοντος έτους 2022 θα γίνουν από το Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Δημοσίων Έργων Πάφου τοπικές 
επιδιορθώσεις στα σημεία που χρήζουν επιδιόρθωσης.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.190, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2022, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 
«Αναφέρομαι στην ερώτησή σας που αφορά το έργο κατασκευής του παρακαμπτήριου δρόμου Ζυγίου 

και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Το έργο είναι Πολεοδομικό και ετοιμάστηκε ρυθμιστικό σχέδιο από το Τμήματος και Οικήσεως το οποίο 
οριστικοποιήθηκε το 2006.  Ακολούθως, με βάση το ρυθμιστικό σχέδιο, έγινε μελέτη από το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων η οποία ολοκληρώθηκε το 2008 και στάληκε στις Υπηρεσίες και στο Κτηματολόγιο 
για τις δικές τους μελέτες και για προώθηση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης, αντίστοιχα. 

3. Σε μεταγενέστερο στάδιο αποφασίστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως η αναθεώρηση του 
αρχικού σχεδιασμού για λόγους που εμπίπτουν στη δική του αρμοδιότητα και αφορούν θέματα 
πολεοδομικής και χωροθετικής πολιτικής. 

4. Ο περαιτέρω προγραμματισμός για την ετοιμασία νέου ρυθμιστικού σχεδίου θα γίνει από το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο θα αποφασίσει και για τον τρόπο υλοποίησης του έργου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.192, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 
 «Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ, ότι όλες οι 
Τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές είναι μηχανογραφημένες στο σύστημα 
μηχανογράφησης (TCL), το οποίο επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα δεδομένα της ηλεκτρονικής βάσης του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (CILIS), με τελευταία ενημέρωση τον Οκτώβριο του 2016. Κατά 
το συγχρονισμό εξήχθηκαν αναφορές, οι οποίες περιλαμβάνουν τεμάχια που δεν μπορούσαν να 
εκσυγχρονιστούν αυτόματα και εκσυγχρονίζονται σταδιακά. 

2. Περαιτέρω σας πληροφορώ, ότι το σύστημα μηχανογράφησης δεν εξυπηρετεί πλήρως σε πραγματικό 
χρόνο, καθώς δεν υπάρχει μόνιμη διασύνδεση με το σύστημα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
(CILIS), με αποτέλεσμα να υπάρχει αναντιστοιχία στις αλλαγές στοιχείων Τ/Κ τεμαχίων π.χ. περιπτώσεις 
επαναχωρομετρήσεων και εκσυγχρονισμού των εγγραφών, όπου η ενημέρωση του ηλεκτρονικού 
συστήματος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών δεν γίνεται αυτόματα και απαιτείται εξειδικευμένη 
εργασία.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.198, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

«Αναφέρομαι στην ερώτησή σας που αφορά στο αίτημα της κοινότητας Γιαλιάς για επιδιόρθωση του 
οδοστρώματος του δρόμου που οδηγεί προς το μοναστήρι της Παναγίας Χρυσογιαλιώτισσας και σας 
πληροφορώ τα ακόλουθα: 
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2. Ο εν λόγω δρόμος δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για 
αγροτικό χωματόδρομο, μήκους 5-6 χλμ. περίπου, ο οποίος υπάγεται στην αρμοδιότητα της 
Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου και του Τμήματος Δασών. 

3. Το συγκεκριμένο αίτημα τέθηκε παλαιότερα από την κοινότητα και το Τμήμα Δημοσίων Έργων είχε 
προχωρήσει εντός του 2018 στην ετοιμασία προκαταρκτικής εκτίμησης για την ασφαλτόστρωση 
τμήματος 4 χλμ. μόνο και το κόστος ξεπερνούσε το €1 εκατομ. 

4. Δεδομένου του κόστους του έργου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων αδυνατεί να αναλάβει την προώθηση 
του από το κονδύλι των δρόμων προς Αρχαία Μνημεία από το οποίο χρηματοδοτούνται συνήθως 
μικρά βελτιωτικά έργα. Ως εκ τούτου, έγινε εισήγηση προς την κοινότητα να απευθυνθεί τόσο στην 
Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου όσο και στο Τμήμα Δασών για βελτίωση του δρόμου, έτσι ώστε να 
διατηρείται σε καλή κατάσταση έστω και ως χωματόδρομος. Σημειώνεται ότι η Επαρχιακή Διοίκηση 
Πάφου έχει ασφαλτοστρώσει μέρος του εν λόγω δρόμου.» 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Μαΐου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.206, ημερομηνίας 1ης 

Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτησή σας και σας ενημερώνω τα ακόλουθα: 

2. Όπως ενημερώθηκε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη Συνεδρία της 
ημερομηνίας 10/4/2019, και εν συνεχεία ο δήμαρχος και άλλες αρχές και φορείς της Λάρνακας, σε συνάντηση 
που είχαμε, στις 10/7/2020, πρόβλημα στην υλοποίηση του εν λόγω έργου έχει δημιουργηθεί από τη στιγμή 
που το Πανεπιστήμιο Κύπρου άλλαξε την αρχική εκτίμηση κόστους του έργου (επισυνάπτεται ως 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) και από 25 εκατομμύρια ευρώ (55 εκατομμύρια κόστος με εκτίμηση εσόδων 30 
εκατομμυρίων σε βάθος δεκαετίας) υπέβαλε νέα εκτίμηση κόστους (επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) 
ύψους πέραν των 100 εκατομμυρίων ευρώ (με εκτίμηση εσόδων 3,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος 
δεκαετίας). 

3. Εξάλλου, πρόσθετος λόγος για τον οποίο μέχρι στιγμής δεν μπορούσε να προχωρήσει η υλοποίηση 
του έργου είναι η εγκατάλειψη του αρχικού χώρου στον οποίο προβλεπόταν να ανεγερθεί η σχολή και στον 
οποίο αναφερόταν -μετά από συνεννοήσεις- και η εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

4. Η Κυβέρνηση είναι πάντα έτοιμη να υλοποιήσει τον αρχικό σχεδιασμό, εφόσον το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου συμφωνεί και αποδέχεται να προχωρήσει στη δημιουργία Σχολής στη βάση της αρχικής εκτίμησης 
που είχε δοθεί και ο Δήμος Λάρνακας μπορεί να κάνει τις διευθετήσεις για το χώρο ανέγερσης, όπως ήταν οι 
αρχικές διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.» 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.    

  Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση. 

Απάντηση ημερομηνίας 9 Μαΐου 2022 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.232, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας του 
Σχεδίου με τίτλο “Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών μέχρι 3 ετών και 8 μηνών”, το οποίο 
είχε εξαγγείλει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Μάιο 2021 και το οποίο αποσκοπεί 
στην ενίσχυση οικογενειών, μέσω της επιδότησης υπηρεσιών φροντίδας εξαρτώμενων παιδιών ηλικίας μέχρι 
και 3 ετών και 8 μηνών. 

3. Προϋπόθεση για την επιδότηση θα αποτελεί η φοίτηση του παιδιού σε εγκεκριμένες δομές φροντίδας 
(κοινοτικοί/ιδιωτικοί βρεφοπαιδοκομικοί σταθμοί, κατ’ οίκον παιδοκόμοι) και η ομάδα στόχου δύναται να 
περιλαμβάνει μέχρι και 15 χιλιάδες περίπου παιδιά ηλικίας μέχρι 3 ετών και 8 μηνών, στη βάση οικονομικών 
κριτηρίων. 

4. Η υλοποίηση του προτεινόμενου Σχεδίου αναμένεται να έχει πολλαπλά και πολλαπλασιαστικά οφέλη 
ως προς την υποστήριξη της ευρύτερης δημογραφικής πολιτικής του κράτους, την αύξηση του ποσοστού 
παιδιών που φοιτούν σε εγγεγραμμένες δομές ημερήσιας παιδικής φροντίδας, την ενίσχυση Κοινωνικής 
Δικαιοσύνης ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας για όλα τα παιδιά της ομάδας στόχου, 
τη συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, την ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας οι οποίοι 
επιβαρύνονται με τη φροντίδα εξαρτώμενων μελών (παιδιών) της οικογένειάς τους, κυρίως γυναίκες καθώς 
και την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής αδρανούς εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας. 
Επιπρόσθετα, διευκολύνεται η παραμονή εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση 
παιδιού ή παιδιών ενώ αντιμετωπίζεται η μέχρι σήμερα αδήλωτη εργασία στον κλάδο της παροχής φροντίδας 
σε παιδιά, η οποία σε πολλές περιπτώσεις υπολείπεται και ποιοτικά.  Συνδεόμενος στόχος είναι και η αύξηση 
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της παροχής προσβάσιμων, προσιτών, ευέλικτων και ποιοτικών υπηρεσιών παιδικής φροντίδας για βρέφη 
και νήπια ηλικίας μέχρι 3 ετών και 8 μηνών και η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιοτικής φροντίδας 
και εκπαίδευσης προς τα παιδιά αυτά. 

5. Το Σχέδιο έχει παρουσιαστεί στους Κοινωνικούς Εταίρους στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού 
Σώματος και εφόσον οριστικοποιηθεί, θα υποβληθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.238, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 

2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  
«Αναφέρομαι στο ερώτημα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

Οι Επαρχιακές Επιτροπές Ευημερίας των Ζώων και η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή, έχουν 
συγκροτηθεί με Γνωστοποιήσεις του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, όπως 
προβλέπεται από τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στο 
Μέρος II του Τρίτου Παραρτήματος της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Επαρχιακές 
Επιτροπές έχουν πραγματοποιήσει αριθμό συνεδριάσεων και από την πρώτη συνεδρία της κάθε μιας, έχει 
οριστεί ο εκπρόσωπος τους στην Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή, η οποία έχει πραγματοποιήσει την 
πρώτη της συνεδρία στις 14/02/2022. 

 Τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής, περιλαμβάνονται 
στους επικαιροποιημένους Πίνακες που ακολουθούν: 

 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΖΩΩΝ 

Λευκωσίας Λεμεσού Λάρνακας Αμμοχώστου Πάφου 

1 Πρόεδρος (Επαρχιακός 

 Κτηνιατρικός Λειτουργός ή 
Κτηνιατρικός Λειτουργός) 

Σωτηρία 
Γεωργιάδου 

Ντίνος 
Οικονομίδης 

Έλενα 
Γεωργίου 

Ανδρέας 
Σάουρος 

Όλγα 
Περικέντη 

2 Κτηνιατρικός Λειτουργός Μάριος 
Πατσαλής 

Νίκος Ζαβρός Παύλος 
Παπαδόπου
λος 

Αλέξανδρος 
Σκουρίδης 

Γαβριήλ 
Γιάγκου 

3 Εκπρόσωπος της Αστυνομίας 
Κύπρου 

Αστέρω 
Κατσαμπά 

Άριστος 
Αριστείδου 

Μενέλαος 
Αντωνίου 

Φλώρα 
Μολέσκη 

Μαρία 
Νεοκλέους 

4 Κτηνίατρος που ορίζεται από το 
Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου 

Παναγιώτης 
Κωνσταντίνου 

Δήμητρα 
Σωφρονίου 

Παντελίνα 
Υπερμάχου 

Μάριος 
Λιόγρης 

• Σωτήρης 
Γουσιόπου
λος 

5 Κτηνίατρος που ορίζεται από 
επαγγελματικό φορέα 

κτηνιάτρων 

Τατιάνα 
Χριστοφίδου 

Αντώνης 
Θεοδωρίδης 

Ουρανία 
Τζάκσον 

Αδάμος 
Ζάρτηλας 

Χρήστος 
Γιαπάνης 

6 Εκπρόσωπος Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

Έφη 
Χατζηκωστή 

Δημήτρης 
Οεοτής 

Χάρης 
Ιωάννου 

Γιώργος 
Κοντοζής 

Γεώργιος 
Τσέλεπος 

7 Εκπρόσωπος Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

Άρης 
Κωνσταντίνου 

Λευτέρης 
Περικλή 

Χριστόδουλο
ς 
Παπαχρίστο
υ 

Μιχάλης 
Καουνάς 

Μιχάλης 
Νικάνδρου 

8 Εκπρόσωπος Οργάνωσης 
Προστασίας Ζώων 

Μαίρη 
Αναστάση 

Εύη Στεφάνου Ηλίας 
Δημητρίου 

Μαρία Αδάμου Ian 
Hubbacks 

9 Εκπρόσωπος Οργάνωσης 
Προστασίας Ζώων 

Μάριος 
Παπαδήμας 

Ιφιγένεια 
Αριστείδου 

Χρίστος 
Κάρουλλας 

Ευριδίκη 
Νικολάου 

Pamela 
Jean 
Bridge 

10 Εκπρόσωπος Οργάνωσης 
Προστασίας Ζώων 

Βικτώρια 
Νικολάου 

Μαριάννα 
Φιλιππίδου 

Ντόρις 
Καραγιάννη 

Στέλλα 
Στυλιανού 

Jean I veil 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόεδρος Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Αντιπρόεδρος Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 
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Μέλη:  

Πηνελόπη Στυλιανού Κτηνιατρικός Λειτουργός ο οποίος ορίζεται από την Αρμόδια Αρχή 

Νάσια Χατζηπροκόπη Εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών 

Βύρων Βύρωνος Εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κύπρου 

Γιάννης Χριστοδουλίδης Εκπρόσωπος Τμήματος Περιβάλλοντος 

Χριστόφορος Μιχαήλ Εκπρόσωπος Τμήματος Γεωργίας 

Μήνας Σταυρινίδης Εκπρόσωπος Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας 

Άντρος Καραγιάννης Εκπρόσωπος Ένωσης Δήμων Κύπρου 

Αντρέας Κιτρομηλίδης Εκπρόσωπος Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου 

Δημήτρης Επαμεινώνδας Κτηνίατρος - Εκπρόσωπος Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου 

Νεκταρία Ιωάννου Κτηνίατρος - Εκπρόσωπος εγγεγραμμένου φορέα κτηνιάτρων 

Χρίστος Κακουλλής Εκπρόσωπος εγγεγραμμένης οργάνωσης προστασίας ζώων 

Μαριάννα Φιλιππίδου Εκπρόσωπος εγγεγραμμένης οργάνωσης προστασίας ζώων 

Στέλλα Στυλιανού Εκπρόσωπος εγγεγραμμένης οργάνωσης προστασίας ζώων 

Νατάσα Παλλήκαρου Εκπρόσωπος Επιτρόπου του Πολίτη (τέως Επιτρόπου Εθελοντισμού και μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων) 

Κυριάκος Σιακαλλής Εκπρόσωπος Επιτρόπου Περιβάλλοντος 

Σωτηρία Γεωργιάδου Εκπρόσωπος Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας 

Κωνσταντίνος 
Οικονομίδης 

Εκπρόσωπος Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού 

Χρήστος Κάρουλλας Εκπρόσωπος Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας 

Ανδρέας Σάουρος Εκπρόσωπος Επαρχιακής Επιτροπής Αμμοχώστου 

Όλγα Περικέντη Εκπρόσωπος Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου 

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο 
πάνω.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη συνεδρία ορίζεται για την 
Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, στις 4.00 μ.μ., με ημερήσια διάταξη η οποία θα σας σταλεί. 

 [Στις 23 Μαΐου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της τριακοστής συνεδρίας της Πρώτης Συνόδου 
της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου του σώματος:  

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη 
της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, στις 4.00 μ.μ., έχει ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.085-2021). 

 1.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.088-2021). 

  

 

2.  Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)  
(Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.152-2021). 
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3.  Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)  
(Αρ. 4) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.197-2021). 

 4. 5. Ο περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών 
Μεταφορών, με σκοπό την Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών 
Εκπομπών Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.102-2021). 

 5. 6. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.034-2022). 

 6. 7. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων 
Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της 
Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και 
για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.035-2022). 

 7. 8. Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των 
Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.047-2022). 

 8. 9. Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.048-2022). 

 9. 10. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.049-2022). 

 11. Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων 
και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 
Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.004-2022). 

 12. Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.005-2022). 

 13. Οι περί Υπουργείου Άμυνας - Θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού 
και Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.024-2022). 

 14. Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του Προϋπολογισμού του Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.084-2022). 

Αποσύρονται και  

επανακατατίθενται 

15. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.030-2022). 

 16. Οι περί Ελεγκτών (΄Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.014-2022). 

 17. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.088-2021). 

 18. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί)  
(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.058.089-2021). 

 19. Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.094-2021). 

 20. Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων 
Πολιτικής Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.055-2021). 

 21. Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου και Τέλη) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.056-2021). 

 22. Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.078-2021). 

 23. Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.052.036-2015). 

 24. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.051-2017). 

 25. Οι περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.086-2017). 

 26. Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.087-2017). 

 27. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018). 

 28. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα 
Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.058-2018). 

 29. Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή 
Δασικών Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.072-2018). 

 30. Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.098-2018). 

 31. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διαχείριση και 
Διάθεση/Χρήση Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών Αποβλήτων 
που προκύπτουν από Αγελαδοτροφικές Μονάδες) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.013-2019). 

 32. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε περιπτώσεις 
Παρουσίας Κυανίου σε Λίμνη Τελμάτων και περί Διασπώμενου με 
Ασθενές Οξύ Κυανίου) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.038-2019). 

 33. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Επιθεωρήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.039-2019). 

 34. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Χρηματικές Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.056.040-2019). 

 35. Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.041-2019). 

 36. Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019). 

 37. Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και 
του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για 
Συναφή Θέματα Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.079-2019). 

 38. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019). 

 39. Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Έλεγχος 
Υποστατικών και Λήψη Δραστικών Μέτρων) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.001-2020). 

 40. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού 
και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020). 

 41. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.111-2020). 

 42. Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020). 

 43. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.057-2020). 

 44. Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.117-2020). 

 45. Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών 
Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021). 

 46. Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από 
Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.013-2021). 

 47. Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.014-2021). 

 48. Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.015-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
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(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).] 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης της Βουλής. 

(Ώρα λήξης:  4.31 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Δημητρίου Αννίτα  Μαυρίδης Μάριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Νεοφύτου Αβέρωφ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Τορναρίτης Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κάρουλλας Γιώργος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Κουλλά Ονούφριος  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Γαβριήλ Γιαννάκης Λουκαΐδης Γιώργος 

Δαμιανού Άριστος Νικολάου Μαρίνα 

Καυκαλιάς Αντρέας Πασιουρτίδης Ανδρέας 
Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 
Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  
Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

ΔΗΚΟ 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Ορφανίδης Χρίστος Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Παπαγιάννης Λίνος 

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής  
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ΔΗΠΑ-Συνεργασία 
Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 
Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής: 

α. στην Εβδομάδα Ρευματικών Παθήσεων και 

β. στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας. 

2. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων:  
α. Συμμετοχή των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Μαρίνας Νικολάου, Χρύση Παντελίδη και Αλεξάνδρας 

Ατταλίδου στις εργασίες της 7ης ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 

β. Συμμετοχή του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, ως Ειδικού Αντιπροσώπου για τη Συμμετοχή της 
Κοινωνίας Πολιτών στην ΚΣ ΟΑΣΕ, σε συνάντηση του Γραφείου Ηνωμένων Εθνών για την 
Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα.  

3. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους. 

4. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 
3) Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους με αρ. 2. 

5. Έκθεση για τα νομοσχέδια «Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019» και «Ο 
περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», αγόρευση και συζήτηση (Σωτήρης Ιωάννου, 
Άριστος Δαμιανού, Νίκος Τορναρίτης, Πανίκος Λεωνίδου, Χάρης Γεωργιάδης, Κωστής Ευσταθίου), 
ψήφιση του πρώτου σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου 
και Ναυτοδικείου Νόμος του 2022», δικαιολόγηση αρνητικής ψήφου από τον κ. Ζαχαρία Κουλία, 
ψήφιση του δεύτερου σε νόμο και δικαιολόγηση αρνητικής ψήφου από τον κ. Κωστή Ευσταθίου. 

6. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

7. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΓΕΣΥ για την ελεφαντίαση - Ερωτήματα για το σύστημα στενοτύπησης 
στα δικαστήρια - Σχέδιο χορηγιών για την ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
εξοικονόμησης ενέργειας - Αποκλεισμός πρώην ιδιοκτητών κατοικίας από τη στεγαστική πολιτική του 
Υπουργείου Εσωτερικών - Διευκόλυνση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρίες στις 
Παγκύπριες Εξετάσεις. 

8. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Συντήρηση του κτιρίου του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου - Η επιθεώρηση της εργασίας 
διανομέων σε επιχειρήσεις εστίασης και ψηφιακές πλατφόρμες τα τελευταία τρία χρόνια - Αντιμετώπιση 
της ανεξέλεγκτης βόσκησης στην Τραχυπέδουλα - Επιστολή του Επιτρόπου της ΕΕ για το Περιβάλλον, 
τους Ωκεανούς και την Αλιεία, για την παράνομη παγίδευση πτηνών στην Κύπρο και τις πρόσφατες 
τροποποιήσεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου - 
Επιδιόρθωση του οδοστρώματος του δρόμου Χολετριών-Σαλαμιούς - Παρακαμπτήριος δρόμος Ζυγίου 
- Ανάγκη επικαιροποιημένης μηχανογράφησης των τουρκοκυπριακών περιουσιών - Έργα βελτίωσης 
του δρόμου προς το μοναστήρι της Χρυσογιαλιώτισσας στη Γιαλιά - Κόστος ίδρυσης Σχολής 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα - Οικονομική 
στήριξη από το κράτος για τη φύλαξη παιδιών - Σύσταση Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής και 
Επαρχιακών Επιτροπών για την Ευημερία των Ζώων. 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 26ης Μαΐου 2022* 

Ώρα έναρξης:  4.24 μ.μ. 

Αρ. 30 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλό απόγευμα! 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Παρακαλώ πολύ να 
διαπιστωθεί αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Χρειάζεται να δηλώσετε την παρουσία σας.  Θα χρησιμοποιήσουμε από σήμερα το ηλεκτρονικό σύστημα 
και πατώντας το κουμπί με τον αριθμό 1 δηλώνουμε την παρουσία μας εδώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  
Αυτό θα χρειαστεί να το κάνουμε κάθε φορά πριν από την όποια ψηφοφορία.  Θα σας θυμίζω. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Μετά από δύο χρόνια πανδημίας, επιστρέφουμε σήμερα από το Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στο 
παραδοσιακό μας κτίριο, στο ιστορικό αυτό κτίριο, με την πρώτη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας, η οποία 
είναι και η πρώτη μετά τις τελευταίες εκλογές για την παρούσα κοινοβουλευτική θητεία, δηλαδή του 2021.  Από 
τη Δευτέρα επαναρχίζουν επίσης στο κτίριο οι συνεδρίες όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. 

 Θέλω να τονίσω ότι, παρά τις αντιξοότητες των δύο προηγούμενων ετών, είμαστε περήφανοι και 
περήφανες, γιατί η Βουλή κατάφερε με συλλογική δουλειά να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να παράξει 
σημαντικό νομοθετικό έργο, στηρίζοντας την κοινωνία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.   

 Είμαστε σήμερα εδώ πανέτοιμες και πανέτοιμοι να συνεχίσουμε, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και 
να προωθήσουμε σημαντικά κυβερνητικά νομοσχέδια, προτάσεις νόμου, να ασκήσουμε τον απαιτούμενο 
κοινοβουλευτικό έλεγχο προς όφελος των πολιτών. 

 Με την ευκαιρία αυτή, όπως ήδη ανέφερα, ξεκινά και η ηλεκτρονική ψηφοφορία, ξεκινά επίσης -και άρχισε- 
η εγκατάσταση των e-mail στη νέα πλατφόρμα και για την ενεργοποίησή τους είναι αναγκαία η συνεργασία όλων.  
Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει στην παρουσία του κάθε βουλευτή/βουλεύτριας ή βεβαίως του κάθε 
συνεργάτη/συνεργάτιδάς του/της. 

 Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων και το βλέμμα μας δεν μπορεί παρά να είναι στραμμένο στις 
τριακόσιες πενήντα περίπου χιλιάδες των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του μικρασιατικού Πόντου και 
στις εκατοντάδες χιλιάδες των προσφύγων που κατέφυγαν στη Νότια Ρωσία, στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο.  
Έναν αιώνα πριν ο ελληνισμός του Πόντου βίωσε με τον πιο οδυνηρό τρόπο το έγκλημα που εκτελέστηκε από 

 
*  Τα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών της συνεδρίασης ευρίσκονται στο Αρχείο της 

Βουλής.  
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τους Νεότουρκους του Κεμάλ Ατατούρκ με σφαγές, δολοφονίες, διώξεις, βιασμούς και βασανιστήρια.   

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναγνώρισε με ομόφωνο ψήφισμά της στις 19 Μαΐου 1994 τη γενοκτονία 
των Ποντίων, που συνιστά ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου.  Αντίθετα, η 
Τουρκία, προκλητικά συμπεριφερόμενη, έχει ορίσει τη συγκεκριμένη μέρα ως Ημέρα Μνήμης του Μουσταφά 
Κεμάλ Ατατούρκ.  Ως αντιπρόσωποι των Κυπρίων πολιτών συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ποντιακή κοινότητα 
στον αγώνα της για καθολική αναγνώριση του εγκλήματος, με σκοπό αφενός την ηθική δικαίωση του απανταχού 
ποντιακού ελληνισμού και αφετέρου τον τερματισμό κάθε εγκληματικής πράξης εις βάρος της ανθρωπότητας.  

 Παρακαλώ όπως τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία τους η μνήμη! 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής της 
Αντιπροσώπων. 

 Κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε στις 25 Μαΐου διαδικτυακά σε συνάντηση 
εργασίας γυναικών Προέδρων κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταποκρινόμενη σε 
σχετική πρόσκληση της Προέδρου της Βουλής της Πολωνίας κ. Elżbieta Witek.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης των γυναικών Προέδρων κοινοβουλίων στη Βαρσοβία και επίσκεψής 
τους στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας τον περασμένο Απρίλιο.  

 Κατά τη συνάντηση έγινε αλληλοενημέρωση όσον αφορά στα μέτρα που προωθεί κάθε μία από τις 
συμμετέχουσες χώρες για την παροχή στήριξης στους Ουκρανούς πρόσφυγες και ανταλλαγή απόψεων όσον 
αφορά στους βέλτιστους τρόπους για την προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν από κοινού 
αποφασιστεί.  Υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα ότι τα κοινοβούλια πρέπει να έχουν άμεση και ενεργό συμμετοχή στις 
συλλογικές προσπάθειες που αναλαμβάνονται για την παροχή ουσιαστικής βοήθειας και στήριξης στον 
δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας, ειδικότερα όσον αφορά στην ψυχολογική στήριξη των προσφύγων, την 
προώθηση της καλύτερης ενσωμάτωσής τους στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής και τη συνέχιση της 
εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων από την Ουκρανία. 

 Στις 15 και 16 Μαΐου η κ. Μαρίνα Νικολάου, αναπληρώτρια πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικών, και ο 
κ. Χρύσης Παντελίδης, μέλος της επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, συμμετείχαν στη 
διακοινοβουλευτική διάσκεψη για τις μεταναστευτικές προκλήσεις, ιδιαίτερα υπό το φως του πολέμου στην 
Ουκρανία, που διοργάνωσε η γαλλική Γερουσία στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας 
εξάμηνης Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Σε παρέμβασή της η κ. Νικολάου τόνισε την ανάγκη επίδειξης περισσότερης αλληλεγγύης και μιας πιο 
ισοζυγισμένης κατανομής ευθύνης μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης.  Επέκρινε τόσο την επιλεκτική ευαισθησία 
που επιδεικνύεται αναλόγως της προέλευσης των προσφύγων όσο και την επιλεκτική ανοχή σε όσες χώρες 
παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Τουρκία.  Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη 
επένδυσης σε πολιτικές ενσωμάτωσης των προσφύγων και επικέντρωσης στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών 
αιτίων των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προεξαρχόντων των πολέμων. 

 Ο κ. Παντελίδης επισήμανε τις αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος και την 
ευθύνη της Τουρκίας για την άφιξη παράτυπων μεταναστών μέσω των κατεχομένων, υπογραμμίζοντας την 
ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων για την επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής.  Τόνισε επίσης την ανάγκη 
θέσπισης ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού συντονισμού των επιστροφών παράτυπων μεταναστών και την 
ανάγκη υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στη βάση της αλληλεγγύης 
και του δίκαιου επιμερισμού ευθύνης. 

 Στις 16 και 17 Μαΐου ο κ. Νίκος Τορναρίτης, ως επικεφαλής, η κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και ο κ. Κωστής 
Ευσταθίου συμμετείχαν σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στα Χανιά. 

 Στο πλαίσιο συζήτησης για το θέμα της διαφύλαξης της ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική 
Μεσόγειο, τα μέλη της αντιπροσωπίας αναφέρθηκαν στις περιφερειακές συνεργασίες που έχει αναπτύξει η 
Κυπριακή Δημοκρατία με χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα.  Υπογράμμισαν ότι οι 
συνεργασίες αυτές και σχέσεις βασίζονται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και σκοπούν στην εδραίωση της 
ειρήνης, της ευημερίας και της σταθερότητας στην περιοχή.  Οι Κύπριοι βουλευτές στηλίτευσαν τις τουρκικές 
προκλήσεις στην Κύπρο και τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας ευρύτερα στην περιοχή. 

 Εξάλλου, ο κ. Τορναρίτης υπογράμμισε στο πλαίσιο σχετικής συζήτησης τη σημασία της πολυμέρειας στις 
διεθνείς σχέσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των τρεχουσών σύνθετων προκλήσεων. 



1975 

 Μεταξύ 16 και 20 Μαΐου η κ. Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν συμμετείχε εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης της Μεσογείου στην 31η Ετήσια Σύνοδο της Επιτροπής για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την 
Ποινική Δικαιοσύνη του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του 
Εγκλήματος. 

 Στο πλαίσιο συζήτησης για το διεθνές οργανωμένο έγκλημα και την ανάγκη περαιτέρω εναρμόνισης των 
συναφών εθνικών νομοθεσιών, η κ. Σούπερμαν υπογράμμισε την ανάγκη όπως τα κράτη εκσυγχρονίσουν τις 
αρχές επιβολής του νόμου και ενισχύσουν το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, προσαρμόζοντάς το στο 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  Επισήμανε εξάλλου τη σημασία της αποτελεσματικής πρόληψης μέσα από την 
εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών που τροφοδοτούν την εκμετάλλευση και εμπορία προσώπων, όπως η φτώχια, 
η έμφυλη ανισότητα, η βία κατά των γυναικών, οι διακρίσεις στη βάση εθνοτικών διαφορών, η κοινωνική 
περιθωριοποίηση και η παράτυπη μετανάστευση. 

 Στις 17 Μαΐου η κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου, μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής των Αντιπροσώπων στη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, συμμετείχε διαδικτυακά σε διακοινοβουλευτική συνάντηση της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τα πρώτα αναμενόμενα αποτελέσματα της 
Διάσκεψης.  Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα προς υλοποίηση των προτάσεων των ομάδων 
εργασίας της Διάσκεψης. 

 Σε παρέμβασή της η κ. Ατταλίδου τόνισε την ανάγκη προσήλωσης στους στόχους μιας ενωμένης, 
ανθεκτικής, αειφόρας και ενεργειακά αυτόνομης Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία δε θα υπάρχουν ανισότητες, 
υπογραμμίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να αναλάβει αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση των 
προτάσεων αυτών.  Η κ. Ατταλίδου τόνισε επίσης ότι η σύγκληση Συντακτικής Συνέλευσης για το Μέλλον της 
Ευρώπης με αντικείμενο την εξέταση της αναθεώρησης των συνθηκών είναι πλέον αναγκαία, ώστε να 
προσδιοριστεί με σαφείς όρους η πορεία της Ένωσης. 

 Στις 20 Μαΐου ο κ. Νίκος Τορναρίτης απέστειλε επιστολή-διάβημα στους επικεφαλής των εθνικών 
αντιπροσωπιών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με τις νέες 
τουρκικές προκλήσεις στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου.  Ο κ. Τορναρίτης καταγγέλλει τις παράνομες 
τουρκικές ενέργειες και καλεί τους ομολόγους του να επιδείξουν την ίδια αποφασιστικότητα έναντι κάθε κράτους 
μέλους που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και την έμπρακτη αλληλεγγύη τους προς την Κύπρο, ασκώντας την 
επιρροή τους, προκειμένου να αναχαιτιστούν τα μεθοδευμένα σχέδια της Τουρκίας στην Αμμόχωστο. 

 Στις 23 Μαΐου ο κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Συνέλευσης στο Παρίσι. 

 Στις 24 Μαΐου οι κ. Νίκος Τορναρίτης και Γιώργος Λουκαΐδης συμμετείχαν σε συνεδρία της Επιτροπής για 
την Τήρηση των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των Kρατών Mελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Παρίσι.  
Ο κ. Λουκαΐδης, ως εισηγητής της Επιτροπής για τη Μάλτα, παρουσίασε τη σχετική έκθεση και προσχέδιο 
ψηφίσματος για την πρόοδο της συγκεκριμένης χώρας στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Επίσης, οι δυο βουλευτές ενημέρωσαν τα μέλη της Επιτροπής για τις νέες 
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Αμμόχωστο. 

 Στις 25 Μαΐου η κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με βουλευτές των χωρών της 
ομάδας EUMED με θέμα «Νέες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος: Πρόληψη και αντιμετώπιση 
των φυσικών καταστροφών», την οποία διοργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων. 

 Η κ. Ατταλίδου αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνεργασία 
με άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, για τον καταρτισμό ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  Αναφέρθηκε επίσης στις καταστροφικές 
πυρκαγιές που πλήττουν την Κύπρο τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης ενισχυμένης 
συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των κρατών της ομάδας EUMED.  Η κ. Ατταλίδου υπογράμμισε ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στις προσπάθειες για την αναχαίτιση της 
κλιματικής απειλής, μέσω της θέσπισης αυστηρών νομοθεσιών και επιτήρησης των περιβαλλοντικά επιζήμιων 
δραστηριοτήτων, αλλά και διασφαλίζοντας ότι οι εθνικές στρατηγικές επενδύουν στη μετάβαση σε μια κυκλική 
και πράσινη οικονομία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Θα ξεκινήσουμε με το Κεφάλαιο Δεύτερο, που είναι η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, επειδή 
υπάρχει μία πρόταση νόμου, η οποία τιτλοφορείται «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2022», και, αν δεν υπάρχει ένσταση, θα κηρυχθεί επείγουσα και θα ψηφιστεί σήμερα.  Η πρόταση νόμου 
κατατίθεται από τους κ. Μαρίνο Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης, Χρίστο Ορφανίδη και 
Χρύσανθο Σαββίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Ηλία Μυριάνθους εκ 
μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Σταύρο Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών και παραπέμπεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.  
Νοουμένου όμως ότι το είδαμε, κύριε Λουκαΐδη, στη Σύσκεψη Αρχηγών και βεβαίως θα το θέσω ενώπιον του 
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σώματος, αντιλαμβάνομαι ότι η πλειοψηφία είναι τέτοια, που δε θα ψηφιστεί.  Δε θα κατατεθεί σήμερα με τη 
μορφή του κατεπείγοντος και δε θα ψηφιστεί.   

 Θα το θέσω προς ψήφιση, κύριε Μουσιούττα.  Αυτό θέλετε;   

 Να υπενθυμίσω ότι χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρα πατάτε το κουμπί το κεντρικό, εάν 
και εφόσον επιθυμείτε να έχετε τον λόγο. 

 Θέλετε τον λόγο, κύριε Μουσιούττα; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Να θυμίσω, κυρία Πρόεδρε, ότι πριν δύο τουλάχιστον εβδομάδες είχε κατατεθεί αυτή η πρόταση η 
κατεπείγουσα.  Στη Σύσκεψη Αρχηγών που είχε γίνει για άλλα θέματα, ήταν τη μέρα που συνεδριάζατε για το 
θέμα των ωρών των επιτροπών, αναφέρατε και μας ζητήσατε, επειδή είχαν έρθει δύο επιστολές, από την 
Επίτροπο και από έναν σύνδεσμο που αφορούσε το θέμα, μας προτρέψατε να δούμε το θέμα στην επόμενη 
συνεδρία της επιτροπής, για να ακούσουμε τι είχαν να πουν αυτοί που είχαν στείλει επιστολές.  Τους καλέσαμε 
-ο ένας ήρθε, ο άλλος δεν ήρθε- στην επόμενη συνεδρία και, εφόσον εκάναμε ό,τι είχε λεχθεί στη Σύσκεψη 
Αρχηγών υπό την προεδρία σας, τέθηκε το θέμα και μάλιστα η πρόταση συνυπογράφηκε από τους συναδέλφους 
της ΕΔΕΚ, των Οικολόγων, του ΔΗΚΟ και από εμάς.  Είχαν τοποθετηθεί όλοι οι συνάδελφοι και αναμέναμε όλοι 
ότι το θέμα θα είναι ενώπιον της ολομέλειας για έναν απλό λόγο:  είτε πλειοψηφήσει στο τέλος, εάν συζητηθεί η 
πρόταση, είτε μειοψηφήσει, θα έχει ένα τέλος.  Έχει σημασία το τέλος και αυτό ήταν το κατεπείγον, διότι είναι 
αυτές τις μέρες που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν τα λεωφορεία, διότι πρόκειται για λεωφορεία που 
μεταφέρουν παιδιά του νηπιαγωγείου για τις γιορτές τους που θα κάνουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εξωσχολικές δραστηριότητες. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Άρα, έχοντας υπόψη αυτά, διερωτώμαι ποιο είναι το πρόβλημα να προχωρήσουμε στην ψήφιση ή στην 
καταψήφιση.  Ο καθένας αποφασίζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ σωστά τα έχετε πει, κύριε Μουσιούττα, ευχαριστώ. 

 Επειδή ακριβώς συνυπογράφηκε και από άλλους συναδέλφους, πρόκειται για νέα πρόταση νόμου η οποία 
έχει κατατεθεί, υπάρχουν επιφυλάξεις όμως, εξ όσων έχω ενημερωθεί, κατανοώντας πλήρως και σεβόμενη αυτά 
που θέτετε πολύ σωστά, οπόταν δε μου επιτρέπεται οτιδήποτε άλλο, παρά να το θέσω ενώπιον του σώματος. 

 Ποιοι, ποιες συμφωνούν να κατατεθεί -δηλώνουν υπέρ δηλαδή- ως κατεπείγουσα η πρόταση νόμου και 
να ψηφιστεί;  Το θέτω προς ψήφιση. 

 Παρακαλώ, ψηφίζουμε. 

 Ελπίζω να είμαστε έτοιμοι για έκτακτη ψηφοφορία.  Πατούμε το 1, πάντοτε δηλώνουμε την παρουσία μας, 
και διαδοχικά τα υπόλοιπα, είτε το νούμερο 2 για θετική ψήφο είτε το 3 για αρνητική ψήφο είτε το 4 για αποχή. 

 Το αποτέλεσμα, κύριε Γεωργίου. 

 Παρόντες; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Αυτό σημαίνει ότι δεν κρίνεται ως κατεπείγουσα και δε συζητείται σήμερα. 

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ Κοινοποίηση 
σε 

1.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.088-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

2.  Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Ποινικού Μητρώου (ΕCRIS) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.089-2022). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

3.  Ο περί της Συμφωνίας Πλαισίου Μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών 
Μελών της αφενός και της Αυστραλίας 
αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.090-2022). 

Υπουργό Εξωτερικών  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

4.  Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση 
Φυγοδίκων Μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού 
Βασιλείου της Ιορδανίας (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.091-2022). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

5.  Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών 
(Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της 
Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.092-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

6.  Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου 
Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των 
Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
περιλαμβανομένων και των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 
Εφαρμογής) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.093-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

7.  Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων 
Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
περιλαμβανομένων και των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 
Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.094-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

8.  Οι περί Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων 
Ερευνών - Θέση Κυβερνήτη/Μηχανικού 
Σκάφους (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.045-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 
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9.  Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.046-2022). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

10.  Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της 
Επιτροπής Παρακολούθησης Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.047-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

11.  Ειδικό ένταλμα πληρωμής (αρ. 3) του 
2021, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2022, του 
προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής 
Στοιχημάτων Κύπρου, σύμφωνα με το 
άρθρο 4(1) του περί Προϋπολογισμού της 
Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Κύπρου του 
2021 Νόμου του 2021 [Ν.28(ΙΙ)/2021]. 
(Αρ. Φακ. 10.04.003). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  

12.  Κώδικες Πρακτικής των Επιτροπών 
Βιοηθικής Αξιολόγησης. 
(Αρ. Φακ. 21.01.001). 

Υπουργό Υγείας Όλους τους βουλευτές 

Επανακατάθεση 

13.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Συστήματα Ρευστών) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.030-2022). 

Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

14.  Οι περί Ελεγκτών (Όροι Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.014-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

15.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.088-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων 

16.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί)  
(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.089-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων 

17.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.094-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Άμυνας 

18.  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό 
Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής 
Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.055-2021). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων 

19.  Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες 
Εκπομπής Ήχου και Τέλη) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.056-2021). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

20.  Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.078-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και Πολιτισμού 

21.  Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες 
και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.052.036-2015). 

Υπουργό Εσωτερικών                                                                                                                                                 Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών  
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22.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.051-2017). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων  

23.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας   

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και Πολιτισμού  

24.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά 
Θέματα και Θέματα Σπουδών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.058-2018). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας   

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και Πολιτισμού  

25.  Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών 
Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών 
Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.072-2018). 

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

26.  Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων στους 
Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.098-2018). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Άμυνας 

27.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών (Διαχείριση και Διάθεση/Χρήση 
Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών 
Αποβλήτων που προκύπτουν από 
Αγελαδοτροφικές Μονάδες) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.013-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος  

28.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρήση 
Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε 
περιπτώσεις Παρουσίας Κυανίου σε Λίμνη 
Τελμάτων και περί Διασπώμενου με 
Ασθενές Οξύ Κυανίου) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.038-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

29.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Επιθεωρήσεις) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.039-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

30.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 
Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρηματικές 
Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.040-2019). 

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

31.  Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων 
(Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.041-2019). 

Υπουργό Υγείας  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγείας 

32.  Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

33.  Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού 
Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και 
για Συναφή Θέματα Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.079-2019). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού  
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34.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

35.  Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων 
Λεμεσού-Αμαθούντας (Έλεγχος 
Υποστατικών και Λήψη Δραστικών 
Μέτρων) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.001-2020). 

Υπουργό Εσωτερικών  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

36.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Πειθαρχικός Έλεγχος Ακαδημαϊκού και 
άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.110-2020). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και Πολιτισμού 

37.  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.111-2020). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και Πολιτισμού 

38.  Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές 
Διαφορές Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

39.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.057-2020). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

40.  Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.117-2020). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Υγείας 

41.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση 
Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων 
Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021). 

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

42.  Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και των 
Διαδικασιών Αποκλεισμού των 
Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.013-2021). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

43.  Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της 
Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.014-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Άμυνας 

44.  Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής 
Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.015-2021). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Άμυνας 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
 (Αρ. Φακ. 23.02.063.095-2022). 

Μαρίνο Μουσιούττα, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

2. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.096-2022). 

Μαρίνο Μουσιούττα, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 
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3. Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.097-2022). 

Χρύση Παντελίδη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

4. Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.098-2022). 

Πανίκο Λεωνίδου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και Πολιτισμού 

5. Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.099-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
και  
Σταύρο Παπαδούρη  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

6. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.100-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου  
και   
Σταύρο Παπαδούρη  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών  
και  
Χρύση Παντελίδη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

7. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.102-2022). 

Νικόλα Παπαδόπουλο, 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και  
Χρύση Παντελίδη  
εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

8. Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών 
Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.103-2022). 

Μαρίνο Σιζόπουλο  
και  
Ηλία Μυριάνθους  
εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Αντιλαμβάνομαι τον ενθουσιασμό της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αλλά θα παρακαλέσω να έχω την 
προσοχή σας. 

 Προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το πρώτο θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της 
Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να διευρυνθεί 
και να βελτιωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο επιβολής μειωμένου συντελεστή 3% έκτακτης εισφοράς για 
την άμυνα της Δημοκρατίας σε τόκους που πηγάζουν από ορισμένες κατηγορίες χρεογράφων και ομολόγων. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021»  

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 
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 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Χρίστος Χριστοφίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 28 Μαρτίου και στις 2 και 9 Μαΐου 2022.  Στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο πρόεδρος του συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου (ΧΑΚ), καθώς και εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών 
Κύπρου (ΣΤΚ), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Άριστος Δαμιανού και Χρύσης Παντελίδης.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της 
Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να διευρυνθεί και  να βελτιωθεί το υφιστάμενο πλαίσιο επιβολής μειωμένου 
συντελεστή 3% έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας σε τόκους που πηγάζουν από ορισμένες 
κατηγορίες χρεογράφων και ομολόγων. 

 Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία έκτακτη 
εισφορά για την άμυνα της Δημοκρατίας με μειωμένο συντελεστή καταβάλλεται από: 

1. φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία για τόκους που λαμβάνουν ή πιστώνονται από 
πιστοποιητικά αποταμιεύσεως και χρεόγραφα αναπτύξεως της κυπριακής κυβέρνησης και από εταιρικά 
χρεόγραφα και 

2. το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) και τα ταμεία προνοίας για τόκους που λαμβάνουν ή 
πιστώνονται.  

 Συναφώς, όπως η ίδια δήλωσε, με τον προτεινόμενο νόμο διευρύνεται η εφαρμογή του εν λόγω 
φορολογικού πλαισίου, ώστε: 

1. να επωφελούνται του μειωμένου συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς και τα νομικά πρόσωπα για 
τόκους που λαμβάνουν ή πιστώνονται,  

2. να επωφελούνται του μειωμένου συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς για τόκους που λαμβάνουν, 
πέραν του ΤΚΑ και των ταμείων προνοίας, και τα ταμεία συντάξεως, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, 
καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,  

3. να υπόκεινται στον μειωμένο συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς και οι τόκοι από πιστοποιητικά 
αποταμιεύσεως και ομόλογα αναπτύξεως κυβερνήσεων άλλων κρατών, 

4. να τεθεί ως προϋπόθεση η εισαγωγή των εταιρικών χρεογράφων σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών, 
προκειμένου οι τόκοι αυτών να υπόκεινται στον μειωμένο συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς, και 

5. να διασαφηνιστεί ότι οι τόκοι που λαμβάνει πρόσωπο στο πλαίσιο της συνήθους διεξαγωγής της 
επιχείρησής του δεν υπόκεινται στον μειωμένο συντελεστή 3% έκτακτης αμυντικής εισφοράς. 

 Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος η ίδια κυβερνητική αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή 
για την ανάγκη τροποποίησης του νομοσχεδίου, ώστε ο μειωμένος συντελεστής έκτακτης αμυντικής εισφοράς 
να εφαρμόζεται και σε τόκους από ομόλογα και χρεόγραφα τα οποία εκδίδονται από αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα οποία είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένο 
χρηματιστήριο αξιών, προκειμένου να καλυφθεί όλο το φάσμα εκδοτών τίτλων για σκοπούς ίσης μεταχείρισής 
τους.   

 Ο πρόεδρος του ΧΑΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, καθώς και με την 
εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών για την περίληψη στο νομοσχέδιο των ομολόγων και χρεογράφων που 
εκδίδονται από αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλώνοντας παράλληλα 
ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην κάλυψη ορισμένων νομικών κενών που εντοπίστηκαν στις υφιστάμενες 
διατάξεις του νόμου που αφορούν στην παρακράτηση μειωμένου συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί 
εισπραττόμενων τόκων.  Η εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων αναμένεται να συμβάλει στην ορθότερη 
και αποτελεσματικότερη λειτουργία του εν λόγω κινήτρου, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αξιοποίηση της αγοράς 
ομολόγων μέσω του ΧΑΚ για σκοπούς επενδύσεων και δανεισμού.    

 Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς το όφελος που αναμένεται να προκύψει 
για την κυπριακή οικονομία από την περίληψη των κυβερνητικών ομολόγων άλλων κρατών στις πρόνοιες του 
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νομοσχεδίου.  

 Ο εκπρόσωπος της ΚΤΚ, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, 
δήλωσε ότι οι αρμοδιότητες της ΚΤΚ δεν επηρεάζονται από νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη φορολογική 
μεταχείριση των τόκων από τραπεζικά χρεόγραφα. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητές της που σχετίζονται με τη 
συμμόρφωση των πιστωτικών ιδρυμάτων ως προς τις κεφαλαιακές και άλλες απαιτήσεις, καθώς και με τη 
διάθεση τραπεζικών χρεογράφων δεν επηρεάζονται, καθότι η ΚΤΚ δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα σε θέματα 
φορολογίας.  Επισήμανε δε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά τον σχεδιασμό εκδόσεων χρεογράφων, έχουν 
υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε φορολογικές νομοθετικές ρυθμίσεις.     

 Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, εκφράζοντας 
παράλληλα επιφυλάξεις ως προς την προϋπόθεση ένταξης των εταιρικών ομολόγων σε αναγνωρισμένο 
χρηματιστήριο αξιών, προκειμένου ο τόκος αυτών να υπόκειται στον μειωμένο συντελεστή έκτακτης αμυντικής 
εισφοράς. 

 Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και 
εισηγήθηκαν μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις επί του νομοσχεδίου. 

 Η εκπρόσωπος του ΣΤΚ συμφώνησε με την επέκταση του κινήτρου μειωμένου συντελεστή έκτακτης 
αμυντικής εισφοράς επί των τόκων και στα νομικά πρόσωπα, δηλώνοντας ωστόσο τη διαφωνία της ως προς την 
υποχρέωση εισαγωγής των εταιρικών χρεογράφων σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών.  Επισήμανε ότι η 
εν λόγω ρύθμιση θα δημιουργήσει δυσμενή διάκριση εις βάρος των μικρών εταιρειών και μικρών τραπεζών, 
καθότι το κόστος εισαγωγής των ομολόγων τους σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών θα είναι αναλογικά 
υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος για μεγάλους εκδότες.  Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε τη διαγραφή της 
σχετικής πρόνοιας, ώστε ο μειωμένος συντελεστής έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί των τόκων να αφορά όλα 
τα εταιρικά χρεόγραφα, χωρίς τη διάκριση μεταξύ εισηγμένων και μη εισηγμένων, κατ’ αναλογίαν του 
φορολογικού χειρισμού που τυγχάνουν τα μερίσματα εισηγμένων και μη εισηγμένων τίτλων.  Εναλλακτικά, 
εισηγήθηκε όπως ο μειωμένος συντελεστής έκτακτης αμυντικής εισφοράς ισχύσει και για εταιρικά χρεόγραφα 
που εκδίδονται με βάση τις εποπτικές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας.   

 Σημειώνεται ότι η ΚΤΚ και ο ΣΤΚ κατέθεσαν γραπτώς τις απόψεις τους με σχετικά υπομνήματα, 
ημερομηνίας 29 Απριλίου και 28 Μαρτίου 2022, αντίστοιχα. 

 Σε σχέση με τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν αναφορικά με την υποχρέωση εισαγωγής των εταιρικών 
χρεογράφων σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών, προκειμένου οι τόκοι αυτών να εμπίπτουν στον μειωμένο 
συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με τον τρόπο 
αυτό διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών,  η αποφυγή κατάχρησης του μέτρου από επιχειρήσεις, καθώς 
και η ίση μεταχείριση των κυβερνητικών και  εταιρικών χρεογράφων.  Συνεπώς, διαφώνησε με την εισήγηση του 
ΣΤΚ για διαγραφή της σχετικής πρόνοιας του νομοσχεδίου, καθώς και με την εναλλακτική εισήγηση για ένταξη 
στο πλαίσιο του μειωμένου συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς εταιρικών χρεογράφων που εκδίδονται με 
βάση ευρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις, καθότι δεν αποτελεί μέτρο καθολικής εφαρμογής και αντίκειται στους 
ευρωπαϊκούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων.     

 Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων το δημοσιονομικό 
κόστος και τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η συμπερίληψη των 
κυβερνητικών χρεογράφων άλλων χωρών στο πλαίσιο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή έκτακτης 
αμυντικής εισφοράς, καθώς και η συμβατότητα του προτεινόμενου νόμου με τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
κρατικών ενισχύσεων. 

 Τοποθετούμενη επί των τεθέντων ζητημάτων, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Το δημοσιονομικό κόστος από την εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου δεν αναμένεται να υπερβεί το €1 
εκατομ., ενώ αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οφέλη για την κυπριακή οικονομία και την κυπριακή 
χρηματιστηριακή αγορά ειδικότερα.    

2. Τα νομικά πρόσωπα αναμένεται να επωφεληθούν από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, καθώς η επιβολή 
χαμηλότερης αμυντικής εισφοράς επί των τόκων εισηγμένων εταιρικών χρεογράφων θα τα καταστήσει πιο 
ελκυστικά για επενδύσεις, ενώ παράλληλα θα ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να εισάγουν τα εταιρικά τους 
χρεόγραφα σε αναγνωρισμένη χρηματιστηριακή αγορά, προκειμένου να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση 
από εναλλακτική πηγή. 

3. Η περίληψη των κυβερνητικών χρεογράφων άλλων χωρών στο νομοσχέδιο κρίθηκε σκόπιμη για σκοπούς 
ευθυγράμμισης του φορολογικού χειρισμού των κυβερνητικών ομολόγων και των εταιρικών χρεογράφων.  
Δεδομένου ότι με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν στα εταιρικά χρεόγραφα δε γίνεται 
οποιαδήποτε διάκρισή τους σε κυπριακά και ξένα, κρίθηκε σκόπιμη η μη διάκριση κατ’ αντίστοιχο τρόπο 
των κυβερνητικών ομολόγων και των κυβερνητικών ομολόγων άλλων χωρών.  Η εν λόγω ρύθμιση δεν 
αναμένεται να τυγχάνει ουσιαστικής εφαρμογής, καθότι η φορολόγηση των τόκων από κυβερνητικά 
χρεόγραφα άλλων χωρών διέπεται από τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η 
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Δημοκρατία με άλλες χώρες, συνεπώς θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις μη ύπαρξης διακρατικής 
σύμβασης.  

4. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει λάβει τις απόψεις της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων επί του 
νομοσχεδίου και συναφώς κρίνεται ότι οι πρόνοιες αυτού δε συνιστούν κρατική ενίσχυση, καθότι αφορούν 
καθολικό μέτρο.     

 Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, αναφερόμενη στο ζήτημα της συμβατότητας με τους 
ευρωπαϊκούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων τόσο του νομοσχεδίου όσο και των εισηγήσεων του ΣΤΚ, επισήμανε 
ότι οποιοδήποτε μέτρο προωθείται εκ μέρους του κράτους δεν πρέπει να είναι επιλεκτικό αλλά γενικό.  Συνεπώς, 
η εισήγηση του ΣΤΚ για εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί των τόκων των 
ομολόγων που εκδίδονται από τα τραπεζικά ιδρύματα με βάση εποπτικές απαιτήσεις του ευρωσυστήματος 
αποτελεί μη γενικό μέτρο και συναφώς αντίκειται στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.   

 Στο στάδιο της περαιτέρω συζήτησης του θέματος ο πρόεδρος του ΧΑΚ εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς 
το όφελος που αναμένεται να προκύψει για την κυπριακή οικονομία σε σχέση με την περίληψη κυβερνητικών 
ομολόγων άλλων χωρών στις πρόνοιες του νομοσχεδίου.   

 Η επιτροπή, στη βάση των όσων διαμείφθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως 
διαβουλευθεί εκ νέου με τους εμπλεκόμενους φορείς επί των εκφρασθεισών απόψεων και εισηγήσεων που 
τέθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος και καταθέσει ενώπιόν της νέο κείμενο νομοσχεδίου.   

 Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών, στη βάση των οδηγιών της επιτροπής, κατέθεσε ενώπιόν της δύο 
αναθεωρημένα κείμενα νομοσχεδίου, με το τελικό κείμενο να κατατίθεται στις 2 Μαΐου 2022. 

 Ειδικότερα, στο τελικό κείμενο του υπό αναφορά σχεδίου νόμου έχουν επέλθει κυρίως οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις: 

1. Διαγραφή των πιστοποιητικών αποταμιεύσεως και των χρεογράφων αναπτύξεως κυβερνήσεων άλλων 
χωρών από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου. 

2. Περίληψη πρόνοιας, ώστε ο τόκος επί ομολόγων και χρεογράφων τα οποία είναι εισηγμένα σε 
αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών και εκδίδονται από αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου να υπόκειται στον μειωμένο συντελεστή ύψους 3% έκτακτης αμυντικής 
εισφοράς. 

3. Μικρής έκτασης βελτιώσεις νομοτεχνικής φύσεως.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του 
θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπενθυμίζω ότι, εάν επιθυμούμε τον λόγο, χρειάζεται να πατήσουμε το κουμπί, για να το δηλώσουμε. 

 Υπάρχουν ομιλήτριες, ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Ιωάννου. 

 Βλέπω τον κ. Σιζόπουλο, τον κ. Ιωάννου.  Ισχύει η αρχή την οποία έχουμε συμφωνήσει και ξεκινάμε από 
το μικρότερο στο μεγαλύτερο κόμμα. 

 Κύριε Ιωάννου, έχετε τον λόγο. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη.  Καταρχάς δεν είμαστε το μικρότερο κόμμα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αναλόγως της σειράς ζήτησης.  Έχετε δίκαιο. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Θα μιλήσω εγώ, όχι ο κ. Ιωάννου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως!  Πρέπει να αντιστρέψουμε τα ονόματα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Με την άδειά σας, από το βήμα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, μπορείτε! 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Για ακόμα μια φορά η εκτελεστική εξουσία μέσα από το νομοσχέδιο το οποίο εξετάζουμε σήμερα έρχεται 
-για δεύτερη φορά- να μειώσει εισφορές προς το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης.  Θέλω να σημειώσουμε ορισμένα 
σημαντικά θέματα για εμάς. 

 Πρώτον, μέσα στη σχετική έκθεση της επιτροπής Οικονομικών που κυκλοφόρησε για το εν λόγω θέμα 
αναφέρεται πως κλήθηκαν, για να παραστούν στις συνεδρίες, το Υπουργείο Οικονομικών, το Τμήμα Φορολογίας, 
η Νομική Υπηρεσία, ο πρόεδρος του συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, η Κεντρική Τράπεζα και ο 
Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου.  Δηλαδή, για συζήτηση που αφορά άμεσα αποκοπή εισφορών για την άμυνα δεν 
κλήθηκε να παραστεί κανένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας ούτε φυσικά του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Φρουράς.   

 Δεύτερον, διανύουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.  Βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια στρατιωτική 
αναμέτρηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με απρόβλεπτες ακόμα συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη και 
σταθερότητα.  Η Τουρκία συνεχίζει ακάθεκτη προκλητικές ενέργειες στην παραλία της Αμμοχώστου, ενώ 
ταυτόχρονα κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο, εφαρμόζοντας επεκτατική πολιτική σε βάρος των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας.   

 Μόλις πρόσφατα τιμήσαμε τη μνήμη εκατοντάδων χιλιάδων Αρμενίων και Ποντίων αδελφών μας οι οποίοι 
σφαγιάστηκαν από τους Οθωμανούς σε κρατικά σχεδιασμένες γενοκτονίες.   

 Τα αναφέρω όλα αυτά, απλώς για να περιγράψω το τι ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα.  Κατά 
τη δική μας άποψη η ενίσχυση των αμυντικών δαπανών είναι αναγκαιότητα που επιβάλλεται από το μέγεθος, 
την έκταση και το διακύβευμα της απειλής.  Είναι αδιανόητο να αποκοπεί έστω και €1 από τα χρήματα που 
προορίζονται για την ασφάλεια της χώρας.  Αντίθετα, ως ΕΛΑΜ έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου, από τον 
Οκτώβριο του 2021, με την οποία επιδιώκουμε η έκτακτη εισφορά στο ειδικό Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη στρατιωτική ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.   

 Καταλήγοντας, αντιλαμβάνομαι ότι περικοπές στον τομέα της άμυνας αποφασίζονται εύκολα από την 
κυβέρνηση και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, δήθεν επ’ ωφελεία νομικών προσώπων και της αγοράς!  Περικοπές 
στα επιδόματα των παράνομων μεταναστών πότε θα δούμε;  Επ’ ωφελεία όλων των πολιτών και της κοινωνίας!  
Συνολικά εκεί δαπανώνται πέραν των €150 εκατομ. ετησίως από τον κρατικό προϋπολογισμό.   

 Η παράταξή μας κάθε χρόνο εδώ και έξι χρόνια καταθέτει σχετικές τροπολογίες για αποκοπή αυτών των 
κονδυλίων και για χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων χρημάτων προς ενίσχυση των συνταξιούχων, των 
πολύτεκνων, των μονογονιών, των ευάλωτων ομάδων.  Κανένα άλλο κόμμα μέχρι σήμερα δε στήριξε αυτή την 
πρόταση. 

 Έξω ο κόσμος δεινοπαθεί με την τιμή των καυσίμων, την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, αναμένοντας από 
τους θεσμικούς εκπροσώπους του τη βοήθειά τους.  Να πράξουν δηλαδή ό,τι είναι δυνατό, για να ανακουφίσουν 
μια κοινωνία που υποφέρει.  Απέναντι σε όλα αυτά η Βουλή φαίνεται ότι κωφεύει και παραμένει στη γωνιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Θα σας δώσω αμέσως τον λόγο. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, παρά το γεγονός ότι υπήρχε με βάση τον κανονισμό η δυνατότητα να ζητήσουμε διακοπή 
του ομιλητή, δεν το επράξαμε, αλλά να παρακαλέσω οι τοποθετήσεις να είναι εντός του θέματος που βρίσκεται 
ενώπιον της ολομέλειας.  Προεκλογικές τοποθετήσεις μπορούν να γίνουν στον κατάλληλο χρόνο!  Έχουμε 
συγκεκριμένο θέμα ενώπιόν μας σήμερα και δεν ήταν αυτό που προφανώς έχει αναπτυχθεί από το βήμα της 
Βουλής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κατεγράφη. 

 Ευχαριστώ, βέβαια αυτό πρέπει να ισχύει κάθε φορά. 

 Κύριε Χρίστου, νομίζω δε χρειάζεται να απαντήσετε. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θα απαντήσω για τον εξής λόγο... 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Άριστο Δαμιανού) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά είναι διαδικαστικό το θέμα, δεν είναι προσωπικό.   

 Έχετε δίκαιο! 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Είναι επί προσωπικού, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πώς;  Είναι διαδικαστικό το θέμα που θα θέσετε; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Είναι επί προσωπικού.  Δεν είναι διαδικαστικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, δεν αναφέρθηκε σε εσάς προσωπικά!  Έθεσε θέμα διαδικαστικό. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Έχω τον λόγο ή τον έχει μόνο το ΑΚΕΛ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν είναι θέμα ΑΚΕΛ, είναι θέμα διαδικασίας, κύριε Χρίστου, είχατε τον λόγο στο βήμα, ο συνάδελφος 
τοποθετήθηκε και είπε ότι καλό θα ήταν... 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Ο συνάδελφος είπε ότι ήμουν εκτός θέματος.  Πού ήμουν εκτός θέματος;  Η νομοθεσία η συγκεκριμένη δε 
θα καταλήξει τελικά σε αποκοπή €1 εκατομ. από το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Καθίστε, παρακαλώ. 

 Κύριε Δαμιανού, θέλετε τον λόγο; 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, σημειώθηκε η τοποθέτησή σας. 

 Επειδή πατάτε συνέχεια τα μικρόφωνα, παρακαλώ να τα πατούν όσοι θέλουν να μιλήσουν, δεν είναι 
παιχνίδι το μικρόφωνο.  Όσοι θέλουν να μιλήσουν, να τοποθετηθούν.  Οι υπόλοιποι ύστερα δοκιμάζουν, την ώρα 
του διαλείμματος. 

 Ο κ. Σιζόπουλος. 

 Στο βήμα;  Πολύ ωραία! 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα υπενθυμίσω ότι ο λόγος για τον οποίο συστάθηκε η συγκεκριμένη εισφορά είναι ακριβώς για να 
ενισχύσει τα εξοπλιστικά προγράμματα της Εθνικής Φρουράς σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη, για να 
μπορέσουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία υπάρχουν με τον τουρκικό επεκτατισμό και όσο 
είναι δυνατό να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς, που θα πρέπει να ανανεώνεται 
συνέχεια με σύγχρονα οπλικά συστήματα.   

 Η πρόθεση η οποία υπάρχει για τη μείωση της έκτακτης εισφορά για την άμυνα, με στόχο ενδεχομένως 
να διευκολυνθούν κάποιες διεργασίες που έχουν σχέση με ομόλογα και με χρεόγραφα, δεν είναι σίγουρο ότι θα 
οδηγήσει σε αύξηση των εισφορών για την άμυνα, αλλά αντίθετα, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι σε μείωση.  
Και εμείς θεωρούμε ότι αυτή την περίοδο δεν είναι δυνατό να μειώνονται τα ποσά τα οποία διατίθενται για την 
άμυνα.  Αντίθετα, θα πρέπει ακόμα περισσότερο να αυξηθούν και  παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια -και 
οφείλουμε να το ομολογήσουμε- έχει πέραν του τριπλάσιου αυξηθεί ο προϋπολογισμός για τα εξοπλιστικά 
προγράμματα της Εθνικής Φρουράς.  Και αυτό είναι κάτι σημαντικό, όμως χρειάζεται ακόμα η περαιτέρω αύξηση 
του συγκεκριμένου ποσού. 

 Θα υπενθυμίσω ότι από το 2002, κατ’ επανάληψη από την πλευρά της ΕΔΕΚ, γράψαμε το θέμα αυτό και 
συζητήθηκε στη Βουλή χωρίς όμως αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις επικαλούνταν ότι το 
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ποσό αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά 
διατίθεται στο σύνολο, συν επιπλέον ένα ποσό για τις ανάγκες του Υπουργείου Άμυνας, της Εθνικής Φρουράς 
και γενικά όχι μόνο τα θέματα των εξοπλιστικών προγραμμάτων.  Εμείς έχουμε μια διαφορετική αντίληψη.  Εμείς 
θεωρούμε ότι αυτό το ποσό θα πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Εθνικής 
Φρουράς, όπως για παράδειγμα και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου δεν υπάρχει ειδική φορολογία 
ενδεχομένως, για να πληρώνονται είτε οι εκπαιδευτικοί είτε δημόσιοι υπάλληλοι είτε οποιοιδήποτε άλλοι 
επαγγελματίες εργοδοτούνται στη δημόσια υπηρεσία.  Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο και από την πλευρά της ΕΔΕΚ 
δε θα ψηφίσουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.  

 Όμως υπάρχουν και δύο άλλες παρατηρήσεις τις οποίες θα ήθελα να κάνω.  Η πρώτη παρατήρηση είναι 
ότι υπάρχει μια ταχύτητα, όταν πρόκειται να κάμουμε κάποιες αποκοπές, αλλά, όταν πρόκειται να εφαρμόσουμε 
κάποιες άλλες νομοθεσίες, που θα εισπράξουμε κάποια χρήματα, για να ενισχύσουμε ενδεχομένως ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού, δε γίνεται, όπως η ειδική φορολογία που ψηφίσαμε τον Φεβρουάριο του 2021 σχετικά 
με τις μεταβιβάσεις των ακινήτων, ούτως ώστε να γίνει ένα ταμείο στήριξης των προσφύγων, που μέχρι στιγμής 
πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν έχει προωθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία.  Και είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό.   

 Και το δεύτερο, ναι, πρέπει να διαθέτουμε λεφτά για την άμυνα, όμως η άμυνα δεν είναι μόνο τα οπλικά 
συστήματα.  Η άμυνα είναι και το ανθρώπινο δυναμικό και ας φροντίσουμε να υπηρετούμε στην Εθνική Φρουρά 
και να ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό, αν θέλουμε να είμαστε ιδιαίτερα αξιόπιστοι σε αυτά τα οποία 
δηλώνουμε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Τρυφωνίδη, έχετε τον λόγο. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Είναι γεγονός ότι σήμερα στον τόπο μας η αγορά χρεογράφων και ομολόγων είναι περιορισμένη.  Με το 
νομοσχέδιο αυτό, το οποίο διευρύνει το φορολογικό πλαίσιο του μειωμένου συντελεστή 3% που καταβάλλεται 
για την έκτακτη εισφορά για την άμυνα και σε ορισμένες άλλες κατηγορίες χρεογράφων, ομολόγων, πιστωτικών 
αποταμιεύσεων και γενικά και σε άλλες κατηγορίες τόκων που εισπράττονται, ευελπιστούμε ότι θα ενθαρρυνθεί 
η αξιοποίηση της αγοράς ομολόγων και χρεογράφων στον τόπο μας μέσω του ΧΑΚ και ότι τα εργαλεία αυτά θα 
μπορούν να αποτελέσουν και έναν εναλλακτικό τρόπο δανειοδότησης, χρηματοδότησης στην αγορά.   

 Έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου αυτού δε συνιστούν κρατική ενίσχυση και ότι 
το δημοσιονομικό κόστος από την εφαρμογή του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να υπερβεί το €1 εκατομ., ποσό 
το οποίο είναι πολύ μικρότερο από τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν τόσο για την κυπριακή οικονομία 
όσο και για τη χρηματιστηριακή αγορά.   

 Γι’ αυτούς τους λόγους θα υπερψηφίσουμε το σχετικό νομοσχέδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Απολογούμαι, αν ακούγομαι αυστηρή, αλλά πραγματικά όσοι κάθονται πίσω από τα έδρανα είτε θα 
παρακολουθούν με αυστηρότητα, απόλυτη προσοχή και ησυχία ή δε θα ξαναμπούν στην αίθουσα!  Είναι 
αδιανόητο να υπάρχει τόση φασαρία στην αίθουσα του σώματος!  Όποιος θέλει ή όποια θέλει μπορεί να περάσει 
έξω και να μιλά όση ώρα θέλει.  Μιλά ο συνάδελφος και πραγματικά δυσκολεύομαι να τον ακούσω. 

 Απολογούμαι, κύριε Τρυφωνίδη.   

 Λοιπόν, τον λόγο έχει η κ. Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, από το σημείο στο οποίο βρίσκομαι, δε χρειάζεται να έρθω στο βήμα.  

 Νομίζω ότι έχουμε ολίγον τι παρεξηγήσει την έννοια αυτού του νομοσχεδίου.  Ο μειωμένος συντελεστής 
για την άμυνα 3% που αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν τα κρατικά χρεόγραφα, με το παρόν νομοσχέδιο τυγχάνουν 
της ίδιας μεταχείρισης και εφαρμογής και τα εταιρικά χρεόγραφα.  Είναι τόσο απλό και δεν έχει σχέση με τις 
αυξημένες αμυντικές δαπάνες, τις μειωμένες αμυντικές δαπάνες.  Σημασία έχει να υπάρχει η ίση μεταχείριση των 
φορολογικών Αρχών μεταξύ κρατικών και εταιρικών χρεογράφων και ομολόγων.  Από εκεί και πέρα, όσον αφορά 
τα θέματα της άμυνας, δε θα επεκταθώ, γιατί δεν είμαι ούτε μέλος της επιτροπής Άμυνας, αλλά δεν αφορά και τα 
θέματα όπως έχουν τεθεί αύξησης αμυντικών δαπανών και αναγκαιότητας περί άμυνας της Δημοκρατίας, που 
τουλάχιστον εμείς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, υπερθεματίζουμε και λέμε ότι είναι σωστό.  Αλλά αυτοί οι οποίοι 
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προσπαθούν να συσχετίσουν το εν λόγω νομοσχέδιο, που έχει καθαρά οικονομικό χαρακτήρα και δεν αφορά 
θέματα της άμυνας, θα έπρεπε πρώτα από όλα να διερωτηθούν και να ζητήσουν ευθύνες και καταγραφή από 
την κυβέρνηση κατά πόσο αυτό το ποσοστό του 3%, που τόσα χρόνια πληρώνουν οι φορολογούμενοι, πράγματι 
επενδύθηκε για την άμυνα και όχι για άλλους σκοπούς.  Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει καθαρά οικονομικό 
χαρακτήρα και σκοπό έχει την ίση μεταχείριση μεταξύ εταιρικών και χρεογράφων όλης της φύσης.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Μαυρίδη.  

 Και τελευταίος ομιλητής ο κ. Γεωργιάδης. 

 Υπάρχει κάποιος άλλος, κάποια άλλη που θέλει τον λόγο; 

 Σύντομα, κύριε Μαυρίδη.  Σας ευχαριστώ. 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δε θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με την κ. Ερωτοκρίτου, αλλά είναι και οι 
καταθέτες που χρειάζονται ίση μεταχείριση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Κύριε Γεωργιάδη. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Άκουσα ότι θα χάσει έσοδα το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης.  Ούτε θα χάσει ούτε θα αυξηθούν.  Όταν 
πριν δέκα χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τρόικα…  Τέτοιες μέρες πριν δέκα χρόνια η τρόικα ήταν στην 
Κύπρο και ένα από τα πρώτα μέτρα που είχε απαιτήσει ήταν η αύξηση της φορολογίας επί των τόκων εις το 
30%.  Δεν το έκαμε, για να αυξηθούν τα έσοδα της άμυνας και συνεπώς οι αμυντικές δαπάνες.  Και δεν το έκαμε, 
επειδή πριν είκοσι χρόνια η διασύνδεση αυτής της φορολογίας με το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης -με απόφαση 
της Βουλής- τερματίστηκε.  Είναι ένας φόρος, γι’ αυτό εζήτησε η τρόικα την αύξησή του, ως μίας φορολογίας.  
Και η συγκεκριμένη μάλιστα φορολογία επί των εταιρικών ομολόγων απέδιδε μηδενικά έσοδα.  Δεν είχαμε στην 
Κύπρο εταιρικά ομόλογα.  Δεν εκδίδονταν εταιρικά ομόλογα.  Τι έσοδα από κάτι που δεν υπάρχει;  Είναι ένα 
κίνητρο ουσιαστικά, για να εκδίδεται τούτη η μορφή του χρηματοδοτικού εργαλείου του εταιρικού ομολόγου.   

 Τώρα, εάν δεν έχει σχέση με την άμυνα, γιατί εξακολουθεί να ονομάζεται έκτακτη αμυντική εισφορά;  
Υπήρχαν λόγοι, δεν υπάρχουν πλέον, γι’ αυτό και είναι γνωστό…  Ανακοινώθηκε ότι η εκτελεστική εξουσία 
στέλνει νομοσχέδιο που προβλέπει τη μετονομασία αυτής της φορολογίας, για να μην υπάρχει ούτε πλέον κατ’ 
όνομα η όποια διασύνδεση με την άμυνα.  Η άμυνα, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και οι αμυντικές 
δυνατότητες εξαρτώνται από την ύπαρξη ισχυρής οικονομίας.  Γι’ αυτό είχαν μειωθεί οι αμυντικές δαπάνες πριν 
δέκα χρόνια, όταν οδηγηθήκαμε σε οικονομικά αδιέξοδα, γι’ αυτό σήμερα είναι αισθητά αυξημένος, όπως σωστά 
υπέδειξε ο πρόεδρος της αρμόδια επιτροπής, με δραματική αύξηση των αμυντικών δαπανών, επειδή ακριβώς 
έχουμε πλέον αυξημένες οικονομικές δυνατότητες, που οδηγούν και σε αυξημένες αμυντικές δαπάνες. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο κ. Παπαδούρης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, ο κ. Παπαδούρης, αλλά είπαμε από την αρχή να δηλώνουμε.   

 Βεβαίως, θα το επιτρέψω. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Αναλόγως σε ό,τι ακούμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, κύριε Παπαδούρη, για να μην παρεκκλίνουμε της… 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Δε θα πάρω πάνω από τριάντα δευτερόλεπτα, αγαπητή κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Απλώς, λακωνικά να πω ότι ένα σωστό φορολογικό σύστημα παρέχει σταθερότητα, προσκαλεί επενδυτές, 
οι επενδυτές δημιουργούν οικονομία, η οικονομία φέρει λεφτά στα ταμεία του κράτους και από εκεί και κάτω είναι 
πολιτική απόφαση -βάσει του προϋπολογισμού του κράτους- να μεταφερθεί το ανάλογο ποσό στο ταμείο άμυνας.   

 Άρα, νομίζω κανένα πρόβλημα με τη νομοθεσία.  Το έχει αναφέρει εξάλλου και ο κ. Γεωργιάδης, ότι στο 
τέλος της ημέρας δεν υπήρχαν έσοδα από το συγκεκριμένο, για να μεταφερθούν. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δηλώνουμε την παρουσία μας με το 1 και με τον αριθμό 2 ψηφίζουμε υπέρ, με τον αριθμό 3 εναντίον και 
4 αποχή.   

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ. 

 Πολύ ωραία.   

 Κύριε Γεωργίου, έχουμε αποτέλεσμα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εφτά παρόντες.  Τριάντα εφτά ψήφοι υπέρ, εννέα εναντίον, καμία αποχή και ένας ή μία δεν έχει 
ψηφίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία!  

 Άρα, με τριάντα εφτά ψήφους υπέρ, εννέα εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά.  Πάντοτε δηλώνουμε την παρουσία μας με το 1 και, αντιστοίχως, 2, 3, 4 την 
επιλογή μας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι παρόντες.  Τριάντα οκτώ υπέρ, επτά εναντίον, καμία αποχή και ένας ή μία δεν έχει ψηφίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, επτά εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το δεύτερο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος 
του 2021».   

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε 
αποκτών πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιεί τις ειδικές πιστώσεις φόρου ή το εκκαθαρισμένο επιστρεπτέο ποσό, 
όπως καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση καταβολής εκ μέρους του προς το κράτος 
ετήσιου εγγυητικού τέλους. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Χρίστος Χριστοφίδης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τo  πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 14ης Μαρτίου και 9ης Μαΐου 2022.  Στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η 
Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), του 
Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
βουλευτές κ. Άριστος Δαμιανού και Χρύσης Παντελίδης. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, 
ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε αποκτών πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιεί τις ειδικές πιστώσεις φόρου 
ή το εκκαθαρισμένο επιστρεπτέο ποσό όπως σχετικά καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία υπό την 
προϋπόθεση  καταβολής εκ μέρους του προς το κράτος ετήσιου εγγυητικού τέλους. 

 Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε 
κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι συμβατό με τους 
ευρύτερους κανόνες που αφορούν στις κρατικές ενισχύσεις. 

 Όπως η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε περίπτωση μεταβίβασης 
εργασιών, περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο στο πλαίσιο εξυγίανσης 
οι συσσωρευμένες ζημιές υπό εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος δημιουργούν αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση υπέρ του αποκτώντος πιστωτικού ιδρύματος, η οποία δύναται να μετατραπεί σε ειδική πίστωση φόρου.  

 Ως εκ τούτου, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επενεχθούν τα ακόλουθα: 

1. Tο αποκτών πιστωτικό ίδρυμα που επωφελείται των ειδικών πιστώσεων φόρου θα καταβάλλει ως αντίτιμο 
στο κράτος ετήσιο εγγυητικό τέλος, το οποίο καθορίζεται στο 1,5% επί του γινομένου του φορολογικού 
συντελεστή με τη σχετική ετήσια δόση επί των σχετικών συσσωρευμένων ζημιών. 

2. O Υπουργός Οικονομικών θα έχει τη δυνατότητα καθορισμού μεγαλύτερου εγγυητικού τέλους, το οποίο 
δε δύναται όμως να υπερβαίνει τα €10 εκατομ.  

 Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δήλωσε ότι, κατόπιν εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, 
καθώς και της αλληλογραφίας μεταξύ του αρμόδιου υπουργείου και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της 

 
  Υπέρ:  ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών. 
 Εναντίον: ΕΛΑΜ, ΚΣ ΕΔΕΚ. 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα κρατικής ενίσχυσης και συναφώς ο προτεινόμενος 
νόμος είναι συμβατός με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.  

 Οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του ΣΕΛΚ, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και 
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά 
νομοσχεδίου. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης την επιτροπή απασχόλησαν ζητήματα αναφορικά με την εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας, τον τρόπο καθορισμού του ύψους του ετήσιου εγγυητικού τέλους, καθώς και τον 
αντίκτυπο που αναμένεται να επιφέρουν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στα κρατικά έσοδα.  

 Σε σχέση με τα τεθέντα ζητήματα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι στο πλαίσιο 
εξέτασης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου από τη  Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποίησής του, ώστε να εισαχθεί η υποχρέωση καταβολής από το αποκτών 
πιστωτικό ίδρυμα εγγυητικού τέλους που να αντικατοπτρίζει το όφελος που λαμβάνει ως ειδική πίστωση, ενώ 
παράλληλα η εν λόγω ρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση των κρατικών εσόδων.  

 Επιπροσθέτως, όπως η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις ειδικές πιστώσεις φόρου για πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει μέχρι το παρόν 
στάδιο γίνει χρήση της υπό αναφορά φορολογικής απαίτησης έναντι φορολογικών υποχρεώσεων οποιουδήποτε 
πιστωτικού ιδρύματος ούτε έχει καταβληθεί οποιοδήποτε εγγυητικό τέλος από πιστωτικό ίδρυμα προς το κράτος. 

 Στο στάδιο της κατ’ άρθρο συζήτησης του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής επισήμαναν την ανάγκη 
τροποποίησής του, ώστε να επέλθουν σε αυτό μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις για σκοπούς σαφήνειας 
επιμέρους προνοιών του και κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως καταθέσει ενώπιόν της αναθεωρημένο 
κείμενο νομοσχεδίου.  

 Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και της σχετικής αλληλογραφίας μεταξύ του 
Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εν λόγω 
θέμα. 

 Στη βάση των πιο πάνω το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής αριθμό 
αναθεωρημένων κειμένων του νομοσχεδίου με τελικό κατατεθειμένο κείμενο στις 19 Απριλίου 2022, στο οποίο 
ενσωματώθηκαν οι εισηγήσεις της επιτροπής, καθώς και σχετική υπόδειξη της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών εντός του έτους κατά 
το οποίο οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ να καθορίσει εγγυητικό τέλος πέραν του ποσού των 
€10 εκατομ., ώστε να διασφαλιστεί η είσπραξη των εγγυητικών τελών που αναλογούν σε πιστωτικό ίδρυμα από 
την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η σχετική ρύθμιση. Επιπροσθέτως, κατατέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής τα στοιχεία που ζητήθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά τροποποιηθεί κατά τη 
συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;   

 Αυτό δηλώνεται, υπενθυμίζω, ηλεκτρονικά, όπως έχουμε πει προηγουμένως, δηλαδή πατάμε το κεντρικό 
κουμπί και ζητάμε τον λόγο. 

 Κύριε Σιζόπουλε, έχετε τον λόγο. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.  Πάρα πολύ σύντομα. 

 Να υπενθυμίσω ότι το 2019, όταν κατατέθηκε η συγκεκριμένη πρόταση, η ΕΔΕΚ ήταν το μόνο κόμμα που 
την καταψήφισε.  Θα υπενθυμίσω επίσης ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι συγκεκριμένος τραπεζικός 
οργανισμός περίμενε τη συγκεκριμένη ψήφιση της νομοθεσίας ή της πρότασης καλύτερα, για να ανακοινώσει τις 
ζημιές ή τα έσοδά του αμέσως μετά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.   

 Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τείνει να βελτιώσει την κατάσταση όπως είναι και 
στρέφεται προς τη σωστή κατεύθυνση, εντούτοις εμείς, επειδή διαφωνούμε με τη βασική φιλοσοφία που διέπει 
τη συγκεκριμένη μορφή διαχείρισης των τραπεζικών ιδρυμάτων, θα το καταψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Τρυφωνίδης. 
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ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Να υπενθυμίσω ότι το νομοσχέδιο αυτό προνοεί ότι οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα επωφελήθηκε από 
την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε ειδική πίστωση φόρου και η οποία 
απαίτηση έχει δημιουργηθεί από φορολογικές ζημιές πιστωτικού ιδρύματος το οποίο έχει τεθεί σε εξυγίανση, θα 
πρέπει να καταβάλλει εγγυητικό τέλος προς το κράτος. 

 Τα περισσότερα ζητήματα, αλλά και προβληματισμοί τα οποία είχαν τεθεί σε αρκετές συνεδρίες της 
επιτροπής Οικονομικών και τα οποία μπορεί να είναι λογικά αφορούν στη νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2019 και 
με την οποία το πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη επωφεληθεί από την αναβαλλόμενη φορολογία και από τις ειδικές 
πιστώσεις φόρου, χωρίς όμως να έχει καταβάλει οποιοδήποτε τέλος προς το κράτος.  Σήμερα όμως τι θα 
ψηφίσουμε;  Θα ψηφίσουμε την υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος να αρχίσει να καταβάλλει προς το κράτος 
ένα εγγυητικό τέλος ως αντιστάθμισμα για το όφελος που ήδη έχει εκμεταλλευτεί λόγω της νομοθεσίας του 2019.  
Το πιστωτικό ίδρυμα, και συγκεκριμένα η Τράπεζα Κύπρου, με τη νομοθεσία του 2019 έχει αποκτήσει ένα ισχυρό 
φορολογικό πλεονέκτημα και ένα πολύ σημαντικό όφελος.  Γι’ αυτό θα πρέπει να καταβάλλει προς το κράτος ένα 
τέλος που να αντικατοπτρίζει αυτό το όφελος.  Αν προκύπτουν ζητήματα με τη νομοθεσία τα οποία θα πρέπει να 
εξετάσουμε, χρειάζονται και ενέργειες που πρέπει να γίνουν μεταγενέστερα και δε διαφωνούμε.  Όμως, δε θα 
πρέπει να καθυστερήσουμε άλλο την πληρωμή του ετήσιου τέλους προς το κράτος και προς τον Κύπριο 
φορολογούμενο.  Το κράτος αναμένεται να εισπράξει ως εγγυητικό τέλος €59 εκατομ. μέχρι το φορολογικό έτος 
2028, ένα ποσό που θα συμβάλει στην αύξηση των κρατικών εσόδων.  Γι’ αυτούς τους παραπάνω λόγους θα 
υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Ο κ. Παπαγιάννης έχει τον λόγο. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Εμείς με τη σειρά μας δε θα ψηφίσουμε αυτό τον νόμο.  Απλώς, να αναφέρω ότι τον Μάρτη του 2019, 
όταν είχε ψηφιστεί η νομοθεσία, δεν ήταν η ΕΔΕΚ μόνο που δεν είχε ψηφίσει τη νομοθεσία.  Ούτε το ΕΛΑΜ ούτε 
ακόμα ένα κόμμα την είχαν ψηφίσει, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε τηρήσει στάση αποχής. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα.  Δε θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω με τον αγαπητό μου συνάδελφο 
τον κ. Τρυφωνίδη.  Αυτό το όφελος που αποκτά το αποκτών πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να το πληρώνει στη 
Δημοκρατία, αυτό σημαίνει.  Και μέχρι σήμερα, ενώ δεν εισέπραττε η Δημοκρατία αυτό που εδικαιούτο, από 
τούδε και στο εξής θα καταβάλλει στη Δημοκρατία το ίδρυμα το οποίο επωφελήθηκε αυτού του οφέλους χρήματα, 
λεφτά, όχι μόνο balance sheets και λογαριασμούς, αλλά θα πληρώνει αυτό το όφελος.  Και γι’ αυτό τον λόγο 
εμείς θα υπερψηφίσουμε το εν λόγω νομοσχέδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Όσοι θέλουν να ανατρέξουν στην τότε συζήτηση θα δουν ότι οι πρώτοι που ήγειραν αυτό το ζήτημα ήταν 
βουλευτές στελέχη της δικής μας κοινοβουλευτικής ομάδας και ακριβώς ένεκα του γεγονότος ότι ακολουθήθηκε 
μια διαδικασία η οποία κατ’ εμάς δεν ήταν η ενδεδειγμένη διαχωρίσαμε τη θέση μας από τη διαδικασία τηρώντας 
αποχή.  Και τότε προειδοποιήσαμε, και μάλιστα έγιναν και διεργασίες εκτός του σώματος, και τώρα θέλω να 
υπογραμμίσουμε κάτι το οποίο για εμάς είναι η θέση αρχής. 

 Ένα συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα, μέσα από τις γνωστές διαδικασίες, έτυχε ενός ωφελήματος από την 
Κυπριακή Δημοκρατία που υπερβαίνει τα €400 εκατομ.  Αν δεν υπήρχε αντίδραση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δε θα υπήρχε η σημερινή συζήτηση, που αποτελεί χρύσωμα του χαπιού, για να επιτραπεί η εφαρμογή 
αυτού του ωφελήματος των €417 εκατομ.  Επομένως, η ψήφιση αυτής της ρύθμισης είναι εκείνη που θα επιτρέψει 
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στη συγκεκριμένη τράπεζα να απολαμβάνει αυτού του ωφελήματος σε βάρος των δημοσίων ταμείων, που 
υπερβαίνει τα €400 εκατομ.  Επομένως, για εμάς υπάρχει ένα θέμα ηθικής τζιαι ένα θέμα τάξης.  Επομένως, θα 
διατηρήσουμε τη θέση αρχής και να υπογραμμίσω και το εξής.  Και εγώ θα εδέχουμουν να πιστωθώ €417 εκατομ. 
και να επιστρέψω €50 εκατομ., it is a very good deal.  Κύριε Κουλία, είναι μια πολύ καλή συμφωνία, για να μεν 
μου το κάμνετε το παράπονο! 

 Επομένως, εμείς διαφωνούμε, θα καταψηφίσουμε.  Και υπογραμμίζω ότι το γεγονός ότι σήμερα 
συζητούμε αυτή την επιστροφή χρημάτων, που, ναι, σε βάθος χρόνου θα αγγίξουν τα €59 εκατομ., είναι 
ουσιαστικά χρύσωμα του χαπιού, για να επιτραπεί η συνέχιση αυτού του μέτρου, που κατ’ εμάς δεν ήταν σωστό 
ευθύς εξαρχής.  Απ’ εκεί και πέρα η κάθε πολιτική δύναμη έχει τη δική της άποψη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ σωστά. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμιανού. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Η ιστορία δεν ξεκινά το 2019 με τις τράπεζες.  Όλα αυτά ήταν νομοθεσίες που εψήφισεν η Βουλή από 
πολύ παλιά, μετά το 2013, και είναι κάτι που έγινε και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.  Αλλά ξέρετε;  Φαντάζομαι, 
η Βουλή αυτή δεν εψήφισεν να δώσει σε ένα πιστωτικό ίδρυμα €400 εκατομ.!  Αν το έκαμε, είναι λάθος.  Η Βουλή 
αυτή εψήφισεν να ανακουφίσει μια αποδέκτρια τράπεζα που της εφόρτωσαν υποχρεώσεις μιας άλλης τράπεζας 
που έκλεισε!  Αυτή είναι η ορθή οπτική γωνία!  Αλλιώς θα ελέαμεν για σκάνδαλο του αιώνα!  Τότε που εγώ δεν 
ήμουν βουλευτής, είναι προ του 2016 πάντως, επάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε 
η αποδέκτρια τράπεζα μιας προβληματικής τράπεζας να έχει ένα φορολογικό πλεονέκτημα, αλλιώς θα κατέρρεε 
και η επόμενη τράπεζα, θα την μετέφεραν σε μια άλλη και θα κατέρρεε και η επόμενη και θα υπήρχε ένα domino 
effect.  Τούτη ήταν η θεωρία των ευρωπαϊκών αρχών τότε.  Και, ναι, αυτό που άλλαξε το 2019, πάλι κατ’ απαίτηση 
ουσιαστικά των ευρωπαϊκών αρχών, ήταν η μετατροπή της αναβαλλόμενης φορολογίας σε μια πιστωτική 
σημείωση, σε μια  φορολογική πίστωση, για να είναι πιο ξεκάθαρο λογιστικά.  Και λέω «πάλι κατ’ απαίτηση 
ουσιαστικά των ευρωπαϊκών αρχών». 

 Τότε επίσης είχε ψηφίσει η Βουλή, πάλι κατ’ απαίτηση των ευρωπαϊκών αρχών, ότι θα υπάρχει ένα τέλος 
1,5% επί της υποχρέωσης ως εγγυητικό τέλος.  Το τι έγινε στο παρελθόν...  Εψηφίστηκεν από τη Βουλή, 
ετέλειωσεν, τώρα ήρτεν η ώρα να εισπράξουμε.  Ήρτεν η ώρα να εισπράξουμε!  Και σου λέει, δε θα είναι πάντα 
1,5%.  Θα είναι το κατώτατο το 1,5% και ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να ζητήσει μέχρι και €10 εκατομ.  Και 
την ίδια ώρα έχει διασαφηνιστεί στη νομοθεσία ότι θα ζητηθούν και τα €20 εκατομ. που  εκκρεμούν εδώ και δυο-
τρία χρόνια, επειδή λόγω τούτης της νομοθεσίας, που δεν υπήρχε, δεν εμπορούσεν να πάρει το κράτος.  Άρα, 
αν θέλετε, αγαπητοί συνάδελφοι, το τι εδόθηκεν, εδόθηκεν με τη σύμφωνο γνώμη του κοινοβουλίου και κατ’ 
απαίτηση των ευρωπαϊκών αρχών και τώρα αυτό που συζητούμε είναι εκείνο πο’ ’ννά εισπράξουμε ως 
αντάλλαγμα.  Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό που θα εισπράξουμε θα το αποποιηθούμε, όταν δε θα 
«γλυτώσουμε», αν θέλετε, σε εισαγωγικά, αυτό που έχουμε ήδη δώσει. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουλλά. 

 Ο κ. Λουκαΐδης. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Τριάντα δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε. 

 Δύο μόνο σημεία.  Το πρώτο είναι ότι εδώ μιλούμε ξεκάθαρα για διαγραφή, πλέον, μιας υποχρέωσης που 
είχε η συγκεκριμένη τράπεζα πολλών εκατομμυρίων.  Όπως αναφέρθηκε, μιλούμε για €417 εκατομ.  Δεύτερον, 
επειδή ακριβώς δεν είχαμε σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -ούτε καν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης!- 
δεν είχαμε τζιαι κυβερνητικό νομοσχέδιο, για να επέλθει αυτή η διαγραφή της υποχρέωσης της συγκεκριμένης 
τράπεζας, αλλά είχαμε πρόταση νόμου συναδέλφων που ήρταν μέσα σε μια νύχτα με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, χωρίς να είναι ενήμερο το σώμα, και τελικά απέκτησε πλειοψηφία με τον τρόπο που απέκτησε, 
πάντως όχι με τη δική μας τη στήριξη, δεδομένης τζιαι της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.  Και τώρα φυσιολογικά 
εμείς καταψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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 Δευτερολογίες. 

 Πρώτα η κ. Ερωτοκρίτου, μετά ο κ. Κουλλά. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Πολύ σύντομα, απλώς για να μην δίνονται λανθασμένες εντυπώσεις. Ουδεμίαν οφειλή €417 εκατομ. δε 
διαγράφουμε με αυτή τη νομοθεσία, για να μην υπάρχει η εντύπωση στον κόσμο ότι πάει η Βουλή να ψηφίσει τη 
διαγραφή σχεδόν €0,5 δις υποχρέωσης ενός τραπεζικού ιδρύματος προς το κράτος ή οποιασδήποτε άλλης 
υποχρέωσης.  Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Κύριε Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Καταρχάς να πω ότι έχω εντοπίσει και εγώ και έχουμε προσπαθήσει να το πούμε και στις υπηρεσίες της 
Βουλής -κύριε Λουκαΐδη, ακούστε με!- ότι είναι λάθος που γράφει εδώ για διαγραφή αυτής της πρόνοιας.  Είναι 
όπως το έχω εξηγήσει το νομοσχέδιο.  Δεν υπάρχει καμία διαγραφή της απαίτησης του κράτους.  Ενισχύεται η 
απαίτηση του κράτους... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ... Παρακαλώ, μιλά ο κ. Κουλλά! 

 Ναι. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Παρακαλώ, κύριε Λουκαΐδη, πιθανώς να υπάρξει...  Το είχα πει λίγο πριν μπούμε στην ολομέλεια, για να 
διορθωθεί, πραγματικά.  Δεν υπάρχει καμία διαγραφή, ούτε της φορολογικής πίστωσης, η οποία είναι θεωρητική 
και ουδόλως είναι ακριβώς τόσα εκατομμύρια κ.τ.λ. ούτε...  Ενώ αυτό το εγγυητικό τέλος έχει ποσό, είναι 
δεδομένο, δεν είναι διαγραφή του εγγυητικού ποσού.  Αντιθέτως, όπως έχω εξηγήσει, θα αυξηθούν τα έσοδα του 
κράτους.  Δίνεται η δυνατότητα σημαντικής αύξησης των εσόδων του κράτους.  Και παρακαλώ τις υπηρεσίες της 
Βουλής, αν μπορούν, να το δουν αυτό που έχει γραφτεί εδώ πέρα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Θα το δούμε φυσικά, κύριε Κουλλά. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

 Κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9Δ του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε. 

 Επαναλαμβάνω -συγγνώμη, αν είμαι κουραστική- δηλώνουμε με το 1 την παρουσία μας και με το 2 αν 
ψηφίζουμε υπέρ, με το 3 αν ψηφίζουμε εναντίον, με το 4 αν δηλώνουμε αποχή. 

 Ψηφίζουμε. 

 Κύριε Γεωργίου, ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα παρόντες, κυρία Πρόεδρε.  Είκοσι οκτώ ψήφοι υπέρ και είκοσι δύο ψήφοι εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, είκοσι δύο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 2 εγκρίνονται. 

Τρίτη ανάγνωση, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία, ψηφίζουμε.  Με το 1 η παρουσία μας και διαδοχικά οι υπόλοιποι αριθμοί για υπέρ, εναντίον 
και αποχή. 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ παρόντες, κυρία Πρόεδρε.  Είκοσι έξι ψήφοι υπέρ και είκοσι δύο ψήφοι εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, είκοσι δύο ψήφους εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 

νόμο. 

 Το τρίτο θέμα τιτλοφορείται… 

 Τι συμβαίνει, κύριε Κουλία; 

Κυρία Ερωτοκρίτου, σας ακούμε. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Απολογούμαι που διακόπτω, αλλά πρέπει να γίνεται ένα λάθος.  Η κοινοβουλευτική ομάδα του 
Δημοκρατικού Κόμματος, οι έξι παρόντες, ψήφισαν υπέρ και στον πίνακα φαίνεται ότι ένας ψήφισε κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σημαίνει ότι δεν ψήφισε σωστά. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Δε νομίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει.  Αντιλαμβάνομαι, επειδή είναι η πρώτη... 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Οι παρόντες βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος και τις δύο φορές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Ερωτοκρίτου, έχετε δίκαιο.  Πρόκειται για σύστημα που ό,τι του δηλώσεις, αυτό δείχνει.  Άρα, θα 
είμαστε προσεκτικοί πώς ψηφίζουμε.  Αντιλαμβάνομαι είναι πρωτόγνωρο για κάποιους, οπόταν, έτσι, ας 
δώσουμε λίγο χρόνο.  Και βεβαίως πρέπει να πούμε και να θυμίσουμε, για όσους έχουν την καλοσύνη να με 
παρακολουθούν, ότι μπορείς...  Δεν ακούτε όμως και μετά που θα κάνετε λάθος θα ρωτάτε! 

 Κύριε Κουλία! 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να θυμίσουμε ότι μπορείτε, αν κάνετε λάθος, ταυτόχρονα να πατάτε το κουμπί και να αλλάζετε την ψήφο 
σας.  Αν κατά λάθος, δηλαδή, πατήσαμε το 2, μπορούμε να πατήσουμε αμέσως μετά το κουμπί το ορθό και 
αλλάζει η ψήφος μας αμέσως.  Άρα, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αντιλαμβάνομαι είναι καινούριο το σύστημα 
για κάποιους συναδέλφους, να τους δώσουμε πίστωση χρόνου να το συνηθίσουν. 

 
 Υπέρ:   ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 
   Εναντίον: ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΕΛΑΜ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ανεξάρτητος βουλευτής. 
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 Κύριε Μυλωνά. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Επατήσαμεν το 1, το 2, αλλά το σύστημα έγραψε λάθος! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αφού είναι σύστημα, κύριε Κουλία, ό,τι του πατάς δείχνει! 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, μπορεί να το κάνουμε στην πράξη, αν πατήσει η κυρία Ερωτοκρίτου εννά φύγει ο κ. 
Λεωνίδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ε, αυτό το είδαμε, επειδή... 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Περιμένετε να σας πω, κυρία Πρόεδρε.  Και ο κ. Θεμιστοκλέους δεν μπορεί να ψηφίσει, διότι εκεί γράφει 
«Σενέκης». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επειδή κάθεται σε λάθος θέση! 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Ναι, θέλω να σας πω ότι έχουμε θέματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, θα τον καθοδηγήσουμε στη συνέχεια τον κ. Θεμιστοκλέους.  Καθυστέρησε για προσωπικούς 
λόγους, θα του εξηγήσουμε μετά.  Προχωράμε λοιπόν... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ, ησυχία! 

 Λοιπόν, είμαστε στο τρίτο θέμα…   

 Παρακαλώ, ησυχία! 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Αν είναι η ψήφος του κ. Θεμιστοκλέους, με όλο τον σεβασμό, επειδή ο πίνακας γράφει «Δημοκρατικό 
Κόμμα»… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα το αλλάξουμε.  Είναι η πρώτη συνεδρία.  Θα το διορθώσουμε. 

 Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Θεμιστοκλέους, να μεταφερθείτε στη θέση σας και θα σας εξηγήσουμε στη 
συνέχεια.  Είναι ακριβώς η επόμενη καρέκλα, γιατί είναι η θέση του κόμματος…   

 Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Παρακαλώ να διορθωθεί η ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα διορθωθεί, βεβαίως.  Ήδη έχω ενημερώσει μέσα. 

 Ναι. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ για τη βοήθεια στο να κατανοήσω το νέο περιβάλλον… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 …αλλά θεωρώ ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν κάθονται ανάμεσα σε βουλευτές άλλων κομμάτων.  Άρα, 
θεωρώ ότι η ορθότερη θέση θα ՚ταν εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ε, κύριε Θεμιστοκλέους, το έχουμε δει στη Σύσκεψη Αρχηγών το θέμα.  Η πρώτη θέση είναι… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Α, έν’ θέμα Σύσκεψης Αρχηγών αυτό! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχουμε αποφασίσει… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Εφόσον αποφάσισαν οι αρχηγοί…  Αυτοί είναι οι αρχηγοί, ό,τι θέλουν κάμνουν, αλλά λέω ξανά ότι οι 
μεμονωμένοι βουλευτές δεν κάθονται ανάμεσα σε βουλευτές άλλων κομμάτων… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Γι’ αυτό υπάρχει κενή θέση… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 …κάθονται στην άκρη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Για αυτό -έχετε δίκαιο- υπάρχει κενή θέση.  Όμως το Δημοκρατικό Κόμμα χρειάζεται ακόμα έναν βουλευτή 
πίσω και έχει επιλέξει αυτή τη θέση. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ορίστε!  Ορίστε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ε, δε θα συζητήσουμε τώρα τις θέσεις· έχουν συμφωνηθεί.  Νομίζω δεν κάνει διαφορά μια θέση δεξιά, 
αριστερά.  Μη δώσουμε αυτή την εντύπωση… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούω. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Θέλω να γίνω κατανοητός.  Το επιχείρημά μου είναι αμάχητο.  Οι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν κάθονται 
ανάμεσα σε βουλευτές άλλων κομμάτων, πρώτον.  Δεύτερον, οι ανεξάρτητοι βουλευτές κάθονται συνήθως -
είθισται, κατά τα ειωθότα, εδώ και εξήντα χρόνια- στο τέλος, στες άκρες, που τελειώνουν τα κόμματα.  Εσείς λέτε 
ότι πρέπει να κάτσω εδώ.  Ωραία!  Ό,τι πείτε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία.  Θα το ξαναδούμε, αλλά σας λέω ότι είναι απόφαση, το έχουμε 
εξετάσει και, πιστέψετε, δεν ήταν καθόλου εύκολο με τες υπάρχουσες θέσεις και το γεγονός ότι έχουμε πλέον 
επτακομματική Βουλή να τοποθετηθούν…  Ήδη είχαμε έντονη συζήτηση στη Σύσκεψη Αρχηγών, καταλήξαμε σε 
ένα αποτέλεσμα.  Ας προχωρήσει, ας δώσουμε τζιαι μια πίστωση χρόνου στους συναδέλφους, οι οποίοι τώρα 
έχουν γνωριμία με το ηλεκτρονικό σύστημα, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συνεδρία μας 
απρόσκοπτα.   

 Το τρίτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021».  

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων 
Νόμου, ώστε να διαφυλαχθεί η εύρυθμη λειτουργία και σταθερότητα της ασφαλιστικής αγοράς, μετά την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και να διασφαλιστεί η προστασία των 
δικαιούχων στο πλαίσιο ασφαλιστικών συμβάσεων. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 3) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 23 Μαΐου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Ελέγχου 
Ασφαλιστικών Εταιρειών του ίδιου υπουργείου, του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) και του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ). 

 Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, παρευρέθηκε επίσης το 
μέλος της επιτροπής κ. Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να διαφυλαχθεί η εύρυθμη λειτουργία και σταθερότητα 
της ασφαλιστικής αγοράς, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και 
να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιούχων στο πλαίσιο ασφαλιστικών συμβάσεων. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ 
προέκυψε νομικό κενό στη λειτουργία βρετανικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνταν 
στην Κυπριακή Δημοκρατία υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω της μη περίληψης πρόνοιας 
για κάλυψη του ασφαλιστικού και χρηματοπιστωτικού τομέα στη συμφωνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών 
δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών των υπό 
αναφορά εταιρειών, η εκπλήρωση των υφιστάμενων υποχρεώσεων, καθώς και η διαχείριση των χαρτοφυλακίων 
τους. 

 Οι εκπρόσωποι του ΣΑΕΚ και του ΠΣΕΑΔ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
νομοσχεδίου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 422Α.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 
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 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ, εναντίον ή αποχή; 

 Δηλώνουμε την παρουσία μας με τον αριθμό 1 και ψηφίζουμε, αντίστοιχα, 2, 3, 4 για υπέρ, εναντίον και 
αποχή.  

 Ψηφίστε για τα άρθρα, παρακαλώ.    

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία, παρακαλώ!   

 Παρακαλώ, ησυχία! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα παρόντες.  Σαράντα εννέα ψήφοι υπέρ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι ομόφωνο. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νίκο Κέττηρο) 

 Θα το διορθώσουμε μετά, κύριε Κέττηρε, έχετε δίκαιο.  Αντιλαμβάνεστε όμως...   

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Με σαράντα εννέα ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση, παρακαλώ.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ, με τον ίδιο τρόπο, όπως έχουμε εξηγήσει. 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά παρόντες.  Σαράντα επτά ψήφοι υπέρ.  Είναι ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, το νομοσχέδιο ψηφίζεται ομόφωνα σε νόμο. 

 Το τέταρτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων 
Νόμου, ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης σε περίπτωση ανάκλησης άδειας 
ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 4) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 
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 Σάβια Ορφανίδου  Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 23 Μαΐου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών 
του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Κύπρου (ΣΑΕΚ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ).  

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής 
κ. Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικής 
επιχείρησης σε περίπτωση ανάκλησης άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών. 

 Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, ο προτεινόμενος νόμος 
αποσκοπεί στη διόρθωση ορισμένων τυπογραφικών λαθών, καθώς και λανθασμένων παραπομπών, οι οποίες 
εκ παραδρομής περιλήφθηκαν στον βασικό νόμο και δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή του. 

 Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, κατά την εφαρμογή του βασικού νόμου εντοπίστηκε αντίφαση μεταξύ 
ορισμένων διατάξεων αυτού, που αφορούν στην αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης 
σε περίπτωση ανάκλησης άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών, η οποία διορθώνεται με τον προτεινόμενο 
νόμο.     

 Ως εκ τούτου, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασαφηνίζεται ότι: 

1. η ανάκληση άδειας ασφαλιστικής επιχείρησης από τον Έφορο Ασφαλίσεων, σε περίπτωση που η 
επιχείρηση δεν κάνει χρήση της άδειάς της εντός δώδεκα μηνών ή παραιτείται ρητά από την άδεια ή παύει 
να ασκεί τις δραστηριότητές της για περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών, δεν επάγεται την αναγκαστική 
διάλυση και εκκαθάριση της ασφαλιστικής επιχείρησης, 

2. σε περίπτωση κατά την οποία ασφαλιστική επιχείρηση ασκεί δραστηριότητες και η άδεια που κατέχει για 
την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ανακαλείται, τότε αυτό επάγεται την αναγκαστική  διάλυση και 
εκκαθάριση της επιχείρησης από το δικαστήριο και 

3. οι διατάξεις του βασικού νόμου που προβλέπουν για τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου δεν εφαρμόζονται 
στην περίπτωση ανάκλησης άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών. 

 Ο εκπρόσωπος του ΣΑΕΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία! 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κανείς, καμία. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 318 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

 Ψηφίστε για τα άρθρα, παρακαλώ.    

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα παρόντες.  Σαράντα οκτώ ψήφοι υπέρ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Είμαστε παρόντες σαράντα εννέα, υπέρ σαράντα οκτώ.  Κάποιος ή κάποια δεν έχει τοποθετηθεί. 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση, παρακαλώ.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ.  Με το 1 δηλώνουμε την παρουσία μας, με το 2 ψηφίζουμε υπέρ, με το 3 εναντίον, 
με το 4 αποχή. 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα παρόντες.  Σαράντα οκτώ ψήφοι υπέρ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα εννέα παρόντες.  Σαράντα οκτώ ψήφοι υπέρ. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, το νομοσχέδιο ψηφίζεται ομόφωνα σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 5, 6 και 7 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί της Προώθησης 
των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, με σκοπό την Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών 
Εκπομπών Νόμος του 2021», «Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και «Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης 
Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και 
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», αντίστοιχα. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 5 θέματος είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών». 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 6 θέματος είναι η κατάργηση της διάταξης του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, που αφορά μεταξύ άλλων την προώθηση 
καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, καθότι το ζήτημα αυτό προτείνεται να 
ρυθμιστεί με το νομοσχέδιο «Ο περί Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, με σκοπό την 
Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμος του 2021», που προβλέπει για την προώθηση των 
καθαρών οχημάτων και την εναρμόνιση με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 7 θέματος είναι η κατάργηση της διάταξης του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 
Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, που αφορά μεταξύ άλλων την 
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, καθότι το ζήτημα αυτό 
προτείνεται να ρυθμιστεί με το νομοσχέδιο «Ο περί Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, 
με σκοπό την Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμος του 2021», που προβλέπει για την 
προώθηση των καθαρών οχημάτων και την εναρμόνιση με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος 

Παρόντες:  

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Βαλεντίνος Φακοντής 

 Κώστας Κώστα Χρύσανθος Σαββίδης 

 Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Σταύρος Παπαδούρης 
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 Γιαννάκης Γαβριήλ  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε αρχικά το πρώτο 
νομοσχέδιο του επισυνημμένου παραρτήματος σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 
Σεπτεμβρίου και στις 18 Νοεμβρίου 2021.  Κατά την κατ’ άρθρον συζήτηση του πρώτου νομοσχεδίου 
διαπιστώθηκε η ανάγκη κατάθεσης στη Βουλή του δεύτερου και τρίτου νομοσχεδίου, για τους λόγους που 
αναφέρονται πιο κάτω, τα οποία συζητήθηκαν επί της αρχής στις 17 Φεβρουαρίου 2022.  Ακολούθως, η επιτροπή 
αποφάσισε την από κοινού συζήτηση των τριών νομοσχεδίων, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο συνεδρίες της 
επιτροπής στις 24 Φεβρουαρίου και στις 5 Μαΐου 2022.  Στο πλαίσιο της εξέτασης των εν λόγω νομοσχεδίων 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, 
του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και του 
ΕΤΕΚ.  Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε 
στις συνεδρίες της επιτροπής.   

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των νομοσχεδίων παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Φωτεινή Τσιρίδου και Χρίστος Ορφανίδης.  

 Σκοπός του πρώτου νομοσχέδιου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών» [εφεξής «η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1161»].  

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

1. Το πεδίο εφαρμογής του σε ό,τι αφορά τα είδη συμβάσεων στις οποίες εφαρμόζεται, το οποίο διευρύνεται 
σε σύγκριση με την Οδηγία 2009/33/ΕΚ και τις αντίστοιχες ισχύουσες ημεδαπές διατάξεις. 

2. Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων οδικής μεταφοράς. 

3. Οι ελάχιστοι στόχοι για την προμήθεια καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών, οι οποίοι πρέπει να 
ικανοποιηθούν αρχικά εντός δύο ξεχωριστών πενταετών περιόδων αναφοράς, ήτοι από τις 2 Αυγούστου 
2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 και από την 1η Ιανουάριου 2026 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2030, και 
στη συνέχεια ανά πενταετία, οπόταν θα ισχύουν οι στόχοι της δεύτερης περιόδου αναφοράς, μέχρι αυτοί 
να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερθείσας Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161. 

4. Η υποχρέωση ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα για την εφαρμογή του μέσω 
της υποβολής γραπτών εκθέσεων.  

5. Ο καθορισμός του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του.  

 Σκοπός του δεύτερου και τρίτου νομοσχεδίου είναι η κατάργηση των διατάξεων που προβλέπονται στις 
αντίστοιχες υπό τροποποίηση νομοθεσίες και αφορούν  μεταξύ άλλων την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, οι οποίες προτείνεται να ρυθμιστούν με το πρώτο νομοσχέδιο που 
προβλέπει για την προώθηση των καθαρών οχημάτων και την εναρμόνιση με τη σχετική νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σημειώνεται ότι η κατάθεση στη Βουλή του δεύτερου και τρίτου νομοσχεδίου, που όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως έγινε μεταγενέστερα από την κατάθεση του πρώτου νομοσχεδίου, προέκυψε έπειτα 
από επισήμανση μελών της επιτροπής ότι για λόγους ασφάλειας δικαίου οι συγκεκριμένες διατάξεις που 
προβλέπονται σε άλλες νομοθεσίες, το περιεχόμενο των οποίων προτείνεται να ρυθμιστεί με το πρώτο 
νομοσχέδιο, είναι νομοτεχνικά ορθότερο να καταργηθούν από τις κατ’ ιδίαν νομοθεσίες στις οποίες 
περιλαμβάνονται, και όχι από το πρώτο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.  

 Σημειώνεται ότι η προθεσμία εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την προαναφερθείσα Οδηγία (ΕΕ) 
2019/1161 παρήλθε στις 2 Αυγούστου 2021 και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε τη διαδικασία 
παράβασης κατά της Δημοκρατίας, λόγω καθυστέρησης στην εναρμόνιση, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της 
αιτιολογημένης γνώμης. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης των νομοσχεδίων από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου 
αναφέρθηκε στην πιο πάνω Οδηγία και ανέλυσε επιγραμματικά τις πρόνοιές της, όπως αυτές προτείνεται να 
ενσωματωθούν στην κυπριακή έννομη τάξη μέσω της ψήφισης από τη Βουλή του πρώτου νομοσχεδίου σε νόμο.  

 Επιπρόσθετα, μέλη της επιτροπής υπέβαλαν παρατηρήσεις και ζήτησαν διευκρινίσεις επί ορισμένων 
προνοιών του νομοσχεδίου, για τις οποίες έλαβαν απαντήσεις από τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
κυβερνητικών τμημάτων και της Νομικής Υπηρεσίας.  

 Ακολούθως, στη βάση των πιο πάνω παρατηρήσεων, ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου σε 
συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας επανεξέτασαν το κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου και 
αναθεωρημένο κείμενο υποβλήθηκε στην επιτροπή από το αρμόδιο υπουργείο για ολοκλήρωση της συζήτησης.  
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης, των 
μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Δημοκρατικού 
Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να εισηγηθεί στη Βουλή 
την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού 
προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του πρώτου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της 
Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών προς Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών 
Εκπομπών Νόμος του 2022». 

 Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το 
μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των 
προνοιών των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, με σκοπό την Υποστήριξη της 
Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμος του 2021. 

2. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

3. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους 
Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή 
Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

  Όχι. 

  Άρα, προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση πρώτα του υπ’ αριθμόν 5 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Πεδίο εφαρμογής.  Άρθρο 3. 

 Εξαιρέσεις.  Άρθρο 4. 

 Ελάχιστοι στόχοι προμηθειών οχημάτων και παροχής υπηρεσιών.  Άρθρο 5. 

 Υποχρεώσεις και καθήκοντα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων.  Άρθρο 6. 

 Ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Άρθρο 7. 

 Εξουσίες Αρμόδιας Αρχής Προώθησης Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών.  Άρθρο 8. 

 Κανονισμοί.  Άρθρο 9. 

 Διατάγματα.  Άρθρο 10. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά.   

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά παρόντες.  Σαράντα επτά ψήφοι υπέρ, ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 μέχρι 10 εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση, παρακαλώ.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών 
προς Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ψηφίστε, παρακαλώ.   

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ παρόντες.  Σαράντα οκτώ ψήφοι υπέρ, ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 6 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 96 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ.   

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ παρόντες.  Σαράντα οκτώ ψήφοι υπέρ, ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 μέχρι 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ. 

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ παρόντες.  Σαράντα οκτώ ψήφοι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, το νομοσχέδιο ψηφίζεται ομόφωνα σε νόμο. 

 Προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 7 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 110 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ.   

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ παρόντες.  Σαράντα οκτώ ψήφοι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 μέχρι 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων 
που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ.   

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ παρόντες.  Σαράντα οκτώ ψήφοι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωράμε με το όγδοο θέμα.   

 Είχαμε αίτημα για αναβολή.  Δε συμπεριλαμβάνεται το 8 τελικά;  Συμπεριλαμβάνεται και το 8;   

 Άρα, για τα θέματα υπ’ αριθμόν 8, 9 και 10 έχουμε αίτημα για αναβολή.  Σωστά;   

 Κύριε Χατζηγιάννη; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Είναι και το υπ’ αριθμόν 8, έχουν κοινή έκθεση.   

 Οι υπηρεσίες με έχουν ενημερώσει ότι είναι συνδεδεμένο.  Να το δούμε.   

 Κυρία Ιερωνυμίδου, να έχουμε την άποψή σας. 

 Ναι, κύριε Χατζηγιάννη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Θα κάνω έκκληση, επειδή είναι τρία νομοσχέδια…  Αρχικά ήταν με κοινές εκθέσεις, αλλά, εφόσον έχουν 
αποσυνδεθεί μεταξύ τους, ουσιαστικά είναι τρία ξεχωριστά και χωριστά νομοσχέδια.  Ως εκ τούτου, κάνω 
έκκληση, αν και εφόσον είναι δυνατό, πέραν εκείνου του νομοσχεδίου του ταμείου, που οι συνάδελφοι των 
Οικολόγων ζητούν την αναβολή, τα άλλα δύο να περάσουν.  Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε καθόλου 
χρόνο, έστω και μια βδομάδα, τουλάχιστον σχετικά με τα δύο αυτά νομοσχέδια.  Εάν δεν υπάρχει ισχυρή άποψη, 
νομίζω τα πράγματα επιλύονται και οι υπηρεσίες διαχωρίζουν τα της έκθεσης που αφορούν το ένα νομοσχέδιο 
και αυτά που αφορούν το άλλο νομοσχέδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σίγουρα το υπ’ αριθμόν 9 θέμα και το υπ’ αριθμόν 10 θέμα πρέπει να πάνε μαζί.  Τώρα για το υπ’ αριθμόν 
8 θέμα περιμένω να μου πείτε. 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Θα συμφωνήσω με την αναφορά σας, γι’ αυτό εζήτησα τον λόγο.  Διαδικαστικά δεν μπορεί να αφήσουμε 
το ένα εκ των δύο.  Το ερώτημα είναι κατά πόσο δε θα συζητηθεί και θα αναβληθεί και το υπ’ αριθμόν 8 θέμα.  
Στη Σύσκεψη Αρχηγών είπαμε μόνο για το υπ’ αριθμόν 9 θέμα και το υπ’ αριθμόν 10 θέμα.  Αν κάποιο κόμμα 
βέβαια θέλει να αναβληθεί τζιαι το υπ’ αριθμόν 8 θέμα, εμείς δεν έχουμε ένσταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να με ενημερώσουν οι υπηρεσίες.  Κάποιος πρέπει να έρθει να με ενημερώσει, για να γνωρίζω.  Τελικά 
χρειάζεται το υπ’ αριθμόν 8 θέμα να πάει μαζί ή όχι;  Αν δε χρειάζεται, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε με 
την εισήγηση του κ. Χατζηγιάννη.   
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 Ελάτε να με ενημερώσετε, ναι. 

 Κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Όντως, στη Σύσκεψη Αρχηγών είχαμε ακούσει τον συνάδελφο που εζήτησε την αναβολή του υπ’ αριθμόν 
9 θέματος, αλλά, προσωπικά, πιστεύω ότι και τα τρία νομοσχέδια είναι συνδυασμένα.  Οι τοποθετήσεις μας θα 
είναι επί των τριών νομοσχεδίων.  Νομίζω, με όλο τον σεβασμό προς τον αγαπητό Κυριάκο, να το 
προχωρήσουμε, για να μπορέσουμε να έρθουμε να παρακολουθήσουμε και όλες τις τροπολογίες ενιαία, για να 
έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Να ακούσουμε και τον κ. Μουσιούττα, παρακαλώ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Με κάλυψε ο κ. Λεωνίδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. 

 Απ’ ό,τι με έχουν ενημερώσει και οι υπηρεσίες, ακριβώς, όπως λέχθηκε και από τον κ. Λεωνίδου, 
χρειάζεται να πάνε και τα τρία μαζί, οπόταν, δεδομένου ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση, θα αναβληθούν 
και τα τρία θέματα. 

 Άρα, αναβάλλονται και το υπ’ αριθμόν 8 και το υπ’ αριθμόν 9 και το υπ’ αριθμόν 10 νομοσχέδιο. 

 Και προχωράμε τώρα στο ενδέκατο και δωδέκατο.  Τα θέματα λοιπόν με τους αριθμούς 11 και 12 έχουν 
κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 
Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και «Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές 
Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», αντίστοιχα.  Αφορούν και τα δύο θέματα προτάσεις νόμου του κ. 
Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού. 

 Παρακαλώ πολύ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 11 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων 
Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε, σε περίπτωση θανάτου κρατικού 
υπαλλήλου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων και των αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ο οποίος τέλεσε περισσότερους από έναν γάμους με το ίδιο πρόσωπο, για σκοπούς καταβολής 
σύνταξης χηρείας και υπολογισμού του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών που απαιτείται από τη βασική 
νομοθεσία για την καταβολή της εν λόγω σύνταξης να συνυπολογίζεται η χρονική διάρκεια εκάστου τέτοιου 
γάμου. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 12 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων 
(Γενικές Αρχές) Νόμου, ώστε, σε περίπτωση θανάτου κρατικού αξιωματούχου ο οποίος τέλεσε περισσότερους 
από έναν γάμους με το ίδιο πρόσωπο, για σκοπούς καταβολής σύνταξης χηρείας και υπολογισμού του χρονικού 
διαστήματος των πέντε (5) ετών που απαιτείται από τη βασική νομοθεσία για την καταβολή της εν λόγω σύνταξης 
να συνυπολογίζεται η χρονική διάρκεια εκάστου τέτοιου γάμου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις 
προτάσεις νόμου «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις 

Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και «Ο περί Συντάξεων Κρατικών 
Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Χρίστος Χριστόφιας Χρίστος Σενέκης 
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 Ονούφριος Κουλλά Σωτήρης Ιωάννου 

 Δημήτρης Δημητρίου Ανδρέας Αποστόλου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Μαρίνος Μουσιούττας 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τις πιο πάνω 
προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον κ. Πανίκο Λεωνίδου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Φεβρουαρίου και στις 
3 και 17 Μαΐου 2022.   Στο πλαίσιο της εξέτασης των εν λόγω προτάσεων νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και 
ΠΑΣΥΔΥ, της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), της Παγκύπριας Συντεχνίας 
ΙΣΟΤΗΤΑ, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΠΟΑΣΟ), της 
Παγκύπριας Ένωσης Συνταξιούχων (ΠΕΣΥ-ΣΕΚ) και της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ). Ο 
Κλάδος Συνταξιούχων της ΠΑΣΥΔΥ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων 
Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε, σε περίπτωση θανάτου κρατικού 
υπαλλήλου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων και των αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ο οποίος τέλεσε περισσότερους από έναν γάμους με το ίδιο πρόσωπο, για σκοπούς καταβολής 
σύνταξης χηρείας και υπολογισμού του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών που απαιτείται από τη βασική 
νομοθεσία για την καταβολή της εν λόγω σύνταξης να συνυπολογίζεται η χρονική διάρκεια εκάστου τέτοιου 
γάμου. 

 Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων 
(Γενικές Αρχές) Νόμου, ώστε, σε περίπτωση θανάτου κρατικού αξιωματούχου ο οποίος τέλεσε περισσότερους 
από έναν γάμους με το ίδιο πρόσωπο, για σκοπούς καταβολής σύνταξης χηρείας και υπολογισμού του χρονικού 
διαστήματος των πέντε (5) ετών που απαιτείται από τη βασική νομοθεσία για την καταβολή της εν λόγω σύνταξης 
να συνυπολογίζεται η χρονική διάρκεια εκάστου τέτοιου γάμου.  

 Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προτάσεις νόμου συζητήθηκαν μαζί με την πρόταση νόμου με τίτλο «Ο περί 
Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020», η οποία επίσης κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από 
τον κ. Πανίκο Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, και της οποίας σκοπός μεταξύ άλλων είναι η 
τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση κατά την οποία αποβιώσαν πρόσωπο έχει 
τελέσει περισσότερους από έναν γάμους με διαφορετικά πρόσωπα, η σύνταξη χηρείας να επιμερίζεται αναλογικά 
σε όλα τα πρόσωπα με τα οποία συνήψε γάμο, με βάση τη χρονική διάρκεια εκάστου γάμου.  Ωστόσο, για την 
εν λόγω πρόταση νόμου η επιτροπή αποφάσισε, κατόπιν σχετικής πρότασης από τον εισηγητή της, όπως μην 
προωθηθεί στο παρόν στάδιο στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφισή της σε νόμο, ώστε οι πρόνοιές της να 
τύχουν περαιτέρω μελέτης ενώπιον της επιτροπής.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης επί της αρχής, ο εισηγητής των προτάσεων νόμου ανέφερε ότι οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε, σε περίπτωση διάλυσης γάμου, εάν τα ίδια πρόσωπα σε 
μεταγενέστερο χρόνο συνάψουν νέο γάμο μεταξύ τους, χωρίς στο μεσοδιάστημα να έχει μεσολαβήσει γάμος με 
τρίτο πρόσωπο, και ακολούθως ο ένας εκ των δύο συζύγων αποβιώσει πριν από τη συμπλήρωση των πέντε 
χρόνων έγγαμης συμβίωσης που απαιτούνται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε ο εν ζωή σύζυγος να 
δικαιούται σύνταξη χηρείας, ο/η χήρος/α θα καθίσταται δικαιούχος σύνταξης χηρείας, νοουμένου ότι η 
απαιτούμενη από τη νομοθεσία πενταετία συμπληρώνεται συνυπολογίζοντας τη χρονική διάρκεια εκάστου 
γάμου.  Ειδικότερα, ο ίδιος επισήμανε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τα χρόνια της έγγαμης συμβίωσης θα 
συνυπολογίζονται, οπότε ο/η χήρος/α θα δικαιούται σύνταξη χηρείας, έστω και αν κατά τον τελευταίο γάμο δε 
συμπληρώθηκαν τα πέντε χρόνια έγγαμης συμβίωσης που προβλέπει η υπό τροποποίηση νομοθεσία.  

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών 
συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, αφού, όπως η ίδια 
επισήμανε, αντίστοιχες με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σε σχέση όμως με την καταβολή σύνταξης χηρείας από 
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήδη ισχύουν στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο όπως αυτός για τον 
σκοπό αυτό τροποποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2021.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται 
υπέρ της ψήφισης των προτάσεων νόμου σε νόμους. 

2. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού 
Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να 
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τοποθετηθούν επί των προνοιών των προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του 
σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πάρα πολύ ωραία! 

 Να καλωσορίσουμε στην αίθουσα και τον πρέσβη της Ρουμανίας κ. Sorin-Dan Mihalache, καθώς και τον 
βουλευτή της Ρουμανίας τον κ. Radu-Mihai Mihail, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για τους σκοπούς του 
συνεδρίου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
και ήθελε να παρακολουθήσει τις εργασίες του σώματος.   

 Καλωσορίσατε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην ολομέλεια του σώματος. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες, παρακαλώ, επί θέματος αρχής; 

 Κύριε Λεωνίδου, σας ακούμε. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία, παρακαλώ! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Στην προσπάθεια να καλύψουμε διάφορα κενά που έχει η νομοθεσία για τη σύνταξη χηρείας, 
επιχειρήσαμε ακριβώς να αποκαταστήσουμε μία αδικία που υπάρχει σήμερα, ιδιαίτερα σε όσους έχουν προβεί 
σε γάμο πολιτικό και σύναψη συμφώνου συμβίωσης.  Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις δεν καλύπτονται οι… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) 

 Κύριε Κουλία, μιλάμε για γάμους μεταξύ αντιθέτου φύλου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Λεωνίδου, αναφέρεστε στο προεδρείο, όχι στον συνάδελφό σας.   

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Λοιπόν, για να μεν δημιουργούμε παρερμηνείες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …παρακαλώ πάρα πολύ! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Για να συνεχίσω, κυρία Πρόεδρε, επιχειρούμε να αποκαταστήσουμε μία αδικία και να καλύψουμε ένα κενό, 
ειδικά στις περιπτώσεις που ένα ζευγάρι χωρίζει και ξαναπαντρεύονται τα ίδια πρόσωπα και, πριν περάσουν τα 
πέντε χρόνια από την τέλεση του δεύτερου γάμου, δε δικαιούται ο ένας εκ των δύο τη σύνταξη χηρείας.   

 Στο εκκλησιαστικό δίκαιο αυτή τη στιγμή για όσους έχουν παντρευτεί με εκκλησιαστικό γάμο θεωρείται 
αυτή η περίπτωση δύο γάμων ως ενιαίος γάμος, η διάρκεια ενός γάμου και όχι δύο γάμοι ξεχωριστοί.  Γι’ αυτό 
προσπαθούμε με αυτή τη νομοθεσία να αποκαταστήσουμε και να δημιουργήσουμε ενιαία αντιμετώπιση των 
περιπτώσεων, ανεξάρτητα από το είδος τέλεσης του γάμου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Λεωνίδου, για τη διευκρίνιση. 

 Υπάρχει κάποιος άλλος ομιλητής, κάποια άλλη ομιλήτρια που θέλει τον λόγο; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Όχι.  Οπόταν, προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ πάρα πολύ!  Πάρα πολύ παρακαλώ!  Δεν είναι εικόνα αυτή!  Μπορείτε να πάτε έξω να μιλάτε 
όση ώρα θέλετε!  Και δεν απευθύνομαι στους βουλευτές, βουλεύτριες, αλλά και πίσω σε αυτούς που 
συμμετέχουν!  Ακούω τι ψιθυρίζετε εδώ πάνω, πόσω μάλλον οι βουλευτές στα έδρανα!   

 Λοιπόν, προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 11 πρότασης νόμου. 



2009 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ, ηλεκτρονικά.  Με το 1 δηλώνουμε την παρουσία μας και με τα 2, 3 και 4 υπέρ, 
εναντίον και αποχή, αντιστοίχως. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα.  Παρόντες σαράντα επτά.  Υπέρ σαράντα επτά.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πάρα πολύ ωραία!  Σαράντα επτά παρόντες.  Σαράντα επτά ψήφοι υπέρ.  Τα άρθρα εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία!  Ψηφίζουμε, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα έξι.  Σαράντα έξι υπέρ, ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Πολύ ωραία!  Η πρόταση νόμου ψηφίζεται ομόφωνα σε νόμο με σαράντα έξι ψήφους. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 12 πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ. 

 Και αντιλαμβάνεστε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία προχωρά και πιο γρήγορα η διαδικασία.  
Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία, επειδή είναι η πρώτη φορά, αλλά, μετά που θα συνηθίσετε, θα δείτε ότι είναι πολύ 
αποτελεσματικό και πολύ πιο εύκολο. 

 Ναι, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα.  Παρόντες σαράντα τέσσερις.  Υπέρ σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία!  Τα άρθρα 1 έως 2 εγκρίνονται ομόφωνα με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ.  Ψηφίζουμε, παρακαλώ! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 



2010 

 Παρόντες σαράντα έξι.  Υπέρ σαράντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Η πρόταση νόμου ψηφίζεται ομόφωνα σε νόμο με σαράντα έξι ψήφους υπέρ. 

 Το δέκατο τρίτο θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Υπουργείου Άμυνας - Θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού 
και Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλώ, κύριε Γεωργίου, τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού και Ανώτερου Τεχνικού 
Επιθεωρητή, οι οποίες καθορίστηκαν ως θέσεις προαγωγής, ώστε να ολοκληρωθεί η δομή των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Άμυνας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Άμυνας - Θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού και Ανώτερου 

Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Φωτεινή Τσιρίδου  Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου  Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού  Κωστής Ευσταθίου  

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Γιώργος Κουκουμάς   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 
2022. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Πρώτου Τεχνικού 
Μηχανικού και Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, οι οποίες καθορίστηκαν ως θέσεις προαγωγής, ώστε να 
ολοκληρωθεί η δομή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Άμυνας.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, ο καταρτισμός 
σχεδίων υπηρεσίας για τις πιο πάνω θέσεις κρίθηκε αναγκαίος ύστερα από τη συμπερίληψή τους στον περί 
Προϋπολογισμού Νόμο του 2021.  Ειδικότερα, στα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας περιλήφθηκαν τα 
καθήκοντα, οι ευθύνες και τα προσόντα που αντιστοιχούν στις θέσεις αυτού του επιπέδου και περιεχομένου στη 
δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου 2022, στην 
οποία κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών.  Ακολούθως, η υποεπιτροπή εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των 
κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών.  

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος. 



2011 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υπό το φως των πιο πάνω, 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί των κανονισμών στο στάδιο της 
συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι.  Άρα, προχωράμε στην έγκριση των κανονισμών. 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τρεις.  Υπέρ σαράντα, αποχές τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Οι κανονισμοί εγκρίνονται με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ και τρεις αποχές*. 

 Το δέκατο τέταρτο θέμα τιτλοφορείται «Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του Προϋπολογισμού του Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του Προϋπολογισμού τoυ Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμου του 2022, ώστε 
να δημιουργηθούν πέντε (5) θέσεις Λειτουργού (Κλίμακα Α8-Α10-Α11), έναντι κατάργησης πέντε (5) θέσεων 
Επαγγελματία Υγείας [Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i)] και αναβάθμιση της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης 
Επαγγελματία Υγείας από την Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i) στην Κλίμακα Α8-Α10-Α11. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του 
Προϋπολογισμού τoυ Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Ευθύμιος Δίπλαρος, πρόεδρος Xρίστος Χριστόφιας 

 Σάβια Ορφανίδου Πανίκος Λεωνίδου 

 Χαράλαμπος Πάζαρος Χρίστος Χρίστου 

 Μαρίνα Νικολάου Μιχάλης Γιακουμή 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Μαΐου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της 
επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Οργανισμού Ασφάλισης 
Υγείας (ΟΑΥ) και του Γραφείου Επιτρόπου Εποπτείας ΓΕΣΥ. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων παρέστησαν και τα μέλη της επιτροπής κ. 
Νίκος Κέττηρος και Χρύσανθος Σαββίδης. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού τoυ Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμου του 2022, ώστε να δημιουργηθούν πέντε (5) θέσεις Λειτουργού (Κλίμακα Α8-
Α10-Α11), έναντι κατάργησης πέντε (5) θέσεων Επαγγελματία Υγείας [Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i)]. 
Σκοπείται επίσης η αναβάθμιση της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης Επαγγελματία Υγείας από την Κλίμακα Α5 
(2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i) στην Κλίμακα Α8-Α10-Α11.  

 Ο εκπρόσωπος  του Υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση εκ παραδρομής δεν 
περιλήφθηκε στον βασικό νόμο.  Περαιτέρω, ανέφερε ότι οι τέσσερις (4) θέσεις οι οποίες δεν καταργούνται 
σημειώνονται με διπλό σταυρό (++) και, κενούμενες, καταργούνται και αντικαθίστανται με θέσεις Λειτουργού 
(Κλίμακα Α8-Α10-Α11). Τέλος, ανέφερε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επιφέρει αύξηση στις συνολικές 
δαπάνες του ΟΑΥ για το έτος 2022. 

 
* Υπέρ: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία. 
 Αποχή: Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 
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 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του ΟΑΥ και του Γραφείου Επιτρόπου Εποπτείας ΓΕΣΥ 
συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο 
κάτω θέσεις:  

1. O πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε 
νόμο. 

2. Τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και της 
Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη 
συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, υποβάλλει την παρούσα έκθεσή 
της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία, παρακαλώ!  Ησυχία, παρακαλώ! 

 Λοιπόν, ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 12Α.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του Δεύτερου Πίνακα του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα έξι.  Υπέρ σαράντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 έως 5 εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του Προϋπολογισμού του Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα έξι.  Υπέρ σαράντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Το νομοσχέδιο ψηφίζεται ομόφωνα σε νόμο με σαράντα έξι ψήφους υπέρ. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 15 μέχρι 48 αποσύρονται και επανακατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία. 
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 Δε θα προχωρήσουμε στην πρόταση νόμου η οποία θα εκηρύσσετο επείγουσα, αφού δεν υπήρχε 
πλειοψηφία. 

 Εδώ φθάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας. 

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. Έχει ήδη γίνει. 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.281, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Με αφορμή την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας για τους έντεκα κατηγορουμένους που συνελήφθησαν 
στη διαμαρτυρία της 13ης Φεβρουαρίου 2021 στο πάρκο “Κολοκάση” της Λευκωσίας και δεδομένου ότι το σχετικό 
πόρισμα που προέκυψε από τη διερεύνηση της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων 
κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ) δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να 
πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Υπάρχουν ενδείξεις άσκησης υπέρμετρης βίας ή/και κατάχρησης εξουσίας από τα μέλη της αστυνομίας, 
που να είχαν ως αποτέλεσμα την ενδεχόμενη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων όσων 
συνελήφθησαν; 

2. Υπάρχουν αναφορές ή/και μαρτυρίες για παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων από την Αστυνομία 
Κύπρου ως προς τη λήψη προστατευτικών μέτρων τόσο έναντι των συλληφθέντων όσο και έναντι των 
ιδίων των μελών της; 

3. Υπάρχουν αναφορές για παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των ατόμων που 
συνελήφθησαν από τη διεύθυνση της αστυνομίας ή των επί καθήκοντι μελών της;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.282, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό και την 
ανάγκη εκπόνησης εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τον αυτισμό, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό 
όπως κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα: 

1. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τα άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί στο φάσμα 
του αυτισμού στην Κύπρο. 

2. Τον αριθμό των ατόμων κάτω των 18 ετών που διαγνώστηκαν με αυτισμό παραθέτοντας στοιχεία ανά 
ηλικία, καθώς και πόσα εξ αυτών φοιτούν:  

 α. στην προδημοτική εκπαίδευση,  

 β. στη δημοτική εκπαίδευση,  

 γ. στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κατώτερη μέση εκπαίδευση, ανώτερη μέση εκπαίδευση και μέση 
τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, αντίστοιχα) και  

 δ. στην ανώτερη εκπαίδευση (δημόσια πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια, δημόσιες σχολές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα). 

 Επιπρόσθετα, παρακαλώ όπως μας πληροφορήσει αν τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με αυτισμό ή οι 
κηδεμόνες τους ενισχύονται οικονομικά με κάποιο επίδομα και, εάν ναι, ποιο είναι αυτό, καθώς και κατά πόσο η 
επιδότηση είναι οριζόντια ή βάσει κριτηρίων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.283, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχουν περιέλθει στην αντίληψή μου καταγγελίες για ελλιπή μέτρα ασφαλείας στη Βιομηχανική Περιοχή 
Γερίου, που ενδεχομένως να σχετίζονται με τις βιομηχανίες ανακύκλωσης στην περιοχή.  Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να ξεσπάσουν πυρκαγιές, προκαλώντας ζημιές στο φυσικό περιβάλλον και 
θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τα παρακείμενα υποστατικά, αλλά και ανθρώπινες ζωές. 

 Δεδομένου ότι οι βιομηχανίες που βρίσκονται στην περιοχή περιβάλλονται από χωράφια με εκτεταμένη 
ξηρή βλάστηση, η άμεση λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης και μετάδοσης πυρκαγιάς καθίσταται 
αναγκαία, ειδικότερα ενόψει της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου. 

 Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι 
εις γνώσιν του το εν λόγω ζήτημα και αν έχουν φθάσει και ενώπιόν του σχετικές καταγγελίες.  Εάν ναι, παρακαλώ 
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όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα προς αποφυγή ανάφλεξης 
και μετάδοσης πυρκαγιάς.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.284, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι στις 11 Απριλίου 2022 η Διεθνής Κοινοπραξία Διερευνητικών Δημοσιογράφων 
δημοσίευσε ένα νέο άρθρο, το οποίο παρατίθεται στον σύνδεσμο:  https://www.icij.org/investigations/pandora-
papers/. 

 Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται πως συγκεκριμένος ελεγκτικός οίκος ασκούσε τον λογιστικό έλεγχο σε μέρος 
των επιχειρηματικών συμφερόντων Ρώσου ολιγάρχη, στενού συνεργάτη του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος αυτή 
τη στιγμή βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές σε Βέλγιο, Ισπανία, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής.  Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται αναφορά στο γεγονός πως παραχωρήθηκε τόσο στον ίδιο τον 
ολιγάρχη όσο και στη σύζυγο και τα δύο του παιδιά η κυπριακή υπηκοότητα μέσω του σχεδίου κατ’ εξαίρεση 
παραχώρησης κυπριακής ιθαγένειας.  Αυτό έναντι της αγοράς ακίνητης περιουσίας ύψους €3 εκατομ. στο νησί. 

 Επιπρόσθετα, στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται εκτεταμένη αναφορά σε δεύτερο ολιγάρχη και τη σύζυγό 
του, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους σύστησαν έναν πολύ μεγάλο αριθμό εταιρειών, τόσο στην Κύπρο 
όσο και σε άλλες χώρες, μέσω των οποίων φαίνεται πως γινόταν ξέπλυμα δισεκατομμυρίων ευρώ.  Μάλιστα, 
κατηγορεί ευθέως τον συγκεκριμένο ελεγκτικό οίκο ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο τόσο στο στήσιμο της 
συγκεκριμένης αυτοκρατορίας εταιρειών όσο και στην καθοδήγηση του ξεπλύματος.  

 Την επωνυμία του ελεγκτικού οίκου, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των Ρώσων ολιγαρχών και της 
συζύγου ενός εξ αυτών κοινοποιούνται με επισυνημμένο εμπιστευτικό έγγραφο.   

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Έχει υπόψη του το εν λόγω άρθρο και έχουν διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι συγκεκριμένες 
κατηγορίες; 

2. Τα περιουσιακά στοιχεία των συγκεκριμένων ζευγαριών θα παγοποιηθούν από την Κυπριακή 
Δημοκρατία, αφού οι προαναφερθέντες Ρώσοι ολιγάρχες βρίσκονται στη λίστα των ατόμων που θα 
υποστούν κυρώσεις λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία; 

3. Προτίθεται να εξετάσει τις αναφορές που γίνονται για τον εν λόγω ελεγκτικό οίκο, καθώς και τις καταγγελίες 
για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας; 

4. Για τις περιπτώσεις που είχε κατατεθεί αίτημα πολιτογράφησης, ποιος ήταν ο οίκος δέουσας επιμέλειας 
που είχε αναλάβει την εξέταση των συγκεκριμένων περιπτώσεων;» 

Σημείωση:  Τα επισυνημμένα έγγραφα, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί στο 
Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό. 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.285, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι Ρώσος ολιγάρχης χρησιμοποιώντας την κυπριακή του ιθαγένεια κατάφερε να 
ξεγελάσει τις αρχές της Φινλανδίας και αγόρασε ένα μεγάλο νησί σε μια στρατηγική περιοχή στα ανατολικά της 
χώρας.  Λόγω της προϊστορίας της Φινλανδίας με τη Ρωσία, ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου 
από πλευράς του Υπουργείου Άμυνας της χώρας για όσα άτομα και εταιρείες επιδιώκουν να αποκτήσουν γη σε 
περιοχές που γειτονεύουν ή θα μπορούσαν να έχουν στρατηγική σημασία σε πιθανή πολεμική σύρραξη μεταξύ 
των δύο χωρών.  O Ρώσος ολιγάρχης, που φέρεται να ελέγχει περίπου το 70% της ρωσικής αγοράς τσιγάρων, 
κατηγορείται ότι έχει στενές σχέσεις με τη μαφία και τις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας FSB (Ομοσπονδιακή 
Υπηρεσία Ασφαλείας) και GRU (Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών). 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος ήταν ο οίκος 
δέουσας επιμέλειας που είχε αναλάβει την εξέταση της πολιτογράφησης του συγκεκριμένου προσώπου και εάν 
εντόπισε τις πληροφορίες που σας έχω παραθέσει πιο πάνω.  Επιπλέον, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να 
πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προχωρήσει στην παγοποίηση 
της πρόσβασης στα περιουσιακά στοιχεία του εν λόγω προσώπου και αν προτίθεται να εξετάσει την αφαίρεση 
της υπηκοότητάς του στη βάση των πιο πάνω ή άλλων πληροφοριών.» 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί στο 
Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό. 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.286, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι οι ιταλικές αρχές έχουν κατάσχει βίλα στη Σαρδηνία, που ανήκει σε συγκεκριμένο 
Ρώσο/Ουζμπέκο ολιγάρχη, το όνομα του οποίου  κοινοποιείται με επισυνημμένο εμπιστευτικό έγγραφο.  Ο εν 

https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/
https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/
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λόγω ολιγάρχης, στενός συνεργάτης του Ρώσου Προέδρου, φέρεται να έχει πολιτογραφηθεί Κύπριος.  Ο ίδιος 
κύριος φέρεται να έχει εγγράψει εταιρείες στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή 
Τύπο. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει 
σε διαδικασίες για κατάσχεση τυχόν περιουσιακών στοιχείων του συγκεκριμένου ολιγάρχη στην Κύπρο.  
Παρακαλώ επιπλέον τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως είχε 
κατατεθεί αίτηση για πολιτογράφηση από πλευράς του και, σε περίπτωση που είναι θετική η απάντηση, ποιος 
ήταν ο οίκος δέουσας επιμέλειας που είχε αναλάβει την εξέταση της συγκεκριμένης περίπτωσης.» 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί στο 
Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό. 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.287, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το εκκολαπτήριο που 
βρίσκεται στην ξηρά κοντά στον ποταμό του Λιοπετρίου έχει άδεια απόρριψης αποβλήτων στη θάλασσα και ποιοι 
είναι οι όροι της άδειάς του.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.288, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

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

 Υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των Κέντρων Ανακουφιστικής 
Φροντίδας, αλλά και κάλυψης όλων των αναγκών εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας.  Πότε αναμένεται να 
κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο και ποιοι είναι οι σχεδιασμοί και τα χρονοδιαγράμματα του ΟΑΥ για πλήρη κάλυψη 
των αναγκών για ανακουφιστική φροντίδα εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.289 

 Στον πιο πάνω αριθμό δεν αντιστοιχεί καμία ερώτηση. 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.290, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των κέντρων αποκατάστασης, αλλά και 
κάλυψης όλων των αναγκών εντός του γενικού συστήματος υγείας.  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως 
μας ενημερώσει για τα ακόλουθα: 

1. Πότε αναμένεται να κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο; 

2. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί και τα χρονοδιαγράμματα του ΟΑΥ για πλήρη κάλυψη των αναγκών για 
αποκατάσταση εντός του γενικού συστήματος υγείας;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.291, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2022, των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου, 
Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Αμμοχώστου και 

Λάρνακας, αντίστοιχα 

 «Επανειλημμένα έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων από συμπολίτες μας ότι εκπρόσωποι της Ύπατης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο διεξάγουν εράνους έξω από διάφορα 
καταστήματα, όπως φούρνους και υπεραγορές. 

 Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο λαμβάνει ευρωπαϊκά 
κονδύλια για την ανθρωπιστική βοήθεια που επιτελεί και είναι ο βασικός σκοπός της.  Να μας δοθεί 
αναλυτική κατάσταση των ποσών αυτών των κονδυλίων των τελευταίων πέντε ετών μέχρι και σήμερα. 

2. Να μας δοθεί αναλυτική κατάσταση της εθνικής χρηματοδότησης που λαμβάνει η Ύπατη Αρμοστεία τα 
τελευταία πέντε χρόνια. 

3. Να διευκρινιστεί αν η διεξαγωγή εράνων είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

4. Ποια είναι τα κριτήρια αδειοδότησης της Ύπατης Αρμοστείας για διεξαγωγή εράνων;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.292, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2022, των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου, 
Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου, εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Αμμοχώστου και 

Λάρνακας, αντίστοιχα 

 «Μετά από δύο και πλέον χρόνια από την ημέρα που ξεκίνησε η πανδημία στη χώρα μας και την 
απρόβλεπτη οικονομική κρίση που συνεχίζουμε να βιώνουμε ως λαός με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην κοινωνία, 
καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 
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1. Αναλυτική κατάσταση με τα ποσά που δόθηκαν από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα σε 
επιχειρήσεις, εργαζομένους και αυτοτελώς εργαζομένους. 

2. Αν υπάρχουν επιχειρήσεις, εργαζόμενοι ή αυτοτελώς εργαζόμενοι που δεν έτυχαν στήριξης λόγω του 
αντικειμένου των εργασιών τους, ο αριθμός τους και ο λόγος για τον οποίο δεν έλαβαν οικονομική στήριξη. 

3. Αναλυτική κατάσταση με τα ποσά που πλήρωσε το κράτος για τα εμβόλια, rapid-test και test-to-stay από 
την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα. 

4. Αναλυτική κατάσταση με τα κονδύλια στήριξης που έδωσε η ΕΕ στην Κυπριακή Δημοκρατία.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.293, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χρίστου Χριστοφίδη 

 «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο εφαρμόζεται η πρόνοια που 
προβλέπεται στους Κανονισμούς 4 και 8 των περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες 
Διορισίμων Κανονισμών σχετικά με τη στατιστική επεξεργασία της βαθμολογίας που επιτυγχάνουν στις γραπτές 
εξετάσεις οι υποψήφιοι για εγγραφή στους καταλόγους διορισίμων. 

 Να σημειώσουμε ότι η πιο πάνω πρόνοια, σύμφωνα με τον Κανονισμό 8, αποσκοπεί στην ενιαία κατάταξη 
των υποψηφίων που συμμετέχουν στις γραπτές εξετάσεις σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους. 

 Σε περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με ποιο τρόπο και 
μεθοδολογία επιτυγχάνεται η στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών και κατά πόσο υπάρχει ενδεχόμενο 
αδικίας ή άνισης μεταχείρισης σε βάρος υποψηφίων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.294, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2022, των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου, 
Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου, εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Αμμοχώστου και 

Λάρνακας, αντίστοιχα 

 «Οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων χρόνων, η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις αρνητικές 
συνέπειές τους έχουν φέρει τους πολίτες να βιώνουν δύσκολες καταστάσεις στο κοινωνικοοικονομικό πεδίο.  Με 
την ακρίβια να καλπάζει, αρκετά νοικοκυριά αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους, 
μεταξύ αυτών και στην αποπληρωμή των λογαριασμών της ΑΗΚ. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπρόσωπων για τα ακόλουθα: 

1. Πόσες αποκοπές ηλεκτροδότησης έγιναν σε οικίες λόγω απλήρωτων λογαριασμών για τα έτη 2020-2022 
και ποιο το ύψος των λογαριασμών αυτών; 

2. Πόσα από τα νοικοκυριά αυτά ανήκαν στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών; 

3. Υπήρξε οποιαδήποτε κοινωνική ευαισθησία από μέρους της ΑΗΚ; Κάλεσε τους πελάτες της σε 
διακανονισμό ή οποιαδήποτε προσπάθεια ρύθμισης για την εξόφληση της οφειλής, πριν από τη διαδικασία 
αποκοπής της ηλεκτροδότησης;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.295, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Δεδομένου ότι τα σχέδια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για κατοικίες 
υποστηριζόμενης διαβίωσης δεν περιλαμβάνουν τα άτομα με ψυχικές αναπηρίες, παρακαλούμε τον αρμόδιο 
υπουργό για τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας όπως μας ενημερώσει για το ποια προγράμματα για σπίτια στην 
κοινότητα λειτουργούν και ποιοι είναι οι μελλοντικοί σχεδιασμοί.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.296, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχουν περιέλθει στην αντίληψή μου καταγγελίες αναφορικά με τη διαγραφή παιδιών από το ΓΕΣΥ και 
την απόσυρσή τους από τον κατάλογο των δικαιούχων. Ειδικότερα, πρόκειται για τέσσερα παιδιά, αιτητές ασύλου 
ή/και δικαιούχους διεθνούς προστασίας (καθεστώς προσφυγικό ή συμπληρωματικής προστασίας), τα οποία 
βρίσκονταν στον κατάλογο δικαιούχων συγκεκριμένου παιδιάτρου. Η αιτιολογία για τη διαγραφή τους ήταν ότι 
δεν πληρούν πλέον τα απαραίτητα κριτήρια ως δικαιούχοι του ΓΕΣΥ. Επισημαίνεται πως μεταξύ των 
περιπτώσεων συγκαταλέγονται και παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Κύπρο και κατέχουν πιστοποιητικό γέννησης 
από την εκδίδουσα αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής: 

1. Τα παιδιά αιτητές ασύλου ή/και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (καθεστώς προσφυγικό ή 
συμπληρωματικής προστασίας) έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κατάλογο δικαιούχων του ΓΕΣΥ; Εάν ναι, 
ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα ίδια ή οι γονείς τους, προκειμένου να δύνανται να έχουν 
πρόσβαση στο ΓΕΣΥ; 

2. Πόσα παιδιά αιτητές ασύλου ή/και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (καθεστώς προσφυγικό ή 
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συμπληρωματικής προστασίας) έχουν αφαιρεθεί από τον κατάλογο δικαιούχων του ΓΕΣΥ από την έναρξη 
της εφαρμογής του μέχρι σήμερα, επειδή δεν πληρούσαν τα κριτήρια; Πόσα εξ αυτών έχουν γεννηθεί στην 
Κύπρο; 

3. Υπάρχουν άλλοι λόγοι αφαίρεσης ενός παιδιού από το ΓΕΣΥ πέραν της μη πλήρωσης των κριτηρίων;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.078, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, 

του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα: 

1.1  Η προώθηση μέτρων για την αναγνώριση της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας (ΚΝΓ) ξεκίνησε το 2012, 
μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 74.476 ημερ. 27 Δεκεμβρίου 2012).  Το 2014 ορίστηκε 
επιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείτο από εκπροσώπους του Υπουργείου, της Σχολής Κωφών, της 
Ομοσπονδίας Κωφών και την Επιστημονική Υπεύθυνη Καθηγήτρια Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
Δρα Βενέττα Λαμπροπούλου, ως Επιστημονική Υπεύθυνη.  Η Επιτροπή αυτή ήταν ενεργή μέχρι τον Ιούλιο του 
2017.  Στο διάστημα αυτό, η Επιτροπή ανέλαβε να υλοποιήσει μακροπρόθεσμα μέτρα για την προώθηση της 
αναγνώρισης της ΚΝΓ.  Ειδικότερα, στα μακροπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνονται: η δημιουργία σχολών 
εκμάθησης της ΚΝΓ, αναλυτικό πρόγραμμα των σχολών και διαδικασία πιστοποίησης της γνώσης της ΚΝΓ, για 
να μπορεί και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) να εκδίδει το σχετικό 
Πιστοποιητικό Γνώσης της ΚΝΓ, στο επίπεδο που το ανάλογο σχέδιο υπηρεσίας θα απαιτεί, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 5 του νόμου. Επίσης, είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων, όπως η κατάρτιση 
των υφιστάμενων εκπαιδευτικών της ΚΝΓ, καθώς και των αναγνωρισμένων από την Ομοσπονδία Κωφών 
Διερμηνέων της ΚΝΓ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2022. 

1.2  Σημειώνεται ότι, με βάση το άρθρο 4(2) του περί Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας 
Νόμου του 2006 (Ν. 66(Ι)/2006), η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας θέσεων υπαλλήλων δημόσιων 
υπηρεσιών, δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΠΑΝ, αλλά του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
του Υπουργείου Οικονομικών. 

2. Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια είναι: 

• Εγκρίθηκε η αξιοποίηση ποσού €35.000 για: (α) επιμόρφωση εκπαιδευτικών και διερμηνέων 
νοηματικής γλώσσας, (β) συμμετοχή της Επιστημονικής Υπεύθυνης στις συνεδρίες της 
Επιστημονικής Επιτροπής και (γ) πληρωμή διερμηνέων για τις συνεδρίες της Επιστημονικής 
Επιτροπής. 

• Εγκρίθηκε η επίσκεψη στην Κύπρο της Επιστημονικής Υπεύθυνης της Επιτροπής, για συνεδρία 
και προώθηση ενεργειών, με στόχο την οργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 
και διερμηνέων νοηματικής γλώσσας. 

• Πραγματοποιήθηκε συνεδρία της Επιστημονικής Επιτροπής, στην οποία παρουσιάστηκε η 
πρόταση της Επιστημονικής Υπεύθυνης, για την υλοποίηση μέτρων αναγνώρισης της ΚΝΓ. 

• Πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες, τον Ιούλιο του 2017, του ΥΠΠΑΝ, του Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, της Σχολής Κωφών και της Ομοσπονδίας Κωφών, όπου 
καθορίστηκαν τα κριτήρια επιχορήγησης της Ομοσπονδίας Κωφών, από το Τμήμα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης, για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας της ΚΝΓ. 

• Μετά την αφυπηρέτηση του Επιθεωρητή Ειδικής Εκπαίδευσης και υπεύθυνου της Επιστημονικής 
Επιτροπής, τον συντονισμό ανέλαβε η αναπληρώτρια Διευθύντρια της Σχολής Κωφών. Τον Μάρτιο 
του 2019 ανέλαβε ως συντονίστρια της Επιτροπής η Επιθεωρήτρια Ειδικής Εκπαίδευσης, η οποία 
αντικαταστάθηκε το 2020, με τη νέα Επιθεωρήτρια Ειδικής Εκπαίδευσης, λόγω της ειδικότητάς της 
σε θέματα κώφωσης. 

3. Από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα έγιναν οι πιο κάτω ενέργειες: 

• Συνεδρίασε η Επιστημονική Επιτροπή για την υλοποίηση αναγνώρισης της ΚΝΓ, με τη νέα της 
σύσταση. 

• Επαναπροσδιορίστηκε ο ρόλος και οι στόχοι της Επιτροπής, αφού έγινε μια σύντομη αναδρομή 
στα πεπραγμένα του παρελθόντος, από παλαιότερα μέλη. 

• Υπήρξε ενημέρωση για την κοστολόγηση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και διερμηνέων της 
ΚΝΓ. 
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• Η συνεδρία που ήταν προγραμματισμένη τον Απρίλιο του 2020, αναβλήθηκε λόγω των έκτακτων 
μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.  Ορίστηκε νέα συνάντηση 
εντός Ιουνίου 2020, για να μελετηθεί η πρόταση που αφορά στη συνέχιση και προώθηση των 
μέτρων, για την υλοποίηση αναγνώρισης της ΚΝΓ.  Κύριος στόχος της Επιτροπής ήταν η 
επαναξιολόγηση των πεπραγμένων, η ιεράρχηση των παλιών και νέων στόχων που τέθηκαν και ο 
καθορισμός χρονοδιαγράμματος για υλοποίησή τους. 

• Τον Μάρτιο του 2021 η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι έχει περιληφθεί το απαιτούμενο ποσό για την 
υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων στον προϋπολογισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για 
το 2022. 

• Τον Μάιο του 2021, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με την κ. Λαμπροπούλου, η οποία εξέφρασε 
την επιθυμία της όπως συνεχίσει ως Επιστημονική Υπεύθυνη της Επιτροπής. 

• Ετοιμάστηκε σημείωμα προς τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, για ενημέρωσή του για τις 
ενέργειες που αφορούν στην προώθηση μέτρων για υλοποίηση αναγνώρισης της ΚΝΓ, ενώ 
ζητήθηκε η αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής που αποχώρησαν. 

• Τον Νοέμβριο του 2021, ο Τομέας Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ξεκίνησε την 
κατάρτιση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών της ΚΝΓ, καθώς και των αναγνωρισμένων από την 
Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου, διερμηνέων της ΚΝΓ μέχρι τον Ιούνιο του 2022. 

4. Στόχος της Επιστημονικής Επιτροπής για την αναγνώριση της ΚΝΓ είναι εντός του 2022, να υλοποιηθεί 
το πρόγραμμα κατάρτισης των υφιστάμενων εκπαιδευτικών και των διερμηνέων της ΚΝΓ.  Η ολοκλήρωση αυτών 
ενεργειών θα οδηγήσει στην υλοποίηση και των μακροπρόθεσμων μέτρων, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. 

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.» 

Απάντηση ημερομηνίας 19 Μαΐου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.174, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2022, 

του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα: 

2. Στο Δημοτικό Σχολείο Κιτίου έχει εγκατασταθεί υποδαπέδιο σύστημα θέρμανσης, το οποίο όπως έχουμε 
ενημερωθεί από τη Σχολική Εφορεία Κιτίου, παρουσίασε προβλήματα στην αποδοτικότητά του. Με γνώμονα τη 
βελτίωση της αποδοτικότητάς του αλλά και της εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα έχει ενισχυθεί πρόσφατα 
με την προσθήκη συστήματος ηλιακής ενέργειας. Περαιτέρω, τόσο προφορικά όσο και γραπτώς, 
γνωστοποιήσαμε τις πιο κάτω εισηγήσεις και συστάσεις προς τη Σχολική Εφορεία Κιτίου για τη σωστή λειτουργία 
του υποδαπέδιου συστήματος θέρμανσης: 

• Καθαρισμό του συστήματος νερού του κλειστού κυκλώματος της ενδοδαπέδιας θέρμανσης (Flushing). 

• Ρύθμιση της ροής νερού στο σύστημα με τρόπο ώστε η ροή στα μεγάλα κυκλώματα να είναι ικανοποιητική. 

•  Ρύθμιση των ωρών λειτουργίας του συστήματος.  Το σύστημα αυτό κανονικά δεν πρέπει να 
απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου αλλά να λειτουργεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία 
σε ώρες μη λειτουργίας του Σχολείου. 

3. Σημειώνεται ότι το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης προκρίνεται ως ένα από τα καλύτερα συστήματα 
θέρμανσης, νοουμένου ότι η λειτουργία του γίνεται ορθολογιστικά. 

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.» 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Μαΐου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.184, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 

2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με την Οδηγία 91/630/ΕΟΚ, η πρακτική της αποκοπής της ουράς των χοίρων, ως συνήθης 
πρακτική, απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1994.  Στην Οδηγία 120/2008/ΕΚ που αντικατέστησε 
την Οδηγία 91/630/ΕΟΚ, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η αποκοπή της ουράς δεν πρέπει να αποτελεί πάγια 
τακτική, αλλά να διενεργείται μόνον εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι στα ζώα της εκμετάλλευσης υπάρχουν 
κακώσεις συνεπεία κανιβαλισμού.  Πριν από την εκτέλεση της αποκοπής ουρών, θα πρέπει να ληφθούν άλλα 
εναλλακτικά προληπτικά μέτρα, τα οποία λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον και την πυκνότητα του ζωικού 
πληθυσμού της εκμετάλλευσης.  Για τον λόγο αυτό, πρέπει να αναπροσαρμόζονται οι περιβαλλοντικοί όροι ή τα 
συστήματα διαχείρισης, εφόσον δεν είναι κατάλληλα. 

 Η αποκοπή της ουράς των χοίρων, εφαρμοζόταν ως πάγια πρακτική στα πλείστα των Κρατών Μελών 
(KM) και ως εκ τούτου, με σχετική Σύσταση (EE) 2016/336 που εκδόθηκε το 2016 από το Ευρωκοινοβούλιο, τα 
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KM κλήθηκαν να μεριμνούν ώστε οι κτηνοτρόφοι να διενεργούν εκτίμηση κινδύνου όσον αφορά στη συχνότητα 
του δαγκώματος της ουράς μεταξύ των ζώων τους, καθορίζοντας και δημοσιεύοντας τα κριτήρια συμμόρφωσης 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία.  Για την εν λόγω εκτίμηση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
ζωικοί και μη ζωικοί δείκτες, όπως τα υλικά εμπλουτισμού και η καθαριότητα της εκμετάλλευσης, η θερμική άνεση 
και η ποιότητα του αέρα, ο ανταγωνισμός για διεκδίκηση τροφής και χώρου, η κατάσταση της υγείας και η 
διατροφή των ζώων. Επιπλέον, τονίζεται η σημασία ως προς τη ρύθμιση της χρήσης υλικών απασχόλησης στους 
χώρους τήρησης των χοίρων.  

 Στο πλαίσιο των πιο πάνω, η Επιτροπή είχε ζητήσει από τα KM να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης για 
τη μείωση της ανάγκης της αποκοπής της ουράς των χοίρων και ως εκ τούτου, το 2018 ετοιμάστηκε από τις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες το εθνικό σχέδιο δράσης για την Κύπρο, για το οποίο διενεργήθηκαν ημερίδες 
επιμόρφωσης των χοιροτρόφων και των επιστημονικών τους συνεργατών, με στόχο να αναδειχθεί η ανάγκη 
μετάβασης σε εναλλακτικά μέτρα περιβαλλοντικής και διαχειριστικής φύσης, τα οποία αποδεδειγμένα 
συμβάλλουν στην αποτροπή εκδήλωσης της παράδοξης συμπεριφοράς του δαγκώματος ουράς μεταξύ των 
ζώων. 

 Το 2019, ανασκοπήθηκε η κατάσταση στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και διαφάνηκε ανάγκη 
περαιτέρω παρέμβασης.  Το 2020, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απέστειλαν σε όλους τους χοιροτρόφους επιστολή, 
επισημαίνοντας την ανάγκη τεκμηρίωσης των μέτρων που εφαρμόζουν για αποφυγή της αποκοπής της ουράς 
των χοίρων, καθώς και των δοκιμών εφαρμογής των εναλλακτικών περιβαλλοντικών και διαχειριστικών μέτρων.  
Ακολούθησαν ειδικές επιθεωρήσεις από προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κατά τις οποίες 
διαπιστώθηκε πως, μόνο δέκα (10) χοιροστάσια εντατικής χοιροτροφίας, από σύνολο εξήντα έξι (66) 
χοιροστασίων, έκτρεφαν χοίρους με ακέραιες ουρές, ενώ τα πλείστα χοιροστάσια βρίσκονταν σε στάδιο δοκιμών.  
Επίσης, σε δύο (2) χοιροστάσια χωρικής (μη οργανωμένης) χοιροτροφίας, εκτρέφονταν ανέκαθεν χοίροι με 
ακέραιες ουρές. 

 Τον Ιούλιο του 2021, η Επιτροπή ζήτησε επιπλέον διευκρινίσεις για το σχέδιο δράσης της Κύπρου (που 
όπως αναφέρεται πιο πάνω υποβλήθηκε το 2018), επισημαίνοντας την ανάγκη να συμπεριληφθεί νομική 
υποχρέωση των χοιροτρόφων για κατάρτιση ανάλυσης κινδύνου για τα δαγκώματα της ουράς και ρύθμιση της 
πρόνοιας για διαφοροποίηση των περιβαλλοντικών και διαχειριστικών όρων και τεκμηρίωση των δοκιμών 
σύμφωνα με την σχετική Οδηγία και Σύσταση. 

 Στο πλαίσιο αυτό, τον Νοέμβριο του 2021 υποβλήθηκε αναθεωρημένο σχέδιο δράσης, στο οποίο 
περιλήφθηκε πρόνοια για νομική υποχρέωση συμμόρφωσης των χοιροτρόφων με Κώδικα Πρακτικής σε σχέση 
με την καλή μεταχείριση των χοίρων στις εκμεταλλεύσεις.  Ο εν λόγω Κώδικας Πρακτικής είναι σε στάδιο 
διαμόρφωσης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και θα εκδοθεί, ευελπιστούμε σύντομα, δυνάμει του περί 
Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου. 

 Όσον αφορά την κατάσταση στην Κύπρο, μέχρι το 2018, η πρακτική της αποκοπής της ουράς 
εφαρμοζόταν σε όλες τις εντατικές εκτροφές, ως συνήθης πρακτική, καθώς παρατηρούνται περιοριστικοί 
παράγοντες και ιδιαίτερες συνθήκες που συμβάλλουν στην εκδήλωση της παράδοξης συμπεριφοράς των 
χοίρων.  Στους περιοριστικούς αυτούς παράγοντες περιλαμβάνονται η αύξηση του κόστους παραγωγής, η ευρεία 
χρήση εσχαρωτών δαπέδων, χαμηλών οροφών και μη μονωτικών υλικών στις εκμεταλλεύσεις, οι χωροταξικοί 
περιορισμοί που υφίστανται ως προς τη δυνατότητα επέκτασης των χοιροστασίων για σκοπούς αραίωσης του 
ζωικού πληθυσμού, οι απότομες και έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και η παρατεταμένη ζέστη και τέλος 
η έλλειψη γνώσης και κουλτούρας για την εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων.  Σήμερα, οκτώ (8) εκτροφές εντατικής 
χοιροτροφίας συνεχίζουν ακόμη να εκτρέφουν χοίρους με ακέραιες ουρές, πέντε (5) εκ των οποίων αναμένεται 
ωστόσο ότι θα κλείσουν μέχρι το τέλος του έτους. 

 Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι οι μέχρι σήμερα προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει σε ικανοποιητικό βαθμό 
και επιβάλλεται λήψη πιο δραστικών μέτρων και παραχώρηση κινήτρων προς τους χοιροτρόφους.  Καταλυτικός 
παράγοντας προς την κατεύθυνση αυτή, αναμένεται να είναι η νομική ρύθμιση που προωθείται για υποχρέωση 
εφαρμογής εναλλακτικών πρακτικών από τους χοιροτρόφους.  Την ίδια ώρα, συντάσσεται ειδικό Μέτρο στο νέο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2023-2027, το οποίο θα αφορά στην οικονομική ενίσχυση 
των χοιροτρόφων που θα εφαρμόζουν εναλλακτικά μέτρα διαχείρισης και ευημερίας των χοίρων.  Η μεθοδική 
επομένως εφαρμογή μέτρων επιβολής και ελέγχου, εφόσον συνδυαστούν με τα στοχευμένα κίνητρα που 
προωθούμε και με πρόσθετες επιμορφωτικές και διαφωτιστικές δράσεις που αναμένεται να επακολουθήσουν 
από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, συνθέτουν το πλαίσιο της στρατηγικής μας για να πετύχουμε σταδιακά 
μετάβαση σε μια εγχώρια χοιροτροφία χωρίς αποκοπή ουρών. 

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.» 

Απάντηση ημερομηνίας 19 Μαΐου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη 
Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.199, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Αναφέρομαι στην ερώτησή σας που αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος διάβρωσης στο 
παραλιακό μέτωπο της Κοινότητας Αργάκας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 
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2. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανέθεσε κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού [αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/8/2018/Υ(Α)], 
την εκπόνηση της μελέτης προστασίας και βελτίωσης του παραλιακού μετώπου από το Νέο Χωριό μέχρι 
τον Παχύαμμο στην κοινοπραξία ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Α.Ε.  Όλο το παραλιακό μέτωπο της Κοινότητας Αργάκας εμπίπτει εντός του παραλιακού μετώπου που 
καλύπτει η πιο πάνω μελέτη. 

3. Μεταξύ άλλων, στόχος της μελέτης είναι να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης 
σε ολόκληρο το μήκος της περιοχής μελέτης με την εξέταση εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης και 
προσδιορισμού του βέλτιστου σχεδίου προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης.  Τα 
μέτρα και τα έργα προστασίας και βελτίωσης της ακτής που θα προταθούν θα πρέπει να επιφέρουν τις 
ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των αρχών της 
Αειφόρου Ανάπτυξης. 

4. Στο παρόν στάδιο, έχει ολοκληρωθεί ο Γενικός Σχεδιασμός της προτεινόμενης λύσης και έχει κατατεθεί 
στην Περιβαλλοντική Αρχή για εξέταση/έγκριση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

5. Η ολοκλήρωση της μελέτης αναμένεται εντός του 2023.  Ακολούθως, θα ετοιμαστούν όλα τα λεπτομερή 
σχέδια, προδιαγραφές, εκθέσεις ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση των έργων εκείνων που θα τύχουν 
της έγκρισης της Περιβαλλοντικής Αρχής.» 

Απάντηση ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.210, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022, 

του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποστείλει 
απάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αιτιολογημένη Γνώμη που έχει λάβει σχετικά με την εφαρμογή του 
Κανονισμού 1143/2014 στις 11/4/2022, εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 

 Με την απάντησή της η Κυπριακή Δημοκρατία, κοινοποίησε δύο Σχέδια Δράσης, για την αντιμετώπιση 
των διαδρομών προτεραιότητας ακούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που 
αναγνωρίστηκαν στην Δημοκρατία, σύμφωνα με τον κατάλογο της 13ης Ιουλίου 2016 και συνεπώς κρίνεται ότι 
έχει συμμορφωθεί με τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 13 του Κανονισμού (EE) αριθ. 1143/2014. 

 Τα Σχέδια Δράσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στον σύνδεσμο: 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/ (ακολουθώντας τη διαδρομή: Ενημέρωση και Συμμετοχή του 
Κοινού/Ανακοινώσεις).  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί 
των πιο πάνω.»   

Απάντηση ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.214, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. 

Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

α) Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας της γης προστατεύεται από το Άρθρο 23 του Συντάγματος, υπόκειται όμως 
σε περιορισμούς προς το συμφέρον της πολεοδομίας.  Η εξουσία για την επιβολή περιορισμών στη χρήση 
της γης πηγάζει από το Άρθρο 23.3 του Συντάγματος και ρυθμίζεται από τον περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Νόμο.  Η άσκηση της εξουσίας αυτής γίνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα του κράτους, 
τα οποία, αφού διαπιστώσουν την ανάγκη για την επιβολή περιορισμών στη χρήση της γης για 
πολεοδομικούς σκοπούς, αποφασίζουν για την επιλογή των μέσων που θα χρησιμοποιήσουν. 

β) Επισημαίνεται ότι ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της γης, 
έχει δηλαδή χαρακτήρα πραγματοπαγή και όχι προσωποπαγή, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του Νόμου, τα 
αρμόδια όργανα αποφασίζουν για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό προς το συμφέρον της 
πολεοδομίας.  Συνακόλουθα και όπως έχει διαπιστωθεί από το Δικαστήριο, η αρχή της ισότητας, με βάση 
το Άρθρο 28 του Συντάγματος, δεν παραβιάζεται από τις πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
Νόμου καθότι η αρχή αυτή αφορά στην ισότητα των ατόμων και όχι των ιδιοκτησιών τους. 

γ) Το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10(1) του περί Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας Νόμου στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 80.041 και 
ημερομηνίας 26.02.2016.  Καθ’ ύλην αρμόδια αρχή για την εκπόνηση του Σχεδίου είναι το Πολεοδομικό 
Συμβούλιο, στο οποίο ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εκχωρήσει, σχεδόν, το σύνολο των αρμοδιοτήτων 
του για το θέμα αυτό. 

2. Στο πλαίσιο αυτό, το Πολεοδομικό Συμβούλιο ολοκλήρωσε τη συζήτηση του υπό εκπόνηση Τοπικού 
Σχεδίου Ακάμα, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες αποφάσεις για την υπό μελέτη περιοχή και στη συνέχεια, και 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Εκτίμησης στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια ή/και Προγράμματα 
Νόμο [Ν. 102(Ι)/2005], το Πολεοδομικό Συμβούλιο εκπόνησε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) επί των αποφάσεών του μέσω ειδικού εμπειρογνώμονα για το θέμα αυτό. 
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3. Ακολούθως, το Πολεοδομικό Συμβούλιο υπέβαλε στην Περιβαλλοντική Αρχή για Γνωμάτευση τη 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία και αναμένεται.  Η αναμενόμενη Γνωμάτευση της 
Περιβαλλοντικής Αρχής θα καταδείξει τον βαθμό επηρεασμού/απειλής των περιοχών οικολογικής ευαισθησίας 
και του τοπίου από τις προκαταρκτικές αποφάσεις του Πολεοδομικού Συμβουλίου, ενώ αναμένεται ότι θα 
προτείνει μέτρα και όρους προς εξισορρόπηση των επιπτώσεων αυτών. 

4. Το Πολεοδομικό Συμβούλιο θα καταλήξει σε τελική απόφαση, αφού λάβει υπόψη τη Γνωμάτευση της 
Περιβαλλοντικής Αρχής και αμέσως μετά θα προωθήσει το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα στον Υπουργό για έγκριση και 
δημοσίευση. 

5. Πρόσθετα σημειώνεται ότι το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο Ακάμα αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
μοναδικότητα του τοπίου της περιοχής του Ακάμα, το οποίο αποτελεί το ουσιαστικό στοιχείο για τη διαμόρφωση 
της “εμπειρίας του Ακάμα”. Επιπλέον, το υπό εκπόνηση Σχέδιο επιδιώκει να επιλύσει το θέμα των περίκλειστων 
ιδιοκτησιών στην περιοχή Ακάμα.  Για τον σκοπό αυτό, το Πολεοδομικό Συμβούλιο προτείνει ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο πολιτικής, το οποίο αναμένεται ότι θα ενεργήσει ως κίνητρο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.  Για τη 
διαμόρφωση της συγκεκριμένης πολιτικής, το Πολεοδομικό Συμβούλιο έχει διενεργήσει έρευνα για την 
ιστορικότητα του πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής, καθώς και για τυχόν αναπτυξιακά δικαιώματα που 
ενδεχομένως να προέκυπταν από το ιστορικό αυτό. 

6. Το Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί Μεταφοράς Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων Νόμος του 2011” είχε ως στόχο 
τη θέσπιση νομοθεσίας, η οποία επρόκειτο να διέπει τη δυνατότητα μεταφοράς αναπτυξιακών δικαιωμάτων από 
μια ακίνητη ιδιοκτησία σε άλλη. Σκοπός του νομοσχεδίου ήταν η διασφάλιση ορθολογικής αξιοποίησης των 
αναπτυξιακών δικαιωμάτων, μεταφέροντάς τα σε άλλες ιδιοκτησίες, όπου αυτό είναι εφικτό ή κρίνεται σκόπιμο 
για λόγους εξυπηρέτησης ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος. 

7. Ωστόσο, όταν το θέμα άρχισε να συζητείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, οι υπό 
συζήτηση περιοχές που θα έδιναν συντελεστή δόμησης (περιλαμβάνοντας και ακίνητη ιδιοκτησία στις 
κατεχόμενες περιοχές) ήταν κατά πολύ περισσότερες σε σχέση με εκείνες που θα δέχονταν συντελεστή δόμησης, 
κάτι που διαφάνηκε ότι θα δημιουργούσε πρόβλημα στην εφαρμογή του εν λόγω νομοθετήματος.  Γι’ αυτό το 
Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του προς την Βουλή των Αντιπροσώπων τον Νοέμβριο του 2012 αποφάσισε 
να αποσύρει το εν λόγω Νομοσχέδιο. 

8. Ανεξάρτητα από την πιο πάνω εξέλιξη, η προεργασία για τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου, καθώς και η 
βάση δεδομένων που προέκυψε από την εργασία αυτή παραμένει πηγή άντλησης πολύτιμων πληροφοριών για 
την επίλυση ζητημάτων παρόμοιου χαρακτήρα.» 

Απάντηση ημερομηνίας 19 Μαΐου 2022 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας 
Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.233, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 
αέρα στην Κύπρο, λειτουργεί: 

(α) Δίκτυο Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα αποτελούμενο από 9 Σταθμούς και έναν Εφεδρικό, 
εξοπλισμένους με αυτόματα όργανα συνεχούς μέτρησης των ρύπων και των παραμέτρων που φαίνονται 
στο Παράρτημα 1. 

(β) Εργαστήριο Αναφοράς πλήρως εξοπλισμένο με πρότυπο εξοπλισμό για τη βαθμονόμηση και τον έλεγχο 
του εξοπλισμού που λειτουργεί στο Δίκτυο που φαίνονται στο Παράρτημα 1. 

(γ) Δίκτυο αποτελούμενο από 17 Δειγματοληπτικές Συσκευές Αιωρούμενων Σωματιδίων σε Φίλτρα που 
φαίνονται στο Παράρτημα 2.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.235, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 

κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ, ότι η καταγραφή αφίξεων Ουκρανών 
προσφύγων πραγματοποιείται από την Αστυνομία και συγκεκριμένα από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης.  Η καταγραφή των αιτήσεων προσωρινής προστασίας πραγματοποιείται από την Υπηρεσία 
Ασύλου, η οποία είναι υπεύθυνη για την εξέτασή τους.  Η καταγραφή των αιτήσεων για έκδοση βιομετρικών 
αδειών παραμονής πραγματοποιείται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, το οποίο είναι και 
αρμόδιο για την έκδοσή τους. Αυτά τα στοιχεία διαβιβάζονται εβδομαδιαία στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE), η οποία και τα διαβιβάζει στα αρμόδια Δίκτυα και Πλατφόρμες της EE 
(Δίκτυο BluePrint, IPCR, Solidarity Platform). 
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 2. Περαιτέρω σας ενημερώνω, ότι δεν υπήρξαν πολλές περιπτώσεις αφίξεων ασυνόδευτων ανηλίκων 
παιδιών από την Ουκρανία.  Σε περίπτωση που παιδιά δεν συνοδεύονται από γονείς, συνοδεύονται από άλλους 
συγγενείς, όπως παππούδες ή θείους.  Για όλες αυτές τις περιπτώσεις (είτε αφορούν καθαρά ασυνόδευτα παιδιά 
ή παιδιά που συνοδεύονται από συγγενείς), ενημερώνονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 

 3. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Νατάσας 
Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.237, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2022, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιαννάκη Γαβριήλ 

 «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας αναφέρω τα ακόλουθα: 

Απάντηση στο ερώτημα αρ. 1: 

(α) Λόγω της έκδοσης του Εκτελεστικού Κανονισμού (EE) 2021/591 της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2021, 
για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των 
προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [“Χαλλούμι” (Halloumi)/“Hellim” (ΠΟΠ)], το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), με επιστολή του ημερ. 06/08/2021, ζήτησε την καθοδήγηση 
και γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με 
την εφαρμογή του υποχρεωτικού Προτύπου για το χαλλούμι (ΚΔΠ 195/85), συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών ελέγχων και σε ό,τι αφορά στην ισχύ και εφαρμογή των εμπορικών σημάτων για το χαλλούμι, 
υπό το φως της εφαρμογής της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και των προδιαγραφών ΠΟΠ.  
Η εν λόγω γνωμάτευση εκκρεμεί στην Νομική Υπηρεσία από την οποία αναμένεται απάντηση στο αμέσως 
επόμενο διάστημα. 

 Πρόσθετα με το πιο πάνω, λόγω και των διαβουλεύσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην αλυσίδα παραγωγής και εξαγωγής 
του χαλλουμιού με σκοπό την ομαλή εφαρμογή των προδιαγραφών ΠΟΠ με παράλληλη ισχύ των 
εμπορικών σημάτων, καθώς και των εντατικών προσπαθειών εξεύρεσης συναινετικής λύσης με πιθανές 
τροποποιήσεις ορισμένων εκ των προδιαγραφών (συμπεριλαμβανομένης της ποσόστωσης γάλακτος), το 
ΥΕΕΒ δεν προχώρησε σε εγχώριους ελέγχους για το έτος 2021. 

 Ένεκα των πιο πάνω, κατά το έτος 2021, οι έλεγχοι από πλευράς ΥΕΕΒ επικεντρώθηκαν στις αγορές του 
εξωτερικού, στα πλαίσια των καθιερωμένων ελέγχων των Εμπορικών Συμβούλων του ΥΕΕΒ και 
εξουσιοδοτημένων προσώπων. Κατά τους εν λόγω ελέγχους εντοπίστηκε αριθμός προϊόντων 
προερχόμενα από Κύπριους παραγωγούς τα οποία δεν πληρούσαν εκ πρώτης όψεως τις προδιαγραφές 
του Προτύπου για το Χαλλούμι και τους Κανονισμούς που διέπουν τη χρήση των σχετικών Εμπορικών 
Σημάτων (προϊόντα τα οποία έφεραν την ονομασία HALLOUMI και περιείχαν προσμίξεις διαφορετικές 
από αυτές που καθορίζονται στο Πρότυπο για το Χαλλούμι).  Οι περιπτώσεις αυτές εντοπίστηκαν, μεταξύ 
άλλων, σε υπεραγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία και σε διεθνή έκθεση τροφίμων η οποία 
έλαβε χώρα επίσης στην Γερμανία.  Οι εν λόγω περιπτώσεις έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια Τριμελή 
Επιτροπή του ΥΕΕΒ και αναμένεται η εξέταση τους και η επιβολή προστίμων σε περίπτωση που 
αποδειχθεί η παραβίαση του Προτύπου. 

 Στα πλαίσια των καθιερωμένων ελέγχων του ΥΕΕΒ στην εγχώρια αγορά για την τήρηση του Προτύπου 
και του σχετικού διατάγματος της Υπουργού ΕΕΒ για τις ποσοστώσεις γάλακτος στην παραγωγή 
χαλλουμιού (ΚΔΠ 10/2021), το ΥΕΕΒ προχώρησε ήδη στην εφαρμογή των προνοιών του Περί 
Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο του 2002 [156(Ι)/2002] για το έτος 2022 
με την πραγματοποίηση σχετικών δειγματοληψιών. 

(β) Όσον αφορά την περίοδο πριν από το έτος 2017, με στόχο μεταξύ άλλων, την τήρηση του Προτύπου για 
το χαλλούμι (ΚΔΠ 195/85) με όραμα την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ, ο περί Τυποποίησης, 
Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμος του 2002, τροποποιήθηκε [Ν. 69(Ι)/2012] με την 
προσθήκη του άρθρου 17(A), το οποίο προβλέπει την επιβολή διοικητικού προστίμου από αρμόδια 
Τριμελή Επιτροπή σε όσους εντοπίζονται να παραβαίνουν το πρότυπο και του άρθρου 17(B), το οποίο 
προβλέπει την έκδοση από τον εκάστοτε Υπουργό ΕΕΒ, Διατάγματος με το οποίο να καθορίζεται ελάχιστη 
αναλογία αιγινού και πρόβειου γάλακτος στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή 
χαλλουμιού, για συγκεκριμένες περιόδους και μεταβατικά μέχρι την κατοχύρωση του ΠΟΠ. 

 Ως αποτέλεσμα του πιο πάνω, στις 21/8/2012, μετά από σχετική διαβούλευση με όλους τους 
εμπλεκόμενους στον τομέα φορείς, εκδόθηκε από τον τότε Υπουργό ΕΕΒ κ. Συλικιώτη σχετικό Διάταγμα 
(ΚΔΠ 312/2012) με το οποίο για την περίοδο Ιουλίου-Νοεμβρίου η ελάχιστη αναλογία αιγινού ή πρόβειου 
γάλακτος ή μείγματος αυτών καθορίστηκε στο 23% και για την περίοδο Δεκεμβρίου-Ιουνίου, στο 35%. 

 Μετά από εκ νέου διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο τότε Υπουργός ΕΕΒ κ. Γ. 
Λακκοτρύπης εξέδωσε στις 9/7/2014 σχετικό Διάταγμα (ΚΔΠ 325/2014) καθορίζοντας την ελάχιστη 
αναλογία στο 20% για όλο το έτος. 
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 Πρόσθετα, με απόφαση του ημερομηνίας 07/07/2014 (ΚΔΠ 326/2014) ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος χορήγησε εθνική μεταβατική προστασία από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης ΠΟΠ (μέχρι και την έγκρισή της) δυνάμει του άρθρου 17 του περί Προστασίας των Ονομασιών 
Προέλευσης και Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου, περίοδο κατά την οποία ίσχυαν και 
προστατεύονταν οι προδιαγραφές παραγωγής χαλλουμιού στη βάση του φακέλου της αίτησης για ΠΟΠ. 

 Στις 13/01/2021, μετά από νέες διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η Υπουργός ΕΕΒ κ. 
Νατάσα Πηλείδου εξέδωσε σχετικό Διάταγμα (ΚΔΠ 10/2021) με το οποίο για την περίοδο Ιανουαρίου-
Αυγούστου η ελάχιστη αναλογία αιγινού ή πρόβειου γάλακτος ή μείγματος αυτών καθορίστηκε στο 25% 
και για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου στο 20%.  

 Εντός των πιο πάνω πλαισίων και για σκοπούς διασφάλισης της εφαρμογής του κυπριακού προτύπου 
για το Χαλλούμι από τους κύπριους παραγωγούς, το ΥΕΕΒ μέσω των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών 
της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή, διενεργεί τους ανάλογους ελέγχους στην επικράτεια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, εφαρμόζοντας τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής 
Πληροφόρησης Νόμο του 2002 [156(Ι)/2002]. Επιπρόσθετα, έλεγχοι επί κυπριακών προϊόντων που 
φέρουν την ονομασία Χαλλούμι πραγματοποιούνται και στις αγορές του εξωτερικού από τους Εμπορικούς 
Συμβούλους του ΥΕΕΒ και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 

 Σύμφωνα με το αρχείο του ΥΕΕΒ και με βάση τα στοιχεία που κατέχει η αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου, κατά την περίοδο 2012-2014 πραγματοποιήθηκαν σχετικοί έλεγχοι για την εφαρμογή του 
Προτύπου για το χαλλούμι και επιβλήθηκαν σε τρεις εταιρείες διοικητικά πρόστιμα ύψους €47.775 για 
παραβιάσεις του Προτύπου για το χαλλούμι. 

 Πληροφορίες και στοιχεία για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα, 
περιέχονται στις ακόλουθες απαντήσεις επί των σχετικών ερωτημάτων της επιστολής σας ημερομηνίας 
30/03/2022. 

Απάντηση στο ερώτημα αρ. 2: 

(α) Αναφορικά με τους ελέγχους για την περιεκτικότητα σε αιγοπρόβειο γάλα, από το 2015 μέχρι σήμερα 
πραγματοποιήθηκαν 22 εκστρατείες κατά τις οποίες έγιναν 112 έλεγχοι σε πέραν των 30 εταιρειών. Στα 
πιο πάνω συμπεριλαμβάνονται στοχευμένοι επανέλεγχοι οι οποίοι πραγματοποιούνταν ανάλογα με τα 
αποτελέσματα των πρώτων ελέγχων. 

 Κατά την περίοδο 2015-2020 εντοπίστηκαν 21 δείγματα πιθανής παράβασης του Προτύπου προερχόμενα 
από 6 εταιρείες. Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή με σχετικές αποφάσεις της, έχει επιβάλει 5 διαφορετικά 
διοικητικά πρόστιμα σε 2 εκ των υπό αναφορά εταιρειών, ενώ οι περιπτώσεις των υπόλοιπων 4 εταιρειών 
βρίσκονται ενώπιον της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής. Το συνολικό ποσό των επιβληθέντων 
διοικητικών προστίμων σε σχέση με παραβιάσεις που αφορούν την περιεκτικότητα σε αιγοπρόβειο γάλα, 
ανέρχεται στις €500.000. 

 Επίσης, η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή με απόφασή της ημερ. 9/7/2019 επέβαλε σε εταιρεία διοικητικό 
πρόστιμο ύψους €30.000,  για τη χρήση της ονομασίας “Light”. 

(β) Αναφορικά με τους ελέγχους για πιθανή περιεκτικότητα σε γαλακτόσκονη, από το έτος 2015 μέχρι σήμερα 
πραγματοποιήθηκαν 6 εκστρατείες κατά τις οποίες έγιναν 60 έλεγχοι σε πέραν των 30 εταιρειών. 

(γ) Στο μητρώο το οποίο διατηρεί το ΥΕΕΒ για τους εγκεκριμένους παραγωγούς χαλλουμιού, βρίσκονται 
εγγεγραμμένα για το έτος 2021, 47 πρόσωπα. Αντίγραφο σχετικού μητρώου επισυνάπτεται ως Πίνακας 
I. Για το έτος 2022 το μητρώο βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης. 

Απάντηση στο ερώτημα αρ. 3: 

 Αναφορικά με τα δείγματα που συλλέχθηκαν κατά το έτος 2019 με σκοπό τον έλεγχο για πιθανή 
περιεκτικότητα σε γαλακτόσκονη, σύμφωνα με το αρχείο του ΥΕΕΒ, το Γενικό Χημείο του Κράτους απάντησε με 
εμπιστευτική επιστολή ημερομηνίας 10/6/2020 αναφέροντας ότι, δεν είναι μέχρι στιγμής σε θέση να υποβάλει τις 
σχετικές εκθέσεις αποτελεσμάτων. 

Απάντηση στο ερώτημα αρ. 4:  

 Τα αποτελέσματα των ελέγχων που δείχνουν απόκλιση από το Πρότυπο για το χαλλούμι και τα σχετικά 
διατάγματα, τίθενται ενώπιον της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αφού τα αξιολογήσει, δυνάμει των 
προνοιών του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002 [156(Ι)/2002], 
προχωρά στην έκδοση σχετικής απόφασης το συντομότερο δυνατό και αφού προηγουμένως παρασχεθεί στο 
επηρεαζόμενο πρόσωπο το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός καθορισμένης προθεσμίας. 

Απάντηση στο ερώτημα αρ. 5: 

 Η συνεισφορά των εμπορικών συμβούλων του ΥΕΕΒ στους ελέγχους για το χαλλούμι στις αγορές του 
εξωτερικού, επικεντρώνεται σε δύο στόχους. Πρώτον, στον εντοπισμό μη κυπριακών προϊόντων τα οποία 
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ενδεχομένως να παραβιάζουν τα εμπορικά σήματα για το χαλλούμι και κατ’ επέκταση, την αντιμετώπισή τους 
μέσω νομικών διαδικασιών. Δεύτερον, στον εντοπισμό προϊόντων κυπριακής προέλευσης τα οποία εκ πρώτης 
όψεως φαίνεται να παραβιάζουν το Πρότυπο και τα σχετικά εμπορικά σήματα για το χαλλούμι και παραπομπή 
τους στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή. 

 Οι έλεγχοι που πραγματοποιούν οι εμπορικοί ακόλουθοι σε κυπριακά προϊόντα στις αγορές του 
εξωτερικού, αφορούν πιθανές παραβιάσεις του Προτύπου οι οποίες διακρίνονται διά γυμνού οφθαλμού. Πιο 
συγκεκριμένα, οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη σήμανση των προϊόντων (προέλευση, συστατικά, πρόσθετες 
ουσίες, ονομασία κ.λπ.) και στα φυσιογνωμικά τους χαρακτηριστικά (σχήμα, χρώμα, εμφάνιση κ.λπ.). 

Απάντηση στο ερώτημα αρ. 6: 

(α) Αναφορικά με τους ελέγχους στο εξωτερικό, από τους μέχρι σήμερα ελέγχους προωθήθηκαν στην Τριμελή 
Επιτροπή 44 πιθανές παραβάσεις του Προτύπου οι οποίες αφορούν 6 εταιρείες. Για τα 11 από τα δείγματα 
εκκρεμεί απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής. 

 Οι νομικοί σύμβουλοι της Δημοκρατίας κοινοποίησαν επίσης τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
πραγματοποίησαν στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου κατά το 2021, στα οποία εντοπίστηκαν 51 
δείγματα πιθανής παράβασης και αφορούν 5 εταιρείες. Επίσης, κατά το 2021 έχουν προωθηθεί από τους 
εμπορικούς ακόλουθους της Δημοκρατίας 4 δείγματα πιθανής παράβασης τα οποία αφορούν 3 εταιρείες. 
Τα εν λόγω δείγματα θα παρουσιαστούν για συζήτηση στην επόμενη συνεδρία της Τριμελούς Επιτροπής. 

(β) Έλεγχοι στο εξωτερικό πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε διαφορετικά σημεία 
πώλησης. Τα στοιχεία από τις δειγματοληπτικές αγορές κοινοποιούνται στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή 
η οποία αφού τα αξιολογήσει δυνάμει των προνοιών του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής 
Πληροφόρησης Νόμος του 2002 [156(Ι)/2002], προχωρά στην έκδοση σχετικής απόφασης. 

(γ) Σύμφωνα με το μητρώο εγκεκριμένων παραγωγών χαλλουμιού του ΥΕΕΒ για το έτος 2021, στην εμπορία 
χαλλουμιού στο εξωτερικό δραστηριοποιούνται 31 πρόσωπα (βλ. Πίνακα I).  

Απάντηση στο ερώτημα αρ. 7: 

 Σχετικά με την αναφορά στην επιστολή του ΥΕΕΒ ημερ. 17/3/2022, για επιβολή προστίμων συνολικού 
ύψους €530.000 από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή για την περίοδο 2017 μέχρι σήμερα, επισυνάπτεται σχετική 
κατάσταση ως Πίνακας II.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 19 Μαΐου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.256, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι στις 15 Απριλίου 2022 
εγκρίθηκε μέσω επιστολής προς την RCB Bank η εξαίρεση από τον φόρο εισοδήματος της αποζημίωσης που 
θα καταβληθεί από την τράπεζα προς τους υπαλλήλους των οποίων η εργοδότηση θα τερματιστεί. 

2. Η πιο πάνω ενέργεια συνάδει με τη φορολογική μεταχείριση παλαιότερων αντίστοιχων Σχεδίων 
Εθελούσιας Εξόδου που προκηρύχθηκαν στον τραπεζικό τομέα, και δεν υπερβαίνει ούτε υπολείπεται άλλων 
ενεργειών του κράτους σε τερματισμούς δραστηριοτήτων επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα και κατ’ επέκταση 
πλεόνασμα του προσωπικού τους.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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

 Στο σημείο αυτό φθάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας.  Η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται 
για την ερχόμενη Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022, στις 4.00 μ.μ., με την ημερήσια διάταξη η οποία θα σας σταλεί: 

 [Στις 30 Μαΐου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της τριακοστής πρώτης συνεδρίας της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου του σώματος: 

 Η Πρόεδρος της Βουλής συγκαλεί συνεδρία της ολομέλειας του σώματος την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022, στις 
4.00 μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και 
Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.065-2022). 
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 2.  Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών 
των Καυσίμων Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.047-2022). 

 3.  Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.048-2022). 

 4.  Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.049-2022). 

Aποσύρονται 5.  Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.165-2021). 

 6.  Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.166-2021). 

 7.  Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.185-2017). 

Αποσύρονται και  

επανακατατίθενται 

8.  Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Κυβερνητικό Υδατικό Έργο του 
Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Βοθρολυμάτων, Βιομηχανικών 
Αποβλήτων, Περίσσειας Υγρής Λάσπης και Στραγγισμάτων στην 
Περιοχή Βατί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.031-2022). 

 9.  Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Κυβερνητικό Υδατικό Έργο του 
Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών 
Αποβλήτων στη Βαθειά Γωνιά) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.032-2022). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτών 
στην οικονομία και την κοινωνία». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην αλλαγή 
των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να καταστεί ηγεμονική 
δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022)] 

 [Την 31η Μαΐου 2022 κυκλοφόρησε συμπληρωματική ημερήσια διάταξη: 

 Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022, στις 4.00 μ.μ., 
προστίθεται το ακόλουθο θέμα: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.083-2022).] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπενθυμίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα λειτουργεί κανονικά η ολομέλεια και οι επιτροπές του σώματος 
στο υπάρχον κτίριο, στο ιστορικό κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
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 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

(Ώρα λήξης: 5.42 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα  Μαυρίδης Μάριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Νεοφύτου Αβέρωφ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σύκας Νίκος 

Δημητρίου Δημήτρης Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κουλλά Ονούφριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 

Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  

Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

Λουκαΐδης Γιώργος  

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Ορφανίδης Χρίστος 

Κουλίας Ζαχαρίας Παντελίδης Χρύσης 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος 
 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής Σιζόπουλος Μαρίνος 

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 

Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 

Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι  

Θεμιστοκλέους Ανδρέας  
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Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών) 

Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

Μαντοβάνη Αντωνέλλα (Λατίνων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Ανακοίνωση από την Πρόεδρο της Βουλής της επανέναρξης της εφαρμογής της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας.   

2. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στη μεταφορά της διεξαγωγής των εργασιών της ολομέλειας και των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών από το Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στο κτίριο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.   

3. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στην Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων και τήρηση 
μονόλεπτης σιγής. 

4. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπωνꓽ 

α. Διαδικτυακή συμμετοχή της Προέδρου της Βουλής σε συνάντηση εργασίας γυναικών Προέδρων 
κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

β. Συμμετοχή των κ. Μαρίνας Νικολάου, αναπληρώτριας προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εσωτερικών, και Χρύση Παντελίδη, μέλους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στη διακοινοβουλευτική διάσκεψη για τις μεταναστευτικές προκλήσεις 
που διοργάνωσε η γαλλική Γερουσία. 

γ. Συμμετοχή των κ. Νίκου Τορναρίτη, ως επικεφαλής, και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Κωστή 
Ευσταθίου σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στα Χανιά. 

δ. Συμμετοχή της κ. Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Μεσογείου στην 31η Ετήσια Σύνοδο της Επιτροπής για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την 
Ποινική Δικαιοσύνη του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την 
Πρόληψη του Εγκλήματος. 

ε. Διαδικτυακή συμμετοχή της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου, μέλους της αντιπροσωπίας της Βουλής των 
Αντιπροσώπων στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, σε διακοινοβουλευτική συνάντηση της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τα πρώτα 
αναμενόμενα αποτελέσματα της Διάσκεψης.   

στ. Επιστολή-διάβημα του κ. Νίκου Τορναρίτη στους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπιών της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με τις νέες τουρκικές 
προκλήσεις στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου.   

ζ. Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου σε συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Παρίσι. 

η. Συμμετοχή των κ. Νίκου Τορναρίτη και Γιώργου Λουκαΐδη σε συνεδρία της Επιτροπής για την 
Τήρηση των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
στο Παρίσι. 

θ. Συμμετοχή της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου σε τηλεδιάσκεψη με βουλευτές των χωρών της ομάδας 
EUMED με θέμα «Νέες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος: Πρόληψη και 
αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών», την οποία διοργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων. 

5. α. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

β. Εισήγηση για κήρυξη της πρότασης νόμου «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022» ως επείγουσας, παρατηρήσεις του κ. Μαρίνου Μουσιούττα και της Προέδρου και 
απόφαση για μη κήρυξή της.   

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2021», αγορεύσεις και συζήτηση (Χρίστος Χρίστου, Άριστος Δαμιανού, Μαρίνος 
Σιζόπουλος, Αλέκος Τρυφωνίδης, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Μάριος Μαυρίδης, Χάρης Γεωργιάδης, 
Σταύρος Παπαδούρης) και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα 
της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
2021», αγορεύσεις και συζήτηση (Μαρίνος Σιζόπουλος, Αλέκος Τρυφωνίδης, Λίνος Παπαγιάννης, 
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Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Άριστος Δαμιανού, Ονούφριος Κουλλά, Γιώργος Λουκαΐδης) και ψήφισή του σε 
νόμο με τον τίτλο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022».  

8. Παρατηρήσεις του κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους και της Προέδρου της Βουλής αναφορικά με τις θέσεις των 
κομμάτων στα έδρανα της αίθουσας της ολομέλειας. 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί 
Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022». 

10. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί 
Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022». 

11. Έκθεση για τα νομοσχέδια: 

α. «Ο περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών, με σκοπό την Υποστήριξη 
της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμος του 2021», 

β. «Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», 

γ. «Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται 
στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και 
για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

 και ψήφισή τους σε νόμους, του πρώτου με τον τίτλο «Ο περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων 
Οδικών Μεταφορών προς Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμος του 2022». 

12. Εισήγηση για αναβολή των νομοσχεδίων: 

α. «Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος 
του 2022», 

β. «Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
Νόμος του 2022», 

γ. «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος 
του 2022», 

 συζήτηση (Κυριάκος Χατζηγιάννης, Γιώργος Λουκαΐδης, Πανίκος Λεωνίδου) και απόφαση για αναβολή 
τους. 

13. Ανακοίνωση από την Πρόεδρο του σώματος της παρουσίας στην αίθουσα της ολομέλειας του πρέσβη της 
Ρουμανίας κ. Sorin-Dan Mihalache και του βουλευτή του κοινοβουλίου της Ρουμανίας κ. Radu-Mihai 
Mihail. 

14. Έκθεση για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και «Ο περί Συντάξεων Κρατικών 
Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», παρατηρήσεις του κ. Πανίκου 
Λεωνίδου και ψήφισή τους σε νόμους.  

15. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Άμυνας - Θέσεις Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού και 
Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή τους. 

16. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης 
Υγείας του 2022 Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο. 

17. Ερωτήσεις βουλευτών: 

 Διερεύνηση παραπόνων κατά της Αστυνομίας Κύπρου σχετικά με την υπόθεση των κατηγορουμένων που 
συνελήφθησαν στη διαμαρτυρία της 13ης Φεβρουαρίου στο πάρκο «Κολοκάση» - Ερωτήματα σχετικά με 
τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με αυτισμό στην Κύπρο - Ελλιπή μέτρα ασφαλείας στη Βιομηχανική 
Περιοχή Γερίου και κίνδυνος ανάφλεξης πυρκαγιών - Διερεύνηση κατηγοριών για Ρώσους ολιγάρχες και 
ελεγκτικό  οίκο σχετικά με επιχειρηματικά συμφέροντα - Ερωτήματα σχετικά με Ρώσο ολιγάρχη που 
κατέχει κυπριακή υπηκοότητα - Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων Ρώσου/Ουζμπέκου ολιγάρχη και 
λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτογράφησή του - Άδεια απόρριψης αποβλήτων στη θάλασσα από 
εκκολαπτήριο στο Λιοπέτρι - Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας εντός του ΓΕΣΥ - Ανάγκη δημιουργίας 
νομικού πλαισίου για τα κέντρα αποκατάστασης - Ερωτήματα σχετικά με τη διεξαγωγή εράνων από την 
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Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο - Οικονομική στήριξη του 
κράτους προς εργαζομένους και επιχειρήσεις, κρατικά έξοδα και κονδύλια στήριξης από την ΕΕ κατά την 
πανδημία - Στατιστική επεξεργασία βαθμολογιών στις εξετάσεις σχετικά με τους πίνακες διορισίμων - Η 
αδυναμία πολιτών να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και η στάση της ΑΗΚ - Προγράμματα για 
κατοικίες και σχεδιασμοί για άτομα με ψυχικές αναπηρίες - Παιδιά αιτητές ασύλου ή/και δικαιούχοι διεθνούς 
προστασίας στον κατάλογο δικαιούχων του ΓΕΣΥ. 

18. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

 Εφαρμογή του περί της Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας Νόμου - Προβλήματα 
θέρμανσης που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Σχολείο Κιτίου - Ανάγκη αντιμετώπισης της παράνομης 
πρακτικής αποκοπής της ουράς των χοίρων στην Κύπρο - Το πρόβλημα της διάβρωσης των παραλιών 
στην Αργάκα - Πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών - 
Τοπικό σχέδιο για τη Χερσόνησο Ακάμα - Εξοπλισμός για τη μέτρηση αέριων ρύπων και αέριοι ρύποι που 
μπορούν να μετρηθούν - Τα πρωτόκολλα που αφορούν αφίξεις στην Κύπρο προσφύγων από την 
Ουκρανία - Ερωτήματα για τους ελέγχους σχετικά με την τήρηση του κυπριακού προτύπου για την 
παρασκευή χαλλουμιού - Ανάγκη βοήθειας ανέργων υπαλλήλων της πρώην RCB Bank. 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 2ας Ιουνίου 2022* 

Ώρα έναρξης: 4.06 μ.μ. 

Αρ. 31 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλό απόγευμα. 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Παρακαλώ να 
διαπιστωθεί αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Το 1925 η Παγκόσμια Συνέλευση για την Ευημερία του Παιδιού, που πραγματοποιήθηκε στη Γένοβα, 
καθιέρωσε την 1η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού.  Δυστυχώς, εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο 
ζουν σε συνθήκες φτώχιας, πείνας και κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ άλλα εξαναγκάζονται να εργαστούν ή 
κακοποιούνται σεξουαλικά, γεγονός που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους έτσι 
όπως ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεσμεύεται 
να συνεχίσει να εργάζεται για τη βελτίωση των σχετικών νομοθεσιών με στόχο την προστασία της πιο ευάλωτης 
ομάδας της κοινωνίας.  Στο πλαίσιο αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων τίμησε χθες την Παγκόσμια Ημέρα του 
Παιδιού με τη διοργάνωση διάφορων δράσεων-εργαστηρίων στον χώρο του κοινοβουλίου, όπου συμμετείχαν 
μαθητές και μαθήτριες από επτά σχολεία συνολικά. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Το 1972 πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη η πρώτη διάσκεψη για το περιβάλλον με σύνθημα «Only One 
Earth» και από το 1974, όπως ορίστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τιμάται κάθε χρόνο, στις 5 
Ιουνίου, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.  Μισό αιώνα μετά η ίδια διάσκεψη πραγματοποιείται στην ίδια 
πρωτεύουσα με το ακριβώς ίδιο σύνθημα, το οποίο όμως είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.  Μόνο μία Γη έχουμε, 
μόνο ένα σπίτι ως ανθρωπότητα και πρέπει να το προστατεύσουμε από την αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων, τη ρύπανση, την υπερθέρμανση του πλανήτη, την ξηρασία.  Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πέραν 
του 7% της κυπριακής γης έχει ήδη ερημοποιηθεί και ολόκληρη η Κύπρος υποφέρει από τις επιπτώσεις της 
καταστροφής του περιβάλλοντος, που οφείλονται τόσο σε φυσικά φαινόμενα, όσο βεβαίως και σε ανθρωπογενείς 
παράγοντες, χωρίς να ξεχνάμε την τεράστια οικολογική καταστροφή που συντελείται στις κατεχόμενες περιοχές. 

 Για να αποφύγουμε την ολική καταστροφή, επιβάλλεται η στροφή στην αειφόρο ανάπτυξη και στην 
πράσινη οικονομία, αφού γνωρίζουμε πλέον ότι η επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών σημαίνει μαζί με 
την απώλεια της μίας και μόνης Γης και απώλεια της ίδιας της ζωής.  Ως το νομοθετικό σώμα του κράτους 
εμμένουμε στην πιστή τήρηση των διεθνών συμφωνιών, καθώς και των ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών.  
Πρώτιστο μέλημά μας παραμένει η λήψη επιπλέον νομοθετικών μέτρων και η ενίσχυση του εθνικού δικαίου με 

 
* Τα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών της συνεδρίασης ευρίσκονται στο Αρχείο της 

Βουλής. 



 
 

2032 
 

κανόνες σχετικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 27 και 28 Μαΐου η Βουλή των Αντιπροσώπων, με πρωτοβουλία της Αντιπροέδρου της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ) 
και Ειδικής Αντιπροσώπου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, φιλοξένησε στο 
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία διεθνές συνέδριο της Συνέλευσης με θέμα «Καταπολεμώντας τη Διαφθορά, 
Υπερασπίζοντας τη Δημοκρατία: Ο Ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων». 

 Στο συνέδριο συμμετείχαν γύρω στους εκατό βουλευτές και βουλεύτριες από τριάντα συμμετέχοντα κράτη 
του ΟΑΣΕ και χώρες εταίρους του οργανισμού.  Συμμετείχαν επίσης ως ομιλητές Κύπριοι κρατικοί αξιωματούχοι, 
καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

 Την εναρκτήρια συνεδρία χαιρέτισε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου, η 
Πρόεδρος της ΚΣ ΟΑΣΕ Μαργκαρέτα Σέτερφελτ, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης, η 
Αντιπρόεδρος της ΚΣ ΟΑΣΕ και Ειδική Αντιπρόσωπος για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς κ. Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου, ο Ειδικός Απεσταλμένος της τρέχουσας Πολωνικής Προεδρίας του ΟΑΣΕ πρέσβης κ. Αρτούρ 
Ντμοτσόφσκι και ο γενικός γραμματέας της ΚΣ ΟΑΣΕ κ. Ρομπέρτο Μοντέλλα. 

 Στον χαιρετισμό της η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι η διαφθορά απασχολεί έντονα τους πολίτες, 
ιδιαίτερα τους νέους, οδηγώντας στην απογοήτευση, τη δυσαρέσκεια και την αποχή τους από την πολιτική 
δραστηριότητα και τη δημόσια ζωή και υπογράμμισε ότι τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων, ως νομοθέτες και 
εγγυητές των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών, πρέπει να συμβάλουν στην αποτελεσματική 
εποπτεία για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

 Κύριοι ομιλητές στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου με θέμα «Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην 
πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς» ήταν η Ειδική Αντιπρόσωπος του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου 
Υπουργών του ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς κ. Ανίτα Ραμασάστρι, η εκτελεστική γραμματέας της 
Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς κ. Χάννε Γιούνκερ και η Αντιπρόεδρος της ΚΣ ΟΑΣΕ και Ειδική 
Αντιπρόσωπος για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ενώ διαδικτυακά συμμετείχε η 
επικεφαλής του κλάδου διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος του αρμόδιου γραφείου των Ηνωμένων Εθνών 
κ. Μπριζίτ Στρόμπελ-Σο. 

 Στην ομιλία της η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι οι πολίτες επωμίζονται βαρύ οικονομικό και κοινωνικό 
κόστος λόγω της επικράτησης διεφθαρμένων πρακτικών και προσβλέπουν στους βουλευτές τους, τους 
ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν και εξέλεξαν, για να καθορίσουν το νομοθετικό πλαίσιο και να επιβλέπουν κατά 
πόσο αυτό εφαρμόζεται, ώστε να καταπολεμηθούν τέτοιες πρακτικές. 

 Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου είχε ως θέμα «Βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της διαφθοράς και 
την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας».  Κύριοι ομιλητές ήταν ο διευθυντής Πρακτικής Διακυβέρνησης 
Ευρώπης και Κεντρικής Αφρικής στην Παγκόσμια Τράπεζα κ. Ρόμπι Σεντέροβιτς, ο ερευνητής-αναλυτής της 
Διεθνούς Διαφάνειας κ. Τζον Βρούσι και ο επικεφαλής του Τμήματος Εκδημοκρατισμού του Γραφείου 
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ κ. Κονσταντίν Βαρτζελασβίλι. 

 Θέμα της τρίτης και τελευταίας ενότητας του συνεδρίου ήταν «Η συνεισφορά των ανεξάρτητων θεσμών 
και των ΜΜΕ στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς».  Κύριοι ομιλητές στην ενότητα ήταν ο Γενικός 
Ελεγκτής της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο τέως Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Κώστας Κληρίδης και οι ερευνητικοί δημοσιογράφοι κ. Ντρου Σάλλιβαν, συνιδρυτής του 
προγράμματος «Organized Crime and Corruption Reporting», και Φρανζ Γουάιλντ, εκδότης του προγράμματος 
«Bureau of Investigative Journalism Enablers». 

 Το συνέδριο, το οποίο κατά γενική ομολογία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, παρείχε την ευκαιρία 
πληρέστερης ενημέρωσης των συμμετεχόντων και ανταλλαγής απόψεων και βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την 
προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και τη συνένωση δυνάμεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 Εξάλλου, στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου η Πρόεδρος της Βουλής είχε ξεχωριστές 
συναντήσεις με την Πρόεδρο της ΚΣ ΟΑΣΕ, την εκτελεστική διευθύντρια της GRECO και τον διευθυντή Πρακτικής 
Διακυβέρνησης Ευρώπης και Κεντρικής Αφρικής στην Παγκόσμια Τράπεζα.  Στις συναντήσεις υπογραμμίστηκε 
η ετοιμότητα από πλευράς της Βουλής για την περαιτέρω ενίσχυση της υπάρχουσας συνεργασίας ή την εξέταση 
δυνατών τρόπων συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, ειδικότερα σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς. 

 Μεταξύ 29ης και 31ης Μαΐου ο κ. Πανίκος Λεωνίδου, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στη 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας, συμμετείχε σε επίσκεψη της Διεθνούς Γραμματείας της 
Συνέλευσης στη Φλωρεντία στο πλαίσιο παγκόσμιας εκστρατείας της Συνέλευσης με σκοπό την 
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ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για την καταδίκη της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, όπου 
έγινε παρουσίαση πολύγλωσσης έκδοσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας με τίτλο «Αγία 
Σοφία: Οι ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο».  Εξάλλου, τα μέλη της Συνέλευσης είχαν συναντήσεις με 
εκπροσώπους πολιτειακών, εκκλησιαστικών και ακαδημαϊκών αρχών της περιφέρειας της Τοσκάνης, κατά τις 
οποίες o κ. Λεωνίδου επισήμανε ότι η Κύπρος υφίσταται για σαράντα οκτώ χρόνια κατάφωρες παραβιάσεις του 
διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών από την Τουρκία.  Υπογράμμισε επίσης ότι οι 
εκκλησίες στα κατεχόμενα εξακολουθούν να παραμένουν αλειτούργητες και ότι επιχειρείται συστηματικά και 
μεθοδευμένα από το κατοχικό καθεστώς η αποχριστιανοποίηση ιστορικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών 
μνημείων και ναών. 

 Τέλος, στις 30 και την 31η Μαΐου ο κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Δουβλίνο.  Την επιτροπή απασχόλησαν 
μεταξύ άλλων η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στη μεταναστευτική πολιτική, η εξάλειψη 
της παιδικής φτώχιας στην Ευρώπη, ο εθισμός στα συνταγογραφούμενα φάρμακα και το δικαίωμα σε άμβλωση 
στην Ευρώπη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Θα πρέπει να δηλώσετε την παρουσία σας με τον αριθμό 1, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε.   

 Νιώθω την ανάγκη, ευκαιρίας δοθείσης της παρουσίας της κ. Χαραλαμπίδου, να την ευχαριστήσω ξανά 
για τη διοργάνωση ενός παγκόσμιου συνεδρίου που τίμησε την Κύπρο μας και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
την άριστη διοργάνωση, και να ευχαριστήσω, επιτρέψτε μου, και τις υπηρεσίες της Βουλής που υπερέβαλαν 
εαυτόν για ένα τόσο πολύ σημαντικό παγκόσμιο συνέδριο, όπως βεβαίως λόγω των πολλών αναφορών να 
ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που έχουν ενεργή συμμετοχή και 
εξαιρετικές πρωτοβουλίες σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, που, νομίζω, με όλες τις προκλήσεις που 
έχουμε να διαχειριστούμε στην υπάρχουσα πολιτική συγκυρία, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι η 
συνεισφορά και η παρουσία όλων, πόσω μάλλον της Κύπρου μας. 

 Θα ξεκινήσουμε με το Κεφάλαιο Δεύτερο, που είναι η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, επειδή 
υπάρχει ένα νομοσχέδιο για το οποίο υπάρχει εισήγηση να κηρυχθεί επείγον και να ψηφιστεί σήμερα.  
Κατατίθεται από το Υπουργείο Οικονομικών και τιτλοφορείται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2022».  Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση, που αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει, το 
νομοσχέδιο κατατίθεται, κηρύσσεται επείγον, παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή, που είναι βεβαίως η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, με την παράκληση όπως αυτή συνέλθει, για να μελετήσει το θέμα και 
να ετοιμάσει τη σχετική έκθεση. 

 Τα υπόλοιπα προτεινόμενα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις 
αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.095-2022). 

Υπουργό 
Οικονομικών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

2.  Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.096-2022). 

Υπουργό 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

3.  Οι περί Κρατικού Αρχείου-Θέση 
Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.048-2022). 

Υπουργό 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Επανακατάθεση 

4.  Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων 
(Κυβερνητικό Υδατικό Έργο του 
Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών 
Βοθρολυμάτων, Βιομηχανικών 
Αποβλήτων, Περίσσειας Υγρής Λάσπης 
και Στραγγισμάτων στην Περιοχή Βατί) 
Κανονισμοί του 2022. 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 



 
 

2034 
 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.031-2022). 

5.  Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων 
(Κυβερνητικό Υδατικό Έργο του 
Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών 
Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων 
στη Βαθειά Γωνιά) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.032-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

6.  Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ημερ. 
24 Μαΐου 2022 για την κατάσταση του 
νομίσματος και των κεφαλαίων και 
αξιών της τράπεζας κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 119 του 
Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 
(Αρ. Φακ. 13.29.003.003). 

Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας 

Όλους τους βουλευτές 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.104-2022). 

Μάριο Μαυρίδη εκ 
μέρους της 
κοινοβουλευτικής 
ομάδας του 
Δημοκρατικού 
Συναγερμού 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προχωρούμε λοιπόν τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  
Όλες οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες.  Το πρώτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί των Μελών του Στρατού 
της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022». 

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) 
(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε ο χρόνος φοίτησης μέλους του στρατού πριν από τον διορισμό του 
ως μονίμου μέλους του στρατού σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) ή Ανώτερη Στρατιωτική 
Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) με υποτροφία από τη Δημοκρατία, ο οποίος σήμερα λογίζεται ως συντάξιμη 
υπηρεσία, να μη λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του μέσου όρου των ακαθάριστων συντάξιμων 
απολαβών για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν, καθότι για το εν λόγω χρονικό διάστημα 
φοίτησης δε λάμβανε μισθό. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί των Μελών του Στρατού 
της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας  

 Γιώργος Κάρουλλας Παύλος Μυλωνάς 

 Ευθύμιος Δίπλαρος  Χρίστος Χρίστου 

 Κώστας Κώστα Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2022.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας, 
ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ο Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς, εκπρόσωπος της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ).  Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη 
συνεδρία της επιτροπής. 
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 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί των Μελών του Στρατού της 
Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε ο χρόνος 
φοίτησης μέλους του στρατού, πριν από τον διορισμό του ως μόνιμου μέλους του στρατού, σε Ανώτατο 
Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) ή Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), όπου φοίτησε 
με υποτροφία που του παραχωρήθηκε από τη Δημοκρατία, ο οποίος σήμερα λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία, 
να μη λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του μέσου όρου των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών 
για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν, καθότι κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα φοίτησής του 
δε λαμβάνει μισθό.  Επιπροσθέτως, εισάγεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο χρόνος φοίτησης στα υπό 
αναφορά εκπαιδευτικά ιδρύματα θα εξακολουθεί να λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει των διατάξεων του 
περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου. 

 Τέλος, οι πιο πάνω ρυθμίσεις προτείνεται να ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2013, 
προκειμένου να τύχουν ίσης μεταχείρισης όλοι οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, ο χρόνος φοίτησης 
μέλους του στρατού σε ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ με υποτροφία που του παραχωρείται από τη Δημοκρατία λογίζεται ως 
συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει των διατάξεων του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου.  Περαιτέρω, στις 
διατάξεις του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) 
Νόμου καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ετήσιας σύνταξης για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και 
εντεύθεν.  Ωστόσο, οι διατάξεις του πιο πάνω νόμου δεν μπορούν να εφαρμοστούν για το χρονικό διάστημα 
φοίτησης μέλους του στρατού σε ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ, λόγω του ότι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν του 
καταβάλλεται μισθός αλλά μόνο μηνιαίο επίδομα της τάξεως των εβδομήντα πέντε ευρώ (€75).    

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα 
εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Παρακαλώ να δηλώσετε ηλεκτρονικά όσες και όσοι επιθυμούν να μιλήσουν. 

 Όχι.  

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

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

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να θυμίσω ότι ψηφίζουμε ηλεκτρονικά.  Με τον αριθμό 1 πάντοτε δηλώνουμε την παρουσία μας και 
αντιστοίχως με τον αριθμό 2 δηλώνουμε «υπέρ», με τον αριθμό 3 «εναντίον» και τον αριθμό 4 «αποχή». 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ. 

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα πέντε, υπέρ σαράντα πέντε, ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ήδη θα δείτε στις οθόνες ότι ετοιμάσαμε και συγκεντρωτικό πίνακα, που μπορείτε να δείτε ανά κόμμα, τι 
ψηφίζει το κάθε κόμμα μαζί, και τον ανεξάρτητο βουλευτή, οπόταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο να 
συνοψίζουμε τα αποτελέσματα. 

 Τα άρθρα εγκρίνονται ομόφωνα με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ.  

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και 
Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ. 

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα πέντε, υπέρ σαράντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο ομόφωνα, με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ. 

 Το δεύτερο θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και 
Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μερική εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» και κατάργηση του περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και 
Καυσίμων Νόμου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τo 
νομοσχέδιο «Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων 

Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Σύκας  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ  Σταύρος Παπαδούρης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου στις 8, 15 και 29 Μαρτίου και 
στις 3 και 17 Μαΐου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του 
Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του 
Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του 
Υφυπουργείου Ναυτιλίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Προστασίας του 
Ανταγωνισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, της Κυπριακής Εταιρείας 
Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, της Ένωσης Δήμων 
Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του 
Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών, του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ), του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), του Κυπριακού Συνδέσμου 
Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και των εταιρειών πετρελαιοειδών.  
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ο Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων Κύπρου και οι Φίλοι της Γης 
Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής κ. 
Χρύσης Παντελίδης. 

 Η επιτροπή μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Κανονισμού 40Α(3) του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, λόγω της φύσης και της σημασίας των 
προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι μεταξύ άλλων η μερική εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 
πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».  
Παράλληλα, με το νομοσχέδιο καταργείται ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος. 
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 Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η παροχή εξουσίας στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για καθορισμό των 
προδιαγραφών των καυσίμων τα οποία αποτελούν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας 
ή/και χρήσης στην επικράτεια της Δημοκρατίας, στη χωρική θάλασσα της Δημοκρατίας, στην αποκλειστική 
οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας, καθώς και σε κυπριακά πλοία. 

2. Η θέσπιση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων. 

3. Οι εξουσίες των εντεταλμένων επιθεωρητών οι οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής των προνοιών του νομοσχεδίου. 

4. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται, σε περίπτωση που εντοπιστεί εκτός προδιαγραφών καύσιμο σε 
πρατήριο πετρελαιοειδών και άλλες χερσαίες εγκαταστάσεις, καθώς και σε πλοία. 

5. Ο καθορισμός υποχρέωσης στους προμηθευτές καυσίμων για μείωση κατά έξι τοις εκατόν (6%) των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας που 
προμηθεύουν. 

6. Οι ρυθμίσεις για καθορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών το έτος 2030, 
λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς κανόνες. 

7. Η παροχή εξουσίας στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για ανάθεση υποχρέωσης στους 
προμηθευτές καυσίμων για χρήση ΑΠΕ στις μεταφορές, προκειμένου να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος 
για δεκατέσσερα τοις εκατόν (14%) μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας των μεταφορών το 
έτος 2030. 

8. Ο καθορισμός κριτηρίων αειφορίας και μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 
βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας, προκειμένου να προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχων. 

9. Οι διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας. 

10. Ο καθορισμός των αδικημάτων και των ποινών που δύναται να επιβληθούν σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του νομοσχεδίου. 

11. Η παροχή εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο για έκδοση κανονισμών και στον Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας για έκδοση διαταγμάτων. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, το 
Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και οι 
εταιρείες πετρελαιοειδών «ExxonMobil Cyprus Ltd», «Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ» και «Petrolina 
(Holdings) Public Ltd» εξέφρασαν τις απόψεις και εισηγήσεις τους επί του νομοσχεδίου και κατέθεσαν γραπτά 
υπομνήματα. 

 Ειδικότερα, τα ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο εκτενέστερης συζήτησης από την επιτροπή 
επικεντρώνονται κυρίως στα ακόλουθα: 

1. Στη δυνατότητα διορισμού εντεταλμένων επιθεωρητών από το προσωπικό άλλων υπουργείων ή 
υφυπουργείων εκτός του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

2. Στη χρονική περίοδο που θα αφορά το δελτίο πωλήσεων ΑΠΕ στις μεταφορές που θα υποβάλλεται στην 
αρμόδια αρχή, ήτοι τον διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, από τους προμηθευτές καυσίμων. 

3. Στο ενδεχόμενο προσθήκης της υποχρέωσης για απόδειξη της προέλευσης της παρτίδας των καυσίμων 
που περιέχονται σε οποιαδήποτε αποθήκη, περιλαμβανομένων των ντεπόζιτων αποθήκης καυσίμων που 
αποτελούν μέρος οποιουδήποτε συστήματος ή μηχανοκίνητων οχημάτων. 

4. Στις πρόνοιες που προβλέπουν την επικύρωση της απόφασης εναντίον της οποίας ασκήθηκε ιεραρχική 
προσφυγή, σε περίπτωση που ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δεν αποφανθεί εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας. 

5. Στην προβλεπόμενη στο νομοσχέδιο χρονική προθεσμία λήψης απόφασης από τον Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής ενώπιόν του. 

6. Στην εξουσία του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου έχει προσαφθεί κατηγορία εναντίον προσώπου για 
αδίκημα που προβλέπεται στις πρόνοιες του νομοσχεδίου, να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να απαγορεύει 
στον κατηγορούμενο να εμπορεύεται μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης οποιοδήποτε 
πετρελαιοειδές ή καύσιμο, σε σχέση με το οποίο κατ’ ισχυρισμό διαπράχθηκε το εν λόγω αδίκημα. 

7. Στο ενδεχόμενο παροχής εξουσίας στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει 
διάταγμα που να ρυθμίζει την υποχρέωση και τη διαδικασία ιχνηθέτησης και χρωματισμού των καυσίμων. 
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 Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε σε αυτό να 
διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Απάλειψη της πρόνοιας στην οποία προβλέπεται η εξουσία του δικαστηρίου να εκδίδει διάταγμα που να 
απαγορεύει στον κατηγορούμενο να εμπορεύεται μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης οποιοδήποτε 
πετρελαιοειδές ή καύσιμο σε σχέση με το οποίο κατ’ ισχυρισμό διαπράχθηκε το εν λόγω αδίκημα. 

2. Υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να κοινοποιεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού τις εκθέσεις τις οποίες οφείλει, με βάση τον προτεινόμενο νόμο, να υποβάλλει 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

3. Τροποποίηση της πρόνοιας στην οποία προβλέπεται η έκδοση εγκυκλίου από τον Αρχιεπιθεωρητή για 
τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού του διοικητικού προστίμου που επιβάλλει, σε περίπτωση χρήσης 
σε πλοίο καυσίμων των οποίων η περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει την εκάστοτε καθορισμένη 
περιεκτικότητα, ώστε η σχετική εγκύκλιος να εκδίδεται σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. 

4. Μείωση της προβλεπόμενης στο νομοσχέδιο χρονικής προθεσμίας για λήψη απόφασης από τον Υπουργό 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής ενώπιόν του, από 
ενενήντα (90) σε εξήντα (60) ημέρες. 

5. Απάλειψη της πρόνοιας στην οποία προβλέπεται η επικύρωση της απόφασης εναντίον της οποίας 
ασκήθηκε ιεραρχική προσφυγή, σε περίπτωση που ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
δεν αποφανθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. 

6. Προσθήκη πρόνοιας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να αναθέτει μέρος ή το σύνολο 
των αρμοδιοτήτων της σε κατάλληλο κατά την κρίση της οργανισμό ή υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο. 

7. Προσθήκη πρόνοιας στην οποία προβλέπεται η εξουσία του εντεταλμένου επιθεωρητή να απαιτεί, κατά 
τη διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης, την παρουσίαση της απόδειξης της προέλευσης της παρτίδας των 
καυσίμων που περιέχονται σε οποιαδήποτε αποθήκη, περιλαμβανομένων ντεπόζιτων αποθήκης 
καυσίμων που αποτελούν μέρος οποιουδήποτε συστήματος ή μηχανοκίνητων οχημάτων. 

8. Παροχή εξουσίας στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διατάγματα που να 
ρυθμίζουν την υποχρέωση και τη διαδικασία ιχνηθέτησης και χρωματισμού των καυσίμων. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή έκρινε σκόπιμο όπως επιφέρει στο κείμενο του νομοσχεδίου επιπρόσθετες 
τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση ορισμένων προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από 
νομοτεχνικής απόψεως. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών 
της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 
και του μέλους της βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου 
σε νόμο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω. 

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να 
τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  

 Όχι. 

 Προχωράμε λοιπόν στη δεύτερη... 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο κ. Κώστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Κώστα, συγγνώμη.  Στο βήμα. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Θα γίνει ξεχωριστά δηλαδή συζήτηση;  Για τις ΑΠΕ μετά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, είναι άλλη συζήτηση μετά για τις ΑΠΕ, σωστά.   
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, κύριε Χατζηγιάννη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό αν και για τα τρία ουσιαστικά αυτά νομοσχέδια διεξαχθεί η συζήτηση και 
να μην γίνει χωριστά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι όμως διαφορετικά τα θέματα και διαφορετικά στην ατζέντα, για να μη συγχιστούμε.  Δεν έχω 
πρόβλημα, νομίζω όμως καλύτερα να ακολουθήσουμε τη σειρά την οποία έχουμε καθορισμένη, που ήδη έχει 
διαμορφωθεί, και η ηλεκτρονική ψηφοφορία αναλόγως, οπόταν, κύριε Κώστα, έχετε τον λόγο. 

 Κύριε Παντελίδη, θέλετε κάτι διαδικαστικό; 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Επί θέματος αρχής, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Για να έχετε τον λόγο στη συνέχεια.  Πολύ ωραία. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Τούτο το νομοσχέδιο, όπως τζιαι το επόμενο, είναι εναρμονιστικά.  Θα έπρεπε να εναρμονιστούμε μέχρι 
τες 30 του Ιούνη του ’21, πριν από κανέναν χρόνο περίπου, επήραμεν προειδοποιητική επιστολή στες 23 του 
Ιούλη του ’21, είμαστε λλίον πριν ’πού το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τζιαι ενώπιον βαρύτατου προστίμου τζιαι τρέχει 
πάλε η Βουλή ως συνήθως να βκάλει τα κάστανα ’πού τη φωθκιά!   

 Τζιαι η αλήθκεια είναι ότι η δουλειά που εκάμαμεν, όπως τζιαι για τα επόμενα νομοσχέδια που εννά πούμε 
στη συνέχεια, ως επιτροπή ήταν πάρα πολλή.  Πολύωρες συζητήσεις, είχαμε εντάσεις, είχαμε συγκρουόμενα 
συμφέροντα, είχαμε διαφωνίες, πολλή σκληρή δουλειά, αλλά τελικά καταλήξαμε ομόφωνα με συναίνεση στο 
κείμενο που έσιετε μπροστά σας.  Τζιαι εμείς ως κόμμα συμβάλαμε θετικά με τη μελέτη τζιαι τες εισηγήσεις μας. 

 Τούτο το νομοσχέδιο έσιει να κάμει με τα καύσιμα.  Θέλω να ξεκινήσω με κάτι το οποίο έσιει να κάμει με 
ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό τζιαι που κάφκει ούλλον τον κόσμο, τες τιμές των καυσίμων, κάτι που πηγάζει 
’πού τούτο το νομοσχέδιο, που είναι τα βιοκαύσιμα.  Λόγω της απίστευτης προχειρότητας τζιαι της αδράνειας 
της κυβέρνησης δεν καταφέραμε να καλύψουμε τον στόχο του 10% που είχαμε για τη διείσδυση των ΑΠΕ στες 
μεταφορές μέχρι το 2020.  Σήμερα είμαστε στο 7,5% μόνο μετά ’πού τόσα χρόνια τζιαι τούτο μετά την απόφαση 
του προηγούμενου Υπουργού Ενέργειας για υποχρεωτική πρόσμιξη, στο μάξιμουμ που μπορούμε, στη βενζίνη 
του πετρελαίου βιοκαυσίμων, με αποτέλεσμα σήμερα να πλερώνουμε -εν μας κανούν τα άλλα ούλλα- €0,10 μέχρι 
€0,13 το λίτρο παραπάνω, γιατί προσπαθήσαμε να πιάσουμε τον στόχο μας, που δέκα χρόνια εν εκάμναμεν 
τίποτε, δεν επιάσαμεν τον στόχο μας, τζιαι εννά φάμε τζιαι το πρόστιμο τζιαι ο κόσμος πληρώνει τζιαι ένα σωρό 
λεφτά παραπάνω. 

 Τζιαι, μιας τζιαι μιλούμε για τα καύσιμα, πρέπει να πούμε τζιαι το εξής:  Θέλω κάποιος να μου εξηγήσει 
πώς είναι δυνατόν στες αρχές του Μάρτη μέσα σε πέντε μέρες να είχαμε δύο διαδοχικές αυξήσεις στες τιμές, σαν 
να μου τζιαι παραγγείλαν οι εταιρείες όλες μαζί το ίδιο, ήρταν τα φορτία θκυο φορές ’πού την Ελλάδα, 
τιμολογηθήκαν, μπήκαν στις δεξαμενές, επήαν στα πρατήρια, με αποτέλεσμα μέσα σε πέντε μέρες να είχαμε 
αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης €0,27.  Τζιαι, άμα λέμε €0,27, πρέπει να ξέρετε ότι ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας το 2019 είπε μας στην επιτροπή Εμπορίου της Βουλής ότι €0,01 αύξηση στες τιμές των 
καυσίμων ετησίως, επιφέρει κέρδη στις εταιρείες €8 με €10 εκατομ.». 

 Τότε χαρακτηριστικά να σας πω ότι στες 9 του Μάρτη η τιμή του πετρελαίου διεθνώς ήταν $138, στις 10 
του Μάρτη έπεσε στα $109 τζιαι έκτοτε, τρεις μήνες, κυμαίνεται γύρω στα $100.  Σήμερα το πρωί ήταν $113.  
Τζιαι όμως μέσα σε τρεις μήνες ω του θαύματος οι εταιρείες εν επαράγγειλαν κανένα φορτίο με τούτες τες τιμές.  
Εν έφτασε κανένα φορτίο στην Κύπρο.  Έντζιε εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι οι τιμές στην Κύπρο, αντί να 
πέσουν, όπως εππέσαν σε ούλλην την Ευρώπη, ανεβαίνουν τζι’ άλλο.   

 Στις 3 του Απρίλη η βενζίνη 95 οκτανίων €1,52.  Στις 4 του Μάη €1,59, 16 του Μάη €1,70, 2 Ιουνίου, 
σήμερα, €1,83!  Με την τιμή, επαναλαμβάνω, τότε που επηαίνναν πάνω να αγγίζει τα $140 το βαρέλι τζιαι σήμερα 
να είναι γύρω στα $110.   
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 Πετρέλαιο κίνησης.  Στις 3 του Απρίλη €1,78, 4 του Μάη €1,80, 16 του Μάη €1,87, σήμερα €1,90!  Οι 
εταιρείες κλέφτουν τον κόσμο τζιαι μάλιστα μες τούτες τες συνθήκες.  Ρεύμα.  Τιμές αγαθών πρώτης ανάγκης.  
Ο κόσμος πεινά τζιαι πραγματικά δεν υπάρχει διάθεση να τον προστατεύσουμε.  Προκαλώ τον οποιονδήποτε να 
μου απαντήσει.  Μέσα σε τρεις μήνες εν ήρτεν κανένα φορτίο με τις νέες τιμές; 

 Επήραμεν μια πρόταση νόμου στην επιτροπή Οικονομικών, για να μην επιβάλλεται ΦΠΑ τζιαι πά στον 
φόρο κατανάλωσης.  Η κυβέρνηση αρνείται.  Ελπίζω τη Δευτέρα να κάμει δεύτερες σκέψεις.  Επήραμεν μια άλλη 
πρόταση νόμου στην επιτροπή Εμπορίου της Βουλής, να κλείσουμε τις τρύπες που υπάρχουν στις διαδικασίες 
και στα κριτήρια για την επιβολή πλαφόν.  Ελπίζω ότι εννά συζητηθεί σύντομα.  Εθάφτηκεν η ραδιοκίνηση.  
Σπασμωδικές κινήσεις, όχι σοβαρές δυστυχώς με την ηλεκτροκίνηση.  Και, ξέρετε, γιατί θάφτηκε η ραδιοκίνηση;  
Γιατί ο φόρος κατανάλωσης στο γκάζι έν’ €0,07 το λίτρο μόνο.  Τζιαι τούτο νομίζω πρέπει να σας δώκει να 
καταλάβετε γιατί εν επροχώρησεν ποττέ.   

 Το πιο σημαντικό ’πού ούλλα όμως είναι το εξής:  Ως επιτροπή Εμπορίου -τζιαι λέω για ούλλα τα κόμματα- 
ζητούμε διακαώς ’πού την κυβέρνηση να προχωρήσει σε έλεγχο της κερδοφορίας των εταιρειών, να δούμε αν 
πραγματικά τούντα χρόνια έχουν υπερκέρδη.  Τζιαι το κυριόττερον ’πού ούλλα θέλουμε να γίνεται ο έλεγχος όι 
την ώρα μόνο που φτάνει το φορτίο στο λιμάνι, αλλά την ώρα που τα καύσιμα φτάνουν στα πρατήρια.  Τζιαι γιατί 
το λέω τζιαι δημόσια για μια ακόμα φορά;  Έχουμε σοβαρές καταγγελίες ’πού πρατηριούχους ότι, την ώρα που 
εννά φτάσει ένα φορτίο που το αγοράσαν ακριβά, όσο μικρό ή μεγάλο τζιαι να είναι, έχουν εν έχουν στα πρατήριά 
τους καύσιμο απόθεμα, τους λεν «’πού τα πόψε θα αυξήσετε τις τιμές σας».  Τούτο συμβαίνει.  Τζιαι σας λέω 
ειλικρινά ότι έν’ κρίμα ο κόσμος.   

 Τουλάχιστον εμείς, ως κόμμα, τζιαι άλλα κόμματα εν ήρταμεν μόνο να κάμουμε κριτική, εφέραμεν τζιαι 
εισηγήσεις.  Επήραμεν προτάσεις νόμου.  Τζιαι ελπίζουμε ότι τουλάχιστον η εκτελεστική εξουσία εννά μας 
ακούσει, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε.  Λύσεις υπάρχουν.  Τζιείνο που δεν υπάρχει έν’ η θέληση να 
προστατεύσουμε τον κόσμο. 

 Τζιαι για τούτο το νομοσχέδιο, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τζιαι για τα υπόλοιπα θέλω 
να σημειώσω την ομοθυμία, την ομογνωμία, τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλαμε όλοι στην επιτροπή, ο 
πρόεδρος τζιαι τα μέλη, τη βοήθεια που είχαμε από τη γραμματεία, για να φτάσουμε σε τούτο το αποτέλεσμα, το 
πάρα πολύ σημαντικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 O κ. Κώστα έχει πει μια μεγάλη αλήθεια.  Και εδώ μπορεί κάποιος να καταλήξει για ποιο λόγο δε γίνεται 
τίποτε σ’ αυτό τον τόπο.  Όταν ένας σοβαρός βουλευτής, που νομίζω είναι παγκοίνως γνωστό και η ποιότητα 
του έργου, αλλά και η σοβαρότητα του Κώστα, καταγγέλλει ότι οι εταιρείες κλέβουν τον κόσμο, κάτι το οποίο 
ανταποκρίνεται στην αλήθεια, και δεν αντιδρά κανένας, ούτε αυτό το σώμα ούτε ο υπουργός, γιατί να μη 
συνεχίσουν να κλέβκουν τον κόσμο;  Αυτό ήθελα να πω. 

 Υπάρχει πληθώρα νομοθετημάτων που μπορούσαν να ενεργοποιηθούν.  Δεν ενεργοποιούνται.  Οι 
σαράντα πέντε μέρες επιβολής του πλαφόν ποτέ δεν έχουν μπει τα τελευταία χρόνια.  Ναι, και όταν θα τα 
συζητήσουμε μετά τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, θα δούμε ότι το κόστος της πρωτογενούς παραγωγής 
του τομέα της γεωργίας είναι απαγορευτικό για τις εργασίες τους, ακριβώς λόγω των καυσίμων, και πάλι κανένας 
έθθα συγκινηθεί.  Αυτή είναι η κατάντια αυτής της κοινωνίας μας, αυτού του κράτους.  Τζιαι πραγματικά το λέω:  
Αφ’ ης στιγμής δε θα γίνει ούτε τωρά οτιδήποτε μετά τις τρομερές καταγγελίες που ακούγονται εδώ ότι κλέβουν 
τον κόσμο οι εταιρείες και δεν αντιδρά κανένας μας, όταν θα ξαναγίνει η κλοπή, πάλι θα λέμε τα ίδια πράγματα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Ευσταθίου. 

 Ο κ. Παπαγιάννης. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θα τοποθετηθώ και στα τρία θέματα, κυρία Πρόεδρε. 

 Όσον αφορά το δεύτερο θέμα που έχουμε στην ατζέντα, εμείς δε θα το ψηφίσουμε, επειδή, όπως και σε 
προηγούμενες παρόμοιες περιπτώσεις, θεωρούμε ότι έμμεσα και όχι άμεσα θα προκληθεί μία μικρή αύξηση που 
στο τέλος θα την πληρώσει ο καταναλωτής.  Και ακόμα και αν καταφέρει το κράτος να μην έχουμε επιπλέον 
αύξηση από τις ενδιάμεσες ενέργειες που θα γίνουν, θεωρώ ότι με τους νέους όρους κάποιοι συμπατριώτες μας 
θα πληρώσουν τη νύφη, επειδή δε θα καταφέρουν να εκσυγχρονιστούν.  Το έχουμε δει δυστυχώς σε πάρα πολλά 
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παραδείγματα. 

 Όσον αφορά το τρίτο και το τέταρτο θέμα, θα τα στηρίξουμε. 

 Και επί τη ευκαιρία θα πω κάποια πράγματα, στα οποία διαφωνώ σε ένα σημείο με τον κ. Κώστα, ότι οι 
εταιρείες όντως σε πολλές περιπτώσεις έχουν αυξανόμενα κέρδη, αλλά, κατά τη δική μας άποψη, υπάρχει και 
ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας.  Και αυτός είναι οι άδικες σε πολλές περιπτώσεις φορολογίες που το 
ίδιο το κράτος προσφέρει στα καύσιμα. 

 Επίσης, ακούμε συνεχώς τις τελευταίες μέρες το επιχείρημα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχει πολύ χαμηλή φορολογία.  Εάν θέλουμε να συγκρίνουμε τη χώρα μας με τις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, θα πρέπει να έχουμε και τις ίδιες δημόσιες συγκοινωνίες, θα πρέπει να έχουμε 
και τον ίδιο μέσο μισθό, για να μπορέσουν τα νοικοκυριά να αντεπεξέλθουν, και θα πρέπει να βλέπουμε τη 
γενικότερη εικόνα, όχι μόνο ένα κομμάτι. 

 Επίσης, θα θέλαμε να καταγγείλουμε, με αυτή την ευκαιρία που έχουμε, και την τεράστια ενεργοκρατία σε 
άλλο ένα κομμάτι που ταλαιπωρούνται οι πολίτες και αυτό αφορά και το τρίτο και το τέταρτο θέμα και τη δυσκολία 
που έχουν οι πολίτες, όταν προχωρούν σε αιτήσεις για τις διάφορες ΑΠΕ. 

 Να πω επίσης ότι στην Κύπρο έχουμε μία τεράστια ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν τα τόσα πολλά δημόσια 
κτίρια που έχουμε για τα φωτοβολταϊκά.  Επιλέγουμε όμως ως κράτος να ακολουθούμε μία πολύ ανορθόδοξη 
μέθοδο και να προχωρούμε στη μίσθωση εκτάσεων, που πολλές φορές θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν αυτές 
οι εκτάσεις, για να δημιουργούμε αυτά τα πάρκα.  Καλό είναι να είμαστε πολύ πιο μεθοδικοί ως κράτος και να 
δούμε πώς θα είμαστε γενικότερα ωφέλιμοι σ’ αυτό τον τόπο.  Υπάρχουν τόσα δημόσια κτίρια.  Όλα τα κτίρια 
έχουν οροφές.  Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που μας δείχνουν τον δρόμο.  Εμείς επιλέγουμε όμως ξανά τον 
παράλογο και τον ανορθόδοξο δρόμο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Ο κ. Παντελίδης. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κάθε φορά που γίνεται οποιουδήποτε είδους συζήτηση εντός του κοινοβουλίου και αφορά τα καύσιμα, 
είτε την εμπορία είτε τις προδιαγραφές είτε τα κριτήρια, θεωρώ απαραίτητο να θυμόμαστε ότι είμαστε μια 
ημικατεχόμενη πατρίδα, η οποία βρίσκεται κάτω από τη διαρκή σκιά του φαινομένου του παράνομου εμπορίου 
καυσίμων με τις κατεχόμενες περιοχές.  Ένα παράνομο εμπόριο, το οποίο πλήττει το κύρος και την υπόσταση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος επιχειρήσεων Ελληνοκυπρίων που 
λειτουργούν νόμιμα στις ελεύθερες περιοχές, επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον, γιατί είναι γνωστό ότι η ποιότητα 
των καυσίμων, εφόσον μιλούμε και για προδιαγραφές, είναι πολύ υποδεέστερη και σίγουρα αντιπεριβαλλοντική 
στις κατεχόμενες περιοχές και ασφαλώς οδηγεί και σε απώλεια εσόδων για το κράτος.  Θεωρούμε ότι το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο θα υπερψηφίσουμε, όπως δηλώνεται και στην έκθεση, είναι ακόμα ένα 
εργαλείο στα χέρια της κρατικής μηχανής, προκειμένου να εφαρμόζεται όσο το δυνατόν πιο αυστηρά, όσο το 
δυνατόν πιο αποτελεσματικά, όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα, ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής.  Το 
κράτος έχει τα εργαλεία, η επιστήμη παρέχει τα εργαλεία, για να εντοπίζονται τα παράνομα καύσιμα, και κρίνουμε, 
θεωρούμε, καλούμε για ακόμα μια φορά την κυβέρνηση να εφαρμόσει όσο το δυνατόν πιο αυστηρά τους 
ελέγχους, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, εκτός του ότι δίνεται και η εντύπωση ότι το κράτος ανέχεται μία πολύ 
μεγάλη παρανομία εις βάρος του, ε, δίνεται και η εντύπωση ότι ενδεχομένως το κράτος, το οποίο αδυνατεί να 
λάβει μέτρα για μείωση των τιμών, που έχουν αναφερθεί προηγουμένως, κλείνει το μάτι στην παρανομία ή 
βολεύεται με την παρανομία, εξαιτίας των υψηλών τιμών που υπάρχουν στις ελεύθερες περιοχές. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ πολύ. 

 Να μιλήσει ο κ. Κουλλά. 

 Να αφήσω στη συνέχεια τον κ. Θεμιστοκλέους, να μην έχουμε δύο ομιλητές από τον Δημοκρατικό 
Συναγερμό. 

 Αν θέλετε, κύριε Θεμιστοκλέους, πατήστε το κεντρικό κουμπάκι, για να μπορέσει να έρθει κοντά σας το 
μικρόφωνο.  Να σας βοηθήσει η κ. Ιερωνυμίδου πίσω. 

 Στο βήμα, κύριε Κουλλά; 
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ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Δύο πράγματα να σχολιάσω. 

 Το ένα είναι:  Λέμε δεν πιάσαμε τους στόχους μας στις μεταφορές.  Βάλαμε ένα διάταγμα να αναμείξουμε 
βιοκαύσιμα και αυτό αύξησε την τιμή.  Είναι αλήθεια, η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να πληρώνεται.  
Υπήρχε εύκολος τρόπος να πετύχουμε τους στόχους μας, για να αποφύγουμε την πρόσμειξη με βιοκαύσιμα, για 
να πληρώνουμε τους μειωμένους ρύπους εκπομπής;  Η απάντηση είναι όχι.  Όλα είχαν ένα κόστος.  Θέλουμε 
κίνητρα για ηλεκτρικά οχήματα;  Μάλιστα.  Πρέπει να πληρώνουμε €10.000 χορηγία το ένα.  Θέλουμε 
ραδιοκίνηση;  Έγινε.  Μειώθηκε ο φόρος κατανάλωσης, αντί να είναι €0,32 το λίτρο, είναι €0,07, όπως το είπε ο 
κ. Κώστα.  Είναι μια έμμεση επιδότηση.  Ε, δεν ήταν αρκετή για την αεριοκίνηση.  Έπρεπε να πληρώνουμε και 
από πάνω, για να πετύχουμε τους άλλους μας στόχους για τις μεταφορές.  Άρα, ο εύκολος τρόπος για να 
πετυχαίναμε τους στόχους μας, που ειρήσθω εν παρόδω καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν πέτυχε το 10% στις 
μεταφορές, θα ήταν να πληρώσουμε, για να πετύχουμε τους στόχους μας, για να αποφύγουμε την πρόσμειξη με 
βιοκαύσιμα.   

 Στις τιμές των καυσίμων...  Κοιτάξτε, το να λέμε «μας κλέβουν», «καταγγέλλω εκείνον», «έχει καρτέλ» ή 
πρέπει και να το αποδείξουμε ή πρέπει να πούμε και πόσο μας κλέβουν συγκεκριμένα·  δεν αρκεί να το λέμε.  
Δεν είναι ο ρόλος μας απλώς να το λέμε.  Πρέπει να δούμε και τι μπορούμε να κάμουμε.  Αυτή η πολιτεία μέχρι 
σήμερα για τις τιμές των καυσίμων, κάτι που δεν έκαμε με άλλες αγορές και άλλες τιμές, διόρισε μια ειδική 
επιτροπή, την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, που στις άλλες τιμές απλώς τις παρακολουθεί και τις 
ανακοινώνει.  Εδώ πέρα την εξόπλισε η πολιτεία.  Εξόπλισε αυτή την επιτροπή με το δικαίωμα να παίρνει τα 
εμπιστευτικά τιμολόγια της κάθε εταιρείας.  Δεν ισχύει για όλες.  Δεν πάει να ελέγξει μιας υπεραγοράς όλα της τα 
τιμολόγια.  Να παίρνει αυτά τα τιμολόγια, πότε αγόρασαν, πόσο αγόρασαν, ποιος είναι ο σταθμισμένος μέσος 
όρος, σε ποιες τιμές και να καταλήγει μάλιστα και σε ένα συμπέρασμα.  Και αυτή η υπηρεσία, τεχνοκράτες, 
θεωρώ, με επαρκέστερη γνώση από εμάς, θεωρώ, συστήνει στην υπουργό, δύναται να συστήσει, την επιβολή 
πλαφόν, στην περίπτωση που διαπιστώσει αισχροκέρδεια, ασχέτως τι λέει ο καθένας ’πού μας, ασχέτως του τι 
αρέσει στον κόσμο, ασχέτως του ποια είναι η αίσθηση του καθενός, η υποκειμενική αίσθηση του καθενός, αυτή 
η αρμόδια υπηρεσία λέει δεν υπάρχει αισχροκέρδεια.  Είναι σαν να λέμε στην Κεντρική Τράπεζα «ξέρεις, το και 
το, το τραπεζικό σύστημα δεν είναι ισχυρό» τζιαι να μας λέει «μα, εμένα οι δικές μου μελέτες δείχνουν πολύ 
αυξημένη κεφαλαιουχική επάρκεια».  «Μα, εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι ισχυρό».  Άρα, αυτό, αν θέλουμε με κάτι 
άλλο να εξοπλίσουμε αυτή την υπηρεσία, κάτι άλλο να σκεφτούμε, για να υπάρχουν υπερβολικότερα πιο 
αυστηροί έλεγχοι, ποινές και ούτω καθεξής, να το σκεφτούμε όλοι μαζί και να το κάμουμε.  Αλλά το να λέμε ότι 
έχουμε μια υπηρεσία, στο κάτω κάτω καλύτερα να μην την έχουμε, να μην πληρώνουμε κιόλας.  Ε, αυτή είναι η 
πραγματικότητα.   

 Δεν είμαι εγώ σε ειδική θέση να διαπιστώσω κάτι.  Λέω όμως ότι αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ως 
κράτος, να έχουμε τις χαμηλότερες φορολογίες, τον μίνιμουμ συντελεστή που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το έχουμε κάμει και θα το παρατείνουμε και σήμερα.  Γι’ αυτό άλλες χώρες που είναι €2,30 τα καύσιμά τους, τι;  
Αυτοί αγοράζουν πιο ακριβά από μας;  Γιατί είναι €2,20, €2,10 σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;  Αγοράζουν πιο 
ακριβά από μας;  Είμαστε πιο έξυπνοι εμείς και αγοράζουμε πιο φτηνά και έχουμε €1,70 και €1,80 καύσιμα;  Η 
διαφορά είναι ότι και αυτοί αγοράζουν με τις ίδιες τιμές με μας, περίπου το ίδιο κέρδος έχουν οι εταιρείες 
πετρελαιοειδών τους, περίπου τις ίδιες τιμές έχουν και το ίδιο κέρδος των πρατηριούχων, εμείς έχουμε €0,30, 
€0,40 λιγότερη φορολογία και επομένως οι τιμές μας είναι €0,30 χαμηλότερες. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Έχει κλείσει η λίστα ομιλητών, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Θεμιστοκλέους, οπόταν δεν μπορούμε να 
έχουμε άλλους ομιλητές, ομιλήτριες. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, έχετε τον λόγο και θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι οι οποίοι εμφαίνονται στον πίνακα, 
όχι άλλοι ή άλλες. 

 Ναι. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Δευτερολογία, βεβαίως. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Το 2015, τον Μάιο, τέτοια εποχή, σε αυτή εδώ την αίθουσα είχε διεξαχθεί μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση, 
η οποία αφορούσε τον προϋπολογισμό της ΡΑΕΚ.  Να θυμίσω ότι μετά από τρεις-τέσσερις ημέρες τότε είχαν 
υποβάλει την παραίτησή τους ο πρόεδρος και κάποια μέλη της ΡΑΕΚ, η οποία παραίτηση έγινε αποδεκτή.  O 
oυσιαστικός λόγος για τον οποίο έγινε η έντονη τότε συζήτηση, ήταν ότι τετρακόσιες ογδόντα πέντε εταιρείες 
είχαν μπει στο πρόγραμμα που είχε τότε ανοίξει, για να δημιουργήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα, και μετά 
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εωσφορικές άνομες δυνάμεις άρχισαν να ανανεώνουν κάθε εβδομάδα τις απαιτήσεις τους σε έγγραφα, με 
αποτέλεσμα από αυτές τις τετρακόσιες ογδόντα πέντε εταιρείες, εκ των οποίων η πιο μικρή υπεβλήθη σε έξοδα 
€15.000, ούτε μία να μην κάνει έστω και ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.  Αν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς πάν’ 
πάνω, λογικό να πάν’ οι τιμές και στην Κύπρο πάνω.  Το περίεργο ποιο είναι;  Είναι ότι, όταν οι τιμές διεθνώς 
αρχίσουν και πηγαίνουν κάτω, στην Κύπρο πηγαίνουν πιο πάνω. 

 Άκουσα για ηλεκτροκίνηση.  Δηλαδή να υποθέσω ότι, άμα το ρεύμα παράγεται στην Αρχή Ηλεκτρισμού 
από μαζούτ και κακής άλλης ποιότητας ορυκτά καύσιμα, δε μολύνεται το περιβάλλον, αρκεί να έχουμε πρίζα, για 
να φορτίζουμε το αυτοκίνητο;  Είναι πρωτοποριακό!  Είναι κυπριακή πατέντα τούτη, ακόμα μια πατέντα ’πού τις 
μεγάλες!  Ενώ, όταν το αυτοκίνητο του Κύπριου χρησιμοποιεί κανονικό καύσιμο ’πού την πεζίνα και παράγει 
πολύ πιο λίγους ρύπους, δεν το θέλουμε!  Θέλουμε ηλεκτροκίνηση!  Πόσα εκατομμύρια πληρώνει η ΑΗΚ στο 
χρηματιστήριο ρύπων κάθε χρόνο;  Ξέρετε γιατί τα πληρώνει;  Τα πληρώνει, διότι τη συμφέρει.  Γιατί τη συμφέρει;  
Διότι προ του κινδύνου να μπει σε μεγάλο αγώνα εκσυγχρονισμού, για να μην πληρώνει ρύπους, το κόστος θα 
είναι δυσβάστακτο.  Άρα, δε διοικούμεθα ουσιαστικά από ανθρώπους -εννοώ στην Αρχή Ηλεκτρισμού- τρελούς. 

 Θα δώσω μια απάντηση στον κ. Κουλλά.  Αν ήταν να έρτει τώρα κάποιος ξένος που καταλάβαινε την 
Ελληνική τζιαι άκουέν σας, θα σας έστηνε άγαλμα.  Συμφωνώ πλήρως με τους καλούς συναδέλφους Κώστα 
Κώστα και Κωστή Ευσταθίου και υπογραμμίζω ότι οι εταιρείες καυσίμων έχουν καρτέλ και όχι κλέβουν, 
κατακλέβουν τους πολίτες!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Σε μια οικονομία της οποίας το μέγεθoς δεν της παρέχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ο ελεύθερος 
ανταγωνισμός, που όλοι θέλουμε, όλοι επικαλούμαστε, όπως άλλωστε πολλές φορές μάς αναφέρει και ο 
αγαπητός μου συνάδελφος ο Μάριος ο Μαυρίδης περί ελεύθερου ανταγωνισμού…  Όταν όμως το μέγεθος μιας 
οικονομίας δεν επιτρέπει ακριβώς να αναπτυχθούν αρκετές επιχειρήσεις, ώστε πραγματικά να λειτουργεί αυτός 
ο υγιής ανταγωνισμός, επιβάλλεται η παρέμβαση του κράτους. 

 Δυστυχώς, το κράτος και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού είχαν παρέμβει.  Είχαν κάνει μια 
έκθεση, είχαν κάμει μία έρευνα, η οποία απέδειξε ότι στην πραγματικότητα υπήρχε ολιγοπώλιο στη λιανική αγορά 
καυσίμων.  Επέβαλε ένα πρόστιμο, το οποίο όμως στη συνέχεια είχε «πέσει» δικαστικά για διαδικαστικούς 
λόγους, γιατί η επιτροπή τάχα που είχε συνέλθει δεν ήταν σωστά διαρθρωμένη.  Από ό,τι είδαμε όμως από τότε, 
δε μας εξήγησε κάποιος ότι προχώρησε και εξυγιάνθηκε ο ανταγωνισμός στο κομμάτι αυτό, με αποτέλεσμα να 
συνεχίσει η κατάσταση να διαιωνίζεται και την ίδια στιγμή το πρόβλημα το νιώθουμε σήμερα στο πετσί μας.  Και 
ο τελευταίος πολίτης αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά στη συγκεκριμένη αγορά.  Άρα, είναι εκεί που 
χρειαζόταν η παρέμβαση του υπουργείου, η παρέμβαση του κράτους, ότι πραγματικά έπρεπε να επιβάλει 
πλαφόν, παρ’ όλον ότι κάποιοι λένε ότι η επιβολή πλαφόν θα οδηγούσε σε κάποια μείωση διάθεσης στην αγορά.  
Αυτό θεωρούμε ότι το έχουν πράξει άλλες ευρωπαϊκές χώρες πρόσφατα και το είδαμε και στην Ελλάδα σε 
κάποιους τομείς να επιβάλλεται πλαφόν σε κάποια προϊόντα, κάτι το οποίο πραγματικά προστάτευσε τον 
καταναλωτή.   

 Την ίδια στιγμή, πέραν τούτου, θα πω και για τα άλλα δύο ζητήματα, το τι έχουμε μπροστά μας.  Έχουμε 
μία ΑΗΚ η οποία θέλει να αναπτύξει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν της δίνουμε τη δυνατότητα, όπως έχει 
αναφέρει πρόσφατα έκθεση της ΡΑΕΚ, γιατί θα στρεβλώσει τον ανταγωνισμό, όπως αναφέρεται εδώ σ’ αυτό το 
σημείο, και την ίδια στιγμή βλέπουμε τις εταιρείες που παράγουν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντί 
ουσιαστικά να έρχονται να χρεώνουν σε πολύ χαμηλότερο ποσό ό,τι παράγουν σε κιλοβατώρα, να πλησιάζουν 
με ένα ελάχιστο ποσοστό του 10-15% την τιμή της Αρχής Ηλεκτρισμού που παράγει με το πετρέλαιο.  €0,19 την 
κιλοβατώρα η τιμή παραγωγής της ΑΗΚ, €0,06 η τιμή παραγωγής που χρεώνουν οι εταιρείες με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, αλλά τη χρεώνουν στα €0,17, στα €0,16 ανά κιλοβατώρα.  Εδώ το κράτος πού είναι πάλι;  Πού 
είναι η παρέμβαση του κράτους; 

 Για όλα αυτά τα σημεία, τα οποία στο τέλος τα πληρώνει ο ίδιος ο καταναλωτής, ο απλός ο πολίτης, η ίδια 
η οικονομία, γιατί είναι αλυσιδωτό το πρόβλημα της ενέργειας, δυστυχώς δεν πήραμε απαντήσεις.  Και είναι αυτά 
τα οποία ακούμε καθημερινά εμείς οι εκπρόσωποι του λαού και ερωτούν οι πολίτες αν πραγματικά τα συζητούμε, 
αν πραγματικά ζητούμε εξηγήσεις, αν πραγματικά κάνουμε κάτι.  Και είναι εδώ που θέλουμε να καλέσουμε την 
κυβέρνηση…  Πραγματικά, δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης ή συμπολίτευσης, είναι θέμα αν λειτουργεί η αγορά 
όπως πραγματικά πρέπει να λειτουργεί ή αν κάποιοι αισχροκερδούν στην πλάτη των πολιτών. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Ο κ. Σαββίδης, παρακαλώ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία είναι ότι δεν υπάρχει 
έλεγχος.  Ακούσαμε από τον Γενικό Εισαγγελέα για το θέμα του ΓΕΣΥ, €1,3 δις, λέει, παράνομες συμβάσεις.  
Αφήστε το, ξεκινούμε από ’δώ και πέρα!  Ακούμε σήμερα στον ναό της δημοκρατίας τον συνάδελφο τον Κωστή 
και τον συνάδελφο τον Κώστα να λένε «μας κλέβουν, μας κλέβουν, μας κλέβουν, δεν μπορούμε να κάνουμε 
τίποτε».  Εννά μας γιουχαΐζει ο κόσμος!  Καλά να μας κάμουσιν!  Πέρκιμον μας δέρουν τζιόλας!  Όταν εμείς λέμε 
ότι υψώνουμε τα χέρια πάνω, τι να κάμουμε;  Άκουσα τον φίλο, τον συνάδελφο τον Κουλλά, να μας λέει «μα, οι 
άλλοι έχουσιν πιο ακριβά, €2,20, €2,10.  Μια χαρά πάμε!  Μεν φοάστε!»  Ακούαμε €2,60…  Να τους ξεπεράσουμε, 
κύριε Κουλλά, για να είμαστε μια χαρά, να νιώθουμε καλλύττερα! 

 Όσον αφορά τον απλό τον κόσμο, κτηνοτρόφους, γεωργούς, εννά τους δώσουμε βοήθεια μέσα από τον 
αναθεωρημένο προϋπολογισμό, αλλά ’πού την άλλη να τους τα πκιάσουμεν μέσα από τα καύσιμα.  Αυτή είναι η 
ωμή πραγματικότητα, τα βάζουμε στη μια τσέπη, τα παίρνουμε από την άλλη!  Όσους νόμους και να ψηφίσουμε, 
αν δεν υπάρχει στην αλυσίδα η παράμετρος «έλεγχος», τίποτα δε γίνεται. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ πολύ. 

 Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι η εφαρμογή των νόμων δεν είναι αρμοδιότητα της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, είναι εκτελεστική αρμοδιότητα, για να μη δίδουμε λανθασμένες εντυπώσεις.  Έτσι; 

 Ο επόμενος ομιλητής αντιλαμβάνομαι…  

 Κύριε Κουλλά, θέλετε να δευτερολογήσετε στο τέλος; 

 Ο λόγος στον κ. Δαμιανού και τελευταίος ομιλητής ο κ. Χατζηγιάννης. 

 Κύριε Δαμιανού, έχετε τον λόγο. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Πρώτα, ο κ. Κουλλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Κουλλά μίλησε ήδη. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Είναι επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι δευτερολογία.   

 Δευτερολογία, κύριε Κουλλά; 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Ναι, εντάξει. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ναι, βεβαίως.  Μίλησε ήδη ο κ. Κουλλά. 

 Στο βήμα ο κ. Δαμιανού;  Ωραία. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η αλήθεια είναι ότι η εισήγηση του κ. Χατζηγιάννη, που ήταν και εισήγηση του Γιώργου Λουκαΐδη, εκ των 
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πραγμάτων εξελίχθηκε σε μια συζήτηση των θεμάτων, διότι και το κατεπείγον είναι συναφές.  Θα προσπαθήσω 
να είμαι σύντομος.  Το πρώτο που θέλω να σημειώσω είναι ότι η ζωή, η κοινωνία, η πολιτική δεν είναι διαφήμιση.  
Δηλαδή το να λέει ο αγαπητός συνάδελφος ότι δεν υπάρχει αισχροκέρδεια δεν είναι όπως τη διαφήμιση της 
γνωστής τράπεζας με το σλόγκαν «σκέψου το, γίνεται»!  Υπάρχει αισχροκέρδεια, τη βιώνουμε, τη βιώνουν οι 
πολίτες και μόνο πρόκληση προκαλεί και θυμηδία να ακούνε από εμάς, τουλάχιστον από κάποιους από εμάς, 
ότι δεν υπάρχει αισχροκέρδεια στα καύσιμα.  Γνωστή εταιρεία ευρωπαϊκή με πρατήρια σε όλη την Κύπρο έδωσε 
τη δυνατότητα σε πρατηριούχους, που παρεμπιπτόντως αμείβονται οι πρατηριούχοι περίπου με €0,05 το λίτρο, 
να μειώσουν κατά €0,05 την τιμή λιανικής πώλησης.  Σκεφτείτε πόσο είναι το περιθώριο κέρδους των 
πετρελαϊκών εταιρειών.  Επομένως, με το να τις υπερασπίζεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός, νομίζω εν 
προσφέρει ούτε υπηρεσία στον εαυτό του. 

 Έχει πει ο συνάδελφος εκ μέρους του Συναγερμού ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αποφάνθηκε 
ότι δεν υπάρχει αισχροκέρδεια.  Προφανώς, ξεχνούν οι του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι μετά από μια 
εγκυμοσύνη έντεκα χρόνων, το 2017 η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού κατόρθωσε να επιβάλει με χίλια 
δυο βάσανα ένα πρόστιμο €20,7 εκατομ. σε πετρελαϊκές εταιρείες με το εύρημα και την κατηγορία της σύμπραξης 
στον καθορισμό λιανικής τιμής πώλησης, καρτέλ, για την περίοδο από το 2004 μέχρι το 2007, νομίζω. 

 Ζούμε σε μια Κύπρο που έχουμε καρτέλ στα καύσιμα, έχουμε καρτέλ στο γάλα, εζήσαμε καρτέλ στα χρυσά 
διαβατήρια.  Ε, στο τέλος εννά μας ζηλεύει τζι ο Πάμπλο Εσκομπάρ, όπως πάτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.  

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Χατζηγιάννης.  Και θεωρώ, μέχρι να έρθει στο βήμα ο κ. Χατζηγιάννης, ότι 
εξαντλήθηκε η συζήτηση και για τα επόμενα θέματα.  Νομίζω, τοποθετήθηκαν όλες και όλοι. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Εντάξει, θα δώσω τον λόγο και μετά, αλλά σύντομες τοποθετήσεις. 

 Βεβαίως. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Όχι και για τα επόμενα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ελπίζω τα περισσότερα να τα έχουμε πει. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Έχουμε τροπολογίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, εκεί βεβαίως θα σας δοθεί ο λόγος. 

 Ναι, κύριε Χατζηγιάννη, σας ακούμε. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω τους ασκούμενους φοιτητές μας και να τους ευχηθώ την καλύτερη 
επιτυχία για όλη την περίοδο που θα βρίσκονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Θέλω να κάνω μια διόρθωση, 
ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει την ευθύνη του ελέγχου, του κοινοβουλευτικού ελέγχου.  Και αυτός ο οποίος 
την αποποιείται δεν πρέπει να βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα. 

 Συμφωνείτε μαζί μου και η αριστερή πλευρά της αίθουσας!  Άρα λοιπόν, αν και εφόσον μας κλέβουν και 
μας γελούν, είμαστε εμείς που φταίμε!  Και αυτός είναι ο κύριος λόγος ή το κύριο μήνυμα που στέλνουμε στους 
πολίτες:  «Ξέρετε, δεν καταφέρνουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και καταφέρνουν να μας κλέβουν»! 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Θα σου απαντήσει η Πρόεδρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Άρα λοιπόν… 

 Κύριε Κυπριανού, είναι βοηθητικό να υποδεικνύετε στην Πρόεδρο να μου απαντήσει.  Θα σε ευχαριστήσει 
η ίδια, εκτιμώ.  Εν πάση όμως περιπτώσει, για μένα είναι πολύ θετικό που εντοπίζετε την ανάγκη. 
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 Θα πρέπει να δούμε και μια θετική εικόνα της κατάστασης των καυσίμων.  Το γεγονός ότι σε κάποιες 
εποχές ήρθαμε στο σημείο να μην έχουμε αυτάρκεια, να μην έχουμε ασφάλεια κ.λπ. κ.λπ. έρχεται σε αντίθεση 
με το πού βρισκόμαστε σήμερα, με πλήρη διασφάλιση και των αποθεμάτων, αλλά και των δυνατοτήτων αυτού 
του τόπου. 

 Σήμερα τι συζητάμε;  Πραγματικά, τι συζητάμε σήμερα;  Μια νομοθεσία της οποίας ακριβώς καθορίζουμε 
τα κριτήρια ελέγχου και τα χαρακτηριστικά του ελέγχου με όλες τις δομές, ώστε να πετυχαίνουμε με τον καλύτερο 
τρόπο τόσο την ποιοτική διάσταση, όσο και το να μη μας κλέβουν -λέω εγώ- αφού το είπατε εσείς. 

 Καθορίζονται για πρώτη φορά επιθεωρητές, δομές, εξουσίες, με ολοκληρωμένη προσέγγιση.  Δυστυχώς, 
κανείς δεν αναφέρθηκε σ’ αυτό, ωσάν και σήμερα συζητάμε περί ανέμων και υδάτων και εντοπίζουμε… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο) 

 Πολύ σωστά! 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. 

 Ο κ. Χρύσης ορθώς αναφέρθηκε σε επιμέρους θέματα και το εκτιμώ αφάνταστα. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Σε έντονο ύφος) 

 Έντζιε γίνεται να κάμνουμε διάλογο!  Συνεχίστε, ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας γενικά, έννεν ανάγκη 
να απευθύνεστε σε πρόσωπα! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Τι πετύχαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι; 

 Πετύχαμε μέσα από αυτό το νομοσχέδιο πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν ούτε ως 
δυνατότητες ελέγχου, αλλά ούτε και ως δυνατότητες αυτοδιόρθωσης του ίδιου του συστήματος!  Και, ποια ήταν 
αυτά; 

 Πέστε μου πότε στην απόδειξη πληρωμής του οποιουδήποτε ντεποζίτου καυσίμων βρίσκεται η 
υποχρέωση να αναγράφεται η παρτίδα προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος!  Πέστε μου, πραγματικά!  Το 
αγνοείτε, φυσικά!  Αγνοείτε αυτή την υποχρέωση και το εργαλείο το οποίο δίνομε στον επιθεωρητή, ότι απ’ εκεί 
που θα βάλετε βενζίνη, οφείλετε να έχετε την απόδειξη και θα αναγράφεται και η παρτίδα.  Και όταν ανατρέξει 
πίσω η διαδικασία του ελέγχου, θα βρει ότι η συγκεκριμένη παρτίδα εισήχθη τη συγκεκριμένη ημερομηνία στις 
συγκεκριμένες διεθνείς τιμές.  Το αγνοείτε, δε λέει για σας τίποτα!  Πραγματικά, δηλαδή, εκπλήττομαι για το ότι 
υπάρχει αυτή η εμμονή να αγνοούμε τουλάχιστον βελτιωτικά θέματα.  Και δεν είναι δικά μας βελτιωτικά θέματα, 
είναι ανάγκες. 

 Επίσης, αγνοείτε κάτι στο οποίο όλη η κοινωνία βουλιάζει το τελευταίο διάστημα.  Και θα είμαι ξεκάθαρος 
όσο ποτέ άλλοτε:  Καύσιμα από τα κατεχόμενα.  Τι έχει περάσει μέσα σ’ αυτό τον νόμο;  Η δυνατότητα του 
υπουργού, με διάταγμα, να επιβάλλει και να ορίζει χρωματιστές, προκειμένου ακριβώς να υπάρχει εργαλείο σ’ 
έναν αποτελεσματικό έλεγχο.  Θέλετε να το αγνοείτε;  Πέστε μας το αντίμετρό σας!  Πέστε μας την εισήγησή σας!  
Και, γιατί όχι, να την υιοθετήσουμε! 

 Αναφερθήκατε στις τιμές και πραγματικά αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι, εάν υπάρχει άνθρωπος σ’ 
αυτή την αίθουσα που θέλει να αγνοεί παντελώς τα διεθνή δεδομένα, ε, τότε κάτι δεν κάνουμε καλά.  Ε, τότε δε 
συμβαίνει τίποτε.  Τότε να αρκεστούμε και να μας φέρετε τα στοιχεία της κλοπής και της αισχροκέρδειας.  Δεν 
αρνούμαστε.  Να μας τα φέρετε, να κάτσουμε επί ώρες και επί μέρες να εξετάσουμε αυτές τις καταγγελίες.  Όταν 
όμως βρισκόντουσαν οι εταιρείες ενώπιόν μας, δεν υπήρχαν αυτές οι κατηγορίες.  Γιατί ενώπιον των εταιρειών 
δεν τέθηκαν αυτές οι καταγγελίες;  Δεν το κατάλαβα!  Δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά!  Και πάλι νοσούσαν οι 
έλεγχοι.  Μας έλεγε πάντοτε η δημόσια υπηρεσία:  «Ξέρετε, είμαστε υπερφορτωμένοι με τεράστιο φόρτο εργασίας 
και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τις δουλειές μας».  «Ε, καλά, τι θέλετε να κάνουμε;».  «Να προσλάβουμε και 
άλλα άτομα».  Με άλλα λόγια, ό,τι εξοικονομούμε από τη μια πλευρά, θα τα δίνουμε στο προσωπικό!  Σεβαστό!  
Τι πετύχαμε μέσα, ενισχύοντας ή δημιουργώντας εργαλεία ελέγχου;  Να μπορεί το κράτος να αγοράσει υπηρεσίες 
ελέγχου από εξωτερικούς, από ειδικούς.  Και αυτή είναι μια προσθήκη στη νομοθεσία και κάνουμε πολύ πιο 
αποτελεσματικό τον έλεγχο. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είναι ωφέλιμο να δούμε σε ποιο βαθμό και πόσα βήματα μπροστά μάς φέρνει αυτή η συγκεκριμένη 
νομοθεσία, αλλά με το να ερχόμαστε και να τα ισοπεδώνουμε όλα, θεωρώ ότι δεν είμαστε ούτε οι δίκαιοι κριτές, 
αλλά ούτε και ορθοί.  Εξάλλου, ό,τι εισηγήσεις έχουν τεθεί, έχουν προβληματίσει και έχουν υιοθετηθεί εκεί και 
όπου η σοφία όλων τα έκρινε σωστά.  Άρα λοιπόν, δεν υπήρξε η οποιαδήποτε εισήγηση, πέραν αυτών που 
έχουν υιοθετηθεί, που να κάνει ή να προσφέρει ή να δημιουργεί ένα πρόσθετο εργαλείο ελέγχου. 
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 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πολύ. 

 Θα σας δώσω τον λόγο, αλλά καθηκόντως πρέπει να απαντήσω σε μια συγκεκριμένη μομφή.  Να 
ξεκαθαρίσω ότι άλλο ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και άλλο η ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας.  Υπάρχει 
ειδοποιός και ουσιαστική διαφορά και συμφωνώ και εγώ ότι θα έπρεπε να τη γνωρίζουμε, για να βρισκόμαστε 
σε αυτή την αίθουσα. 

 Κύριε Παπαδόπουλε, διαδικαστικό; 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Μάλιστα, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούω. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Επειδή βλέπω τον κατάλογο των ομιλητών να μεγαλώνει, απλώς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τη 
διαδικασία, κυρία Πρόεδρε, επειδή πολύ ορθά ο συνάδελφος ο κ. Χατζηγιάννης έχει αναφέρει ότι αυτό το 
νομοσχέδιο δεν έχει σχέση με την τιμή των καυσίμων.  Το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει κατεπειγόντως η 
κυβέρνηση για τις τιμές των καυσίμων έχει.  Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, όταν θα συζητήσουμε το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο, ή θα συνεχίσουμε τη συζήτηση τώρα για τις τιμές των καυσίμων;  Αυτό είναι το ένα.  Το δεύτερο, να 
τοποθετηθούμε τώρα για τα νομοσχέδια που αφορούν τις ΑΠΕ ή να περιμένουμε στη συνέχεια να ξεκινήσουμε 
ξανά από την αρχή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκαιο και με προλάβατε.  Θεωρώ ότι, όπως έχει εξελιχθεί η συζήτηση, καλύπτονται 
όλα τα ζητήματα, οπόταν θα μου επιτρέψετε να δώσω τον λόγο και στους υπόλοιπους ομιλητές και θεωρώ ότι 
έληξε η συζήτηση για όλα τα θέματα τα οποία ακολουθούν και έχουν σχέση…  Που τα είχαμε ξεχωριστά στην 
ατζέντα, αλλά νομίζω, όπως έχει εξελιχτεί η συζήτηση και αν συμφωνείτε όλοι, θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι 
ομιλητές, ομιλήτριες -βλέπω μόνον ομιλητές- και λήγει η συζήτηση και για τα υπόλοιπα θέματα. 

 Κύριε Δαμιανού;  Διαφωνείτε; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, επειδή ακριβώς στο ζήτημα της επιμήκυνσης του κατεπείγοντος υπάρχουν θέματα που 
δεν αγγίξαμε συνειδητά, αν θέλετε να καθοριστεί χρόνος ενός λεπτού για κάθε κόμμα ή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 …όπως κρίνετε, αλλά συνειδητά δεν αγγίξαμε αυτή τη διάσταση εμείς του κατεπείγοντος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Οπόταν, θα σας ξαναδοθεί ο λόγος. 

 Συμφωνούμε όλοι; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Χωρίς να μπαίνουμε στην εφ’ όλης της ύλης συζήτηση.  Αυτό πρέπει να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Για να λήξει τώρα η συζήτηση.  Νομίζω εξάλλου αναφέρθηκαν όλα σχεδόν τα οποία υπάρχουν στα 
επόμενα θέματα. 

 Να συνεχίσουμε λοιπόν με τον κ. Παπαδούρη και να προετοιμάζονται και οι υπόλοιποι, για να μπορέσουν 
να έχουν και τις καταληκτικές θέσεις τους και για τα επόμενα θέματα. 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι, κυρία Πρόεδρε, ότι υπάρχει συμφωνία, για να συζητήσουμε συνολικά τα θέματα, 
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εξαιρουμένου όμως του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, φαντάζομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, βέβαια. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Για να το ξεκαθαρίσουμε.  Οκέι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Παπαδούρη, σας ακούμε. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Αποφάσισα να μιλήσω τώρα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θα προχωρήσει η συζήτηση συνολικά και για τα 
τρία νομοσχέδια και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σωστά; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Και το τελευταίο. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Και το τελευταίο, μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αφού ανοίχτηκαν όλα τα ζητήματα.  Είπαμε να μείνουμε στο πρώτο, είχε ο κ. Χατζηγιάννης μια εισήγηση, 
είπαμε να μείνουμε όπως είχαμε ηλεκτρονική την ατζέντα, αλλά, όπως εξελίσσεται η συζήτηση, νομίζω 
ολοκληρώθηκαν σχεδόν όλα τα θέματα, οπόταν έχετε τον λόγο, ναι. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Μάλιστα. 

 Απλώς να αναφέρω, Πρόεδρε, ότι σκόπιμα διάλεξα να μην τοποθετηθώ στο πρώτο νομοσχέδιο, παρ’ όλο 
που είχαμε μεγάλες συζητήσεις στην επιτροπή Εμπορίου, και ο λόγος που αποφάσισα να μην τοποθετηθώ όσον 
αφορά τα καύσιμα είναι γιατί, ό,τι και να ειπωθεί σήμερα στην αίθουσα, ό,τι και να ειπώθηκε στην αίθουσα τα 
τελευταία χρόνια, ένα γεγονός παραμένει, ότι αύριο ο Κύπριος πολίτης θα πρέπει να πληρώσει €1,80 κάτι το 
λίτρο, για να γεμίσει το αυτοκίνητό του.  Και αυτό το καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης.  Συμφωνώ όμως με τον κ. 
Χατζηγιάννη ότι αυτές είναι συζητήσεις που υπήρχαν στο παρελθόν, χωρίς να γίνεται κάτι.  Σήμερα ξεκινάει κάτι.  
Δεν μπορώ να το αγνοήσω. 

 Θα προχωρήσω στο δεύτερο νομοσχέδιο, που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό το ταμείο 
και τη λειτουργία του ταμείου.  Να αναφέρω ότι, συζητώντας αυτό το νομοσχέδιο, αποφασίσαμε, ως Κίνημα 
Οικολόγων, να προχωρήσουμε με δύο τροπολογίες.  Και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που αυτές οι 
δύο τροπολογίες, οι οποίες για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικές, έχουν ενσωματωθεί πλέον στο νομοσχέδιο.  Η 
μία τροπολογία, την οποία είχα καταθέσει, αφορούσε τη διαχείριση του ταμείου, που εδώ και τόσα χρόνια η 
διαχείριση του ταμείου γίνεται από οποιονδήποτε άλλο εκτός από αυτόν που πληρώνει, για να υπάρχει αυτό το 
ταμείο.  Και αυτοί είναι οι καταναλωτές!  Που οι καταναλωτές, όχι ως μέλος, απλώς για να παρακολουθούν, αλλά 
ως τακτικό μέλος, πρέπει να βρίσκονται στη διαχείριση αυτού του ταμείου, για να εξασφαλίζουμε πρώτα τη 
διαφάνεια του ταμείου και, κατά δεύτερον, την ορθολογική διαχείριση, γιατί αυτό το ταμείο έχει συγκεκριμένους 
σκοπούς. 

 Η δεύτερη τροπολογία, την οποία καταθέσαμε μαζί με τον κ. Χατζηγιάννη, αφορούσε τη δυνατότητα ένα 
ποσοστό από τα λεφτά τα οποία επιστρέφονται από τη δημοπράτηση των εκπομπών των ρύπων να μπορεί να 
μπαίνει σ’ αυτό το συγκεκριμένο ταμείο, γιατί στο τέλος της ημέρας ο καταναλωτής πληρώνει και περιμένει ότι 
κάποτε αυτά τα λεφτά θα επιστραφούν ως κίνητρα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σ’ αυτό που λέμε «μετάβαση 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». 

 Το ερώτημα τώρα είναι: Έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε;  Και δε μιλώ μόνο για στόχους ποσοστιαίους, 
μιλώ για κουλτούρα, για νοοτροπία.  Βλέποντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών πριν δύο-
τρεις μέρες, έχω εντοπίσει το μέτρο αριθμός επτά, που αναφέρεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την 
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, και με μεγάλη έκπληξη και πάλι βλέπουμε ότι υπάρχει ένας περιορισμός, αυτός ο 
περιορισμός του 90% της περσινής κατανάλωσης, όταν κάποιος θα κάνει αίτηση για τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκών, να γίνεται τώρα 100%.  Αυτό, αγαπητοί φίλοι, σημαίνει ότι όσοι σήμερα είναι σε ενεργειακή 
φτώχια και του χρόνου θα παραμείνουν σε ενεργειακή φτώχια.  Όταν μιλούμε για νοοτροπία, πρέπει να μιλούμε 
για πραγματικά κίνητρα, για να απελευθερώσουμε εντελώς αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να φτάσουμε εκεί που 
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πρέπει να φτάσουμε και να πιάσουμε τους στόχους τους οποίους πρέπει να πιάσουμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι 
κάποιοι θα πουν ότι έχουμε πιάσει τους στόχους μας, αλλά δε βλέπουμε γύρω μας ότι κάποιοι έχουν ξεπεράσει 
κατά πολύ τους στόχους αυτούς και απολαύουν πολλών οικονομικών οφελών. 

 Θα κλείσω, Πρόεδρε, λέγοντας ότι το θέμα της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι 
απλώς οικονομικό θέμα.  Δεν είναι απλώς οικονομικό, δεν είναι απλώς κοινωνικό θέμα, δεν είναι απλώς 
περιβαλλοντικό θέμα, αλλά στο τέλος της ημέρας αποτελεί σήμερα ένα εθνικό θέμα, βλέποντας τα απότοκα της 
εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου εκεί παίζεται ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο στοίχημα, σε σχέση με 
τις κυρώσεις, ως πρώτιστο θέμα αφορά το θέμα της ενέργειας.  Σκεφτείτε πού θα βρισκόμασταν αν ήμασταν σε 
σημείο ενεργειακής αυτονομίας, και τι θετικό αντίκτυπο θα είχαμε καθ’ όλη αυτή τη διάρκεια.  Μακάρι κάποτε να 
το φτάσουμε!  Μακάρι να βρεθούμε εδώ και να μπορούμε να πούμε στον κόσμο ότι απολαύει χαμηλού 
ηλεκτρισμού, ότι μπορεί να γεμίσει το αυτοκίνητό του με ανάλογο καύσιμο το οποίο θα είναι πολύ φτηνό και 
ελπίζω πράγματι να δούμε αυτή τη μέρα σύντομα! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπαδούρη. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γιακουμή. 

 Από το βήμα; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Σήμερα έχουμε ενώπιόν μας προς ψήφιση δύο νομοσχέδια εξέχουσας σημασίας, τα οποία σηματοδοτούν 
και τη μετάβαση της Κύπρου σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο βασισμένο στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 

 Προτού επεξηγήσω τις θέσεις μας και τις σκέψεις μας ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία, θα ήθελα πραγματικά να 
χαιρετίσω την προσπάθεια του προέδρου, των υπόλοιπων συναδέλφων και της γραμματείας της 
κοινοβουλευτικής επιτροπής Ενέργειας, οι οποίοι εργαστήκαν με ζήλο μέσα σε κλίμα συναίνεσης και 
αλληλοκατανόησης, για να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

 Έτσι, για την ιστορία, το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
δημιουργήθηκε το 2004 ουσιαστικά ως το πρώτο εργαλείο, για να μπορέσουμε λίγο αργότερα, το 2010, να 
εγκαταστήσουμε τα πρώτα συστήματα με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παράλληλα να ξεκινήσουν 
τα πρώτα στοχευμένα σχέδια της εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Προχωρήσαμε αρκετά από τότε και σήμερα έχουμε σχεδόν 500 ΜW από συστήματα των ΑΠΕ και 
προχωρήσαμε πολύ στο θέμα της εξοικονόμησης, καλύπτοντας τους εθνικούς μας στόχους για το 2020, και 
προσβλέπουμε τώρα στους δύσκολους στόχους του 2030. 

 Η δική μας θέση, ως Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, λαμβάνοντας 
υπόψη μας το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, στο οποίο ο δεύτερος πυλώνας αφορά την 
επιτάχυνση σε μία περαιτέρω πράσινη οικονομία, και λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 
το Κλίμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουμε 
όλοι μας, ως θεσμοί της πολιτείας, πιο διάφανα, πιο δίκαια και πιο αντικειμενικά, σε ένα περιβάλλον 
ανταγωνιστικό, ιδιαίτερα στο θέμα του ηλεκτρισμού, να προβούμε σε πολιτικές που σκοπό έχουν -και το 
υπογραμμίζω αυτό- τη μη απόλυτη εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα, όπως το ντίζελ και το μαζούτ, και την 
περαιτέρω διείσδυσή μας στα συστήματα των ΑΠΕ και τη χειροπιαστή μείωση του ηλεκτρισμού για όλους μας 
ως καταναλωτές. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Έχουμε μπροστά μας μία μεγάλη πρόκληση και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις πρωτοποριακές, 
κοιτάζοντας έξω από το κουτί, οραματιζόμενοι το μέλλον, και να θέσουμε ως προτεραιότητες σύγχρονες 
πρακτικές για την οικολογία, την πράσινη ανάπτυξη και την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και στις μεταφορές. 

 Πρώτον, λειτουργία συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. 
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 Δεύτερον, με τα συγκεκριμένα νομοσχέδια έχουμε θεσμοθετημένη πλέον την επαναδημιουργία του one-
stop shop στις αιτήσεις έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Δηλαδή τι καταφέραμε σήμερα ως 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας;  Καταφέραμε όλοι μαζί το one-stop shop να μην έχει απλώς επιτελικό και 
συντονιστικό ρόλο αλλά αποτελεσματικό και καταλυτικό, ιδιαίτερα για το χρονικό περιθώριο έκδοσης των αδειών, 
να μην ξεπερνά τους επτά μήνες, σε αντίθεση με τις χρονοβόρες διαδικασίες που υπήρχαν μέχρι και σήμερα. 

 Τρίτον, η ένταξη των πλωτών μονάδων ΑΠΕ, οι οποίες είναι το μέλλον και στις οποίες πρέπει να 
επικεντρωθούμε περισσότερο ως πολιτεία, όπως πράττουν οι πιο προηγμένες χώρες από εμάς, όπως η Αγγλία 
και η Γαλλία, εφαρμόζοντας στην πράξη τη γαλάζια ενέργεια. 

 Τέταρτον, καθιέρωση ενεργειακών κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς, προς όφελος των πολλών, πάντα 
σεβόμενοι και προστατεύοντας το περιβάλλον. 

 Πέμπτον, μεθοδική μετάβαση στις έξυπνες πράσινες πόλεις. 

 Έκτον, ενθάρρυνση για τη δημιουργία υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού με προτεραιότητα 
στις ΑΠΕ, εμβολιάζοντας ουσιαστικά την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. 

 Έβδομον, να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά αυτοκίνητα, στοχευμένα σχέδια 
παραγωγής βιοκαυσίμων και παραγωγής πράσινου υδρογόνου για τις μεταφορές. 

 Όγδοον, τα πιστοποιητικά εγγυήσεως προέλευσης. 

 Και επιτρέψτε μου εδώ να σταθώ στην τελευταία πρότασή μας, την οποία καταθέσαμε μέσω τροπολογίας 
και έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ και η οποία αφορά συγκεκριμένα τα 
πιστοποιητικά εγγυήσεως προέλευσης.  Δηλαδή με πιο απλά λόγια, το ταμείο να έχει το δικαίωμα να 
χρηματοδοτεί περαιτέρω δραστηριότητες συστημάτων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου τα έσοδα 
προέρχονται από την εκμετάλλευση των πιστοποιητικών εγγυήσεως προέλευσης, περιλαμβανομένων και αυτών 
με εγγυημένη σταθερή τιμή, δηλαδή feed-in tariff. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Για να καταπολεμήσουμε την ακρίβια και για να μειώσουμε το κόστος του  ηλεκτρισμού σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, προτείναμε ως άμεσες και χειροπιαστές λύσεις τις ακόλουθες: 

 Πρώτον, επιχορήγηση από 100% για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού για εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων (net-metering) και για συστήματα αντλίας θερμότητας (heat pump inverter), για 
καινούριους καυστήρες πετρελαίου burner ή και για αντικατάσταση παλαιών και στο 50% επιχορήγηση για τον 
υπόλοιπο πληθυσμό, μη ευάλωτους δηλαδή, με ισχύ μέχρι το τέλος του έτους, ήτοι την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

 Μπορεί αυτό το μέτρο να γίνεται με μία συνοπτική διαδικασία, χωρίς χρονοβόρα γραφειοκρατία, για 
παράδειγμα μέσω του one-stop shop, που είπα πριν λίγο, με απευθείας πληρωμή του υπουργείου στις 
εγκεκριμένες εταιρείες εγκατάστασης των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, με προκαθορισμένη ανώτατη 
τιμή από τους προμηθευτές για αποφυγή απότομης αύξησης του κόστους εγκατάστασης και αποφυγή 
οποιασδήποτε αισχροκέρδειας των εταιρειών.  Δηλαδή εξέτασης για εμπλοκή εξειδικευμένων εταιρειών ESCO 
με πιθανή κρατική εγγύηση.  Αυτό θα βοηθήσει χειροπιαστά και άμεσα όσους δεν μπορούν να καταβάλουν 
οποιαδήποτε προκαταβολή ή προπληρωμή για την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών. 

 Δεύτερον, η άμεση επέκταση του σχεδίου Virtual Net Metering σε Virtual Net Billing πέραν των 10 KW, 
χωρίς περιορισμούς, για εμπορικούς. βιομηχανικούς και γεωργικούς σκοπούς, και άμεση εφαρμογή νέων 
σχεδίων με στήριξη για αξιοποίηση στεγών για οικιακούς αλλά κυρίως για βιομηχανικούς καταναλωτές, με 
καθορισμό ανώτατης τιμής ορισμένου χρονικού διαστήματος. 

 Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, ως Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, 
πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει το λεγόμενο «plan B» για τον πλανήτη ούτε άλλη λύση από το να στραφούμε σε 
πράσινες πρακτικές, ακολουθώντας το γενικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 

 Τα περιθώρια, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν στενέψει, γι’ αυτό και οφείλουμε να κινηθούμε σε πιο γοργούς 
ρυθμούς, αν θέλουμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Γι’ αυτό, κυρία Πρόεδρε, εμείς θα υπερψηφίσουμε τα νομοσχέδια με ιδιαίτερη χαρά. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Nα παρακαλέσω τους εναπομείναντες ομιλητές και ομιλήτριες να είναι σύντομοι.  Δε θα προστεθεί 
οποιοσδήποτε άλλος στη λίστα αναμονής, νομίζω εξαντλήθηκε το θέμα.  Σύντομα, δε θα στερήσω τον λόγο από 
κανέναν και καμία, να είστε όμως σύντομοι και σύντομες.  Η συζήτηση θεωρώ ότι εξαντλήθηκε. 
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 Λοιπόν... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Μαρίνο; 

 Ναι.  Ωραία. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ιωάννου. 

 Κύριε Ιωάννου, σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Ο λόγος της τοποθέτησής μου αφορά το έκτακτο ζήτημα για την επέκταση της μείωσης της φορολογίας 
στα καύσιμα.  Μία μείωση που θυμίζω ισχύει από τον περασμένο Μάρτιο, αλλά θεωρώ ότι κανένας από τους 
πολίτες δεν έχει δει πρακτικά καμία μείωση στις τιμές στα πρατήρια καυσίμων.  Δεν είναι δυνατό να ψηφίζουμε 
δηλαδή μείωση των φόρων και την ακριβώς επόμενη μέρα οι τιμές να εκτινάσσονται ακόμη περισσότερο.  Όπως 
μάθαμε σήμερα στην επιτροπή Οικονομικών, το κράτος θα εισέπραττε ακόμα €4,5 εκατομ., αν δεν υπήρχε αυτή 
η μείωση, ένα στοιχείο όμως που για εμάς είναι αχρείαστο, αφού δεν αφορά ούτε πρόκειται για απώλεια εσόδων.  
Αυτό το οποίο θέλουμε να μάθουμε και το οποίο έχουμε ζητήσει είναι το πόσα εισέπραξε σε φορολογίες το κράτος 
τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τους προηγούμενους.  Η αύξηση των τιμών έφερε αύξηση και των εσόδων 
των φόρων.  Ως εκ τούτου, η μείωσή τους δεν είναι απλώς χάρη προς τους πολίτες, αλλά υποχρέωση. 

 Ενδεικτικά, έχω μπροστά μου το εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων, 20 Απριλίου του 2020, 
που είναι το τελευταίο πριν από την επιβολή της μείωσης των φόρων, όπου τα έσοδα του κράτους σε φορολογίες 
ήταν €0,58.  Απρίλιος του 2020. 

 Στις 23 Μαΐου 2020 η τελευταία επισκόπηση, με τη μείωση να ισχύει, €0,63.  Άρα, το κράτος συνεχίζει, 
ακόμη και με τη μείωση που έχει επιβληθεί, να εισπράττει περισσότερα.  Αυτή τη στιγμή το κράτος ζει τις πιο 
κρίσιμές του στιγμές σε επίπεδο ακρίβιας.  Οι συμπολίτες μας βλέπουν τα μηνιαία έξοδά τους να αυξάνονται, την 
ίδια ώρα που κινούνται στους ίδιους ρυθμούς ζωής με τους προηγούμενους μήνες. 

 Η περαιτέρω λοιπόν μείωση των φόρων είναι επιτακτική ανάγκη, για να έχουμε φθηνότερα καύσιμα.  
Μόνιμη δικαιολογία της κυβέρνησης είναι η οικονομική σταθερότητα και διαχρονικό επιχείρημα είναι ότι δεν 
μπορούμε να επηρεάσουμε τον προϋπολογισμό.  Το ΕΛΑΜ όμως, επειδή είναι μία σοβαρή και υπεύθυνη 
πολιτική παράταξη και αναλογίζεται όλα αυτά τα ζητήματα, έχει τις εξής προτάσεις: 

 Πρώτον, η απώλεια εσόδων από όσους καταφεύγουν στα κατεχόμενα για φθηνά καύσιμα είναι αρκετές 
δεκάδες εκατομμύρια.  Η μείωση της φορολογίας θα αυξήσει την κατανάλωση, άρα και σε οικονομικό επίπεδο 
θα μας οδηγήσει σε καλύτερα επίπεδα. 

 Δεύτερον, αυτό το κοινοβούλιο, με μόνη αρνητική ψήφο τους βουλευτές του ΕΛΑΜ, ενέκρινε πάνω από 
€170 εκατομ. για αιτητές πολιτικού ασύλου.  Σκεφτείτε σε ποιο βαθμό θα στηρίζαμε τους συμπατριώτες μας και 
κατ’ επέκταση την κυπριακή οικονομία, εάν λέγαμε «ποτέ ξανά σπατάλες σε παράνομους μετανάστες, πρώτα ο 
Έλληνας της Κύπρου». 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ πολύ. 

 Η κ. Ατταλίδου.  Να σας ακούσουμε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.   

 Μου κάνει εντύπωση ότι, ό,τι και να συζητήσουμε σε αυτή τη Βουλή, θα πρέπει να μιλήσουμε και εναντίον 
των αιτητών ασύλου, είναι απαραίτητο!  

 Σίγουρα η συζήτηση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη του εξορθολογισμού της αξιοποίησης των εσόδων 
που έχει το κράτος, τη σωστή μετάβαση στις καθαρές μορφές ενέργειας.  Όμως, για να μην τρέφουμε 
ψευδαισθήσεις, είναι καλά να πούμε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat των είκοσι επτά χωρών, είμαστε 
οι εικοστοί πέμπτοι στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και εικοστοί στη γενική κατανάλωση 
ενέργειας από ΑΠΕ.  Είμαστε ουραγοί!  Έχουμε και τα υψηλότερα σε αναλογία ηλιακά δυναμικά της Ευρώπης.  
Γι’ αυτό θα ήταν καλά να μην αρκούμαστε στην οριακή επίτευξη του -έτσι και αλλιώς- χαμηλού στόχου που μας 
έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, που δεν τον φθάσαμε, γιατί οι θέσεις που καταλαμβάνουμε είναι 
πολύ χαμηλές.   

 Η αξιοποίηση των εσόδων από το χρηματιστήριο των ρύπων πρέπει αφενός να εντατικοποιηθεί και 
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αφετέρου να αποκτήσει στοχευμένο και μακρόπνοο σχεδιασμό.  Το κράτος οφείλει να το χρησιμοποιήσει μαζί με 
άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, για να το αξιοποιήσει, ούτως ώστε να γίνει η κινητήρια δύναμη της πράσινης 
μετάβασης στα επόμενα χρόνια.  Σε αυτή τη μετάβαση η αξιοποίηση των πόρων από το ταμείο πρέπει να έχει 
κοινωνικό πρόσημο και αυτό διασφαλίζεται δίνοντας προτεραιότητα στις κοινωνικές ομάδες που είναι πιο 
ευάλωτες έναντι της ενεργειακής φτώχιας, και είναι πολλές στην Κύπρο. 

 Η επιδότηση για την εγκατάσταση ΑΠΕ και η επιδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων οφείλουν 
να απευθύνονται όχι τόσο σε εκείνους που μπορούν όσο σε εκείνους που δεν μπορούν οικονομικά να 
απεγκλωβιστούν από τη χρήση συμβατικών καυσίμων ως καταναλωτές.  Μόνο έτσι θα κάνουμε πράξη τη βασική 
δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, που σημαίνει δίκαιη μετάβαση, που σημαίνει να μην αφήσουμε 
κανέναν πίσω στην ενεργειακή φτώχια.  Αυτό σημαίνει δίκαιη μετάβαση.  Και να μην ξεχνάμε ότι σήμερα πολλά 
νοικοκυριά πληρώνουν αδρά μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας τη διαχρονική αδυναμία αυτού του 
κράτους, αυτής της πολιτείας, να κοιτάξει μπροστά, να σχεδιάσει και να δώσει στους πολίτες, να έχει όραμα και 
να αξιοποιήσει τη γνώση που έχουν οι άλλες χώρες στην παραγωγή και στην κατανάλωση ενέργειας.  Σήμερα 
δυστυχώς, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι έχουμε συνεχώς την ίδια βραχυπρόθεσμη οπτική γωνία.  Δε βάζουμε 
νου ούτε από τις κρίσεις τις εξωγενείς ούτε από τους πολέμους ούτε από τους τεράστιους λογαριασμούς που 
πληρώνει ο πολίτης.  Και ναι, δεν τη νοιάζει την Αρχή Ηλεκτρισμού να πληρώνει ρύπους, γιατί δεν τους πληρώνει 
η Αρχή Ηλεκτρισμού, τους πληρώνουν οι πολίτες! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εγώ ευχαριστώ. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παντελίδης και στη συνέχεια, για να μιλήσουν δύο από τους Οικολόγους, εσείς, 
κύριε Θεοπέμπτου. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Πολύ σύντομα.  Είχα μιλήσει πριν για το νομοσχέδιο που αφορά τα καύσιμα.  Τρία σχόλια για το ζήτημα 
των ΑΠΕ και του Ταμείου για τις Ανανεώσιμες Πηγές και ένα σχόλιο για το επείγον θέμα της μείωσης του φόρου 
κατανάλωσης, της επέκτασης. 

 Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι το νομικό πλαίσιο υπάρχει, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα 
ψηφιστεί σήμερα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το νομικό πλαίσιο δεν αρκεί.  Όπως σε πάρα πολλά πράγματα 
στη κυπριακή πολιτεία, δεν αρκούν οι νόμοι.  Οι νόμοι είναι η θεωρία, χρειάζεται η πολιτική βούληση, χρειάζεται 
η εγρήγορση της κρατικής μηχανής, των υπηρεσιών για τη σωστή εφαρμογή του νόμου και όχι να χρησιμοποιείται 
το όποιο νομικό πλαίσιο ως άλλοθι για καθυστερήσεις ή για πρόκληση προβλημάτων. 

 Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι το γεγονός -τη χαρά μου, θα έλεγα, και όλης της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος- για την αποδοχή της εισήγησης του κ. Παπαδούρη για 
συμμετοχή των καταναλωτών στο διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  Θεωρώ 
σωστή την επιμονή του κ. Παπαδούρη στο συγκεκριμένο ζήτημα και έχει πείσει όλα τα μέλη της επιτροπής, όλα 
τα κόμματα, και πιστεύω είναι ένα καλό παράδειγμα αξιοποίησης της κοινωνίας των πολιτών σε ένα ζήτημα που 
τους αφορά και κυρίως σε  ένα ζήτημα για το οποίο πληρώνουν χρήματα. 

 Το τρίτο σχόλιό μου αφορά την τροπολογία.  Όπως ξέρετε, μία από τις βασικές διατάξεις αυτού του νόμου 
είναι η διασφάλιση μιας βιώσιμης, ορθολογιστικής και πολύ συγκεκριμένης μεθοδολογίας υπολογισμού του 
τέλους κατανάλωσης.  Και θεωρώ ότι με την τροπολογία, η οποία άρχισε με πρωτοβουλία του κ. Θεοπέμπτου 
και με την οποία έχει συμφωνήσει και το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό Κόμμα, επιτυγχάνεται αυτή η συγκεκριμένη 
ορθολογιστική, βιώσιμη μεθοδολογία με πρόσθετη συμμετοχή και σωστό ρόλο της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Σε ό,τι αφορά το κατεπείγον νομοσχέδιο για τον φόρο κατανάλωσης, θέλω να αξιοποιήσω και το βήμα της 
ολομέλειας, για να πω κάτι που έχει λεχθεί, αν δεν κάνω λάθος, από όλα τα κόμματα στην προκαταρκτική 
συζήτηση που είχαμε για το συγκεκριμένο ζήτημα τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών.  Χρειαζόμαστε στοιχεία.  
Και την περασμένη Δευτέρα, συζητώντας τις προτάσεις νόμου κομμάτων της αντιπολίτευσης για μειώσεις στον 
ΦΠΑ, που θα συνεχιστεί η συζήτηση την ερχόμενη Δευτέρα, και πριν από λίγο σε αυτή τη συζήτηση φαίνεται ότι 
η Βουλή χρειάζεται στοιχεία.  Χρειαζόμαστε στοιχεία που να μπορούν να επιτρέπουν τη σύγκριση με το πώς 
ήταν τα πράγματα πριν έναν χρόνο, πριν δύο χρόνια, για να ξέρουμε αν όντως έχει απώλεια εσόδων το κράτος 
και δεν έχει αύξηση εσόδων, ακόμα και με τις μειώσεις, λόγω της υπέρμετρης αύξησης των τιμών.  Χρειαζόμαστε 
στοιχεία που να αφορούν την απώλεια εσόδων από το παράνομο εμπόριο καυσίμων με τα κατεχόμενα, 
χρειαζόμαστε στοιχεία και μακάρι αυτά τα στοιχεία να διαψεύδουν σε κάποιες περιπτώσεις τους φόβους που 
εκφράζει η αντιπολίτευση.  Μακάρι σε άλλες περιπτώσεις να μας επιβεβαιώνουν, όταν είμαστε θετικοί.  Όμως, 
επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τους τεχνοκράτες και κυρίως τους πολιτικούς προϊσταμένους τα 
στοιχεία που ζητά η Βουλή των Αντιπροσώπων να κατατίθενται έγκαιρα, συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα. 
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 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Επειδή άκουσα πάρα πολλά πράγματα σήμερα για την ενέργεια, έσιει πολλά πράματα που χρειάζεται να 
τα ξεκαθαρίσει ο κόσμος εις το μυαλό του.  Σε όλα τα θέματα, είτε μιλούμε για απόβλητα είτε μιλούμε για ενέργεια 
ή οτιδήποτε άλλο, το πρώτο βήμα που κάνεις είναι να βελτιώσεις όλες τις διαδικασίες σου, να βρεις τους τρόπους 
να μειώσεις τη ζήτηση.  Αυτό το πράγμα δεν το εκάμαμεν εις την Κύπρο.  Πώς μειώνω τη ζήτηση στον ηλεκτρισμό;  
Kάμνω ενεργειακές αναβαθμίσεις των σπιθκιών.  Ογδόντα τοις εκατόν των σπιθκιών εις την Κύπρο και των 
κτιρίων ολόκληρων εχτιστήκαν χωρίς να έσιει καμιάν προδιαγραφή ενεργειακή το κτίριο.  Έχουμε τρομακτική 
δουλειά να κάμουμεν τζιειαμαί.  Πώς μειώνω άλλως τη ζήτηση;  Βάλλω φωτοβολταϊκά στις στέγες, να παράγω 
τον ηλεκτρισμό μου τζιαι να μεν χρειάζουμαι ρεύμα ʼπού την ΑΗΚ.  Να μπορέσω, αντί €200 τζιαι €300, να 
πληρώνω μόνο €30 τζιαι €40 χρήση δικτύου. 

 Ήρτεν η κυβέρνηση τζιαι απαγόρευσεν του κόσμου να βάλλει παραπάνω ʼπού 90% ζήτηση του 
φωτοβολταϊκού.  Δηλαδή λαλεί σου: «Bάλε φωτοβολταϊκό, αλλά, ξέρεις, να καλύφκει μόνο το 90% της ανάγκης».  
Ξέρετε, είνταμ’ που εσήμαινε τούντο πράμαν;  Ξέρετε γιατί το έκαμεν;  Γιατί τωρά μπορώ να πάω σε ένα σπίτι 
που έσιει θέρμανση με πετρέλαιο, να βκάλω το μπόιλερ, να βκάλω τζιαι το ντεπόζιτο του πετρελαίου τζιαι να 
βάλω heatpump, το οποίο δουλεύκει με ρεύμα τζιαι να πάω πάστην ταράτσα μου να τη γεμώσω φωτοβολταϊκά 
τζιαι με τούντον τρόπο όι μόνο μειώνω τη ζήτηση στην ενέργεια, αλλά με τούντον τρόπο σταματώ να αγοράζω 
πετρέλαιο, σταματώ να εκπέμπω ρύπους.  Τζιαι επειδή έν’ κρίμα οι εταιρείες πετρελαίου, απαγορεύσαμε του 
κόσμου να το κάμνει τούτο.  Όποιος έβαλλε τωρά έπρεπε να κάμει υπολογισμό 90% της περσινής ζήτησης, για 
να μεν το κάμνει τούτο το πράμαν ο κόσμος. 

 Ήρταμεν τζιαι δεν επροωθούσαμεν τα φωτοβολταϊκά στις στέγες γενικά.  Έχουμε ενεργειακή φτώχια εις 
την Κύπρο, πιο πάνω ʼπού τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ήρταμεν τζιαι δυσκολεύκουμεν τες μεγάλες 
μονάδες.  Παραδείγματος χάριν ένα ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο που θέλει να βάλει ΑΠΕ, για να μπορεί να 
λειτουργεί, ξέρετε  προβλήματα που έσιει;  Η οροφή του ξενοδοχείου εν χωρεί να βάλεις τόσα πολλά 
φωτοβολταϊκά.  Είντα μ’ που κάμνει ένα ξενοδοχείο, τι εμπορούσεν να κάμει;  Εμπορούσεν να πάει να κτίσει ένα 
φωτοβολταϊκό πάρκο κάπου, να πληρώνει διαχείριση δικτύου τζιαι να πκιάννει το ρεύμα στο ξενοδοχείο.  Εν το 
αφήνουμε να το κάμει ούτε τούτο! 

 Έπρεπε να έχουμε έξυπνους μετρητές.  Είχαμε υποχρέωση 80% των μετρητών μας το 2016, αν 
αθθυμούμαι.  Ξέρετε πόσο σπουδαίο πράμαν έν’ οι έξυπνοι μετρητές, για να μειώσεις την κατανάλωση 
ηλεκτρισμού;  Διότι ο έξυπνος μετρητής καταγράφει και την κατανάλωση του ηλεκτρισμού, αλλά τζιαι την ώρα 
της κατανάλωσης του ηλεκτρισμού.  Τζιαι με τούντον τρόπο μπορεί να δκιαλέξεις πότε θέλεις να χρησιμοποιεί ο 
κόσμος το πιο πολύ ρεύμα τζιαι τζιείνη την ώρα βάλλεις φτηνή κατανάλωση.  Εξεκινήσαμεν να το κάμουμεν, 
εγκαταλείψαμέν το τζιαι τούτο, έμεινεν εις τες προσφορές.  Τζιαι τούτο έμεινεν!  Δηλαδή ως τζιαι δαμαί είχαμε 
σημεία διαφθοράς, για να μεν πω τίποτε παραπάνω!  Τι άλλο έπρεπε να κάμουμεν;  Ξέρετε ότι δυσκολεύκουν 
την επέκταση των ΑΠΕ, επειδή το δίκτυο της ΑΗΚ εν σηκώννει άλλες ΑΠΕ;   Ξέρετε ότι δεν αναλαμβάνει κανένας 
την ευθύνη και τα έξοδα να τα διορθώσει;  Πόσο τζιαιρόν εννά πηαίννουμεν έτσι;  Με ποιο τρόπο εννά κάμουμεν 
τζιείνους που έν’ υπεύθυνοι να ταράξουν, να λύσουμεν τούτα τα προβλήματα; 

 Tζιαι να σας πω τζιαι άλλα πράματα που μπορούσαμε να κάμουμεν, ώστε ο κόσμος να μειώσει την ανάγκη 
του σε καύσιμα.  Ξέρετε ότι είχαμεν υποχρέωση το 2016 να υποβάλουμε πρόγραμμα, η κυβέρνηση να χτίσει τζιαι 
να προωθήσει έναν νόμο, που τον εψηφίσαμεν εμείς κατ’ ακρίβειαν, καθυστερημένα μάλιστα, για τους 
εναλλακτικούς σταθμούς καυσίμων;  Ξέρετε ότι η πολιτική που έκαμεν η κυβέρνηση ελάλεν:  «Στην Κύπρο εν 
έσιει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επομένως είντα μ’ που εννά κάμω;  Να βάλουμεν έναν σταθμό φόρτισης σε κάθε 
motorway τζιαι, επειδή εις την Πάφο έσιει ανήφορα, να βάλουμε δκυο».  Τούτον ήταν.  Τζιαι, άμα δείτε πόσο 
προσβλητική ήταν η απάντηση που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, εννά καταλάβετε τα χάλια μας!  Τζιαι 
μάλιστα να σας πω ότι ούτε τούτο εν το εκάμαν!  Ούτε τούτο εν το εκάμαν!  Ευτυχώς τωρά -τζιαι θέλω να το 
θυμηθείτε ύστερα ʼπού λλίον- έχουμε νομική υποχρέωση, που την εψηφίσετε στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων, 
να βάλλουμεν φορτιστές.  Τζιαι έτσι, για να το συμπληρώσω τούτο, γιατί ήμουν πολλά θυμωμένος τζιαι, όποτε 
το σκέφτουμαι, πάλε θυμώνω, όταν ερώτησα τον αρμόδιο υπουργό «καλά, με ποιους εδιαβουλευτήκετε, για να 
κάμετε έτσι πολιτική, που μόνον έναν σταθμό φόρτισης βάλλουμεν σε κάθε motorway;», να σας το πω τωρά που 
κάθεστε, εδιαβουλευτήκαν με τες εταιρείες πετρελαίου!  Με αυτούς εδιαβουλευτήκαν τζιαι αποφασίσαν ότι δε 
χρειαζούμαστεν σταθμούς φόρτισης αλλού, κανέναν μες στον motorway, άμπα τζιαι μείνει κανένας!  Και όσοι 
αμφιβάλλετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να πάτε στην ιστοσελίδα της Βουλής να δείτε την απάντηση που επήρα 
στη συγκεκριμένη ερώτηση. 

 Τζιαι να πάμε τζιαι παρακάτω.  Ποιος κάμνει τον κόσμο να χρειάζεται αυτοκίνητο;  Γιατί πρέπει να έχω 
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αυτοκίνητο;  Τούτο το κομμάτι εσκεφτήκετέ το;  Γιατί δηλαδή πρέπει να πκιάω αυτοκίνητο τζιαι να πάω στην 
υπεραγορά;  Ξέρετε ότι το Λονδίνο απαγορεύει τες μεγάλες υπεραγορές μες στην πόλη;  Εσκεφτήκετε γιατί;  Για 
δύο λόγους.  Για να μεν θέλω αυτοκίνητο να πάω στην υπεραγορά, να πηαίννω στη γειτονιά να ψουμνίζω τζιαι, 
δεύτερον, για να βοηθήσω πολύ κόσμο στην οικονομία να έσιει μικρά καταστήματα, να δουλεύκει η οικονομία.  
Γι’ αυτό εις την Αγγλία τζιαι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θωρείτε τον κόσμο να πηαίννει με το «τρολλούδι» του 
να ψουμνίζει.  Πέτε μου εσείς αν ημπόρετε να κάμετε τούτο το πράμαν χωρίς αυτοκίνητο!  Πέτε μου τες 
μεταφορές.  Μπόρουμε να έρτουμεν δουλειά με τα λεωφορεία;  Έχουμε δίκτυο;  ʼΠού το 2010 που επκιάμεν τα 
λεφτά.  Ξέρετε ότι στην Πάφο τωρά εννά κάμουν το σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας;  Αν δε μου βάλουν λεωφορεία 
καλά, αν δεν κάμουμεν πεζοδρόμια να περπατούμε με ασφάλεια, αν δε βάλουμε ποδήλατα να κυκλοφορούμε, 
είνταλως εννά μειωθεί η ανάγκη μου να αγοράζω καύσιμα;  Τούτο πρέπει να κοιτάξουμε, όι τους διάφορους 
άλλους τρόπους, τούτο να κάμουμεν τον κόσμο να μη χρειάζεται να αγοράσει καύσιμα.  Τζιαι ελπίζω, Πρόεδρε, 
να έχω τον λόγο να εξηγήσω τις τροπολογίες μετά, πώς θα τοποθετηθούμε.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μόνο για ένα λεπτό και σύντομα, βεβαίως! 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Λουκαΐδης. 

 Δευτερολογία ο κ. Κουλλά και ο κ. Χατζηγιάννης. 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, επειδή έχουν περιληφθεί στη συζήτησή μας και τα υπόλοιπα νομοσχέδια, δε θα είναι 
απλώς δευτερολογία η δική μου, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, θα το επιτρέψω, όπως είπα και στον κ. Δαμιανού. 

 Ελάτε εσείς, κύριε Λουκαΐδη, και να μιλήσει τελευταίος…  Να αποφασιστεί ένας ομιλητής όμως από τον 
Δημοκρατικό Συναγερμό και θα έχει τον τελευταίο λόγο. 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη, σας ακούμε. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑÏΔΗΣ: 

 Ένα σχόλιο για το κατεπείγον νομοσχέδιο που έχουμε, το κυβερνητικό, για τον περί Φόρων Κατανάλωσης, 
για να μη δημιουργούνται τζιαι εσφαλμένες εντυπώσεις στον κόσμο περισσότερο.  Να υποδείξουμε αυτό που 
εμείς γνωρίζουμε ασφαλώς, ότι δεν πρόκειται να έχουμε μείωση καυσίμων την επόμενη μέρα, μείωση του 
κόστους των καυσίμων, γιατί αυτό που γίνεται είναι συνέχιση της υφιστάμενης πολιτικής και επέκτασή της τελικά, 
μετά τζιαι ʼπού τες δικές μας απαιτήσεις, μέχρι και τον Σεπτέμβριο, με μια υπόμνηση βέβαια, ότι, όταν 
υποβλήθηκε αυτή η μείωση, τότε που υποβλήθηκε, σε μερικές μέρες απορροφήθηκε από τα κέρδη των 
πετρελαϊκών εταιρειών· από τα υπερκέρδη, την κερδοσκοπία και, ναι, την αισχροκέρδεια που συντελείται, που 
μόνο όσοι θέλουν να καλύπτουν την ύπαρξη καρτέλ και αυτή την ασύστολη κερδοσκοπία δεν αναγνωρίζουν. 

 Δεύτερον, δε θα εξαντλήσουμε σήμερα τα ζητήματα που αφορούν τα θέματα της ενέργειας ή της πράσινης 
ενέργειας τζιαι της πράσινης μετάβασης.  Δε θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία, για να αναφερθώ 
ευρύτερα σε όλα τα ζητήματα, αλλά θέλω να συμφωνήσω και να συμπληρώσω αυτά που είπε ο συνάδελφος ο 
Χαράλαμπος ο Θεοπέμπτου, γιατί εκυκλοφόρησε πρόσφατα η έκθεση της Κομισιόν, που λέει συγκεκριμένα 
στοιχεία για το εαρινό πακέτο του ευρωπαϊκού εξαμήνου -και ας μη μιλά η αντιπολίτευση στην Κύπρο, ας δούμε 
τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για εμάς- διαπιστώνοντας ασφαλώς ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες λόγω τζιαι της 
ηλιοφάνειας ολόκληρο τον χρόνο για παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ. 

 Λοιπόν, εκπομπές ρύπων.  Πενήντα τοις εκατόν περισσότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
Συμπληρώνω, επαναλαμβάνω, αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Χαράλαμπος ο Θεοπέμπτου από πρόσφατη 
έκθεση.  Ενεργειακή φτώχια.  Έντζιεν απλώς αυξημένη.  Εμείς 20,9% καταγράφουμε ενεργειακής φτώχιας, που 
ξεπερνά το 40% των συμπολιτών μας που είναι σε κίνδυνο φτώχιας, τζιαι πόσος έν’ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος;  
8,2%.  Δκυόμισι φορές δηλαδή περισσότερη ενεργειακή φτώχια στη χώρα μας.  Δεν τα λέει το ΑΚΕΛ, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση τα λέει.   

 Ποσοστό ΑΠΕ, διείσδυση, 16,9% στη χώρα μας, 22,1% ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.  Και πάλι έν’ τεράστια 
η διαφορά.  Ο μέσος όρος, α!  Εν συγκρινόμαστε με τζιείνες τις χώρες που είναι πολύ πιο προχωρημένες ʼπού 
μας, συγκρινόμαστε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.   

 Κρατικές δαπάνες, πολύ μικρότερες. Τζιαι προσέξετε! Στα χρόνια της διακυβέρνησης Συναγερμού-
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Αναστασιάδη οι κρατικές δαπάνες για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος έχουν μειωθεί -τζιαι σας 
τα έχομεν παρουσιάσει στη συζήτηση των προϋπολογισμών- την ώρα που η αλήθεια είναι ότι συγκριτικά οι 
φορολογίες που επιβάλλονται, οι περιβαλλοντικές φορολογίες, επίσης με βάση την έκθεση της Κομισιόν είναι 
υψηλότερες ή πολύ υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.  Δεν τα λέει το ΑΚΕΛ, επαναλαμβάνω. 

 Να πούμε τζιαι για την ανακύκλωση πόσο ουραγοί είμαστε; Ακούστε τωρά.  Ανακύκλωση σε ποσοστά 
16,4% στα αστικά απορρίμματα.  Πόσος είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος;  47,8%.  Να πω ότι στην κυκλική 
οικονομία, που ξεκινά ʼπού τη μείωση, δεν κάμνουμεν απολύτως τίποτε ως κράτος;  Πηαίννοντας εις την 
επαναχρησιμοποίηση, σχεδόν τίποτε δεν κάμνουμεν, σχεδόν τίποτε, στο κομμάτι της επαναχρησιμοποίησης, 
τζιαι έν’ με αυτή την προτεραιότητα που χτίζεται η κυκλική οικονομία.  Στην ανακύκλωση, είπα σας, στη δε καύση, 
που έν’ το τελευταίο στάδιο της κυκλικής οικονομίας, την καύση των παραγώγων των αποβλήτων, επίσης έχουμε 
μηδενικά αποτελέσματα.  Οι συνάδελφοι ʼπού τη Λεμεσό ξέρουν είντα μʼ που γίνεται στο Πεντάκωμο, που εν 
επαραλήφθηκεν ακόμα, δεν επαραλήφθηκεν ακόμα από την τοπική αυτοδιοίκηση, και εννοείται ότι δεν 
προωθείται για καύση τίποτε απ’ αυτό που παράγεται. 

 Λοιπόν, έν’ ατέλειωτος ο κατάλογος.  Αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς και σε ό,τι αφορά τα 
ζητήματα της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος και είναι η χειρότερη διακυβέρνηση που υπήρξε 
ποτέ. 

 Δικαιούνται να μιλούν οι συνάδελφοι βέβαια για την πράσινη μετάβαση και να υπόσχονται τώρα 
προεκλογικά, αλλά απομένει ο κόσμος να τους εμπιστευτεί, κρίνοντάς τους από όλα όσα έπραξαν ή δεν έπραξαν 
τα τελευταία δέκα χρόνια.  Σε συνέχεια τούτου είναι κατανοητό να γίνεται μια προσπάθεια συμψηφισμού πάλε.  
«Φταίει τζιαι η Βουλή, φταίει τζιαι η κυβέρνηση, σιόρ, φταίμεν ούλλοι τζιαι, αν δεν καταφέραμε να τα πατάξουμε 
τούντα φαινόμενα, το ίδιο φταίει και η κυβέρνηση» λένε οι συνάδελφοι του Συναγερμού.  Η Πρόεδρος της Βουλής 
σωστά απάντησε σε θεσμικό επίπεδο.  Εγώ θα προσθέσω όμως, διότι προφανώς δεν έχει την ίδια ευθύνη η 
Βουλή των Αντιπροσώπων με την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία για την εφαρμογή των νομοθεσιών και για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών σε διάφορα επίπεδα, που είναι το ένα, είναι τεράστια η διαφορά, ο καθένας στον ρόλο 
του. 

 Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να καταγράφουμε, τζιαι η Βουλή έντζιε ’ν ενιαίο σώμα.  
Δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μα στα σοβαρά τωρά, αν ένα κόμμα καταγγέλλει, επικρίνει με κάθε 
ευκαιρία φαινόμενα όπως τούτα που συζητούμε σήμερα -μα με κάθε ευκαιρία!- καταθέτει εισηγήσεις, δε μένει 
στην επίκριση…  Και μια από τις εισηγήσεις μας, όπως ξέρετε -αναφέρθηκε ο συνάδελφος ο Κώστας Κώστα- 
είναι να διευρύνουμε τη δυνατότητα, αν θέλει βέβαια τούτη η κυβέρνηση και το συγκεκριμένο υπουργείο να 
πατάξει την αισχροκέρδεια, σε ό,τι αφορά τον καθορισμό πλαφόν, όπως γίνεται με άλλα βασικά είδη ανάγκης, 
πρώτης ανάγκης, το ποσοστό κερδοφορίας να μπορεί να λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό πλαφόν και για τα 
καύσιμα.  Είναι στην επιτροπή Εμπορίου το θέμα.  Λέω ένα από τα πολλά που καταθέτουμε ως εισηγήσεις, έν’ 
η πρόταση νόμου τούτη.  Γίνεται λοιπόν κάποιος που είναι απέναντι σε όλους τούτους ή κάποια κόμματα να 
θεωρούνται ότι έχουν ίση ευθύνη με την κυβέρνηση;  Και για όλα όσα αναφέραμε και καταγγέλλουμε και για τις 
ΑΠΕ, που είναι το θέμα συζήτησης σήμερα, αλλά και ευρύτερα για τα θέματα της ενέργειας να είμαστε όλοι 
συνυπεύθυνοι το ίδιο, κύριοι συνάδελφοι του Συναγερμού;  Ε, δεν είμαστε!  Όσο και να προσπαθείτε, δεν είμαστε.  
Για να αποσείσετε τις δικές σας τις ευθύνες!   

 Και κατέρχομαι το βήμα, γιατί και πάλι έχουν ακροδεξιά δεκανίκια οι φίλοι του Συναγερμού.  Κάθονται πιο 
αριστερά τους βέβαια, αλλά είναι ακροδεξιά δεκανίκια.  Το ακροδεξιό ΕΛΑΜ είντα μ’ που μας είπεν τωρά;  
Είνταλως ετέλειωσεν;  «Σιόρ, τούτη η κυβέρνηση έντζιε φταίει σε τίποτε, αφού τα λεφτά ξοθκιάζει τα για τους 
μετανάστες, έντζιε μπορούσε να τα κάνει τούτα ούλλα που έπρεπε να κάμει».  Έντζιε είπαν το έτσι ακριβώς, αλλά 
τούτο είναι που λέουν, τους απαλλάσσουν από τις ευθύνες τους, γιατί οι δαπάνες τούτου του κράτους πάνε για 
τους μετανάστες, οι περισσότερες από τις οποίες έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εν πάση περιπτώσει και 
έπρεπε να ήταν περισσότερες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δε διεκδικούμε, όπως πρέπει να διεκδικούμε.  
Έτερον εκάτερον όμως.  Αντί να επικρίνουμε για όσα κάμνει ή δεν κάμνει η κυβέρνηση, αντί να επικρίνουν, 
φροντίζουν με έναν έμμεσο, έξυπνο κατ’ αυτούς τρόπο, ως ακροδεξιό δεκανίκι αυτής της διακυβέρνησης που 
είναι, να τους απαλλάσσουν από τις ευθύνες.  Τραγικό, αλλά ακροδεξιό κυπριακό!   

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τον λόγο έχει… 

 Τελικά θα μιλήσετε και οι δύο;  Κύριε Κουλλά; 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Θα συμπληρώσει ο κ. Χατζηγιάννης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σύντομα, σας παρακαλώ, και οι δύο, γιατί έχετε ήδη και οι δύο μιλήσει. 
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ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Για το ένα θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Παπαγιάννης θα δευτερολογήσει. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, έχουμε μιλήσει μόνο για το πρώτο θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, γι’ αυτό θα πάρετε τον χρόνο για τα υπόλοιπα.  Βεβαίως. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 …για όσα ήγειραν πολλοί άλλοι συνάδελφοι, και τώρα προσθέσαμε ακόμα δύο νομοσχέδια, αλλά και από 
τις ΑΠΕ και την ενέργεια γενικά πήγαμε και σε όλα τα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά γενικότερα και για την 
κυβέρνηση. 

 Καταρχάς θεωρώ ότι πανθομολογουμένως δεν υπήρξε χειρότερη διακυβέρνηση από την πενταετία του 
ΑΚΕΛ.  Πανθομολογουμένως!  Εμείς είμαστε πολύ περήφανοι για τη δική μας εννιαετία, γιατί έχουμε χειριστεί 
δύο μεγάλες κρίσεις, μία που παραλάβαμε από εσάς με το ένα πόδι εις τον τάφο και μία κρίση εντελώς εξωγενή, 
τεραστίων διαστάσεων, με την πανδημία και στον δέκατο χρόνο διακυβέρνησής μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
και τις συνέπειες του πολέμου.  Και, ναι, είμαστε ζωντανοί, μπορούμε να επιβιώσουμε, στηρίζουμε την κοινωνία 
με όλες μας τις δυνάμεις και μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα. 

 Γενικότερα για τα περιβαλλοντικά θέματα.  Καλά, είχαμε διαχείριση αποβλήτων στο παρελθόν;  Ποιοι 
έκλεισαν τους σκυβαλότοπους;  Υπήρχαν σκυβαλότοποι στον τόπο και τους κλείσαμε.  Ήταν απαίτηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σωστό.  Συγκρίνουμε με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ναι, πρέπει να γίνουν 
πολύ περισσότερα, αλλά, σε σύγκριση με εκείνα που παραλάβαμε, τα σκουπίδια στην Κύπρο, έχουμε κάμει 
άλματα προόδου μέχρι σήμερα.  Γιατί παραλάβαμε σκουπίδια και καθαρίσαμε αρκετά. 

 Θα πάω τώρα, κυρία Πρόεδρε, επί προσωπικού.  Πολύ απλά πράγματα θα πω.  Δεν είπα ότι δεν υπάρχει 
αισχροκέρδεια, δεν είπα ότι όλα είναι τέλεια, δεν είπα ότι μου αρέσει που είναι αυξημένες οι τιμές των καυσίμων.  
Σε κανέναν δεν αρέσει.  Καμιά κυβέρνηση στον κόσμο δε θέλει να είναι αυξημένες οι τιμές των καυσίμων.  Καμιά, 
μα καμιά, θεωρώ.  Αλλά η αρμόδια υπηρεσία, που την έχουμε εξοπλίσει με εκείνη την αρμοδιότητα και εκείνες 
τις εξουσίες, να βλέπει τα τιμολόγια των εταιρειών και πολλά άλλα πράγματα και να καταλήγει σε ένα 
συμπέρασμα, λέει ότι δεν υπάρχει αισχροκέρδεια.  Άρα, ας προβληματιστούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή 
την υπηρεσία, τι άλλες εξουσίες πρέπει να της δώσουμε.  Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός στην 
αγορά πετρελαιοειδών στην Κύπρο.  Αυτό το λέω.  Αλλά, διερωτώμαι, δεν υπήρχε και προηγουμένως η 
δυνατότητα να σου βάλουν κάποια σεντ παραπάνω;  Εγώ λέω στις χαμηλές τιμές των καυσίμων, στο €1,10 στο 
€1,05, ήταν πιο εύκολο να αισχροκερδήσουν από ό,τι είναι στις υψηλές τιμές, όπου αυξάνεται η πίεση και η 
δυνατότητα ενδεχομένως να μειωθούν οι πωλήσεις τους.  Δεν είναι αρκετό να λέμε κάποια πράγματα, πρέπει να 
δούμε και τι κάνουμε πράγματι, για να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο, και με πρακτικές εισηγήσεις πώς να το 
κάνουμε.  Μένω ως εδώ για το πρώτο θέμα, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. 

 Πάω στα νομοσχέδια των ΑΠΕ.  Καταρχάς να πω και να επαναλάβω ότι έχουμε πετύχει τους στόχους μας 
και τους έχουμε ξεπεράσει κατά 30%.  Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έβαλε σχετικά 
χαμηλούς στόχους για το 2020, αλλά και τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προστεθεί και άλλες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε και τους στόχους μας το 2030, γιατί έχουμε έναν συνδυασμό 
βελτίωσης της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια, αύξηση της αποδοτικότητάς τους, πολύ 
μεγάλη αύξηση την τελευταία πενταετία, και ταυτόχρονα υψηλές τιμές συμβατικής ενέργειας.  Άρα, καθίσταται 
μια συμφέρουσα επένδυση.  Αυτός ο συνδυασμός θα μας κάνει να πετύχουμε πάλι -και θέλω να πιστεύω και να 
ξεπεράσουμε- τους υψηλότερούς μας στόχους για το 2030.  Και, ναι, αν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο 
μπροστά μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι για τον εξής βασικό λόγο:  Η αιολική ενέργεια, η γεωθερμία, 
το χερσαίο φυσικό αέριο -το χερσαίο, όχι το υποθαλάσσιο- και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που δεν 
ήταν το δικό μας συγκριτικό πλεονέκτημα, είχαν αναπτυχθεί πολύ προηγουμένως.  Η αιολική ενέργεια ήταν πολύ 
πιο φθηνή από τα φωτοβολταϊκά και πριν εφτά και δέκα και δώδεκα χρόνια.  Για το δικό μας συγκριτικό 
πλεονέκτημα, που είναι τα φωτοβολταϊκά, τώρα ήρθε η ώρα και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
καταγράφεται αυτή η μεγάλη βελτίωση που έχει γίνει σε όλα αυτά τα θέματα.  Δε λέει μόνο τα αρνητικά, 
καταγράφει και τη μεγάλη μας βελτίωση.  Με τα νομοσχέδια όντως εισάγονται καινοτομίες για τη διαφάνεια, την 
απλοποίηση, τη μείωση της γραφειοκρατίας και πιστεύω ότι και αυτό θα μας βοηθήσει στη συνέχεια.   

 Θέλω να πω για δύο σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει στο νομοσχέδιο.  Το πρώτο είναι ότι, εκτός από 
την πρόοδο για τους στόχους μας στις ΑΠΕ, η υπουργός είναι υποχρεωμένη να μας φέρνει και αναλυτική 
κατάσταση όλων των δαπανών του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας, του κρατικού προϋπολογισμού δηλαδή, 
όχι του ταμείου ΑΠΕ, πόσα δαπανώνται από όλα τα υπουργεία, είτε είναι το Υπουργείο Άμυνας, για να βάλει 
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φωτοβολταϊκά στα στρατόπεδα, είτε το Υπουργείο Παιδείας, πόσα είναι κάθε χρόνο αυτά που το κράτος θα δίνει 
από τον δικό του προϋπολογισμό, ναι, για να συγκρίνουμε και με τα έσοδα από τη δημοπράτηση των ρύπων.  
Και προσωπικά θέλω να δαπανώνται διπλάσια, όχι μόνο όσα εισπράττουμε από τη δημοπράτηση των ρύπων 
και κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο, αλλά διπλάσια.   

 Η δεύτερη αλλαγή, που δυστυχώς τώρα αυτή η τροπολογία θα την καταστρέψει, θα είναι ότι έχουμε μια 
φόρμουλα και ένα μίνιμουμ ποσό και θα μειωνόταν με το νομοσχέδιο περίπου 80% το τέλος ΑΠΕ από αύριο, 
από μεθαύριο.  Αυτό που θέλαμε να μειωθεί, το τέλος ΑΠΕ, έστω ως μια μικρή ενίσχυση για όλα τα νοικοκυριά, 
θα μειωνόταν.  Με την τροπολογία, εάν περάσει, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω αν ερμηνεύεται ότι από του 
χρόνου θα έχει κάποια μείωση, αλλά θα θέλει κανονισμούς, θα θέλει νομοτεχνικό έλεγχο και δεν ξέρω και εγώ 
πότε θα καταφέρουμε να έχουμε αυτή τη μείωση, που έπρεπε ήδη να είχαμε ψηφίσει αυτά τα νομοσχέδια και να 
είχαμε τη μείωση στο τέλος ΑΠΕ αμέσως.  Η τροπολογία καταστρέφει, θεωρώ, και μια καλή θεωρία, να υπάρχει 
μια φόρμουλα και αυτόματα να αναπροσαρμόζεται το τέλος ΑΠΕ χωρίς μεγάλες αυξομειώσεις, όπως είχαμε στο 
παρελθόν. 

 Εις ό,τι αφορά τη μείωση των ρύπων στις μεταφορές, είναι, λέω, ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών και 
του Υπουργείου Ενέργειας και όχι του ταμείου ΑΠΕ κατά την άποψή μου, που πρέπει να μείνει στον ηλεκτρισμό 
και την εξοικονόμηση ενέργειας.  Και έχουν γίνει πάρα πολλά σχέδια, αγαπητοί συνάδελφοι.  Μόλις πρόσφατα 
είχαμε το «Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω», ύψους €30 εκατομ., ξαναβγήκαν σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας στις 
επιχειρήσεις, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση τώρα τελευταία ύψους €49 εκατομ., 
ενισχύθηκαν τώρα τα σχέδια ΑΠΕ για τις κατοικίες και είναι εδώ που πρέπει να πάμε, δηλαδή στη μόνιμη μείωση 
του ηλεκτρισμού, όχι για έξι μήνες να μειωθεί 10%, αλλά για είκοσι πέντε χρόνια να μειωθεί 90% και δεν πειράζει 
που ήταν 90%, τώρα το κάναμε και 100% δηλαδή, αλλά πάλι θα είναι μια ουσιαστική μείωση. 

 Και θέλω να τελειώσω με το εξής:  Αγαπητοί συνάδελφοι, ο στόχος για την πράσινη μετάβαση είναι για το 
2050.  Πολλά από όσα ακούω, «δεν κάναμε εκείνο, δεν κάναμε τούτο» -που κάναμε πολλά και η πρόοδος 
υπάρχει και είναι πασιφανής- δε θα γίνουν όλα σε έναν χρόνο και σε δύο και σε πέντε.  Μιλάμε για το 2050 και 
προσωπικά δε θέλω να πάμε στο net zero το 2050, δηλαδή ακόμη να ρυπαίνουμε, αλλά αυτά να απορροφώνται 
από τα δάση.  Θέλω να πάμε στο απόλυτο μηδέν και νομίζω με την εξέλιξη της τεχνολογίας στην αποθήκευση 
ενέργειας, στο υδρογόνο και, ναι, και στο δίκτυο της ΑΗΚ, που θέλει αναβάθμιση, όλα αυτά μαζί μπορούν να μας 
οδηγήσουν, πιστεύω, στο απόλυτο μηδέν, δηλαδή να μη ρυπαίνουμε τίποτα, δηλαδή 100% ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.  Αλλά το 2050.  Γιατί πολλά από όσα μου λέτε είναι σαν να έχουμε την αίσθηση ότι ζητάτε να τα 
κάνουμε τώρα σε εννιά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.  Δε θα γίνουν, θα γίνουν όμως μέχρι το 2050. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, βλέπω ακόμα κι άλλους ομιλητές. 

 Βλέπω τον κ. Κυπριανού, βλέπω τον κ. Τορναρίτη. 

 Είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κύριε Τορναρίτη. 

 Κύριε Κυπριανού, απολογούμαι, είναι κάτι για το οποίο δεν έχετε καλυφθεί από τους συναδέλφους σας;  
Επειδή έχουμε πει ότι έκλεισε… 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Όχι, κυρία Πρόεδρε, σπάνια ζητώ τον λόγο, ξέρετέ το πολύ καλά, και δε θα πάρω πάνω από ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Ένα λεπτό θέλω, για να εγκωμιάσω τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κυπριανού. 

 Κύριε Τορναρίτη, ένα λεπτό και σε εσάς. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Με την ευκαιρία, να ευχαριστήσω τον κ. Κυπριανού για τα εγκώμια! 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Περίμενε να τοποθετηθώ και ύστερα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Λοιπόν, δευτερολογία και κλείνει η συζήτηση και δε θα δώσω πουθενά αλλού τον λόγο.  

 Εσείς ζητήσατε τον λόγο;  Δεν υπάρχει το όνομά σας στη λίστα των ομιλητών.  Για δευτερολογία; 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Όχι, καθόλου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, μόλις αφαίρεσα τον λόγο από τον κ. Κυπριανού και τον κ. Τορναρίτη.  Δεν υπάρχει το όνομά σας, 
κύριε Χατζηγιάννη. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Είχα την εντύπωση ότι εννά μου δώσετε τον λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θέλετε τον λόγο τελικά; 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Έτσι είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, έχει τον λόγο ο κ. Κυπριανού. 

 Κύριε Τορναρίτη, θα μιλήσετε και εσείς και ο κ. Χατζηγιάννης; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Θα μιλήσει ο κ. Χατζηγιάννης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, ο κ. Χατζηγιάννης και μετά δευτερολογία ο κ. Παπαγιάννης. 

 Κύριε Κυπριανού, σας ακούμε.  Σύντομα, σας παρακαλώ, μόνο. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Απολογούμαι, γιατί παραβιάζω τη διαδικασία της Βουλής, αλλά, επειδή σπάνια μιλώ, θεωρώ ότι έχω το 
δικαίωμα να πω δκυο λόγια.  Δκυο λόγια εννά πω, έθθα πω πολλά πράματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Εγώ θέλω να βγάλω το καπέλο στον Δημοκρατικό Συναγερμό.  Είναι πρωταθλητής σε έναν μοναδικό 
τομέα: μπορεί να μεταμορφώνεται τζιαι να λέει διαφορετικές απόψεις, ανάλογα με το πώς εξυπηρετείται ο στόχος 
της συγκεκριμένης συζήτησης.  Ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τον εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού, για 
να μη μου πει ότι είναι επί προσωπικού, να λέει: «Μα, καταλαβαίνετε ότι βιώνουμε μια κρίση η οποία ήρθε από 
το εξωτερικό; Τζιαι έντζιε έχουμε αμέτρητες δυνατότητες να κάμουμε πράματα τζιαι εν μπορούμε να βοηθήσουμε 
τον κόσμο».  Εύρετέ τα ’πού τα πρακτικά το τι είπετε, ακούω πολύ καλά τι λέει ο καθένας που βκαίνει στο βήμα.  
Το 2008 εν εβιώσαμεν μιαν παγκόσμια οικονομική κρίση;  Δεν ακούσαμε σύσσωμη την ηγεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να λέει ότι η κρίση στην Κύπρο είναι καθαρά τραπεζική;  Όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι 
έλεγε τότε, ότι η κρίση ήταν καθαρά τραπεζική.  Εμείς εφορτώσαμεν τα πάντα στη διακυβέρνηση Χριστόφια.  Το 
ένα. 

 Το δεύτερο.  Σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός τζιαι η κυβέρνησή του έχουν απέναντί τους μιαν 
αντιπολίτευση η οποία δεν είναι μόνο σκέτη άρνηση· καταθέτει προτάσεις, προσπαθεί να συμβάλει με 
προβληματισμούς που διατυπώνει τζιαι προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητική.  Ε, τότε ο 
Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν ισοπεδωτικός.  Το «ισοπεδωτικός» ίσως να μην αποδίδει πλήρως το πώς 
συμπεριφέρθηκαν, γι’ αυτό η παράκλησή μου, λίγη παραπάνω σεμνότητα δεν βλάφτει και λίγη έτσι παραπάνω 
ισορροπημένη τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κυπριανού. 

 Κύριε Χατζηγιάννη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 
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 Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αυτή η συζήτηση σήμερα ήταν επί του θέματος.  Ανακαλύψαμε παρελθόντα, 
αντεκδικήσεις κ.λπ. κ.λπ.  Ελάχιστα επί της ουσίας των τόσων μηνών συζητήσεων.  Είναι λίγο υπερβολικό, 
τραγικό και μη παραγωγικό και οφείλουμε να το σημειώσουμε αυτό το πράγμα.  Πετύχαμε όσο ποτέ άλλοτε...  
Και ο πολύ αγαπητός ο συνεργάτης ο Κώστας Κώστα θα το επιβεβαιώσει, την παρουσία και τη συνεργασία του 
οποίου πάντοτε σημειώνω -και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως, αλλά και όλους τους συναδέλφους- πετύχαμε πρόνοιες 
που πραγματικά όχι οι τεχνοκράτες αλλά οι γραφειοκράτες αυτής της πολιτείας για δεκαετίες δεν ήρθαν ποτέ να 
έχουν τη στοιχειώδη αντίληψη.  Και οι ίδιοι τα αναφέρουν αυτά.  Διασφαλίζουμε… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη) 

 Ήρεμα, Γιώργο! 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Δεν είπαμε τίποτε. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Διασφαλίζουμε ακόμα και στους ενοικιαστές, χωρίς οποιαδήποτε προϋπόθεση και όρους, να είναι 
αυτοκαταναλωτές και αυτοπαραγωγοί ενέργειας με μία απλή αίτηση.  Διασφαλίσαμε στις πολυκατοικίες να έχουν 
όλοι φωτοβολταϊκά, γιατί απλούστατα υπηρετούμε έναν στόχο με μία ξεκάθαρη προτεραιότητα.  Και ποια είναι 
αυτή η προτεραιότητα και ως απάντηση και στην ακρίβια και στην μετάβαση;  Ο ρυθμός μετάβασης στις ΑΠΕ 
είναι αυτός ο οποίος θα υποβοηθήσει την κατάσταση και το να λέμε ότι δε γίνεται τίποτε, δεν έγινε τίποτα και 
είναι όλα στο μηδέν είναι τους εαυτούς μας στο τέλος της ημέρας που κατηγορούμε και αδικούμε. 

 Διασφαλίσαμε τη δημοκρατία στα θέματα των ΑΠΕ, διασφαλίσαμε λογοδοσία και διαφάνεια.  Πότε τα 
είχατε αυτά εδώ;  Σε ποια σχέδια και της δικής σας διακυβέρνησης, αλλά και σε όλα τα σχέδια που κατά καιρούς 
εμφανίστηκαν;  Ξέρετε, φεύγω… 

(Μη ευκρινή σχόλια από την πτέρυγα του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 

 Όσο και να ειρωνεύεστε δε βοηθά! 

 Η πραγματικότητα... Και το κείμενο είναι εκεί και κάνουμε νόμους στη βάση όχι του κατηγορώ, αλλά των 
αρχών που χρειάζεται πραγματικά να χαρακτηρίζουν έναν νόμο και μάλιστα,  όταν και εφόσον έχει στόχο μια 
πολιτεία για την πράσινη μετάβαση στην αποτελεσματικότητα. 

 Κάποιοι δεν επιτρέπετε ούτε καν το τεράστιο έργο των μηνών να ακουσθεί εδώ πέρα και μπήκαμε στα 
σκύβαλα, στους μεν, στους δε κ.λπ. κ.λπ. 

 Φεύγω ιδιαίτερα απογοητευμένος από το επίπεδο… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Πού εννά φύεις τζιαι εννά πάεις; 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 …αυτής της συζήτησης της σημερινής, γιατί ανέμενα έναν σεβασμό και προς τους έντεκα συναδέλφους.  
Και προς τους έντεκα συναδέλφους! 

 Επιτρέψτε μου να πω ότι αποσύρω την τροπολογία, παρ’ όλο που αυτοί οι οποίοι νοιάζονται για γρήγορη 
μετάβαση θα είχαν ιδιαίτερη ευαισθησία και για τον ρυθμό μετάβασης και να συμπεριλάβουν και τις μεταφορές.  
Και αυτό το οποίο συμβαίνει και εξαιρούν κάποιοι τις μεταφορές από το να επιβάλουμε τέλος και να αυξήσουμε 
το Ταμείο ΑΠΕ-EΞE και κατ’ επέκταση να έχουμε δυνατότητες πρόσθετων προγραμμάτων προς όφελος και των 
μεταφορών, που υπάρχουν τεράστιες ανάγκες, για να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα, αντίθετα με τη στάση τους 
δηλώνουν άρνηση στο αναγκαίο, που είναι ο γρήγορος ρυθμός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Δευτερολογία, κύριε Παπαγιάννη, σύντομα σας παρακαλώ. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Επειδή εβάλλαν νομοσχέδια, Πρόεδρε, θα ξεκινήσω με το ότι το πρώτο που ήθελα να σχολιάσω είναι το 
ότι έχει ακουστεί ακόμα μια φορά σε αυτή την αίθουσα ότι για ένα νομοσχέδιο δεν είμαστε εντός των επιτρεπτών 
ημερομηνιών που μας έχουν καθορίσει οι Ευρωπαίοι και ότι κινδυνεύουμε με πρόστιμο.  Αυτό είναι ένα 
επιχείρημα που ακούω για πολλοστή φορά, αλλά είμαστε ιδιαίτερα επιλεκτικοί ως σώμα για το πότε κοπτόμαστε 
για τα χρονοδιαγράμματα που δεν καταφέρνει η Δημοκρατία να τηρήσει. 

 Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι έχει καταφέρει ο κ. Λουκαΐδης να κάμει μία σύνδεση, η οποία 
γι’ αυτούς που θα τον ακούσουν θεωρώ ότι είναι ένας και από τους κύριους λόγους που το κόμμα της αξιωματικής 
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αντιπολίτευσης ακολουθεί αυτή τη καθοδική πορεία.  Έχω μιλήσει δύο λεπτά στην πρωτολογία μου και έχω 
κατηγορήσει την κυβέρνηση ένα λεπτό και είκοσι δευτερόλεπτα.  Έχει μιλήσει το ΑΚΕΛ και έχει ρίξει την κύρια 
ευθύνη στις εταιρείες και έβαλε σε δεύτερη μοίρα τις φορολογίες που βάζει η κυβέρνηση στο κεφάλι των 
καταναλωτών.  Μίλησε ο κ. Ιωάννου και κατηγόρησε για τέσσερα πράγματα την κυβέρνηση.  Ο κ. Λουκαΐδης 
κατάλαβε ότι είπε ο κ. Ιωάννου ότι η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά να δίνει στους πολίτες, επειδή τα δίνει στους 
λαθρομετανάστες και δεν κατάλαβε ότι η πρόεδρος κατηγόρησε για τις υπερχρεώσεις στα καύσιμα. 

 Και, επειδή το ΑΚΕΛ μέσα από 200 000 αριστερούς που έχει αυτός ο τόπος δεν κατάφερε να βρει έναν 
υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας που να είναι από την αριστερά, έχετε αποδομηθεί πλήρως για τον 
ρόλο που επιτελείτε από την διακυβέρνησή σας και μετά, έχετε καταφέρει ακόμα και στα μάτια των αριστερών 
να μη σας πιστεύει κανένας και έχετε ευθύνη για την κατηφόρα που μας έχουν οδηγήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, κύριε Λουκαΐδη, επί προσωπικού.  Σας ακούμε. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Δεν είναι επί προσωπικού.  Επειδή εκτραπήκαμεν από τη διαδικασία, εδώ γελάμε, κυρία Πρόεδρε!. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Λοιπόν, προχωρούμε στην ψήφιση.  Είμαστε, υπενθυμίζω, στο υπ’ αριθμόν 2 θέμα… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ, επειδή δε θα δώσω ξανά τον λόγο, δώστε προσοχή.  Μη με ρωτάτε τι ψηφίζουμε.  Θα 
προχωρήσουμε γρήγορα την ψηφοφορία, γιατί ήδη έχουν περάσει δύο ώρες και δέκα λεπτά για το ίδιο θέμα.   

 Το δεύτερο θέμα λοιπόν είναι «Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών 
των Καυσίμων Νόμος του 2022».   

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σκοπός του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής.  Άρθρο 4. 

 Εξουσίες και καθήκοντα Υπουργού.  Άρθρο 5. 

 Εξουσίες και αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής.  Άρθρο 6. 

 Αρχιεπιθεωρητής, Εντεταλμένοι Επιθεωρητές και Επιθεωρητές Πλοίων.  Άρθρο 7. 

 Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης.  Άρθρο 8. 

 Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας καυσίμων.  Άρθρο 9. 

 Εντοπισμός εκτός προδιαγραφών καυσίμου.  Άρθρο 10. 

 Διαδικασίες για μη συμμορφούμενα πλοία λόγω μη διαθεσιμότητας στην αγορά κατάλληλων καυσίμων.  
Άρθρο 11. 

 Εντοπισμός εκτός προδιαγραφών καυσίμου πλοίων.  Άρθρο 12. 

 Μέθοδοι μείωσης εκπομπών.  Άρθρο 13. 

 Έγκριση μεθόδων μείωσης εκπομπών.  Άρθρο 14. 

 Δοκιμές νέων μεθόδων μείωσης των εκπομπών.  Άρθρο 15. 

 Λήψη οικονομικών μέτρων.  Άρθρο 16. 

 Υποχρεώσεις των προμηθευτών καυσίμων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  Άρθρο 
17. 

 Δυνατότητα συμβολής των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση στα οδικά οχήματα στη μείωση των 
εκπομπών.  Άρθρο 18. 

 Δυνατότητα συμβολής των προμηθευτών βιοκαυσίμων για χρήση στις αερομεταφορές στη μείωση των 
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εκπομπών.  Άρθρο 19. 

 Υποχρέωση προμηθευτών καυσίμων για χρήση ανανεώσιμων πηγών στον τομέα των μεταφορών.  Άρθρο 
20. 

 Ειδικοί κανόνες για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από 
καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών.  Άρθρο 21. 

 Κανόνες υπολογισμού μεριδίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές.  Άρθρο 22. 

 Συνεργασία αρμοδίων αρχών.  Άρθρο 23. 

 Βάση δεδομένων.  Άρθρο 24. 

 Διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις μεταφορές.  Άρθρο 25. 

 Κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και 
τα καύσιμα βιομάζας.  Άρθρο 26. 

 Υποχρέωση αρμόδιας αρχής για τα κριτήρια αειφορίας.  Άρθρο 27. 

 Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με 
εφαρμογή συστήματος ισοζυγίου μάζας.  Άρθρο 28. 

 Θέσπιση εθνικού καθεστώτος τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.  Άρθρο 29. 

 Διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες και εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα.  Άρθρο 
30. 

 Έκδοση πιστοποιητικού αειφορίας.  Άρθρο 31. 

 Υποχρεώσεις ελεγκτών και οργανισμών πιστοποίησης.  Άρθρο 32. 

 Αίτημα αρμόδιας αρχής προς την Επιτροπή για κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου.  Άρθρο 33. 

 Υπολογισμός του αντικτύπου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας στα αέρια 
θερμοκηπίου.  Άρθρο 34. 

 Υποχρέωση αρμόδιας αρχής για υποβολή εκθέσεων.  Άρθρο 35. 

 Αδικήματα και ποινές.  Άρθρο 36. 

 Διοικητικό πρόστιμο για εκτός προδιαγραφών καύσιμο σε αποθήκες εκτός της αποθήκης καυσίμων 
πλοίων επί των πλοίων.  Άρθρο 37. 

 Ιεραρχική προσφυγή εναντίον της επιβολής διοικητικού προστίμου για αποθήκες.  Άρθρο 38. 

 Διοικητικό πρόστιμο για χρήση εκτός προδιαγραφών καυσίμων πλοίων.  Άρθρο 39. 

 Ιεραρχική προσφυγή εναντίον της απαγόρευσης απόπλου και επιβολής διοικητικού προστίμου.  Άρθρο 
40. 

 Διοικητικό πρόστιμο για μη επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών.  Άρθρο 41. 

 Διοικητικό πρόστιμο για μη επίτευξη υποχρέωσης για χρήση ανανεώσιμων πηγών στον τομέα των 
μεταφορών.  Άρθρο 42. 

 Δυνατότητα Αρχιεπιθεωρητή για υπολογισμό επίτευξης στόχων για σκοπούς επιβολής προστίμου.  Άρθρο 
43. 

 Ιεραρχική προσφυγή εναντίον της επιβολής διοικητικού προστίμου για μη επίτευξη των στόχων των 
μεταφορών.  Άρθρο 44. 

 Είσπραξη διοικητικών προστίμων.  Άρθρο 45. 

 Ευθύνη αξιωματούχων υπαλλήλων και λοιπών νομικών προσώπων.  Άρθρο 46. 

 Υποχρέωση προς εχεμύθεια.  Άρθρο 47. 

 Επίδοση ειδοποιήσεων.  Άρθρο 48. 

 Εξουσία έκδοσης Κανονισμών.  Άρθρο 49. 

 Εξουσία για έκδοση Διαταγμάτων από τον Υπουργό λόγω αλλαγής στον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο ή 
προϊόντα πετρελαίου.  Άρθρο 50. 
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 Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων.  Άρθρο 51. 

 Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 52. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 52;  

 Με το κουμπί 1 δηλώνουμε την παρουσία μας και ψηφίζουμε αντιστοίχως. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τέσσερις.  Υπέρ σαράντα ψήφοι και εναντίον τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ και τρεις εναντίον, τα άρθρα 1 έως 52 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των 
Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για το σύνολο του νομοσχεδίου, παρακαλώ, και ανακοινώστε τα αποτελέσματα, μόλις είναι 
έτοιμα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τέσσερις, υπέρ σαράντα μία ψήφοι και εναντίον τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βλέπουμε και την τελική διαμόρφωση του αποτελέσματος ανά κόμμα, μαζί με τον ανεξάρτητο βουλευτή. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Mε σαράντα μία ψήφους υπέρ και τρεις εναντίον, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο*. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 3 και 4 είναι εξ αναβολής, έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί 
της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022» και «Ο 
περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει γρήγορα τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 3 θέματος είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη βελτίωση της λειτουργίας του 
Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητάς του για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση 
ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων. 

 Ο σκοπός του υπ’ αριθμόν 4 θέματος είναι η αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την 
προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την κατάργηση του υφιστάμενου περί 
Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου και την αντικατάσταση 
του με νέα νομοθεσία για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τα 
νομοσχέδια «Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας Νόμος του 2022» και «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 
* Υπέρ: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΔΗΚΟ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, 

ανεξάρτητος βουλευτής.  
  Εναντίον: ΕΛΑΜ. 
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 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τα πιο πάνω 
νομοσχέδια σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου, 1η, 15 και 29 Μαρτίου, 12 
Απριλίου και 3 Μαΐου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου 
Εσωτερικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος 
του ίδιου υπουργείου, του Γενικού Λογιστηρίου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, της Επιτροπής Προστασίας του 
Ανταγωνισμού, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Κύπρου, του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, 
της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, του 
Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου, του Συνδέσμου Συμμετεχόντων στην 
Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου, των Φίλων της Γης Κύπρου, 
του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), του Κυπριακού Συνδέσμου 
Καταναλωτών, καθώς και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. Νίκος 
Σύκας και Ηλίας Μυριάνθους, καθώς και το μη μέλος της κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. 

 Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε τα εν λόγω νομοσχέδια κατά προτεραιότητα, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α(3) του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, λόγω της 
φύσης και της σημασίας των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη βελτίωση της λειτουργίας του 
Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Ταμείο) και την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητάς του για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και την εξοικονόμηση 
ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων. 

 Ειδικότερα, στις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, 
προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η σύσταση και οι σκοποί του Ταμείου. 

2. Οι πόροι και ο προϋπολογισμός του Ταμείου. 

3. Η σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου και οι αρμοδιότητες αυτής. 

4. Οι ρυθμίσεις για την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης. 

5. Ο τρόπος διάλυσης του Ταμείου. 

6. Οι ποινές που δύναται να επιβληθούν σε περίπτωση παράβασης των προνοιών του νομοσχεδίου. 

7. Η εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου για έκδοση κανονισμών οι οποίοι δύναται να ρυθμίζουν την 
επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα εκτός του ηλεκτρισμού. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκτελεστική εξουσία, οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω της προτεινόμενης με το δεύτερο νομοσχέδιο κατάργησης του περί 
Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου [Ν. 112(Ι)/2013] και λόγω 
της ανάγκης θέσπισης ειδικής νομοθεσίας για το Ταμείο, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα 
και δεν υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τον προτεινόμενο νόμο θεσπίζεται συγκεκριμένη ορθολογική και βιώσιμη 
μεθοδολογία υπολογισμού του τέλους κατανάλωσης, το οποίο αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων του Ταμείου. 

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές». Παράλληλα, με τον 
προτεινόμενο νόμο καταργείται και αντικαθίσταται ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος [Ν. 112(Ι)/2013]. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, με τον πιο πάνω 
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προτεινόμενο νόμο θεσπίζονται μέτρα και πολιτικές για την προώθηση των ΑΠΕ και την επίτευξη των εθνικών 
στόχων αναφορικά με τη χρήση τους και συγκεκριμένα καθορίζονται κανόνες για τη χρήση των ΑΠΕ στους τομείς 
του ηλεκτρισμού, καθώς και της θέρμανσης και ψύξης.  Επιπροσθέτως, με βάση τα ίδια στοιχεία, με τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις ενδυναμώνεται ο ρόλος και η συμμετοχή των πολιτών σε θέματα ΑΠΕ και εισάγονται 
πρόνοιες για τη στήριξη της αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και τη λειτουργία κοινοτήτων 
ανανεώσιμης ενέργειας (ΚΑΕ), στα πλαίσια των οποίων πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικές αρχές 
δύναται να συμμετέχουν από κοινού στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση έργων ΑΠΕ, αποφέροντας οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην κοινότητά τους. 

 Ειδικότερα, στις πρόνοιες του δεύτερου νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η συνεισφορά της Δημοκρατίας στην επίτευξη του δεσμευτικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το έτος 2030. 

2. Τα καθεστώτα στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

3. Η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ της Δημοκρατίας και των κρατών μελών και μεταξύ της Δημοκρατίας 
και τρίτων χωρών σε έργα ΑΠΕ. 

4. Η στατιστική μεταβίβαση ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από τη Δημοκρατία σε άλλο 
κράτος μέλος ή/και αντίστροφα. 

5. Η απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και η ολοκλήρωσή 
τους εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. 

6. Η σύσταση σημείου επαφής για καθοδήγηση, πληροφόρηση και διευκόλυνση των αιτητών στο σύνολο 
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, το οποίο θα παραμένει το μοναδικό σημείο επικοινωνίας των 
αιτητών. 

7. Οι εγγυήσεις προέλευσης ενέργειας από ΑΠΕ. 

8. Η πληροφόρηση και κατάρτιση για θέματα ΑΠΕ. 

9. Το μητρώο εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ. 

10. Η προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης και η θέσπιση 
ενδεικτικού στόχου για ετήσια αύξηση 1,1% του μεριδίου ενέργειας από ΑΠΕ στον εν λόγω τομέα. 

11. Η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. 

12. Η παροχή εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο και στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
για έκδοση κανονισμών και διαταγμάτων, αντίστοιχα. 

 Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία, η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» έπρεπε να είχε 
ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.  Συναφώς, λόγω της μη εμπρόθεσμης εναρμόνισης, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2021. Επισημαίνεται ότι τα υπό 
συζήτηση νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή στις 10 Φεβρουαρίου 2022. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των πιο πάνω νομοσχεδίων το Υπουργείο Εσωτερικών, η Ελεγκτική 
Υπηρεσία, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, η 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, η ΡΑΕΚ, η Ένωση Δήμων Κύπρου, 
η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας 
Κύπρου, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου, οι Φίλοι της Γης Κύπρου, το 
Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, χωρίς να 
διαφωνούν με τη φιλοσοφία των προτεινόμενων νόμων, εξέφρασαν τις θέσεις και εισηγήσεις τους επί αυτών και 
κατέθεσαν γραπτά υπομνήματα. 

 Ειδικότερα, όσον αφορά το πρώτο νομοσχέδιο, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ, τόσο γραπτώς όσο και προφορικά, 
εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να διευκρινίζεται πως τα έσοδα του Ταμείου από την επιβολή και είσπραξη 
τέλους κατανάλωσης ηλεκτρισμού θα χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό και την εξοικονόμηση ενέργειας και τα έσοδα που θα προκύπτουν από την επιβολή 
και είσπραξη τέλους κατανάλωσης καυσίμων θα χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές, ώστε να διασφαλίζεται 
πως κάθε ποσό που θα καταβάλλεται από τους καταναλωτές ηλεκτρισμού θα επιστρέφεται σε δραστηριότητες 
που αφορούν τον ηλεκτρισμό.  Σύμφωνα με τον ίδιο, με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγονται αδικαιολόγητες 
αυξήσεις των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος και η άνιση μεταχείριση και επιβάρυνση των καταναλωτών 
ηλεκτρισμού.  Περαιτέρω, εισηγήθηκε η διαδικασία επιβολής και είσπραξης τέλους κατανάλωσης καυσίμων να 
μη ρυθμίζεται με κανονισμούς, αλλά να προβλέπεται στο νομοσχέδιο κατά τον ίδιο τρόπο που ρυθμίζεται η 
διαδικασία επιβολής και είσπραξης τέλους κατανάλωσης για τον ηλεκτρισμό, ώστε να μη συνεπάγεται ότι το 
τέλος κατανάλωσης που επιβάλλεται σε καταναλωτές ηλεκτρισμού ενδέχεται να επιστραφεί υπό τη μορφή 
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χορηγίας σε δραστηριότητες μεταφορών. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέφρασε επιφυλάξεις όσον αφορά 
τις πιο πάνω εισηγήσεις επισημαίνοντας ότι δεν προκύπτει ανάγκη διαχωρισμού των εσόδων που προκύπτουν 
από κάθε τέλος κατανάλωσης, εφόσον η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επεκτείνεται 
και στις μεταφορές. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι στα δημόσια οικονομικά δεν προβλέπεται η 
ευχέρεια συσχέτισης εσόδων και δαπανών και ότι όλοι οι οικονομικοί πόροι κατατίθενται σε ένα ταμείο. 

 Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου εισηγήθηκαν όπως στην 
Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΟΕΒ ή συνδέσμων σχετικών με τις ΑΠΕ με 
σκοπό την ενίσχυση της δημοκρατίας και της διαφάνειας, αντίστοιχα. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κυπριακού 
Συνδέσμου Καταναλωτών εισηγήθηκε όπως στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος του εν λόγω 
συνδέσμου. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διαφώνησε με τις πιο πάνω 
εισηγήσεις και ειδικότερα ανέφερε ότι ο ρόλος της πιο πάνω επιτροπής είναι η οικονομική διαχείριση του Ταμείου, 
ενώ τα σχέδια χορηγιών που θα προκηρυχθούν και οι δράσεις του Ταμείου εγκρίνονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο.  Συναφώς, εξέφρασε την άποψη ότι δεν ενδείκνυται να συμμετέχει σε αυτή εκπρόσωπος των 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε θέματα ΑΠΕ λόγω ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων. 

 Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου και του Ενεργειακού 
Γραφείου Κύπρου εισηγήθηκαν όπως απαλειφθούν οι πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου που προβλέπουν τη 
χρηματοδότηση από το Ταμείο κοινών έργων μεταξύ της Δημοκρατίας και τρίτων χωρών και κοινών καθεστώτων 
στήριξης, καθώς και δράσεων σχετικών με τη στατιστική μεταβίβαση συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές από ένα άλλο κράτος μέλος προς τη Δημοκρατία. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δήλωσε ότι η δημιουργία κοινών 
έργων μεταξύ της Δημοκρατίας και τρίτων χωρών και κοινών καθεστώτων στήριξης θα αποβεί προς όφελος της 
Κύπρου μέσω της στατιστικής μεταβίβασης. 

 Οι εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, της ΟΕΒ και του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας Κύπρου εισηγήθηκαν όπως στο Ταμείο κατατίθεται ένα μέρος των εσόδων που προκύπτουν από τη 
δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παραχωρούνται στη Δημοκρατία. 

 O εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δεν εξέφρασε οποιεσδήποτε 
επιφυλάξεις όσον αφορά την πιο πάνω εισήγηση. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με βάση το σύνταγμα και τον περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο όλα τα έσοδα της Δημοκρατίας κατατίθενται 
στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι με βάση το άρθρο 167 του συντάγματος ο 
Υπουργός Οικονομικών, αφού λάβει τις προβλέψεις κάθε υπουργείου και ανεξάρτητης υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, καταρτίζει τον κρατικό προϋπολογισμό και συναφώς οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει αναφορικά 
με θέματα χρηματοδότησης του Ταμείου από κρατικούς πόρους θα εξεταστεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 
του Ταμείου και του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού. 

 Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εισηγήθηκε όπως το τέλος κατανάλωσης 
επιβάλλεται επί της καθαρής εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, ήτοι επί της ποσότητας που εισάγεται 
μείον την ποσότητα που εξάγεται από το δίκτυο, αντί επί του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που εισάγεται 
στο δίκτυο, ανεξάρτητα από το εάν αυτό υπόκειται σε οποιαδήποτε συμφωνία συμψηφισμού, όπως προβλέπεται 
στο πρώτο νομοσχέδιο, ώστε η επιβολή τέλους να μη λειτουργεί ως αντικίνητρο για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις περιπτώσεις καταναλωτών που είναι ενταγμένοι στο σχέδιο 
συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering).  

 Οι εκπρόσωποι της ΡΑΕΚ και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου συμφώνησαν με την πιο πάνω εισήγηση 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δήλωσε ότι το συνολικό ετήσιο 
κόστος που μπορεί να προκύψει από το τέλος κατανάλωσης είναι ελάχιστο, συνεπώς δε θεωρείται αντικίνητρο 
για κάποιον να ενταχθεί στο σχέδιο συμψηφισμού μετρήσεων.  Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι το Ταμείο, πέρα από 
την προώθηση έργων ΑΠΕ, στοχεύει στην προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και ως εκ τούτου το 
τέλος κατανάλωσης πρέπει να λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας για την κατανάλωση ενέργειας. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του πρώτου νομοσχεδίου τα ζητήματα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο 
εκτενέστερης συζήτησης από την επιτροπή επικεντρώνονται κυρίως στα ακόλουθα: 

1. Την προτεινόμενη χρηματοδότηση από το Ταμείο κοινών έργων μεταξύ της Δημοκρατίας και τρίτων 
χωρών και κοινών καθεστώτων στήριξης, καθώς και δράσεων σχετικών με τη στατιστική μεταβίβαση 
συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από ένα άλλο κράτος μέλος προς τη 
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Δημοκρατία. 

2. Την προβλεπόμενη δυνατότητα έκδοσης κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση της 
επιβολής και είσπραξης τέλους κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα εκτός του ηλεκτρισμού και την 
προτεινόμενη αξιοποίηση των εσόδων που προέρχονται από την είσπραξη του εν λόγω τέλους για 
σκοπούς χρηματοδότησης των σχεδίων χορηγιών και κάλυψης των λειτουργικών και λοιπών εξόδων του 
Ταμείου.  

3. Το ενδεχόμενο διαχωρισμού των εσόδων που προκύπτουν από την επιβολή και είσπραξη τέλους 
κατανάλωσης ηλεκτρισμού, με σκοπό την αξιοποίησή τους για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται μόνο με τον ηλεκτρισμό και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και των εσόδων που 
προκύπτουν από την επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης καυσίμων, με σκοπό την αξιοποίησή 
τους για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται μόνο με τις μεταφορές. 

4. Το ενδεχόμενο κατάθεσης στο Ταμείο μέρους των εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τα οποία παραχωρούνται στη Δημοκρατία. 

5. Τη συμπερίληψη μακροπρόθεσμου πλάνου στον προϋπολογισμό του Ταμείου σε σχέση με την παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης σε επενδύσεις και δραστηριότητες, το οποίο θα καλύπτει τουλάχιστον τα 
επόμενα τρία (3) έτη. 

6. Τη συγκρότηση και σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου. 

7. Τον προτεινόμενο τρόπο επιβολής του τέλους κατανάλωσης και κατά πόσο αυτό θα επιβάλλεται επί του 
συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνεται από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από 
το εάν αυτό υπόκειται σε οποιαδήποτε συμφωνία συμψηφισμού. 

 Με βάση τα πιο πάνω η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου, ώστε σε αυτό να 
διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Απάλειψη των προνοιών του νομοσχεδίου που προβλέπουν τη χρηματοδότηση από το Ταμείο κοινών 
έργων μεταξύ της Δημοκρατίας και τρίτων χωρών και κοινών καθεστώτων στήριξης, καθώς και δράσεων 
σχετικών με τη στατιστική μεταβίβαση συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από 
ένα άλλο κράτος μέλος προς τη Δημοκρατία. 

2. Συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και εκπροσώπου των καταναλωτών, κατόπιν εισήγησης των 
νόμιμα συσταθέντων οργανισμών ή συνδέσμων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές. 

3. Επιβολή του τέλους κατανάλωσης επί της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που εισάγεται στο δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας μείον την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που εξάγεται από το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας, αντί επί του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που εισάγεται στο δίκτυο, ανεξάρτητα από το 
εάν αυτό υπόκειται σε οποιαδήποτε συμφωνία συμψηφισμού. 

4. Απάλειψη των προνοιών που προβλέπουν τη δυνατότητα έκδοσης κανονισμών από το Υπουργικό 
Συμβούλιο για τη ρύθμιση της επιβολής και είσπραξης τέλους κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα εκτός 
του ηλεκτρισμού και τη χρησιμοποίηση των εσόδων που προέρχονται από την είσπραξη του εν λόγω 
τέλους για σκοπούς χρηματοδότησης των σχεδίων χορηγιών και κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών 
εξόδων του Ταμείου. 

5. Απάλειψη της πρόνοιας που προβλέπει την παροχή, μέσω σχεδίων χορηγιών που χρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο, οικονομικών κινήτρων υπό τη μορφή χορηγίας ή/και επιδότησης για την παραγωγή ή/και 
κατανάλωση προηγμένων βιοκαυσίμων ή βιοκαυσίμων από απόβλητα για τις μεταφορές. 

6. Προσθήκη πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι, εφόσον αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
οι πόροι του Ταμείου θα προέρχονται μεταξύ άλλων από ένα μέρος των εσόδων που προκύπτουν από τη 
δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς όφελος της Δημοκρατίας και ότι το 
συντομότερο δυνατόν μετά το τέλος κάθε έτους η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου οφείλει να 
ενημερώνει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 
τελικό ποσό που κατατέθηκε στο Ταμείο από τα εν λόγω έσοδα. 

7. Προσθήκη πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι οι πόροι του Ταμείου προέρχονται και από την 
εκμετάλλευση των πιστοποιητικών εγγυήσεως προέλευσης κάθε τεχνολογίας των συστημάτων ΑΠΕ, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων με εγγυημένη σταθερή τιμή (Feed In Tariff). 

8. Προσθήκη πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι το ύψος του τέλους κατανάλωσης δε δύναται να είναι 
μικρότερο από 0,12 του ευρωσέντ ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας. 

9. Συμπερίληψη στον προϋπολογισμό του Ταμείου μακροπρόθεσμου πλάνου όσον αφορά την παροχή 
χρηματοδοτικής στήριξης σε επενδύσεις και δραστηριότητες, το οποίο θα καλύπτει τουλάχιστον τα 
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επόμενα τρία (3) έτη. 

10. Εκ των προτέρων ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού και της ΡΑΕΚ για θέματα που αφορούν επενδύσεις τυχόν αποθεμάτων του Ταμείου. 

11. Παροχή διοικητικής υποστήριξης στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου από το προσωπικό του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου οι εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διαφώνησαν με τις τροποποιήσεις που επέφερε η επιτροπή όπως αυτές 
αναφέρονται στα σημεία 3, 4 και 5 πιο πάνω. 

 Ειδικότερα, όσον αφορά την τροποποίηση της πρόνοιας αναφορικά με την επιβολή του τέλους 
κατανάλωσης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε γραπτό υπόμνημά του 
που απέστειλε στην επιτροπή επισήμανε ότι ενδεχόμενη εξαίρεση συγκεκριμένης ομάδας καταναλωτών από την 
καταβολή τέλους κατανάλωσης μεταφέρει το βάρος εξασφάλισης των απαιτούμενων χρηματικών πόρων του 
Ταμείου στους μη αυτοπαραγωγούς και δυνατόν να επηρεάσει τη δυνατότητα εκπλήρωσης των στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πιο πάνω εξαίρεση είναι κοινωνικά άδικη για τους ακόλουθους 
λόγους: 

1. Το βάρος εξασφάλισης των απαιτούμενων χρηματικών πόρων του Ταμείου θα μεταφερθεί σε 
καταναλωτές οι οποίοι για διάφορους τεχνικούς ή/και οικονομικούς λόγους δεν είναι σε θέση να 
εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα στο υποστατικό τους. 

2. Σημαντικό μέρος των αυτοπαραγωγών έχουν ήδη επωφεληθεί χορηγίας από το Ταμείο και ο αριθμός 
αυτών αυξάνεται, λόγω του ότι τα σχέδια χορηγιών του Ταμείου παραμένουν σε ισχύ. Ως εκ τούτου, θα 
ήταν ιδιαίτερα παράδοξο αν από τη συνεισφορά στο Ταμείο εξαιρεθούν όσοι έχουν ήδη επωφεληθεί από 
τους πόρους του Ταμείου. 

3. Ο αριθμός των αυτοπαραγωγών αυξάνεται με σημαντικούς ρυθμούς και οι εγκαταστάσεις net-metering 
αναμένεται ότι τα επόμενα χρόνια θα πολλαπλασιαστούν. 

 Όσον αφορά το δεύτερο νομοσχέδιο, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ εισηγήθηκε όπως παρασχεθεί στη ΡΑΕΚ η 
αρμοδιότητα έκδοσης ρυθμιστικών αποφάσεων για την προώθηση και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των ΚΑΕ 
και τη συμμετοχή των τελικών πελατών σε αυτές, αντί αυτά να ρυθμίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται από 
το Υπουργικό Συμβούλιο.  Ειδικότερα, για σκοπούς υποστήριξης της πιο πάνω άποψης ανέφερε τα ακόλουθα: 

1. Οι ΚΑΕ, οι οποίες προβλέπονται από την Οδηγία 2018/2001, έχουν την εξουσία να παράγουν, να 
αποθηκεύουν, να καταναλώνουν, να διανέμουν και να πωλούν ενέργεια, δηλαδή είναι ελεύθερες να 
δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε πτυχή της αγοράς ενέργειας, καθώς και να μοιράζονται την ενέργεια 
που παράγεται με τα μέλη τους, ενώ οι ενεργειακές κοινότητες πολιτών (ΕΚΠ), οι οποίες προβλέπονται 
από την Οδηγία 2019/944, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της ενέργειας που αφορούν 
παραγωγή, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, κατανάλωση, συγκέντρωση, αποθήκευση ή 
υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, υπηρεσίες 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ή παροχή άλλων ενεργειακών υπηρεσιών στα μέλη τους. 

2. Τα πιο πάνω προϋποθέτουν ότι η σκοπιμότητα και η δυνατότητα εφαρμογής των ΚΑΕ και των ΕΚΠ 
επηρεάζονται άμεσα από τα ενεργειακά ρυθμιστικά πλαίσια, την προστασία των μελών της κοινότητας σε 
θέματα τιμολόγησης και αυτοκατανάλωσης, την ωριμότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την 
αλληλεπίδρασή τους με τους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά, καθώς και την ικανότητά τους να 
πληρούν τις τεχνητές απαιτήσεις που προϋποθέτουν την ομαλή λειτουργία τους ως μέρος του ηλεκτρικού 
δικτύου. Συναφώς, οι πιο πάνω κοινότητες δε δύναται να επιτύχουν τους αναμενόμενους στόχους τους 
χωρίς υποστήριξη και καθορισμό σχετικού κανονιστικού πλαισίου από τη ΡΑΕΚ, η οποία ρυθμίζει και τους 
υπόλοιπους παράγοντες που αλληλοεπιδρούν από κοινού.   

3. Με βάση το άρθρο 122 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου η ΡΑΕΚ με ρυθμιστική 
απόφαση καθορίζει ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ΕΚΠ και επομένως δε δύναται για παρόμοιας 
φύσης θέματα το ρυθμιστικό πλαίσιο να καθορίζεται από άλλη οντότητα, καθότι υπάρχει ο κίνδυνος 
αλληλοσυγκρουόμενων ρυθμίσεων και πρόκλησης σύγχυσης ως προς τον χειρισμό και την εφαρμογή των 
δικαιωμάτων και του κανονιστικού πλαισίου.  

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διαφώνησε με την πιο πάνω 
εισήγηση, καθότι, σύμφωνα με τον ίδιο, στο δεύτερο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες αναφορικά με τις 
ΚΑΕ οι οποίες δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του δεύτερου νομοσχεδίου τα ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο 
εκτενέστερης συζήτησης από την επιτροπή επικεντρώνονται κυρίως στα ακόλουθα: 

1. Τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, την παραγωγή ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη από ανανεώσιμες πηγές και τη 
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διαδικασία μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμα, βιορευστά, καύσιμα βιομάζας ή άλλα ενεργειακά 
προϊόντα και σε ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα και καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης 
και στο ενδεχόμενο μείωσης των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. 

2. Την αρμοδιότητα καθορισμού του πλαισίου για την προώθηση και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των 
ΚΑΕ και τη συμμετοχή των τελικών πελατών σε αυτές. 

3. Την πρόνοια που προβλέπει την από κοινού συμμετοχή των αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές για δική τους κατανάλωση, η αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η 
πώληση της πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

4. Την πρόνοια που προβλέπει την επικύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης με τα ίδια ευρήματα, τις 
ίδιες αιτιολογίες και το ίδιο διατακτικό, σε περίπτωση που ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας δεν έχει αποφανθεί επί της προσφυγής που ασκήθηκε ενώπιόν του εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας. 

5. Τη διασφάλιση του δικαιώματος των ενοικιαστών για αυτοκατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

6. Το ενδεχόμενο απλούστευσης της διαδικασίας αδειοδότησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων επί του κελύφους υφιστάμενης οικοδομής.  

 Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο 
του δεύτερου νομοσχεδίου, ώστε σε αυτό να διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Τροποποίηση των προνοιών που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την παραγωγή ενέργειας για θέρμανση 
ή ψύξη από ανανεώσιμες πηγές και τη διαδικασία μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμα, βιορευστά, 
καύσιμα βιομάζας ή άλλα ενεργειακά προϊόντα και σε ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα και καύσιμα 
μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης ως ακολούθως: 

α. Προσθήκη πρόνοιας για τη διασφάλιση από τις εμπλεκόμενες αρχές της εφαρμογής αναλογικών 
και αναγκαίων διαδικασιών έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας που εφαρμόζονται 
στους σταθμούς και τα σχετικά δίκτυα μεταφοράς και διανομής για την αποθήκευση ενέργειας. 

β. Καθορισμός χρονικού περιθωρίου επτά (7) μηνών μεταξύ άλλων για τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων από τις εμπλεκόμενες αρχές για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με ταχείες 
διαδικασίες και καθορισμός προβλέψιμων χρονοδιαγραμμάτων. 

γ. Καθορισμός ενός σημείου επαφής το οποίο καλείται ως «Υπηρεσία Ενιαίας Εξυπηρέτησης» για 
σκοπούς μεταξύ άλλων συντονισμού, παροχής καθοδήγησης και διευκόλυνσης του συνόλου της 
διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης. 

δ. Μείωση της μέγιστης χρονικής διάρκειας της διαδικασίας αδειοδότησης των σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής από δύο (2) έτη σε επτά (7) μήνες και προσθήκη της υποχρέωσης εξέτασης 
της πληρότητας της σχετικής αίτησης κατά την ημέρα κατάθεσής της. 

ε. Μείωση της μέγιστης χρονικής διάρκειας της διαδικασίας αδειοδότησης των εγκαταστάσεων 
ανανεώσιμων πηγών με δυναμικότητα ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη από 150 kW από ένα (1) 
έτος σε τέσσερις (4) μήνες. 

στ. Μείωση της μέγιστης χρονικής διάρκειας παράτασης της διαδικασίας αδειοδότησης τόσο των 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής όσο και των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών με δυναμικότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη από 150 kW από ένα (1) έτος σε τρεις (3) μήνες. 

ζ. Μείωση της μέγιστης συνολικής χρονικής διάρκειας των διαδικασιών χορήγησης αδειών για τη 
διευκόλυνση της ανανέωσης της ενεργειακής πηγής υφιστάμενων σταθμών παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και της δυνατότητας παράτασής τους από ένα (1) έτος σε τέσσερις 
(4) μήνες. 

η. Μείωση του χρονικού περιθωρίου παροχής γνωμοδότησης από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές όσον 
αφορά τις ενδεχόμενες σοβαρές αρνητικές περιβαλλοντικές ή κοινωνικές επιπτώσεις έργου 
ανανέωσης της ενεργειακής πηγής υφιστάμενων σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές από έξι (6) σε τρεις (3) μήνες. 

θ. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που ρυθμίζουν τα 
χρονοδιαγράμματα των διαδικασιών αδειοδότησης θα υπερισχύουν των διατάξεων οποιωνδήποτε 
άλλων σχετικών νόμων ή κανονισμών, διαταγμάτων, αποφάσεων ή γνωστοποιήσεων που 
εκδίδονται δυνάμει αυτών. 

2. Δημοσιοποίηση και κοινοποίηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων της τριετούς αξιολόγησης της 
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αποτελεσματικότητας των εθνικών καθεστώτων στήριξης για ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

3. Παροχή δυνατότητας έκδοσης ρυθμιστικών αποφάσεων από τη ΡΑΕΚ για την παροχή ευνοϊκού πλαισίου 
για την προώθηση και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των ΚΑΕ και τη συμμετοχή των τελικών πελατών 
σε αυτές. 

4. Παροχή δυνατότητας έκδοσης κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο για θέματα που αφορούν 
ανάπτυξη έργων από ανανεώσιμες πηγές, που δεν αφορούν ηλεκτροπαραγωγή, από ΚΑΕ και θέσπισης 
καθεστώτων στήριξης αναφορικά με ΚΑΕ. 

5. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση κτιρίων ή/και πολυκατοικιών, η εγκατάσταση 
που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για αυτοκατανάλωση σε κοινόχρηστο χώρο για 
τις ανάγκες του κτιρίου ή/και των μονάδων δύναται να υλοποιηθεί με εξασφάλιση της συγκατάθεσης των 
ιδιοκτητών στους οποίους ανήκει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ιδιοκτησίας, νοουμένου ότι η 
εν λόγω εγκατάσταση δε θα επηρεάζει την άνετη κάρπωση των υπόλοιπων ιδιοκτητών. 

6. Απάλειψη της πρόνοιας που προβλέπει την επικύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης με τα ίδια 
ευρήματα, τις ίδιες αιτιολογίες και το ίδιο διατακτικό, σε περίπτωση που ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας δεν έχει αποφανθεί επί της προσφυγής που ασκήθηκε ενώπιόν του εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας. 

7. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η ΡΑΕΚ δύναται να εκδώσει απόφαση ή ρυθμιστική απόφαση 
η οποία να διασφαλίζει το δικαίωμα των ενοικιαστών για αυτοκατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές. 

8. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η ΡΑΕΚ διασφαλίζει την απλούστευση της διαδικασίας 
αδειοδότησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων επί του κελύφους υφιστάμενης οικοδομής, η 
οποία διεκπεραιώνεται μεταξύ ΡΑΕΚ και Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και ολοκληρώνεται εντός ενός 
(1) μηνός.  

9. Προσθήκη πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, οφείλει να ενημερώνει την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την πορεία υλοποίησης 
της συνεισφοράς της Δημοκρατίας στην επίτευξη του δεσμευτικού στόχου της Ένωσης και προς τούτο 
υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, αναλυτική κατάσταση 
όλων των δαπανών που διενεργήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό για σκοπούς εξοικονόμησης 
ενέργειας, προώθησης των ΑΠΕ, καθώς και άλλων δαπανών που στοχεύουν άμεσα ή έμμεσα στη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

 Σημειώνεται ότι κατά την περαιτέρω συζήτηση του δεύτερου νομοσχεδίου οι εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υπουργείου Εσωτερικών εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τις πιο 
πάνω τροποποιήσεις των προνοιών του νομοσχεδίου που επέφερε η επιτροπή αναφορικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
την παραγωγή ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη από ανανεώσιμες πηγές και τη διαδικασία μεταποίησης της 
βιομάζας σε βιοκαύσιμα, βιορευστά, καύσιμα βιομάζας ή άλλα ενεργειακά προϊόντα και σε ανανεώσιμα υγρά και 
αέρια καύσιμα και καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης. 

 Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διαφώνησαν με την 
τροποποίηση που αφορά την παροχή δυνατότητας στη ΡΑΕΚ να εκδίδει ρυθμιστικές αποφάσεις για την παροχή 
ευνοϊκού πλαισίου για την προώθηση και διευκόλυνση της ανάπτυξης των ΚΑΕ και τη συμμετοχή των τελικών 
πελατών σε αυτές. 

 Σε μεταγενέστερο στάδιο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
εισηγήθηκε στην επιτροπή όπως το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου οι εμπλεκόμενες αρχές οφείλουν να 
λάβουν τα δέοντα μέτρα, για να εξασφαλίσουν μεταξύ άλλων την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών 
τους, καθοριστεί στους δεκαοκτώ (18) μήνες.  

 Επιπροσθέτως, ο ίδιος εκπρόσωπος, αναφορικά με την απόφαση της επιτροπής για μείωση των 
χρονοδιαγραμμάτων της διαδικασίας αδειοδότησης, επισήμανε ότι τα χρονοδιαγράμματα που έθεσε η επιτροπή 
κρίνονται ιδιαίτερα περιοριστικά, δεδομένου ότι η διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες 
από τη βεβαίωση παραλαβής αίτησης μέχρι την κοινοποίηση του αποτελέσματος στον αιτητή και, σε περίπτωση 
που θεσπιστούν τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα, ενδέχεται να προκύψουν οι ακόλουθες αρνητικές συνέπειες: 

1. Άσκηση προσφυγών εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας από τους επηρεαζόμενους αιτητές λόγω της 
μη δυνατότητας τήρησης των εν λόγω χρονοδιαγραμμάτων από τις εμπλεκόμενες αρχές. 

2. Αύξηση του διοικητικού κόστους των εμπλεκόμενων αρχών αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ και ενδεχομένως 
μείωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

3. Αποτυχία της όλης προσπάθειας απλοποίησης και επιτάχυνσης των διοικητικών διαδικασιών 
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αδειοδότησης έργων ΑΠΕ λόγω επιβολής μη εφικτών χρονοδιαγραμμάτων.  

 Εν κατακλείδι, ο ίδιος εκπρόσωπος εισηγήθηκε όπως τα χρονοδιαγράμματα μειωθούν σε σχέση με αυτά 
που προβλέπονταν αρχικά στο νομοσχέδιο, όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή, κατά είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%), ώστε να είναι εφικτή η τήρησή τους από τις εμπλεκόμενες αρχές.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του πρώτου 
και δεύτερου νομοσχεδίου, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με βάση τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή τους στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εδώ είχαμε τις τροπολογίες του κ. Χατζηγιάννη, τις οποίες αποσύρατε, σωστά; 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Εναπομένει η προτεινόμενη τροπολογία των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, όπως βεβαίως και του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Και της ΕΔΕΚ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σωστά, και της ΕΔΕΚ.  Πολύ ωραία. 

 Άρα, έχουμε μία κοινή τροπολογία Οικολόγων, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ για το συγκεκριμένο θέμα.   

 Θα θέσω σε ψήφιση πρώτα την τροπολογία.   

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Δεν είμαστε και η ΔΗΠΑ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μόλις έχω πει ότι συμπεριλαμβάνεται και η ΕΔΕΚ. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Και η ΔΗΠΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και η ΔΗΠΑ, πολύ ωραία.  Άρα, όλα τα κόμματα εκτός ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κ. Χαράλαμπου Θεόπεμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών, Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 

Δυνάμεις, Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, 
του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών 

Δυνάμεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022» 

1. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 11 του νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί το εδάφιο (4) 
αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 

«(4) Το ύψος του επιβλητέου τέλους κατανάλωσης για κάθε καταναλωτή ηλεκτρισμού από την 1η 
Ιανουάριου κάθε έτους υπολογίζεται από τον Υπουργό βάσει του εδαφίου (2) και ακολούθως κατατίθεται 
με Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων: 

  Νοείται ότι το ύψος του τέλους κατανάλωσης που θα ισχύσει κατά το επόμενο έτος εγκρίνεται πριν 
από την έναρξη του εν λόγω έτους: 

  Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος 
υπολογισμός ή/και έγκριση του επιβλητέου τέλους κατανάλωσης πριν από την έναρξη του οικείου έτους, 
συνεχίζεται η εφαρμογή του τέλους κατανάλωσης που ίσχυε κατά το αμέσως προηγούμενο έτος μέχρι την 
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έγκριση του τέλους κατανάλωσης που θα ισχύσει κατά το υπό αναφορά έτος και, σε τέτοια περίπτωση, το 
τέλος κατανάλωσης του υπό αναφορά έτους εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προβλεπόμενων στο παρόν εδάφιο Κανονισμών.». 

2.  Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 15 του νομοσχεδίου, ώστε να αριθμηθεί το κείμενο αυτού 
σε εδάφιο (1) και να προστεθεί αμέσως μετά το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) 
του άρθρου 11, οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) Κανονισμοί προβλέπουν για το ύψος του επιβλητέου 
τέλους κατανάλωσης.». 

Σημείωση: 

 Με τις προτεινόμενες τροπολογίες το ύψος του τέλους κατανάλωσης, αφότου υπολογιστεί από τον 
Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας βάσει της προβλεπόμενης μεθοδολογίας, κατατίθεται με 
κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, έχουν επεξηγηθεί οι τροπολογίες, οπόταν είμαστε έτοιμοι για την ψήφιση; 

 Να ετοιμαστεί η κάρτα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την πρώτη τροπολογία.  Δηλώνουμε την 
παρουσία μας και ψηφίζουμε υπέρ ή εναντίον της τροπολογίας, όπως ακριβώς έχει επεξηγηθεί και διαμορφωθεί 
εκ μέρους όλων των πολιτικών κομμάτων, εκτός Δημοκρατικού Συναγερμού και ΕΛΑΜ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τέσσερις, υπέρ είκοσι εννέα και εναντίον δεκατέσσερις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ και δεκατέσσερις ψήφους εναντίον, η πρώτη τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τέσσερις, υπέρ είκοσι εννέα και εναντίον δεκατέσσερις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ και δεκατέσσερις ψήφους εναντίον, η δεύτερη τροπολογία εγκρίνεται. 

 Οπόταν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 3 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2.  

 Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.  Άρθρο 3. 

 Σκοπός του Ταμείου.  Άρθρο 4. 

 Χρηματοδοτήσεις που απαιτούν έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.  Άρθρο 5. 

 Πόροι και προϋπολογισμός του Ταμείου.  Άρθρο 6. 

 Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου.  Άρθρο 7. 

 Αρμοδιότητες της Επιτροπής.  Άρθρο 8. 

 Συνεδρίες της Επιτροπής και διαδικασία.  Άρθρο 9. 

 Γραμματέας της Επιτροπής.  Άρθρο 10. 

 Επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης.  Άρθρο 11. 

 Διάλυση του Ταμείου.  Άρθρο 12. 

 Αδικήματα και ποινές.  Άρθρο 13. 

 Μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 14. 

 Έκδοση Κανονισμών.  Άρθρο 15. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ψηφίζουμε, παρακαλώ. 

 Είμαστε στο υπ’ αριθμόν 3 νομοσχέδιο, που είναι «Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022». 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 15; 

 Τα αποτελέσματα, κύριε Γεωργίου, αν είμαστε έτοιμοι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τέσσερις και είναι ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι ομόφωνο.  Με σαράντα τέσσερις παρόντες και παρούσες και σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, τα 
άρθρα 1 έως 15 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για το σύνολο του νομοσχεδίου, παρακαλώ, και ανακοινώστε τα αποτελέσματα, μόλις είναι 
έτοιμα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τέσσερις, υπέρ σαράντα τρεις, εναντίον μία ψήφος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις παρόντες, σαράντα τρεις ψήφους υπέρ και μία ψήφο εναντίον… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Μπορείτε να διορθώσετε την ψήφο σας, κύριε Πάζαρε. 

 Ωραία, έχει διορθωθεί.  Θα το περάσουμε στο σύστημα, γίνονται και αυτά. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Οπόταν, με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ.  Ομόφωνα το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 4 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σκοπός του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 4. 

 Δεσμευτικός συνολικός στόχος σε επίπεδο Ένωσης για το έτος 2030.  Άρθρο 5. 

 Καθεστώτα στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  Άρθρο 6. 

 Συμμετοχή παραγωγών άλλων κρατών μελών σε καθεστώτα στήριξης της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.  Άρθρο 7. 

 Σταθερότητα της χρηματοδοτικής στήριξης.  Άρθρο 8. 

 Υπολογισμός του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  Άρθρο 9. 

 Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις 
στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ των κρατών μελών.  Άρθρο 10. 

 Κοινά έργα μεταξύ της Δημοκρατίας και κρατών μελών.  Άρθρο 11. 

 Επιπτώσεις των κοινών έργων μεταξύ κρατών μελών.  Άρθρο 12. 

 Κοινά έργα μεταξύ Δημοκρατίας και τρίτων χωρών.  Άρθρο 13. 
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 Επιπτώσεις των κοινών έργων μεταξύ Δημοκρατίας και τρίτων χωρών.  Άρθρο 14. 

 Κοινά καθεστώτα στήριξης.  Άρθρο 15. 

 Αύξηση δυναμικότητας.  Άρθρο 16. 

 Διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας.  Άρθρο 17. 

 Οργάνωση και διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης.  Άρθρο 18. 

 Πληροφόρηση και κατάρτιση.  Άρθρο 19. 

 Τεχνικές προδιαγραφές.  Άρθρο 20. 

 Υποχρεώσεις ενσωμάτωσης και ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Άρθρο 21. 

 Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια.  Άρθρο 22. 

 Εγγυήσεις προέλευσης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.  Άρθρο 23. 

 Εγγυήσεις προέλευσης και καθεστώτα στήριξης.  Άρθρο 24. 

 Περιγραφή εγγυήσεων προέλευσης.  Άρθρο 25. 

 Έκδοση εγγυήσεων προέλευσης.  Άρθρο 26. 

 Ανάκληση ή τροποποίηση εγγύησης προέλευσης.  Άρθρο 27. 

 Μεταβίβαση εγγύησης προέλευσης.  Άρθρο 28. 

 Ακύρωση εγγυήσεων προέλευσης.  Άρθρο 29. 

 Τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης.  Άρθρο 30. 

 Αμοιβαία αναγνώριση εγγυήσεων προέλευσης.  Άρθρο 31. 

 Εποπτεία διαδικασίας έκδοσης, τροποποίησης, ανάκλησης, μεταβίβασης και ακύρωσης εγγυήσεων 
προέλευσης.  Άρθρο 32. 

 Έκδοση Κανονισμών και αποφάσεων σχετικά με τις εγγυήσεις προέλευσης.  Άρθρο 33. 

 Ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη θέρμανση και στην ψύξη.  Άρθρο 34. 

 Τηλεθέρμανση και τηλεψύξη.  Άρθρο 35. 

 Μητρώο εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Άρθρο 36. 

 Κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας.  Άρθρο 37. 

 Αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  Άρθρο 38. 

 Εξουσίες επιθεώρησης και ελέγχου.  Άρθρο 39. 

 Παροχή πληροφοριών στην αρμόδια αρχή.  Άρθρο 40. 

 Εξουσία επιβολής διοικητικών προστίμων.  Άρθρο 41. 

 Ιεραρχική προσφυγή.  Άρθρο 42. 

 Επίδοση απόφασης και επικοινωνία.  Άρθρο 43. 

 Αδικήματα και ποινές.  Άρθρο 44. 

 Διατάγματα.  Άρθρο 45. 

 Έκδοση Κανονισμών.  Άρθρο 46. 

 Υποχρέωση προς εχεμύθεια.  Άρθρο 47. 

 Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 48. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ, για τα άρθρα. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 48;  

 Με την ίδια αναλογία;  Αν δεν έχουμε κάποια διαφοροποίηση, συμφωνώ.   

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Ο κ. Πάζαρος! 
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(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εκτός από τον κ. Πάζαρο!  Συμβαίνουν αυτά. 

 Οπόταν, με την ίδια αναλογία, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τέσσερις και είναι ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 έως 48 εγκρίνονται.  

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ισχύει και εδώ η ίδια αναλογία για την ψήφιση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τέσσερις, υπέρ σαράντα τέσσερις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, ομόφωνα το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 5 μέχρι 7, που τιτλοφορούνται «Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών 
Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021», «Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών 
Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017», αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία.  Τα θέματα με αριθμούς 8 και 9, που 
τιτλοφορούνται «Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Κυβερνητικό Υδατικό Έργο του Σταθμού Επεξεργασίας 
Οικιακών Βοθρολυμάτων, Βιομηχανικών Αποβλήτων, Περίσσειας Υγρής Λάσπης και Στραγγισμάτων στην 
Περιοχή Βατί) Κανονισμοί του 2022» και «Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Κυβερνητικό Υδατικό Έργο του 
Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθειά Γωνιά) Κανονισμοί του 
2022», αποσύρονται και επανακατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Και πάμε τώρα στο θέμα της συμπληρωματικής ημερήσιας διάταξης, που τιτλοφορείται «Ο περί 
Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2022».  Η έκθεση είναι ομόφωνη και θεωρείται 
αναγνωσθείσα. 

 Παρακαλώ σύντομα τον γραμματέα να μας αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός είναι η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €102.075.815 και χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση 
διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον 
προϋπολογισμό του 2022 είναι ανεπαρκής. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης  Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου   Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού  Σταύρος Παπαδούρης 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12, 23 και 30 Μαΐου  2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων 
της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας, 
του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υφυπουργείου Τουρισμού 
και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.   

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου 
της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €102.075.815 και η χρήση τους για τη διενέργεια 
δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια 
που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2022 είναι ανεπαρκής. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι πιστώσεις που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του 2022 
κάτω από τα άρθρα 04520 «Μέτρα Στήριξης-COVID-19» και 03852 «Mη Προβλεπόμενες Δαπάνες και 
Αποθεματικό Τακτικών Δαπανών» ύψους €30 εκατομ. και €51,4 εκατομ, αντίστοιχα, κατέστησαν ανεπαρκείς 
λόγω της εξέλιξης της πανδημίας COVID-19, καθώς και των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν συνεπεία του 
πολέμου στην Ουκρανία. 

 Οι συμπληρωματικές πιστώσεις που απαιτούνται αφορούν μεταξύ άλλων στα ακόλουθα: 

1. Αγορά και διάθεση self test στους πολίτες μέσω των φαρμακείων, προμήθεια τεστ ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου (rapid test), αγορά υπηρεσιών για συντονισμό και στελέχωση των ιατρείων δημόσιας υγείας, 
αγορά υπηρεσιών από κινητές μονάδες για διεξαγωγή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, διενέργεια test 
to stay και μοριακών εξετάσεων COVID-19, αποκατάσταση και φιλοξενία θετικών κρουσμάτων και 
διενέργεια αλληλούχισης νέας γενιάς σε δείγματα ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, αγορά φαρμάκων 
και εμβολίων για την πανδημία, καταβολή υπερωριών για την επίταξη ιατρών και νοσηλευτών και την 
παραπομπή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και διεξαγωγή ερευνών (€53.000.000). 

2. Στελέχωση των σημείων ελέγχου COVID-19 στα αεροδρόμια για έλεγχο των υγειονομικών εγγράφων, 
διαχωρισμό των επιβατών κατά την αποβίβασή τους, καθώς και καθοδήγησή τους στα εργαστήρια 
διεξαγωγής εξετάσεων COVID-19 (€700.000). 

3. Καταβολή χορηγίας στις σχολικές εφορείες για δαπάνες που αφορούν στην απολύμανση σχολικών 
χώρων λόγω κρουσμάτων COVID-19, χρήση αιθουσών δημόσιων εκπαιδευτηρίων για διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, λειτουργικά έξοδα και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (€520.000). 

4. Αγορά υπηρεσιών για το κέντρο τηλεξυπηρέτησης του κοινού για παροχή πληροφοριών που αφορούν 
στην πανδημία, στην υποστήριξη της πλατφόρμας εμβολιασμού και στην παροχή πληροφοριών για το 
Cyprus Flight Pass (€571.200). 

5. Καταβολή αποζημίωσης στους τυροκόμους, λόγω της επιβολής περιοριστικών μέτρων κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας στον επισιτιστικό τομέα, τα οποία επηρέασαν δυσμενώς την κατανάλωση τυροκομικών 
προϊόντων (€890.000). 

6. Στήριξη των αεροπορικών εταιρειών για τη συνέχιση υλοποίησης του Σχεδίου Κινήτρων Συνδεσιμότητας 
και Ανάπτυξης Αερομεταφορών για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2021 (€5.784.615).  

7. Έκτακτες δαπάνες που αναμένεται να προκύψουν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 λόγω της εξέλιξης 
της πανδημίας, περιλαμβανομένης της φιλοξενίας ασθενών θετικών στον COVID-19, καθώς και της 
εφαρμογής του προγράμματος επιχορηγημένων διακοπών (€10.000.000). 

8. Αγορά και διαχείριση σιτηρών για περίοδο ενός έτους για σκοπούς διατήρησης αποθέματος, λόγω των 
επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία (€18.000.000). 

9. Στήριξη και φιλοξενία εκτοπισθέντων προσφύγων από την Ουκρανία (€5.000.000). 

10. Στήριξη των αιγοπροβατοτρόφων, των αγελαδοτρόφων και των χοιροτρόφων, καθώς και δαπάνες για την 
αποθεματοποίηση χοίρειου κρέατος (€7.600.000). 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, αφού ανέλυσε τα 
επιμέρους κονδύλια του προϋπολογισμού, δήλωσε ότι η υπολογιζόμενη επίπτωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο 
από την έγκριση του υπό αναφορά συμπληρωματικού προϋπολογισμού αναμένεται να ανέλθει στο 0,4% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). 

 Στο στάδιο της εξέτασης του προτεινόμενου προϋπολογισμού μέλη της επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις 
από τα αρμόδια υπουργεία για τα επιμέρους κονδύλια του προϋπολογισμού, καθώς και την κατάθεση στοιχείων 
που αφορούν μεταξύ άλλων στις δαπάνες και στο πλάνο του Υπουργείου Υγείας σε σχέση την πανδημία COVID-
19, στη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου για παροχή πληροφόρησης ως προς την πανδημία, στο Σχέδιο 
Κινήτρων Συνδεσιμότητας και Ανάπτυξης Αερομεταφορών, στη συμφωνία για αγορά υπηρεσιών αποθήκευσης, 
συντήρησης και διαχείρισης αποθεμάτων σιτηρών, στο σχέδιο στήριξης των τυροκόμων, καθώς και στο σχέδιο 
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στήριξης Ουκρανών προσφύγων.    

 Σε σχέση με τα τεθέντα ζητήματα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος δήλωσε τα ακόλουθα: 

1. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος λαμβάνει πληροφόρηση σε καθημερινή 
βάση από τους εισαγωγείς σιτηρών με σκοπό την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των αποθεμάτων 
σιτηρών. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει ανάγκη για πρόσθετα αποθέματα, το αρμόδιο 
υπουργείο θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος. 

2. Τα αποθέματα σιτηρών αποθηκεύονται από τους ιδιώτες εισαγωγείς με ευθύνη του αρμόδιου υπουργείου 
και σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη θα διατεθούν για κάλυψη των αναγκών της αγοράς. 

3. Η αποζημίωση στους τυροκόμους αφορά στην κάλυψη του κόστους των αποθεμάτων τυριού που 
παράχθηκαν πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 και πρόκειται να καταβληθεί στους δικαιούχους που 
πληρούν τα κατάλληλα πρότυπα παραγωγής. 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Στο παρόν στάδιο και σύμφωνα με τα ισχύοντα επιδημιολογικά δεδομένα, η διενέργεια ελέγχων αναφορικά 
με την πανδημία COVID-19 έχει περιοριστεί σημαντικά. 

2. Η διενέργεια ελέγχων COVID-19 με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου θα πραγματοποιείται, στο αμέσως 
επόμενο διάστημα, σε εβδομαδιαία βάση και θα περιοριστεί σε στέγες ηλικιωμένων και κλειστές δομές, 
καθώς και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους 5 000 πολιτών για σκοπούς επιδημιολογικής επιτήρησης. 

3. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που περιλαμβάνονται στον υπό αναφορά συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19 αφορούν δεδουλευμένα των προηγούμενων 
μηνών και ανειλημμένες υποχρεώσεις του Υπουργείου Υγείας και αφορούν μέχρι τον Ιούνιο του 2022. 

 Οι εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Τουρισμού δήλωσαν ότι η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις δυσμενείς 
συνθήκες που επικρατούν στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία, έχει 
προχωρήσει στην επέκταση του προγράμματος επιχορηγημένων διακοπών μέχρι τον Ιούλιο του έτους 2022.  
Επιπροσθέτως, αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες έχουν ενταχθεί στο σχέδιο φιλοξενίας Ουκρανών προσφύγων. 

 Η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής δήλωσε ότι το 
τηλεφωνικό κέντρο για παροχή πληροφόρησης για την πανδημία COVID-19 συνεχίζει τη λειτουργία του, καθότι 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας, διασαφηνίζοντας ότι οι δαπάνες 
διενεργούνται στη βάση του αριθμού των κλήσεων που πραγματοποιούνται. 

 Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής με σχετικές επιστολές τους κατέθεσαν στην επιτροπή τα ζητηθέντα στοιχεία. 

 Στο στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω διευκρινήσεις αναφορικά 
με την καταβολή οικονομικής στήριξης προς τις επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία επηρεάστηκε από την 
πανδημία COVID-19 και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα κέντρα διασκέδασης. 

 Συναφώς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, αφού δήλωσε ότι στον προτεινόμενο 
προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται οποιαδήποτε κονδύλια που αφορούν το πιο πάνω θέμα, ενημέρωσε την 
επιτροπή ότι σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων τα σχέδια επιχορήγησης επιχειρήσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-
19 έχουν τερματιστεί.  Στο παρόν στάδιο εκκρεμούν περίπου 500 περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες δεν έχει 
καταβληθεί οικονομική στήριξη, καθότι αφορούν κατά βάση περιπτώσεις για τις οποίες παρουσιάστηκαν λάθη ή 
παραλείψεις κατά τη διαδικασία της συμπλήρωσης των σχετικών αιτήσεων. 

 Αναφορικά με το θέμα στήριξης των κέντρων διασκέδασης, ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε ότι η οικονομική 
δραστηριότητα των νυκτερινών κέντρων διασκέδασης και δισκοθηκών περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες 
δραστηριότητες του Σχεδίου Κρατικής Χορηγίας Ορισμένων Κατηγοριών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς 
Εργαζομένων, το οποίο προωθήθηκε σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-
19.  Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο, ως βάση υπολογισμού του ύψους της στήριξης των επιλέξιμων 
περιπτώσεων αποτελούσε ο τριμηνιαίος κύκλος εργασιών κατά το τέλος του έτους 2019, στη βάση των 
υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων και ως εκ τούτου η κρατική στήριξη καταβλήθηκε στη βάση των όρων 
και προϋποθέσεων του εν λόγω σχεδίου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πολύ ωραία! 

 Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει συναντίληψη για απόσυρση, χάρη συναίνεσης, της γραπτής τροπολογίας του 
κ. Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης, που είχε ήδη κυκλοφορήσει, και στήριξη της 
σχετικής προφορικής τροπολογίας με την οποία συμφωνούν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής και επί τροπολογίας, παρακαλώ. 

 Θα παρακαλέσω τον κ. Παντελίδη να μας επεξηγήσει σύντομα την τροπολογία, αν το επιθυμείτε, και για 
την τροπολογία, εννοώ, να τοποθετηθείτε ή επί θέματος αρχής. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι για την τροπολογία δε χρειάζεται, γιατί έχει συζητηθεί και εξαντληθεί.  Θα ήθελα 
επί θέματος αρχής να πάρω τον λόγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως και έχετε τον λόγο!  

 Παρακαλώ να δηλώσουν όσες και όσοι επιθυμούν να έχουν τον λόγο και η λίστα ομιλητών θα κλείσει. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες,  

 Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, ο οποίος τίθεται σήμερα ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, είναι ο πρώτος για το 2022 και αφορά πιστώσεις ύψους €102 εκατομ. για δαπάνες που δεν 
περιλαμβάνονται στον τακτικό προϋπολογισμό του έτους και, αν εγκριθεί, θα έχει επίπτωση στο δημοσιονομικό 
ισοζύγιο ύψους 0,4% του ΑΕΠ. 

 Σημειώνω ότι ο προϋπολογισμός αυτός κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Μαΐου, συζητήθηκε σε τρεις 
συνεδριάσεις της επιτροπής Οικονομικών και σήμερα είκοσι οκτώ μέρες μετά την κατάθεσή του τίθεται ενώπιον 
της ολομέλειας προς έγκριση.  Όλες οι δαπάνες αφορούν κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης της πανδημίας και λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 

 Όπως αντιλαμβάνεστε, οι απορίες σε σχέση με τη διαχείριση των δύο αυτών ζητημάτων ήταν εύλογες και 
πολλές.  Τόσο σε σχέση με την έκταση των δαπανών όσο και κυρίως για την ευκολία, θα έλεγα, με την οποία 
γίνονται, ειδικά για κάποιους σκοπούς.  Για παράδειγμα, στο θέμα του κορωνοϊού είναι κοινή, νομίζω, η 
διαπίστωση ότι ίσως είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συνέχισε για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα την πρακτική της μαζικής διενέργειας ιατρικών ελέγχων ανίχνευσης, καθώς και άλλων μέτρων είτε στα 
αεροδρόμια είτε στα λιμάνια ή αλλού.   

 Ενώ λοιπόν το κράτος είναι ιδιαιτέρως απλόχερο και ευέλικτο σε δαπάνες για μαζικούς και πολύμηνους 
ιατρικούς ελέγχους, εμφανίζεται ιδιαιτέρως φειδωλό και δυσκίνητο σε δαπάνες για στήριξη μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων.  Σημειώστε ότι €53 εκατομ., δηλαδή ο μισός συμπληρωματικός 
προϋπολογισμός και κάτι παραπάνω που εξετάζουμε σήμερα αφορά αγορά και διάθεση self test στους πολίτες 
μέσω φαρμακείων και προμήθεια rapid test, αγορά υπηρεσιών για συντονισμό και στελέχωση των ιατρείων 
δημόσιας υγείας από κινητές μονάδες για rapid test, μοριακές εξετάσεις και test to stay ή για διενέργεια μοριακών 
εξετάσεων στα πλαίσια της ιχνηλάτησης, καθώς και κατά την άφιξη επιβατών στα αεροδρόμια της χώρας για 
αποκατάσταση και φιλοξενία θετικών κρουσμάτων, για υπερωρίες, επίταξη ιατρών, νοσηλευτών, παραπομπή 
ασθενών στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και διεξαγωγή ερευνών.  Αφορά βέβαια και αγορά φαρμάκων και εμβολίων 
για την πανδημία. 

 Θα συμφωνείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι από τώρα και στο εξής και εφόσον 
η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας είναι αυτή που είναι, κρίνεται δηλαδή ικανοποιητική, το κράτος πρέπει 
να δίνει έμφαση στις δαπάνες που αφορούν τα φάρμακα και τα εμβόλια και να γίνει ιδιαιτέρως φειδωλό σε 
δαπάνες αμέτρητων ελέγχων που δε συνάδουν ούτε με την επιδημιολογική κατάσταση ούτε με τη γενικότερη 
επίπτωση της πανδημίας στον πληθυσμό. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Πρώτον, πρέπει να επισημάνω ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων στις τρεις συνεδριάσεις της επιτροπής 
Οικονομικών δε λάβαμε ως κόμματα και τις πλέον πειστικές και τεκμηριωμένες απαντήσεις.  Μάλιστα, κατά τη 
δική μου αντίληψη, σε αρκετές περιπτώσεις ακούσαμε επαναλαμβανόμενες κλισέ απαντήσεις, οι οποίες όμως 
ταίριαζαν σε προηγούμενες περιόδους της πανδημίας, όταν δηλαδή τα δεδομένα ήταν αρκετά πρωτόγνωρα ή 
άγνωστα. 

 Όπως είναι φυσικό, ένα θέμα που μας απασχόλησε και μας απασχολεί έντονα είναι η οικονομική στήριξη 
προς τις επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία επηρεάστηκε από την πανδημία, καθώς συνεχίζει να υπάρχει 
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εκκρεμότητα και συμπολίτες μας συνεχίζουν να βρίσκονται σε οριακό σημείο.  Δυστυχώς, στον σημερινό 
προϋπολογισμό που έχουμε ενώπιόν μας δεν περιλαμβάνονται οποιαδήποτε κονδύλια σχετικά με αυτό το θέμα, 
καθώς, όπως λέχθηκε, τα σχέδια για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας έχουν τερματιστεί.  Όμως, 
αυτή τη στιγμή εκκρεμούν περίπου πεντακόσιες περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες δεν έχει καταβληθεί 
οικονομική στήριξη είτε λόγω λαθών ή παραλείψεων κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των σχετικών αιτήσεων 
είτε για άλλους λόγους. 

 Ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει με τα κέντρα διασκέδασης, αφού φαίνεται πως το Υπουργείο Οικονομικών 
αρνείται επίμονα να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις ύψους περίπου €1,5 εκατομ. προς τις επιχειρήσεις αυτές.  Γι’ 
αυτό ως Δημοκρατικό Κόμμα καλούμε ξανά την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών να ανταποκριθεί σε 
αυτή την υποχρέωση. 

 Δεύτερον, καταθέσαμε την εισήγηση για τροπολογία σταυρώματος του κονδυλίου που αφορά άλλες 
δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν, το οποίο είναι απροσδιόριστο, με σκοπό ακριβώς να ελέγξουμε αυτές τις 
δαπάνες και καλούμε από τώρα την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στην υποχρέωση έναντι αυτών των 
επιχειρήσεων αξιοποιώντας μέρος από αυτό το κονδύλι. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Παρά τους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις που έχω αναφέρει, αλλά και τους προβληματισμούς και 
τις επιφυλάξεις μας στη διάρκεια των συζητήσεων εντός της επιτροπής Οικονομικών, το Δημοκρατικό Κόμμα θα 
υπερψηφίσει αυτόν τον πρώτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2022 με την ευχή η πανδημία, αλλά και 
η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να λήξουν άμεσα και οριστικά! 

 Όμως, θα ήθελα με την ευκαιρία να επισημάνω κάτι ακόμα γενικό στο πλαίσιο της ευρύτερης δημόσιας 
συζήτησης, αλλά και της κοινοβουλευτικής συζήτησης που γίνεται σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά, τα μέτρα 
στήριξης των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και τα μέτρα αντιμετώπισης της αυξανόμενης ακρίβιας. 

 Κυρίες και κύριοι,  

 Οι μέρες είναι δύσκολες και οι μέρες που έρχονται ενδεχομένως να είναι ακόμα δυσκολότερες.  Απαιτείται 
συλλογικότητα.  Απαιτείται ενότητα.  Απαιτείται αποτελεσματικότητα.  Δε γίνεται κάθε πρόταση της κυβέρνησης 
για κάποιο θέμα να χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση ως η μόνη σοβαρή, η μόνη τεκμηριωμένη ή η μόνη 
υπεύθυνη, και την ίδια ώρα κάθε πρόταση της αντιπολίτευσης να χαρακτηρίζεται πάλι από την κυβέρνηση ως 
λαϊκίστικη, ανεφάρμοστη ή επιπόλαιη. 

 Έχω την τιμή να εκπροσωπώ ένα κόμμα που περηφανεύεται δικαιολογημένα για τις πλέον πεπεισμένες 
διακυβερνήσεις, ειδικά στον τομέα των δημόσιων οικονομικών και των οικονομικών επιτευγμάτων και επιτυχιών, 
ένα κόμμα που στηρίζει κυβερνητικά νομοσχέδια, όταν πρέπει, παρά το πολιτικό κόστος ή παρά τις 
δικαιολογημένες επιφυλάξεις.  Με αυτή λοιπόν την αυτοπεποίθηση καλούμε την κυβέρνηση να επιδείξει 
μεγαλύτερη διάθεση συλλογικότητας και καλύτερη διάθεση σύνθεσης με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, 
γιατί, επαναλαμβάνω, οι μέρες είναι δύσκολες και ενδεχομένως να γίνουν ακόμα δυσκολότερες! 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Κύριε Ιωάννου, θέλετε τον λόγο; 

 Ναι. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Σύντομα, επειδή και στην επιτροπή, αλλά και εδώ έγινε αρκετός λόγος για τα κονδύλια που αναφέρονται 
στη διαχείριση του κορωνοϊού, και σε αυτό το σημείο οφείλουμε να υπενθυμίσουμε απλώς τρία γεγονότα:  
Πρώτον, είμαστε το κόμμα, το οποίο δεν έδωσε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση για να κυβερνάται ο τόπος με 
διατάγματα, με αποφάσεις δηλαδή μόνο της εκτελεστικής εξουσίας, τις οποίες καλούμαστε τώρα να 
πληρώσουμε, χωρίς ποτέ να έχουμε εξετάσει την αναγκαιότητά τους ή μη.  Δεύτερον, για το ίδιο ακριβώς θέμα 
έχουμε ζητήσει νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος, όταν επέστρεψε η Βουλή στην κανονικότητά της, αλλά επίσης 
εκεί εισπράξαμε αρνητική απάντηση.  Και τελευταίο, θυμίζω ότι εγγράψαμε -και είναι ακόμα στην ημερήσια 
διάταξη, στο Κεφάλαιο Δ'- θέμα για την ανάγκη να συζητήσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις από τη διαχείριση 
της υγειονομικής κρίσης, όχι όταν τα πράγματα ήταν κρίσιμα για τον τόπο μας και την υγεία, αλλά την περίοδο 
που κλειδώναμε την οικονομία μας με ελάχιστους επιδημιολογικούς κινδύνους. 

 Και κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, δεν τα λέμε όλα αυτά για να πανηγυρίσουμε ότι δικαιωθήκαμε.  Δυστυχώς 
-και τονίζω το «δυστυχώς»- επιβεβαιωθήκαμε με κόστος δεκάδων εκατομμυρίων για τους φορολογουμένους.  
Και όσα λέγαμε τους τελευταίους μήνες ακούστηκαν και ως προβληματισμοί και ως ανησυχίες τόσο στην 
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επιτροπή όσο και σήμερα στην ολομέλεια. 

 Η ουσία λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι να κάνουμε η νομοθετική εξουσία κριτική εκ των υστέρων, αλλά 
να είμαστε παραγωγικοί, ουσιαστικοί και να προλαβαίνουμε το κακό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Βλέπω επίσης να ζητεί τον λόγο ο κ. Παπαγιάννης;  Θα μας ευκολύνει -είμαι σίγουρη- ο κ. Τρυφωνίδης 
να μην έχουμε εν συνεχεία δύο ομιλητές. 

 Μπορείτε να έχετε τώρα τον λόγο, κύριε Τρυφωνίδη, και μετά ο κ. Παπαγιάννης. 

 Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Χαιρετίζομεν την απόφαση για στήριξη των ομάδων που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο 
προϋπολογισμό των €102 εκατομ., ειδικά των αιγοπροβατοτρόφων και γενικά όλων των κτηνοτρόφων.  
Εκφράζουμε όμως την επιφύλαξη ότι τα κονδύλια που συμπεριλαμβάνονται για τον σκοπό αυτό δεν είναι αρκετά.  
Θα αναμένουμε την κατάθεση του δεύτερου συμπληρωματικού προϋπολογισμού, ο οποίος θα κατατεθεί όπως 
μας έχουν ενημερώσει εντός του μήνα και θα τοποθετηθούμε αναλόγως.  Περιμένομεν τον Υπουργό Γεωργίας 
για τη διαπραγμάτευση που κάμνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί το ποσό των €5 εκατομ. που είναι στον 
προϋπολογισμό αρκεί για μία βδομάδα τους κτηνοτρόφους.  Η αναλόγια όπως την έχουν υπολογίσει είναι €13 
ανά ζώο.   

 Επίσης, θα ήθελα να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας και την ανησυχία μας για τις μεγάλες σπατάλες 
που παρατηρούνται τα δύο τελευταία χρόνια σχετικά με τα rapid test, την αγορά των φαρμάκων και εμβολίων.  
Η κατάσταση αυτή πρέπει να τερματιστεί αμέσως και ελπίζω να είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που 
περιλαμβάνει κονδύλια που προϋπολογίστηκαν και είναι ανεπαρκή. 

 Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι όλοι οι αρμόδιοι που έχουν την ευθύνη και την εξουσία 
για τον έλεγχο των κονδυλίων και ειδικά ο Γενικός Ελεγκτής πρέπει να διενεργήσουν όλους τους απαραίτητους 
ελέγχους από την αρχή της πανδημίας, για να διαπιστωθεί αν τυχόν υπάρχουν καταχρήσεις, ατασθαλίες και 
διασπάθιση δημόσιου χρήματος.  Μιλούμε για πολλές δεκάδες εκατομμύρια και ο Κύπριος φορολογούμενος θα 
πρέπει να γνωρίζει και να είναι βέβαιος ότι το δημόσιο χρήμα που χρησιμοποιείται χρησιμοποιείται σωστά και 
περιφρουρείται και ότι γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος του δημόσιου χρήματος. 

 Όσον αφορά την τροπολογία μας, η οποία για σκοπούς συναίνεσης έχει αποσυρθεί, πιστεύουμε ότι οι 
συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων έχουν πληγεί περισσότερο απ’ 
οποιονδήποτε άλλο κλάδο της οικονομίας, συνεπεία της αναστολής των εργασιών τους.  Θα πρέπει να 
υλοποιηθούν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης προς τους ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης και να καταβληθεί το 
υπόλοιπο της χορηγίας που θα έπρεπε να λάβουν. 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Δεν μπορεί να κατανοήσει κανένας ότι ήταν κλειστοί εξήντα δύο εβδομάδες, πληρώθηκαν για τις τριάντα 
και υπάρχει μια απίστευτη εμμονή, που ακόμα και οι συνάδελφοι του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν μπορούν 
να αντιληφθούν γιατί δεν πληρώνονται.  Ούτε και εσείς μπορείτε να το κατανοήσετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Τρυφωνίδη, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε, γιατί εξαντλείται η υπομονή μου σήμερα -και έχω πάρα 
πολλή υπομονή- με τη φασαρία η οποία υπάρχει σ’ αυτή την αίθουσα.  Μπορούν όποιοι θέλουν να περάσουν 
έξω από αυτή την αίθουσα.  Μιλάει ο συνάδελφος, έχει ακριβώς τέσσερα λεπτά και δυσκολεύομαι να ακούσω 
απ’ εδώ πάνω το τι λέει!  Δε στερεί κανένας το δικαίωμα να περάσετε έξω από την αίθουσα και να μιλάτε όση 
ώρα θέλετε.  Και αναφέρομαι και πίσω στα καθίσματα.  Απαράδεκτο και ασέβεια προς τον συνάδελφο! 

 Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Γι’ αυτό θα καλέσω τους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού να πείσουν το Υπουργείο Οικονομικών 
στον επόμενο προϋπολογισμό να υπάρχει τόσο το κονδύλι για τους ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης και για τον 
πολιτισμό, που αφορά την τροπολογία που έχουμε αποσύρει. 

 Επιπρόσθετα, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι υπόλοιποι σκοποί του συμπληρωματικού προϋπολογισμού θα 
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πρέπει να διατεθούν με φειδώ, για να μπορούμε, αν θέλετε, τα περισσεύματα που υπάρχουν και η περισυλλογή 
που υπάρχει να διατεθεί για τους σκοπούς που έχουν γίνει τώρα οι χορηγίες για τις ευάλωτες ομάδες. 

 Ευχαριστώ και θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Κύριε Παπαγιάννη, έχετε τον λόγο. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Το πρώτο που θέλω να σχολιάσω είναι το κονδύλι που θα προϋπολογιστεί για τους κτηνοτρόφους.  Η 
δική μας άποψη είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετό.  Άλλα έχουν οι αρμόδιοι υποσχεθεί σε αυτόν τον 
κόσμο, άλλα εφαρμόζουν για ακόμη μια φορά.  Έχουμε ακούσει όσοι ήμασταν εκείνη την ημέρα έξω από το 
Προεδρικό μία ξεκάθαρη δέσμευση η οποία δεν υλοποιείται και καλό είναι να αντιληφθούμε ότι, εφόσον θέλουμε 
να ονομαζόμαστε σοβαρό κράτος, έχουμε μπροστά μας μία κρίση που δεν είναι υποθετική, είναι άκρως 
πραγματική και το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει ακόμη πιο σκληρή.  Άρα λοιπόν, θα έπρεπε με κάθε τρόπο 
να ενθαρρύνουμε τους δικούς μας παραγωγούς να οδηγήσουν τη χώρα σε όσον το δυνατό πιο υψηλά επίπεδα 
αυτάρκειας.  Βλέπουμε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο και, εφόσον υπάρχει τόσο ξεκάθαρο πρόβλημα με τους 
αιγοπροβατοτρόφους, θα έπρεπε να υπάρχει και καλύτερη στόχευση σε αυτόν τον τομέα. 

 Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι, εφόσον προέρχομαι και από την ελεύθερη επαρχία 
Αμμοχώστου, υπάρχουν πολίτες και επιχειρήσεις που, όσο και αν δεν το αντιλαμβάνονται οι αρμόδιοι, έχουν 
κυριολεκτικά καταστραφεί τα τελευταία δύο χρόνια.  Όταν τους υποσχόμαστε οικονομική στήριξη και χωρίς καμία 
αιτιολογία τους ανακοινώνουμε ότι δε θα λάβουν τη στήριξη που τους έχει υποσχεθεί το κράτος, τότε δεν 
μπορούμε να ονομαζόμαστε σοβαρό κράτος.  Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν αυτή την 
οδό, ούτε οι αίθουσες δεξιώσεων ούτε τα νυχτερινά κέντρα ούτε και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας που καρτερούν 
από τον Ιούνιο του 2021 τα επιδόματά τους και ακόμα δεν τους έχουν καταβληθεί.  Το κράτος πρέπει να επέμβει 
και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Είναι γεγονός ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι οι μέρες που διανύουμε είναι δύσκολες και επικίνδυνες κατά 
κάποιον τρόπο για τα δημόσια οικονομικά.  Χρειάζεται, θα έλεγα, νούσιμη διαχείριση, με έναν τρόπο που 
πραγματικά να στηρίξουμε αυτούς που το έχουν ανάγκη ή θα το έχουν ανάγκη, γιατί κανένας δεν ξέρει πού θα 
σταματήσει όλο αυτό το θέμα. 

 Σίγουρα, ψηφίζουμε σήμερα έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό €102 εκατομ. και αναμφίβολα ξενίζει 
το γεγονός ότι σ’ αυτόν συμπεριλαμβάνονται, από τη στιγμή που χθες έχουν ανοίξει τα μέτρα για την πανδημία, 
κονδύλια πέραν του 50% για αντιμετώπιση της πανδημίας.  Αναμφίβολα, κανένας δε θέλει να πειραματιστεί με 
το ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα, αλλά, λαμβανομένου υπόψη ότι όλοι μιλάμε για σωστή διαχείριση των 
πόρων, αναμένουμε ότι και αυτά τα €54 εκατομ. που σήμερα θα εγκρίνουμε για το COVID-19 θα τύχουν 
ορθολογιστικής διαχείρισης, ώστε να μην έρθουμε ξανά με επόμενο συμπληρωματικό προϋπολογισμό, που 
αναγκαστικά πρέπει να έρθει, γιατί τα μέτρα τα οποία υπάρχουν και τα κονδύλια που υπάρχουν σε αυτόν τον 
συμπληρωματικό προϋπολογισμό για τους υπόλοιπους τομείς που αναφέρονται δεν είναι επαρκή και δεν 
αγγίζουν ομάδες που πραγματικά έχουν πληγεί.  Αναφέρονται συγκεκριμένες ομάδες, αλλά αναφέρθηκε και από 
τους συναδέλφους ότι κάποιες άλλες ομάδες πιθανότατα να χρειάζονται στήριξη.  Υπάρχουν και πολλές άλλες 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που χρειάζονται αυτή τη στήριξη. 

 Εμείς ως ΕΔΕΚ, παρ’ όλον ότι είχαμε καταψηφίσει τον τακτικό προϋπολογισμό, ψηφίζουμε σήμερα τον 
συμπληρωματικό προϋπολογισμό, αλλά πραγματικά πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει διαχείριση στοχευμένη, γιατί, 
αν συνεχιστεί ακριβώς αυτή η κατάσταση και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και με την παγκόσμια 
πληθωριστική τάση που υπάρχει, ίσως τα αποθέματα του δημοσίου να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν άλλες 
κοινωνικές αναταραχές οι οποίες μπορεί να προκύψουν. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. 

 Ο κ. Ορφανίδης. 
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Στις λεπτομέρειες για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό αναφέρθηκε ο συνάδερφος ο Χρύσης 
Παντελίδης με πλήρη ανάλυση για τις θέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος. 

 Ως μέλος της επιτροπής Γεωργίας όμως θέλω να πω ότι η στήριξη με το κονδύλι το οποίο ψηφίζουμε 
σήμερα απλώς απαμβλύνει μερικώς το πρόβλημα των κτηνοτρόφων.  Η αύξηση του κόστους το οποίο έχουν 
επωμισθεί λόγω και του πολέμου, αλλά και από πριν τον πόλεμο, έχει οδηγήσει στην αύξηση του κόστους των 
ζωοτροφών.  Με την αύξηση του κόστους των ζωοτροφών υπήρξε εισροή όμως στα κρατικά ταμεία με την 
αύξηση ασφαλώς και του φόρου προστιθέμενης αξίας.  Άρα, εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε όλοι είναι ότι δεν 
είναι ολόκληρο το ποσό που οφείλεται και στην εισφορά της κυβέρνησης.  Υπάρχει σημαντική εισφορά από αυτή 
την κατηγορία των εργαζομένων, που είναι μία κατηγορία η οποία είναι πολύπαθη, είναι μία κατηγορία 
ανθρώπων οι οποίοι είναι για είκοσι τέσσερις ώρες στο πόδι, για να μπορέσουν να συντηρήσουν όχι οτιδήποτε 
άλλο, να συντηρήσουν τα ζώα τους. 

 Γι’ αυτό θεωρούμε ως Δημοκρατικό Κόμμα ότι αυτό το κονδύλι θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο 
και καλούμε το αρμόδιο υπουργείο όπως μεριμνήσει και σύντομα εξαγγείλει και πιο ουσιαστικά μέτρα για στήριξη 
αυτής της κατηγορίας των ανθρώπων.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Αυτό το οποίο θα ήθελα μόνο να προσθέσω στα όσα πολύ σωστά έχει πει ο κ. Μυριάνθους είναι ότι στον 
χώρο των δημοσίων και των κρατικών χορηγιών και ενισχύσεων υπάρχει ένα ποσό μέχρι €50.000 το οποίο 
δίνεται ως de minimis -ακριβώς, έψαχνα να δω τη μετάφραση στα ελληνικά- το ελάχιστο δηλαδή ποσό το οποίο 
με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο επιτρέπεται, χωρίς να δίνεται οποιαδήποτε δικαιολογία για τον σκοπό για τον οποίο 
δίδεται.  Αυτό τι σημαίνει;  Ότι με το ελάχιστο αυτό ποσό και το ανεπαρκές αυτό ποσό με το οποίο στηρίζεται η 
αγροτική παραγωγή στην Κύπρο, ο πρωτογενής αγροτικός τομέας, δεν φτάνει ούτε για €10.000 κατά μονάδα.  
Και, αν αναλογιστεί κάποιος ότι το ελάχιστο το οποίο επιτρέπεται και επιβάλλεται είναι οι €50.000, 
αντιλαμβάνεστε πόσο ανεπαρκές είναι το ποσό με το οποίο καλούμε σήμερα τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, 
τους αιγοπροβατοτρόφους να αντιμετωπίσουν μία κρίση. 

 Επομένως, αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει και πρέπει να γίνει πολύ σύντομα είναι τουλάχιστον να 
καλυφθεί μέχρι το ποσό των €50.000 κάθε μονάδα, μια ελάχιστη βοήθεια την οποία ούτως ή άλλως επιτρέπει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρωπαϊκό δίκαιο, χωρίς καν να γίνεται διαδικασία ή να δίδεται οποιαδήποτε δικαιολογία.  
Αυτό, για να καταδειχθεί το ανεπαρκές της βοήθειας προς τους αγρότες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευσταθίου. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Καυκαλιάς. 

ΑΝTΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Η πρώτη διαπίστωσή μας είναι ότι εξέλιπε η τεκμηρίωση, το πλάνο και ο προγραμματισμός.  Ζητήσαμε 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του συμπληρωματικού προϋπολογισμού στην επιτροπή Οικονομικών να 
ενημερωθούμε για τις ανάγκες που θα προκύψουν για το επόμενο διάστημα.  Δε δόθηκαν σε καμία περίπτωση 
πειστικές απαντήσεις, παρ’ όλο που σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε ενώπιόν μας και τον νέο συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό. 

 Η δεύτερη διαπίστωση, πιο σημαντική ίσως, είναι ότι υπάρχουν πολύ περιορισμένα κονδύλια για την 
πραγματική οικονομία και για τις ανάγκες διάφορων οικονομικών ομάδων, οι οποίες έχουν χτυπηθεί αλύπητα 
από την κρίση.  Μόλις €7 εκατομ. με €8 εκατομ. από σύνολο €102 εκατομ. -για να είμαι δίκαιος, υπάρχουν και 
€5 εκατομ. για τις αεροπορικές εταιρείες- περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό.  Είναι καλοδεχούμενα τα €5 
εκατομ. για τους αιγοπροβατοτρόφους, είναι καλοδεχούμενο το €1 εκατομ. για τους αγελαδοτρόφους και το €1 
εκατομ. για τους χοιροτρόφους.  Δεν είναι όμως καθόλου ικανοποιητικά, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά τα ποσά, 
αφού είναι αρκετά, για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες, το λειτουργικό κόστος που έχουν αυτοί οι κλάδοι 
μόλις -να μην πω μερικές μέρες- για μερικές εβδομάδες. 
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 Η τρίτη διαπίστωση αφορά στην αθέτηση από πλευράς της κυβέρνησης των δεσμεύσεών της.  Πιο 
συγκεκριμένα, η καταβολή εφάπαξ ποσού για στήριξη των επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζομένων που 
διατηρούν κέντρα διασκέδασης, αίθουσες δεξιώσεων και παιδότοπους, των καλλιτεχνών που εργάζονται σε 
θεατρικές, χορευτικές και μουσικές παραστάσεις, καθώς και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον 
πολιτιστικό τομέα έχει αποδειχθεί ακάλυπτη επιταγή. Ελπίζουμε στον επόμενο συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό να συμπεριληφθούν και αυτές οι ομάδες και να τύχουν της στήριξης που πρέπει. 

 Και ένα τελευταίο σημείο, κυρία Πρόεδρε.  Αφορά στο κονδύλι των €18 εκατομ. για την αγορά των σιτηρών.  
Απότοκο του γεγονότος ότι αυτή η κυβέρνηση έχει προχωρήσει, έχει διαλύσει, έχει κλείσει την Επιτροπή Σιτηρών 
και απότοκο επίσης του ότι οι ιδιώτες εισαγωγείς που ανέλαβαν να διαχειριστούν τον τομέα ουσιαστικά έκριναν 
ότι δεν τους συμφέρει να κάνουν εισαγωγές.  Και έτρεξε το κράτος την τελευταία στιγμή να εισάξει σιτηρά, για να 
μην πεινάσουμε, κυρία Πρόεδρε.  Αυτή είναι η μία πρόκληση.  Η δεύτερη, η μεγαλύτερη πρόκληση, είναι ότι απ’ 
αυτά τα €18 εκατομ. το €1 εκατομ. είναι ποσό το οποίο θα διατεθεί σε αυτές τις εταιρείες, για να κάνουν τη 
διαχείριση των σιτηρών. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Τελευταίος ομιλητής τελικά ο κ. Κουλλά Ονούφριος. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Πρώτα απ’ όλα, για την τροπολογία να πω ότι συμφωνούμε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει 
να υπάρχει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.  Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, είναι ωραία να λέμε ότι είναι θετικά, 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα θέλαμε περισσότερα.  Είναι μία αναγνώριση ότι αυτή η κυβέρνηση 
έχει κτίσει δημοσιονομικές δυνατότητες και μας επιτρέπει να διεκδικούμε περισσότερα.  Πολύ ωραία!  Γιατί κάποια 
χρόνια προηγουμένως δε σκεφτόμασταν ποιες φορολογίες θα μειώσουμε και ποιες δαπάνες θα αυξήσουμε. 

σκεφτόμασταν σε ποιους θα φορτώσουμε ένα βάρος, για να επιβιώσει το κράτος. 

 Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι όντως υπάρχει ένα κονδύλι για τους κτηνοτρόφους, είναι και αυτό μέσα 
στα στοχευμένα μέτρα στήριξης, έρχονται και άλλα για τη γεωργοκτηνοτροφία, είναι και στο νέο πακέτο της 
κυβέρνησης, σε αυτά τα έντεκα μέτρα που ανακοινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή. 

 Για την πανδημία να πω ότι τα περισσότερα κονδύλια που περιλαμβάνονται είναι για ελέγχους που έχουν 
ήδη γίνει, δεν είναι για ελέγχους που θα κάνουμε, που θα είναι πολύ πιο λίγοι από τούδε και στο εξής.  Είναι 
γεγονός ότι είχαμε μια αυστηρή διαχείριση της πανδημίας, αγαπητοί συνάδελφοι, σε σχέση με πολλές χώρες και 
γι’ αυτό μας κατατάσσουν στις δέκα καλύτερες χώρες του κόσμο -όχι της Ευρώπης, του κόσμου- ως προς τη 
διαχείριση της πανδημίας.  Θα μπορούσε κάποιος να πει «ναι, αλλά, επειδή ήσασταν τόσο αυστηροί, η οικονομία 
παρέπαιε».  Όχι!  Και εκεί διαψεύσαμε τις πλείστες προβλέψεις.  Είχαμε λιγότερη ύφεση το 2020 από την 
πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερη ανάπτυξη το 2021.  Εγώ θα συμφωνήσω 
ότι περνάμε δύσκολα και θα έρθουν και δυσκολότερα και είναι εδώ που χρειάζεται μέγιστη υπευθυνότητα και 
συνεργασία, αλλά, όταν η κυβέρνηση μαζεύει εισηγήσεις, εκπονεί ένα πακέτο μέτρων την Παρασκευή και τη 
Δευτέρα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης -μπορεί να γίνουν και έξι- θέλουν όλα από μία μείωση φορολογίας…  
Τουλάχιστον ας συνεργαστούμε να κάνουμε μία μείωση φορολογίας, που μπορεί να είναι και δημοσιονομικά 
πολύ πιο εφικτό και αυτό το είχα ακούσει και από έναν άλλο συνάδελφο.   

 Για την Επιτροπή Σιτηρών.  Κοιτάξτε, εάν υπήρχε η Επιτροπή Σιτηρών, πρώτα απ’ όλα οι τιμές θα ήταν 
πιο αυξημένες κατά τη δική μας ανάλυση.  Λόγω υψηλού λειτουργικού κόστους θα ήταν υψηλές οι τιμές.  Και 
επίσης δε θα είχε €18 εκατομ., για να αγοράσει…  Κάναμε αυτή την αλλαγή και δώσαμε την εξουσία στο κράτος 
ανά πάσα στιγμή να μπορεί να εισαγάγει και, ναι, είχαμε €18 εκατομ. και έχουμε και άλλα, αν χρειαστεί, και 
πρέπει να έχουμε απόθεμα ασφαλείας, όχι για τα σιτηρά μόνο, κύριε Καυκαλιά. πρέπει να έχουμε απόθεμα 
ασφαλείας δημοσιονομικό για οποιαδήποτε άλλη μεγάλη δυσκολία.  Αυτή η κρίση θα χειροτερέψει και θα έχει και 
διάρκεια και θα πλήττει κάθε μήνα όλο και περισσότερο τα νοικοκυριά.  Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε και 
πολλά άλλα χρήματα στη συνέχεια, δε θα είναι αρκετό το πακέτο που ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή, 
αυτή είναι η πρόβλεψή μου.  Υπάρχουν επιχειρήσεις όντως που επλήγησαν περισσότερο από τον κορωνοϊό, 
όπως έχει λεχθεί, και θα έπρεπε ή πρέπει να στηριχτούν στη συνέχεια περισσότερο από το κράτος, όπως και 
πολλοί άλλοι τομείς που επίσης θέλουν στήριξη. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Προχωράμε στην ψήφιση της τροπολογίας με την οποία δεσμεύεται το προτεινόμενο κονδύλι το οποίο 
αφορά άλλες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν και εξαρτώνται από την έκβαση της πανδημίας κατά το 
δεύτερο τρίμηνο του 2022, ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη, να ενημερώνεται προηγουμένως η 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, που είναι η επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 Παρακαλώ, ψηφίζουμε υπέρ ή εναντίον της τροπολογίας, όπως ακριβώς έχει αναγνωσθεί. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα.  Υπέρ σαράντα.  Ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, εγκρίνεται η τροπολογία. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου ποσού ύψους €102.075.815 για τη χρήση 
του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για τα άρθρα παρακαλώ. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα.  Υπέρ σαράντα.  Είναι ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.1) του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου, παρακαλώ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα εννέα.  Υπέρ τριάντα εννέα.  Ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται σε νόμο.  

 Το νομοσχέδιο το οποίο κηρύξαμε επείγον τιτλοφορείται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2022».  Νομίζω εξαντλήθηκε η συζήτηση, δε θα επιτρέψω άλλη συζήτηση.  Έχετε ενώπιόν 
σας την έκθεση που ετοιμάστηκε από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χρύσης Παντελίδης, ανάπλ. πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Σωτήρης Ιωάννου 
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 Ονούφριος Κουλλά Ηλίας Μυριάνθους 

 Σάβια Ορφανίδου Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω 
νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον.  
Στη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος 
Τελωνείων του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να επεκταθεί 
η περίοδος εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης, με τους οποίους 
επιβαρύνονται προϊόντα συγκεκριμένων κλάσεων καυσίμων και είχε ισχύ από την 8η Μαρτίου 2022 μέχρι και την 
1η Ιουνίου 2022.  

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, ο προτεινόμενος νόμος προωθείται στο πλαίσιο των πολιτικών της 
κυβέρνησης για ελάφρυνση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από το αυξημένο οικονομικό κόστος που 
προκύπτει λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων συνεπεία της συνεχιζόμενης ουκρανικής κρίσης. 

 Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η προσωρινή και για περιορισμένο χρονικό διάστημα παράταση 
μέχρι και την 31η Αυγούστου 2022 των μειωμένων συντελεστών φόρου κατανάλωσης οι οποίοι επιβάλλονται στα 
προϊόντα των ακόλουθων κλάσεων καυσίμων όπως αυτές αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα του βασικού 
νόμου: 

1. €359,00 τα 1000 λίτρα για τις κλάσεις προϊόντων 1), 2), 3) και 4), 

2. €330,00 τα 1000 λίτρα για τις κλάσεις προϊόντων 6) και 10), 

3. €21,00 τα 1000 λίτρα για τις κλάσεις προϊόντων 7), 9), 11) και 13). 

 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων δήλωσε ότι με το νομοσχέδιο προτείνεται όπως επεκταθεί η 
περίοδος εφαρμογής των πιο πάνω μειωμένων συντελεστών φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, οι οποίοι έχουν 
καθορισθεί στο ελάχιστο δυνατό και επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όριο, καθότι παρατηρείται συνεχής 
αύξηση στις τιμές των καυσίμων και συναφώς κρίνεται σκόπιμη η επέκταση του μέτρου αυτού. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος η επιτροπή ενημερώθηκε μεταξύ άλλων για το δημοσιονομικό 
κόστος που έχει προκύψει από την εφαρμογή του μέτρου, το οποίο για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο ανήλθε 
στα €11 εκατομ. περίπου, καθώς και για την προβλεπόμενη απώλεια εσόδων που αναμένεται να επέλθει από 
την επέκταση αυτού, η οποία αναμένεται να ανέλθει σε πρόσθετα €16 εκατομ. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο 
περαιτέρω παράτασης του μέτρου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου αντί μέχρι την 31η Αυγούστου 2022, λαμβάνοντας 
υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες και αναμένοντας παράλληλα ότι οι συνέπειες από την ουκρανική κρίση θα 
συνεχίσουν να υφίστανται. 

 Συναφώς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η εν λόγω εισήγηση μπορεί να γίνει 
αποδεκτή και ως εκ τούτου το κείμενο του νομοσχεδίου τροποποιήθηκε κατάλληλα, ώστε η ισχύς των μέτρων να 
επεκταθεί μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου, γρήγορα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Παρακαλώ, ψηφίζουμε για τα άρθρα. 

 Τα αποτελέσματα, κύριε Γεωργίου, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα εννέα.  Υπέρ τριάντα εννέα.  Ομόφωνο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για το νομοσχέδιο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα.  Υπέρ σαράντα.  Ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται σε νόμο. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας.   

 Θέλω την υπομονή σας για δύο μόνο λεπτά.   

 Ναι, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Στην κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων το δεύτερο θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Επιτρόπου 
Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», εδώ πέρα αναγράφεται ότι πάει στην επιτροπή Νομικών.  Έχω 
την εντύπωση ότι είναι καλύτερα να πάει στην επιτροπή Θεσμών, που είναι η αρμόδια επιτροπή για τον Επίτροπο 
Διοικήσεως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε ένσταση, κύριε Δημητρίου; 

 Οι υπόλοιποι συνάδελφοι; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Έχετε; 

 Όχι. 

 Ευχαριστώ, κύριε Λουκαΐδη. 

 Ευχαριστώ, κύριε Δημητρίου. 

 Άρα, το θέμα παραπέμπεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως 
και τελειώσαμε και με το Κεφάλαιο Δεύτερο. 

 Θέλω να ευχαριστήσω τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας που έχουν μείνει μέχρι το τέλος να 
παρακολουθήσουν την ολομέλεια του σώματος.  Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και είμαστε ευγνώμονες 
που έχουν επιλέξει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, για να γνωρίσουν το έργο το οποίο παράγεται, τις υπηρεσίες 
της Βουλής, και είμαι σίγουρη, εκπροσωπώντας όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες, ότι ο καθένας και 
καθεμία από εμάς είναι στη διάθεσή σας για απορίες, διευκρινίσεις ή και περαιτέρω πολιτική συζήτηση.  

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.297, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού και 
Κατοικιών 2021, που εξέδωσε την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022, η Στατιστική Υπηρεσία, παρακαλώ τον αρμόδιο 
υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν έχει επικαιροποιηθεί το Αρχείο Πληθυσμού.  

 Επιπρόσθετα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για το αν το Αρχείο Πληθυσμού 
είναι συνδεδεμένο με οποιοδήποτε άλλο αρχείο του κράτους, όπως για παράδειγμα τον εκλογικό κατάλογο.  Εάν 
ναι, παρακαλώ όπως μας πληροφορήσει πόσα άτομα άνω των δεκαοχτώ ετών δεν είναι εγγεγραμμένα στον 
εκλογικό κατάλογο, σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων άνω των δεκαοχτώ ετών που είναι καταγεγραμμένα στο 
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Αρχείο Πληθυσμού.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.298, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Οι συγγενείς ατόμων με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις που διαμένουν στην ίδια οικία μαζί τους 
αναλαμβάνουν ρόλο άτυπου φροντιστή.  Στα πλαίσια του νομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα: 

1. Τι προνοείται σχετικά με την άδεια φροντίδας;   

2. Η άδεια αυτή θα είναι πληρωμένη; 

3. Επίσης, υπάρχουν όποιες άλλες σκέψεις ή σχεδιασμοί από το υπουργείο σας για στήριξη των άτυπων 
φροντιστών, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.299, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

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

1. Πόσες κάρτες φιλάθλου έχουν εκδοθεί συνολικά μέχρι σήμερα; Πόσες έχουν χρησιμοποιηθεί πέραν της 
μίας φοράς για είσοδο σε αθλητικό χώρο; 

2. Σε πόσους και ποιους αθλητικούς χώρους (“κλειστό στάδιο ή γήπεδο ή άλλο αθλητικό κέντρο το οποίο 
χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία 
ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση”) διαπίστωσε κατά τους ελέγχους της η Αρχή 
Αδειοδότησης Σταδίων ότι υφίστανται και λειτουργούν όλες οι απαιτούμενες υποδομές για τη λειτουργία 
και εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου; 

3. Σε πόσους και ποιους αθλητικούς χώρους, κατά τον πιο πάνω ορισμό, διαπίστωσε κατά τους ελέγχους 
της η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων ότι λειτουργεί σύστημα αρίθμησης των θέσεων των θεατών; 

4. Πόσες καταδίκες υπήρξαν για βία σχετική με τον αθλητισμό εντός ή εκτός γηπέδων τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια;  Σε πόσες εξ αυτών χρησιμοποιήθηκαν στο δικαστήριο πληροφορίες που εμπεριέχονται στο 
κεντρικό μητρώο κατόχων κάρτας φιλάθλου; 

5. Υπήρξαν περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης προσώπων μέσα από το σύστημα της κάρτας 
φιλάθλου;  Αν ναι, πόσες, σε πόσα άτομα αφορούσαν και σε ποιες/ποιους ημερομηνίες/αγώνες; 

6. Σε σχέση με τους “επικίνδυνους οπαδούς”, δηλαδή πρόσωπα για τα οποία “υπάρχουν βάσιμες 
πληροφορίες ή εύλογη υποψία ότι ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια 
σε αθλητικούς χώρους”: 

α. Ποιος είναι ο αριθμός των προσώπων που έχουν καταχωριστεί τα τελευταία δέκα χρόνια στον 
“κατάλογο επικίνδυνων οπαδών”, που τηρείται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 50 του νόμου; 

β.  Πόσα από τα πρόσωπα που έχουν καταχωριστεί ως “επικίνδυνοι οπαδοί” έχουν καταδικαστεί 
οποτεδήποτε μετά την καταχώρισή τους για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με αθλητική βία; 

γ. Πόσοι καταχωρισμένοι έχουν διαγραφεί από τον σχετικό κατάλογο κατά την αξιολόγηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.300, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον 
αφορά την υποβολή καταγγελίας από πολίτες σε αστυνομικό σταθμό: 

1. Υπάρχει ομοιόμορφη διαδικασία που ακολουθείται από όλους τους αστυνομικούς σταθμούς για την 
υποβολή καταγγελίας από τους πολίτες; 

2. Υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί όσον αφορά τον σταθμό, όπως π.χ. συγκεκριμένες οδηγίες στο 
ποιος σταθμός δέχεται ποιες καταγγελίες; 

3. Υπάρχει η δυνατότητα να αρνηθεί ο αστυνομικός στον σταθμό να πάρει καταγγελία; 

4. Όταν παρουσιαστεί πολίτης, για να υποβάλει καταγγελία, λαμβάνεται η κατάθεση εκείνη την ώρα και, εάν 
όχι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις τού ορίζουν άλλη μέρα και τόπο για υποβολή της καταγγελίας; 

5. Όταν το άτομο που υπέβαλε την καταγγελία αποχωρήσει από τον σταθμό, έχει μαζί του αντίγραφο της 
καταγγελίας που έκανε και, εάν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι που δε δίνεται αντίγραφο της καταγγελίας; 
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6. Όταν υποβληθεί παράπονο/καταγγελία, η αστυνομία προχωρεί πάντα με διερεύνηση και, εάν όχι, πώς 
λαμβάνεται η απόφαση, με ποια κριτήρια και ποια ενημέρωση δίνεται στον παραπονούμενο;» 

 (Oι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 30 Μαΐου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.155, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 

2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

Σημείωση:  H απάντηση του υπουργού είναι εμπιστευτική. 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Μαΐου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη 
Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.175, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και, με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβα από το 
αρμόδιο Τμήμα, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

 Η διαδικασία απαλλοτρίωσης των κελλιών της Μονής του Αγίου Σάββα της Καρόνος στην κοινότητα 
Τραχυπέδουλας της επαρχίας Πάφου έχει ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση σχετικού Διατάγματος 
Απαλλοτρίωσης, που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Παράρτημα Τρίτο, 
Μέρος II, Ατομικές Διοικητικές Πράξεις) στις 10 Μαρτίου, 2017.  Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
βρίσκεται στο στάδιο της καταβολής αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων τεμαχίων.  Με 
την υπό αναφορά απαλλοτρίωση τα δεκαεπτά από τα δεκαοχτώ τεμάχια-κελλιά (222, 302, 303, 304, 305, 306, 
307, 308, 309, 320, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318) έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του κράτους.  Σε 
ό,τι αφορά στο τεμάχιο 315 αναφέρεται ότι εκκρεμεί η τοποθέτηση της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου, στην οποία 
ανήκει το τεμάχιο, σε αίτημα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για φιλική διευθέτηση της 
αποζημίωσης. 

 Αντίγραφο της σχετικής Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης και του σχετικού Διατάγματος Απαλλοτρίωσης 
επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά. 

2.  Σημειώνεται ότι, το Τμήμα Αρχαιοτήτων προτίθεται να προχωρήσει σε έργα συντήρησης και 
αποκατάστασης του χώρου, αφού πρώτα εξασφαλιστούν όλοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας των απαλλοτριωμένων 
τεμαχίων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  Παρόλα αυτά, η Ιερά Μονή Αγίου Σάββα της Καρόνος 
κάθε χρόνο περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό του συνεργείου του Τμήματος Αρχαιοτήτων που αναλαμβάνει 
τον καθαρισμό των αρχαίων μνημείων της επαρχίας Πάφου. 

3. Σχετικά με την αναφορά σας σε δύο δωμάτια στο χώρο του μοναστηριού, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να 
διευκρινίσετε σε ποια δωμάτια-κελλιά αναφέρεστε, ώστε να είναι σε θέση το Τμήμα Αρχαιοτήτων να τοποθετηθεί. 

4. Καταλήγοντας, αναφορικά με την πρότασή σας για αξιοποίηση του χώρου ως πολιτιστικό κέντρο θα ήθελα 
να σημειώσω ότι δεν έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα κάποιο σχετικό αίτημα στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και στο 
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων από το Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχυπέδουλας, ώστε να τύχει 
εξέτασης. 

5. Στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 30 Μαΐου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.223, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, 

του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Σταύρου Παπαδούρη 

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

(α)  Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) δέχεται κατά καιρούς 
καταγγελίες από πολίτες ή οργανωμένα σύνολα (αιγοπροβατοτρόφους, μελισσοκόμους) για ενδεχόμενη 
δηλητηρίαση ζώων ή γενικότερα παράπονα για την χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠ) γύρω 
από οικιστικές περιοχές.  Τέτοιες χρήσεις γίνονται είτε από τους γεωργούς στις φυτείες τους είτε από τις 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για αντιμετώπιση ζιζανίων στα παρακείμενα δρόμων, σε πάρκα και 
δημόσιους χώρους πρασίνου. 

(β)  Το Τμήμα Γεωργίας, ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, διενεργεί επιθεωρήσεις 
στη βάση ετήσιου προγράμματος, καθώς και κατόπιν καταγγελιών για τον έλεγχο της ορθολογικής χρήσης 
ΦΠ σε χώρους που χρησιμοποιεί το κοινό και επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα ανάλογα με τη σοβαρότητα 
της παράβασης.  Η υπόθεση που αναφέρεται στην ερώτηση διερευνήθηκε άμεσα από τους επιθεωρητές 
του Τμήματος Γεωργίας, για να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας που 
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εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Γεωργίας. 

(γ)  Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση ΦΠ (Κ.Δ.Π. 93/2018), 
ο κάθε επαγγελματίας χρήστης που εφαρμόζει μη χαμηλού κινδύνου ΦΠ στις περιοχές που χρησιμοποιεί 
το κοινό υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει όλα τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων βάσει 
ενυπόγραφης γνωμάτευσης Συμβούλου, να ενημερώνει εκ των προτέρων όσους θα μπορούσαν να 
εκτεθούν και να τοποθετεί σχετικές σημάνσεις για την πληροφόρηση του κοινού. 

 Η τήρηση των προνοιών της νομοθεσίας έχει στόχο να διασφαλίσει την προστασία της υγείας του χρήστη, 
του κοινού, των οργανισμών μη-στόχων περιλαμβανομένων των οικόσιτων ζώων, και του περιβάλλοντος.  
Προϋποθέτει όμως και τη λήψη ανάλογων μέτρων από τυχόν επηρεαζόμενους για προστασία των ζώων τους 
για παράδειγμα, αφότου λάβουν τη σχετική πληροφόρηση για επικείμενο ψεκασμό. 

 Σημειώνεται ότι τα ζιζανιοκτόνα και οι άλλες φυτοπροστατευτικές ουσίες εγκρίνονται όταν, μετά από 
επιστημονικά τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται ότι δεν θα έχουν 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον.  Ωστόσο, τα φαινόμενα υπερβολικής, 
αχρείαστης ή μη ορθολογικής χρήσης ΦΠ και τα σχετικά παράπονα από το κοινό προβληματίζουν το ΥΓΑΑΠ.  
Στο πλαίσιο των στόχων μείωσης της χρήσης ΦΠ που ορίζονται στη Στρατηγική “Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο” 
εξετάζονται μέτρα ενίσχυσης του νομοθετικού πλαισίου και πρόσθετοι περιορισμοί στη χρήση ΦΠ, ειδικά σε 
ευαίσθητες περιοχές, ήτοι σε χώρους που χρησιμοποιεί το ευρύ κοινό και οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.  
Τα μέτρα αυτά θα περιληφθούν στο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση ΦΠ, το 
οποίο θα τύχει διαβούλευσης και θα ανακοινωθεί το 2023.» 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Μαΐου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.224, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. 

Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

(α) Σύμφωνα με πληροφόρηση που εξασφαλίστηκε από το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, το 
Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με αρ. 86.243 και ημερομηνία 21.11.2018, ανέθεσε στις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες την ετοιμασία τροποποιητικού Νομοσχεδίου του περί Σκύλων Νόμου. Το εν λόγω 
Νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, η οποία έχει ζητήσει από την οικεία 
Υπηρεσία την έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου σχετικά με τα καθοριζόμενα, στο υπό εξέταση νομοσχέδιο, 
τέλη, με σκοπό την ολοκλήρωση του ελέγχου. 

(β) Σημειώνεται, ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απέστειλαν επιστολή στο Γενικό Λογιστήριο ζητώντας τη 
σχετική έγκριση, ούτως ώστε μόλις αυτή εξασφαλισθεί, να προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για τα 
περαιτέρω. Στη συνέχεια, το Νομοσχέδιο θα διαβιβαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και 
ακολούθως, θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων με σκοπό την ψήφισή του σε Νόμο.» 

Απάντηση ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2022 του Υπουργού Άμυνας κ. Χαράλαμπου Πετρίδη στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.234, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με καταγγελία που υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για ενδεχόμενες διακρίσεις στη βάση του φύλου σε μέλη της Εθνικής Φρουράς και να σας ενημερώσω 
ότι το Υπουργείο Άμυνας, έλαβε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στάλθηκε μέσω του συστήματος 
EU Pilot, σε σχέση με ενδεχόμενη παραβίαση των οδηγιών 75/117/ΕΟΚ, 76/207/ΕΟΚ και 2006/54/ΕΚ, μετά από 
καταγγελία που λήφθηκε από ορισμένο αριθμό γυναικών πολιτών της Κύπρου. 

2. Η εν λόγω επιστολή διαβιβάστηκε στο Υπουργείο μας, μέσω της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
(επιστολή με Αρ. Φακ.: Γ.Ε.4.2.21.5.209 και ημερομηνία 24.3.2021), στην οποία τίθεντο ορισμένα ερωτήματα τα 
οποία έπρεπε να απαντηθούν, προκειμένου να ενημερωθεί καταλλήλως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Η επιστολή 
της Νομικής Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισυνάπτονται ως Παράρτημα 1. 

3. Επίσης, επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2, η απάντηση του Υπουργείου μας, ημερομηνίας 15.6.2021, με 
την οποία απαντά στα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. 

4. Το Υπουργείο Άμυνας έκρινε ορθό να αναμένει το πόρισμα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
οποία εξετάζει πιθανή παραβίαση Ευρωπαϊκής Οδηγίας, μετά από καταγγελία της 3ης και της 4ης σειράς 
Εθελοντριών Υπαξιωματικών και τις συστάσεις στις οποίες ενδεχομένως θα προβεί η Επιτροπή, η οποία 
ενδεχομένως να συνέπιπτε και με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου (μετά και την προσφυγή της 2ης, 3ης 
και 4ης σειράς Εθελοντριών Υπαξιωματικών), έτσι ώστε εφόσον απαιτηθεί συμμόρφωση, αυτή να γίνει 
ορθολογιστικά.  Σημειώνεται ότι τα παράπονα όλων των σειρών γυναικών Υπαξιωματικών (1ης μέχρι και 7ης) είναι 
όμοια μεταξύ τους, καθώς εστιάζονται στις ίδιες πράξεις-παραλείψεις της Διοίκησης.  Συνεπώς, μια ενδεχόμενη 
αποκατάσταση συγκεκριμένης/ων σειράς/ών γυναικών Υπαξιωματικών, μεμονωμένα, πιθανόν να επέτεινε το 
αίσθημα αδικίας των υπόλοιπων σειρών. 
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5. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, εν όψει των συστάσεων στις οποίες προέβη στην έκθεσή της η Επίτροπος 
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των συζητήσεων που έγιναν για το θέμα σε 
κοινοβουλευτικό επίπεδο, κατά τις οποίες βουλευτές εισηγήθηκαν τη λήψη καθοδήγησης από τη Νομική 
Υπηρεσία, το Υπουργείο Άμυνας υπέβαλε ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για το κατά πόσον 
είναι σωστό να εμμείνουμε στη θέση μας ότι της οποιασδήποτε ενέργειας θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση 
δικαστηρίου ή κατά πόσον, υπό τις περιστάσεις, η Νομική Υπηρεσία κρίνει σκόπιμη την εξώδικη διευθέτηση των 
προσφυγών που εκκρεμούν, πριν από την εκδίκαση τους.  Επίσης, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η εξώδικη 
διευθέτηση των προσφυγών, ζητήσαμε όπως μας καθοδηγήσουν αναφορικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να 
ακολουθηθεί, προκειμένου να καταλήξουμε σε εξώδικη διευθέτηση. 

6. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες.» 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα προχωρήσουμε σήμερα. 

 Η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται για την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022, στις 4.00 μ.μ., με ημερήσια 
διάταξη που θα σας αποσταλεί.   

[Στις 6 Ιουνίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της τριακοστής δεύτερης συνεδρίασης της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου του σώματος, η οποία έχει ως ακολούθως: 

Η Πρόεδρος της Βουλής συγκαλεί συνεδρία της ολομέλειας του σώματος την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022, στις 
4.00 μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

Την ολομέλεια θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Ιρλανδικού 
Κοινοβουλίου κ. Seán Ó Fearghaíl, TD. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.033-2022). 

 2.  Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας 
Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.038-2022). 

 3.  Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Χρύση Παντελίδη, 
βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.085-2022). 

 4.  Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 
(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.003-2022). 

 5.  Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και 
Κυρηνείας (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου 
Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις, Ζαχαρία Κουλία και Χρίστου Σενέκη, βουλευτών εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας, και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.028-2022). 

 6.  Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, 
Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Γιώργου Κάρουλλα, Νίκου Γεωργίου 
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και Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και 
Χρίστου Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας, και Μιχάλη Γιακουμή, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.034-2022). 

 7.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.094-2021). 

 8.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.088-2021). 

 9.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.089-2021). 

 10.  Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής 
Παράταξης-Συνεργασία,  Χρίστου Ορφανίδη και Χρύσανθου Σαββίδη εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Ηλία 
Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και 
Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών).  
(Αρ. Φακ. 23.02.063.101-2022). 

 11.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.009-2022). 

 12.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αλέκου 
Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-
Συνεργασία). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.019-2022). 

 13.  Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών 
Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αλέκου 
Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-
Συνεργασία). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.021-2022). 

 14.  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αλέκου 
Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-
Συνεργασία). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.022-2022). 

 15.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Ονούφριου Κουλλά και 
Νίκου Σύκα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). 
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(Αρ. Φακ. 23.02.063.024-2022). 

Αποσύρονται και  
επανακατατίθενται 

16.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και 
Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής 
Φύλαξης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.016-2022). 

 17.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.018-2022). 

 18.  Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.019-2022). 

 19.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.021-2022). 

 20.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.022-2022). 

 21.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.025-2022). 

 22.  Οι περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων όπου Κρατούνται ή Εκτρέφονται 
Πουλερικά Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.002-2022). 

 23.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών 
Ορνίθων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.003-2022). 

 24.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.004-2022). 

 25.  Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Ιατρείων, Κλινικών και Νοσοκομείων 
(Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.005-2022). 

 26.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.006-2022). 

 27.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.061-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτών 
στην οικονομία και την κοινωνία». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην αλλαγή 
των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να καταστεί ηγεμονική 
δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής 
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περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022)]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Φτάσαμε εδώ στο τέλος της σημερινής συνεδρίας.  Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας και σας 
ευχαριστώ. 

(Ώρα λήξης:  6.54 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα  Μαυρίδης Μάριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Νεοφύτου Αβέρωφ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κουλλά Ονούφριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Λουκαΐδης Γιώργος 

Δαμιανού Άριστος Νικολάου Μαρίνα 

Καυκαλιάς Αντρέας Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  

Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

ΔΗΚΟ 

Λεωνίδου Πανίκος Παπαδόπουλος Νικόλας 

Ορφανίδης Χρίστος Σαββίδης Χρύσανθος 

Παντελίδης Χρύσης Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Ευσταθίου Κωστής Μυριάνθους Ηλίας 

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 

Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 

Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 
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Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι  

Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

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

2. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων:  

 α. Φιλοξενία στην Κύπρο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με πρωτοβουλία της Αντιπροέδρου της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΚΣ ΟΑΣΕ) και Ειδικής Αντιπροσώπου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς κ. Ειρήνης 
Χαραλαμπίδου του διεθνούς συνεδρίου της Συνέλευσης με θέμα «Καταπολεμώντας τη Διαφθορά, 
Υπερασπίζοντας τη Δημοκρατία: Ο Ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων». 

 β. Συμμετοχή του κ. Πανίκου Λεωνίδου, ως επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στη 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας, σε επίσκεψη της Διεθνούς Γραμματείας της 
Συνέλευσης στη Φλωρεντία στο πλαίσιο παγκόσμιας εκστρατείας της Συνέλευσης με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για την καταδίκη της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί. 

 γ. Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Δουβλίνο. 

3. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή 
Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο. 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών 
των Καυσίμων Νόμος του 2022», αγορεύσεις και συζήτηση (Κώστας Κώστα, Κωστής Ευσταθίου, Λίνος 
Παπαγιάννης, Χρύσης Παντελίδης, Ονούφριος Κουλλά, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Ηλίας Μυριάνθους, 
Χρύσανθος Σαββίδης, Άριστος Δαμιανού, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Πρόεδρος, Νικόλας Παπαδόπουλος, 
Σταύρος Παπαδούρης, Μιχάλης Γιακουμή, Σωτήρης Ιωάννου, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Χαράλαμπος 
Θεοπέμπτου, Γιώργος Λουκαΐδης, Άντρος Κυπριανού) και ψήφισή του σε νόμο. 

6. Έκθεση για τα νομοσχέδια «Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022» και «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022» και ψήφισή τους σε νόμους. 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2022», 
αγορεύσεις (Χρύσης Παντελίδης, Σωτήρης Ιωάννου, Αλέκος Τρυφωνίδης, Λίνος Παπαγιάννης, Ηλίας 
Μυριάνθους, Χρίστος Ορφανίδης, Κωστής Ευσταθίου, Αντρέας Καυκαλιάς, Ονούφριος Κουλλά) και 
ψήφισή του σε νόμο.   

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022» και 
ψήφισή του σε νόμο.  

9. Ερωτήσεις βουλευτών: 

 Ερωτήματα σχετικά με την επικαιροποίηση του Αρχείου Πληθυσμού και τη διασύνδεσή του με τον εκλογικό 
κατάλογο - Ανάγκη στήριξης συγγενών-άτυπων φροντιστών ατόμων με αναπηρίες - Κάρτες φιλάθλου και 
βία στα γήπεδα - Υποβολή καταγγελίας από πολίτες σε αστυνομικό σταθμό. 

10. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

 Το σύστημα αποχετεύσεων στον Καλοπαναγιώτη (εμπιστευτική απάντηση) - Αίτημα για αναστήλωση του 
χώρου του μοναστηριού του Αγίου Σάββα της Καρόνου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας - Δηλητηριάσεις 
αιγοπροβάτων στην ύπαιθρο από αλόγιστη χρήση ζιζανιοκτόνων και μέτρα αντιμετώπισής τους - 
Τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου - Επικοινωνία κυπριακών αρχών με Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά 
με την καταγγελία για έμφυλες διακρίσεις γυναικών μελών της κυπριακής Εθνικής Φρουράς. 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 9ης Ιουνίου 2022 

Ώρα έναρξης:  4.10 μ.μ. 

Αρ. 32 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Παρακαλώ τους 
έντιμους βουλευτές, βουλεύτριες να δηλώσουν την παρουσία τους πατώντας το 1 και τους γραμματείς να 
διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αρχίζουμε τη σημερινή συνεδρία με αναφορά στον αδόκητο χαμό της Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου ως οφειλόμενης τιμής στη γυναίκα πολιτικό που στην εννιαετή 
πορεία της στο αξίωμα της υπουργού, στο ομολογουμένως καίριο και πολύ απαιτητικό Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσα από την αφοσίωση στο καθήκον, τη σκληρή δουλειά και την προσωπική 
της ευαισθησία για τον πολίτη, όχι μόνο κατέρριψε κάθε στερεότυπο, αλλά επιπλέον κατέστη πρότυπο 
πολιτικού, που με τις εύστοχες, καίριες και αποτελεσματικές της παρεμβάσεις διηύρυνε το κράτος πρόνοιας, 
ενδυνάμωσε το θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο και τα εργασιακά δικαιώματα, συνέβαλε στην εμπέδωση της 
ισότητας και στη θεμελίωση εργατικής ειρήνης και απέτρεψε την εργατική αποσταθεροποίηση σε καιρούς 
δύσκολους. 

 Η Ζέτα Αιμιλιανίδου σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και απέκτησε 
μεταπτυχιακό τίτλο από το Cyprus Institute of Marketing.  Ως λειτουργός της δημόσιας υπηρεσίας ανήλθε 
ιεραρχικά σε όλες τις βαθμίδες του δημοσίου και έφτασε στη θέση της διευθύντριας Τελωνείων, της Εφόρου 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού.  Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου και του Ειδικού Ταμείου για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου.  Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η συμβολή της στη σύνταξη καίριων για το κράτος νομοθεσιών 
με κυριότερες την τελωνειακή νομοθεσία, τη νομοθεσία για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και τον νόμο για το 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. 

Ως γενική διευθύντρια του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέλαβε τον 
δύσκολο ρόλο ολοκλήρωσης με επιτυχία του 2ου Γύρου Χορήγησης Αδειών Εξερεύνησης Υδρογονανθράκων 
σε Υπεράκτιες Περιοχές της Κύπρου και υπήρξε πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση 
των αιτήσεων των εταιρειών όσον αφορά τα πέντε τεμάχια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της 
Δημοκρατίας. 

 Το 2013 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο αξίωμα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο ίδιο αξίωμα διορίστηκε εκ νέου για δεύτερη θητεία το 2018, το οποίο 

 
 Τα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών της συνεδρίασης ευρίσκονται στο Αρχείο της 

Βουλής. 
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υπηρέτησε άοκνα μέχρι τον θάνατό της. 

 Η Ζέτα Αιμιλιανίδου δεν υπήρξε μόνο άξια δημόσια λειτουργός και ικανότατη αξιωματούχος της 
εκτελεστικής εξουσίας.  Υπήρξε επίσης μια πολύ στενή και πολύτιμη συνεργάτιδα του νομοθετικού σώματος, 
που με την παρουσία της στη Βουλή και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, όποτε εκαλείτο και υπό οποιαδήποτε 
ιδιότητα, συνέβαλλε με την πείρα, την οξυδέρκεια και την ευελιξία της στην υπερπήδηση εμποδίων, στη 
σύζευξη διιστάμενων απόψεων, στην προώθηση σημαντικών μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων με έναν και μόνο 
κοινό παρονομαστή, τον άνθρωπο που χρήζει στήριξης στο πλαίσιο μιας δικαιότερης κοινωνίας. 

 Η Ζέτα Αιμιλιανίδου αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον δημόσιο βίο και βαριά παρακαταθήκη για τους 
συνεχιστές της και για όλους εμάς. 

 Σας καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη της. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία της η μνήμη!  

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιρλανδίας, 

 Έντιμοι υπουργοί, 

 Εκλεκτά μέλη του διπλωματικού σώματος, 

 Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση καλωσορίζω στην Κύπρο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Πρόεδρο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιρλανδίας κ. Seán Ó Fearghaíl και αντιπροσωπία βεβαίως μελών του 
ιρλανδικού κοινοβουλίου.  Η παρουσία σας, κύριε Πρόεδρε, στη χώρα μας, στη σημερινή συνεδρία της 
ολομέλειας του σώματος υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς φιλίας μεταξύ Κύπρου και Ιρλανδίας, αλλά και 
την κοινή βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο 
κοινοβουλίων προς όφελος των χωρών και των λαών μας.  Οι σχέσεις αυτές διέπονται από αμοιβαίο σεβασμό 
αξίες και από κοινά χαρακτηριστικά Κύπρου και Ιρλανδίας ως μικρών νησιώτικων κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδράζονται σε κοινές αρχές, αλλά, θα μου επιτρέψετε να πω, και σε παράλληλες 
οδυνηρές εμπειρίες. 

 Η ένταξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια, στην οποία η Ιρλανδική Προεδρία υποδέχθηκε τη 
χώρα μας το 2004, έδωσε νέα πνοή και ώθηση στις σχέσεις των χωρών μας.  Η άριστη συνεργασία Κύπρου 
και Ιρλανδίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και η σύμπλευση των χωρών μας αναφορικά με καίρια ζητήματα που 
απασχολούν την Ένωση και τους Ευρωπαίους πολίτες επεκτείνεται και στο κοινοβουλευτικό πλαίσιο, αφού ο 
ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι γίνεται ολοένα και πιο διακριτός. 

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 

 Από τη θέση μου επιθυμώ να εκφράσω ειλικρινείς ευχαριστίες για τη θέση αρχών και τη σταθερή 
στήριξη της Ιρλανδίας, ιδιαίτερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, του οποίου η χώρα σας είναι μη μόνιμο 
μέλος για τα έτη 2021-2022, όπως και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγώνα μας προς επίτευξη δίκαιης 
και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα.  Αισθανόμαστε επίσης βαθιά ευγνώμονες για τη σημαντική 
συνεισφορά της χώρας σας στην Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ από την πρώτη αποστολή της το 1964.  Θα 
ήθελα από το βήμα της ολομέλειας να αποτίσω φόρο τιμής στους Ιρλανδούς κυανόκρανους που υπηρέτησαν 
από το 1964 μέχρι και το 2005, όπως και σε αυτούς που υπηρετούν σήμερα στο αστυνομικό τμήμα της 
UNFICYP.  Ομοίως, θέλω να εκφράσω τη βαθιά εκτίμηση της χώρας μας για τη σημαντική συνεισφορά της 
Ιρλανδίας στο έργο της Διερευνητικής Επιτροπής των Αγνοουμένων, γνωρίζοντας την ιδιαίτερη ευαισθησία σας 
στο ζήτημα αυτό ως βεβαίως και της δικής σας εμπειρίας.  

 Φίλε κύριε Πρόεδρε,  

 Δε θα κουραστούμε να αγωνιζόμαστε για λύση στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των ψηφισμάτων του 
ΟΗΕ, μια λύση που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων και θα απαλλάσσει τη χώρα 
μας από κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις.  Για μια λύση που θα επανενώνει την πατρίδα 
μας σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας προς όφελος ολόκληρου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων, 
Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, και ιδιαίτερα των νέων μας, που δικαιούνται να 
προσβλέπουν σε ένα πιο ελπιδοφόρο και βιώσιμο μέλλον.  

 Στο πλαίσιο αυτό παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών εντός των 
παραμέτρων του ΟΗΕ.  Δυστυχώς, η τουρκική πλευρά επιδιώκει τη νομιμοποίηση των κατάφωρων 
παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου που συντελέστηκαν στην Κύπρο από την Τουρκία το 1974, τις οδυνηρές 
συνέπειες των οποίων βιώνουμε μετά από σαράντα οκτώ ολόκληρα χρόνια.  Η τουρκική πλευρά εμμένει σε 
λύση δύο κρατών, σε χωριστή κυριαρχία, σε «ισότιμο» διεθνές καθεστώς ως προαπαιτούμενα για να 
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προσέλθει στον διάλογο.  Τέτοιες απαράδεκτες αξιώσεις δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν αποδεκτές και έχουν 
απορριφθεί ρητά από τη διεθνή κοινότητα.  

 Την ίδια στιγμή η Τουρκία επιδιώκει τη δημιουργία νέων τετελεσμένων αναπτύσσοντας πειρατικές 
επιδρομές στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, προχωρώντας στο σταδιακό 
άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου προς οικονομική εκμετάλλευση κατά παράβαση των 
σχετικών ψηφισμάτων, αλλά και σε περαιτέρω στρατιωτικοποίηση των κατεχομένων περιοχών με σύγχρονο 
στρατιωτικό εξοπλισμό, ραντάρ και drones. 

 Τέτοιες ενέργειες εξυπηρετούν μόνο την Τουρκία εις βάρος της Κύπρου και του λαού της, 
Ελληνοκυπρίων, αλλά και Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι αισθάνονται ολοένα και πιο βαρύ το χέρι της Τουρκίας σε 
όλους τους τομείς της ζωής τους στις κατεχόμενες περιοχές. 

 Εξοχότατε Πρόεδρε, 

 Οι εικόνες των βομβαρδισμών, των νεκρών και των προσφύγων στην Ουκρανία μάς είναι πολύ οικείες.  
Συναισθανόμαστε πλήρως τον πόνο, την απελπισία και την αγανάκτηση του ουκρανικού λαού, όντας και εμείς 
θύματα βάναυσης επίθεσης από έναν ισχυρότερο γείτονα.  Είχαμε λοιπόν έναν επιπρόσθετο λόγο, όπως σας 
εξήγησα και στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαμε, να σταθούμε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του 
ουκρανικού λαού, πιστοί στις αρχές και στο δίκαιο.  Αγκαλιάσαμε τους Ουκρανούς πρόσφυγες που κατέφυγαν 
στη χώρα μας, παρέχοντάς τους κάθε δυνατή βοήθεια, παρά τις δυσανάλογες πιέσεις που δέχεται η Κυπριακή 
Δημοκρατία λόγω της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία μέσω της Πράσινης Γραμμής. 

 Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέδειξε για ακόμα μια φορά τη ζωτική σημασία της ενότητας και της 
αλληλεγγύης, αλλά και της επικινδυνότητας της λογικής των δύο μέτρων και των δύο σταθμών έναντι όμοιων 
παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου.  Ο αναθεωρητισμός και η επεκτατικότητα δεν αντιμετωπίζονται άλλοτε με 
κυρώσεις και άλλοτε με ανοχή ή εξευμενισμό χάριν συμφερόντων.  Ζητούμε από τους Ευρωπαίους εταίρους 
μας και τη διεθνή κοινότητα να επιδείξουν την ίδια ευαισθησία και αποφασιστικότητα σε σχέση με την Κύπρο 
και είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να βασιζόμαστε για ακόμα μια φορά στη στήριξη της Ιρλανδίας ως φίλης 
χώρας εξίσου πιστής στις θέσεις αρχών. 

 Σας διαβεβαιώ ταυτόχρονα για την αμέριστη αλληλεγγύη και στήριξη της Κύπρου και του κοινοβουλίου 
της προς την Ιρλανδία σε καιρούς εξαιρετικά δύσκολους για τις δύο χώρες, αλλά και την Ευρώπη ολόκληρη.  
Πολλές και σύνθετες οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και μία από αυτές, όπως έχουμε 
συζητήσει, είναι και ο αντίκτυπος του Brexit.  Το ζήτημα της Ιρλανδίας πρέπει να επιλυθεί με την πλήρη 
εφαρμογή του σχετικού πρωτοκόλλου, ώστε να διαφυλαχθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στη χώρα, αφού οι 
δύο λαοί μας γνωρίζουν πολύ καλά πόσο πολύτιμο και εύθραυστο είναι αυτό το αγαθό. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Παρότι στον χάρτη οι χώρες μας βρίσκονται ίσως μακριά η μία από την άλλη, η μία στο βόρειο και η 
άλλη στο νότιο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μεταξύ τους ώσμωση υπήρξε διαρκής και παραγωγική.  Ως 
δύο νησιώτικοι λαοί, ο κυπριακός και ο ιρλανδικός, τους οποίους χωρίζει, αλλά και ενώνει, θα έλεγα, η 
θάλασσα, γνωρίσαμε από πολύ νωρίς στη μακραίωνη ιστορία μας τις μεγάλες ευκαιρίες που προσφέρουν οι 
θαλάσσιες επικοινωνίες και η ναυτιλία και χαίρομαι που σε αυτό το πλαίσιο τιμάτε με την παρουσία σας σήμερα 
σχετική πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα. 

 Στο ίδιο πλαίσιο οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μπορεί να ισχυροποιηθούν ακόμη 
περισσότερο σε πάρα πολλά επίπεδα, όπως στις μεταξύ μας διαβουλεύσεις έχουμε τονίσει, ιδιαίτερα στους 
τομείς της εκπαίδευσης και του τουρισμού.  Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο μεγάλος Ιρλανδός συγγραφέας 
James Joyce εμπνεύστηκε από τον χαρακτήρα του Οδυσσέα, για να συγγράψει το ομώνυμο κλασικό πλέον 
στο παγκόσμιο λογοτεχνικό στερέωμα έργο του.  Η θάλασσα, η περιπλάνηση και η επιστροφή στην πατρίδα 
αποτελούν σημαντικές θεματικές της δημιουργίας τόσο των Ιρλανδών όσο και των Κυπρίων ποιητών και 
ποιητριών. 

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 

 Επιτρέψετέ μου ξανά να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας και να ευχηθώ τόσο σε σας όσο 
και στην αντιπροσωπία σας κάθε καλό και επιτυχία στο έργο σας.  Ελπίζω να είχατε μια ευχάριστη και 
παραγωγική διαμονή εδώ στην Κύπρο μας και είμαι βέβαιη ότι η επίσκεψή σας θα είναι μόνο η απαρχή μιας 
ουσιαστικότερης και ενδότερης συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων και των χωρών μας. 

 Κλείνοντας με αυτές τις ευχές, σας καλώ στο βήμα. 

 Παρακαλώ τον κοσμήτορα της Βουλής να συνοδεύσει τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων του 
ιρλανδικού κοινοβουλίου στο βήμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ: 

(SEÁN Ó FEARGHAÍL) 
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 Κυρία Πρόεδρε και μέλη της Βουλής, 

 Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

 Επιτρέψετέ μου ευθύς εξαρχής να εκφράσω τη βαθύτατη συμπάθειά μου και των μελών της 
αντιπροσωπίας μας προς εσάς και τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, στον Πρόεδρο και στην 
κυβέρνηση της Κύπρου, καθώς και στον κυπριακό λαό για τον πρόωρο θάνατο μιας σπουδαίας Κύπριας 
ηγέτιδας, της Υπουργού Εργασίας, της Ζέτας Αιμιλιανίδου.  Έχουμε βαθιά συνείδηση του αντικτύπου που είχε 
ο πρόωρος θάνατός της στην κυβέρνηση, στη Βουλή και στον κυπριακό λαό, αλλά πάνω απ’ όλα στην 
αγαπημένη της οικογένεια.  Εκ μέρους του Oireachtas, δηλαδή του ιρλανδικού κοινοβουλίου, αναγνωρίζω τις 
διά βίου υπηρεσίες της στη δημόσια ζωή και την κρίσιμη συμβολή της στην ένταξη της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς την οποία η σχέση την οποία είμαι εδώ να εδραιώσω περαιτέρω δε θα βρισκότανε 
στο στάδιο που βρίσκεται. 

 Είθε η ευγενική ψυχή της αναπαυθεί σε αιώνια ειρήνη! 

 Στις λίγες μέρες λοιπόν που βρισκόμαστε εδώ από τη Δευτέρα έχω παρατηρήσει ότι ο κυπριακός λαός 
έχει χιούμορ, όπως και εμείς οι Ιρλανδοί.  Θα ξεφύγω λοιπόν από την ομιλία που ετοίμασα, για να σας πω μία 
σύντομη ιστορία.  Το 2019 λοιπόν, όταν είχαμε επέτειο εκατό χρόνων, είχαμε καλέσει μια Πρόεδρο, την κ. 
Nancy Pelosi, την Πρόεδρο του Κονγκρέσου, να έρθει στην Ιρλανδία, προκειμένου να απευθύνει την ομιλία της 
στο κοινοβούλιο.  Ήμουνα εγώ στην Ουάσινγκτον προηγουμένως και είχα ακούσει την ομιλία της για περίπου 
οκτώμισι ώρες στο Κονγκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και πραγματικά ήτανε εξαιρετική, αν θέλετε, αυτή η 
ομιλία της, αλλά δεν ήτανε σύνηθες αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Και προσκαλώντας την λοιπόν στο βήμα, 
στο Δουβλίνο, της είπα:  «Αγαπητή Πρόεδρε, θέλουμε να μιλήσετε, αλλά δε θέλουμε να έχετε τόση 
γενναιοδωρία πνεύματος σήμερα ενώπιον του δικού μας κοινοβουλίου»! 

 Πρόεδρε και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

 Εκλεκτοί παριστάμενοι, 

 Είναι λοιπόν τιμή μου να εκπροσωπώ σήμερα το κοινοβούλιο της χώρας μου και να προωθώ περαιτέρω 
τις σχέσεις φιλίας μεταξύ της Κύπρου και της Ιρλανδίας.  Κάνοντας αυτό, είμαι μαζί με τους κοινοβουλευτικούς 
μου συνεργάτες, τον βουλευτή Brendan Howlin, πρώην υπουργό, πρώην αρχηγό του ιρλανδικού Εργατικού 
Κόμματος και του παλαιότερου κόμματος του ιρλανδικού κράτους, με τριάντα εννέα χρόνια διακεκριμένη 
κοινοβουλευτική υπηρεσία.  Είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση να έχω μαζί μου τον βουλευτή Ruairi Ó Murchú 
από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Sinn Féin, έναν νεαρό άντρα με πολύ λαμπρό μέλλον στην 
κοινοβουλευτική Δημοκρατία. 

 Για να τονίσουμε τη σημασία αυτής της επίσκεψης, μας συνοδεύει επίσης ο γενικός γραμματέας του 
ιρλανδικού κοινοβουλίου και προσωπικό της διακοινοβουλευτικής μας ομάδας.  Η ομάδα μας συντονίζεται από 
τον πρέσβη Conor Long.  Αναγνωρίζοντας την παρουσία του εδώ σήμερα, θέλω να αναγνωρίσω το έργο που 
επιτελεί στη συνέχεια αυτού που έγινε από τους προκατόχους του και να σας πω ανεπιφύλακτα ότι η δική σας 
εκπρόσωπος στο Δουβλίνο, η καλή μου φίλη πρέσβειρα Χάρις Χριστοδουλίδου κάνει εξαιρετική δουλειά για τη 
χώρα σας.  Είναι φίλη μου και φίλη πολλών Ιρλανδών βουλευτών και αναγνωρίζω επίσης την εξαιρετική 
δουλειά που έκανε ο προκάτοχός της Κώστας Παπαδήμας, ο οποίος ήτανε και αυτός φίλος μου. 

 Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Δημητρίου, για την ευγενική σας πρόσκληση και για τη θερμή υποδοχή από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων σε μένα και στη συνοδεία μου σήμερα.  Είναι μεγάλη μου τιμή που κλήθηκα να 
απευθυνθώ σε αυτό το σώμα. 

 Και η Ιρλανδία και η Κύπρος, αν και χωρίζονται από την ευρωπαϊκή ήπειρο, μοιράζονται πολλά βασικά 
χαρακτηριστικά και ιστορικές εμπειρίες.  Κατά την επίσκεψή μου λοιπόν στο όμορφο νησί σας διαπίστωσα 
πολλές φορές το πόσο κοινές προκλήσεις αντιμετωπίζουμε και πόσο παρόμοιο θάρρος, ανθεκτικότητα και 
προσαρμοστικότητα επέδειξαν οι πληθυσμοί μας για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.  Θα ήθελα να 
υπογραμμίσω την κρίσιμη σημασία που διαδραματίζουν τα αντίστοιχα κοινοβούλια ως, αν θέλετε, οι παλμοί της 
καρδιάς των αντιπροσωπευόμενων Δημοκρατιών μας.   

 Οι πολίτες μας μας εμπιστεύονται για να παρέχουμε ηγεσία, κρίση, λογοδοσία για την κάλυψη των 
σημερινών αναγκών τους και των μελλοντικών εθνικών προκλήσεων για τα έθνη μας.  Ζητήματα λοιπόν όπως 
η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, το κράτος δικαίου, η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και τα πιεστικά 
ζητήματα της κρίσης, του κόστους ζωής, που βιώνουν πολλοί από τους πολίτες μας, απαιτούνε δράση από τα 
εθνικά μας κοινοβούλια.  Τα καθήκοντά μας λοιπόν ως βουλευτές είναι να βρίσκουμε λύσεις για τις ανάγκες των 
πολιτών μας, ακόμη και όταν οι λύσεις αυτές απαιτούνε δύσκολες επιλογές. 

 Η υγεία των δημοκρατιών μας βασίζεται στο κράτος δικαίου και στην προστασία των θεμελιωδών 
ελευθεριών μας.  Σ’ αυτές τις μέρες με τις πάρα πολλές προκλήσεις, που η ασφάλεια της Ευρώπης απειλείται 
από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχουμε το καθήκον να υπερασπισθούμε τις αρχές του 
Διεθνούς Δικαίου για λογοδοσία και ειρήνη.  Η Ιρλανδία και η Κύπρος μαζί με πολλές άλλες χώρες θα 
αποδυναμωθούν, εάν το Διεθνές Δίκαιο αποτύχει στην Ουκρανία ή εάν υπάρξει αποτυχία λογοδοσίας.  Η 
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ασφάλειά μας και η ασφάλεια του λαού μας διακυβεύονται από την έκβαση αυτού του πολέμου. 

 Η εισβολή στην Ουκρανία είναι μια άμεση παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και 
ανθρωπιστική καταστροφή για εκατομμύρια Ουκρανούς, συμπεριλαμβανομένων των πολλών που έχουνε 
καταφύγει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  Γνωρίζω ότι η Κύπρος, όπως και η χώρα μου η Ιρλανδία, έχει 
προσφέρει καταφύγιο και στέγη σε χιλιάδες Ουκρανούς που αναζητούσαν ασφάλεια από τη φρίκη του 
πολέμου.  Γνωρίζω επίσης ότι ο αριθμός των εκτοπισθέντων που τυγχάνει υποδοχής εδώ στην Κύπρο είναι 
δυσανάλογα υψηλός σε σχέση με τον κυπριακό πληθυσμό.  Σας συγχαίρω λοιπόν για αυτή σας τη 
γενναιοδωρία και σας συγχαίρω επίσης για αυτό το οποίο προσφέρετε σε όσους έφυγαν λόγω της εισβολής 
από την πατρίδα τους.   

 Είχα την τιμή να συναντηθώ πρόσφατα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, όταν επέστρεψα από το Κίεβο, τον 
Πρωθυπουργό Denys Shmyhal και τον εξαιρετικό Πρόεδρο της Verkhoma Rada, τον Ruslan Stefanchuk.  Είδα 
λοιπόν από πρώτο χέρι την καταστροφή που προκάλεσε η βάναυση, η ανελέητη και εντελώς αδικαιολόγητη 
επίθεση του Πούτιν στον λαό της Ουκρανίας.  Για μικρές χώρες όπως η Ιρλανδία και η Κύπρος ο κανόνας του 
Διεθνούς Δικαίου υπάρχει για να μας προστατεύει και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αποτύχει.  Και οι δύο 
χώρες μας δεν είναι πλέον χώρες μετανάστευσης, αλλά είναι χώρες προορισμού για τους μετανάστες, που σε 
πολλές περιπτώσεις προσελκύονται από την αυξανόμενη επιτυχία και την αυξανόμενη ευημερία μας.  Αυτό 
μπορεί να αποδειχθεί μεγάλη πρόκληση.  Αλλά θέλω να χαιρετίσω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε νωρίτερα 
φέτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κύπρου, η οποία θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
παρέχει οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη, για να βοηθήσει την Κύπρο να καθιερώσει ένα δίκαιο και 
αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης και αυτό σύμφωνα με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 Η ενίσχυση λοιπόν των δυνατοτήτων υποδοχής, η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής για τους 
αιτούντες άσυλο, η υποστήριξη για έγκαιρες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου και επιστροφής θα 
βελτιώσουν την κατάσταση για όλους εκείνους που επηρεάζονται από την πρόκληση της μετανάστευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας υποδοχής.  Η σύγκρουση στην Ουκρανία παραβιάζει τις ιδρυτικές αρχές 
των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες βρίσκονταν στο επίκεντρο της ιρλανδικής υποψηφιότητας για ένταξη στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας.  Τονίσαμε τη δέσμευσή μας για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, τη μακρά και 
υπερήφανη παράδοσή μας για την υποστήριξη της Ειρηνευτικής Δράσης του ΟΗΕ και τη διεθνή ανάπτυξη.  
Είχα το μεγάλο προνόμιο σήμερα να συναντήσω το ιρλανδικό απόσπασμα που έχει αναπτυχθεί με την 
UNFICYP από το 1964.  Πάνω από δέκα χιλιάδες Ιρλανδοί στρατιώτες και αστυνομικοί έχουνε υπηρετήσει στην 
UNFICYP και συνεχίζουν να το πράττουνε και σήμερα.  Η Ιρλανδία είναι ευγνώμων για την αφοσίωση και την 
προσφορά της στον ΟΗΕ.  Η Ιρλανδία έχει μακρά και υπερήφανη παράδοση υποστήριξης των Ηνωμένων 
Εθνών μέσα από τις ειρηνευτικές αποστολές της με αδιάληπτο ιστορικό υπηρεσίας σε ειρηνευτικές αποστολές 
από το 1958. 

 Η υποστήριξή μας προς την UNFICYP τόσο πολιτικά όσο και μέσω της ανάπτυξης των Ειρηνευτικών 
Δυνάμεων είναι το σαφέστερο δυνατόν μήνυμα της επιθυμίας και της στήριξης της Ιρλανδίας για μία πολιτική 
λύση στο Κυπριακό.  Μέσω της συμμετοχής μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας έχουμε επανειλημμένα 
υπογραμμίσει τη δέσμευσή μας για την ενοποίηση της Κύπρου με βάση το πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών και τις αρχές μιας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και μια έντιμη ισορροπημένη 
και διαρκή διευθέτηση που θα προστατεύει και θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα όλων των Κυπρίων.  
Καθώς η εντολή για την αποστολή του ΟΗΕ πρόκειται να ανανεωθεί σε λίγες εβδομάδες, η Ιρλανδία θα 
δεσμευθεί εκ νέου στις αρχές αυτές.  Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αυτός είναι ο μόνος έγκυρος δρόμος προς τα 
εμπρός και ότι οι όποιες απειλές σε αυτό το πλαίσιο ή οι παραβιάσεις των ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μονομερών ενεργειών για την αλλαγή του καθεστώτος οποιουδήποτε 
τμήματος των Βαρωσίων από αποστρατικοποιημένο σε μη μπορεί να θεωρηθούν σαφής παραβίαση των 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.  Η μόνη βιώσιμη λύση είναι αυτή η οποία στηρίζει τις αρχές 
που έχουν θεσπιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη.   

 Η πιο πρόσφατη ιστορία της Ιρλανδίας, που σημαδεύτηκε από έναν μακρύ αγώνα για ανεξαρτησία, για 
εσωτερική ειρήνη και σταθερότητα και τελικά μετασχηματίζεται από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μοιάζει πολύ με την πρόσφατη ιστορία της Κύπρου.  Η πρόσφατη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλεί βαθιά λύπη σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η απόφαση 
του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μια απόφαση την οποία σεβόμαστε.  Η προστασία της ειρηνευτικής διαδικασίας 
στη Βόρειο Ιρλανδία όμως αποτελεί ζωτική προτεραιότητα για τη χώρα μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
Ηνωμένο Βασίλειο.  Η διαπραγμάτευση του Πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας, το οποίο διατήρησε τη 
συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποφυγή σκληρών συνόρων 
στο νησί της Ιρλανδίας, ήταν ένας συμβιβασμός που επιτεύχθηκε για την προστασία της Συμφωνίας της 
Μεγάλης Παρασκευής από τις συνέπειες ενός σκληρού Brexit, που οι Ιρλανδοί είχαν ψηφίσει κατά. 

 Η Ιρλανδία εκτιμά ιδιαίτερα την κατανόηση και την υποστήριξη των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Θέλω να ευχαριστήσω την Κύπρο από αυτό το σημαντικό βήμα σήμερα για την αλληλεγγύη σας στην 
προστασία της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής.  Μια συμφωνία που τερμάτισε ένα τέταρτο αιώνα 
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συγκρούσεων είναι πολύ πολύτιμη, για να τεθεί σε κίνδυνο με μονομερείς ενέργειες μια τέτοια συμφωνία, η 
οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. 

 Νωρίτερα σήμερα επισκέφθηκα την Επιτροπή για τους Αγνοουμένους.  Η επίσκεψή μου αυτή 
υπογράμμισε τη φρίκη των προηγούμενων συγκρούσεων και το μέγεθος του πόνου που βίωσαν τόσο οι 
κοινότητες της Κύπρου όσο και η Ιρλανδία.  Και η Κύπρος λοιπόν έχει υποφέρει βαθιά από συγκρούσεις και 
βία.  Κατανοούμε την κληρονομιά της βίας και τις τραυματικές της συνέπειες για τα θύματα, τους επιζώντες και 
τους πενθούντες.  Το έργο λοιπόν των μελών της επιτροπής και του προσωπικού της συμβάλλει καθοριστικά 
στην αντιμετώπιση του πόνου των δεινών του παρελθόντος.  Η υπέρβαση της κληρονομιάς της βίας του 
παρελθόντος και της σημερινής δυσπιστίας απαιτεί μια ηγεσία με όραμα και θάρρος.  Η Ιρλανδία ελπίζει ότι οι 
ανανεωμένες προσπάθειες για την έναρξη διαλόγου θα ξεπεράσουν την κληρονομιά της δυσπιστίας και ότι 
μπορεί να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας λύσης μεταξύ και των δύο κοινοτήτων.   

 Θέλω να μοιραστώ μια νέα ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία μεταξύ της Ιρλανδίας και της Επιτροπής για τους 
Αγνοουμένους.  Ο Επίτροπος της Garda Siochana, δηλαδή της Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας της Ιρλανδίας, 
ενέκρινε ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης για το ερευνητικό προσωπικό της Επιτροπής για τους 
Αγνοουμένους.  Αυτή η επιμόρφωση θα παρέχεται από Ιρλανδούς αστυνομικούς με την υποστήριξη του Irish 
Guarda College, δηλαδή του Εθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Αστυνομικών.  Είμαστε ευτυχείς που θα 
συνδράμουμε στην ενίσχυση της ικανότητας της επιτροπής να συνεχίσει τις έρευνες, οι οποίες πρέπει να 
βοηθήσουνε στην επούλωση των βαθιών πληγών μεταξύ των Κυπρίων και των δύο κοινοτήτων.  Οι ιρλανδικές 
οικογένειες έχουν επίσης υποστεί τον διαρκή πόνο των συγκρούσεων και οι ιρλανδικές οικογένειες έχουν 
υποφέρει από το γεγονός ότι δεν είχανε καμία βεβαιότητα για την τύχη των αγνοουμένων γονέων τους, των 
παιδιών τους και των αδελφών τους.  Θέλω να ευχαριστήσω την Αστυνομία μας για τη νέα υποστήριξή της στη 
σκληρή δουλειά της επιτροπής, που είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και πρέπει να πω ότι έχει επιτύχει ήδη 
πάρα πολλά.   

 Θα ήθελα να τονίσω ότι δε μοιραζόμαστε μόνο δύσκολες ιστορικές κληρονομιές, αλλά μας ενώνει επίσης 
η δέσμευσή μας για ένα καλύτερο μέλλον.  Και οι δύο χώρες μας απολαμβάνουν ένα επίπεδο ελευθερίας, 
ασφάλειας και ευημερίας αδιανόητο για τις προηγούμενες γενιές.  Σήμερα οι χώρες μας συνεργάζονται σε πάρα 
πολλούς νέους τομείς.   

 Καταλαβαίνω ότι η Λευκωσία θα απολαύσει ένα νέο φεστιβάλ, το Bloomsday Festival, την επόμενη 
εβδομάδα, οικοδομώντας νέες πολιτιστικές σχέσεις με τις λογοτεχνικές παραδόσεις της Ιρλανδίας.  Ιρλανδικές 
εταιρείες κατέχουν εξέχουσα θέση στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού στην Κύπρο μέσω των 
επενδύσεων του Δουβλίνου και με την παρουσία επίσης του περιφερειακού κόμβου της Ryanair στην Πάφο.  
Το ιρλανδικό Συμβούλιο Δικηγορικού Συλλόγου θα συμμετάσχει σε συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί την 
επόμενη εβδομάδα στη Λεμεσό για το μέλλον του Κοινού Δικαίου στην Ευρώπη.  Σήμερα το βράδυ θα πάω 
στη Λάρνακα, για να συναντηθώ με τα μέλη του Ινστιτούτου Ναυτιλίας της Κύπρου, στο οποίο οι Ιρλανδοί 
εταίροι είναι σημαντικοί επενδυτές και συμμετέχουνε ενεργά. 

 Οι Κύπριοι φοιτητές επίσης παρουσιάζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις ευκαιρίες σε πανεπιστήμια 
στην Ιρλανδία, ίσως η πιο σημαντική σύνδεση για μια στενή μελλοντική σχέση μεταξύ Ιρλανδίας και Κύπρου.  
Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο η αντιπροσωπία μας θα εργαστεί επιμελώς κατά την επιστροφή μας στην 
Ιρλανδία.  Θα δουλέψουμε δηλαδή με τη δική σας την πρέσβειρα στην Ιρλανδία και με τον πρέσβη μας εδώ 
στην Κύπρο, για να δούμε αν μπορούμε λοιπόν να επιτύχουμε πρόοδο σε αυτό το θέμα.  Η φιλία μεταξύ των 
χωρών μας είναι βαθιά και είμαι πεπεισμένος ότι αυτή θα ανθίζει και στο μέλλον. 

 Θα ήθελα κλείνοντας να σας ευχαριστήσω για τη θερμή σας υποδοχή και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία 
στη συνέχιση της εκπλήρωσης των δημοκρατικών σας καθηκόντων. 

 Ευχαριστώ.  Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο της Βουλής της Ιρλανδίας για την ομιλία του, για τη στήριξή του και τη 
σύμπλευση στις θέσεις αρχών, τη στήριξή του για το Κυπριακό, αλλά και για όλες αυτές τις προκλήσεις τις 
οποίες έχουμε να διαχειριστούμε.  Και, όπως είπαμε και προηγουμένως, είμαι σίγουρη ότι θα είναι μόνο η 
απαρχή μιας ενδότερης και ουσιαστικότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοβουλίων και των δύο χωρών. 

 Παρακαλώ τώρα όλες και όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες να παραμείνουν στη θέση τους, 
για να μπορέσει να αποχωρήσει ο τιμώμενος φιλοξενούμενός μας και να συνεχίσουμε με τη νομοθετική 
εργασία. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, 

 Κάθε χρόνο στις 15 Ιουνίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου, ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Αιολικής Ενέργειας και του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αιολικής Ενέργειας με στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις ωφέλειες που προκύπτουν από τη χρήση της. 
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 Η αιολική ενέργεια είναι μια ανεξάντλητη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ταυτόχρονα ο πιο οικονομικά 
αποδοτικός τρόπος για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  Ως εκ τούτου, η αξιοποίησή της 
συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και στην 
προστασία του περιβάλλοντος.  Στο πλαίσιο των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα το 2021 η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο μέχρι το 2030 ποσοστό στο 40% της κατανάλωσης ενέργειας να 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 Δεδομένης της αυξανόμενης κλιματικής κρίσης και των αρνητικών συνεπειών για το μέλλον του πλανήτη 
και της ανθρωπότητας, οφείλουμε ως κράτος να λάβουμε τα απαραίτητα εκείνα μέτρα τα οποία θα επιφέρουν 
θετική αλλαγή στην ποιότητα ζωής ολωνών. 

 Ως Βουλή των Αντιπροσώπων στηρίζουμε την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών σχεδίων που 
προωθούν και ενθαρρύνουν τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παράλληλα δεσμευόμαστε ότι 
θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια που στόχο έχει τη διευκόλυνση της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας 
για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος. 

 Παρακαλώ τώρα τον κ. Γεωργίου να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 3 Ιουνίου η κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, 
Προσφύγων και Εκτοπισμένων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Παρίσι. 

 Στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων παροχής φροντίδας σε 
ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες, η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι από το 2016 η Κυπριακή 
Δημοκρατία δέχεται καθημερινά δεκάδες ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες.  Οι 
περισσότεροι από αυτούς, επισήμανε η κ. Ερωτοκρίτου, προωθούνται στην Κύπρο από την Τουρκία χωρίς τα 
απαραίτητα νομικά έγγραφα, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων ασύλου και θέτει τα 
άτομα αυτά σε ιδιαίτερο καθεστώς ευαλωτότητας.  Η κ. Ερωτοκρίτου υπογράμμισε ότι οι δυσανάλογες πιέσεις 
που δέχεται η Κύπρος συγκριτικά με το μέγεθός της και τον συνολικό πληθυσμό της μειώνουν τις δυνατότητες 
της χώρας να προσφέρει στήριξη και προστασία στα άτομα που πραγματικά το χρειάζονται.  Πρόσθετα, 
επισήμανε ότι υπάρχει κίνδυνος τα ανήλικα αυτά άτομα να συμβιώνουν σε δομές με ενήλικες μετανάστες οι 
οποίοι δηλώνουν ψευδή ηλικία, τονίζοντας την άμεση ανάγκη βελτιστοποίησης των μεθόδων εκτίμησης της 
ηλικίας των ασυνόδευτων προσφύγων και μεταναστών. 

 Στις 7 Ιουνίου ο κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκλογή Δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στο Παρίσι, κατά την οποία συζητήθηκαν πιθανές τροποποιήσεις όσον αφορά στη διαδικασία 
επιλογής των δικαστών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Προχωρούμε τώρα στο Πρώτο Κεφάλαιο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το υπ’ αριθμόν 1 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να διαγραφεί από τον ορισμό του 
όρου «χρηματοοικονομικός οργανισμός» η αναφορά σε οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση ή ΟΕΣΤ, 
όπως ορίζεται στην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τιτλοφορείται «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη θέσπιση γενικού 
πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και 
τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των oδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 
2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης 
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 Χάρης Γεωργιάδης  Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου   Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού  Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου και 6 Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του 
Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να 
διαγραφεί από τον ορισμό του όρου «χρηματοοικονομικός οργανισμός» η αναφορά σε οντότητα ειδικού 
σκοπού για τιτλοποίηση ή ΟΕΣΤ, όπως ορίζεται στην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τιτλοφορείται 
«Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 
σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για 
απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των oδηγιών 2009/65/ΕΚ, 
2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012». 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο επιτυγχάνεται συμμόρφωση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, στη βάση σχετικής προειδοποιητικής επιστολής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με την οποία ο ορισμός του όρου 
«χρηματοοικονομικός οργανισμός» πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να συνάδει με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που τιτλοφορείται «Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση 
κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς». 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο σχετικός 
ορισμός, όπως αυτός προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 
διευρυμένος και για τον σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η τροποποίησή του.  

 Όπως η ίδια αρμόδια ανέφερε, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δεν έχει αδειοδοτηθεί οποιαδήποτε 
οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση και, ως εκ τούτου, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται 
αρνητικά οι φορολογούμενοι.    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά.  Με τον αριθμό 1 δηλώνουμε την παρουσία μας και με τους αριθμούς 2, 3, 4, 
αντιστοίχως, υπέρ, εναντίον ή αποχή. 

 Ψηφίζουμε για τα άρθρα, παρακαλώ. 

 Κύριε Γεωργίου, μόλις είναι έτοιμα τα αποτελέσματα, να μας τα αναγνώσετε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τρεις, υπέρ σαράντα τρεις.  Είναι ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για το σύνολο του νομοσχεδίου, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα δύο, υπέρ σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 2 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο 
και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».   

 Αναβάλλεται για δύο εβδομάδες.   

 Σωστά, κυρία Ερωτοκρίτου; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ενημερώθηκα ότι στη Σύσκεψη Αρχηγών έχει ζητηθεί αναβολή.  Θα είναι για δύο 
εβδομάδες η αναβολή, όχι για μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Για δύο. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Άρα, θα είναι στην ατζέντα της ολομέλειας σε δεκαπέντε μέρες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Το υπ’ αριθμόν 3 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».  Είναι 
πρόταση νόμου της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου και του κ. Χρύση Παντελίδη, βουλευτών της εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 3 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Πτώχευσης Νόμου, ώστε να 
παρασχεθεί εξουσία στο δικαστήριο να διατάζει τη διαφοροποίηση της διαδικασίας επαλήθευσης χρεών, σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος του επίσημου παραλήπτη ή του διαχειριστή, σε ό,τι αφορά 
φυσικά πρόσωπα, ή του εκκαθαριστή, σε ό,τι αφορά αφερέγγυες εταιρείες. 

 (Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου 
«Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 
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 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής:  

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση 
νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Χρύση Παντελίδη, σε δύο 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου και στις 6 Ιουνίου 2022.  Στα πλαίσια των 
συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Τμήματος Αφερεγγυότητας του ίδιου υπουργείου, της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και του Συνδέσμου 
Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ).  

 Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της εξέτασης της πρότασης νόμου παρευρέθηκε επίσης η εισηγήτρια της 
πρότασης νόμου κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πτώχευσης Νόμου, ώστε να παρασχεθεί 
εξουσία στο δικαστήριο να διατάζει τη διαφοροποίηση της διαδικασίας επαλήθευσης χρεών, σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος του επίσημου παραλήπτη ή του διαχειριστή, σε ό,τι αφορά 
φυσικά πρόσωπα, ή του εκκαθαριστή, σε ό,τι αφορά αφερέγγυες εταιρείες.  

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση νόμου, με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία, χρέος δύναται να επαληθευτεί, στα πλαίσια διαδικασίας εκκαθάρισης, με την παράδοση ή 
την αποστολή μέσω ταχυδρομείου, με προπληρωτέα επιστολή, στον επίσημο παραλήπτη ή στον διαχειριστή 
ένορκης δήλωσης που επιβεβαιώνει το χρέος.   

 Στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου η εκ των εισηγητών αυτής κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου 
δήλωσε ότι, επειδή οι υφιστάμενες διαδικασίες εκκαθάρισης βασίζονται σε πεπαλαιωμένες και χρονοβόρες 
πρακτικές, οι οποίες προκαλούν ταλαιπωρία, κόστος και απώλεια χρόνου τόσο για τους πιστωτές όσο και για 
τους εκκαθαριστές, κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ώστε το δικαστήριο να 
μπορεί να επιτρέπει εναλλακτικές, σύγχρονες, ταχύτερες και αποτελεσματικότερες μεθόδους επαλήθευσης 
χρέους, με τις οποίες να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι εν λόγω διαδικασίες.  Περαιτέρω, με τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να υποβοηθηθεί η εκκαθάριση οικονομικών οντοτήτων, όπου υφίσταται 
μεγάλος αριθμός πιστωτών ή και μικρό ποσό οφειλής έναντι των πιστωτών, όπως είναι η περίπτωση 
εκκαθάρισης της Λαϊκής Τράπεζας. 

 Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του 
Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή της 
Δημοκρατικής Παράταξης, να εισηγηθεί την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο. 

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των 
προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ο κύριος… 

 Εσείς, κυρία Χαραλαμπίδου; 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Δεν έχω πρόβλημα. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Πρώτος λόγος στην κ. Χαραλαμπίδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία. 

 Κυρία Χαραλαμπίδου, αν δεν έχετε ένσταση, να ξεκινήσουμε από εσάς. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Όπως γνωρίζουμε, το 2013 μία ομάδα συμπολιτών μας αρκετά μεγάλη, διότι αφορά σε 14 000 
ανθρώπους, εκουρεύτηκαν.  Έχασαν τις καταθέσεις μιας ολόκληρης ζωής, τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής.  
Και αυτή τη στιγμή παίζεται η τελευταία πράξη αυτού του εγκλήματος που λέγεται «κούρεμα».  Τελευταία 
πράξη είναι η εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής.   
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 Στην προσπάθειά μας λοιπόν να διευκολύνουμε τις διεργασίες, μαζί με τον συνάδελφο του 
Δημοκρατικού Κόμματος τον κ. Χρύση Παντελίδη, συνυπογράψαμε μια πρόταση νόμου η οποία τροποποιεί τον 
περί Πτώχευσης Νόμο.  Τι προσπαθούμε να πετύχουμε;  Προσπαθούμε να δώσουμε το δικαίωμα στον 
εκκαθαριστή, στον εκάστοτε εκκαθαριστή, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα αφορά σε όλες τις εταιρείες στο μέλλον, 
να εμφανίζεται ενώπιον δικαστηρίου με πλάνο για την εκκαθάριση της εταιρείας, να παίρνει έγκριση από το 
δικαστήριο.   

 Στην προκειμένη περίπτωση 14 000 συμπολίτες μας δε θα χρειαστεί να κάνουν ένορκες δηλώσεις, δε θα 
χρειαστεί να στείλουν διπλοσυστημένες επιστολές.  Θα ετοιμαστεί μία ψηφιακή πλατφόρμα από τον 
εκκαθαριστή της Λαϊκής, που έχει ήδη διοριστεί, και, επειδή υπάρχουν στη βάση δεδομένων της Λαϊκής όλα τα 
στοιχεία, θα μπορούν οι κουρεμένοι καταθέτες να ανεβαίνουν στην πλατφόρμα, να βάζουν τον αριθμό 
ταυτότητάς τους, να γίνεται η ταυτοποίηση και να προχωρά έτσι η διαδικασία.  Παράλληλα, ο ίδιος ο 
εκκαθαριστής θα απαλλαγεί από την υποχρέωση να εργοδοτήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό προσώπων, τα 
οποία θα έπρεπε να διεξέλθουν 14 000 αιτήσεις.  Και κάποιοι συμπολίτες μας, λόγω του μικρού ποσού που θα 
έχουν να λαμβάνουν, μπορεί να μην έμπαιναν καν στον κόπο να κάνουν αυτή τη διαδικασία.  Με αυτό τον 
τρόπο απλοποιούνται όλα και έτσι ταλαιπωρημένοι συνάνθρωποί μας, αδικημένοι -στην τρίτη πράξη του 
δράματος, να μου επιτρέψετε να πω!- θα μπορέσουν να τύχουν διευκόλυνσης των διαδικασιών. 

 Παράλληλα, θέλω να πω το εξής:  Είμαι σε διαβούλευση με τον Υπουργό Οικονομικών -και φαίνεται να 
υπάρχει μία θετική ανταπόκριση- οι €670.000, ένα πολύ μικρό ποσό σε σχέση με τα χρήματα τα οποία έχουν 
κουρευτεί, το ποσό που ήταν το αποτέλεσμα του προστίμου της Commerzbank, που αντιλαμβάνεστε 
αφορούσε τότε τα δομημένα ομόλογα, υπάρχει πιθανότητα να δοθούν στους κουρεμένους καταθέτες στο 
πλαίσιο της εκκαθάρισης. 

 Αναμένουμε την απάντηση και ελπίζω θα είναι θετική. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κ. Χαραλαμπίδου. 

 Κύριε Παντελίδη, θέλετε να μιλήσετε τώρα; 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Με έχει καλύψει η συναδέλφισσα, τουλάχιστον για το κομμάτι που αφορά την πρόταση νόμου, πλήρως.  
Θέλω απλώς να προσθέσω ότι ακριβώς πρόκειται για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.  Μακάρι να υπήρχε πιο 
ευχάριστη ή μια λιγότερο επώδυνη αφορμή, για να εκσυγχρονιστεί η συγκεκριμένη νομοθεσία, και εν πάση 
περιπτώσει εύχομαι να μην υπάρξει στο μέλλον ξανά η ανάγκη να εφαρμοστεί σε τέτοια έκταση ή για τέτοιο 
σκοπό.  Και χαίρομαι, γιατί η συγκεκριμένη πρόταση φαίνεται να χαίρει της στήριξης της πλειοψηφίας, αν όχι 
της ομόφωνης στήριξης του σώματος, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων θεσμών και φορέων. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θα ψηφίσουμε και εμείς με τη σειρά μας τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου.  Θεωρούμε 
πως βρίσκεται προς την ορθή κατεύθυνση και ευελπιστούμε πως θα αξιοποιηθεί κατάλληλα από τους 
αρμόδιους.  Δεν είναι η πρώτη φορά που το κοινοβούλιο δίνει νομοθετικά όπλα στις υπόλοιπες εξουσίες, για να 
συμπεριφερθούν προς όφελος των πολιτών, αλλά και εμείς σε αυτή την περίπτωση τονίζουμε την ανάγκη να 
υπάρχει η αναγκαία πολιτική βούληση για την επίλυση του προβλήματος.  Σε αυτό τον τόπο έχουμε δει κλοπές 
καταθέσεων, κλείσιμο τραπεζών, προικοδότηση άλλων τραπεζών με ευνοϊκότερους όρους, οικονομικά 
σκάνδαλα, κουρέματα δανείων για πολιτικά πρόσωπα και κόμματα, αλλά κανείς δεν έχει τιμωρηθεί.  Και, για να 
ευελπιστούμε όλοι μας ότι δε θα επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο και στη συνέχεια, θα πρέπει να υπάρχει η 
πολιτική βούληση που αναφέραμε πιο πάνω για τιμωρίες, έτσι ώστε να μην έχουμε ακριβώς τα ίδια φαινόμενα 
τα επόμενα χρόνια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Παπαδούρης. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 
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 Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. 

 Εννιά χρόνια μετά το κούρεμα καταθέσεων υπάρχει μια συγκεκριμένη μερίδα πολιτών οι οποίοι νιώθουν 
πολύ αδικημένοι και με το δίκιο τους.  Ευτυχώς, γίνονται κινήσεις, προχωρούν τουλάχιστον οι διαδικασίες.  
Όμως, να θυμίσω ότι, όσο προχωρούν οι διαδικασίες και δεν ξεκινά η συγκεκριμένη πλατφόρμα, για να δέχεται 
αιτήσεις, και από ό,τι μας έχουν ενημερώσει από το Υφυπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης… 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου) 

 Δεν έχει σχέση, αγαπητή μου Ειρήνη, όμως αντιλαμβάνεστε… 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Είναι ο εκκαθαριστής… 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Το κατανοώ, όμως αντιλαμβάνεστε -απλώς θέλω να το θέσω- ότι, όσο δίνονται διευκολύνσεις μέσω της 
νομοθετικής εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα δεν προχωρά το θέμα της πλατφόρμας, βάζουμε λεφτά στο Ταμείο 
Αλληλεγγύης, περιμένουμε την πλατφόρμα, όμως καθυστερούμε. 

Ξεκίνησα και τελειώνω λέγοντας και πάλι ότι είμαστε εννέα χρόνια μετά το κούρεμα καταθέσεων.  
Ελπίζω ότι σύντομα θα μπορούν να γίνουν οι πρώτες αιτήσεις. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. 

 Ο κ. Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Καταρχάς να συγχαρούμε τους δύο συναδέλφους γι’ αυτή την πρωτοβουλία τους, μιας και εννέα χρόνια 
τώρα το Γραφείο του εκκαθαριστή και του επίσημου παραλήπτη δεν προέβη σε αυτή την ενέργεια, με 
αποτέλεσμα ο κόσμος αυτός να παίρνει σήμερα -και, ώσπου καθυστερεί, ίσως ακόμη και λιγότερα- πέντε σεντ 
ανά ευρώ κουρέματος.  Αυτό και αν είναι αθλιότητα!  

 Να πω, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δυστυχώς η νομοθεσία περί πτωχεύσεως είναι 
απηρχαιωμένη.  Χρειάζεται ριζική αναδόμηση και διερωτώμαι τόσα χρόνια μετά την ένταξή μας και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση -στην οποία υπάρχει ένα απεριόριστο, θα έλεγα, νομοθετικό πλαίσιο, κανονισμοί, Οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ίδια στιγμή νομολογίες- γιατί δεν μπορούμε εμείς, γιατί δεν μπορεί το 
Γραφείο του επίσημου παραλήπτη, του εκκαθαριστή να φέρει νέα νομοθεσία;  Εκσυγχρονίσαμε έναν σωρό 
άλλες νομοθεσίες και το πιο βασικό, αυτό που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της οικονομίας, την επανένταξη 
πτωχευσάντων στην αγορά εργασίας, στο επιχειρείν, να μην μπορούμε να το λύσουμε εδώ και τόσα χρόνια!  

 Ευελπιστώ ότι δε θα χρειαστεί να γίνουν άλλες πρωτοβουλίες, αλλά δυστυχώς μάλλον θα γίνουν, από 
συναδέλφους, για να λύσουμε επιμέρους ζητήματα, όπως αυτό το οποίο λύνεται σήμερα.  Αλλά ελπίζω ότι 
επιτέλους κάποιοι θα ακούσουν σήμερα αυτή τη φωνή, αυτές τις φωνές από αυτή την αίθουσα, ώστε 
πραγματικά να οδηγήσουν αυτή τη νομοθεσία σε πραγματικό εκσυγχρονισμό. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Ο κ. Παπαδόπουλος. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Καταρχάς θα ήθελα να αναφέρω στο σώμα ότι δυστυχώς είμαι ένας εξ εκείνων που ενδεχομένως να 
αξιοποιήσουν αυτή τη νέα διαδικασία, γιατί είμαι ένας εκ των κουρεμένων καταθετών.  Αλλά θα ήθελα κυρίως 
να συμφωνήσω με κάποιους αγαπητούς συναδέλφους που έχουν πει ότι κανένας δεν έχει λογοδοτήσει ακόμα 
εδώ και εννέα χρόνια γι’ αυτό που μας έκαναν, κανένας δεν έχει λογοδοτήσει ακόμη εδώ και εννέα χρόνια γιατί 
χρειάστηκαν εννέα χρόνια να μπει η Λαϊκή σε εκκαθάριση, κανένας δεν έχει λογοδοτήσει ακόμη γιατί εδώ και 
εννέα χρόνια κάποιοι κάνουν πάρτι πάνω σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία των καταθετών που ακόμα 
αναμένουν να πληρωθούν, με αποτέλεσμα να φτάσομε σε αυτό το αισχρό ποσό που έχει αναφέρει 
προηγουμένως ο κ. Μυριάνθους, που ελπίζουμε να είναι πέντε σεντ στο ευρώ ή τέσσερα.  Κανένας δεν ξέρει 
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αν είναι εκεί πραγματικά που θα καταλήξουμε, που, αν θα είναι αυτό το ποσό, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί 
συνάδελφοι, οφείλετε να αναγνωρίσετε ότι θα είναι το χαμηλότερο ποσό που έχει δοθεί σε δικαιούχους σε 
εκκαθάριση τράπεζας. 

 Συγχαρητήρια! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Κουλία. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

 Παίρνω τον λόγο, όχι για να μιλήσω για την πρόταση.  Εντάξει, οι συνάδελφοι μες στην απελπισία του 
συστήματος εσκεφτήκαν αυτό το βάλσαμο, αυτό το ανακουφιστικό μετά από εννιά χρόνια.  Θέλω να τονίσω 
όμως ότι σε τούντη χώρα έχομε το παγκόσμιο ρεκόρ ότι κλέψαμε τους πολίτες μας εν μέση οδώ μέρα 
μεσημέρι.  Είναι το πλέον οικονομικό και απαράδεκτο που έγινε σε ευνομούμενη δημοκρατία.  Και, όταν 
εξεκινήσαν οι συζητήσεις εις την επιτροπή Ελέγχου, στην επιτροπή Θεσμών για το πόσα ήταν τα λεφτά, νομίζω 
ήταν γύρω στα €800 εκατομ.  Ττίκκι ττόκκο, ττίκκι ττόκκο καμπόσοι δικηγόροι, καμπόσοι λογιστές, καμπόσες 
μελέτες, οι τάδε και οι τάδε…  Από τα €800 εκατομ. νομίζω, κύριε Νικόλα, αν πάρεις κανένα σεντ, θα είσαι 
τυχερός κύριος!  Αλλά τζιαι να μεν πάρεις καθόλου, ταιρκάζει σου, διότι εψήφισες για το κούρεμα, για να 
θυμάσαι!  Αλλά εν πάση περιπτώσει…  

(Γέλια) 

 Διότι η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν είναι άμοιρη ευθυνών γι’ αυτό το οικονομικό έγκλημα.  Όμως, 
τονίζω τη στάση αυτού του κράτους, που για εννιά χρόνια, αν ήταν τίποτε για τις τράπεζες, θα ετρέχαν με εκατό 
μίλια την ώρα να διευθετήσουμε τις τράπεζες.  Εδώ εκαταργήσαμεν το θεσμικό πλαίσιο που ήταν για τους 
πολίτες μας το ’18 και του εδώσαμεν αναδρομική ισχύ, αφαιρώντας τον φυσικό δικαστή των πολιτών!  
Εκάμαμεν τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες ως Βουλή των Αντιπροσώπων!  Και το κράτος ήταν πρώτο και 
καλύτερο να φέρνει νομοθεσίες, για να εξυπηρετούνται οι τράπεζες.  Σήμερα περνάς έξω από την τράπεζα και 
σου χρεώνουν τις αναπνοές σου.  Αλλά για τους πολίτες…  Έμειναν αυτά τα εκατομμύρια, αντί να τα δώσουμεν 
αμέσως.  Και ο εκκαθαριστής είχε νομοθεσία και ήταν και μια χαρά η νομοθεσία!  Τωρά εν εκατάλαβα γιατί 
πρέπει να του κάμουμεν άλλη νομοθεσία επί της νομοθεσίας, για να δώσει τα χρήματα των πολιτών.  Αλλά 
ήταν να χάσουν τα κοπέλλια που εκάμναν μελέτες, εθέλαν την κούππα με το μέλι, ώσπου έχει, να την κάμουν 
γυαλλίν!  Έμεινεν ένα πιάτο αδειανό, από ό,τι κατάλαβα. 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κουλία. 

 Ο κ. Γεωργιάδης. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Έγκλημα χαρακτήρισε η κ. Χαραλαμπίδου το κούρεμα και ήταν ακριβώς έτσι.  Ήταν ένα έγκλημα το 
οποίο μπορούσε να αποφευχθεί, εκείνο το γεγονός που αφέθηκαν οι τράπεζες μας εις τον αναπνευστήρα, 
όπως εκ των υστέρων μάς είπαν.  Τι άλλο από έγκλημα θα μπορούσε να ήταν;  Και δεν αναιρείται, κυρία 
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το δυσβάσταχτο κόστος που πλήρωσαν οι τελευταίοι που είχαν 
ευθύνη, οι νοικοκυραίοι αυτού του τόπου, αυτοί που είχαν τις οικονομίες τους σε κυπριακές τράπεζες, όχι αυτοί 
που είχαν επεκταθεί παραπάνω από ό,τι έπρεπε, που ανέλαβαν υποχρεώσεις, οι νοικοκυραίοι που πλήρωσαν, 
επαναλαμβάνω, τα εγκληματικά λάθη που είχαν οδηγήσει το τραπεζικό μας σύστημα σε εκείνη την κατάσταση 
και δεν αναιρείται, επαναλαμβάνω, με τη σημερινή κατάληξη εκείνης της θλιβερής διαδικασίας ούτε και 
μπορούμε να διαφωνήσουμε με την αναφορά ότι κανένας δεν πλήρωσε.  Πράγματι, είναι γεγονός.  Αντιθέτως, 
ο ένας μετά τον άλλο, όσοι είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια απαλλάγηκαν από τις κατηγορίες.  Δεν κατάφεραν 
κάποιοι ούτε έναν να οδηγήσουν ενώπιον δικαστηρίου, να τεκμηριώσουν καταγγελίες και να τον καταδικάσουν.  
Είναι γεγονός και αυτό, κυρία Πρόεδρε.   

 Εν πάση περιπτώσει, εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε.  Θα 
ήθελα να επαινέσω τους συνάδελφους βουλευτές, την κ. Χαραλαμπίδου και τον κ. Παντελίδη, που ανέλαβαν 
αυτή την πρωτοβουλία, μία απλή αλλά πάρα πολύ λογική πρόταση, η οποία, αν μη τι άλλο, θα επιτρέψει 
γρήγορα, σχετικά εύκολα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία πόσα είναι, που απομένουν τόσο καιρό πράγματι υπό 
τη διαχείριση της Κεντρικής Τράπεζας, να διανεμηθούν εις τους πιστωτές και είναι πολύ σωστή και η 
πρωτοβουλία της κ. Χαραλαμπίδου όσον αφορά εκείνο το ποσό από την Commerce Bank. 
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 Θέση δική μας, την οποία έχουμε διαβιβάσει προς το Υπουργείο Οικονομικών, είναι πως τώρα που 
ξεκινάει η εκκαθάριση επιτέλους με απόφαση του δικαστηρίου τυχόν οφειλές προς το κράτος -υπάρχουν και 
οφειλές προς το κράτος από φορολογίες μέχρι πρόστιμα- επίσης δε θα πρέπει ασφαλώς να ανακτηθούν από 
το κράτος, για να παραμείνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσό εις το ταμείο του εκκαθαριστή και να 
διανεμηθεί. 

 Και έχει και ο κ. Παπαδούρης δίκαιο -και είναι και δική μας θέση- καθυστέρησε η έναρξη της διαδικασίας 
για το ταμείο αλληλεγγύης, το οποίο η δική μας η κυβέρνηση δημιούργησε, έβαλε κάποια λεφτά μέσα, δεν είναι 
τεράστιο το ποσό, αλλά είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια.  Θέση μας είναι πως και εκείνη η διαδικασία τώρα, 
παράλληλα με την εκκαθάριση της παλαιάς Λαϊκής, πρέπει να τρέξει, γι’ αυτό και θα υπερψηφίσουμε, κυρία 
Πρόεδρε, αυτή την πολύ καλή πρόταση των συναδέλφων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Τα συγχαρητήρια και από εμάς στους εισηγητές της πρότασης νόμου, μεταξύ των οποίων τζιαι η 
βουλευτής μας βέβαια η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. 

 Αν εζήτησα τον λόγο, κυρία Πρόεδρε, είναι επειδή έγιναν αναφορές που έχουμε ξανασυζητήσει και οι 
οποίες δε συνιστούν τίποτα άλλο παρά προπαγάνδα.  Απλώς θέλω να θυμίσω ότι κάποιοι κατάγγελλαν ότι τα 
βασικά τραπεζικά ιδρύματα της χώρας είχαν οδηγηθεί στον αναπνευστήρα, κάποιοι έλεγαν «υγιέστατες οι 
τράπεζες» και εκάλυπταν, εσυγκάλυπταν τη ληστεία και τις τεράστιες τραπεζικές ζημιές οι οποίες υπήρχαν και 
την καταστροφή που τελικά επέφεραν στην χώρα, γιατί ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθός τους που, όσο εύρωστη 
τζιαι να ήταν η οικονομία της χώρας και τα δημόσια οικονομικά, δεν υπήρχε περίπτωση να στηριχτούν με τόσες 
ζημιές, που αποδείχτηκε εις την πράξη ότι υφίσταντο, τζιαι το ότι αποδείχτηκε στην πράξη έσιει να κάμει τζιαι με 
τα σημερινά δεδομένα, δέκα χρόνια μετά, που η τραπεζική ληστεία συνεχίζει να ρημάζει την τραπεζική 
οικονομία τζιαι να αποτελεί τον νούμερο ένα κίνδυνο για τη χώρα μας, δέκα χρόνια μετά.   

 Κάποιοι μέχρι σήμερα ψηφίζουν νόμους υπέρ των τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών, σε βάρος 
των καταθετών των τραπεζών αυτών με την επίκληση αυτών των κινδύνων.  Δε χρειάζεται να ξανακάμουμε 
αυτή τη συζήτηση βέβαια κατά την άποψή μας, τα δεδομένα είναι εκεί τζιαι τα αποτελέσματα είναι εκεί, όπως 
τζιαι δεσμεύσεις που είχαν δοθεί και τότε, αλλά και στη συνέχεια, γιατί τούτο που συζητούμε είναι η μια πτυχή.  
Είχαν δοθεί και δεσμεύσεις για τους κουρεμένους καταθέτες συνολικά, όχι μόνο της Λαϊκής, και αυτές οι 
δεσμεύσεις βεβαίως κατέληξαν με τον γνωστό τρόπο που κατέληξαν πλείστες τόσες άλλες, ένα ανέκδοτο άνευ 
αντικρίσματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Δευτερολογία, κυρία Χαραλαμπίδου. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κατ’ αρχάς, θέλω να εκφράσω τη χαρά μου, γιατί άκουσα τον κ. Γεωργιάδη να είναι θετικός στην 
εισήγησή μου.   

 Πρέπει να πω ότι αυτά τα λεφτά, η προσπάθειά μου, όταν ξεκίνησα, για να καταδικάσω την Commerce 
Bank, ήταν για να παν στους καταθέτες της Λαϊκής, στους κουρεμένους, και όχι για να παν στο παλαιό ταμείο 
της Δημοκρατίας, οπότε θεωρώ ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός εννά πιέσει τον Υπουργό Οικονομικών, αν 
προσπαθήσει να αποκλίνει, για να συγκατανεύσει.   

 Το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή ως κοινοβούλιο επιτελούμε έργο, θέλω να πω ότι η επιτροπή 
Θεσμών και στις προηγούμενές μου θητείες είχε δει διεξοδικά το θέμα της αφομοίωσης των περιουσιακών 
στοιχείων της Λαϊκής και έχουμε συλλέξει πολύ ουσιώδες υλικό και έχω στείλει επιστολή στον πρόεδρο της 
επιτροπής Θεσμών, τον κ. Δημητρίου, για να γίνει μετά από δεκατέσσερις συνεδριάσεις μία ουσιαστική έκθεση, 
όπως έγινε και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, στην οποία θα περιληφθούν όλες οι εκθέσεις που 
κατατέθηκαν, εμπιστευτικές και άλλες, τα πρακτικά της επιτροπής, αλλά και τα πορίσματα της επιτροπής.  
Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να κάνουμε ως κοινοβούλιο και το οποίο θα είναι και ένα 
σημείο αναφοράς για τους κουρεμένους καταθέτες. 

 Ευχαριστώ πολύ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πολύ ωραία, κυρία Χαραλαμπίδου. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Δεύτερου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά παρόντες, κυρία Πρόεδρε, σαράντα επτά ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος εναντίον και καμία 
αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται 
ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για το σύνολο της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ παρόντες, κυρία Πρόεδρε, σαράντα οκτώ ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος εναντίον και καμία 
αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ομόφωνα 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το τέταρτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 
(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».  Είναι πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 4 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Νόμου, 
ώστε να παρασχεθεί εξουσία στον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να παραχωρεί το δικαίωμα 
επέκτασης της χρήσης τουρκοκυπριακών ακινήτων σε μισθωτές των ακινήτων αυτών για σκοπούς 
αυτοστέγασης και για σκοπούς επαγγελματικής στέγης. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για 
την πρόταση νόμου «Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 

(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Κέττηρος, πρόεδρος Γιώργος Κάρουλλας 

 Χρίστος Χριστοφίδης                                  Χρίστος Σενέκης                                  

 Χρίστος Χριστόφιας                                    Μιχάλης Γιακουμή 

 Νίκος Γεωργίου                                          

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε την πιο 
πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε από τον κ. Πανίκο Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Κόμματος, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Μαρτίου, 5 
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Απριλίου και στις 17 και 24 Μαΐου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν ο 
Διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, εκπροσωπώντας και το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, της Παγκύπριας Οργάνωσης Βιοτεχνών Επαγγελματιών 
Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ) και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). 

 Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της 
επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου παρέστησαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. 
Ζαχαρίας Κουλίας και Κωστής Ευσταθίου και το μη μέλος της και εισηγητής της πρότασης νόμου κ. Πανίκος 
Λεωνίδου. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση 
και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί η δυνατότητα επίλυσης ορισμένων 
σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μισθωτές τουρκοκυπριακών (Τ/Κ) ακινήτων.  Ειδικότερα, με 
την προτεινόμενη ρύθμιση δύναται o Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να παραχωρεί το δικαίωμα 
επέκτασης της χρήσης του Τ/Κ ακινήτου, το οποίο είχε παραχωρηθεί για σκοπούς αυτοστέγασης και για 
σκοπούς επαγγελματικής στέγης. 

 Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, ορισμένα Τ/Κ ακίνητα τα οποία είχαν παραχωρηθεί για 
οικιστική χρήση, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των κατόχων τους έχουν αξιοποιηθεί και ως επαγγελματική 
στέγη για βιοποριστικούς σκοπούς.  Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται 
αναγκαία λόγω του ότι το δικαίωμα το οποίο έχουν θεμελιώσει επί σειρά ετών οι πιο πάνω μισθωτές με την 
αξιοποίηση των Τ/Κ ακινήτων και ως επαγγελματικής στέγης περιορίζεται δυστυχώς μέχρι σήμερα από τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιές της, επισημαίνοντας παράλληλα ότι και 
το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο τον εξουσιοδότησε να μεταφέρει τις θέσεις του, συμφωνεί με τις 
πρόνοιες της πρότασης νόμου. 

 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που παρέστησαν στη συζήτηση της πρότασης νόμου δήλωσαν ότι 
συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εν λόγω πρότασης νόμου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε 
υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού επέφερε όλες τις αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις στο 
κείμενο της πρότασης νόμου, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών της κατά τη συζήτησή της στην 
ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ο εισηγητής. 

 Κύριε Λεωνίδου;  Στο βήμα;  Ωραία! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Μετά από τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως για τα εκατομμύρια, ας μιλήσουμε και λίγο για τους 
καημένους τους πρόσφυγες, που σαράντα οκτώ χρόνια ακόμα αναμένουν να ικανοποιηθούν για βασικά 
ζητήματα διαβίωσης. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Έχουν περάσει σαράντα οκτώ ολόκληρα χρόνια από την παράνομη εισβολή της Τουρκίας και το 
Κυπριακό παραμένει άλυτο συνεπεία της τουρκικής αδιαλλαξίας δυστυχώς.  Στο πέρασμα του χρόνου τα 
προβλήματα και οι δυσκολίες που επέφερε η τουρκική εισβολή συνεχίζονται, με αποτέλεσμα πολλοί 
συμπατριώτες μας να ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας, αφού δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους υπόλοιπους 
συμπολίτες μας από την εκτελεστική εξουσία.   

 Συγκεκριμένα, με την πρότασή μας επιχειρούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε εκτοπισμένους 
συμπατριώτες μας κατόχους τουρκοκυπριακών περιουσιών να αξιοποιούν μέρος του ακινήτου που τους 
δόθηκε για σκοπούς αυτοστέγασης, για να δημιουργούν μικρές μονάδες επαγγελματικής στέγης, π.χ. μία τάξη, 
μία αίθουσα για φροντιστήριο για τα παιδιά τους ή άλλες μικρές βιοτεχνίες, νοουμένου πάντοτε ότι θα 
εξασφαλίσουν προηγουμένως όλες τις απαραίτητες πολεοδομικές άδειες.   

 Σήμερα ο κάτοχος τουρκοκυπριακού ακινήτου περιορίζεται μόνο στη στέγασή του, ανεξάρτητα από το 
γεγονός ότι ο χώρος ενδεχομένως να προσφέρεται και για τη δημιουργία μικρής επαγγελματικής στέγης.  Είναι 
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γεγονός ότι αρκετοί πρόσφυγες κάτοχοι τουρκοκυπριακών ακινήτων βρέθηκαν στην ανάγκη για την επιβίωσή 
τους να προχωρήσουν σε δημιουργία μικρής επαγγελματικής μονάδας, με αποτέλεσμα να παρατηρείται 
σήμερα ένα κενό, για να καλυφθεί στη νομοθεσία.  Αποτέλεσμα αυτού σε πολλές περιπτώσεις η διατήρηση της 
μονάδας να γίνεται έρμαιο των αποφάσεων και της ανοχής των κρατικών λειτουργών. 

 Γι’ αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα δεκαετιών, βοηθώντας τους 
ανθρώπους αυτούς να λειτουργούν τις μονάδες που δημιούργησαν και να μη βρεθούν στον δρόμο.  Βασική 
όμως και θεμελιώδης προϋπόθεση είναι η χορήγηση άδειας, ούτως ώστε να πληρούνται τα κριτήρια και οι 
απαιτήσεις της πολεοδομίας.   

 Ιδιαίτερα σήμερα λοιπόν και λόγω των πολλών προβλημάτων που συσσώρευσε η οικονομική κρίση, 
αλλά και οι συνέπειες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθίσταται επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης 
των προσφύγων συμπατριωτών μας.  Γι’ αυτό τον λόγο ευελπιστούμε ότι η πρότασή μας θα τύχει στήριξης 
από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.   

 Θέλω ειλικρινά να τονίσω το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που επικράτησε κατά τη συζήτηση στην επιτροπή 
Προσφύγων και με ιδιαίτερη μνεία θέλω να τονίσω τη σημαντική συμβολή και παρουσία του προέδρου της 
επιτροπής, του φίλου του Νίκου του Κέττηρου, που πραγματικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών 
καταφέραμε να φέρουμε σε πέρας και να βρίσκεται σήμερα ενώπιον της ολομέλειας αυτή η πρόταση.  Είναι 
κοινή πεποίθηση όλων ότι ο στόχος είναι να συμβάλουμε θετικά σε αυτή την προσπάθεια στήριξης των 
προσφύγων.   

 Θέλω να σημειώσω επίσης τη θετική συμβολή των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα του 
αναπληρωτή διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών κ. Γιώργου Ματθαιόπουλου.  
Να ευχαριστήσω επίσης τους λειτουργούς της Βουλής που επιτάχυναν επίσης τις διαδικασίες, αλλά και τους 
κοινοβουλευτικούς μας συνεργάτες, Ανδρέα Νικηταρά, Χρίστο Παπαδόπουλο και Άριστο Παναγίδη. 

 Ευχαριστώ πολύ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Λεωνίδου. 

 Ο πρόεδρος της επιτροπής. 

 Κύριε Κέττηρε. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Θα μιλήσω ’πού τη θέση μου, κυρία Πρόεδρε, διότι ο κ. Λεωνίδου, ο οποίος ήταν και ο εισηγητής της 
πρότασης νόμου, τα έχει πει και μας έχει καλύψει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. 

 Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι μετά το 1974 αντιλαμβάνεστε ότι μεγάλοι συνοικισμοί έχουν 
ανεγερθεί πάνω σε τουρκοκυπριακή γη.  Είναι αυτή η ιστορία με τα πιστοποιητικά μίσθωσης και τον κόσμο που 
συνεχίζει να αδικείται, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στη Δρομολαξιά ή στα Πάνω 
Πολεμίδια, κύριε Κουλία, που τα ξέρουμε και τα επισκεπτόμαστε πολύ συχνά, έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά 
μίσθωσης, σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις -οι άνθρωποι τούτοι δεν έχουν καμία ευθύνη- δεν έχουν ακόμη 
εκδοθεί πιστοποιητικά μίσθωσης. 

 Αν καθυστέρησε τζιαι λίγες εβδομάδες, παρά την προσπάθεια όλων μας στην επιτροπή να τελειώσουμε 
την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο κ. Λεωνίδου, που δεν είναι, όπως ξέρετε, μέλος της επιτροπής, αλλά τον 
ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον του, γιατί παρίσταται τζιαι σε άλλες συνεδρίες της επιτροπής τζιαι 
μας βοηθά τζιαι με τις νομικές του γνώσεις... Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για το ενδιαφέρον. 

 Υπήρξε τούτο το ζήτημα που αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν πιστοποιητικά μίσθωσης, διότι 
το κράτος καθυστέρησε να τους εκδώσει τα πιστοποιητικά μίσθωσης, τζιαι τούτο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει 
να δούμε στο αμέσως επόμενο στάδιο.  Με μία προσπάθεια που έγινε από όλους -τζιαι πρέπει να πω όντως 
τζιαι με τη συμβολή του κ. Ματθαιόπουλου, του διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών 
Περιουσιών - την άδεια τούτη για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πιστοποιητικό μίσθωσης θα την 
παραχωρεί ο Κηδεμόνας τζιαι έτσι λύνεται τζιαι τούτο το ζήτημα, το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ. 

 Το άλλο το οποίο θα πρέπει να δούμε σε επόμενο στάδιο είναι πώς θα διασφαλίσουμε τους ανθρώπους, 
γιατί ξέρετε ότι, εάν είχε ανεγερθεί ένα περισσότερο δωμάτιο ή καλύφθηκε μια βεράντα μέσα στους 
συνοικισμούς, για να εξυπηρετήσει τες ανάγκες της οικογένειας, οι οποίες αυξάνονταν μέσα στα χρόνια, έρκεται 
τωρά η Πολεοδομία ή το Κτηματολόγιο τζιαι του λέει «δε σου εκδίδω το πιστοποιητικό μίσθωσης των τίτλων 
ιδιοκτησίας στον συνοικισμό».  Τούτο είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, γιατί το βλέπουμε καθημερινά 
τζιαι είναι κάτι πάρα πολύ άδικο.  Υπήρξε η εισήγηση να το μελετήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, να μπαίνει 
σημείωση τζιαι πάνω στο πιστοποιητικό μίσθωσης, όπως μπαίνει στους τίτλους ιδιοκτησίας, τζιαι να κλείσουμε 
με τούντο ζήτημα.  Δεν εζητήσαμεν ούτε νομιμοποιήσεις σε παρεμβάσεις πάνω σε χώρους πρασίνου ούτε σε 
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άλλα παρακείμενα τεμάχια, ζητούμε όμως να διασφαλιστεί η φερεγγυότητα τούτων των ανθρώπων, έστω 
σαράντα εφτά χρόνια μετά. 

 Ευχαριστώ τζιαι εγώ με τη σειρά μου όλους τους υπηρεσιακούς, ιδιαίτερα τον Σταύρο τον 
Κωνσταντινίδη, τζιαι τους συνεργάτες όλων των βουλευτών, αλλά τζιαι τους συναδέλφους για όλη τη βοήθεια 
που είχαμε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία! 

 Ο κ. Γιακουμή, παρακαλώ. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Κυρία Πρόεδρε, να έρθω στο βήμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, αν το επιθυμείτε και αν θα πάρει η τοποθέτησή σας περισσότερο…  Ελάτε, ελάτε, βεβαίως.  
Ξεχωριστά θέματα όμως, κύριε Γιακουμή.  Θα τοποθετηθείτε και για τα τρία; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, τοποθετηθείτε για το ένα που έχουμε τώρα τη συζήτηση, εκτός αν θεωρείτε ότι εννά πείτε κάτι 
γενικό, επειδή τα έχουμε ξεχωριστά στην ατζέντα. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Εντάξει. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Να πω καταρχάς ότι έχω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στο να εξεύρουμε και να 
δημιουργήσουμε τις τοποθετήσεις μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις για λύσεις αρκετών ζητημάτων που 
απασχολούν τους εκτοπισθέντες.   

 Πρόθεσή μου, κυρία Πρόεδρε, ήταν να τοποθετηθώ και για τα τρία, τις προτάσεις νόμου που έχουμε 
ενώπιόν μας σήμερα στην ολομέλεια, αλλά εφόσον…  Για το συγκεκριμένο θα πω ότι είναι πρόταση νόμου που 
αφορά τον περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Νόμο, τον ειδικό νόμο του 2022.  Ο σκοπός και το γενικό 
πνεύμα της συγκεκριμένης πρότασης είναι να ρυθμίσει ορισμένα τουρκοκυπριακά ακίνητα τα οποία είχαν 
παραχωρηθεί για οικιστική χρήση και, εφόσον τηρούνται πολεοδομικά ζητήματα, να δύνανται τώρα οι 
δικαιούχοι να τα αξιοποιήσουν επαγγελματικά.   

 Αυτή η νομοθετική ρύθμιση με χαροποιεί ιδιαίτερα εμένα ως νέο άνθρωπο, γιατί αποδίδεται κυρίως στην 
τρίτη και τέταρτη γενιά προσφύγων, δηλαδή τους νέους, γιατί θα τους ωφελήσει για βιοποριστικούς λόγους, 
δηλαδή θα τους ωφελήσει για επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ κι εγώ πάρα πολύ, συνάδελφε. 

 Ο κ. Μυλωνάς. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Δεν έχει σχέση άμεση -όπως πάντα- αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε.  Είναι κρίμα και 
απάνθρωπο να χρειάζεται νέοι άνθρωποι να παίρνουν τηλέφωνο βουλευτές ή αξιωματούχους κομμάτων, για 
να εξασφαλίσουν στέγη σε τουρκοκυπριακές περιουσίες.  Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι 
οποίοι κακώς κατέχουν τουρκοκυπριακές περιουσίες.  Οπόταν, ας μπει στο μυαλό πολλών από τους 
συναδέλφους να μεριμνήσουν, ούτως ώστε αυτοί οι νέοι άνθρωποι να μην ικετεύουν και να μη βρίσκονται 
χωρίς στέγη, ενώ κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι, να λυμαίνονται τις τουρκοκυπριακές περιουσίες. 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ κι εγώ, συνάδελφε. 

 Ο κ. Χατζηγιάννης. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Νομίζω, παρ’ όλο ότι είναι πολύ θετική η πρόταση και αυτή αφορά μάλιστα περιπτώσεις όπου ανάγκες 
καλύπτονται και εκεί όπου είναι επεκτάσεις, ωστόσο υπάρχει, πέραν της πρότασης, το ευρύτερο πρόβλημα ότι 
τα πιστοποιητικά μίσθωσης στο τέλος της ημέρας δε δικαιώνουν τον πρόσφυγα, ο οποίος ουσιαστικά δεν έχει 
εκείνη την πρόσβαση στο περιουσιακό στοιχείο που έχει δημιουργήσει.  Με άλλα λόγια, ούτε η αγορά 
λειτουργεί, για να μπορέσει να το μεταβιβάσει ούτε και γραφειοκρατικά μπορεί να έχει δικαίωση μέσα από τους 
νόμους της αγοράς, στην περίπτωση που επιθυμεί να το πουλήσει.  Με την προκείμενη πρόταση νόμου 
σίγουρα, εκεί που κάποιος για παράδειγμα έχει ανεγείρει σπίτι αξίας €200.000, αν τώρα με αυτή την πρόταση 
νόμου επεκτείνει το περιουσιακό του στοιχείο και αξία στις €300.000, θα εξακολουθούν και οι €300.000 να μην 
αποτελούν ένα περιουσιακό δικαίωμα, μια φερεγγυότητα στη συνέχεια. 

 Άρα λοιπόν, το αναφέρω αυτό όχι για να περιορίσω ή να μειώσω τη σημασία αυτής της πρότασης 
νόμου, που οι ανάγκες την κάνουν απόλυτα αναγκαία, αλλά για να πω ότι θα πρέπει ως κοινοβούλιο, αλλά και 
ως πολιτεία να μην αρκεστούμε ποτέ στο πιστοποιητικό μίσθωσης ως δικαίωση του προσφυγικού κόσμου και 
μάλιστα εκείνου του προσφυγικού κόσμου που έχει δώσει όλες του τις περιουσίες στο να δημιουργήσει αξία σε 
ξένη περιουσία, σε ξένη ιδιοκτησία.  Θα πρέπει να γίνουμε πολύ πιο αναλυτικοί και μάλιστα προς την 
κατεύθυνση του ότι οτιδήποτε ανήκει πέραν της γης θα πρέπει να λειτουργεί στους νόμους της αγοράς.  
Δυστυχώς, αυτό δεν είναι εφικτό σήμερα.  Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν κωλύματα και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω δράσεις για αυτό κυρίως το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Μυριάνθους, τελικά έχετε καλυφθεί, ε;  Ωραία.   

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Γεωργίου. 

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Συμπληρωματικά στα όσα έχει αναφέρει και ο κ. Χατζηγιάννης, η συγκεκριμένη πρόταση νόμου 
παραχωρεί ουσιαστικά ένα δικαίωμα και εξορθολογίζει αδικίες και στρεβλώσεις, έτσι ώστε να μπορεί ο 
πρόσφυγας, ο Κύπριος εκτοπισθείς κάτοχος τουρκοκυπριακού ακινήτου, να χρησιμοποιήσει το υποστατικό 
πέραν της αυτοστέγασης, αλλά και να ασκήσει το δικό του μικρό επιτήδευμα, για να ζήσει.  Το πλέον σημαντικό 
για εμάς είναι ότι επιφέρει μία ισότητα και μεταξύ των προσφύγων που έλαβαν τίτλους ιδιοκτησίας και μεταξύ 
των άλλων Κυπρίων πολιτών, των μη προσφύγων, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ασκήσουν το 
δικαίωμα αυτό.  Ως Δημοκρατικός Συναγερμός θα υπερψηφίσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση, ως συνέχεια της 
συνέπειας που επιδείξαμε και της εποικοδομητικής συνεργασίας που είχαμε στην αρμόδια κοινοβουλευτική 
επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ, για τα άρθρα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα δύο.  Υπέρ σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και ένα άτομο δεν έχει ψηφίσει. 
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 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 
(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για το σύνολο της πρότασης νόμου.   

 Και ανακοινώστε τα αποτελέσματα, μόλις είναι έτοιμα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα δύο, υπέρ σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Είναι ομόφωνο, με σαράντα δύο ψήφους υπέρ η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το πέμπτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και 
Κυρηνείας (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».  Είναι πρόταση νόμου των κ. Νίκου 
Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Ζαχαρία Κουλία και Χρίστου Σενέκη, βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, 
Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων 
Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί η δυνατότητα έναρξης νέας 
διαδικασίας υποβολής δηλώσεων για ακίνητη ιδιοκτησία στις κατεχόμενες περιοχές των επαρχιών 
Αμμοχώστου και Κυρηνείας, η οποία δεν έχει δηλωθεί μέχρι σήμερα από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ενώπιον 
του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για 
την πρόταση νόμου «Ο περί Eπαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας 

(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Κέττηρος, πρόεδρος Γιώργος Κάρουλλας 

 Χρίστος Χριστοφίδης  Χρίστος Σενέκης 

 Χρίστος Χριστόφιας   Μιχάλης Γιακουμή 

 Νίκος Γεωργίου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε την πιο 
πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Νίκο Κέττηρο, Χρίστο Χριστοφίδη, Χρίστο 
Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Χρίστο Σενέκη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή 
Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Μαρτίου, καθώς και 
στις 17 και 24 Μαΐου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, 
εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), της Παγκύπριας Οργάνωσης 
Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ) και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). 

 Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην πιο πάνω 
συνεδρίαση της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. 
Ζαχαρίας Κουλίας και Κωστής Ευσταθίου. 
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 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων 
Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί η δυνατότητα για έναρξη νέας 
διαδικασίας υποβολής δηλώσεων για ακίνητη ιδιοκτησία στις κατεχόμενες περιοχές των επαρχιών 
Αμμοχώστου και Κυρηνείας, η οποία δεν έχει δηλωθεί μέχρι σήμερα, από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη της, 
ενώπιον του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

 Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς συμπλήρωσης των αρχείων που 
καταρτίστηκαν στις ελεύθερες περιοχές προς αντικατάσταση των αρχείων που κατακρατούνται από την 
κατοχική δύναμη.  Περαιτέρω, λόγω του ότι η προβλεπόμενη στην υφιστάμενη νομοθεσία προθεσμία 
υποβολής της σχετικής δήλωσης έχει παρέλθει, θα παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες 
να υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση της ειδοποίησης του 
διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων. 

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση 
αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του αριθμού των αδήλωτων περιουσιών, αφού ένα ποσοστό γύρω στο 
20% του συνόλου των ακίνητων περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές παραμένει μέχρι σήμερα αδήλωτο. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού 
επισήμανε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία παρέχει εν μέρει το δικαίωμα στον κάτοχο ακινήτου στις κατεχόμενες 
περιοχές να προβεί σε σχετική δήλωση της περιουσίας του, εντούτοις ανέφερε ότι δε διαφωνεί με την 
προώθηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου. 

 Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας συμφώνησαν με όσα ανέφερε η 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και παράλληλα εισηγήθηκαν ορισμένες βελτιώσεις στο κείμενο της 
πρότασης νόμου προς όφελος των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών.  

 Οι εκπρόσωποι του ΚΦΙΚΒ, της ΠΟΒΕΚ και της ΠΕΠ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου. 

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όσα τέθηκαν ενώπιόν της με βάση τα πιο πάνω, επέφερε όλες τις 
αναγκαίες βελτιώσεις και νομοτεχνικές αλλαγές επί του κειμένου της  πρότασης νόμου.  Ειδικότερα, μεταξύ 
άλλων έκρινε σκόπιμο όπως διαγραφεί η πρόνοια αναφορικά με την προθεσμία των δώδεκα (12) μηνών εντός 
της οποίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει στον διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας την εν λόγω δήλωση, ώστε να μην προβλέπεται καμία σχετική προθεσμία. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:   

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά 
Νέες-Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 
δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με 
βάση τα πιο πάνω. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το 
μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών 
της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι.   

 Δεύτερη ανάγνωση, παρακαλώ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) 

 Εσείς!  Κύριε Κουλία, απολογούμαι, δε σας πρόσεξα! 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Επειδή έβλεπα τον πρόεδρο ότι επάταν το κουμπί, δικαιούται.  Ο κ. Κέττηρος είναι ένας πολλά 
σπουδαίος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Βεβαίως.  Απολογούμαι και στον κ. Κέττηρο, δεν το πρόσεξα, αλλά ξεκινήστε εσείς, για να κλείσει… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε πρόεδρε, θέλετε να μιλήσετε;  Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Σε εσάς είναι ο λόγος, κύριε Κουλία. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Το λοιπόν, σε τι αφορά το συγκεκριμένο νομοθέτημα όλων των συναδέλφων που ανεγνώσθησαν τα 
ονόματα προηγουμένως.  Επικρατούσε η αντίληψη ότι για τις κατεχόμενες περιοχές έπρεπε να δηλωθούν οι 
περιουσίες.  Μετά δημιουργήθηκε η αντίληψη ότι υπήρχε χρονικός περιορισμός.  Από ό,τι μας εξηγήθηκε, ότι 
χρονικός περιορισμός δεν υπήρχε, όμως καλού κακού έγινε αυτή η διευθέτηση, ούτως ώστε ο καθένας, είτε την 
εδήλωσε παλιά είτε δεν την εδήλωσε είτε είναι στο εξωτερικό είτε είναι κληρονόμοι που ευρίσκονται στο 
εξωτερικό και δεν είχαν αντίληψη ότι είχαν δικαίωμα να πάνε να δηλώσουν τις περιουσίες τους, το θέμα είναι 
ανοικτό.  Ο καθένας μπορεί να πάει να δηλώσει την περιουσία του που ευρίσκεται στην κατεχόμενη γη μας.  
Άρα, δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία και περιορισμός.  Ο καθένας που θα αντιληφθεί σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο ότι έχει έννομο συμφέρον ή ιδιοκτησιακό καθεστώς είτε είναι κληρονόμος είτε μη είτε άλλως 
πως, δικαιούται να πάει στο Κτηματολόγιο.  Υπάρχει ειδική διαδικασία, για να δηλωθεί η περιουσία μας στην 
κατεχόμενη γη μας, μέχρι να πάμε πίσω ασφαλώς και ευελπιστώ αυτό να είναι σύντομα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μακάρι, κύριε Κουλία. 

 Ο κ. Κέττηρος. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Να διευκρινίσουμε ότι η ανάγκη τούτη προέκυψε, όταν μας είχε παρουσιαστεί στην επιτροπή 
Προσφύγων η μελέτη του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.  Και εκεί ο Υπουργός Εσωτερικών μάς είχε 
αναφέρει πολύ συγκεκριμένα ότι ένας από τους λόγους…  Επικαλέστηκε ως έναν από τους λόγους που δεν 
μπορούσε να προχωρήσει η αποζημίωση της απώλειας χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών το ότι το 20% 
των ακινήτων στις κατεχόμενες περιοχές δεν είχε δηλωθεί.  Και μιλούσαμε συγκεκριμένα για τις επαρχίες της 
Αμμοχώστου και της Κερύνειας.  Στην επαρχία της Λευκωσίας δεν είχαν χαθεί τα έγγραφα του Κτηματολογίου, 
επομένως δεν υπήρχε κανένα ζήτημα.  Επειδή είχαμε ρωτηθεί από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν, 
δεν είχαν γνώση του ζητήματος, γιατί βάζουμε πάνω στην πρόταση νόμου μόνο τα Κτηματολόγια της 
Αμμοχώστου και της Κερύνειας, ο λόγος είναι αποκλειστικά και μόνο τούτος.  Γιατί δεν υπήρχε ζήτημα με την 
επαρχία της Λευκωσίας. 

 Πρέπει να πούμε ότι, επειδή εδημιουργήθηκε μια σύγχυση και αρκετός κόσμος επικοινωνεί μαζί μας, 
αντιλαμβάνομαι και με τους συναδέλφους, αν θα πρέπει να ξαναπάει στο Κτηματολόγιο, για να δηλώσει τις 
κατεχόμενες περιουσίες του.  Όσοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, όσοι έχουν δηλώσει τις κατεχόμενες περιουσίες 
του δε χρειάζεται να κάνουν τίποτε.  Αφορά τον κόσμο ο οποίος κατά τη δεκαετία του 1980, όταν άνοιξε ο 
κατάλογος για τέσσερις μήνες και έκλεισε, όπως αναγράφεται στη σχετική νομοθεσία, είτε γιατί απουσίαζε στο 
εξωτερικό είτε γιατί δεν έλαβε γνώση της συγκεκριμένης προτροπής δεν το έπραξε.  Όλος αυτός ο κόσμος θα 
μπορεί επομένως να αποταθεί στα επαρχιακά κτηματολόγια και με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία να 
δηλώσει την περιουσία του για δύο λόγους πολύ σημαντικούς.  Ο πρώτος είναι για το ζήτημα της αποζημίωσης 
της απώλειας χρήσης, εκείνο το οποίο επικαλέστηκε ο Υπουργός Εσωτερικών και επικαλούνται κάποιοι 
υποψήφιοι Πρόεδροι, όποτε έχει εκλογές, στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, προηγουμένως 
ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης, αλλά δεν το έκαμαν, την αποζημίωση της απώλειας χρήσης. Αλλά φυσικά υπάρχει 
και το ζήτημα ότι, αν δε δηλωθούν οι περιουσίες και περάσουν κάποια χρόνια, ενδεχομένως το ΕΒΚΑΦ να 
έρθει κάποια στιγμή να μας πει ότι τούτες τις περιουσίες δεν τις διεκδικεί κανένας και επομένως ανήκουν κάπου 
αλλού, σε κάποιο οργανισμό.  Έχουμε λοιπόν υποχρέωση και καθήκον, όσοι έχουν περιουσίες ή έχουν 
συμφέρον σε περιουσίες -και εδώ θα ευχαριστήσω τον κ. Κωστή Ευσταθίου, ο οποίος εντόπισε το 
συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή τη δήλωση συμφέροντος σε περιουσίες- να προχωρήσουν στα κτηματολόγια να 
δηλώσουν το συμφέρον τους.  Και αναφέρεται στη συγκεκριμένη νομοθεσία ότι όσοι έχουν συμφέρον σε 
ακίνητα θα μπορούν επίσης εκτός από τα αποδεικτικά στοιχεία να τα προσκομίσουν, να τα παρουσιάσουν, για 
να δηλωθούν οι περιουσίες. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Κέττηρε. 

 Η κ. Ατταλίδου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Απλώς, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι πάρα πολλές περιουσίες, ειδικά στο Βαρώσι, είναι πάνω 
σε εταιρείες.  Οι εταιρείες αυτές δεν είναι επικαιροποιημένες.  Πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν διαγραφεί 
και αυτές οι περιουσίες που είναι πάνω σε εταιρείες κινδυνεύουν να χαθούν.  Και θα έπρεπε το κράτος για 
αυτές τις εταιρείες που έχουν ακίνητα να κάνει κάτι, γιατί πραγματικά κινδυνεύουν πάρα πολλές περιουσίες, οι 
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οποίες είναι μέσα στο Βαρώσι, ξενοδοχεία και άλλα, αν δεν επικαιροποιηθούν, οπότε να το έχουμε υπόψη μας 
αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ, κυρία Ατταλίδου. 

 Κύριε Κουλία, πρέπει να πάτε στη θέση σας, σας παρακαλώ, γιατί πατάτε για να μιλήσετε, αλλά είστε 
στη θέση του κ. Παπαδόπουλου και φαίνεται λάθος όνομα.  Επιστρέψτε στη θέση σας και, αν θέλετε, θα σας 
δοθεί ο λόγος.  Έχετε ήδη μιλήσει οπόταν θα πρέπει να δευτερολογήσετε. 

 Κύριε Μαυρίδη. 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Αυτή η πρόταση νόμου έπρεπε να είναι διαφορετική.  Έπρεπε να αναγκάζει το κράτος να εντοπίσει τους 
ιδιοκτήτες.  Οποιοσδήποτε μπορεί ακόμα να δηλώσει, χωρίς να χρειάζεται αυτή η νομοθεσία, αλλά, επειδή 
γνωρίζω πάρα πολύ καλά το θέμα, πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους…  Μπορεί το 
Κτηματολόγιο ή μία αρμόδια υπηρεσία του κράτους να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια να αναλάβει πρωτοβουλία 
να εντοπίσει τους δικαιούχους, διότι τα χρόνια περνούν, έχουν αποβιώσει πάρα πολλοί κοινοτάρχες και 
τουρκόπουλλοι… 

(Γέλια) 

 …εννοώ αγροφύλακες, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά σε ποιον ανήκει το κάθε ακίνητο ή το κάθε 
κτήμα, οπότε αυτό είναι που χρειάζεται να γίνει, διαφορετικά όλα αυτά θα παραμείνουν αδήλωτα, αυτή η 
πρόταση δε θα βοηθήσει σε τίποτε, με όλο το σέβας προς τους συναδέλφους, αλλά θα βοηθήσει μία πρόταση 
νόμου η οποία να αναγκάζει το κράτος να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που μπορεί να εντοπίσει τους 
δικαιούχους, για τους λόγους τους οποίους έχουν αναφέρει οι συνάδελφοι. 

 Και δεν είναι μόνο αυτά.  Υπάρχουν και πολλά άλλα, περίπου 5% των ακινήτων, τα οποία είναι 
αμφισβητούμενα.  Δηλαδή έχουν δηλωθεί από δύο ιδιοκτήτες και γι’ αυτό τον λόγο δεν ανήκουν σε κανέναν.  
Και αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν.  Είχαμε πολλές συναντήσεις με το Κτηματολόγιο για το ότι πρέπει αυτή η 
προσπάθεια να γίνει.  Αυτοί λένε «ας φέρουν τα χαρτιά και τα έγγραφα».  Τίποτα δεν μπορεί πλέον να 
αποδείξει, εκτός εάν το ίδιο το κράτος καταβάλει αυτή την προσπάθεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Ο κ. Γεωργίου. 

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Πέραν της απώλειας χρήσης υπάρχει και ένας ακόμα ουσιαστικός λόγος, καθότι είναι εθνικά ζημιογόνο 
για την περιουσιακή πτυχή του Κυπριακού να υπάρχουν αδήλωτες κατεχόμενες περιουσίες, που αναμφίβολα 
θα τύχουν αμφισβήτησης από την κατοχική Τουρκία, βλέποντας ακριβώς και το τι πράττει σήμερα στην 
Αμμόχωστο με τις ελληνοκυπριακές περιουσίες που βρίσκονται εντός της περίκλειστης πόλης και που 
αμφισβητούνται. 

 Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να ενεργοποιηθεί ξανά και να δηλώσει τις περιουσίες 
του, αν για κάποιο λόγο δεν έλαχε να τις δηλώσει, είτε όταν θεσπίστηκε η συγκεκριμένη νομοθεσία είτε γιατί δε 
γνώριζε ότι μετά τον πόλεμο το Κτηματολόγιο δεχόταν οποιεσδήποτε αιτήσεις, νοουμένου ότι συνοδεύονταν με 
ουσιαστικά τεκμήρια που να δείκνυαν ποιου ήταν η ιδιοκτησία.  Επομένως, στόχος, τουλάχιστον μέσα από τη 
θέσπιση της παρούσας νομοθεσίας, είναι να ζωντανέψουμε ξανά το ενδιαφέρον ενισχύοντας την υπόθεση του 
προσφυγικού κόσμου.  Και κάθε νομοθετικό διάβημα, κάθε πρόταση νόμου που δυναμώνει τούντην φωνή, 
αναμφίβολα όλοι έχουμε ηθική υποχρέωση να την υπερψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Κουλία. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για τη δευτερολογία. 

 Για αυτό που ανέφερε η συνάδελφος η κ. Ατταλίδου, αν είναι νομικά πρόσωπα και ούτω καθεξής, θέλω 
να αναφέρω, επειδή είμαστε από κατεχόμενες περιοχές και έχουμε υπόψη μας, είτε φυσικό πρόσωπο είσαι είτε 
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νομικό, οι δηλώσεις έγιναν.  Όμως η ουσία της συγκεκριμένης νομοθεσίας είναι να ξεκαθαρίσουμε τη σκιά που 
υπήρχε, ότι δηλαδή δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία και μπορούμε να πάμε να δηλώνουμε τις περιουσίες 
μας.  Όντως, υπάρχουν παρατράγουδα, διότι ένα κτήμα είτε γιατί έφυγαν από τη ζωή οι παλαίμαχοι που 
γνώριζαν τα όρια των κτημάτων και τους ιδιοκτήτες…  Πολλές φορές συμβαίνει στους νεότερους ένα κτήμα να 
το δηλώνει ο κ. Λεωνίδου, ο κ. Κώστα από την άλλη και ούτω καθεξής, αλλά το Κτηματολόγιο ορθώς πράττει, 
καταχωρίζει αυτές τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων και έχουν το δικαίωμα να πάνε στο δικαστήριο και τότε, 
εάν εξασφαλίσουν απόφαση ποιου είναι το κτήμα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το Κτηματολόγιο θα περάσει την 
πράξη σωστά.  Αλλά, ο διευθυντής του Κτηματολογίου, του εκάστοτε Κτηματολογίου των κατεχόμενων 
περιοχών, είναι υπόχρεος να κάνει τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων και των διεκδικητών της γης…  Άρα, από 
νομοτεχνική πλευρά είναι δεδηλωμένα, παρά το ότι μπορεί να δήλωσε ο αγροφύλακας ή ο κοινοτάρχης ή 
οποιοσδήποτε άλλος…  Ο καθένας που ενδιαφέρεται μπορεί να πάει να κάνει τη δήλωσή του και, αν έχει 
παράπονο, θα καταλήξει στο δικαστήριο, θα βρεθεί η λύση.  Η ουσία είναι, επαναλαμβάνω, κυρία Πρόεδρε της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι καταληκτική ημερομηνία στο δικαίωμα των εκτοπισθέντων να δηλώνουν τις 
περιουσίες τους δεν υπάρχει! 

 Κοντός ψαλμός αλληλούια! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη ειδικής διάταξης.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για τα άρθρα, παρακαλώ. 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα πέντε.  Υπέρ σαράντα πέντε.  Είναι ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και 
Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για το σύνολο της πρότασης νόμου. 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα, μόλις ετοιμαστούν. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τέσσερις.  Υπέρ σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Παρόντες σαράντα τέσσερις.  Υπέρ σαράντα τέσσερις. 

 Βλέπουμε και την τελική διαφάνεια με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά κόμμα, τα οποία είναι πολύ 
βοηθητικά, οπόταν, μ’ αυτή την αναλογία -είναι και ομόφωνο- η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 6 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 
(Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».  Είναι 
πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κυριάκου Χατζηγιάννη, 
Γιώργου Κάρουλλα, Νίκου Γεωργίου και Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας και Μιχάλη Γιακουμή, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου. 
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 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, 
Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Κεντρικό Φορέα 
Ισότιμης Κατανομής Βαρών να παραχωρεί οικονομική χορηγία ή άλλη οικονομική στήριξη σε κατά νόμον 
δικαιούχο πρόσωπο για σκοπούς απώλειας χρήσης και κάρπωσης της περιουσίας του συνεπεία της τουρκικής 
εισβολής. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για 
την πρόταση νόμου «Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, 

Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Κέττηρος, πρόεδρος Γιώργος Κάρουλλας                                  

 Χρίστος Χριστοφίδης  Χρίστος Σενέκης                                  

 Χρίστος Χριστόφιας  Μιχάλης Γιακουμή 

 Νίκος Γεωργίου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε την πιο 
πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Χρίστο Σενέκη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου, Κυριάκο Χατζηγιάννη, Γιώργο Κάρουλλα, Νίκο Γεωργίου και Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκο Κέττηρο, Χρίστο Χριστοφίδη, 
Χρίστο Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Μιχάλη Γιακουμή, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, και Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Απριλίου και στις 17 και 24 Μαΐου 2022.  
Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, 
του Υπουργείου Οικονομικών, του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), της Επιτροπής 
Κατεχόμενων Δήμων, της Επιτροπής Κατεχόμενων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας, της Επιτροπής 
Κατεχόμενων Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας, της Επιτροπής Κατεχόμενων Κοινοτήτων Επαρχίας 
Αμμοχώστου, του Κινήματος Κυπρίων Κτηματιών Κατεχομένων, της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων 
Μανάδων και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). 

 Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Περιουσιών Κατεχομένων 
και η Κίνηση Προσφύγων Αμμοχώστου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της 
επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου παρέστησαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. 
Ζαχαρίας Κουλίας και Κωστής Ευσταθίου. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
στον ΚΦΙΚΒ να παραχωρεί οικονομική χορηγία ή άλλη οικονομική στήριξη σε κατά νόμον δικαιούχο πρόσωπο 
για σκοπούς απώλειας χρήσης και κάρπωσης της περιουσίας του συνεπεία της τουρκικής εισβολής. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε 
ότι η δημοσιονομική πολιτική του κράτους είναι αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας και οποιαδήποτε 
αύξηση στα δημόσια οικονομικά είναι αντισυνταγματική, όπως και οι πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης 
νόμου. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι δεν επιθυμεί να 
τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου. 

 Οι εκπρόσωποι του ΚΦΙΚΒ δήλωσαν ότι πάγια θέση τους είναι να υιοθετείται οποιαδήποτε απόφαση και 
πρόταση προς όφελος του προσφυγικού κόσμου. 

 Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Κατεχόμενων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας, της Επιτροπής 
Κατεχόμενων Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας, της Επιτροπής Κατεχόμενων Κοινοτήτων Επαρχίας 
Αμμοχώστου και του Κινήματος Κυπρίων Κτηματιών Κατεχομένων δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι στο 
παρόν στάδιο δεν έχουν να δηλώσουν οτιδήποτε και αναμένουν τις σχετικές αποφάσεις των μελών της Βουλής 
των Αντιπροσώπων και της κυβέρνησης. 

 Οι εκπρόσωποι της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων και της ΠΕΠ δήλωσαν ότι 
συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε 
υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και 
το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος υιοθετούν τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και εισηγούνται στην ολομέλεια της σώματος την 
ψήφισή της σε νόμο. 

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της 
βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της 
πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει τροπολογία του κ. Νίκου Κέττηρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής και επί τροπολογίας; 

 Παρακαλώ, δηλώστε. 

 Πολύ ωραία, να ξεκινήσουμε με τον κ. Σωτήρη… 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Με την τροπολογία πρώτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θέλετε να ξεκινήσουμε με εσάς; 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά να τα πω μαζί. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, μαζί!   

 Μείνετε πιο μετά.  Να ξεκινήσουμε, νομίζω, με τον κ. Ιωάννου; 

 Κύριε Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Με αφορμή την πρόταση νόμου που έχουμε ενώπιόν μας, η δική μας θέση, την οποία έχουμε εκφράσει 
και πάρα πολλές φορές, είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να δούμε ολιστικά το προσφυγικό ζήτημα και την ανάγκη 
καθορισμού μίας συγκεκριμένης πολιτικής για τους πρόσφυγές μας. 

 Από εκεί και πέρα, για το θέμα της απώλειας χρήσης υπάρχει μία πάγια υπόσχεση και θέση όλων των 
υποψήφιων Προέδρων της Δημοκρατίας τα τελευταία σαράντα οκτώ χρόνια.  Φανταστείτε πόσοι το έχουν 
υποσχεθεί αυτό το πράγμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά ακόμη είμαστε στο σημείο σήμερα να ψηφίζουμε 
προτάσεις νόμου προς αυτή την κατεύθυνση, όχι που να λύνει το πρόβλημα, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Θα σταθώ σε δύο σημεία.  Δεν το χωράει καμία λογική να λέμε ότι θα αποζημιώσουμε τους πρόσφυγές 
μας για απώλεια χρήσης και στην ίδια ακριβώς πρόταση να βάζουμε «βάσει των δυνατοτήτων του κράτους».  
Θέλουμε υπεύθυνα κάποιος αρμόδιος επιτέλους να μας πει ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες του κράτους, γιατί, 
όταν υπάρχουν ζητήματα με ψευδοπολιτικούς πρόσφυγες, έχουμε λεφτά με τη σέσουλα, όταν όμως πρόκειται 
για τους πραγματικούς πρόσφυγες της Κύπρου, του τόπου μας, σκεφτόμαστε αν έχουμε τη δυνατότητα να τους 
αποζημιώσουμε. 

 Δεύτερο σημείο.  Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες στις οποίες ζει ο λαός μας, συνθήκες ακρίβιας, όπου ο 
καθένας σκέφτεται πώς θα επιβιώσει τις επόμενες μέρες, θα οδηγήσουμε και άλλους πρόσφυγες στο να 
πουλήσουν τις κατεχόμενές τους περιουσίες.  Η αποζημίωση προφανώς και θα λειτουργεί ως αντικίνητρο 
απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση.  Πρέπει όμως να υπάρξει άμεση δράση, να προλάβουμε επιτέλους αυτά τα 
φαινόμενα, γιατί αλλιώς θα ζήσουμε αυτό για το οποίο όλοι προειδοποιούμε και το πρόβλημα της κατοχής θα 
παρουσιαστεί από την Τουρκία ως λυμένο λόγω ακριβώς ιδιοκτησίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Ο κ. Ευσταθίου. 
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ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Καταρχάς, θα εξηγήσουμε ότι δεν πρόκειται περί αποζημίωσης, διότι, αν ήταν περί αποζημίωσης, δε θα 
υπέγραφα, τουλάχιστον ο υποφαινόμενος, τέτοια πρόταση νόμου.  Υπόλογος προς αποζημίωση είναι κάποιος 
ο οποίος προκαλεί με παράνομη πράξη, με τη συμπεριφορά του, ζημιά στον άλλο.  Η Κυπριακή Δημοκρατία 
προφανώς και δεν μπορεί να είναι υπόλογη προς αποζημίωση, διότι είναι θύμα της τουρκικής εισβολής και 
κατοχής και όχι ο θύτης.  Επομένως, ξεκαθαρίζουμε ότι πρόκειται για χορηγία και άλλη οικονομική στήριξη, 
ξεκάθαρα.  Άρα, δεν είναι ζήτημα αποζημίωσης. 

 Δεύτερον, πιθανόν να εκληφθεί ως αντισταθμιστικό, ως μία, αν θέλετε, υποχρέωση στήριξης αυτών των 
ανθρώπων που έχασαν την περιουσία τους και επιπροσθέτως έχασαν και το δικαίωμα της χρήσης και 
κάρπωσης της περιουσίας τους. 

 Το τρίτο σημείο, το οποίο θα ήθελα να θίξω, είναι ότι αντιλαμβάνεστε ότι επεκτείνονται οι αρμοδιότητες 
και η διακριτική ευχέρεια του φορέα, άρα καθίσταται, όσο ποτέ άλλοτε, αναγκαία η χρηματοδότηση του φορέα.  
Και χαίρομαι που, μετά από πολύ έντονες παραστάσεις του προέδρου της επιτροπής του κ. Κέττηρου, 
κατορθώσαμε, αναγκάσαμε, παροτρύναμε το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει επιτέλους το νομοσχέδιο 
για το πώς θα εισπραχθούν τα οφειλόμενα από την πώληση της ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές, 
κάπου €15,5 εκατομ., τα οποία είναι οφειλόμενα και θα πρέπει να εισπραχθούν ως ελάχιστη συνεισφορά στους 
πρόσφυγες και τους ιδιοκτήτες της ακίνητης περιουσίας των κατεχομένων. 

 Αναφορικά με την τροπολογία, παρά το γεγονός ότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως το σκεπτικό και την 
πρόθεση της τροπολογίας, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για έναν και μοναδικό λόγο, ότι υπάρχουν 
μερικές χιλιάδες εταιρείες στην Κύπρο οικογενειακές, μικρές, ο πατέρας με τον γιο, τα δύο αδέλφια, η αδελφή 
με τον αδελφό, -συνήθως είναι βιοτέχνες, συνήθως είναι αγρότες- ή και αντρόγυνο που κάμνουν μία εταιρεία, 
για να επωφεληθούν ή να εκμεταλλευτούν, αξιοποιήσουν το πλαίσιο.  Επομένως, δεν είναι όλες οι εταιρείες 
αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε ή που κάποιος μπορεί να καταλήξει ότι είναι, ξέρω εγώ, το αδηφάγο 
κεφάλαιο.  Άρα, επειδή ακριβώς δίδεται η ευκαιρία με την πρόταση νόμου στον φορέα να αποφασίζει πάνω στα 
κριτήρια τα οποία θα κρίνει ο ίδιος, νομίζω ας το αφήσουμε να δουλέψει και, αν κρίνουμε ότι πιθανόν να 
χρειάζεται η τροπολογία, μπορούμε να το ξαναδούμε ακόμα μία φορά, γιατί πραγματικά είναι μερικές χιλιάδες 
οι μικρές -ακόμα και οι συνεταιρισμοί θεωρούνται νομικό πρόσωπο- ή οι συνεταιρισμοί, δύο ας πούμε 
βιοτέχνες, δύο σιδεράδες… 

 Και τελειώνω.  Με την ευκαιρία της αναφοράς της συναδέλφου, της καλής συναδέλφου κ. Ατταλίδου, 
που έθεσε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.  Τι γίνεται με τις εταιρείες οι οποίες διαλύονται και οι οποίες είναι 
ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα;  Και με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει όλοι μας να δούμε πολύ 
σοβαρά, ως επιτροπή -είμαι βέβαιος ότι ο πρόεδρός μας θα βοηθήσει πάνω σ’ αυτό να το επισπεύσουμε- ότι 
δε θα πρέπει να διαλύονται οι εταιρείες στα κατεχόμενα.  Τελεία!  Οι τράπεζες ας περιμένουν, ας περιμένουν 
ακόμα σαράντα χρόνια, ογδόντα, δε μας ενδιαφέρουν οι τράπεζες.  Θα πρέπει επιτέλους αυτό το πολύ σοβαρό 
σημείο το οποίο έχει θίξει η κ. Ατταλίδου να μας καταστήσει ακόμα σοφότερους. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ευσταθίου. 

 Ο κ. Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Αυτή η πρόταση νόμου που έχουμε ενώπιόν μας σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική.  Έχει ως βασικό 
σκοπό την τροποποίηση του νόμου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα σ’ αυτό τον φορέα να παραχωρεί οικονομική χορηγία ή άλλη οικονομική στήριξη σε κατά νόμον 
δικαιούχα πρόσωπα για σκοπούς απώλειας χρήσης και κάρπωσης της περιουσίας τους συνεπεία της 
τουρκικής εισβολής. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες, ως βουλευτής Αμμοχώστου και ως πρόσφυγας, είμαι πλήρως 
απογοητευμένος από τη μη ύπαρξη ολοκληρωμένης προσφυγικής πολιτικής από όλες ανεξαιρέτως τις 
κυβερνήσεις και το κράτος στο σύνολό του.  Η προσφυγική πολιτική πάντα περιοριζόταν μόνο σε πολιτικές 
στέγασης των προσφύγων και κατά το δοκούν, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πολλών ταχυτήτων 
πρόσφυγες. 

 Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου έχει στόχο να αφυπνίσει το κράτος και κατ’ επέκταση την κυβέρνηση, 
για να δει επιτέλους στα μάτια τον προσφυγικό κόσμο και επιτέλους να φέρει μία σοβαρή πρόταση 
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ολοκληρωμένη για την προσφυγική πολιτική. 

 Εμείς, ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία, θα είμαστε πάντα δίπλα στον πρόσφυγα και στα καθημερινά προβλήματά 
του μέχρι την τελική δικαίωση, που δεν είναι άλλη από την επιστροφή στις κατεχόμενες εστίες του. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, συνάδελφε. 

 Ο κ. Σενέκης.  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Κύριε Ευσταθίου, 

 Η χρήση του όρου «αποζημίωσις» πιθανόν όμως να ανοίγει και τον δρόμο για διακρατικές προσφυγές 
για ανάκτηση ακριβώς των ποσών που θα καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του συγκεκριμένου 
μέτρου. 

 Σήμερα θεωρούμε ότι είναι μία ιστορική μέρα για τον προσφυγικό κόσμο και είναι ιστορική μέρα, γιατί 
ένα διαχρονικό αίτημα του προσφυγικού κόσμου περνά από τη σφαίρα των διακηρύξεων στην πράξη ή 
τουλάχιστον στη δημιουργία του πλαισίου εφαρμογής του.  Σήμερα ακριβώς δημιουργούμε το απαιτούμενο 
νομοθετικό πλαίσιο για την εκπλήρωση μέρους του καθήκοντος και της υποχρέωσης της πολιτείας απέναντι 
στους εκτοπισθέντες.  Παραχωρούμε στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ένα επιπλέον εργαλείο 
για την εκπλήρωση της αποστολής του, τη δυνατότητα ετήσιας αποζημίωσης των εκτοπισθέντων της τουρκικής 
εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής για την απώλεια χρήσης και κάρπωσης των κατεχόμενων περιουσιών 
τους· ένα ώριμο και δίκαιο μέτρο, το πλέον δικαιότερο μέτρο, γιατί δεν είναι οριζόντιο.  Η αποζημίωση θα είναι 
αναλογική και θα υπολογίζεται στη βάση της αξίας της κατεχόμενης περιουσίας ενός εκάστου των 
εκτοπισθέντων. 

 Πέρα από την αυτονόητη στόχευση της έστω μερικής αποκατάστασης της φερεγγυότητας των 
εκτοπισμένων, με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκουμε και την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ 
δεύτερης και τρίτης γενιάς προσφύγων με τις κατεχόμενες πατρογονικές περιουσίες και οπωσδήποτε 
επιδιώκουμε να περιορίσουμε την προσφυγή στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας στα κατεχόμενα, εκεί 
δηλαδή όπου ξεπουλιούνται ελληνοκυπριακές περιουσίες στο τουρκικό κράτος έναντι πινακίου φακής.  Γιατί 
δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι το κυπριακό πρόβλημα θα υπάρχει πρωτίστως όσο υπάρχουν κατεχόμενες 
ελληνοκυπριακές περιουσίες που διεκδικούνται από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Κατά τη διαβούλευση που έγινε εντός και εκτός της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, ακούστηκαν μεμονωμένες φωνές περί αντισυνταγματικότητας της 
συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας με επίκληση του άρθρου 80 του Συντάγματος.  Πρέπει να πούμε ότι 
με την προς ψήφιση νομοθετική πρωτοβουλία δεν αυξάνονται τα έξοδα στον κρατικό προϋπολογισμό.  Ως 
νομοθετικό σώμα δεν καθορίζουμε ούτε το ύψος της αποζημίωσης ούτε τον τρόπο καταβολής της.  Ως 
νομοθετικό σώμα θεσμοθετούμε το εργαλείο ως δυνητική επιλογή στη φαρέτρα της εκτελεστικής εξουσίας, η 
οποία έχει και τον τελικό λόγο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες του 
κράτους.  Γι’ αυτό ευελπιστούμε ότι, εάν και εφόσον η συγκεκριμένη πρόταση νόμου υπερψηφιστεί από την 
ολομέλεια, δε θα τύχει περιπέτειας αναπομπής ή και αναφοράς από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος, 
ειρήσθω εν παρόδω, συμπεριέλαβε το συγκεκριμένο μέτρο στο προεκλογικό του πρόγραμμα το 2018.   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ενώπιόν μας υπάρχει και μία τροπολογία από το ΑΚΕΛ για περιορισμό των δικαιούχων της 
αποζημίωσης στα φυσικά πρόσωπα με το εύλογο επιχείρημα ότι αποκλείοντας τα νομικά πρόσωπα αυξάνεται 
το ύψος αποζημίωσης για τα φυσικά πρόσωπα.  Θεωρούμε ότι ως νομοθετικό σώμα δεν πρέπει να κάνουμε 
αυτή τη δυσμενή διάκριση, ειδικότερα όταν, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου, από 
σύνολο 106 358 ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας οι 105 612 ήταν φυσικά πρόσωπα και μόνο 746 ήταν νομικά 
πρόσωπα.  Πέραν τούτου, κάνοντας αυτό τον διαχωρισμό, πιθανόν να αδικήσουμε μικρές οικογενειακές 
επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ως νομικά πρόσωπα.  Η εύλογη στόχευση που επιδιώκεται με την τροπολογία 
του ΑΚΕΛ θεωρούμε ότι μπορεί να ρυθμιστεί αρμοδίως μέσα από τους κανονισμούς του Κεντρικού Φορέα 
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Ισότιμης Κατανομής Βαρών είτε ακριβώς αποκλείοντας τα νομικά πρόσωπα είτε ορίζοντας ανώτατο όριο 
αποζημίωσης.   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Πριν κλείσω, θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω τον πρόεδρο και το σύνολο των μελών της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για την καθολική στήριξη 
στη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία.  Θέλω όμως να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον πρώην βουλευτή του 
ΔΗΚΟ Κερύνειας κ. Σοφοκλή Φυττή για τις άοκνες προσπάθειές του οι οποίες δημιούργησαν ακριβώς τις 
προϋποθέσεις, για να μπορούμε σήμερα να έχουμε ενώπιόν μας προς ψήφιση τη θεσμοθέτηση της 
αποζημίωσης για την απώλεια χρήσης και κάρπωσης των κατεχόμενων περιουσιών μας.  Τέλος, ιδιαίτερες 
ευχαριστίες στον έμπειρο και ικανότατο συνεργάτη και φίλο κ. Ανδρέα Νικηταρά για τη δική του σημαντική 
συμβολή στην ετοιμασία της συγκεκριμένης πρότασης.   

 Σας ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. 

 Ο κ. Κουλίας.  

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που γίνεται, αλλά στο τέλος της ημέρας πρόκειται για συμβολική 
νομοθεσία, διότι διερωτώμαι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από οικονομικό εκτόπισμα.  Θέλω να υπενθυμίσω 
στο σώμα… και, επειδή τώρα είναι και εποχή των προεδρικών εκλογών και έχουμε και καμπόσους 
υποψήφιους, έν’ καλά να την υιοθετήσουν την πρόταση του Τάσσου Παπαδόπουλου για τον συντελεστή 
δόμησης.  Ο πατέρας αυτής της πρότασης κατ’ ακρίβεια ήταν ο συνάδελφος Νίκος Κουτσού, αν θυμάμαι καλά, 
την οποία εισηγήθηκε στον Τάσσο και την υιοθέτησε.   

 Επειδή πολλές βοήθειες στον προσφυγικό κόσμο δόθηκαν με κριτήρια οικονομικά και ούτω καθεξής, η 
πρόταση τι προνοούσε;  Αν ο κ. Λεωνίδου, που έν’ πρόσφυγας ’πού το Ριζοκάρπασο π.χ. είχε εκατό 
στρέμματα γης, να δικαιούται να πάρει δύο χιλιάδες μέτρα συντελεστή.  Το κράτος δεν είχε να καταβάλει ούτε 
ένα γρόσιν!  Αλλά, όσον αφορά εμάς που είμαστε οι εκτοπισθέντες και ήρταμεν στις ελεύθερες περιοχές, ένα 
κομμάτι γης, μια σκάλα που έκαμνεν εκατό λίρες…  Ε, που ήρθαμε εμείς τζιαι αγοράζαμε τη γη τζιαι υπήρξε 
ζήτηση, οι εκατό λίρες εγινήκαν δεκαπέντε χιλιάδες στο τέλος της ημέρας.  Υπήρξε υπεραξία της γης.  Μάλιστα, 
μπήκε και ο περιβόητος φόρος των κεφαλαιουχικών κερδών ύψους 20%, ο οποίος ισχύει άχρι ημερών, και, 
είπαμε, η εισήγησή του Τάσσου ήταν:  «Κύριε, να δώκουμεν τον συντελεστή δόμησης που δε στοιχίζει στο 
κράτος».  Και ήταν μία δικαία ανταμοιβή εις τον προσφυγικό κόσμο για εκείνους που κατείχαν περιουσίες.  
Δυστυχώς, αυτή η σωστή θέση δεν πέρασε.   

 Ευελπιστώ ότι είναι ώρα τωρά -και με τους νέους Προέδρους, που θα έχουμε την ευκαιρία να 
επιλέξουμε- να υιοθετήσουν αυτή τη σωστή πρόταση, έστω και καθυστερημένα, ώστε μετά από σαράντα εφτά 
χρόνια να δικαιωθεί ένα μέρος των αδικιών που υπέστησαν οι εκτοπισθέντες και οι ιδιοκτήτες περιουσιών και 
χωρίς να βάλει ένα γρόσιν το κράτος.  Είναι όπως όταν δίνει μια άδεια «Τ» για ταξί που κάμνει σαράντα 
χιλιάδες λίρες· δε θα βάλει κανένα γρόσιν η κυβέρνηση κάτω… 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Είναι άυλο δικαίωμα. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Είναι άυλο, κατά τον Λεωνίδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουλία.   

 Τώρα τον λόγο έχει ο πρόεδρος της επιτροπής. 

 Κύριε Κέττηρε, εσείς, αν βλέπω σωστά… ναι…  Α, μετά έχουμε τρεις ομιλητές από τον Δημοκρατικό 
Συναγερμό, ίσως και να ευκολύνουμε…  Να μη μιλήσουν και οι τρεις μαζί…   

 Κύριε Γεωργίου, να μας ευκολύνετε να μιλήσετε εσείς τώρα, να αφήσουμε στη συνέχεια τον κ. Κέττηρο 
τζιαι στη συνέχεια…   

 Θέλετε εσείς, κυρία Σούπερμαν, να ξεκινήσετε;   
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 Ωραία!  Εσείς.   

 Στο βήμα;  Πολύ ωραία, ελάτε. 

ΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Εκλεκτοί συνάδελφοι, 

 Ο προσφυγικός κόσμος είναι η ομάδα του πληθυσμού που έχει υποστεί την αδικία και όλες τις 
επιπτώσεις της τουρκικής εισβολής.  Η άνιση κατανομή των βαρών που δημιουργήθηκε ένεκα της τουρκικής 
εισβολής και την οποία ο προσφυγικός κόσμος εξακολουθεί να βιώνει μέχρι σήμερα είναι καιρός να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από την πολιτεία.  Είναι καθήκον μας να συμβάλουμε σε αυτή την προσπάθεια.  
Οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στους πρόσφυγες στον μέγιστο δυνατό βαθμό και να εξεύρουμε τρόπους και 
λύσεις για άμβλυνση των επιπτώσεων της τουρκικής εισβολής από την απώλεια χρήσης της περιουσίας τους, 
εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν.   

 Το σχετικό νομοσχέδιο ακριβώς αφορά στο θέμα της άμβλυνσης των επιπτώσεων της τουρκικής 
εισβολής από την απώλεια χρήσης της περιουσίας και εισάγει πρόνοια παραχώρησης ενός συμβολικού ποσού 
για τους κατόχους περιουσίας στις κατεχόμενές μας περιοχές.  Δεν πρόκειται για αποζημιώσεις, από τη στιγμή 
που ακόμα υπάρχει κατοχή και από τη στιγμή που αγωνιζόμαστε και προσβλέπουμε σε μια συνολική λύση του 
Κυπριακού η οποία θα δώσει το δικαίωμα στους κατόχους περιουσίας να την επανακτήσουν.  Πρόκειται για ένα 
συμβολικό ποσό το οποίο θα δηλώνει και θα υπενθυμίζει στους πρόσφυγες πρώτης, δεύτερης και ακόμα και 
τρίτης γενιάς ότι είναι κάτοχοι περιουσίας στα κατεχόμενα η οποία είναι μόνο δική τους.   

 Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών αποτελεί σήμερα τον πιο βασικό πυλώνα οικονομικής 
στήριξης και βοήθειας στον προσφυγικό κόσμο.  Παρά τις πρωτοφανείς οικονομικές κρίσεις που έχουν 
ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση στηρίζει και ενισχύει τα προγράμματα του Κεντρικού Φορέα 
Ισότιμης Κατανομής Βαρών.  Επίσης, με την έγκριση του προϋπολογισμού του φορέα για το έτος 2022 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα παραχώρησης δανείων μέσω του σχεδίου αποκατάστασης προπολεμικής 
φερεγγυότητας από το οποίο ποσό ύψους  €40 εκατομ. αφορά δάνεια για σπουδές, ποσό ύψους €1,5 εκατομ. 
αφορά δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ποσό ύψους €4,5 εκατομ. αφορά δάνεια επαγγελματικής 
δραστηριοποίησης.  Είναι σαφές ότι η βιωσιμότητα του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών είναι 
κρίσιμη για τον προσφυγικό κόσμο, καθότι βοήθησε και συνεχίζει να βοηθά τους ανθρώπους αυτούς να 
διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους και να προχωρήσουν τη ζωή τους.   

 Με την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας τον Φεβράρη του 2021 για καταβολή εισφοράς 0,4% στις 
μεταβιβάσεις ακινήτων και μετοχών εταιρειών που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση ακινήτων προβλέπεται 
η άμεση οικονομική στήριξη των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας, η οποία είναι απροσπέλαστη συνεπεία της 
τουρκικής εισβολής.  Μία ρύθμιση η οποία θα φέρει σημαντικά οφέλη στους εκτοπισμένους πολίτες του τόπου 
μας.  Και αναμένουμε σύντομα από την εκτελεστική εξουσία την αποστολή τροποποιητικών νομοσχεδίων, που 
έχουν ήδη αποσταλεί σήμερα εξ όσων έχουμε ενημερωθεί, για θέσπιση της διαδικασίας είσπραξης του τέλους 
επί της αξίας πώλησης της ακίνητης ιδιοκτησίας προς τον σκοπό αυτό.  Είναι ένα πρώτο βήμα για την 
εξεύρεση των κονδυλίων, όσον αφορά στο νομοσχέδιο που εξετάζουμε σήμερα για την απώλεια χρήσης ή και 
κάρπωσης περιουσίας ή, αν θέλετε, άμβλυνση των επιπτώσεων της τουρκικής εισβολής για την απώλεια 
χρήσης.   

 Είναι γεγονός ότι διαχρονικά δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν για τους πρόσφυγες.  Ως 
Δημοκρατικός Συναγερμός είμαστε πρόθυμοι να προβούμε ή και να στηρίξουμε τις όποιες νομοθετικές 
ρυθμίσεις κριθούν απαραίτητες, ώστε να διορθωθούν οι στρεβλώσεις και οι αδικίες, καθώς και να 
ικανοποιηθούν τα αιτήματα και οι προσδοκίες των εκτοπισμένων πολιτών όσο το δυνατόν περισσότερο.  Πλέον 
οφείλουμε να μετουσιώσουμε τα λόγια μας σε πράξεις, προκειμένου να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας 
οι οποίοι εδώ και δεκαετίες επιζητούν κοινωνική δικαιοσύνη και ισότιμη μεταχείριση. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, θα ταχθούμε υπέρ της ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου και θα 
προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη της ισότιμης κατανομής των βαρών που 
προέκυψαν από την τουρκική εισβολή και κατοχή και την κατά το δυνατόν αποκατάσταση της προπολεμικής 
φερεγγυότητας, σύμφωνα με την κατεχόμενη περιουσία εκάστου δικαιούχου. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σούπερμαν.   

 Θέλετε εσείς τώρα, κύριε Χριστοφίδη, ή ο κ. Κέττηρος; 

 Εσείς, κύριε Κέττηρε;  Ωραία! 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

(Αστειευόμενος) 

 Εγώ που δεν είμαι Σούπερμαν ήρτα με τις κόλλες αντί με το laptop! 

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Αστειευόμενη) 

 Σουπεργούμαν στην προκειμένη! 

 Σας ακούμε, κύριε Κέττηρε. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι τζιαι το κλίμα είναι καλό στην επιτροπή Προσφύγων, γιατί πρέπει να πω ότι 
με τη συμβολή όλων των συναδέλφων έχουμε σήμερα τούτα τα τρία τα νομοσχέδια για τα οποία αισθανόμαστε 
πάρα πολύ καλά, γιατί μπορέσαμε να τα φέρουμε στο σημείο αυτό που έχουν έρθει, να ψηφίζονται δηλαδή 
σήμερα.   

 Τζιαι μιλάμε για μια νομοθεσία, τη συγκεκριμένη, για την πρόταση νόμου που αφορά τον Κεντρικό 
Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και τη δυνατότητα που δίνει στον φορέα για αποζημίωση της απώλειας 
χρήσης ή πολύ καλύτερα, όπως το έχει πει ο συνάδελφος Κωστής Ευσταθίου, για οικονομική χορηγία ή άλλη 
οικονομική στήριξη σε κατά νόμο δικαιούχο πρόσωπο για σκοπούς απώλειας χρήσης της δικής του 
περιουσίας, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια -και πρέπει αυτό να το παραδεχτούμε- κάποιοι είχαν 
κτίσει καριέρες πάνω στα συνθήματα που αφορούσαν την απώλεια χρήσης.  Αυτά τα πράγματα είναι 
απαράδεκτα και κάποιοι έπαιξαν με τον προσφυγικό κόσμο επενδύοντας τις ελπίδες και τις προσδοκίες του 
πάνω σε τούτη την αποζημίωση.   

 Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με την τροπολογία, απλώς τζιαι μόνο για να εξηγήσω γιατί το θέσαμε 
τούτο το ζήτημα.  Εβάλαμεν τις λέξεις «φυσικό πρόσωπο», ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα, εάν και εφόσον 
αρχίσει η καταβολή τούτων των ποσών στους δικαιούχους, η οικονομική χορηγία σε τούτους τους ανθρώπους, 
να έχουν μια προτεραιότητα τα φυσικά πρόσωπα τζιαι όι τα νομικά.  Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ξενοδόχοι, 
υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, εγώ λέω ότι έσιετε δίκαιο ότι υπάρχουν συνεταιρισμοί τζιαι υπάρχουν τζιαι άλλοι 
άνθρωποι τους οποίους ενδεχομένως θα ήταν άδικο να αφήσουμε πίσω.  Αλλά η έγνοια η δική μας είναι ότι, 
εάν τζιαι εφόσον βρεθούν κάποια εκατομμύρια, έχουμε τα €15,5 εκατομ. τωρά, τα οποία θα επιδιώξουμε να 
εισπραχθούν, το 0,4%.  Τζιαι, αντιλαμβάνεστε, ένα ανάλογο ποσό θα υπάρχει κάθε χρόνο.  Εφανταστήκατε 
δηλαδή να έρθουν οι μεγάλες εταιρείες των ξενοδόχων που επήραν μια αποζημίωση μετά το 1974, επήραν 
κάποια αντισταθμιστικά μέτρα το 1974 να αρπάξουν τούτα τα λεφτά τζιαι ο κόσμος ο φτωχός που έν’ μες στους 
συνοικισμούς, που ούτε μια σκάλα γης δεν του δόθηκε ως αντισταθμιστικό ή ένα τουρκοκυπριακό, να μείνει 
πάλε επί ξύλου κρεμάμενος;  Ξέρετε με τα τουρκοκυπριακά, για να μην ανοίξω πάλε τούτο το κεφάλαιο, τι έχει 
γίνει, που ελέαμεν να συνδεθεί, ότι μόνο το 7% έχει πάρει τουρκοκυπριακές περιουσίες τζιαι το άλλο 93% δεν 
έχει πάρει τίποτε, τίποτε!  Τζιαι τα φιλέτα πάνω στις τουριστικές περιοχές έν’ συγκεκριμένοι που τα παίρνουν. 
έντζιε παίρνει τα ο κόσμος ο φτωχός ως αντισταθμιστικό!   

 Επομένως, για τούτο τον λόγο...  Και κάμνουν εταιρείες, για να κρύβονται πίσω.  Σας το λέω, κάμνουν 
εταιρείες!  Και το ξέρετε, γιατί εσυζητήσαμέν το στην επιτροπή.  Επομένως, φυσικά πρόσωπα, για να είμαστε 
καθαροί και ξάστεροι.   

 Σε ό,τι αφορά την πρόταση νόμου, για να λέμε την αλήθεια, με τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου γίνεται 
μια προσπάθεια της Βουλής να υποχρεώσει την κυβέρνηση του Συναγερμού να φανεί συνεπής στις δικές του 
τις δεσμεύσεις.  Τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί από τον Νίκο Αναστασιάδη, από τον Αβέρωφ Νεοφύτου, 
αλλά τζιαι ’πού τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, όταν ερχόταν στην επιτροπή και μας έλεγε ότι 
εντός του 2018 θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο σχέδιο και θα αποζημιώνονται οι ιδιοκτήτες κατεχόμενων 
περιουσιών στα κατεχόμενα.  Βεβαίως, λίγους μήνες μετά τις εκλογές πάλι τούτα έγιναν, φίλε Γιώργο, αέρας 
κοπανιστός!  Τίποτε δεν επήραν οι πρόσφυγες, παρά το γεγονός ότι υπήρχε και υπάρχει στο προεκλογικό 
πρόγραμμα. 

 Σε σχέση με τις αναφορές του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες αναφέρθηκε ο συνάδελφος ο 
Χρίστος Σενέκης του ΔΗΚΟ για περί δήθεν αντισυνταγματικότητας της συγκεκριμένης πρότασης νόμου και ότι 
επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους, του δικαιώματος της κυβέρνησης για αναπομπή ή Αναφορά της 
συγκεκριμένης νομοθεσίας.  Να είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση αντισυνταγματικότητας της 
συγκεκριμένης νομοθεσίας, διότι όσοι τη διάβασαν πολύ εύκολα κατάλαβαν -έστω αν είμαστε ή δεν είμαστε 
νομικοί, τουλάχιστον να διαβάζουμε μία παράγραφο ελληνικά εμάθαμεν- ότι σε καμία περίπτωση δεν 
αυξάνονται οι δαπάνες του κράτους.  Και αυτή είναι η μοναδική αντισυνταγματικότητα.  Δίνουμε το δικαίωμα 
στον φορέα να κάμνει τούτο το πράγμα και όπως προβλέπεται άλλωστε και μέσα ’πού τη δική του νομοθεσία.  
Ας τολμήσει, ας τολμήσουν να την αναπέμψουν τη νομοθεσία και δε θα βρουν εμάς απέναντί τους, θα βρουν 
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ολόκληρο τον προσφυγικό κόσμο! 

 Είμαι ευτυχής να πω ότι ενώπιόν μας έχουμε στο Κεφάλαιο Δεύτερο την κατάθεση των δύο 
νομοσχεδίων στα οποία αναφέρθηκε ο Κωστής Ευσταθίου για την είσπραξη, των νομοθετημάτων για τα οποία 
είχε αναλάβει πρωτοβουλία από τον Φεβρουάριο του 2021, για την είσπραξη του ποσού του 0,4% επί των 
πωλήσεων της ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές και θα το τρέξουμε το συντομότερο δυνατόν, για 
να είναι ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής όσο πιο γρήγορα γίνεται.  Προς το παρόν, φαίνεται, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που μας εκατέθεσεν το Κτηματολόγιο, ότι €15,4 εκατομ. θα έπρεπε να είχαν εισπραχθεί και δεν 
έχουν εισπραχθεί.  Δεν ξεχνούμε αυτά τα λεφτά, διότι τα νομοθετήματα τα οποία είναι ενώπιόν μας, για να 
ψηφιστούν, δεν είναι αναδρομικά που πάνε.  Έχουμε ψηφίσει τη νομοθεσία από τον Φεβρουάριο του 2021.  
Είναι δική τους ευθύνη, γιατί δε συντονίστηκαν να εισπράξουμε τούτα τα λεφτά, και τούτα τα λεφτά ανήκουν 
στον προσφυγικό κόσμο, τα απαιτούμε και θα απαιτήσουμε να εισπραχθούν.  Όταν ψηφίζονται νομοθεσίες, 
πρέπει να εφαρμόζονται και η ευθύνη της εφαρμογής τους δεν είναι δική μας, αλλά είναι της κυβέρνησης.  
Ελπίζουμε τώρα που είναι προεκλογική περίοδος να το τρέξετε λίγο και να αρχίσει να εφαρμόζεται επιτέλους 
τούτη η νομοθεσία. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Κέττηρε. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σαββίδης. 

 Μετά εσείς, κύριε Γεωργίου. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών με αυτό το νομοσχέδιο ενισχύεται.  Και ενισχύεται, για 
να συνεχίσει το πολύπλευρο, πολυδιάστατο έργο του.  Να πούμε μια σημαντική συνιστώσα· ότι χιλιάδες παιδιά 
προσφύγων έχουν σπουδάσει από τον συγκεκριμένο φορέα.  Έχουν πάρει δάνεια και έχουν καταφέρει να 
κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, τις σπουδές τους!  Επίσης, απ’  ό,τι γνωρίζω, παιδιά που είχαν 
δυσκολίες στην αποπληρωμή έχουν κάνει αναδιαρθρώσεις, άρα θεωρώ ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δίνει 
ακόμα ένα εργαλείο, για να συνεχίσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο το οποίο επιτελεί για τους νέους μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πάρα πολύ ωραία! 

 Ο κ. Χριστοφίδης. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χρίστο Χριστοφίδη) 

 Σωστά!  Έχει δύο του Συναγερμού.  Σωστά, κύριε Χριστοφίδη. 

 Κύριε Γεωργίου, εσείς, μετά ο κ. Χριστοφίδης. 

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Θα ξεκινήσω από την τελευταία αναφορά του κ. Κέττηρου και θα ήθελα να πω το εξής, ότι, εάν το 
εγχείρημα της παραχώρησης οικονομικής στήριξης για σκοπούς απώλειας χρήσης ήταν κάτι το εξαιρετικά 
εύκολο, το οποίο μπορούσε να γίνει και δεν έγινε, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος.  Και αν ήταν εύκολο εγχείρημα, 
τότε γιατί δεν το έπραξαν όλοι ανεξαιρέτως οι προηγούμενοι που κυβέρνησαν τον τόπο από το 1974 και 
μετέπειτα; 

 Το τελευταίο πράγμα που ζητά ο προσφυγικός κόσμος, όσοι μας παρακολουθούν, είναι να μην 
μπαίνουμε σε κάποιες άγονες αντιπαραθέσεις από τις οποίες δε θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα.  Το μόνο που 
πράττουμε είναι να τον απογοητεύουμε και τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει τι έκανε ο άλφα ή τι έκανε ο βήτα, 
αλλά τι κάνουμε από δω και μπρος όλοι μαζί ανεξαιρέτως.   

 Αναμφίβολα, προσφυγική πολιτική υπήρξε και υπάρχει.  Έγιναν αρκετά, μπορούσαν όμως να γίνουν και 
περισσότερα.  Αναμφίβολα, η σημερινή μέρα δεν είναι για πανηγυρισμούς.  Η σημερινή μέρα επιφορτίζει το 
σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων με μία βαριά ιστορική, κοινωνική και ηθική υποχρέωση έναντι στον 
προσφυγικό κόσμο.  Σήμερα η Βουλή καθορίζει το θεσμικό εργαλείο που θα μπορεί να αποδώσει την 
οικονομική χορηγία μέσα στα πλαίσια της απώλειας χρήσης.  Η ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου 
συνεπάγεται την άμεση έναρξη διαλόγου της πολιτείας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, 
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κομμάτων, προσφυγικών οργανώσεων και ευρύτερα του προσφυγικού κόσμου, με μία διαβούλευση, 
εισηγήσεις και προτάσεις που θα καθορίσουν τις βασικές αρχές απόδοσης αυτών των χορηγιών, έτσι ώστε να 
πάρει σάρκα και οστά η τροποποίηση της νομοθεσίας που επιχειρούμε, ειδαλλιώς θα αποτελέσει μία 
νομοθετική ρύθμιση κενή περιεχομένου. 

 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν θα πρέπει να εξευρεθούν και περαιτέρω τρόποι οικονομικής ενίσχυσης 
και προικοδότησης του φορέα από την εκτελεστική εξουσία.  Αυτό περιμένει δικαιωματικά ο προσφυγικός 
κόσμος από εμάς.  Ζητά την καλύτερη δυνατή αντιμετώπισή του από την κυπριακή πολιτεία.  Ζητά την 
αναγνώριση των περιουσιακών του δικαιωμάτων, αλλά και την ουσιαστική στήριξη της πολιτείας, ώστε να 
λειτουργήσει ως ανάχωμα μπροστά στο ξεπούλημα της κατεχόμενης γης μας στην επιτροπή αποζημιώσεων 
της Τουρκίας.  Πρόκειται για έναν εφιάλτη που εκκολάπτεται και είναι ζήτημα χρόνου εάν θα χαθούν οι ελπίδες 
για λύση του Κυπριακού, ο περιουσιακός χάρτης στα κατεχόμενα να αλλάξει σε βάρος της ελληνοκυπριακής 
πλευράς θέτοντας κυριολεκτικά την ταφόπλακα στο εθνικό μας ζήτημα.   

 Για εμάς δεν πρόκειται να καταδικαστεί άλλη μια γενιά προσφύγων στη βάση της προσωρινότητας, του 
ωχαδερφισμού, αλλά και -το ξεκαθαρίζουμε- σε πολιτικές που ενδεχομένως να διχάσουν τον προσφυγικό 
κόσμο.  Η πολιτική βούληση θα πρέπει επιτέλους να μετουσιωθεί από όλους μας σε πράξη που θα 
αναδιαμορφώσει την προσφυγική πολιτική και αυτή η ευθύνη βαραίνει όλους ανεξαίρετα.   

 Αναφορικά με την τροπολογία του ΑΚΕΛ, καλόπιστα αναγνωρίζω το σκεπτικό, όμως υπάρχουν 
ουσιαστικοί, πραγματικοί και νομικοί λόγοι που δεν μας επιτρέπουν να την υιοθετήσουμε.  

 Από το σύνολο των 106 358 ιδιοκτητών που κατέχουν ακίνητη περιουσία στα κατεχόμενα, μόνο 746 
εταιρείες κατέχουν κατεχόμενη περιουσία.  Όποιες και αν είναι αυτές!  Δε σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος είχε μία 
εταιρεία προ του 1974 ήταν και ξενοδόχος.  Μπορεί να ήταν φαρμακείο, μπορεί να ήταν μηχανουργείο, μπορεί 
να ήταν ένας έμπορας, μπορεί να ήταν μια μικρή υπεραγορά, μπορεί να ήταν ένας νοικοκύρης ο οποίος είχε 
ένα και μοναδικό οικόπεδο, ανήγειρε καταστήματα και στο ανώγειο ήταν η μόνιμή του κατοικία.  Γιατί να 
αδικηθεί;  Πρόκειται για οικογενειακές εταιρείες.  Και δεδομένου ότι στα κριτήρια τα οποία θα τεθούν θα υπάρχει 
ένα ανώτατο όριο παροχής χορηγίας μπροστά στα εφτακόσια τόσα νομικά πρόσωπα, αντιλαμβάνεστε, η όποια 
επιβάρυνση είναι πάρα πολύ περιορισμένη.  Και είναι πραγματικά άδικο, όταν κάμνουμε τούτο το βήμα, το 
οποίο περιμέναμε για δεκαετίες, να θέσουμε τον προσφυγικό κόσμο σε απογοήτευση, σε αντεγκλήσεις και 
διαμαρτυρίες.  Είναι το τελευταίο το οποίο ζητά από εμάς. 

 Περαιτέρω και με βάση τους κανονισμούς του φορέα που αναγνωρίζει ως πρόσφυγες και τις εταιρείες 
που είχαν έδρα τους την κατεχόμενη πατρίδα και δεδομένου ότι δικαιούται κάποιος μέτοχος νομικού 
προσώπου πριν το 1974, αλλά και κάποιος ο οποίος δυνάμει κληρονομικής διαδοχής κατέχει σήμερα μετοχές 
να λάβει δάνειο από τον φορέα, ενδεχόμενη υιοθέτηση τροπολογίας θα θέσει τροχοπέδη οποιαδήποτε κριτήρια 
τα οποία θα θέλει ενδεχομένως ο φορέας στους κανονισμούς, στο να βοηθήσει αυτό τον κόσμο.   

 Επομένως, όσον αφορά την τροπολογία, για όλους αυτούς τους λόγους, νομικούς και πραγματικούς, ο 
Δημοκρατικός Συναγερμός θα την καταψηφίσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου. 

 Ο κ. Χριστοφίδης. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 «Για πάνω από σαράντα τρία χρόνια η προσφυγική πολιτική αγνόησε μια πολύ σημαντική παράμετρο, 
την αξία της περιουσίας που έχει κάποιος πρόσφυγας στα κατεχόμενα.  Είναι καιρός η προσφυγική πολιτική να 
συνδεθεί με αυτή την πολύ σημαντική παράμετρο.  Η προσφυγική πολιτική που έγινε πριν από πολλές 
δεκαετίες είχε κύριο γνώμονα τις ανάγκες των προσφύγων τότε.  Ήταν λογικό ότι αυτές αφορούσαν τη 
στέγαση.  Τώρα, σαράντα τρία χρόνια μετά, πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί αυτό το σκέλος και όχι οι 
ανάγκες του 1974».  Αυτά δεν είναι τα δικά μου λόγια, αυτά είναι τα λόγια του κ. Πετρίδη στις 28 Νοεμβρίου 
2017, όταν εξήγγειλε το σχέδιο για οικονομική στήριξη της απώλειας χρήσης και μάλιστα με χρονοδιάγραμμα, 
με έναρξη της υλοποίησης μέσα στο 2018.  Και έχουμε ολόκληρη τη συνέντευξη.  Οπόταν, αγαπητοί 
συνάδελφοι, αν κάτι από εμάς δε θέλουν οι πρόσφυγες, είναι να τους εμπαίζουμε και να τους κοροϊδεύουμε.   

 Όταν ήρθε στην επιτροπή Προσφύγων ο κ. Νουρής και του δκιαβάσαμεν τις δηλώσεις, επήρεν 
αποστάσεις.  Ήμαστε όλοι παρόντες και παρούσες και είπε «έχετε δίκαιο, κύριε Χριστοφίδη, κύριε Κέττηρε, που 
διαμαρτύρεστε, αλλά...».  Ο φορέας παρουσίασε και μια συγκεκριμένη μελέτη στην επιτροπή Προσφύγων, την 
οποία δυστυχώς το Υπουργείο Εσωτερικών απαξίωσε, επαρέπεμψε σε δική του μελέτη, η οποία βεβαίως 
μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι ότι αποκλείεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος της θητείας της παρούσας 
διακυβέρνησης.  Άρα, δεν ξέρω αν ήταν εύκολο ή δύσκολο αυτό το εγχείρημα, εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι 
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υπήρξε συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη, με χρονοδιαγράμματα, προεκλογικά δέσμευση απέναντι στις 
χιλιάδες των προσφύγων, οι οποίοι βέβαια μετεκλογικά αγνοήθηκαν και βίωσαν ακόμα ένα «δεσμεύομαι». 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Χριστοφίδη. 

 Ο κ. Χατζηγιάννης, τελευταίος ομιλητής. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Η τροπολογία του ΑΚΕΛ κρίνεται και αχρείαστη και μη βοηθητική, απλούστατα γιατί ο Φορέας Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών είναι η μοναδική υπηρεσία σ’ αυτόν τον τόπο η οποία δουλεύει στη βάση αξιολόγησης με 
κριτήρια κάθε προγράμματος.  Άρα λοιπόν, πέστε μου ποιο πρόγραμμα του φορέα δίνει προτεραιότητα στους 
έχοντες και στους κατέχοντες, αν θέλετε, γιατί με αυτό το πρόγραμμα ή με αυτό το πνεύμα προσπαθείτε να 
υπερασπιστείτε μια...  Έχει λογική η δική σας προσέγγιση, ωστόσο όμως δεν είναι της ώρας, γιατί υπάρχει η 
διαδικασία της αξιολόγησης. 

 Πέντε δεκαετίες, κυρίες και κύριοι!  Πέντε δεκαετίες αυτή η πολιτεία, αυτό το σύστημα...  Kαι κάποιοι 
επιχειρούν σήμερα, από εδώ, να ανασύρουν επιχειρήματα και λένε «ο Αβέρωφ, ο Αναστασιάδης, δεν έκαναν 
αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουν», ωσάν και για πέντε ολόκληρες δεκαετίες υπήρχε μια τέτοια απόδοση 
που δικαίωνε τον προσφυγικό κόσμο!  Στη βάση ποιας αρχής θα ήταν η δικαίωση;  Στη βάση της ίσης 
κατανομής των βαρών ή στη βάση, αν θέλετε, ακόμη και της απώλειας χρήσης.  Παρ’ όλα ταύτα, οι πέντε 
τούτες δεκαετίες έδειξαν άθλους και κάποιοι καταγράφηκαν ως πρωταθλητές, ενώ κάποιοι άλλοι στάσιμοι δεν 
έκαναν τίποτε!  Ε, να είμαστε πραγματικά και δίκαιοι και ορθοί, για να μη γινόμαστε πολλές φορές και να 
ακουγόμαστε με αστείο τρόπο!   

 Υπάρχουν δύο ανάγκες πάνω στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουμε σε άμεση νομοθέτηση.  Δεν 
έχουμε τίποτε...  Κι εμείς δηλώνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι της αριστερής πλευράς, απόλυτα αφοσιωμένοι στο 
θέμα της απώλειας χρήσης, το δηλώνουμε!  Και δεν το συναρτούμε, να ξέρετε πάντοτε, με το αν και εφόσον 
προκύψει πρόβλημα.  Και η δυσκολία του εγχειρήματος είναι οι πόροι, οι πόροι, οι πόροι!  Και αυτό ήταν το 
κοινό χαρακτηριστικό των πέντε δεκαετιών, γιατί δε δημιουργήθηκαν ή δεν εξευρέθηκαν πόροι και η κάθε 
κυβέρνηση αδυνατούσε να έρθει αρωγός να ικανοποιήσει την απώλεια χρήσης, αλλά και την ίση κατανομή των 
βαρών!  Αυτό ήταν το πρόβλημα.  Δε θέλω να κακίσω κανέναν Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο παρελθόν, γιατί 
δεν πέτυχε ή γιατί δεν εφάρμοσε αυτά, αλλά και από την άλλη όμως να είμαστε πολύ πιο δίκαιοι.  Υπήρχε η 
βούληση;  Υπήρχε η θέληση;  Υπήρχε η αντίληψη;  Υπήρχε η ψυχή;   

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Υπήρχε! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Υπήρχε η ψυχή ότι έπρεπε να έρθουμε αρωγοί, να αποκαταστήσουμε το άδικο ενός πολέμου και μιας 
συνεχόμενης κατοχής από έναν γείτονα;  Αυτό δεν το πετύχαμε ούτε καν στα άυλα, για τους αγνοούμενους, 
τους εγκλωβισμένους κ.λπ. κ.λπ.  Και πολύ περισσότερο να κάνουμε και την αυτοκριτική μας ως κοινωνία, 
αλλά και ως άνθρωποι και ως κουλτούρα σκέψης! 

 Θα είμαστε πολύ πιο ωφέλιμοι και συγκεκριμένοι, αν νομοθετήσουμε προς δύο κατευθύνσεις.  Η πρώτη 
κατεύθυνση είναι η ίση κατανομή των βαρών.  Εγώ το αντικαθιστώ:  η αναλογική κατανομή των βαρών.  Ίση 
δεν μπορεί να υπάρξει, αντιλαμβάνεστε, γιατί θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την άυλη και δε θα 
περιοριστούμε μόνο στην υλική, που δεν αντικαθίσταται ή δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει κάποιος.  Άρα 
λοιπόν, την αναλογική κατανομή των βαρών θα πρέπει να έρθουμε εμείς να την ορίσουμε, να τη 
θεσμοθετήσουμε με νομοθεσία!  Θα πρέπει επιτέλους να γίνει αυτό, ακριβώς για να δημιουργήσουμε άλλο ένα 
βήμα μπροστά, να προχωρήσουμε με άλλο ένα βήμα μπροστά στα ζητούμενα του προσφυγικού κόσμου!  Και 
η απώλεια χρήσης και αυτή θα πρέπει να νομοθετηθεί, να οριστεί, να μπουν όλες οι παράμετροι κάτω!  Και δεν 
μπορούμε, έστω κι αν σωστά γίνονται αυτές οι προτάσεις νόμου, αποσπασματικά να μπαίνουμε στη λογική της 
δημιουργίας μιας πίεσης, για να πάμε σε ένα επόμενο βήμα, που, στο τέλος της ημέρας, ποιο είναι το επόμενο 
βήμα;  Απλώς, να διεκδικήσουμε κάτι, το ελάχιστο υπέρ του προσφυγικού κόσμου! 

 Η Ουκρανία, ειρήσθω εν παρόδω, τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο είχε δημιουργήσει νομοθετικό 
πλαίσιο και για την κατανομή των βαρών και για τους αγνοούμενους και για όλες τις πτυχές του πολέμου.  
Εμείς ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχουμε νομοθετήσει για όλα αυτά!   

 Πόροι, πόροι, πόροι!  Και πραγματικά δεν άκουσα στα ιστορικά αυτών των πέντε δεκαετιών κάποιον να 
έρχεται να βάζει μπροστά το ζητούμενο της δημιουργίας πόρων και δυνατοτήτων υπέρ του προσφυγικού 
κόσμου, με εξαίρεση την πρόταση νόμου, κύριε Ευσταθίου, πριν από έναν με ενάμιση χρόνο, όπου ουσιαστικά 
δημιουργήσαμε εκεί, όχι από τον φορολογούμενο, αλλά από κάποια μέσω μιας διαδρομής ανάπτυξη, που, 
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ειρήσθω εν παρόδω, κάθε ίχνος ανάπτυξης σ’ αυτόν τον τόπο οφείλεται κατά κύριο λόγο στον προσφυγικό 
κόσμο και στην αλλαγή τη γεωγραφική, αλλά και στην αλλαγή της ζήτησης μέσα από τη μετακόμιση του 
πληθυσμού στο μισό αυτού του νησιού. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Έντζιε μετακομίσαμε! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ναι, δε μετακομίσαμε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διόρθωση!  Μέσα από τον διωγμό και το ότι μας 
έχουν οδηγήσει στο μισό του νησιού.  Έχετε απόλυτο δίκαιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτή τη 
διόρθωση, πάντοτε είμαστε ανοικτοί στο να μας διορθώνετε. 

 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Επανέρχομαι στην ανάγκη για δημιουργία πόρων.  Υπάρχει μια δυνατότητα.  Για πέντε δεκαετίες έχει 
δημιουργηθεί μια υπέρμετρη ανάπτυξη.  Ογδόντα πέντε τοις εκατό, λέει, αυτών των αναπτύξεων δεν έχουν 
άδεια τελικής έγκρισης, δεν υπάρχει άδεια τελικής έγκρισης!  Με άλλα λόγια, μεγάλος αριθμός δε λειτουργά στη 
βάση της αδειοδότησης ή της νομιμότητας.  Και γιατί λειτουργούν ακόμη, γιατί τους επιτρέπουμε είτε να 
εμπορεύονται είτε να έχουν την πέργκολα είτε να έχουν παράνομα ξενοδοχεία είτε παράνομα εργοστάσια ή 
οποιεσδήποτε άλλες αναπτύξεις;  Γιατί εισπράττουν και τους επιτρέπουμε με αυτό τον ανώδυνο τρόπο, ενώ σε 
αυτούς οι οποίοι απώλεσαν περιουσία και δυνατότητες δε δείξαμε εκείνη τη στοιχειώδη ευαισθησία στο να 
ανταποκριθούμε μερικώς τουλάχιστον;   

 Και, λέω, η πρόταση είναι μία και αυτή η πρόταση είναι μέσα από μια πολεοδομική αμνηστία στη βάση 
πάντοτε συγκεκριμένων αρχών, που θα δημιουργήσουμε πόρους και εισοδήματα υπέρ του προσφυγικού 
κόσμου, υπέρ της απώλειας χρήσης, υπέρ της αναλογικής κατανομής του βάρους.  Και αυτή η πολεοδομική 
αμνηστία θα φέρει πέρα από το €1,5 δις άμεσα χρήματα προς όφελος του προσφυγικού κόσμου, προς όφελος 
αυτών των δύο αρχών.  

 Και τελειώνω, λέγοντας ότι καμία κυβέρνηση δε δικαιολογήθηκε ότι δεν έκανε κάτι, όταν απαιτούσαμε 
από τον φορολογούμενο να πληρώσει.  Ας κάνουμε λοιπόν το επόμενο βήμα, ενισχύοντας και σκεπτόμενοι 
υπέρ της πολεοδομικής αμνηστίας, προκειμένου αυτά τα έσοδα να έρθουν αρωγοί σε αυτούς που έχουν δίκαιο 
και σ’ αυτούς που για χρόνια δε γυρίσαμε να τους δούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος... 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ακούω. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Είχαμε πάρα πολλούς ομιλητές για ένα θέμα που όλοι συμφωνούμε.  Εάν πάμε και σε δευτερολογία ή 
δυνατότητα δευτερολογίας, που θα διατηρούμε κι εμείς το δικό μας το δικαίωμα να δευτερολογήσουμε και όλοι 
οι ομιλητές όσοι έχουν πρωτολογήσει θα έχουν αυτό το δικαίωμα, σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί σε όλους και 
ήδη έχουμε εξαντλήσει, θεωρώ, τη συζήτηση.  Παράκλησή μου είναι να...  Έχουμε ολοκληρώσει, να ψηφίσουμε 
και να προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κατανοώ, συνάδελφε, αλλά δεν μπορώ να στερήσω τον λόγο από οποιονδήποτε.  Ίσως να εκλάβουμε 
τη θέση σας ως παράκληση να είμαστε σύντομοι και σύντομες, γιατί ήδη συζητούμε το συγκεκριμένο θέμα για 
μία ώρα και δέκα λεπτά, είχαμε όντως αρκετούς ομιλητές... 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 
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 Εντάξει, μισό λεπτό.  Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν άτομα που δεν έχουν πρωτολογήσει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχουμε άτομα που δεν έχουν πρωτολογήσει, ναι, ο κ. Τρυφωνίδης και ο κ. Δαμιανού. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Ωραία.  Θα πρωτολογήσω και εγώ ύστερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως. 

 Κύριε Τρυφωνίδη, σας ακούμε. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Δε σκόπευα να μιλήσω, κυρία Πρόεδρε, αντιθέτως στηλίτευα το γεγονός ότι από κάθε κόμμα, χωρίς να 
στερούμε το δικαίωμα από κανέναν, μιλούν έξι-εφτά! 

 Σας άκουσα όλους.  Άλλοι είσαστε είκοσι, άλλοι τριάντα χρόνια βουλευτές, κυβερνήσαμε όλοι!  Τζιαι 
λαλούμεν «ισότιμη κατανομή των βαρών κι απώλεια χρήσης» και ούτω καθεξής.  Να σας θυμίσω, ήμουν 
μικρός, επί Σπύρου Κυπριανού, όταν επήεν να φορολογήσει λλίον την αύξηση των τιμών των οικοπέδων στες 
ελεύθερες περιοχές λόγω της προσφυγιάς.  Εδώκαν ούλλοι πάνω του τζιαι εσταμάτησεν!  Ε, αν είσαστε...  Αν 
θέλουμε πραγματικά, γιατί τα οικονομικά του κράτους, καμιάς κυβέρνησης, δεν μπορούν να ισοζυγίσουν την 
απώλεια χρήσης, να πάμε να φορολογήσουμε την αύξηση των τιμών στα οικόπεδα, στα σπίθκια στες 
ελεύθερες περιοχές!  Σημειώστε, δεν είμαι πρόσφυγας.  Όμως, αυτό πρέπει να κάμουμε.  Πού εννά τα ’βρει είτε 
η άλφα η κυβέρνηση είτε η βήτα;  Διότι να μιλούμε τριάντα άτομα τζιαι να λαλούμεν «πρέπει, εν το έκαμες εσύ», 
μετά «πρέπει, εν το έκαμεν ο άλλος»...  Ελάτε ’πού την επόμενη βδομάδα σύσκεψη όλα τα κόμματα να βρούμε 
τούντον τρόπο, να αποζημιώσουμε μέρος της απώλειας χρήσης των προσφύγων μας! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εγώ ευχαριστώ.  

 Τον λόγο έχει ο κ. Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, επί της ουσίας και ολοκληρωμένα τοποθετήθηκε και ο συνάδελφος ο κ. Κέττηρος και... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μιλά ο συνάδελφος! 

 Ναι, κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 ...ο κ. Χρίστος Χριστοφίδης. 

 Έχω πάρει τον λόγο για ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα.  Επειδή συζητούμε ένα θέμα με καθαρές, 
ξεκάθαρες πολιτικές προεκτάσεις, στο φόντο των οποίων υπάρχει πάντα ο κίνδυνος τα μυαλά μας να 
οδηγηθούν σε μια λογική ομαλοποίηση της έκρυθμης κατάστασης και της κατοχής, όσους νόμους και αν 
ψηφίσουμε -και πρέπει να ψηφίσουμε- για να βοηθήσουμε και τον προσφυγικό κόσμο, πρέπει να αντιληφθούμε 
ότι το πρωτεύον είναι να επικεντρωθούμε στην ουσία του ζητήματος, που είναι η προσπάθεια, για να λύσουμε 
το Κυπριακό.  Γιατί όλα αυτά είναι απότοκα -κάποια είναι και σάπια μήλα- της διαιώνισης της διχοτόμησης.  Και 
όλοι εκείνοι που ενδεχομένως να βολεύονται με τη δεύτερη καλύτερη κατάσταση πραγμάτων είναι καλά να 
αντιληφθούν ότι άλλα πενήντα χρόνια τέτοιας κατοχής και διχοτόμησης δε θα μας επιτρέψουν καν να έχουμε 
την πολυτέλεια ενδεχομένως να συζητούμε σε ένα κοινοβούλιο, όπως συζητούμε σήμερα.  Άρα, να ψηφίζουμε 
νόμους, καλώς να ψηφίζουμε, αλλά να είμαστε και σε εγρήγορση, για να διεκδικήσουμε απελευθέρωση και 
επανένωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Ο κ. Μυλωνάς. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 
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 Δε θα ήθελα να το κάμω, αλλά εν μπορώ να μην το κάμω.  Νομίζω ο μόνος που δε θέλει λύση του 
Κυπριακού έν’ η Τουρκία, ο κ. Ερντογάν και οι εγκάθετοι στα κατεχόμενα, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μυλωνά. 

 Ο κ. Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Σίγουρα είναι ένα σημαντικό θέμα.  Αυτή η νομοθεσία είναι σημαντική και γι’ αυτό υπάρχει και τόσο 
ενδιαφέρον, θεωρώ, και υπήρξαν και τόσοι πολλοί ομιλητές. 

 Πράγματι, δίνει αυτή τη δυνατότητα στον φορέα, δυνητικά του δημιουργά τη δυνατότητα, την εξουσία να 
εφαρμόσει πολιτικές για άμβλυνση -ας μη λέμε νομίζω μετά από τόσα χρόνια για ισότιμη κατανομή βαρών αλλά 
για άμβλυνση- των συνεπειών που επέφερε η τουρκική εισβολή, κυρίως σε μια συγκεκριμένη ομάδα του 
πληθυσμού.  Εγώ συμφωνώ απόλυτα, μιλούμε για δικαίωση, για αξιοπρέπεια και για όλα όσα θέλουμε για τον 
προσφυγικό κόσμο.  Πρέπει να επιδιώξουμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για τη 
συνολική επίλυση του εθνικού μας προβλήματος. 

 Και εγώ αυτά τα τρία σημεία που θέλω να πω, το πρώτο είναι αυτό, το δεύτερο είναι ότι και τα 
υφιστάμενα προγράμματα προσφυγικής πολιτικής -και είναι η θέση μας ως Δημοκρατικού Συναγερμού και το 
είπε και ο πρόεδρος της παράταξής μας- πρέπει να ενισχυθούν, να βελτιωθούν, να γίνουν όσο γίνεται 
δικαιότερα και την ίδια στιγμή -αυτή είναι η θέση μας και αυτό είπαμε και αυτό ετόνισεν και ο πρόεδρος της 
δικής μας παράταξης, ναι- ανοίγοντας αυτή τη δυνατότητα, έστω και με ποσά που δε θα είναι αυτά τα οποία 
θέλουμε ή θα θέλαμε όλοι μας, θα κάνουμε μία αρχή για τη σταδιακή και μερική έστω ενίσχυση των 
προσφύγων ένεκα της απώλειας χρήσης των περιουσιών τους. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Κύριε Κάρουλλα. 

 Υπάρχει κάποιος άλλος, άλλη που δε μίλησε; 

 Νομίζω μίλησαν όλοι και οι πενήντα σχεδόν, αλλά, αν υπάρχουν και οι υπόλοιποι έξι που θέλουν να 
μιλήσουν, να μας πείτε, έχουμε ώρα μπροστά μας! 

 Ναι, κύριε Κάρουλλα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. 

 Απλώς, αδιαμφισβήτητα, ο στόχος όλων είναι η απελευθέρωση και η επανένωση.  Μέχρι εκείνη την ώρα 
όμως, για να εφαρμοστεί η απώλεια χρήσης, που σε λίγο θα ψηφίσουμε, πρέπει να λάβουμε υπόψη κάτι.  Με 
βάση τη μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου και αξίες του 2009, το κόστος της απώλειας χρήσης -για το 2009 
μιλώ πάντοτε- ανέρχεται στα €16 δις.  Άρα, η έγνοια μας σήμερα μετά από αυτή την ψήφιση είναι μία, η 
εξεύρεση των πόρων.  Και αυτή η εξεύρεση θα είναι πολυτροπική, όχι μόνο με πόρους χρηματικούς, αλλά και 
με άλλους πόρους, οι οποίοι πρέπει να τεθούν σε μια διαβούλευση συγκεκριμένη. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Είμαι ανάμεσα στους έξι, κυρία Πρόεδρε, που δεν εμίλησαν! 

(Γέλια) 

 Η αλήθεια είναι ότι είναι χρήσιμη... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Προσπαθώ να σας ακούσω, αλλά ακούω τον κ. Κουλία! 

 Κύριε Κουλία, αν έχετε την καλοσύνη, να μη μιλάτε, για να ακούσω τον συνάδελφο; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Με συγχωρείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ’στε καλά. 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Είναι χρήσιμη η συζήτηση, ιδιαίτερα για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, που αφορά μια μεγάλη μερίδα 
συμπατριωτών μας, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, όντας πρόσφυγας. 

 Αν εζήτησα τον λόγο, είναι για να σας παρακαλέσω να επισπεύσουμε τη συζήτηση που αφορά τη 
λειτουργία του κοινοβουλίου και τη βελτιστοποίηση των πρακτικών, διότι ακόμα και για τα πιο σημαντικά 
ζητήματα πρέπει να έχουμε συζήτηση, κανόνες την ώρα που κάνουμε συζήτηση.  Δε γίνεται δηλαδή μια 
συζήτηση για το άλφα θέμα να πάει τρεις ώρες, μια άλλη να πηγαίνει είκοσι λεπτά.  Πρέπει να βάλουμε κανόνες 
και να τους τηρούμε, διαφορετικά θα έχουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και υπάρχουν κανόνες. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Ε, όχι, μπορούμε να βάζουμε χρονικό περιθώριο για το κάθε κόμμα αναλόγως της δύναμής του, εκτός 
τζι αν ζητηθεί διαφορετικά, τζιαι θα επεκτείνουμε μια συζήτηση, όσο σημαντική τζιαι να ’ναι.  Οπόταν, θερμή 
παράκληση, επειδή προχωρά η ώρα τζιαι παρά το ότι ήταν ενδιαφέρουσα πολύ η συζήτηση τζιαι οι απόψεις 
που ακουστήκαν, το συντομότερο να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε αυτά τα θέματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο τελευταίος ομιλητής είναι δικός σας και είναι δευτερολογία, κύριε Λουκαΐδη. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Έχετε δίκαιο, θα δώσω τον λόγο... 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Σε συνέχεια των όσων είπε ο κ. Λουκαΐδης, επαναφέρω τη δική μας διαδικαστική εισήγηση.  Αν δοθεί για 
δευτερολογία, τότε οι πενήντα που εμίλησαν... 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Κύριε Κουλλά, εμιλήσατε έξι ’πού το κόμμα σου, κύριε Κουλλά! 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 ...έχουν το δικαίωμα της δευτερολογίας. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Αντράπου λλίον, εμιλήσατε έξι! 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να αφήσετε την Πρόεδρο να αποφασίσει, αν θέλει, τη διαδικασία! 

 Θέλετε να με αφήσετε να συντονίσω και να αποφασίσω ή θέλετε να συζητάτε μεταξύ σας;  Δεν έχω 
δώσει τον λόγο να μιλήσετε. 

 Δεν πρόκειται να στερήσω τον λόγο από βουλευτή, βουλεύτρια, ειδικά από τις πρώτες συνεδριάσεις, 
που είπα, σέβομαι όμως τη θέση και του κ. Λουκαΐδη και του κ. Κουλλά και έχουν δίκαιο.  Υπάρχουν κανόνες 
και υπάρχει μια συζήτηση που έχει προηγηθεί στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.  Διαφορετικά, δεν 
υπάρχει λόγος να πηγαίνουμε στις επιτροπές, μπορούμε να ερχόμαστε εδώ κάθε Πέμπτη και να συζητούμε 
διεξοδικά κάθε θέμα.  Εδώ ερχόμαστε να ανακοινώσουμε τις θέσεις μας σύντομα, περιεκτικά και επί της 
ουσίας.  Δεν πρόκειται όμως να στερήσω τον λόγο από κανέναν βουλευτή, βουλεύτρια.  Προσπάθησα να το 
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κάνω άλλες φορές.  Ίσως όμως είναι καλή εισήγηση να δούμε διαδικαστικά πώς εξελίσσουμε την πρακτικότητα 
και αποτελεσματικότητα της ολομέλειας του σώματος. 

 Θα δώσω τον λόγο για ένα λεπτό. 

 Κύριε Κώστα, τον χρόνο. 

 Για δευτερολογίες, να ξεκινήσουμε από τον κ. Κέττηρο.  Έτσι σύντομα, να μπορέσουμε να κλείσουμε τη 
συζήτηση. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, απολογούμαι, απλώς ήταν για να καταθέσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ό,τι θέλετε. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Όι, απολογούμαι πραγματικά, γιατί βλέπω εκδικούνται σας!  

 Να καταθέσω τη σελίδα 16 της μελέτης του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, που την έχετε και το 
ξέρετε, κύριε Χατζηγιάννη -επειδή εκάμνατε μάθημα από το βήμα- η οποία λέει ότι πρέπει να αποζημιώνονται 
τα φυσικά πρόσωπα.  Σελίδα 16 της μελέτης του φορέα, όι του ΑΚΕΛ!  Αλλά η εμπάθειά σας προφανώς και το 
έντονο ύφος το οποίο είσιετε ’πού το βήμα καταδείκνυε την εμπάθεια την οποία έσιετε! 

 Λοιπόν, εκαταθέσαμεν την τροπολογία όχι για οποιονδήποτε λόγο, αλλά γιατί ο ίδιος ο φορέας, τον 
οποίο επικαλεστήκατε, αυτό λέει στη μελέτη, στα συμπεράσματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά τώρα αναφερθήκατε.  Καθηκόντως, θα δώσω τον λόγο στον κ. Χατζηγιάννη επί προσωπικού. 

 Κύριε Χατζηγιάννη, επί προσωπικού, έχετε τον λόγο. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Πραγματικά, άλλο είναι να μιλάς επί της ουσίας για κάποιες αρχές και θέσεις και άλλο να σε 
χαρακτηρίζουν συνάδελφοι ως εμπαθή! 

 Λυπάμαι πάρα πολύ, συνάδελφε, θα μπορούσατε να περιοριστείτε μόνο στο περιεχόμενο που αφορά 
εκείνο το σημείο και όχι να με χαρακτηρίσετε ως εμπαθή! 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Δεν είπα ότι είσαι εμπαθής! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Εκτιμώ εγώ ότι, εάν όλοι διεπόμαστε από αρχές εδώ πέρα καλού διαλόγου, καλό είναι να πάρετε πίσω 
τον χαρακτηρισμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Κύριε Μουσιούττα, πού είστε;  Ναι. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Αποσύρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Κύριε Κουλλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Ψηφίζουμε την τροπολογία, με την οποία σκοπείται η διασαφήνιση της προτεινόμενης ρύθμισης, ώστε 
από τη δημιουργία νέου σχεδίου για την παραχώρηση χορηγίας ή άλλης οικονομικής στήριξης σε δικαιούχους 
να εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα τα φυσικά πρόσωπα. 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Νίκου Κέττηρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για την πρόταση νόμου «Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 

Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022»  
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 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 2 της πιο πάνω πρότασης νόμου, με το οποίο 
τροποποιείται το άρθρο 4 του βασικού νόμου, ώστε να προστεθεί στην προτεινόμενη παράγραφο (στ) της 
παραγράφου (γ) αυτού η λέξη «φυσικό» (τέταρτη γραμμή) αμέσως μετά τη λέξη «δικαιούχο» (τέταρτη γραμμή). 

Σημειώσεις:  

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διασαφήνιση της προτεινόμενης ρύθμισης, ώστε από τη 
δημιουργία νέου σχεδίου για παραχώρηση χορηγίας ή άλλης οικονομικής στήριξης σε δικαιούχους να 
εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα τα φυσικά πρόσωπα. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ, ψηφίζουμε υπέρ, εναντίον ή αποχή για την τροπολογία. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Εντάξει, κύριε Γιακουμή;  Δε σας αφήνει το σύστημα να ψηφίσετε;  Ξαναπατήστε την αρνητική ψήφο. 
Ψηφίσατε θετικά; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Αρνητικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μην πατάτε το 1.  Αυτόματα το...  Εντάξει; 

 Να βοηθήσει κάποιος τεχνικός, παρακαλώ, τον κ. Γιακουμή. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία, παρακαλώ! 

 Παρακαλώ μέσα στο σύστημα να ακυρωθεί και, Πανίκο μου, σε παρακαλώ μέσα στο σύστημα να 
επαναλάβουμε ξανά, συγγνώμη, την ψηφοφορία, για να ψηφίσουν σωστά.  Ξανά.  Ακυρώστε το. 

 Ξαναψηφίζουμε για την τροπολογία.  Να δώσουμε δύο λεπτά στον τεχνικό μας να πάρει τη θέση του, να 
ακυρωθεί και ξαναψηφίζουμε από την αρχή.  Επειδή επατήσατε λάθος, το σύστημα βγάζει ό,τι βάλλεις. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 ΄Εννεν είναι η πρώτη φορά που ψηφίζουμεν!  Ψηφίζουμεν έσιει τόσα χρόνια!  Πολλές φορές ψηφίσαμε 
εναντίον τζι ύστερα αλλάξαμέν το! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ε, γιατί εν το αλλάσσετε;  Μπορείτε να το αλλάξετε. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Το ξέρω, κυρία Πρόεδρε, αλλά δεν αλλάζει! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, γι’ αυτό είπαμε θα το σβήσουμε, άρα έν’ δικό σας το λάθος, δεν είναι του συστήματος, αυτό 
προσπαθώ να πω!  Όλοι κάνουμε λάθη! 

 Λοιπόν, ψηφίστε υπέρ ή εναντίον. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ψηφίζουμε υπέρ ή εναντίον.  Είναι κομπιούτερ, ό,τι πατήσεις το δείχνει, δεν ανήκει σε κόμμα τζιαι 
αποφασίζει αναλόγως του κόμματος τι θα ψηφίσει! 

 Το αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε και μπροστά στην οθόνη που έχετε στο κουτάκι, μπροστά σας. 

 Κύριε Γεωργίου, ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εφτά παρόντες, κυρία Πρόεδρε, δεκαεφτά ψήφοι υπέρ, είκοσι οκτώ ψήφοι εναντίον, μία αποχή 
και ένας ή μία δεν έχει ψηφίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους εναντίον, δεκαεφτά υπέρ και μία αποχή, η τροπολογία καταψηφίζεται. 
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 Δεύτερη ανάγνωση, σας παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση  του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για τα άρθρα. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία, παρακαλώ!  Ψηφίζουμε. 

 Κύριε Γεωργίου, ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ παρόντες, κυρία Πρόεδρε, σαράντα οκτώ ψήφοι υπέρ, ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, ομόφωνα, τα άρθρα 1 μέχρι 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, 
Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για το σύνολο της πρότασης, παρακαλώ. 

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ παρόντες, κυρία Πρόεδρε, σαράντα οκτώ ψήφοι υπέρ, ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα οκτώ ψήφους υπέρ, ομόφωνα, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το έβδομο θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 
Αξιωματικών) Κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα μέλη του 
στρατού. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) 

(Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 

 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Κώστας Κώστα                   

 Γιώργος Κάρουλλας  Βαλεντίνος Φακοντής 

 Χάρης Γεωργιάδης Χρίστος Χρίστου 

 Ευθύμιος Δίπλαρος Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 17 Μαρτίου, στις 19 και 26 Μαΐου και στις 2 Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός 
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διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από 
υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της 
επιτροπής κ. Γιαννάκης Γαβριήλ, Ζαχαρίας Κουλίας και Παύλος Μυλωνάς. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού της 
Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που 
διέπει τα μέλη του στρατού. 

 Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών στις 10 και 13 Ιανουαρίου 2022 η 
επιτροπή αποφάσισε σε πρώτο στάδιο να προωθήσει για έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής μόνο το 
μέρος των κανονισμών που αφορούσε τα ακόλουθα: 

1. Εναρμόνιση των προνοιών των βασικών κανονισμών με τις διατάξεις του περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2021. 

2. Ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των αξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.   

3. Κατάργηση της διαδικασίας κύρωσης από τον Υπουργό Άμυνας των Πινάκων Κρίσεων των αξιωματικών 
που εκδίδονται από το Συμβούλιο Κρίσεων, καθώς και της εξουσίας του να παραπέμπει υποθέσεις 
κρίσεων αξιωματικών ενώπιον του Συμβουλίου Επανακρίσεων για σκοπούς συμμόρφωσης με 
ακυρωτική απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου και διαφύλαξης της αρχής της αμεροληψίας, δεδομένου 
ότι ο Υπουργός Άμυνας είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Επανακρίσεων. 

 Υπενθυμίζεται ότι οι πρόνοιες του εναπομείναντος μέρους των κανονισμών δεν προωθήθηκαν για 
έγκριση στην ολομέλεια του σώματος, ώστε να παρασχεθεί χρόνος για ενδελεχέστερη μελέτη του από την 
επιτροπή, αλλά και λόγω των επιφυλάξεων που εξέφρασαν μέλη της για το ενδεχόμενο επηρεασμού των 
κρίσεων οι οποίες επρόκειτο να διενεργηθούν κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα για προαγωγή και των 
αφυπηρετήσεων και πρόκλησης αναστάτωσης στους επηρεαζόμενους αξιωματικούς.  

 Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε την επιτροπή πως, πέραν των προνοιών που 
αποφάσισε η επιτροπή να προωθήσει για έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής, απαιτείται ταυτόχρονα και η 
έγκριση των προνοιών των κανονισμών που ρυθμίζουν την επάνοδο αξιωματικού γραφείου στην προ του 
χαρακτηρισμού του ως αξιωματικού γραφείου υπηρεσιακή κατάσταση, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με 
σχετική ακυρωτική απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία κρίθηκε ως αντισυνταγματική η 
καθοριζόμενη στους ισχύοντες κανονισμούς χρονική περίοδος των τεσσάρων ετών εντός των οποίων 
αξιωματικός γραφείου είναι δυνατό να επανέλθει στην προ του χαρακτηρισμού του υπηρεσιακή κατάσταση με 
απόφαση του Υπουργού Άμυνας και εφόσον η κατάσταση της υγείας του το επιτρέπει σύμφωνα με 
γνωμάτευση αρμόδιου ιατροσυμβουλίου.  Συναφώς, επισήμανε ο Υπουργός Άμυνας, η συμμόρφωση με την 
πιο πάνω απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου θα αποτρέψει το ενδεχόμενο ακύρωσης προαγωγών σε 
περίπτωση προσβολής τους ενώπιον δικαστηρίου. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας συμφώνησε με το σκεπτικό της υπό αναφορά ακυρωτικής απόφασης του 
Διοικητικού Δικαστηρίου, γι’ αυτό και δεν την είχε εφεσιβάλει. Παράλληλα, επισήμανε ότι η διοίκηση οφείλει να 
συμμορφωθεί και με την εν λόγω δικαστική απόφαση, διασαφηνίζοντας ότι το δικαστήριο, ασκώντας 
κατασταλτικό έλεγχο, δύναται να εξετάσει οποτεδήποτε εγερθούν ζητήματα συνταγματικότητας νόμου και 
δευτερογενούς νομοθεσίας, δηλαδή να εξετάσει κατά πόσο οι κανονισμοί είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του 
εξουσιοδοτικού αυτών νόμου και όχι καθ’ υπέρβαση (ultra vires) αυτών. 

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην 
προωθήσει προς έγκριση στην ολομέλεια της Βουλής τις πιο πάνω πρόνοιες των κανονισμών, θεωρώντας ότι 
θα επηρεάζοντο κρίσεις για προαγωγή και θα επερχόταν αναστάτωση στους επηρεαζόμενους αξιωματικούς.  

 Περαιτέρω, η πλειοψηφία της επιτροπής εξέφρασε την ετοιμότητά της να εξετάσει το εναπομείναν μέρος 
των κανονισμών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των κρίσεων των αξιωματικών του στρατού από το 
Υπουργείο Άμυνας. 

 Στο εναπομείναν μέρος των κανονισμών προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Οι αξιωματικοί γραφείου θα έχουν ως ανώτατο βαθμό ανέλιξης τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη. 

2. Η απόφαση του Υπουργού Άμυνας για χαρακτηρισμό ή μη αξιωματικού ως αξιωματικού γραφείου 
απαιτείται να λαμβάνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ιατρικής 
γνωμάτευσης ή, σε περίπτωση που ο αξιωματικός βρίσκεται υπό κρίση, πριν από τη σύνοδο του 
αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων. 
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3. Σε περίπτωση που η υπηρεσία του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς παύσει για οποιοδήποτε λόγο τυχόν 
αξιολογήσεις αξιωματικών που εκκρεμούν για τις οποίες ήταν αρμόδιος, θα διενεργούνται από τον 
αντικαταστάτη του. 

4. Ως ανώτατος βαθμός ανέλιξης των αξιωματικών των σωμάτων του ναυτικού και της αεροπορίας, των 
ιατρών και των κοινών σωμάτων του στρατολογικού, οικονομικού και δικαστικού καθορίζεται ο βαθμός 
του συνταγματάρχη, αντί του ταξιάρχου που ισχύει σήμερα. 

5. Η συμπλήρωση χρόνου διοίκησης από τους μηχανικούς του ναυτικού και της αεροπορίας βαθμού 
πλοιάρχου/σμηνάρχου, προκειμένου να κριθούν, στο εξής δε θα απαιτείται. 

6. Καθήκοντα διοίκησης σε αξιωματικό ο οποίος έχει παραπεμφθεί σε ιατροσυμβούλιο ή λόγω χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών βρίσκεται σε άδεια ασθενείας ή νοσηλεύεται δε θα ανατίθενται. 

7. Ο απαιτούμενος χρόνος παραμονής αξιωματικού στον βαθμό του υπολοχαγού, ώστε να δικαιούται 
κρίση, μειώνεται από τέσσερα (4) σε τρία (3) έτη. 

8. Ο χρονικός περιορισμός των τεσσάρων ετών, προκειμένου αξιωματικός που είναι χαρακτηρισμένος ως 
αξιωματικός γραφείου να δύναται να επανέλθει στην προ του χαρακτηρισμού του υπηρεσιακή 
κατάσταση, εφόσον αποκατασταθούν τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, καταργείται, έπειτα από 
σχετική απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία ο εν λόγω χρονικός περιορισμός κρίθηκε ως 
αντισυνταγματικός.  
Σε περίπτωση επανόδου του η αρχαιότητά του θα καθορίζεται όπως και πριν από τον χαρακτηρισμό 
του, ήτοι με βάση την ημερομηνία απόκτησης του κατεχόμενου βαθμού και όχι με βάση την ημερομηνία 
αποχαρακτηρισμού του όπως ισχύει σήμερα.  Περαιτέρω, σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού του ο 
χρόνος διοίκησης που απαιτείται να έχει, ώστε να κριθεί στον κατεχόμενο βαθμό, θα είναι τόσο ο χρόνος 
του κατεχόμενου βαθμού όσο και ο χρόνος που υπολείπεται από τους προηγούμενους βαθμούς με 
μέγιστο τα τρία (3) έτη επιπλέον του χρόνου διοίκησης για τον βαθμό που κατέχει.  Οι αξιωματικοί 
γραφείου που επανέρχονται στην προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση, για να κριθούν με την ανώτατη 
διαβάθμιση κρίσης, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τα καθοριζόμενα σχολεία. 

9. Αξιωματικός απαιτείται να εκτελεί σε κάθε βαθμό τουλάχιστον το ήμισυ του χρόνου διοίκησης που 
προβλέπεται, ανεξαρτήτως του χρόνου διοίκησης που δικαιούται να μεταφέρει. 

10. Χρέη εισηγητή στο Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων θα εκτελεί ο Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 

11. Τα μέλη του στρατού που υπηρετούν σε στρατιωτικά τμήματα θα δύνανται να παραπέμπονται για 
εξέταση από ιατροσυμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Άμυνας ή/και του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς 
ή ύστερα από αίτησή τους, ώστε να διαγνωσθεί η πάθησή τους και να αποφασιστεί κατά πόσο είναι 
ικανά να εκτελούν τα καθήκοντά τους. 

12. Οι απόφοιτοι αξιωματικοί Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) θα είναι 
αρχαιότεροι άλλων αξιωματικών διαφορετικής προέλευσης οποτεδήποτε διορίστηκαν το ίδιο έτος και όχι 
μόνο σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού. 

13. Αξιωματικός που βρίσκεται σε αφυπηρετική άδεια δε θα δύναται να διοριστεί ως μέλος των Συμβουλίων 
Κρίσεων. 

14. Τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων θα δύναται να χαρακτηρίσουν πειθαρχικό παράπτωμα που 
διαπράχθηκε από αξιωματικό ως σοβαρό, εφόσον του επιβλήθηκε για τη διάπραξή του ποινή φυλάκισης 
ή αυστηρότερη από αυτήν, δυνάμει των πειθαρχικών κανονισμών της Εθνικής Φρουράς, ενώ δύναται να 
λάβουν υπόψη ως κριτήριο για την κρίση αξιωματικού πειθαρχικό παράπτωμα ή/και ποινικό αδίκημα 
μόνο κατά την πρώτη κρίση που έπεται χρονικά της ημερομηνίας επιβολής της πειθαρχικής ποινής για 
το παράπτωμα ή/και της καταδίκης από ποινικό δικαστήριο. 

15. Τα απαιτούμενα χρόνια παραμονής σε κάθε βαθμό για τους αξιωματικούς των κοινών σωμάτων, 
δεδομένου του ότι αφυπηρετούν σε μεγαλύτερη ηλικία, ήτοι με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της 
ηλικίας τους, διαφοροποιούνται. 

16. Για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας της όλης διαδικασίας κρίσεων και ειδικότερα αναφορικά με την 
κοινοποίηση των κρίσεων και των Πινάκων Κρίσεων στους κριθέντες αξιωματικούς η διαδικασία κρίσεων 
των αξιωματικών διαφοροποιείται. 

17. Η παροχή δυνατότητας μετάταξης αξιωματικών από κοινό σώμα σε άλλο κοινό σώμα. 

 Περαιτέρω, εισάγεται μεταβατική διάταξη αναφορικά με τους αξιωματικούς οι οποίοι με βάση τους 
καταργηθέντες περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις) Κανονισμούς του 1990 έως 2013 δεν είχαν υποχρέωση συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης, 
ώστε ο χρόνος υπηρεσίας που τυχόν είχαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των υπό 
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τροποποίηση βασικών κανονισμών του 2016 σε θέσεις διοίκησης να λογίζεται ως χρόνος διοίκησης για τον εν 
λόγω βαθμό. 

 Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες των κανονισμών που αφορούν:  

1. τoν καθορισμό της αρχαιότητας αξιωματικού γραφείου που αποχαρακτηρίζεται και 

2. τη μεταβατική διάταξη για τους αξιωματικούς που δεν είχαν υποχρέωση συμπλήρωσης χρόνου 
διοίκησης με βάση τους καταργηθέντες κανονισμούς του 1990 έως 2013  

προτείνεται να ισχύσουν αναδρομικά από τις 2 Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και δίκαιης αντιμετώπισης, 
καθώς και συμμόρφωσης με σχετική νομολογία ως προς τον καθορισμό της αρχαιότητας και τη διαδικασία 
αποχαρακτηρισμού γενικότερα. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του εναπομείναντος μέρους των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν τα 
ακόλουθα ζητήματα: 

1. Η προτεινόμενη αναδρομική εφαρμογή των προνοιών των κανονισμών που αφορούν τον καθορισμό της 
αρχαιότητας αξιωματικού γραφείου που αποχαρακτηρίζεται και τη συμπλήρωση χρόνου διοίκησης από 
αυτούς.   

2. Η μείωση του ανώτατου βαθμού ανέλιξης των αξιωματικών των σωμάτων του ναυτικού και της 
αεροπορίας, των ιατρών και των κοινών σωμάτων του στρατολογικού, οικονομικού και δικαστικού. 

3. Η ανάγκη διαφοροποίησης του χρόνου αφυπηρέτησης των κατώτερων από τους ανώτερους 
αξιωματικούς.  Ειδικότερα, ο πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε την αύξηση του ορίου ηλικίας 
αφυπηρέτησης των ανώτερων αξιωματικών κατά ένα έτος, ώστε να αξιοποιείται η εμπειρία και η 
τεχνογνωσία τους, νοουμένου ότι δε θα προκληθούν προβλήματα στην πυραμίδα της ιεραρχίας. 

4. Η ανάγκη ενίσχυσης του Υγειονομικού Σώματος και παροχής κινήτρων για προσέλκυση ιατρών που θα 
το στελεχώσουν. 

 Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε όπως κατατεθούν ενώπιόν της στοιχεία αναφορικά με τους αξιωματικούς 
που περιήλθαν σε υπηρεσιακή κατάσταση γραφείου και υπέβαλε εισηγήσεις για τροποποιήσεις επιμέρους 
προνοιών των κανονισμών. 

 Τέλος, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμό για την αδυναμία άσκησης πειθαρχικής δίωξης 
αξιωματικού εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία στη συνέχεια ανεστάλη.  Για το ζήτημα 
αυτό, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι υπάρχει κενό στη νομοθεσία για άσκηση 
πειθαρχικής έρευνας εναντίον μελών του στρατού οι οποίοι κατηγορούνται για ποινικές υποθέσεις και εξέφρασε 
την ετοιμότητα να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για ρύθμιση του ζητήματος αυτού. 

 Αναφερόμενος ο ίδιος στην αποδόμηση του Υγειονομικού Σώματος ενημέρωσε την επιτροπή ότι 
βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και με τον Οργανισμό Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας για την εξεύρεση τρόπων επίλυσης του όλου θέματος. 

 Ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς ανέφερε ότι η ανάγκη αξιοκρατικής, βάσει κριτηρίων, αξιολόγησης έχει 
βαρύνουσα σημασία, γι’ αυτό και απαιτείται όπως οι όποιες τροποποιήσεις επέλθουν να μην προκαλούν 
αναστάτωση στις τάξεις των μελών του στρατού.   

 Στο στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης των κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησαν επιπρόσθετα οι 
πρόνοιές τους που αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Τον προσδιορισμό της αρχαιότητας αξιωματικού που επανέρχεται στην προ του χαρακτηρισμού του ως 
αξιωματικού γραφείου υπηρεσιακή κατάσταση.  Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, η αρχαιότητα 
του εν λόγω αξιωματικού θα προσδιορίζεται με βάση την ημερομηνία προαγωγής του στους διάφορους 
βαθμούς, αρχής γενομένης από τον κατεχόμενο βαθμό και όχι με βάση την ημερομηνία λήψης της 
απόφασης του Υπουργού Άμυνας για αποχαρακτηρισμό του, που ισχύει σήμερα.  Ειδικότερα, 
προτείνεται όπως ο εν λόγω αξιωματικός επανέρχεται στην επετηρίδα στην οποία ανήκε πριν από τον 
χαρακτηρισμό του ως αξιωματικού γραφείου και στη θέση στην οποία βρισκόταν πριν από τον εν λόγω 
χαρακτηρισμό, ήτοι στη θέση των επιχειρησιακών αξιωματικών. 

Σε σχέση με την επετηρίδα στην οποία θα πρέπει να εντάσσεται ο αξιωματικός που επανέρχεται στην 
προ του χαρακτηρισμού του ως αξιωματικού γραφείου υπηρεσιακή κατάσταση, μέλος της επιτροπής 
εισηγήθηκε όπως ο αξιωματικός αυτός εντάσσεται στην επετηρίδα στην οποία ανήκε πριν από τον 
χαρακτηρισμό του και τοποθετείται τελευταίος στον κατάλογο των αξιωματικών με τους οποίους έχει 
προαχθεί στον κατεχόμενο βαθμό.   
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2. Τη μη απαίτηση συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης από τους αξιωματικούς μηχανικούς του ναυτικού και 
της αεροπορίας, βαθμού πλοιάρχου και σμηνάρχου, αντίστοιχα, προκειμένου να δικαιούνται κρίσης, 
πρόνοια με την οποία διαφώνησαν τα μέλη της επιτροπής.   

3. Το δικαίωμα μεταφοράς χρόνου διοίκησης.  Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, σε περίπτωση που 
ανώτερος αξιωματικός υπηρετεί σε θέση η οποία προβλέπεται ως θέση διοίκησης για αξιωματικό 
ανώτερου βαθμού από αυτόν που κατέχει, ο επιπλέον χρόνος διοίκησης που τυχόν ασκεί στην εν λόγω 
θέση, μετά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου διοίκησης για τον βαθμό που κατέχει, λογίζεται 
ως χρόνος διοίκησης του επόμενου βαθμού από αυτόν που κατέχει, αλλά ο λογιζόμενος αυτός χρόνος 
δε δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του χρόνου διοίκησης που απαιτείται για τον επόμενο αυτό βαθμό.    

Για το θέμα αυτό, ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) εισηγήθηκε γραπτώς όπως το 
δικαίωμα μεταφοράς χρόνου διοίκησης, το οποίο σήμερα παρέχεται μόνο στους ανώτερους 
αξιωματικούς, να ισχύει και για τους κατώτερους αξιωματικούς υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. 

4. Την απαγόρευση ανάθεσης καθηκόντων διοίκησης σε αξιωματικό ο οποίος για σκοπούς απεξάρτησής 
του από εξαρτησιογόνες ουσίες βρίσκεται σε άδεια ασθενείας ή νοσηλεύεται ή έχει παραπεμφθεί σε 
ιατροσυμβούλιο.  Σε σχέση με το ζήτημα αυτό εκφράστηκε η άποψη ότι στην ως άνω περίπτωση ο 
αξιωματικός θα πρέπει να τίθεται σε διαθεσιμότητα μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας του.  
Τοποθετούμενοι στο ζήτημα αυτό, ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς ενημέρωσαν 
την επιτροπή ότι αυτό θα ρυθμιστεί με ξεχωριστό κανονιστικό πλαίσιο και όχι στους παρόντες 
κανονισμούς.   

5. Τον ρόλο του Υπαρχηγού στο Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ως εισηγητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όπως 
προτείνεται στους κανονισμούς. 
Μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν την παροχή δικαιώματος ψήφου στον Υπαρχηγό στο Ανώτερο 
Συμβούλιο Κρίσεων, ωστόσο η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εξέφρασε τη 
διαφωνία της με την εν λόγω εισήγηση υποστηρίζοντας ότι τυχόν υιοθέτησή της θα συνιστά παραβίαση 
της αρχής της αμεροληψίας. 

 Επιπροσθέτως, την επιτροπή απασχόλησαν οι εισηγήσεις που υπέβαλε γραπτώς στην επιτροπή ο 
ΣΑΚΣ για τροποποίηση του κειμένου των κανονισμών, οι οποίοι αφορούν κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Την κατάργηση των ποσοστών σειράς επιτυχίας από τη σχολή Διοίκησης-Επιτελών (ΣΔΙΕΠ) και την 
Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) ως κριτηρίου για την κρίση αξιωματικών και 
αντικατάστασή του από το κριτήριο της αποφοίτησης με βαθμολογία τουλάχιστον λίαν καλώς. 

2. Την απάλειψη του κριτηρίου της πιστοποιημένης γνώσης μίας ξένης γλώσσας για την κρίση 
αξιωματικών βαθμού αντισυνταγματάρχη και την περίληψη αυτού ως κριτηρίου για την κρίση 
αξιωματικών βαθμού συνταγματάρχη.   

3. Την κατάργηση του κριτηρίου του φυσιολογικού βάρους για την κρίση αξιωματικών μέχρι τον βαθμό του 
συνταγματάρχη. 

 Ο Υπουργός Άμυνας, τοποθετούμενος στην εισήγηση μέλους της επιτροπής για διαφοροποίηση της 
πρόνοιας των κανονισμών με την οποία προσδιορίζεται η αρχαιότητα αξιωματικού που επανέρχεται στην προ 
του χαρακτηρισμού του ως αξιωματικού γραφείου υπηρεσιακή κατάσταση και η επετηρίδα στην οποία αυτός θα 
ενταχθεί, ανέφερε ότι αυτή είναι πιο αυστηρή σε σχέση με την προτεινόμενη ρύθμιση.  Συναφώς, ο ίδιος 
εξέφρασε την άποψη ότι η πρόνοια που θα προωθηθεί πρέπει να αποτελεί αντικίνητρο για χαρακτηρισμό 
αξιωματικού ως αξιωματικού γραφείου και να μην οδηγεί σε κατάχρηση της διαδικασίας, αλλά να λειτουργεί 
αποτρεπτικά, γι’ αυτό και η άποψή του είναι να παραμείνει η πρόνοια όπως κατατέθηκε στη Βουλή.  Ωστόσο, 
όπως ο ίδιος δήλωσε, σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί, θα πρέπει να τροποποιηθεί και η αντίστοιχη 
πρόνοια που περιλαμβάνεται στους κανονισμούς που διέπουν τους υπαξιωματικούς, οι οποίοι εκκρεμούν στη 
Βουλή.  Όσον αφορά τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από τον ΣΑΚΣ, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως θα 
εκφράσει τις θέσεις του επί αυτών, αφού προηγουμένως τις μελετήσει και διαβουλευθεί με τον εν λόγω 
σύνδεσμο. 

 Ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς, τοποθετούμενος ειδικότερα στο ζήτημα που τέθηκε από τον ΣΑΚΣ για 
κατάργηση των ποσοστών σειράς επιτυχίας από τις σχολές ως κριτηρίου για τις κρίσεις των αξιωματικών, 
ανέφερε ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για αξιοκρατική μεταχείριση, τέθηκαν τα ελάχιστα 
κριτήρια για τις προαγωγές, τα οποία αφορούν την επίδοση στις σχολές, τη σωματική διάπλαση, τη βαθμολογία 
«εξαίρετα» ή «άριστα» και την κατοχή μίας ξένης γλώσσας μετά από κάποιο βαθμό. Συναφώς, τόσο για 
σκοπούς αξιοκρατίας όσο και για σκοπούς ηθικής επιβράβευσης, θα πρέπει να διατηρηθούν τα πιο πάνω 
κριτήρια, τα οποία παρέχουν   κίνητρο στους αξιωματικούς που φοιτούν στις σχολές να βελτιώνονται και να 
διαπρέπουν, ακόμη και στο εξωτερικό. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η προτεινόμενη στους 
κανονισμούς ρύθμιση σε σχέση με την επάνοδο αξιωματικού στην προ του χαρακτηρισμού του ως αξιωματικού 
γραφείου υπηρεσιακή κατάσταση είναι δικαιότερη συγκρινόμενη με την εισήγηση που υποβλήθηκε για 
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τροποποίησή της από μέλος της επιτροπής, γιατί ρυθμίζεται το όλο θέμα με τρόπο, ώστε να μην αδικούνται οι 
εν λόγω αξιωματικοί και παράλληλα εισάγει ασφαλιστική δικλίδα σε σχέση με τον απαιτούμενο χρόνο 
διοίκησης, για να κριθεί στον κατεχόμενο βαθμό ο αξιωματικός γραφείου που αποχαρακτηρίζεται.   

 Τέλος, όσον αφορά την εισήγηση μελών της επιτροπής για τη θεσμοθέτηση αποτελεσματικού 
κανονιστικού πλαισίου που να παρέχει τη δυνατότητα τερματισμού της υπηρεσίας αξιωματικών και άλλων 
μελών του στρατού που αποδεδειγμένα είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, το Υπουργείο Άμυνας 
ενημέρωσε την επιτροπή ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ετοιμασίας του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, 
σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 

 Η επιτροπή, ολοκληρώνοντας την κατ’ άρθρον μελέτη των κανονισμών, κάλεσε τον Υπουργό Άμυνας και 
τον Αρχηγό Εθνικής Φρουράς να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που τέθηκαν από τον ΣΑΚΣ, αφού 
διαβουλευθούν με αυτόν και να επανέλθουν με σχετικές τροποποιήσεις επί των κανονισμών, σε περίπτωση 
που τις υιοθετήσουν.   

 Στη βάση των πιο πάνω, το Υπουργείο Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη επιμέρους εισηγήσεις που 
εκφράστηκαν από την επιτροπή, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, στο οποίο επήλθαν οι 
ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Απαλείφθηκε η πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται συμπλήρωση χρόνου διοίκησης από 
τους αξιωματικούς μηχανικούς του ναυτικού και της αεροπορίας, βαθμού πλοιάρχου και σμηνάρχου, 
αντίστοιχα, προκειμένου να δικαιούνται να κριθούν. 

2. Διαφοροποιήθηκε η πρόνοιά του που αφορά το δικαίωμα μεταφοράς χρόνου διοίκησης των 
αξιωματικών, ώστε αυτό να παραχωρείται τόσο στους ανώτερους όσο και στους κατώτερους 
αξιωματικούς. 

3. Απαλείφθηκαν οι πρόνοιές του οι οποίες προνοούσαν μείωση του βαθμού ανέλιξης των αξιωματικών 
των σωμάτων του ναυτικού και της αεροπορίας, των ιατρών και των κοινών σωμάτων του 
στρατολογικού, οικονομικού και δικαστικού. 

 Περαιτέρω, η επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την εισήγηση που υποβλήθηκε από  μέλος της για 
τροποποίηση της πρόνοιας των κανονισμών που αφορά τον προσδιορισμό της αρχαιότητας αξιωματικού που 
αποχαρακτηρίζεται και τροποποίησε περαιτέρω το κείμενο των κανονισμών στη βάση της εισήγησης αυτής, 
ώστε ο υπό αναφορά αξιωματικός να εντάσσεται στην επετηρίδα στην οποία ανήκε πριν από τον 
χαρακτηρισμό του και να τοποθετείται τελευταίος σε σειρά στον κατάλογο  των αξιωματικών με τους οποίους 
έχει προαχθεί στον κατεχόμενο βαθμό.   

  Επιπροσθέτως, η επιτροπή επέφερε στο αναθεωρημένο, στη βάση των πιο πάνω, κείμενο των 
κανονισμών περαιτέρω τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση ορισμένων προνοιών τους και τη βελτίωσή 
τους από νομοτεχνικής άποψης.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα 
εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί στη βάση των πιο πάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωρούμε στην έγκριση μάλλον, είναι κανονισμοί. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ, υπέρ ή εναντίον των κανονισμών ή αποχή. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να ανακοινώσει τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα οκτώ παρόντες, κυρία Πρόεδρε, σαράντα πέντε ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος εναντίον και τρεις 
αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και τρεις αποχές, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 
 Υπέρ:   ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία. 

   Αποχή: Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 
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 Το όγδοο θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». 

 Τον σκοπό, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε τα 
οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση/μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων ή οχημάτων που 
έχουν υποστεί βλάβη να διατηρούν αναμμένο έντονο κίτρινο αναλάμποντα φανό, ορατό από όλες τις 
κατευθύνσεις, μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σημείο ρυμούλκησης και κατά τη διάρκεια 
φόρτωσης και εκφόρτωσης του υπό αναφορά οχήματος και όχι κατά τη διάρκεια κίνησής τους. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς 
«Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες:  

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χρίστος Ορφανίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Φεβρουαρίου και στις 19 Μαΐου 
2022.  Στο πλαίσιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου της Αστυνομίας Κύπρου, της ΟΕΒ και της ΠΟΒΕΚ.  Το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και το ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις 
συνεδριάσεις της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Κώστας Κώστα, Δημήτρης Δημητρίου, Βαλεντίνος Φακοντής, Χρύσανθος Σαββίδης και Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5(1) του περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για 
ρυμούλκηση/μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων ή οχημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, να διατηρούν 
αναμμένο έντονο κίτρινο αναλάμποντα φανό, ορατό από όλες τις κατευθύνσεις, μόνο κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στο σημείο ρυμούλκησης και κατά τη διάρκεια φόρτωσης και εκφόρτωσης του υπό αναφορά 
οχήματος και όχι κατά τη διάρκεια κίνησής τους. 

 Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αρμοδίους και τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η 
προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αφού θεωρήθηκε ότι το 
κίτρινο χρώμα του φανού καθ’ όλη τη διάρκεια κίνησης των ρυμουλκών οχημάτων καθίσταται εκτυφλωτικό και 
επηρεάζεται η ορατότητα και/ή αποσπάται η προσοχή των χρηστών του οδικού δικτύου. 

 Σε παρατήρηση των μελών της επιτροπής αναφορικά με τον τρόπο συμμόρφωσης των οδηγών των 
ρυμουλκών οχημάτων με τους προτεινόμενους κανονισμούς, δεδομένης της απουσίας εξώδικης ρύθμισης, ο 
εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών δήλωσε ότι η Αστυνομία Κύπρου θα ασκεί και για την 
περίπτωση αυτή τις εξουσίες που διαθέτει αναφορικά με τον χειρισμό όλων των τροχαίων αδικημάτων.  
Παράλληλα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι θα ήταν σύμφωνος σε ενδεχόμενη τροποποίηση του περί 
Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε η παράβαση της υπό αναφορά πρόνοιας να δύναται να 
διευθετείται εξωδίκως.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη 
Βουλή την έγκρισή τους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Για όσες και όσους ακούν, προχωρούμε τώρα στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ, εναντίον των κανονισμών ή αποχή; 

 Παρακαλώ, κύριε Γεωργίου, ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά παρόντες, κυρία Πρόεδρε, σαράντα επτά ψήφοι υπέρ, ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα επτά ψήφους υπέρ, ομόφωνα, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το ένατο θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε να 
παρασχεθεί στους ιδιοκτήτες μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών η δυνατότητα χρήσης πινακίδων με μικρότερες 
διαστάσεις από τις προβλεπόμενες στους υπό τροποποίηση κανονισμούς. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς 
«Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 

2021» 

Παρόντες:  

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ  

 Φωτεινή Τσιρίδου Χρίστος Ορφανίδης  

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Σταύρος Παπαδούρης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Φεβρουαρίου και στις 19 Μαΐου 
2022.  Στο πλαίσιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της 
επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου της Αστυνομίας Κύπρου, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ και της Λέσχης 
Δικαιωμάτων Μοτοσικλετιστών Κύπρου (CMRC).  Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το ΚΕΒΕ 
και η Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις 
της επιτροπής.  

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της 
επιτροπής κ. Κώστας Κώστα, Δημήτρης Δημητρίου, Βαλεντίνος Φακοντής, Χρύσανθος Σαββίδης και Ηλίας 
Μυριάνθους. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5(1) του περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε να παρέχεται στους ιδιοκτήτες μοτοποδηλάτων και 
μοτοσικλετών η δυνατότητα χρήσης πινακίδων με μικρότερες διαστάσεις από αυτές που προβλέπονται στις 
υφιστάμενες πρόνοιες. 

 Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, καθότι με τις υφιστάμενες προδιαγραφές μεγέθους των 
πινακίδων παρατηρήθηκε δυσκολία στην τοποθέτησή τους λόγω έλλειψης επαρκούς χώρου στις μοτοσικλέτες 
και στα μοτοποδήλατα.  

 Στο πλαίσιο της εξέτασης των υπό συζήτηση κανονισμών στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του Τμήματος 
Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέλυσε τις πρόνοιες των 
προτεινόμενων κανονισμών.  Σε ερώτηση μελών της επιτροπής κατά πόσο με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 
επηρεάζεται η λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών 
Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη 
Βουλή την έγκρισή τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες; 

 Όχι. 
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 Προχωρούμε στην έγκριση... 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χρίστο Χρίστου) 

 Ναι, κύριε Χρίστου, συγγνώμη. 

 Σας ακούμε. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Η τροποποίηση των κανονισμών αποτελεί μια αναγκαιότητα.  Θεωρούμε υποχρέωση να τη στηρίξουμε, 
καθώς η χρήση μικρότερων πινακίδων θεωρούμε ότι θα συμβάλει περισσότερο στην οδική ασφάλεια των 
μοτοσικλετιστών. 

 Επιπλέον, απλώς για να αναφέρω κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις προηγούμενες χρονιές, 
τουλάχιστον για το 2019 που υπάρχουν μετρήσεις, πέραν του 50% των νεκρών στην άσφαλτο το πρώτο 
εξάμηνο του 2019 αφορούσε μοτοσικλετιστές. 

 Υπάρχει επίσης η έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, η οποία εμφανίζει την 
Κύπρο να κατέχει μία θλιβερή θέση, όσον αφορά την πρωτιά στους θανάτους, στα τροχαία, με ιδιαίτερη 
έμφαση επίσης στους δικυκλιστές.   

 Με την ευκαιρία θέλουμε να υπενθυμίσουμε πως τον Νοέμβρη του 2018 έχουμε καταθέσει πρόταση 
νόμου μέσα από την οποία ζητούμε να μειωθεί στο 5% η φορολογία του ειδικού προστατευτικού εξοπλισμού -
μπουφάν, αερόσακων κρανών- που αφορά τον εξοπλισμό για μηχανές.  Προχωρώντας σε αυτή τη φορολογική 
ρύθμιση, θα ωθήσουμε περισσότερο κόσμο να αποφεύγει τις φτηνές επιλογές που στο τέλος της ημέρας δεν 
παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θέμα διαδικασίας.  Αλλά ακούοντας κάποιος κόσμος τον κ. Χρίστου -όσοι μας ακούν- θα 
νομίζουν ότι συζητούμε για θέματα ασφάλειας τωρά, οδικής ασφάλειας, την ώρα που συζητούμε για το μέγεθος 
των πινακίδων στις μοτοσυκλέτες.  Εν ξέρω, πραγματικά, πρέπει να μένουμε εντός θέματος τζιαι πρέπει να το 
φροντίζουμε ότι μένουμε εντός θέματος.  Διότι δημιουργούνται τζιαι εντυπώσεις, ενδεχομένως.  Εν έσιει 
κανέναν άλλον που τον ενδιαφέρει μες σ’ τούντο σώμα τωρά το ζήτημα της οδικής ασφάλειας;  Αλλά έννεν την 
οδική ασφάλεια, τα ευλοημένα, που συζητούμε!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι. 

 Κύριε Χρίστου. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εμείς θεωρούμε ότι το θέμα των πινακίδων έχει ακριβώς και θέμα ασφάλειας.  Και ένας 
από τους λόγους που πρέπει να γίνουν μικρότερες είναι ακριβώς, για να είναι πιο ασφαλείς.  Αλλά ο κ. 
Λουκαΐδης και το ΑΚΕΛ γενικότερα, για όσους προσέχουν και παρακολουθούν το κοινοβούλιο, οποιαδήποτε 
φορά έχω μιλήσει τους τελευταίους μήνες, πάντα τίθεται θέμα διαδικασίας.  Αντιλαμβάνομαι πως με 
αντιπαθούν, καλά κάνουν, είμαι ιδεολογικός τους αντίπαλος, ας συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία. 

 Προχωρούμε τώρα στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι… 

 Θέλετε κάτι, κύριε Λουκαΐδη; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Όι! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επειδή έχουμε ακόμα… Εφτά είναι η ώρα ακόμη, έχουμε μπροστά μας δρόμο! 

(Γέλια) 

  Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα επτά παρόντες, σαράντα έξι υπέρ, μία ψήφος αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το δέκατο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022».  
Είναι πρόταση νόμου των κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία, 
Χρίστου Ορφανίδη και Χρύσανθου Σαββίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Σταύρου Παπαδούρη εκ 
μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Αναστολή μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 των διατάξεων του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου οι οποίες 
προβλέπουν για την υποχρεωτική πρόσδεση παιδιών κάτω των έξι ετών με συστήματα συγκράτησης για 
παιδιά κατά τη μεταφορά τους με λεωφορείο για σκοπούς σχολικής εκδρομής ή άλλων οργανωμένων σχολικών 
δραστηριοτήτων. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την πρόταση 
νόμου «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Βαλεντίνος Φακοντής 

 Κώστας Κώστα Χρίστος Ορφανίδης 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χρύσανθος Σαββίδης 

 Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Σταύρος Παπαδούρης 

 Γιαννάκης Γαβριήλ  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση 
νόμου σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο της εξέτασης της πιο 
πάνω πρότασης νόμου κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών 
Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.  Το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου της 
Αστυνομίας Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή, για λόγους που προκύπτουν από τη σημασία και τον σκοπό της υπό 
αναφορά πρότασης νόμου, έκρινε σκόπιμη την κατά προτεραιότητα συζήτησή της σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ειδικότερα, για τη συζήτηση της 
πρότασης νόμου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία συζήτησης όσον αφορά τα προνοούμενα στον 
Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων στάδια συζήτησης, αλλά για σκοπούς επίσπευσης της όλης 
διαδικασίας τα εν λόγω στάδια έχουν συμπτυχθεί. 

  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αναστολή μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 των διατάξεων του περί 
Οδικής Ασφάλειας Νόμου, οι οποίες προβλέπουν για την υποχρεωτική πρόσδεση παιδιών κάτω των έξι ετών 
με συστήματα συγκράτησης για παιδιά κατά τη μεταφορά τους με λεωφορείο για σκοπούς σχολικής εκδρομής ή 
άλλων οργανωμένων σχολικών δραστηριοτήτων. 

 Η ανάγκη αναστολής των σχετικών διατάξεων της υπό τροποποίηση νομοθεσίας προέκυψε στο πλαίσιο 
αυτεπάγγελτης εξέτασης του θέματος με τίτλο «Τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
νομοθεσίας για υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση παιδικών καθισμάτων στα λεωφορεία που εκτελούν 
σχολικές εκδρομές» σε συνεδρία της επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2022, κατά την 
οποία διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω διατάξεις παραμένουν ανεφάρμοστες, λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού 

 
  Υπέρ:   ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Κίνημα 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

   Αποχή: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου (Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 
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λεωφορείων τα οποία να πληρούν τα κριτήρια της εν λόγω νομοθεσίας. 

 Η συζήτηση της πρότασης νόμου κατά προτεραιότητα κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
στα νηπιαγωγεία να πραγματοποιήσουν προγραμματισμένες σχολικές δραστηριότητες εκτός των σχολικών 
μονάδων με τη χρήση των υφιστάμενων συστημάτων συγκράτησης των λεωφορείων, πριν από τη λήξη της 
τρέχουσας σχολικής χρονιάς. 

 Επιπροσθέτως της προτεινομένης αναστολής των υπό αναφορά διατάξεων, η πρόταση νόμου 
προβλέπει την υποχρεωτική χρήση των υφιστάμενων συστημάτων συγκράτησης που διαθέτουν τα λεωφορεία 
για τη μεταφορά των εν λόγω παιδιών με την υποχρεωτική παρουσία ενήλικα συνοδού καθ’ όλη τη διάρκεια της 
μεταφοράς τους, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς εφαρμογής των συστημάτων αυτών.  

 Η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις απόψεις της Επιτρόπου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, του Συνδέσμου Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ) και της 
Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών 
Νηπιαγωγείων αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα μέσω υπομνημάτων που οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι 
διαβίβασαν σε αυτή.   

 Ειδικότερα, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναγνώρισε τη δυσκολία που 
υπάρχει σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και τόνισε την ανάγκη να εξευρεθεί λύση η 
οποία θα εξασφαλίζει το συμφέρον των παιδιών και θα κατοχυρώνει την ασφάλεια κατά τη διακίνησή τους με 
λεωφορεία. 

 Ο ΣΙΠΕΚ συναίνεσε στην προσωρινή αναστολή των σχετικών διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, 
διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι οι διευθύνσεις των νηπιαγωγείων και το προσωπικό τους θα συνεχίσουν να 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των παιδιών. 

 Τέλος, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και 
Κοινοτικών Νηπιαγωγείων εξέφρασε επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη αναστολή των σχετικών 
διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και εισηγήθηκε μεταξύ άλλων την κρατική επιχορήγηση προς τους 
λεωφορειούχους για αγορά των κατάλληλων παιδικών καθισμάτων. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης- Συνεργασία και τα μέλη της 
βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές 
του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάχθηκαν 
υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.  

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης 
νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο θα τροποποιηθεί ο τίτλος της, 
ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

 Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή αναμένει από την εκτελεστική εξουσία ότι θα υλοποιήσει σχετικό 
σχέδιο μερικής επιδότησης των επιχειρήσεων λεωφορειούχων για την αγορά συστημάτων συγκράτησης για 
παιδιά, ως η σχετική ενημέρωση την οποία η επιτροπή έλαβε από το αρμόδιο υπουργείο, ώστε να μπορούν να 
εξυπηρετούνται τα νηπιαγωγεία με ασφάλεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κύριε Μουσιούττα.  Από το βήμα; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Ναι. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Διαδικαστικό;  Σας ακούμε, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, λόγω τζιαι του προχωρημένου της ώρας, η εισήγησή μου είναι οι παρεμβάσεις -δεν 
ξέρω αν επροετοιμαστήκαν οι συνάδελφοι- να μείνουν στα τρία λεπτά, αν τούτο δεν είναι αρκετό, στα πέντε, να 
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το ορίσουμε, για να μη γίνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και αν γίνεται, να είναι ένας εκπρόσωπος ή μία εκπρόσωπος από κάθε… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Όχι, μπορεί να είναι περισσότεροι, αλλά για το κάθε κόμμα, τρία λεπτά ή πέντε λεπτά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Προς το παρόν δύο ομιλητές…  Παρακαλώ, να δηλώσουν ποιοι, ποιες θέλουν να έχουν τον λόγο και η 
λίστα θα κλείσει.   

 Οπόταν, θα μιλήσει μόνο ο κ. Μουσιούττας και ο κ. Σαββίδης. 

 Ωραία;   

 Ωραία! 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Άρα, έχω περιθώριο ο χρόνος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως!  Κύριε Μουσιούττα, σας ακούμε όσο πιο σύντομα μπορείτε.   

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Δεν μπορώ να ακούσω τι θα πει ο κ. Μουσιούττας, γιατί υπάρχει πολύς θόρυβος.  Μπορεί, όποιος και 
όποια θέλουν, να περάσουν έξω από την αίθουσα να μιλήσουν.  Και πίσω όσοι παρακάθονται από τους 
συνεργάτες.  Ακούγεστε!  Πρέπει κάθε Πέμπτη να λέμε το ίδιο πράγμα;  Μπορείτε να πάτε έξω, έσιει πάρα 
πολύ χώρο, εις το αίθριο… Kανένα πρόβλημα!  Δε θα αναγκάζει κανένας κανέναν να βρίσκεται σε αυτή την 
αίθουσα! 

 Κύριε Μουσιούττα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Καταρχάς, ξεκινώντας θα ՚θελα να αναφέρω ότι μιλούμε για μια πολυσυζητημένη πρόταση νόμου η 
οποία είχε απασχολήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο παρελθόν.  Χρειάζεται να γίνει μια μικρή 
ιστορική αναδρομή, για να ξέρουμε όλοι πώς άρχισε και πού βρίσκεται το θέμα αυτό.   

 Το 2018 η Βουλή των Αντιπροσώπων -πρώτα η αρμόδια επιτροπή και ακολούθως η ολομέλεια του 
σώματος- είχε καταπκιαστεί με τα θέματα οδικής ασφάλειας, όπως και ՚μεις καταπκιαννόμαστε, και είχε 
αποφασίσει διάφορα μέτρα, με τα οποία πίστευε -και πιστεύουμε- ότι θα αυξανόταν η ασφάλεια στη χρήση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς και μιλώ αυτή τη στιγμή για τα λεωφορεία.  Έτσι, τον Ιούλιο του 2018, 13 Ιουλίου, η 
Βουλή ψήφισε ομόφωνα μεταξύ άλλων και το θέμα που έχουμε ενώπιόν μας, δηλαδή κατά τη μεταφορά 
παιδιών μεταξύ τριών και έξι χρονών με λεωφορεία για αθλητικούς σκοπούς -από νηπιαγωγεία- ή για 
οργανωμένη εκδρομή θα έπρεπε τα λεωφορεία να έχουν ειδικά καθίσματα τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για 
τη μεταφορά των παιδιών.   

 Φυσικά, στον ίδιο νόμο αναφερόταν -και δεν το είχε προσέξει… και δεν το είχαμε προσέξει, διότι ήμουν 
και εγώ μέλος της Βουλής τότε που είχε ψηφιστεί- ότι επιτρέπεται σε παιδιά, ηλικίας τριών ως έξι χρονών, να 
στέκονται μέσα σε λεωφορείο και, αν θα πήγαιναν από τον Αγρό στο διπλανό χωριό, δεν ετίθετο θέμα 
ασφάλειας, αλλά αν θα πηγαίναν ως οργανωμένη εκδρομή από τον Αγρό στο διπλανό χωριό, χρειάζονταν τα 
παιδικά καθίσματα.  Εν πάση περιπτώσει, ομόφωνα ψηφίσαμε αυτή τη νομοθεσία. 

 Σε τέσσερις μήνες από την ημέρα της ψήφισης της νομοθεσίας η ίδια η Βουλή κατά πλειοψηφία -ΔΗΣΥ, 
ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία, Αλληλεγγύη, ΑΚΕΛ- πρότεινε και πέρασε η αναστολή αυτού του σημείου της 
νομοθεσίας για ένα χρονικό διάστημα εφτά, οκτώ μηνών, δηλαδή από τις 6 του Δεκέμβρη του ՚18, που 
δημοσιεύτηκε ο νόμος, μέχρι τον Ιούνιο του ՚19.  Άρα, για να χρησιμοποιούνται τα λεωφορεία για τους σκοπούς 
που ανέφερα είτε για αθλητικούς σκοπούς, από παιδιά τριών έως έξι χρονών, είτε για summer courses είτε για 
τα νηπιαγωγεία για τες γιορτές τους τες τελικές, θα έπρεπε να εφοδιαστούν τα λεωφορεία μ’ αυτά τα παιδικά 
καθίσματα. 

 Οι λεωφοριούχοι, οι πλείστοι, δεν ανταποκρίθηκαν να φέρουν -κάποιοι όντως έφεραν- αλλά είναι πολύ 
μικροί οι αριθμοί, οι γονείς πάλι δεν αγόρασαν οι ίδιοι καθίσματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η 
χρήση των λεωφορείων -ή η χρήση που χρειαζόταν των λεωφορείων- για να παν αυτά τα παιδιά στη γιορτή του 
σχολείου ή στο αθλητικό γεγονός που θα γινόταν ή στο summer course.  Λόγω της πανδημίας το θέμα έμεινε 
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ανενεργό.   

 Τον Μάρτιο του 2022 με επιστολές του ο σύνδεσμος νηπιαγωγείων επανέφερε το θέμα -με επιστολές 
του ενώπιον της Βουλής- και εγγράφηκε το θέμα αυτεπάγγελτα, τον Μάρτη του 2022, στην αρμόδια επιτροπή 
Μεταφορών.  Στες 5 του Μάη του ՚22 η επιτροπή συζήτησε αυτεπάγγελτα το θέμα, καλώντας όλους τους 
αρμοδίους, για να ακούσει τις απόψεις τους.  Από τα συμφραζόμενα που είχαν λεχθεί εκεί, διαφάνηκε ότι 
υπήρχε μια τάση να ζητήσουμε να ανασταλεί ο νόμος ξανά -εφόσον το είχαμε ξανακάνει- αλλά με πίεση ή με 
παρότρυνση, να το πω, για να είναι πιο ελαφρύς ο χαρακτηρισμός προς την εκτελεστική εξουσία, αν υπήρχε 
κάποια πρόθεση, να βρεθεί ένας τρόπος να λυθεί το πρόβλημα.  Διότι σε ερώτηση του τέως βουλευτή Περδίκη 
προς τον τότε Υπουργό Μεταφορών για αυτό το θέμα το Υπουργείο Μεταφορών είχε απαντήσει ότι με την 
εφαρμογή του πιο πάνω νόμου -αυτού που αναφέρω- «διαφάνηκαν πρακτικά προβλήματα υλοποίησης των 
προνοιών του, κυρίως σ’ ό,τι αφορά στην περιστασιακή μαζική μεταφορά παιδιών κάτω των έξι ετών». Αυτό 
που λέμε.   

 Αναφέρθηκε ότι υπάρχουν λεωφορεία, αλλά είναι μικρός ο αριθμός που έχουν αυτό τον αριθμό των 
τριών σημείων καθισμάτων, για να χρησιμοποιηθούν.  Αναφέρθηκε επίσης ότι οι κηδεμόνες δεν μπόρεσαν να 
προμηθεύσουν αυτά, για να μπουν στα λεωφορεία, να το βάζουν οι ίδιοι δηλαδή στα λεωφορεία.  Αναφέρθηκε 
ότι δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμο, ότι χρειάζεται ώρα να μπει αυτό το κάθισμα στα λεωφορεία.  Και κατέληγε 
ότι θα πρέπει το κράτος και οι αρμόδιοι να βρουν τρόπο, ούτως ώστε αυτός ο νόμος να μπορέσει να 
λειτουργήσει, αλλά ταυτόχρονα να μη στερούνται από τα παιδιά των τριών έως έξι χρονών αυτές οι 
δραστηριότητες, που να αναφέρω ότι δύο χρόνια δε γίνονταν λόγω της πανδημίας.   

 Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στην οποία είχε απευθυνθεί γονέας, ο οποίος 
κατήγγελλε το νηπιαγωγείο ότι, επειδή δεν προμήθευσε το κάθισμα στο λεωφορείο, το παιδί του δεν μπορούσε 
να ακολουθήσει τους υπόλοιπους που πήραν καθίσματα, με αποτέλεσμα να χάσει την τελική γιορτή του 
σχολείου του, έκανε εισήγηση γραπτώς -και μας την είχε στείλει- ότι θα πρέπει επιτέλους να δούμε αυτό τον 
νόμο, διότι είναι ανεφάρμοστος ως έχει, πάντα έχοντας υπόψη το θέμα ασφάλειας. 

 Ενώπιον της επιτροπής διάφοροι φορείς που ήρθαν -να αναφέρω την ΠΟΕΔ, να αναφέρω τον 
σύνδεσμο ιδιωτικών νηπιαγωγείων- αναφέρθηκαν ότι ήταν υπέρ του να γίνει αναστολή, αλλά ταυτόχρονα 
επιτέλους οι συζητήσεις να τελειώσουν και να βρεθεί μια λύση στο θέμα αυτό.   

 Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας αναφέρθηκε ότι ήταν εναντίον του 
να ανασταλεί ο νόμος και έλεγε μέσα στην επιστολή του ότι καλεί την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τα 
λεωφορεία ή τους γονείς, ούτως ώστε να βάλουν αυτό το ειδικό κάθισμα μέσα στα λεωφορεία. 

 Η πρόταση νόμου ξεκίνησε στην αρχή να ήταν ομόφωνη στην επιτροπή, όταν λέχθηκαν αυτά τα 
πράγματα και όταν το υπουργείο σε κάποια φάση ήρθε και ανακοίνωσε ότι μετά τον Σεπτέμβρη θα μπορέσει να 
επιχορηγήσει σε κάποιο ποσοστό -δεν ξέρω ακριβώς το ποσοστό, μπορεί να είναι το 50%- λεωφορεία, για να 
έχουν αυτό το παιδικό κάθισμα ή κάτι αντίστοιχο που προκρίνεται από τους κανονισμούς, έτσι ώστε να 
χρησιμοποιηθούν για την ασφαλή, όπως ονομάστηκε, μεταφορά των παιδιών. 

 Να αναφέρω επίσης ότι στην επιστολή απάντησης του υπουργείου το ՚19 προς τον κ. Περδίκη 
αναφερόταν ότι αυτά τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε ψηφίσει στην Κύπρο είναι πολύ πιο αυστηρά από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, ίσως διότι εμείς θέλαμε να έχουμε τη μέγιστη ασφάλεια.  Όμως και το κάθισμα με τα δύο 
στοιχεία να δένουν και πάντα να αναφέρεται μέσα ότι θα υπήρχε ενήλικας ο οποίος θα επέβλεπε τα παιδιά 
μέσα στο λεωφορείο και τα παιδιά θα απαγορεύετουν να κάτσουν στο πρώτο κάθισμα ίσχυαν για όλες τις 
περιπτώσεις. 

 Μετά απ’ όλ’ αυτά οι συνάδελφοι που αναφέρθηκαν προηγουμένως υπέγραψαν όλοι μαζί την πρόταση 
νόμου, έτσι ώστε μέχρι τον Σεπτέμβρη να μπορέσει να γίνει χρήση των λεωφορείων με τα υφιστάμενα 
συστήματα με την άμεση παρουσία ενήλικα μέσα, για να επιβλέπει τη μετακίνηση των παιδιών και 
ευελπιστούμε ότι από τον Σεπτέμβρη και μετά θα δοθεί η λύση που έχει αναφερθεί από το υπουργείο, δηλαδή 
η χρηματοδότηση, για να μπορούν να αγοραστούν αυτά τα καρεκλάκια ή κάτι παρόμοιο το οποίο εγκρίνεται 
από το αρμόδιο υπουργείο για θέματα ασφάλειας, για να μπορέσουν να γίνονται αυτές οι μεταφορές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Συντομεύσετε, σας παρακαλώ, μιλάτε για δέκα λεπτά. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Εντάξει, κυρία Πρόεδρε, άκουσα και εγώ τους άλλους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, έχετε δίκαιο απόλυτο, απλά να συντομεύσετε, σας παρακάλεσα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κύρια Πρόεδρε, αν θέλετε, φεύγω αυτή τη στιγμή.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, όχι, συντομεύσετε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Εν πάση περιπτώσει, ανέφερα όλο το ιστορικό.  Εγώ και οι συνάδελφοι έχουμε καταθέσει αυτή την 
πρόταση νόμου.  Ούτε θεωρούμε ότι είμαστε εναντίον της ασφάλειας. Αντίθετα, είναι πρώτιστο η ασφάλεια, 
αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας και τη μια να ψηφίζουμε τη 
νομοθεσία και την άλλη φορά να μην την ψηφίζουμε.  Δικαίωμα του καθενός.  Εμείς, όπως είχαμε ψηφίσει την 
προηγούμενη φορά αυτή τη νομοθεσία, την ψηφίζουμε.  Θεωρούμε θετικό ότι υπάρχει η υπόσχεση ότι από τον 
Σεπτέμβρη θα υπάρχει χρηματοδότηση και εύχομαι και ελπίζω να μπορέσει να υλοποιηθεί, έτσι ώστε να μη 
στερούνται τα παιδιά δραστηριοτήτων τις οποίες έχουν τόσο πολύ ανάγκη. 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. 

 Να πούμε ότι όντως αυτή η πρόταση πήγε και ήρθε τουλάχιστον σε τρεις-τέσσερις ολομέλειες, μέχρι να 
συζητηθεί και να είμαστε σήμερα ενώπιον της ψήφισης. 

 Κύριε Σαββίδη, θα μας ευκολύνετε, αν είστε σύντομος. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε, βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Χωρίς να το θεωρήσετε... 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Βεβαίως! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 ...διατακτικό. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ο σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αναστολή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 των διατάξεων του 
περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, οι οποίες προβλέπουν για την υποχρεωτική πρόσδεση παιδιών κάτω των έξι 
ετών με σύστημα συγκράτησης για παιδιά κατά τη μεταφορά τους με λεωφορείο για σκοπούς σχολικής 
εκδρομής ή άλλων οργανωμένων σχολικών δραστηριοτήτων.   

 Η ανάγκη αναστολής των σχετικών διατάξεων της υπό τροποποίηση νομοθεσίας προέκυψε μέσα από το 
αυτεπάγγελτο θέμα «Τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για υποχρεωτική 
εγκατάσταση και χρήση παιδικών καθισμάτων στα λεωφορεία που εκτελούν σχολικές εκδρομές».  

 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης να αναφέρουμε ότι διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω διάταξη παραμένει 
ανενεργή και λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού λεωφορείων να πούμε ότι περίπου στοιχίζει €150, για να 
εγκατασταθεί αυτό το σύστημα συγκράτησης, και τα λεωφορεία δεν το έχουν κάνει, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
αυτό το κενό.   

 Η συζήτηση της πρότασης νόμου κατά προτεραιότητα κρίθηκε απαραίτητη από την ανάγκη ότι αρκετές 
σχολικές δραστηριότητες θα γίνουν τώρα τον Ιούνιο και θα πρέπει τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν ήδη 
πληρώσει τις συγκεκριμένες εκδρομές να συμμετάσχουν.  Αλλιώς, θα χάσουν τα χρήματά τους.  Δεν είμαστε 
εναντίον των μέτρων ασφάλειας στα θέματα οδικής ασφάλειας, αλλά θεωρούμε ότι, απ’ τη στιγμή που δεν έχει 
εφαρμοστεί, ας δώσουμε ακόμα λίγη περίοδο χάριτος μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 22.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ, και ανακοινώστε τα αποτελέσματα, μόλις είναι έτοιμα. 

 Ανακοινώστε, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα εννέα.  Υπέρ δεκαεπτά, εναντίον είκοσι δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι δύο ψήφους εναντίον και δεκαεπτά ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 και 2 δεν εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για το σύνολο της πρότασης νόμου, παρακαλώ. 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ! 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Ναι, είδες; 

 Εν διορθώνεται, κυρία Πρόεδρε, έχει δίκαιο ο κ. Δίπλαρος! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Διορθώνεται μια χαρά.  Εψηφίσετε αποχή τωρά, πριν εψηφίσετε... 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Όι, τωρά εψήφισα σωστά, προηγουμένως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Διορθώστε το, πατήστε την απόφαση τη σωστή. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Να βοηθήσουμε την κ. Χαραλαμπίδου; 

 Τι δείχνει εκεί το μόνιτόρ σας;  Μην πατάτε το κουμπί, για να μιλήσετε, τζιαι ξαναπατήστε το 1 και τη 
διορθωμένη σας ψήφο.   

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Εν διορθώνεται!  Έτο, πατώ το! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έτσι είναι.  Θα αλλάξει τώρα. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία, παρακαλώ!   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τρεις.  Υπέρ δεκαεπτά, εναντίον είκοσι πέντε και μία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, ξαναπείτε, τώρα που διορθώθηκε η ψήφος της κ. Χαραλαμπίδου, τα τελικά αποτελέσματα.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τρεις.  Υπέρ δεκαεπτά, εναντίον είκοσι πέντε και μία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Εντάξει, θα το ελέγξουμε από μέσα, για να δούμε ότι διορθώθηκε. 

 Με είκοσι πέντε ψήφους εναντίον, δεκαεπτά ψήφους υπέρ και μία αποχή, η πρόταση νόμου 
καταψηφίζεται*. 

 Το ενδέκατο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», είναι πρόταση 
νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Σταύρου Παπαδούρη εκ 
μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.   

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τον σκοπό και παρακαλώ τους υπόλοιπους, αν θέλουν, να τον 
ακούσουν. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε: 

1. να μειωθεί το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης από πεντακόσια ευρώ (€500) σε 
εκατό πενήντα ευρώ (€150) για τη χρονική περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του 
προτεινόμενου νόμου και της 31ης Δεκεμβρίου 2024 όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις με ημερομηνία 
σύνταξης εντός των ετών 2021 και 2022· και 

2. να επιστραφεί η διαφορά σε εταιρείες που ήδη κατέβαλαν χρηματική επιβάρυνση που υπερβαίνει τα 
εκατό πενήντα ευρώ (€150), λόγω μη έγκαιρης παράδοσης των ετήσιων εκθέσεών τους με ημερομηνία 
σύνταξης εντός των ετών 2021 ή/και 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την 
πρόταση νόμου «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 27 Ιανουαρίου 2022 από τους κ. Ηλία Μυριάνθους εκ 
μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Σταύρο Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών και Πανίκο Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου και 17 και 24 Μαΐου 2022.  
Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ίδιου 
υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), των εργοδοτικών 
οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και της ΠΟΒΕΚ. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση ενώπιον της επιτροπής παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής 
κ. Πανίκος Λεωνίδου. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί 
Εταιρειών Νόμου, ώστε να μειωθεί από πεντακόσια ευρώ (€500) σε εκατό πενήντα ευρώ (€150) το ανώτατο 
όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης που δύναται να επιβληθεί σε εταιρεία που παραλείπει να 
παραδώσει την ετήσια έκθεσή της στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας εντός της 
προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας. 

 Οι εισηγητές της υπό συζήτηση πρότασης νόμου επισήμαναν ότι πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να 
αντεπεξέλθουν στα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο για την υποβολή της 
ετήσιας έκθεσής τους στον Έφορο Εταιρειών, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με αχρείαστες κυρώσεις και 
υψηλά πρόστιμα που θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητά τους.   

 
* Υπέρ: Ευθύμιος Δίπλαρος (ΔΗΣΥ), ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Σταύρος Παπαδούρης 

(Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

 Εναντίον: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

 Αποχές: Ειρήνη Χαραλαμπίδου (ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 
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 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με τον σκοπό και τις 
επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου.  Ειδικότερα, δήλωσε ότι σκοπός του νομοθέτη σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας είναι η αποτροπή της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων 
από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία και ως εκ τούτου σε περίπτωση μείωσης της 
χρηματικής επιβάρυνσης ο σκοπός αυτός θα αποδυναμωθεί.  

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Τμήματος Εφόρου 
Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ίδιου υπουργείου συμφώνησαν με τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν 
από το Υπουργείο Οικονομικών και επισήμαναν την ανάγκη όπως το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης 
παραμείνει αμετάβλητο. 

 Συναφώς, η εκπρόσωπος του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας κατέθεσε 
στοιχεία ενώπιον της επιτροπής τα οποία καταδεικνύουν ότι τα προβλεπόμενα πρόστιμα συμβάλλουν 
πράγματι στη συμμόρφωση των εταιρειών με την προβλεπόμενη υποχρέωση, επισημαίνοντας ότι δεν 
ενδείκνυται η προτεινόμενη μείωσή τους. 

 Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ τόνισε την ανάγκη να παρασχεθούν διευκολύνσεις 
στις επιχειρήσεις, δεδομένης της αδυναμίας καταβολής των επιβαλλόμενων χρηματικών επιβαρύνσεων από 
μικρομεσαίες εταιρείες εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19. 

 Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και 
εισηγήθηκε τη μείωση της προβλεπόμενης χρηματικής επιβάρυνσης για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι 
επιπτώσεις της πανδημίας. 

 Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου. 

 Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ συμφώνησε με τις πιο πάνω θέσεις και παράλληλα εισηγήθηκε όπως 
παρασχεθούν διευκολύνσεις στις εταιρείες που είναι δύσκολο να ανταποκριθούν στην καταβολή της 
χρηματικής επιβάρυνσης.   

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω συζήτησης, την επιτροπή απασχόλησε η δυνατότητα παράτασης της 
ημερομηνίας υποβολής της ετήσιας έκθεσης στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας μέχρι το 
τέλος κάθε έτους, καθώς και η παραχώρηση διευκολύνσεων σε εταιρείες οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να 
υποβάλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις λόγω της πανδημίας.  

 Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων όπως προβούν σε 
περαιτέρω εισηγήσεις για εξεύρεση πιθανών λύσεων στο όλο θέμα. 

 Σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού προηγήθηκε συνάντηση μεταξύ των κυβερνητικών αρμοδίων και των 
ενδιαφερόμενων φορέων, υποβλήθηκε στην επιτροπή σχετική εισήγηση για μείωση του ανώτατου ορίου της 
συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης από πεντακόσια ευρώ (€500) σε εκατό πενήντα ευρώ (€150) μόνο για τη 
χρονική περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου και της 31ης 
Δεκεμβρίου 2024 όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης εντός των ετών 2021 και 2022. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αναφορικά με την πιο πάνω εισήγηση δήλωσε 
ότι συνιστά άνιση μεταχείριση έναντι των εταιρειών οι οποίες ήδη κατέβαλαν, λόγω μη έγκαιρης παράδοσης 
των ετήσιων εκθέσεών τους με ημερομηνία σύνταξης εντός των ετών 2021 και 2022, χρηματική επιβάρυνση 
μεγαλύτερη από εκατό πενήντα ευρώ (€150) και προς τούτο εισηγήθηκε όπως τα ποσά που καταβλήθηκαν 
πέραν του εν λόγω ποσού επιστραφούν στις εν λόγω εταιρείες.  

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τροποποιήσει το 
κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε σε αυτό να προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Μείωση του ανώτατου ορίου της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης από πεντακόσια ευρώ (€500) σε 
εκατό πενήντα ευρώ (€150) μόνο για τη χρονική περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος 
του προτεινόμενου νόμου και της 31ης Δεκεμβρίου 2024 όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις με ημερομηνία 
σύνταξης εντός των ετών 2021 και 2022. 

2. Επιστροφή της διαφοράς σε εταιρείες που ήδη κατέβαλαν χρηματική επιβάρυνση που υπερβαίνει τα 
εκατό πενήντα ευρώ (€150) λόγω μη έγκαιρης παράδοσης των ετήσιων εκθέσεών τους με ημερομηνία 
σύνταξης εντός των ετών 2021 ή/και 2022. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
σύμφωνα με τα πιο πάνω, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Να ξεκινήσουμε με τον εισηγητή. 
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 Κύριε Λεωνίδου, μετά... 

 Α, έχουμε αρκετούς ομιλητές.  Λοιπόν, να κλείσει ο κατάλογος, παρακαλώ, να δηλώσουν πόσοι, πόσες 
επιθυμούν να μιλήσουν και θα κλείσει η λίστα, ξεκινώντας από τον κ. Λεωνίδου, ο οποίος θα είναι σύντομος, 
είμαι σίγουρη. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Πάρα πολύ σύντομος, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Κυρίες συναδέλφισσες, 

 Σε αυτή τη δύσκολη πραγματικά περίοδο που διανύουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, μετά την 
οικονομική κρίση, μετά την πανδημία και τώρα με τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, συσσωρεύονται 
τεράστια οικονομικά προβλήματα, που αποτυπώνονται ασφαλώς και δυστυχώς στην αύξηση της τιμής του 
πετρελαίου και της γενικευμένης ακρίβιας, με αποτέλεσμα να πλήττονται τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.   

 Ας μην ξεχνάμε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Κύπρο είναι μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που απασχολούν συνολικά πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ενώ παράλληλα αποτελούν τη 
ραχοκοκκαλιά της οικονομίας του τόπου.  Ως αποτέλεσμα των έκτακτων συνθηκών και της κλιμακούμενης 
οικονομικής κρίσης κρίνουμε αναγκαίο, όπου αυτό είναι εφικτό από την πλευρά του κοινοβουλίου, να 
προτείνουμε μέτρα απάμβλυνσης των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές εταιρείες.   

 Στο πλαίσιο αυτό έχουμε καταθέσει με τους συναδέλφους κ. Ηλία Μυριάνθους και Σταύρο Παπαδούρη 
την εν λόγω πρόταση νόμου για μείωση του ορίου της συνολικής επιβάρυνσης που δύναται να επιβληθεί σε 
εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει την ετήσια έκθεσή της στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.  Πιο 
συγκεκριμένα, μετά από διαβούλευση το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης από €500 
μειώνεται σε €150 μόνο για τη χρονική περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου 
νόμου και της 31ης Δεκεμβρίου 2024 αναφορικά με την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων με ημερομηνία 
σύνταξης εντός των ετών 2021 και 2022.   

 Παράλληλα, σε μια δεύτερη πρόνοια προνοείται η επιστροφή της διαφοράς σε εταιρείες που ήδη 
κατέβαλαν χρηματική επιβάρυνση που υπερβαίνει τα €150 λόγω μη έγκαιρης παράδοσης των ετήσιων 
εκθέσεών τους με ημερομηνία σύνταξης εντός των ετών 2021 ή/και 2022.  Η συγκεκριμένη πρόνοια 
περιλήφθηκε στην εν λόγω τροποποίηση, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αντισυνταγματικότητας λόγω 
άνισης μεταχείρισης μεταξύ των εταιρειών.   

 Καταλήγοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να υπενθυμίσω την πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος για την 
πλήρη κατάργηση του ετήσιου τέλους που καταβάλλουν οι εταιρείες ως χαράτσι, θα λέγαμε, και το οποίο 
επιβλήθηκε τότε λόγω των μνημονιακών μας υποχρεώσεων. 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Κύριε Μυριάνθους;  Επειδή είστε και εισηγητής. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.   

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,    

 Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου που καταθέτουμε μαζί με τους συναδέλφους, τον κ. Λεωνίδου και τον κ. 
Παπαδούρη, έχει αντιμετωπιστεί θετικά απ’ όλους τους συναδέλφους στην επιτροπή Εμπορίου, είναι ομόφωνη.  
Στην πραγματικότητα από την περίοδο που είχαμε συζητήσει τη νομοθεσία στην προηγούμενη σύνθεση της 
Βουλής, υπό την προεδρία του κ. Βότση, είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας για το ύψος αυτών των 
επιβαρύνσεων.  Μία, θα έλεγα, επιβάρυνση η οποία πραγματικά «σπάζει κόκκαλα», αν λάβουμε υπόψη και τις 
ιδιάζουσες συνθήκες στις οποίες έχουν περιέλθει ιδίως οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
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 Την ίδια στιγμή όμως θα πω ότι στο πρόβλημα αυτό που παρουσιάζεται με την προστιμολαγνεία που 
υπάρχει σε πολλές νομοθεσίες, αλλά ιδίως νομοθεσίες οι οποίες επηρεάζουν τις μικρές επιχειρήσεις, νομίζω 
ότι επιτέλους θα πρέπει να μπει ένας φραγμός.  Και θα πρέπει η ίδια η νομοθεσία...  Παρ’ όλο ότι, ναι, για 
λόγους συμβιβασμού, για να κλείσει το θέμα όσο το δυνατόν πιο σύντομα, έχουμε πει ότι θα επανέλθει στα δύο 
χρόνια, εγώ θεωρώ ότι ως επιτροπή Εμπορίου, ως Βουλή θα πρέπει σε κάποια φάση να ανοίξουμε ξανά το 
κεφάλαιο των επιβαρύνσεων αυτών των επιχειρήσεων.  Και θα έλεγα ότι τα επόμενα τρία θέματα σχετίζονται με 
το να μπορέσουμε να ξεφορτώσουμε την πίεση του διοικητικού κόστους από τις εταιρείες.  Αυτό είναι συναφές, 
από την άποψη ότι και το πρόστιμο το οποίο επιδέχονται με διάφορες νομοθεσίες ή το τέλος, όπως έχει 
αναφέρει προηγουμένως ο συνάδελφος ο κ. Λεωνίδου, των €350, πραγματικά θα πρέπει να μπουν σε ένα 
πλαίσιο σφαιρικής συζήτησης, για να δούμε με ποιο τρόπο πραγματικά μπορεί, ναι, να είναι συνεπείς οι 
εταιρείες απέναντι στις υποχρεώσεις τους από τη μια, αλλά και από την άλλη να μη «σκοτώνουμε» ακριβώς 
αυτές τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά μας να τις φέρουμε στο να είναι συνεπείς, να είναι στα πλαίσια των 
χρονοδιαγραμμάτων και όλα όσα πραγματικά θέλει να επιβάλει μέσα από τις Οδηγίες της η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 Θεωρώ ότι είμαστε προς την ορθή κατεύθυνση, αλλά την ίδια στιγμή επαναλαμβάνω ότι αυτό το 
κεφάλαιο θα πρέπει να το ξανανοίξουμε ίσως στους επόμενους μήνες, στον επόμενο χρόνο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. 

 Κύριε Παπαδούρη, και εσείς εισηγητής.  Σας ακούμε. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα, Πρόεδρε, όπως πάντα. 

 Υπάρχει η στιγμή της συνέπειας και η στιγμή της επιβίωσης.  Σήμερα είμαστε στην ώρα της επιβίωσης 
για κάποιες εταιρείες.  Μετά τον κορωνοϊό απευθείας το θέμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.  Ό,τι 
μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή στον επιχειρηματικό κόσμο ως ελάφρυνση, χωρίς φυσικά να γίνεται 
κατάχρηση του οποιουδήποτε συστήματος, εμείς θα το στηρίξουμε.  Και γι’ αυτό μαζί με τον φίλο τον Ηλία και 
τον Πανίκο προχωρήσαμε προς την κατάθεση αυτής της πρότασης. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και για το σύντομο. 

 Ο κ. Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Η συγκεκριμένη πρόταση γίνεται, ώστε να μειωθεί η χρηματική επιβάρυνση που δύναται να επιβληθεί σε 
εταιρεία που παρέλειψε να παραδώσει την ετήσια έκθεσή της στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών εντός της 
προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας από €500 σε €150.  Και αυτό μας βρίσκει σύμφωνους, κυρία Πρόεδρε.   

 Να σημειώσω ότι είναι υποχρέωσή μας να σταθούμε δίπλα στις επιχειρήσεις, ειδικότερα τις 
μικρομεσαίες, που όλο αυτό το διάστημα είχαν και έχουν να αντιμετωπίσουν σωρεία οικονομικών 
προβλημάτων ένεκα της πανδημίας που διήρκεσε τρία χρόνια, αλλά και του Ουκρανικού τώρα.   

 Ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία έχουμε βάλει μια πρόταση συγκεκριμένα για τις ΜΚΟ, το τέλος των €350 το οποίο 
θα συζητηθεί στην επιτροπή μας, και επίσης προτιθέμεθα, κυρία Πρόεδρε, να φέρουμε συγκεκριμένες 
προτάσεις το αμέσως επόμενο διάστημα, που θα αμβλύνουν ακόμα περισσότερο τα γραφειοκρατικά και άλλα 
θέματα που δυσκολεύουν το επιχειρείν. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πολύ. 

 Ο κ. Κώστας Κώστα. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 
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 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Βεβαίως θα ψηφίσουμε την πρόταση και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θα βοηθήσει τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις μέσα σε τούτες τες συνθήκες.  Αν εβκήκα στο βήμα, βασικά εβκήκα, για να πω ότι έντζιε ήταν 
ρόδινα τα πράματα τζιαι τα ίδια θα πω τζιαι για τες άλλες τις προτάσεις.  Όταν εκατατέθηκεν η πρόταση, η 
αντίδραση υπουργείων, φορέων, της κυβέρνησης, εποπτικών μηχανισμών ήταν αρνητική.  Έντζιε δέχουνταν 
δηλαδή να περάσει τούτη η πρόταση.  Τζιαι, για να πετύχουμε να ’μαστε δαμαί σήμερα, είναι με την επιμονή 
της επιτροπής, του προέδρου, αλλά τζιαι του Ονούφριου, που προέδρευε στις τρεις συνεδρίες, για να ’μαστε 
ειλικρινείς, τζιαι των μελών της επιτροπής τζιαι, όταν τους είπαμε ότι «ξέρετε, θέλετε εν θέλετε, εμείς ομόφωνα 
εννά την πάρουμε στην ολομέλεια», αναγκαστήκαν τζιαι έκαμαν μια σύσκεψη ούλλοι μεταξύ τους, ηύραν τα, 
ήρταν τζιαι μας είπαν «εντάξει, δεχούμαστεν ως το ’24».  Μάλιστα, ηύραν μας τζιαι τη λύση με τη Νομική 
Υπηρεσία πώς θα επιστραφούν τα λεφτά πίσω σε τούτες τες εταιρείες που εν επληρώσαν.   

 Το λέω τούτο, για να καταλήξω στο ότι, άμα θέλουμε κάτι, μπορούμε να το καταφέρουμε.  Τζιαι, 
δεύτερον, εν σημαίνει ότι, άμα θέλουν κάποιοι να γίνει κάτι, εμείς εν μπορούμε να το κάμουμε.  Άμα τους 
φοητσιάσεις λλίον, να δείτε ότι ούλλα γίνονται! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. 

 Ο κ. Χατζηγιάννης. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Είναι γεγονός ότι ο επιχειρηματικός κόσμος, οι επιχειρήσεις μας περνούν τη μια κρίση μετά την άλλη και 
αυτονόητα κρατούν τον αγώνα τους για επιβίωση. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Άριστο Δαμιανού) 

 Ε, μπορεί να ειπωθεί και αυτό ως γκαντεμιά.  

 Ωστόσο όμως, η προσπάθειά μας είναι να βοηθήσουμε μερικώς σε αυτή την έκφραση των δυσκολιών.  
Το να υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις θεωρώ ότι είναι μια βοήθεια προς τις επιχειρήσεις και θα συμφωνήσω 
με τον συνάδελφο ότι πρέπει να επαναξιολογούνται όλες οι αποφάσεις.  Μάλιστα, τέτοιου είδους αποφάσεις, 
όταν τις λαμβάνεις, μπορεί στο τέλος της ημέρας να σου βγουν και διαφορετικά από το ζητούμενο ή τη 
φιλοσοφία, από αυτό που επιδιώκεις.  Άρα λοιπόν, κυρίως σε σχέση με τις επόμενες προτάσεις νόμου, εκεί 
πραγματικά θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε ακόμη και τα ίδια τα ποσά και τα κριτήρια τα οποία έχουμε 
βάλει, ακριβώς για να δούμε πώς βαίνει, πώς διατηρείται η φιλοσοφία.  

 Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους στην επιτροπή για το πνεύμα, που ο αγαπητός 
Κώστας προηγουμένως έχει αναφέρει.  Εργαστήκαμε πεισματικά, επίμονα και αποφασιστικά, θα έλεγα.  Μόνο, 
δε θεωρώ ότι ήταν έκφραση αυτή η δυσκολία και η αναποφασιστικότητα από πλευράς πολιτικής ηγεσίας είτε 
του Οικονομικών είτε των άλλων υπουργείων.  Αντιθέτως, είναι μια σταθερή νοοτροπία της δημόσιας 
διοίκησης, όπου τα πράγματα δεν μπαίνουν στη λογική αμέσως δημιουργικά να συμβάλουν στην επίλυση 
προβλήματος ή στη λήψη πρωτοβουλίας, η οποία προέρχεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, από εμάς 
τους αντιπροσώπους των πολιτών.  Μπορεί κάποιοι να είναι στα γραφεία τους, να έχουν μια σχετική απόσταση 
από την πραγματικότητα, αυτό δε σημαίνει όμως ότι εμείς θα πρέπει να το βάζουμε κάτω.  Αντιθέτως, με 
επιμονή και με ενότητα -και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους- μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα.  Δεν 
ήταν η πρώτη φορά που η επιτροπή μας έχει φέρει τέτοιου είδους αποτελέσματα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

 Κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 120 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για τα άρθρα και να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, μόλις ετοιμαστούν. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Παρόντες τριάντα τρεις, υπέρ τριάντα τρεις.  Ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία!  Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για το σύνολο της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα δύο, υπέρ τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Είναι ομόφωνο. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο, με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή. 

 Τα υπ’ αριθμόν 12, 13, 14 και 15 θέματα έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022», «Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και 
Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022».  Τα 
τρία πρώτα θέματα αφορούν προτάσεις νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Αλέκου Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία 
Δημοκρατικών Δυνάμεων και το τέταρτο θέμα είναι πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Ονούφριου 
Κουλλά και Νίκου Σύκα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Χριστιάνας 
Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 12 θέματος:  Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η 
διαδικασία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου 
εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) και τις 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000), αντίστοιχα, μέσω της εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας 
διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, καλούμενη 
ως «επισκόπηση». 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 13 θέματος:  Τροποποίηση του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων 
Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί με την προτεινόμενη τροποποίηση 
του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2022. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 14 θέματος:  Τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί με την προτεινόμενη τροποποίηση του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) 
Νόμου του 2022 (θέμα υπ’ αριθμόν 12 ημερήσιας διάταξης), και παροχή δυνατότητας υποβολής των υπό 
επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων στα φυσικά πρόσωπα, νοουμένου ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των 
προτεινόμενων ορίων με βάση τον υπό τροποποίηση περί Εταιρειών Νόμο. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 15 θέματος:  Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η 
διαδικασία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου 
εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) και τις 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000), αντίστοιχα, μέσω της εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας 
διαβεβαίωσης, η οποία καλείται «επισκόπηση» και υποχρεωτικά διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο 
ελεγκτικό γραφείο. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τις 
προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος  

Παρόντες: 
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 Ονούφριος Κουλλά, αναπλ. πρόεδρος  Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τις τέσσερις 
προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 
Μαρτίου, 5 Απριλίου, 10, 17 και την 31η Μαΐου 2022.  Ειδικότερα, η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη πρόταση 
νόμου κατατέθηκαν στη Βουλή στις 10 Φεβρουαρίου 2022 από τους κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μάριο Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού και Αλέκο Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής 
Παράταξης.  Η τέταρτη πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή στις 24 Φεβρουαρίου 2022 από τους κ. Κυριάκο 
Χατζηγιάννη, Ονούφριο Κουλλά και Νίκο Σύκα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος. 

 Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας και της Υπηρεσίας 
Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας 
Ελεγκτικού Επαγγέλματος, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.  

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση ενώπιον της επιτροπής, παρευρέθηκαν επίσης και το μέλος της 
επιτροπής κ. Πανίκος Λεωνίδου και τα μη μέλη της επιτροπής κ. Μάριος Μαυρίδης και Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. 

 Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, είναι η τροποποίηση 
του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων 
εταιρειών των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού τους δεν 
υπερβαίνουν τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) και το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000), αντίστοιχα, 
μέσω της εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά διεξάγεται από νόμιμο 
ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, καλούμενη ως «επισκόπηση».  Σύμφωνα με την εν λόγω πρόταση νόμου, 
το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών δεν περιλαμβάνει τα έσοδα από ενοίκια, τους τόκους, τα μερίσματα, τα 
δικαιώματα και τα κέρδη ή ζημιές που είτε πραγματοποιήθηκαν είτε δεν έχουν πραγματοποιηθεί. 

 Σκοπός της δεύτερης και τρίτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ομορρύθμων και 
Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου και του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε οι διατάξεις τους να εναρμονιστούν με την προτεινόμενη στην πρώτη 
πρόταση νόμου τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου. 

 Σκοπός της τέταρτης πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή, είναι η 
τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων εταιρειών των οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις διακόσιες 
χιλιάδες ευρώ (€200.000) μέσω εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά 
διεξάγεται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, καλούμενη ως «επισκόπηση».  Σύμφωνα με την εν 
λόγω πρόταση νόμου, το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών περιλαμβάνει τα έσοδα από ενοίκια, τους τόκους, 
τα μερίσματα, τα δικαιώματα και τα κέρδη ή ζημιές που είτε πραγματοποιήθηκαν είτε δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί. 

 Οι πιο πάνω προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να μειωθεί αφενός ο διοικητικός 
φόρτος των πολύ μικρών επιχειρήσεων και αφετέρου να αντιμετωπιστεί πρακτικά το θέμα που αφορά στο 
πραγματικό κόστος που επωμίζονται οι εταιρείες και οι ελεγκτικοί οίκοι, λόγω της εργασίας που διενεργείται 
σήμερα σε σχέση με το πραγματικό όφελος που έχουν αμφότεροι. 

 Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τη φιλοσοφία και τις επιδιώξεις 
των υπό αναφορά προτάσεων νόμου. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά 
προτάσεων νόμου, επισήμανε ότι τα όρια όσον αφορά το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και το σύνολο του 
ισολογισμού των εταιρειών που θα επηρεαστούν από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις χρήζουν προσεκτικής 
μελέτης. 

 Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας δήλωσαν ότι η φορολόγηση στην Κύπρο στηρίζεται στα 
λογιστικά βιβλία και στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για σκοπούς επιβολής άμεσης και έμμεσης 
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φορολογίας, εντούτοις, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για μείωση του κόστους που επωμίζονται οι μικρές 
επιχειρήσεις, συμφώνησαν με τις επιδιώξεις των υπό αναφορά προτάσεων νόμου.  Παράλληλα, εισηγήθηκαν 
όπως το όριο όσον αφορά το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών καθοριστεί μεταξύ εκατό χιλιάδων ευρώ 
(€100.000) και διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000).  Όσον αφορά το όριο του συνόλου ισολογισμού, οι ίδιοι 
δήλωσαν ότι αυτό θα μπορούσε να καθοριστεί στις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) έως και 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000). 

 Σημειώνεται ότι, κατόπιν αιτήματος της επιτροπής, το Τμήμα Φορολογίας κατέθεσε στατιστικά στοιχεία 
σε σχέση με τις εταιρείες που υπέβαλαν τις οικονομικές τους καταστάσεις ενώπιόν του για τα έτη 2017 και 2018 
σωρευτικά, σε συνάρτηση με τα συνολικά εισοδήματα και το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων, ώστε 
να δύναται να εξακριβωθεί ο αριθμός των εταιρειών οι οποίες θα επηρεαστούν από τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισήμανε ότι για τους σκοπούς της Οδηγίας 
2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, που αφορά μεταξύ 
άλλων τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις 
επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, «πολύ μικρή επιχείρηση», ορίζεται η εταιρεία η οποία πληροί δύο εκ των 
τριών ακόλουθων κριτηρίων: το σύνολο ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(€350.000), το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών της δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) 
ή/και ο μέσος όρος απασχολουμένων της δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) άτομα. 

 Οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου εισηγήθηκαν όπως ορισμένες οντότητες οι οποίες 
αδειοδοτούνται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξαιρεθούν από την προτεινόμενη ρύθμιση, 
ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους, αναφέροντας ενδεικτικά τα ιδρύματα πληρωμών (payment 
institutions) και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος (e-money institutions).  Περαιτέρω, δήλωσαν ότι, σε 
περίπτωση ψήφισης των προτάσεων νόμου σε νόμους, οι οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας θα τροποποιηθούν 
ανάλογα.  Ωστόσο, επισήμαναν ότι καμία εποπτική αρχή δε δύναται να υποχρεώσει τους εποπτευόμενούς της 
να μην εφαρμόσουν αυστηρότερο έλεγχο. 

 Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συμφώνησε με την πιο πάνω άποψη, ότι δε θα 
πρέπει να περιοριστεί η εξουσία της εν λόγω επιτροπής να απαιτεί την υποβολή ελεγμένων οικονομικών 
καταστάσεων από τους εποπτευομένους της, ούτε και η εξουσία της σε σχέση με την αξιολόγηση των μετόχων 
των εποπτευομένων της, ήτοι των ιδιωτικών εταιρειών οι οποίες συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε εταιρείες που 
εποπτεύονται από αυτή. 

 Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών δήλωσε ότι, με βάση το άρθρο 394ΚΑ 
του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, οι εταιρείες 
ασφαλειομεσιτών οφείλουν να υποβάλλουν στον Έφορο Ασφαλίσεων τις ελεγμένες οικονομικές τους 
καταστάσεις. 

 Οι εκπρόσωποι της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος δήλωσαν ότι με τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις το επίπεδο του ελέγχου των εταιρειών αναμένεται ότι θα βελτιωθεί, εφόσον θα 
επικεντρώνεται στις εταιρείες με σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Κύπρος είναι 
η μόνη χώρα η οποία δεν έχει εφαρμόσει την απλοποιημένη μέθοδο ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων 
των εταιρειών.  Επιπροσθέτως, επισήμανε ότι, σε περίπτωση που η διαδικασία αυτή εποπτεύεται από την εν 
λόγω αρχή, η νομοθεσία που διέπει τις αρμοδιότητές της θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

 Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου εξέφρασε την άποψη ότι με τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις ο χρόνος ετοιμασίας ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών θα βελτιωθεί. Ωστόσο, 
επισήμανε ότι είναι αναγκαία η επανεξέταση των οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σύμφωνα με 
τις οποίες οι τράπεζες υποχρεώνονται να ζητούν από τις εταιρείες την υποβολή ελεγμένων οικονομικών 
καταστάσεων για τα τρία προηγούμενα έτη. 

 Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) εισηγήθηκαν αρχικά όπως 
από την υποχρέωση πλήρους ελέγχου των οικονομικών τους καταστάσεων εξαιρεθούν οι εταιρείες με κύκλο 
εργασιών και σύνολο ισολογισμού ύψους μέχρι εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) ή διακόσιες χιλιάδες 
ευρώ (€200.000), αντίστοιχα, εντούτοις συμφώνησαν με τα προτεινόμενα από το Τμήμα Φορολογίας όρια. 
Περαιτέρω, επισήμανε ότι, με βάση την Οδηγία 2013/34/EE, η δυνατότητα εφαρμογής της απλοποιημένης 
μεθόδου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων παρέχεται ως δυνητική ευχέρεια στα κράτη μέλη να την 
εφαρμόσουν.  

 Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εισηγήθηκαν όπως σε πρώτο στάδιο η 
προτεινόμενη ρύθμιση εφαρμοστεί σε εταιρείες με χαμηλό κύκλο εργασιών και σύνολο ισολογισμού και στην 
πορεία τα συγκεκριμένα όρια να αναθεωρηθούν. 

 Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
των υπό αναφορά προτάσεων νόμου και παράλληλα προέβη σε ορισμένες εισηγήσεις νομοτεχνικής φύσεως, 
για σκοπούς βελτίωσης των προνοιών των προτάσεων νόμου. Περαιτέρω, όπως επισήμανε, δεν επηρεάζεται η 
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εξουσία οποιασδήποτε αρμόδιας εποπτικής αρχής να ζητεί ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στις 
περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ενημέρωσε την επιτροπή 
ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων εταιρειών στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών ανέρχεται στις εκατό ενενήντα 
επτά χιλιάδες οκτακόσιες δεκαπέντε (197 815), εκ των οποίων οι εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78 000) τελούν υπό 
διαδικασία διαγραφής από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη λόγω 
υποβολής σχετικής ένστασης στη διαγραφή τους. 

 Κατά τη συζήτηση, μέλη της επιτροπής τόνισαν ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζεται η 
εξουσία οποιασδήποτε εποπτικής αρχής να απαιτεί από τις εποπτευόμενες εταιρείες της την προσκόμιση 
πλήρως ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, εντούτοις επισήμαναν ότι η εν λόγω διακριτική ευχέρεια θα 
πρέπει να ασκείται στις περιπτώσεις που κρίνεται απολύτως αναγκαίο χωρίς να αποδυναμώνεται ο σκοπός 
των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

 Στο πλαίσιο της όλης συζήτησης την επιτροπή απασχόλησε κυρίως ο καθορισμός των ορίων όσον 
αφορά το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού των εταιρειών των οποίων οι 
οικονομικές καταστάσεις θα μπορούν να υπόκεινται σε απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου, καθώς και κατά 
πόσο για σκοπούς υπολογισμού του ύψους του κύκλου εργασιών θα συνυπολογίζονται τα έσοδα από ενοίκια, 
τόκους, μερίσματα, δικαιώματα και κέρδη ή ζημιές που είτε πραγματοποιήθηκαν είτε δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί. 

 Σημειώνεται ότι οι εισηγητές της πρώτης και τέταρτης πρότασης νόμου, λαμβάνοντας υπόψη την ταύτιση 
της φιλοσοφίας των εν λόγω προτάσεων νόμου, αποφάσισαν όπως ετοιμαστεί και προωθηθεί ενιαίο κείμενο 
αυτών, αφού πρώτα καθοριστούν από την επιτροπή τα πιο πάνω αναφερόμενα όρια.  

 Συναφώς, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε στο πιο πάνω 
ενιαίο κείμενο να προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Τα όρια αναφορικά με το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών και το σύνολο του ισολογισμού των 
εταιρειών των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις θα μπορούν να υπόκεινται σε απλοποιημένη 
διαδικασία ελέγχου να ανέρχονται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) και πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ 
(€500.000), αντίστοιχα, επί δύο τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις. 

2. Η εξαίρεση από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των εταιρειών οι οποίες υπόκεινται σε ρύθμιση και 
εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, από τον Έφορο Ασφαλίσεων και από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, καθώς και των εταιρειών οι οποίες αποκτούν ή κατέχουν ειδική συμμετοχή στις 
υπό αναφορά εποπτευόμενες εταιρείες. 

3. Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών να περιλαμβάνει τα εισοδήματα από ενοίκια, τόκους, μερίσματα 
και δικαιώματα εκμετάλλευσης. 

4. Σε περίπτωση που στην ετήσια έκθεση που υποβάλλεται από εταιρεία στον Έφορο Εταιρειών 
επισυνάπτονται οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν σε επισκόπηση, ο Έφορος Εταιρειών να 
καταχωρεί την ετήσια έκθεση χωρίς να ασκεί έλεγχο κατά πόσο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών 
και το σύνολο του ισολογισμού της εταιρείας υπερβαίνουν τα πιο πάνω αναφερόμενα όρια. 

5. Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου καθορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2023 και οι 
πρόνοιές του θα εφαρμόζονται για τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 
2022 ή οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία. 

6. Διαγραφή της πρόνοιας η οποία περιλαμβανόταν στις πιο πάνω προτάσεις νόμου και προβλέπει ότι τα 
όρια των κριτηρίων σχετικά με το σύνολο ισολογισμού και το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών 
προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αναφορικά με 
συγκροτήματα εταιρειών. 

 Όσον αφορά την τρίτη πρόταση νόμου, η επιτροπή αποφάσισε όπως τροποποιήσει το κείμενο αυτής, 
ώστε να προβλέπεται ότι η πιο πάνω αναφερόμενη δυνατότητα υποβολής των οικονομικών καταστάσεων σε 
επισκόπηση ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα, νοουμένου ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των πιο πάνω 
αναφερόμενων ορίων.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, όπως αυτές 
αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. 

2. Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
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3. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

4. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Για τα θέματα με τους αριθμούς 12 και 15 υπάρχει ενιαίο κείμενο προς ψήφιση. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Να ξεκινήσουμε με τον κ. Μυριάνθους. 

 Κύριε Μυριάνθους, να ξεκινήσουμε από εσάς; 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ναι, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Από τη θέση μου, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, σας ακούμε. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι το προχωρημένο της ώρας.   

 Κυρία Πρόεδρε... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προσπαθώ να σας ακούσω μετά δυσκολίας. 

 Ναι, κύριε Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Όντως είχαμε καταθέσει μία πρόταση νόμου με τους συναδέλφους που έχουν προαναφερθεί.  Είχαμε 
βάλει κάποια όρια στο ζήτημα αυτό, στο να μπορούν οι εταιρείες, οι μικρές επιχειρήσεις με χαμηλό κύκλο 
εργασιών να παρουσιάζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με έναν διαφορετικό τρόπο.  Κατά τη συζήτηση 
που έγινε, ήρθε μία άλλη πρόταση με το ίδιο πνεύμα, με πιο χαμηλά ποσά, από τους συναδέλφους που έχουν 
αναφερθεί προηγουμένως.  Οπότε, στη συζήτηση φαίνεται ότι πάμε με μία συναινετική πρόταση, μία κοινή 
πρόταση, ένα κοινό κείμενο.   

 Ο σκοπός βασικά ποιος είναι;  Παρ’ όλον ότι μπορεί από πλευράς δικής μου να υπάρχουν έτσι έντονες 
απόψεις ότι τα ποσά θα έπρεπε να είχαν διαφοροποιηθεί προς τα πάνω, εντούτοις θεωρούμε ότι αυτή η 
νομοθεσία, η οποία θα έπρεπε να είχε ήδη ψηφιστεί από το 2013, γιατί μιλούμε για μία ευρωπαϊκή Οδηγία του 
’13, που θα έπρεπε να είχε ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο, εντούτοις, αντί να έρθει το κράτος να φέρει 
αυτή τη νομοθεσία, προχώρησε η Βουλή, προχώρησε η επιτροπή Εμπορίου με αυτές τις προτάσεις νόμου, 
ακριβώς για να λύσει το πρόβλημα.   

 Τι είναι ακριβώς αυτό που συζητούμε;  Ουσιαστικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από Οδηγία της είχε 
δώσει το δικαίωμα στις μικρές επιχειρήσεις, λόγω του κόστους που υπήρχε στο να παρουσιάζουν ελεγμένους 
οικονομικούς λογαριασμούς, με έναν διαφορετικό τρόπο, το λεγόμενο «πρότυπο επισκόπησης», να μπορούν 
να παρουσιάζουν πιο απλοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Αυτές οι πιο απλοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις ουσιαστικά ελαφρώνουν από άποψη διοικητικών εξόδων αυτές τις επιχειρήσεις.  Και θα φέρω ένα 
παράδειγμα για όσους μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ακριβώς την οικονομική ή τη λογιστική θεωρία.  Θα 
φέρω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω πόσο πετυχημένο μπορεί να είναι, αλλά νομίζω θα αντιληφθούμε περί τίνος 
πρόκειται.  Καταρχάς, όσον αφορά τα λογιστικά πρότυπα, για να μπορέσει κάποιος να κάνει σωστά τη δουλειά 
του την ελεγκτική, για να επαληθεύσει λογαριασμούς χρεωστών ή πιστωτών, υπάρχει μία μεγάλη, χρονοβόρα 
διαδικασία, που, είτε την εφαρμόσει μία τράπεζα είτε μια πολύ μικρή επιχείρηση, είναι η ίδια διαδικασία που 
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πρέπει να ακολουθηθεί.  Σκεφτείτε, για παράδειγμα, να υπήρχε μία νομοθεσία, η οποία έλεγε ότι, για να κάμει 
ένας γιατρός, ένας χειρούργος μια οποιαδήποτε εγχείρηση, χρειάζεται να υπάρχει αναισθησιολόγος, χρειάζεται 
να υπάρχει καρδιολόγος κ.λπ.  Οπότε, κάποιος ο οποίος θα πήγαινε για μια απλή αφαίρεση λόγω δερματικής 
πάθησης θα έπρεπε να έχει αυτές τις συγκεκριμένες ειδικότητες δίπλα.  Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τη 
συγκεκριμένη νομοθεσία, που θέλουμε σήμερα να ψηφίσουμε.  Ακριβώς, δίνει το δικαίωμα με συνοπτικές 
διαδικασίες, χωρίς να υπολείπεται την ουσιαστική δουλειά, σ’ αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν 
κύκλο εργασιών, όπως έχουμε καταλήξει, €200.000 και ενεργητικό μέχρι €500.000, να ακολουθήσουν αυτή τη 
διαδικασία, η οποία στο τέλος της ημέρας θα δώσει το δικαίωμα της απλούστευσης από τη μια και της 
απάμβλυνσης σοβαρής εργασίας από τους ελεγκτές και από την άλλη αντιλαμβανόμαστε ότι το κόστος με το 
οποίο θα επιβαρυνθούν οι εταιρείες οι μικρές θα είναι χαμηλότερο.   

 Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι υπόλοιπες δύο νομοθεσίες, οι οποίες βασικά έρχονται να λύσουν 
προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν είτε συνεταιρισμοί οι οποίοι δεν είναι εταιρείες, ομόρρυθμες δηλαδή 
εταιρείες, είτε αυτοτελώς εργαζόμενοι οι οποίοι λόγω της νομοθεσίας του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ πολύ. 

 Κύριε Παπαδούρη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Απλά και πάλι σύντομα, Πρόεδρε. 

 Ο μόνος λόγος που ζήτησα τον λόγο -ας δικαιολογήσουν την πρόταση οι εισηγητές και να την 
επεξηγήσουν- είναι για να χαιρετίσω -γιατί πρέπει να γίνεται και αυτό- όλη την καλή σύνεση που υπήρξε στην 
επιτροπή όσον αφορά διαφορετικές προτάσεις με διαφορετικά ποσά.  Στο τέλος φέραμε το Τμήμα Φορολογίας, 
τους ρωτήσαμε, μας έδωσαν κατευθυντήριες γραμμές, κλείσαμε τα οποιαδήποτε παραθυράκια κατάχρησης και 
στο τέλος οδηγούμαστε σε κάτι το οποίο νομίζω θα περάσει ομόφωνα.  Και ελπίζω -έκκλησή μου προς όλους- 
να διατηρήσουμε αυτή τη σύνεση στις επιτροπές. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ σημαντικό! 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδούρη. 

 Ο κ. Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Εγώ, ως συνεισηγητής, να σημειώσω συμπληρωματικά σ’ αυτά που είπε και ο Ηλίας ότι η πρότασή μας 
ήταν η εφαρμογή της δυνητικής ευρωπαϊκής Οδηγίας του ’13, η οποία δεν ενσωματώθηκε στο εθνικό μας 
δίκαιο.  Και εδώ να καυτηριάσω και να πω ότι οι κυβερνήσεις μας τζιαι το κράτος μας δεν εφαρμόζουν τις 
δυνητικές ευρωπαϊκές Οδηγίες ή νομοθεσίες, μόνο τις κυρωτικές, που αυτό εγώ το θεωρώ λανθασμένο, διότι 
αυτή είναι μία πάρα πολύ καλή δυνητική ευρωπαϊκή Οδηγία τζιαι θα έπρεπε να ήταν από το ’13 στη νομοθεσία 
μας, να εφαρμοστεί.  Για να μην επαναλάβω τα νούμερα, τα οποία ήταν €700.000 και €1.000.000, καταλήξαμε 
τελικά στις €500.000 ισολογισμό και €200.000 κύκλο εργασιών.  Επίσης, κατά την άποψή μας, πρέπει να 
συμβεί και το ίδιο με τους αυτοτελώς εργαζομένους, δηλαδή να τεθεί ένα όριο επισκόπησης από τις €70.000 
μέχρι τις €150.000 και πέραν των €150.000 να γίνονται εξελεγμένοι λογαριασμοί, κάτι το οποίο εμείς θα 
εισηγηθούμε με πρόταση νόμου για το συγκεκριμένο ζήτημα.   

 Επίσης, εμείς τονίσαμε στην τελευταία συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας ότι δε θα 
επηρεαστεί καθόλου ούτε η ελεγχόμενη εταιρεία ούτε η ποιότητα της δουλειάς του εγγεγραμμένου ελεγκτή ή 
λογιστή με τη συγκεκριμένη πρόταση.  Αυτό που θα επηρεάσει είναι τον όγκο εργασίας για τον κάθε νόμιμο 
ελεγκτή και λογιστή, αλλά και την αποφυγή της αχρείαστης γραφειοκρατίας που απαιτείται μέχρι σήμερα.   

 Με απλά λόγια τι είναι αυτή η πρόταση νόμου που προτείνουμε σήμερα;  Για μία εταιρεία κολοσσό, 
όπως μία τράπεζα, που ελέγχετουν μέχρι σήμερα όπως ελέγχετουν ένα περίπτερο, αυτό τώρα δε θα είναι το 
ίδιο.  Θα ελέγχεται με εξελεγμένους λογαριασμούς η τράπεζα και το περίπτερο θα είναι υπό επισκόπηση, για 
να καταλάβει τζιαι ο κόσμος που μας ακούει. 

 Συνοψίζοντας, ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία μάς ικανοποιεί που καταλήξαμε συναινετικά με όλους τους 
συναδέλφους και καλύπτουμε σήμερα το 42% των εγγεγραμμένων εταιρειών στον έφορο.  Όμως, εγώ θεωρώ 
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ότι πρέπει να πάμε και να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή Οδηγία.  Οπόταν, είμαστε εδώ, για να αυξήσουμε τα 
ποσά, αφού τη δούμε να δουλεύει πρώτα στα επόμενα ένα-δύο χρόνια, και θα επανέλθουμε με την πρότασή 
μας για πιο υψηλά νούμερα, όπως είναι και η ευρωπαϊκή Οδηγία. 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Γιακουμή.   

 Τον λόγο έχει η κ. Ερωτοκρίτου.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ:   

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Σήμερα με αυτές τις προτάσεις νόμου στην ουσία εισάγουμε μία νέα φιλοσοφία που λείπει από τον τόπο 
μας.   

 Πρώτα απ’ όλα, πριν την τοποθέτησή μου, να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω όλους τους 
συναδέλφους, και τον κ. Κουλλά και τον κ. Μυριάνθους και τον κ. Γιακουμή, γιατί τελικά μέσα από μία πολύ 
καλή συνεργασία στην επιτροπή Εμπορίου καταφέραμε να καταλήξουμε σε μία κοινή πρόταση, με την οποία 
συμφωνούν όλοι οι κυβερνητικοί φορείς, συμφωνεί ο Έφορος Φορολογίας, συμφωνεί ο Έφορος Εταιρειών, 
συμφωνεί το Υπουργείο Οικονομικών, συμφωνούν και τα οργανωμένα σύνολα, ο ΣΕΛΚ, οι επαγγελματικοί 
φορείς, άρα είναι μία πρόταση νόμου στην οποία κανένας δεν έχει ένσταση και την οποία όλοι επιδιώκουν.   

 Το πιο σημαντικό όμως, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι οι λεπτομέρειες αυτής της πρότασης.  Το πιο 
σημαντικό είναι η φιλοσοφία αυτής της πρότασης.  Η φιλοσοφία αυτής της πρότασης είναι μία σύγχρονη 
αντίληψη περί των υποχρεώσεων που πρέπει να έχουν αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με το επιχειρείν, να 
είναι ανάλογες οι υποχρεώσεις τους με το μέγεθός τους.  Αυτή η δυνατότητα δίνεται από τις ευρωπαϊκές 
Οδηγίες, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, από το 2013, αλλά δυστυχώς στην Κύπρο, είτε επειδή έχουμε 
υπερβάλλοντα ζήλο είτε ενδεχομένως λόγω φόβου, έχουμε καταντήσει να έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις από μία 
μικρή, μικρομεσαία επιχείρηση με αυτές που έχουμε από έναν πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο ή τεράστιο 
οικονομικό οργανισμό.  Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβαίνει και δεν πρέπει να συμβαίνει, είτε εάν θέλουμε 
να δώσουμε ώθηση στην οικονομία είτε εάν θέλουμε να έχουμε δίκαιη μεταχείριση του κόσμου ο οποίος θέλει 
να ιδρύσει ή να διατηρήσει ή να λειτουργήσει μία μικρομεσαία επιχείρηση, και σίγουρα δεν είναι ούτε 
ανταγωνιστική προσέγγιση ούτε σύγχρονη προσέγγιση.   

 Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το κενό στη δική μας τη νομοθεσία, επιτέλους εκσυγχρονίζεται έστω και ένα 
κομμάτι των απαιτήσεων με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.  Και είμαι βέβαιη ότι, ενώ ξεκινούμε συντηρητικά, 
ξεκινούμε με χαμηλά ποσά, όντως χαμηλά, όπως ανέφεραν και ο κ. Μυριάνθους και ο κ. Γιακουμή, παρά ταύτα 
η προσέγγιση όλων ήταν να ξεκινήσουμε με μία συντηρητική προσέγγιση, πολύ προσεκτική, να κάμουμε μία 
μικρή, αν θέλετε, αρχή, να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία και στο μέλλον εδώ είμαστε, για να 
αυξήσουμε ενδεχομένως τα ποσά.   

 Και κάτι τελευταίο, κυρία Πρόεδρε, και θα τελειώσω.  Αυτή η νομοθεσία είναι ένα κομμάτι των κινήτρων 
και της ώθησης που θα πρέπει να δίδει μία πολιτεία σε νέους ανθρώπους, εάν θέλουν να ξεκινήσουν, να 
ιδρύσουν μία δική τους επιχείρηση.  Ένας νέος άνθρωπος, που έχει πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε 
οικονομικούς πόρους, που έχει πολύ περιορισμένα οικονομικά, δεν πρέπει και δεν μπορεί να έχει ως έννοια 
του ότι ετησίως θα πρέπει να ικανοποιεί τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, θα πρέπει να πληρώνει για 
πολύ εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες και να καταβάλλει και ένα πολύ μεγάλο κόστος.  Εάν θέλουμε 
να πείσουμε, ιδιαίτερα τη νέα γενιά, ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τον νέο κόσμο ο οποίος θέλει να ξεκινήσει τη 
δική του επιχείρηση, θέλει να δοκιμάσει να βάλει τα δικά του τα όνειρα σε λειτουργία, να τα κάμει 
πραγματικότητα, πρέπει να του παραδώσουμε ένα πλαίσιο φιλικό προς τον νέο επιχειρηματία, τον νέο 
άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει ανεξάντλητους πόρους.  Θα πρέπει αυτή η πολιτεία να μπορεί να του παρέχει 
αυτό το πλαίσιο, για να δοκιμάσει να κάμει τα όνειρά του πραγματικότητα.   

 Έχοντας πει αυτό, θέλω να ευχαριστήσω και το Υπουργείο Οικονομικών και τον Σύνδεσμο Λογιστών και 
τον Έφορο Φορολογίας, αλλά και όλους τους συναδέλφους που εργαστήκαμε μαζί, για να μπορέσουμε να 
κάνουμε αυτή την πρόταση νόμου τελικά πραγματικότητα.   

 Ευχαριστώ.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Ο κ. Κώστα.   

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ:   

 Κυρία Πρόεδρε, 
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 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Τούτες οι προτάσεις είναι ακόμα πιο σημαντικές από την προηγούμενη που ψηφίσαμε πριν από λίγο.  
Και είναι σημαντικές όχι μόνο γιατί θα δώσουν ανάσες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσα σε τούτες τις 
συνθήκες -να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών θα καλυφθεί ποσοστό περίπου 40% 
των εταιρειών που έχουμε σήμερα- έν’ σημαντικές επίσης και για έναν άλλο λόγο, αναφέρθηκε και 
προηγουμένως:  Σήμερα κλείνει ένα κενό, το οποίο έπρεπε να κλείσει η εκτελεστική εξουσία από το 2013 που 
ήρθε η δυνητική και ψηφίσαμε τη δυνητική ευρωπαϊκή Οδηγία.  Τούντη φορά τα πράγματα ήταν πολλά πιο 
δύσκολα από προηγουμένως, θέλω να παραδεχτώ.  Πάλι υπήρξαν αντιδράσεις τζιαι από φορείς του κράτους 
τζιαι ’πού τον Σύνδεσμο Τραπεζών και από την Κεντρική Τράπεζα τζιαι η αλήθεια είναι όμως ότι στο τέλος 
τέλεια, πρέπει να το πούμεν τούτο, το Τμήμα Φορολογίας μάς εβοήθησεν, για να εύρουμεν την κοινή 
συνισταμένη.  Ήταν και δύσκολη η προσπάθειά μας, γιατί είχαμε να συγκεράσουμε ποσά εντελώς διαφορετικά.  
Τελικά, σε μια συνεδρία που μείναμε μόνοι μας για κάμποση ώρα εκαταφέραμεν και ηύραμέν τα.  Έν’ με τη 
δική μας την επιμονή -εννοώ των μελών, του προέδρου και των μελών της επιτροπής- που εκαταφέραμεν τζιαι 
για τούτα τα θέματα να εύρουμεν λύση.  Γιατί;  Επαναλαμβάνω ό,τι είπα προηγουμένως.  Όταν εκατατέθηκαν οι 
προτάσεις, υπήρξε αντίδραση.  

  Όπως είπε η Χριστιάνα προηγουμένως, σήμερα γίνεται ένα πρώτο βήμα.  Είναι η αρχή του δρόμου και 
όχι το τέλος.  Τζιαι, αν δούμε στην πορεία ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και διαψεύδουμε, όπως πιστεύουμε 
τούτο εννά γίνει, τις Κασσάνδρες που έλεγαν ότι εννά βοηθήσουμε με τούτες τις προτάσεις το να έχουμε 
φοροδιαφυγή, τότε είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε να αυξήσουμε και τα ποσά.   

 Θα ψηφίσουμε τις προτάσεις και θέλουμε να συγχαρούμε τους συναδέλφους για την πρωτοβουλία τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πάρα πολύ ωραία! 

 Κασσάνδρες και «Κάσσανδροι», κύριε Κώστα, μη χαρακτηρίζουμε θηλυκό ό,τι χρησιμοποιείται με 
αρνητικό τρόπο.  Στερεότυπα και αυτά, έτσι για να χαλαρώσουμε και λίγο!  

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Κύριε Κουλλά, σας ακούμε.   

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ:   

 Εντάξει, όλα όσα έχουν ακουστεί είναι πολύ ορθά, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι.  Πράγματι, 
ξεκινήσαμε από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά εξαρχής η πρόθεσή μας ήταν να τα βρούμε όχι μόνο μεταξύ μας 
-και αυτό έχει σημασία- αλλά και με όλους τους φορείς, τις εποπτικές αρχές, την εκτελεστική εξουσία, τον 
Έφορο Εταιρειών, την Κεντρική Τράπεζα, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και όλους όσοι παρευρέθηκαν.   

 Κάνουμε πράγματι μια αρχή, αλλά θέλω να επισημάνω το εξής:  Στις άλλες χώρες, που έν’ πιο ψηλά τα 
ποσά όντως που έχουν βάλει, μπορεί να καλύπτουν μόνο το 15% των εταιρειών.  Εμείς κάνουμε μία αρχή, 
αλλά θεωρώ ότι είναι ουσιαστική, δε θεωρώ ότι θα είναι της τάξης του 40% και 42%, όπως τα αναλύω, αλλά 
τουλάχιστον θα είναι το 33% των εταιρειών.  Το ένα τρίτο, θα έλεγα, θα είναι σίγουρα, εκτιμώ ότι θα είναι 
σίγουρα.   

 Πράγματι, μειώνει τον διοικητικό φόρτο, μειώνει τα έξοδα, είναι μια καλή πρωτοβουλία προς όφελος των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων, ούτε καν να λέμε για μικρές επιχειρήσεις, των πολύ πολύ μικρών επιχειρήσεων.  
Και θα υπάρχει έλεγχος με έναν πιο απλοποιημένο τρόπο, με ένα συγκεκριμένο λογιστικό πρότυπο και κάτι 
που επιτρέπει όντως η ευρωπαϊκή Οδηγία.  Είναι μια σύγχρονη προσέγγιση, αλλά είναι μια προσέγγιση που 
μας την είπε και ο Αριστοτέλης πριν πολλούς αιώνες:  Ότι η ίση μεταχείριση άνισων πραγμάτων είναι αδικία, 
γιατί και εμείς είχαμε ακριβώς την αγορά πολύ αυστηρών και εξειδικευμένων λογιστικών υπηρεσιών από την 
πιο μικρή εταιρεία μέχρι και την πιο μεγάλη.   

 Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για αυτή τη δουλειά που κάναμε.  Θεωρώ 
ότι είναι ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και είναι προς τιμήν όλων μας.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ σωστά, συνάδελφε, και πολύ ορθά το θέσατε, είναι προς τιμήν όλων να βρίσκονται τέτοιες 
συναινετικές προσεγγίσεις, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία έχουμε ενώπιόν 
μας.   

 Λοιπόν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση για τα υπ’ αριθμόν 12 και 15 θέματα.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

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

 Τροποποίηση του άρθρου 121 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του τίτλου των άρθρων 141 έως 155 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 150 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 151 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 152 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 152Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 8.   

 Τροποποίηση του άρθρου 153 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9.   

 Τροποποίηση του άρθρου 350 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10.   

 Τροποποίηση του Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 11.   

 Τροποποίηση του Πίνακα Γ του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 12.   

 Τροποποίηση του Τέταρτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 13.   

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 14.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για τα άρθρα, παρακαλώ.   

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε παρόντες, κυρία Πρόεδρε.  Τριάντα πέντε ψήφοι υπέρ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι ομόφωνο.  Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 έως 14 εγκρίνονται.   

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση.     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.   

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ.   

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα, παρακαλώ, μόλις είναι έτοιμα.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα τέσσερις.  Τριάντα τέσσερις ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Είναι ομόφωνο.  Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, το ενιαίο κείμενο νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Λοιπόν, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 13 θέματος.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Τροποποίηση του άρθρου 46Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 2.   

 Τροποποίηση του άρθρου 64Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για τα άρθρα, παρακαλώ.   

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τριάντα πέντε παρόντες, κυρία Πρόεδρε.  Τριάντα πέντε ψήφοι υπέρ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι ομόφωνο.  Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται.   

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση της πρότασης νόμου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και 
Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.   

 Ψηφίζουμε για το σύνολο της πρότασης νόμου, παρακαλώ.   

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα, παρακαλώ, μόλις είναι έτοιμα.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα τέσσερις.  Τριάντα τέσσερις ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Είναι ομόφωνο.  Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 14 θέματος.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2.   

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 30 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε τα άρθρα, παρακαλώ.   

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε παρόντες, κυρία Πρόεδρε.  Τριάντα πέντε ψήφοι υπέρ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι ομόφωνο.  Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται.   

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση της πρότασης νόμου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόμος του 2022.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.   

 Ψηφίζουμε για το σύνολο της πρότασης νόμου, παρακαλώ. 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα, παρακαλώ, μόλις είναι έτοιμα.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα τέσσερις.  Τριάντα τέσσερις ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Είναι ομόφωνο.  Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 
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 Λοιπόν, τα θέματα με τους αριθμούς 16 έως 27 αποσύρονται και επανακατατίθενται από την εκτελεστική 
εξουσία.  

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας.  

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 

Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.098-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

2.  Ο περί Μεταβιβάσεως και 
Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.099-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

3.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.100-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

4.  Ο περί της Συμφωνίας Μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του 
Βασιλείου του Μπαχρέιν για την 
Κατάργηση Θεωρήσεων επί 
Διπλωματικών, Ειδικών και 
Υπηρεσιακών Διαβατηρίων (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.101-2022). 

Υπουργό Εξωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

5.  Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.049-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

6.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.050-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

7.  Επενδύσεις του αποθεματικού του 
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 
μέχρι την 31η Μαρτίου 2022. 
(Αρ. Φακ. 11.06.001). 

Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Όλους τους βουλευτές 

Επανακατάθεση 

8.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των 
Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γατών σε 
Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και 
Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.016-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος 

9.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.018-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

10.  Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 

Υπουργό Ενέργειας, Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
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Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.019-2022). 

Εμπορίου και Βιομηχανίας Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

11.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Τερματισμός Απασχόλησης 
Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.021-2022). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

12.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.022-2022). 

Υπουργό Άμυνας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Άμυνας 

13.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.025-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

14.  Οι περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων 
όπου Κρατούνται ή Εκτρέφονται 
Πουλερικά Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.002-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

15.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των 
Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών 
Ορνίθων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.003-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

16.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Διοικητικό Προσωπικό) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.004-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

17.  Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Ιατρείων, 
Κλινικών και Νοσοκομείων (Εγγραφή, 
Λειτουργία και Έλεγχος) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.005-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

18.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.006-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

19.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές 
Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.061-2021). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

Σχέδιο ψηφίσματος Κατάθεση από Παραπομπή σε 

 Οι παράνομες και προκλητικές ενέργειες 
της Τουρκίας σε βάρος του κουρδικού 
λαού. 
(Αρ. Φακ. 23.10.001). 

Κίνημα Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί Κατώτατου Ορίου Μισθών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.105-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου 
και 
Σταύρο Παπαδούρη εκ μέρους 
του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
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2. Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.106-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 
και 
Άριστο Δαμιανού εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις  

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

3. Ο περί της Θέσπισης Ασφαλών για την 
Υγεία Εθνικών Ορίων Έκθεσης σε 
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.107-2022). 

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Εδώ, κύριε Κέττηρε, έχετε μία εισήγηση;   

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Ναι, τα θέματα στην κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 1 και 2 που αφορούν τον Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών, αν δεν υπάρχει ένσταση, να παραπεμφθούν στην επιτροπή Προσφύγων.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Έχουμε ήδη συζητήσει το θέμα με τον κ. Κέττηρο, ουδεμία ένσταση από την πλευρά μας, κυρία 
Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Πολύ ωραία!  Οπόταν, μεταφέρονται στην επιτροπή Προσφύγων.   

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

(Oι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.301, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Σταύρου Παπαδούρη 

 «Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
που έλαβε χώρα στις 30 Μαΐου 2022, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή 
σχετικά με την ένταξη των ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών ασύλου σε προγράμματα απασχόλησης. 

 Κατά τη συζήτηση του Περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ. 1) του 2022 με αρ. φακ. 
23.01.063.083-2022, τέθηκε ερώτημα στον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τους 
ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές ασύλου και τις ενέργειες του κράτους, όταν ενηλικιωθούν. Συγκεκριμένα, είναι 
σημαντικό να γνωρίζει η Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ενέργειες γίνονται από την κυβέρνηση, ώστε, όταν 
ενηλικιωθούν οι ανήλικοι ασυνόδευτοι μετανάστες, να επιτευχθεί η ορθή και λειτουργική ένταξή τους στην 
κοινωνία. Προς τούτο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών απάντησε πως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 
αιτητές ασύλου τοποθετούνται σε διάφορα προγράμματα που λειτουργούν ειδικά για τα συγκεκριμένα άτομα. 

 Προς τούτο, θα επιθυμούσα ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
τα ακόλουθα: 

1. Αρχικά, ποιος είναι ο επακριβής αριθμός των ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών ασύλου που έχουν 
ενταχθεί μέχρι στιγμής στα εν λόγω προγράμματα; 

2. Σε ποιους τομείς/δομές του κράτους έχουν ενταχθεί και ποια καθήκοντα έχουν αναλάβει; 

3. Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη με τη μέχρι τώρα εκτέλεση αυτής της πρακτικής που ακολουθεί και 
ποιοι στόχοι και χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη των ασυνόδευτων 
ανήλικων αιτητών ασύλου στην κυπριακή κοινωνία;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.302, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λεμεσού κ. Σταύρου Παπαδούρη 

 «Η μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού ολοκληρώθηκε τον 
Ιούνιο του 2019.  Λόγω του μεγάλου μεγέθους και της σημασίας του έργου, αναμέναμε ότι μετά το στάδιο της 
μελέτης θα ακολουθούσε έντονη δραστηριότητα υλοποίησης παράλληλα με ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών της Λεμεσού. 
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 Επειδή έχουν περάσει τρία χρόνια από την ολοκλήρωση της μελέτης και επειδή δεν έχουμε 
παρατηρήσει εμφανή σημεία προόδου στην υλοποίηση του εν λόγω έργου και επειδή μέχρι στιγμής δεν 
πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού για το σημαντικό αυτό έργο, παρακαλώ 
τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Ποια έργα ή δραστηριότητες σε σχέση με την υλοποίηση του έργου έχουν γίνει μέχρι στιγμής ή 
ευρίσκονται σε εξέλιξη και ποια έργα προγραμματίζονται στο άμεσο μέλλον; 

2. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου μέχρι το 2030; 

3. Έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι προς ολοκλήρωση του έργου; 

4. Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου και λόγω του ότι εμπλέκονται πολλοί οργανισμοί εκτός από το 
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, όπως οι δήμοι της πόλης της Λεμεσού, το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως και άλλοι, ο συντονισμός αναμένεται να παρουσιάσει πολλές προκλήσεις.  
Υπάρχει συντονιστής ή διευθυντής του έργου και, εάν ναι, ποιος είναι; 

5. Είναι γνωστόν ότι η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του υπουργείου, η οποία διαδραματίζει κομβικό 
ρόλο στην υλοποίηση όλων των ΣΒΑΚ σε όλη την Κύπρο, είναι σοβαρά υποστελεχωμένη εδώ και 
αρκετό καιρό.  Ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει το υπουργείο προς επίλυση του προβλήματος; 

6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει τη σημασία εκστρατειών ενημέρωσης και προβολής (marketing) των 
πλεονεκτημάτων του ΣΒΑΚ.  Οι εκστρατείες αυτές θα έπρεπε να είχαν αρχίσει παράλληλα με την 
εκπόνηση της μελέτης το 2017, όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο.  Πού οφείλεται 
η καθυστέρηση και πότε θα αρχίσει η εκστρατεία ενημέρωσης; 

7. Η διαβούλευση με τους πολίτες σε όλα τα στάδια του έργου κρίνεται απαραίτητη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Όμως, στην περίπτωση του ΣΒΑΚ Λεμεσού μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμιά διαβούλευση, η 
δε Επιτροπή Εμπλεκομένων Φορέων δεν έχει συνεδριάσει ούτε μια φορά.  Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια 
για τη διοργάνωση της διαβούλευσης και πότε θα αρχίσει να λειτουργεί όπως προβλέπεται;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.303, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2022, των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου, 
Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Αμμοχώστου και 

Λάρνακας, αντίστοιχα   

 «Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Από πού προέρχεται το κονδύλι για την κάλυψη της περίθαλψης και άλλων ιατρικών αναγκών (π.χ. 
γεννήσεις) των αιτητών πολιτικού ασύλου;  Παρακαλούμε όπως δοθεί αναλυτική κατάσταση με τα ποσά 
που δαπανήθηκαν για τα έτη 2020, 2021 και 2022. 

2. Ποια είναι η ιδιαίτερη μεταχείριση που πιθανόν να λαμβάνουν στα νοσηλευτήρια οι αιτητές πολιτικού 
ασύλου σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.304, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Νίκου Κέττηρου  

 «Το πολεοδομικό έργο ανάπλασης της πλατείας του δήμου Δρομολαξιάς αναμενόταν να ολοκληρωθεί 
τον Δεκέμβριο του 2021 περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε παρατάσεων είχαν εγκριθεί.  Ωστόσο, έξι μήνες 
μετά την πιο πάνω ημερομηνία το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η 
ταλαιπωρία όσων επηρεάζονται από τα έργα. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους 
της καθυστέρησης, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης των έργων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.305, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Σχετικά με την απόφαση για μετακίνηση και στέγαση των μαθητών που φοιτούν στο Μουσικό Γυμνάσιο 
Λάρνακας στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα, παρακαλούμε όπως ερωτηθεί ο αρμόδιος υπουργός και 
ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής: 

1. Διενεργήθηκαν μελέτες για τη μετακίνηση αυτή; 

2. Πόσο παιδαγωγικά ορθή είναι η συνύπαρξη μαθητών τριών τάξεων γυμνασίου, από τις οποίες κάποια 
παιδιά -της α΄ γυμνασίου- θα έρθουν από το δημοτικό, με μαθητές Λυκείου; 

3. Υπάρχει η απαραίτητη κτιριακή υποδομή για υποδοχή αυτών των παιδιών, όπως χώροι υγιεινής, 
αποδυτήρια, αίθουσες διδασκαλίας βάσει των προδιαγραφών (ηχομόνωση); 

4. Υπήρξε ενημέρωση και διαβούλευση πριν από τη λήψη αυτής της απόφασης με τη Σχολική Εφορεία 
Λάρνακας, τους οργανωμένους γονείς, τους καθηγητές και τους μαθητές; 
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5. Ποιες εναλλακτικές επιλογές υπήρχαν και εξετάστηκαν και ποιο το σκεπτικό λήψης αυτής της 
απόφασης;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.306, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Με αφορμή την καταγγελία που έλαβα αναφορικά με τη διακυβέρνηση της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ορειβασίας, Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Προσανατολισμού (ΚΟΜΟΑΑΠ), φέρω εις γνώσιν σας τα ακόλουθα: 

 Σε επιστολή, η οποία σας επισυνάπτεται για σκοπούς διευκόλυνσης, γίνεται αναφορά σε σωρεία 
παραβιάσεων από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΚΟΜΟΑΑΠ, οι οποίες άπτονται ζητημάτων διαφάνειας 
και σύγκρουσης συμφερόντων, που λειτουργούν εις βάρος της ανάπτυξης των αθλημάτων που εκπροσωπεί 
και κατ' επέκταση του φορολογούμενου πολίτη, δεδομένου ότι η ΚΟΜΟΑΑΠ υπάγεται στον Κυπριακό 
Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και χρηματοδοτείται από αυτόν. 

 Μετά από επικοινωνία μου με τον ΚΟΑ ενημερώθηκα πως οι εν λόγω καταγγελίες έχουν σταλεί προς 
διερεύνηση στην Επιτροπή Ελέγχου του οργανισμού. Όπως μου αναφέρθηκε, η Επιτροπή Ελέγχου 
απαρτίζεται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ και υπηρεσιακούς λειτουργούς. Ακολούθως, 
αρμόδιος λειτουργός του ΚΟΑ με πληροφόρησε πως την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε προγραμματισμένη 
συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, όπου θα ετίθετο προς συζήτηση το εν λόγω θέμα, η 
οποία ωστόσο αναβλήθηκε. 

 Δεδομένης της σοβαρότητας των καταγγελιών, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής: 

1. Είναι σε γνώση τους η υπό αναφορά καταγγελία; 

2. Έχουν δώσει οδηγίες για διερεύνηση της υπόθεσης και, εάν ναι, σε ποιους έχει ανατεθεί; Έχουν λάβει 
σχετικό πόρισμα; 

3. Έχουν εντοπιστεί παραβιάσεις σε σχέση με τους Κώδικες Δεοντολογίας και Χρηστής Διακυβέρνησης του 
ΚΟΑ, καθώς και της νομοθεσίας; 

 Επισημαίνεται πως ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό την ιδιότητά του ως Γενικού 
Εφόρου Σωματείων, Ιδρυμάτων και Ομοσπονδιών, ενημέρωσε ήδη τους ενδιαφερομένους πως δεν μπορεί να 
εξετάσει το παράπονό τους, καθότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.»  

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί 
στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό. 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.307, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα σχολικά κτίρια 
που θα φιλοξενήσουν τα θερινά σχολεία διαθέτουν υποδομές πρόσβασης για μαθητές με αναπηρίες.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.011.05.105, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Νίκου Κέττηρου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και έχω να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα όσον αφορά τα 
αναξιοποίητα καταστήματα σε Κυβερνητικούς Οικισμούς: 

2. Στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Παγκύπρια υπάρχουν 355 καταστήματα τα οποία διαχειρίζεται το 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.  Είναι γεγονός ότι κάποια από αυτά τα καταστήματα παραμένουν 
αναξιοποίητα, παρά το γεγονός ότι είναι μισθωμένα σε δικαιούχους πρόσφυγες, κάποιοι από τους 
οποίους πληρώνουν και τα ενοίκια.  Τα καταστήματα αυτά είναι 24 στην Επαρχία Λευκωσίας, οκτώ (8) 
στην Επαρχία Λάρνακας και πέντε (5) στην Επαρχία Λεμεσού. 

3. Με προφορικές και γραπτές συστάσεις προς τους μισθωτές ζητήθηκε η επαναλειτουργία των κλειστών 
καταστημάτων ή η επιστροφή τους στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε να περιληφθούν σε νέο 
διαγωνισμό προσφοράς και να μισθωθούν σε νέους δικαιούχους, οι οποίοι επιθυμούν να τα 
αξιοποιήσουν.   Ήδη στάλθηκαν προειδοποιητικές επιστολές σε όλους όσοι έχουν μισθωμένα 
καταστήματα, που είναι κλειστά, με τις οποίες καλούνται να τα λειτουργήσουν ή να τα παραδώσουν 
πίσω στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.  Από αυτά, έντεκα (11) επαναλειτούργησαν και τα 
υπόλοιπα τα κράτησαν κλειστά, χωρίς να τα παραδώσουν στο αρμόδιο Τμήμα.  Για τα καταστήματα που 
δεν λειτουργούν θα σταλεί εκ νέου επιστολή και, εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση, θα ζητηθεί από τον 
Γενικό Εισαγγελέα η ενεργοποίηση της διαδικασίας έξωσης. 
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4. Σημειώνεται ότι το ενοίκιο που καταβάλλεται από τους ενοικιαστές των καταστημάτων προκύπτει μέσα 
από διαδικασία διαγωνισμού προσφορών και αποτελεί ένα κριτήριο για τη μίσθωση των καταστημάτων. 

5. Τέλος αναφέρεται ότι καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να λειτουργούν όλα τα καταστήματα και 
να εξυπηρετούν το σκοπό κατασκευής τους, ο οποίος είναι το όφελος και η βοήθεια προς τους 
πρόσφυγες κατοίκους των Κυβερνητικών Οικισμών.  Γι’ αυτό έχουν τροποποιηθεί/εκσυγχρονιστεί τα 
κριτήρια μίσθωσης καταστημάτων και επιδιορθώνονται τα υποστατικά, ώστε να λειτουργούν ομαλά. 

6. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες.» 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη 
Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.096, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση που αφορά την Γέφυρα Σύνδεσης Βιομηχανικής Περιοχής 
Μεσόγης με τη Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:  

2. Το πιο πάνω έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αναθεώρησης της μελέτης, ώστε να επιλυθούν και 
τα επιπλέον προβλήματα που προκλήθηκαν λόγω των μεγάλων εκσκαφών που έγιναν και υπέσκαψαν 
παρακείμενο βιοτεχνικό υποστατικό. 

3. Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του 2022 και να υλοποιηθεί εντός του 2022-2023, υπό την 
προϋπόθεση ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα έχει τα απαιτούμενα κονδύλια. 

4. Η καθυστέρηση που προκλήθηκε στον αρχικό στόχο που τέθηκε για υλοποίηση του έργου εντός του 
2021-2022 οφείλεται στην προτεραιότητα που δίδεται στην προώθηση των μεγάλων έργων 
αυτοκινητοδρόμων που το Τμήμα Δημοσίων Έργων δεσμεύθηκε να προκηρύξει.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.120, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 

2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνας Νικολάου 

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

1.  Η παρατεταμένη ανομβρία που παρατηρήθηκε στην Κύπρο κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, 
η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μη ικανοποιητική αποθήκευση νερού στα φράγματα, επέβαλε την 
ανάγκη για δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού, με σκοπό την απεξάρτηση της 
παροχής πόσιμου νερού από τη βροχόπτωση, σε όλα τα μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα.  Στην 
Κύπρο σήμερα λειτουργούν οι ακόλουθες πέντε Μονάδες Αφαλάτωσης, οι οποίες έχουν τεράστια 
συμβολή στην επίλυση του υδατικού προβλήματος που μαστίζει τον τόπο μας: 

 Μονάδα Αφαλάτωσης  Δυναμικότητα  

 Δεκέλειας: 60.000 κυβικά μέτρα νερού / ημέρα 

 Λεμεσού (Επισκοπής):  40.000 κυβικά μέτρα νερού / ημέρα  

 Βασιλικού (ΑΗΚ): 60.000 κυβικά μέτρα νερού / ημέρα 

 Λάρνακας: 60.000 κυβικά μέτρα νερού / ημέρα 

 Πάφου: 15.000 κυβικά μέτρα νερού / ημέρα 

2.  Όλες οι Μονάδες Αφαλάτωσης, πλην της Μονάδας στον Βασιλικό, η οποία λειτουργεί με ειδική 
Συμφωνία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), κατασκευάζονται με τη μέθοδο της 
αυτοχρηματοδότησης μετά από σχετικό διαγωνισμό που προκηρύσσεται από το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ).  Τα 
Συμβόλαια είναι τύπου BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) και οι Εργολάβοι/Επενδυτές 
(Ανάδοχοι) που αναλαμβάνουν την κατασκευή των Μονάδων, επωμίζονται όλα τα έξοδα για την 
κατασκευή των έργων πολιτικής μηχανικής, την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού και γενικά την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση των έργων.  
Ακολούθως, οι Ανάδοχοι λειτουργούν τις Μονάδες με δικά τους έξοδα για συγκεκριμένη περίοδο, η 
οποία κυμαίνεται από 20 με 25 χρόνια, κατά την οποία πωλούν το παραγόμενο νερό στο ΤΑΥ, σε 
καθορισμένη τιμή, με βάση την οποία κέρδισαν τον Διαγωνισμό, αναπροσαρμοζόμενη σύμφωνα με τους 
δείκτες Εργατικών και Ενέργειας.  Ακολούθως το ΤΑΥ μεταφέρει και πωλεί το αφαλατωμένο νερό στους 
παροχείς νερού ύδρευσης (ή εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού), όπως είναι τα Συμβούλια 
Υδατοπρομήθειας, οι Δήμοι και οι άλλες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τους περί της 
Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, Τέλη ή Άλλα Χρηματικά Ανταλλάγματα) Κανονισμούς του 
2017 έως 2021.  Πληροφορίες σχετικά με τα Συμβόλαια της κάθε Μονάδας Αφαλάτωσης 
παρουσιάζονται ακολούθως: 

 (α) Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας: 
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  Η Σύμβαση για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας ανατέθηκε το 1996, κατόπιν 
προσφορών, στην Κοινοπραξία CARAMONDANI BROS LTD και CARAMONDANI 
DESALINATION PLANTS LTD.  Η Μονάδα λειτούργησε τον Απρίλιο του 1997 με αρχική 
δυναμικότητα 40.000 κυβικών μέτρων νερού ανά ημέρα και εξαγοράστηκε από το Κράτος το 
2005, κάνοντας χρήση σχετικού όρου του Συμβολαίου. Ακολούθως, το ΤΑΥ προχώρησε στην 
προκήρυξη διαγωνισμού για την “Ανακαίνιση, Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας και 
Πώληση νερού στο ΤΑΥ” για περίοδο 20 ετών.  Η Σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία 
CARAMONDANI DESALINATION PLANTS LTD.  Η Μονάδα, η οποία ανακαινίστηκε το 2005, 
ξεκίνησε την 20ετή περίοδο λειτουργίας της τον Μάιο του 2007.  Η Σύμβαση αναμένεται να λήξει 
τον Μάιο του 2027.  Από τον Ιούλιο του 2008, η δυναμικότητα αυξήθηκε κατά 10.000 κυβικά 
μέτρα νερού ανά ημέρα και από τον Απρίλιο του 2009, η δυναμικότητα αυξήθηκε κατά ακόμα 
10.000 κυβικά μέτρα νερού ανά ημέρα, με τη συνολική δυναμικότητα σήμερα να ανέρχεται στις 
60.000 κυβικά μέτρα νερού ανά ημέρα.  Η Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας καλύπτει τις 
υδρευτικές ανάγκες της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και μέρος των υδρευτικών αναγκών της 
Λάρνακας. 

 (β) Μονάδα Αφαλάτωσης Λεμεσού (Επισκοπής): 

  Η Σύμβαση για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας, υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2009.  
Ανάδοχος είναι η Κοινοπραξία Μ.Ν. LIMASSOL WATER CO LTD, που αποτελείται από τις 
εταιρείες MEΚΟRΟT (Ισραήλ) και NETCOM (Κύπρος).  Η Σύμβαση προνοεί 20ετή λειτουργία, η 
οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 και αναμένεται να λήξει τον Ιούλιο του 2032.  Η Μονάδα ήταν 
κυρίως σε εφεδρεία έως το τέλος του 2015.  Η δυναμικότητα της Μονάδας είναι 40.000 κυβικά 
μέτρα νερού ανά ήμερα με δυνατότητα επέκτασης στα 60.000 κυβικά μέτρα νερού ανά ημέρα.  Η 
Μονάδα Αφαλάτωσης Λεμεσού μπορεί να καλύψει μέρος των υδρευτικών αναγκών της Επαρχίας 
Λεμεσού. 

 (γ) Μονάδα Αφαλάτωσης ΑΗΚ Βασιλικού: 

  Η Συμφωνία αγοράς αφαλατωμένου νερού από τη Μονάδα Αφαλάτωσης Βασιλικού υπογράφηκε 
μεταξύ ΤΑΥ και ΑΗΚ, τον Φεβρουάριο του 2010 και είναι διάρκειας 20 χρόνων.  Παρόλο που η 
20ετής περίοδος ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013, η Μονάδα βρισκόταν σε κατάσταση εφεδρείας 
μέχρι το τέλος του 2015.  Η Συμφωνία αναμένεται να λήξει τον Ιούλιο του 2033.  Η Μονάδα είναι 
δυναμικότητας 60.000 κυβικών μέτρων νερού ανά ημέρα και μπορεί να καλύψει τις υδρευτικές 
ανάγκες κοινοτήτων της Επαρχίας Λεμεσού, ενώ τροφοδοτεί τον αγωγό Χοιροκοιτίας-
Αμμοχώστου, μέσω της Δεξαμενής Επεξεργασμένου Νερού του Διυλιστηρίου Χοιροκοιτίας. 

 (δ) Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας: 

  Η Σύμβαση για την Κατασκευή και Λειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης Λάρνακας, ανατέθηκε 
το 1999 στην Κοινοπραξία LARNACA WATER PARTNERS (Κοινοπραξία των εταιρειών IDE και 
OCEANA από το Ισραήλ).  Η Σύμβαση ήταν 10ετής και η Μονάδα λειτούργησε τον Ιούνιο του 
2001 με δυναμικότητα 52.000 κυβικών μέτρων νερού ανά ημέρα.  Τον Ιανουάριο του 2009, η 
δυναμικότητα της Μονάδας αυξήθηκε κατά 10.000 κυβικά μέτρα νερού ανά ημέρα και ανήλθε στα 
62.000 κυβικά μέτρα νερού ανά ημέρα.  Η Σύμβαση έληξε τον Ιούλιο του 2011, οπότε η Μονάδα 
περιήλθε στην κυριότητα του Κράτους.  Το ΤΑΥ προχώρησε στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού 
και η νέα συμφωνία για “Ανακαίνιση και Λειτουργία της Μονάδας” υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 
2012, με την Κοινοπραξία Μ.Ν. LARNACA DESALINATION CO LTD (Κοινοπραξία των εταιρειών 
Mekorot από το Ισραήλ και Netcom από την Κύπρο).  Η 25ετής περίοδος ξεκίνησε τον Ιούλιο του 
2015 και αναμένεται να λήξει τον Ιούνιο του 2040.  Η Μονάδα βρισκόταν κυρίως σε κατάσταση 
εφεδρείας έως το τέλος του 2015.  Η δυναμικότητα της Μονάδας ανέρχεται σήμερα στις 60.000 
κυβικά μέτρα νερού ανά ημέρα.  Η Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας καλύπτει σήμερα, σε μεγάλο 
βαθμό, τις ανάγκες των Επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας. 

 (ε) Μονάδα Αφαλάτωσης Πάφου: 

  Η Σύμβαση για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2019.  
Ανάδοχος είναι η εταιρεία CARAMONDANI DESALINATION PLANTS LTD.  Η Σύμβαση προνοεί 
την 25ετή λειτουργία της Μονάδας.  Η λειτουργία της Μονάδας ξεκίνησε τον Μάιο του 2021.  Η 
Μονάδα είναι δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων νερού ανά ημέρα και συμβάλλει σημαντικά 
στην κάλυψη των αναγκών της Επαρχίας Πάφου. 

3. Σημειώνεται ότι οι Ανάδοχοι των πιο πάνω Συμβάσεων έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία και 
συντήρηση των Μονάδων, εφαρμόζοντας τους Όρους της Άδειας Λειτουργίας και Απόρριψης της Άλμης 
και τηρώντας τα Σχέδια Ασφάλειας, σύμφωνα με όλες τις σχετικές Νομοθεσίες του Κράτους.  Περαιτέρω, 
το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, διασφαλίζει με συνεχή μηχανισμό δειγματοληψιών, την ποιότητα του 
παραγόμενου αφαλατωμένου νερού. 
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4. Σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των επιπτώσεων των Μονάδων Αφαλάτωσης στα θαλάσσια ύδατα, 
το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του ΥΓΑΑΠ είχε προβεί σε συστηματική έρευνα μετά από την 
έναρξη των εργασιών των Μονάδων Αφαλάτωσης Δεκέλειας και Λάρνακας, η οποία διήρκεσε για μία 
σειρά ετών, με σκοπό να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της απόρριψης της άλμης στους θαλάσσιους 
οργανισμούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, διαφάνηκε ότι η επίδραση της άλμης στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής ενδιαφέροντος είναι μειωμένης έκτασης και έντασης και 
περιορίζεται μόνο γύρω από τον αγωγό εξαγωγής.  Για παράδειγμα, στη θαλάσσια περιοχή Δεκέλειας 
όπου απορρίπτεται η άλμη σε βάθος περίπου 3,8 μέτρων και σε απόσταση από την ακτή 168 μέτρων 
περίπου, έχει παρατηρηθεί αυξημένη αλατότητα πέραν της κανονικής, σε μια περιορισμένη περιοχή, 
γύρω από το σημείο εξαγωγής της άλμης και σε μικρότερο βαθμό σε απόσταση 100 μέτρων.  
Παρόμοιου είδους επιπτώσεις παρατηρήθηκαν και στην περιοχή απόρριψης της άλμης στη Μονάδα 
Αφαλάτωσης Λάρνακας.  Με βάση τα διαχρονικά αποτελέσματα, καθορίστηκαν αυστηρότερες 
προϋποθέσεις τοποθέτησης αγωγών απόρριψης της άλμης, όπως για παράδειγμα μεγαλύτερο βάθος 
νερού για αύξηση ικανοποιητικής διασποράς άλμης και πολυσημειακός αγωγός απόρριψης.  
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι σε μεμονωμένες περιπτώσεις έχει καταγραφεί η παρουσία διάφορων στερεών 
υλικών, όπως ανθρακίτης και άλλα αιωρούμενα στερεά υλικά, τα οποία υποβαθμίζουν το τοπικό 
θαλάσσιο περιβάλλον.  Για αντιμετώπιση του προβλήματος, καταβάλλεται προσπάθεια από το Τμήμα 
Περιβάλλοντος του ΥΓΑΑΠ για έκδοση Αδειών Απόρριψης Αποβλήτων για όλες τις Μονάδες 
Αφαλάτωσης. 

5.  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.176, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 

2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

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

(α) Το ενδεχόμενο χάραξης διαβάσεων στον ποταμό Διάριζο, είχε συζητηθεί σε σύσκεψη των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών των Υπουργείων Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος το 2011, υπό την προεδρία του τότε Έπαρχου Πάφου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, 
αποφασίστηκε η προώθηση της κατασκευής δύο γεφυριών, ενός στην περιοχή Μαμώνια-Αρχιμανδρίτα 
και άλλου στην περιοχή Νικόκλεια-Κούκλια, νοουμένου ότι θα εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες 
άδειες, συμπεριλαμβανομένης και της Περιβαλλοντικής. 

(β) Σε ό,τι αφορά το σημείο στην περιοχή του Μοναστηριού του Αγίου Σάββα, σύμφωνα με σχετική 
πληροφόρηση που έλαβε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, συνεργείο της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου προέβη στις 8 
Φεβρουαρίου 2022, σε βελτιωτικές εργασίες για σκοπούς διάνοιξης προσπέλασης και διάβασης του 
ποταμού, ως άμεση άλλα προσωρινή λύση. Τονίζεται ότι, η προώθηση του αιτήματος για μελέτη και 
κατασκευή γέφυρας στο υπό αναφορά σημείο, προϋποθέτει την άρση των επεμβάσεων από ιδιώτες και 
την αποκατάσταση των παραποτάμιων ζημιών. Για τον λόγο αυτό, το ΤΑΥ έχει απευθυνθεί στην 
Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, ζητώντας τη σύγκληση σύσκεψης, με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων τμημάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, ώστε να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν τα πιο πάνω θέματα. 

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.177, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 

2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

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

(α) Η Κοινότητα Τραχυπέδουλας περιλαμβάνεται στις κοινότητες της κοιλάδας Διαρίζου, στις οποίες είχε 
αποφασιστεί η εφαρμογή σχεδίου αρδευόμενου αναδασμού. Σημειώνεται ότι, παρόλο που οι εργασίες 
αναδασμού είχαν ολοκληρωθεί, εντούτοις τα αρδευτικά έργα της περιοχής δεν κατασκευάστηκαν, λόγω 
των δύσκολων δημοσιονομικών συνθηκών, καθώς επίσης και της σημαντικής πληθυσμιακής 
αποψίλωσης των κοινοτήτων που καταγράφεται από το 2007 μέχρι και σήμερα. 

(β) Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά και σε συνέχεια σχετικών οδηγιών μου, το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εκπονεί στο παρόν 
στάδιο Διαχειριστική Μελέτη για την ενίσχυση των υδατικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής Πόλης 
Χρυσοχούς, Τηλλυρίας και άλλων επιλεγμένων κοινοτήτων της επαρχίας Πάφου (Σύμβαση με αρ. Υ.Π. 
06/2021), στις οποίες περιλαμβάνεται και η περιοχή των κοινοτήτων της κοιλάδας Διαρίζου. Η 
Διαχειριστική Μελέτη αποσκοπεί, μεταξύ άλλων: 

 (i) στην καταγραφή των υδατικών αναγκών της περιοχής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
μελλοντικές καταναλώσεις,  
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 (ii) στην αξιολόγηση προτάσεων για εκτέλεση έργων που έχουν κατά καιρούς προταθεί στο ΤΑΥ,  

 (iii) στην ανάλυση και σύγκριση εναλλακτικών έργων και 

 (iv) στην ανάδειξη των βέλτιστων επιλογών, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ανταποδοτικότητα, 
τη δυνατότητα υλοποίησης, την περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική διάσταση και τη 
συμβατότητα με θέματα υδατικής πολιτικής. 

(γ) Η Διαχειριστική Μελέτη προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους και στα αποτελέσματά της 
αναμένεται να περιλαμβάνονται και εισηγήσεις για εναλλακτικά έργα υποδομής, με σκοπό την 
ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών των κοινοτήτων της κοιλάδας Διαρίζου, συμπεριλαμβανομένης 
και της Κοινότητας Τραχυπέδουλας. 

(δ) Σημειώνεται ότι, ο Ανάδοχος της Σύμβασης έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Τραχυπέδουλας για συζήτηση των προβλημάτων, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη στη 
Μελέτη. 

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.186, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 

2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

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

(α) Η Κοινότητα Αρμίνου περιλαμβάνεται στις κοινότητες της κοιλάδας Διαρίζου, στις οποίες είχε 
αποφασιστεί η εφαρμογή σχεδίου αρδευόμενου αναδασμού. Σημειώνεται ότι, παρόλο που οι εργασίες 
αναδασμού είχαν ολοκληρωθεί, εντούτοις τα αρδευτικά έργα της περιοχής δεν κατασκευάστηκαν, λόγω 
των δύσκολων δημοσιονομικών συνθηκών, καθώς επίσης και της σημαντικής πληθυσμιακής 
αποψίλωσης των κοινοτήτων που καταγράφεται από το 2007 μέχρι και σήμερα. 

(β) Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά και σε συνέχεια σχετικών οδηγιών μου, το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εκπονεί στο παρόν 
στάδιο Διαχειριστική Μελέτη για την ενίσχυση των υδατικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής Πόλης 
Χρυσοχούς, Τυλληρίας και άλλων επιλεγμένων κοινοτήτων της επαρχίας Πάφου (Σύμβαση με αρ. Υ.Π. 
06/2021), στις οποίες περιλαμβάνεται και η περιοχή των κοινοτήτων της κοιλάδας Διαρίζου.  Η 
Διαχειριστική Μελέτη αποσκοπεί, μεταξύ άλλων: 

 (i) στην καταγραφή των υδατικών αναγκών της περιοχής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
μελλοντικές καταναλώσεις,  

 (ii) στην αξιολόγηση προτάσεων για εκτέλεση έργων που έχουν κατά καιρούς προταθεί στο ΤΑΥ,  

 (iii) στην ανάλυση και σύγκριση εναλλακτικών έργων και 

 (iv) στην ανάδειξη των βέλτιστων επιλογών, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ανταποδοτικότητα, 
τη δυνατότητα υλοποίησης, την περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική διάσταση και τη 
συμβατότητα με θέματα υδατικής πολιτικής. 

(γ) Η Διαχειριστική Μελέτη προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους και στα αποτελέσματά της 
αναμένεται να περιλαμβάνονται και εισηγήσεις για εναλλακτικά έργα υποδομής, με σκοπό την 
ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών των κοινοτήτων της κοιλάδας Διαρίζου, συμπεριλαμβανομένης 
και της Κοινότητας Αρμίνου. 

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.» 

Απάντηση ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης 
Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.197, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου  

  «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας διαβιβάζω την σχετική απάντηση της αστυνομίας: 

 “Το πρόβλημα της υποστελέχωσης στην Αστυνομία είναι γνωστό και καταβάλλονται συνεχείς 
προσπάθειες από την Ηγεσία για την αντιμετώπισή του. 

2. Το πρόβλημα της στελέχωσης των σταθμών της υπαίθρου είναι αλληλένδετο με την γενικότερη 
υποστελέχωση στην Αστυνομία και καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες από την Ηγεσία για την αντιμετώπισή 
του. 

3. Μετά από μελέτη των καθηκόντων και των αναγκών κάθε Τμήματος/Μονάδας/Υπηρεσίας της 
Αστυνομίας έχουμε προβεί σε σχετική ανακατανομή του αριθμού μελών, ώστε να καλυφθούν κατά το δυνατό τα 
οποιαδήποτε κενά.  Είναι γενικά παραδεκτό ότι η παγοποίηση των προσλήψεων κατά τα έτη 2013-2017, οι 
συνεχείς αφυπηρετήσεις και παραιτήσεις, οι νέες ανάγκες που δημιουργούνται, σε συνδυασμό με την μεγάλη 
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διάρκεια της εκπαίδευσης των νεοπροσληφθέντων αστυνομικών, η οποία ανέρχεται σε τρία (3) χρόνια, 
δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες για επίτευξη της πλήρους στελέχωσης των σταθμών 
υπαίθρου. 

4. Ο αριθμός των κενών θέσεων στην Αστυνομία σήμερα ανέρχεται στις 681 και γίνονται όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για κάλυψή τους μέσω των διαδικασιών προσλήψεων.  Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε 
εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης Αστυνομικών και Ειδικών Αστυνομικών, η οποία βρίσκεται στο στάδιο όπου 
έχουν διενεργηθεί οι εξετάσεις των ψυχομετρικών τεστ.  Στις εν λόγω εξετάσεις έχουν παρακαθίσει 368 
υποψήφιοι για θέσεις Αστυνομικών και 89 υποψήφιοι για θέσεις Ειδικών Αστυνομικών.  Επειδή, όπως είναι 
αναμενόμενο, δεν θα καλυφθούν όλες οι υφιστάμενες κενές θέσεις, θα προχωρήσουμε με νέα προκήρυξη το 
συντομότερο δυνατόν.  Με την ολοκλήρωση των εν λόγω προσλήψεων θα υπάρξει μεγαλύτερη ευχέρεια στην 
Ηγεσία της Αστυνομίας για αντιμετώπιση των κενών που υπάρχουν. 

5. Επιπρόσθετα, μέσω του έργου της αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας, το οποίο εντάσσεται στις 
προτεραιότητες της Κυβέρνησης και βρίσκεται σε εξέλιξη με ορίζοντα αποπεράτωσης το 2025, η Αστυνομία 
προωθεί την επαναξιολόγηση της οργανωτικής της δομής και λειτουργίας, ώστε να καταστεί πιο 
αποτελεσματική με την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και του προσωπικού.  Η ορθότερη διαχείριση και 
ανακατανομή του προσωπικού θα συντελέσει τα μέγιστα στην πλήρη επιχειρηματική επάρκεια και των 
σταθμών της υπαίθρου. 

6. Παρά την όποια υποστελέχωση, τα εν ενεργεία μέλη εργάζονται με φιλότιμο, ευσυνειδησία, αφοσίωση 
και υψηλό αίσθημα ευθύνης προς την επίτευξη της αποστολής της Αστυνομίας, την ασφάλεια του πολίτη και 
της κοινωνίας γενικότερα, κατορθώνοντας σημαντικές επιτυχίες και επιφέροντας πλήγματα κατά του 
εγκλήματος και των παρανομούντων.”.»   

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.209, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2022, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη 

 «Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα: 

2. Η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προβλέπει μεταβατική περίοδο που θα διαρκέσει μέχρι 
την αποφοίτηση των πρωτοετών φοιτητών του ΑΞΙΚ του ακαδημαϊκού έτους 2021-22. 

3. Η Συμφωνία για εγκατάσταση Σχολής του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, στο πλαίσιο της οποίας θα ενταχθεί και το 
ΑΞΙΚ, έγινε μεταξύ του Δήμου Πάφου και του ΤΕΠΑΚ.  Για τα θέματα αυτά (φοιτητική εστία, προθεσμίες 
για υλοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων, κ.τ.λ.) θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις από το ΤΕΠΑΚ. 

4. Στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΠΑΝ και ΤΕΠΑΚ προβλέπεται ότι, στη συνέχεια, το ΤΕΠΑΚ θα 
προετοιμάσει νέα εκσυγχρονισμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας 
προγράμματα σπουδών. 

5. Η εισαγωγή φοιτητών στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών του ΑΞΙΚ θα συνεχιστεί για φέτος, όπως 
και για τα επόμενα χρόνια με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων.  Οι φοιτητές 
που θα εισαχθούν στο ΑΞΙΚ τον Σεπτέμβριο του 2022 έχουν ειδοποιηθεί εκ προοιμίου για το ενδεχόμενο 
το ΤΕΠΑΚ να μεταβάλει στη διάρκεια των σπουδών τους ορισμένα δεδομένα.» 

Απάντηση ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.243, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην πιο πάνω ερώτηση από το αρμόδιο Τμήμα, τη 
Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, είναι η ακόλουθη: 

2. Ο Σύνδεσμος Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας υπέβαλε αίτηση στο Υπουργείο Υγείας, στα 
πλαίσια του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, βάσει του 
Κανονισμού 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος 
(ΥΓΟΣ), με την οποία ζητούσε όπως τους παραχωρηθεί κρατική ενίσχυση ύψους €37.583 για τα 
προγράμματα που παρέχουν. 

3. Βάσει του Άρθρου 5.5 του Σχεδίου, μπορεί να δοθεί κρατική χορηγία σε πρόγραμμα Φορέα ο οποίος 
“δεν τηρεί αναξιοποίητες καταθέσεις, όπως ορίζονται σε καθαρά μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο 
Παράρτημα Β) που να ξεπερνούν το 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών του προηγούμενου έτους, 
για όλα τα προγράμματά του που έτυχαν επιχορήγησης στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων.  
Σε περίπτωση που οι αναξιοποίητες καταθέσεις, σαν ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών του 
προηγούμενου έτους, ξεπερνούν το όριο του πιο πάνω κριτηρίου, τότε η αίτηση απορρίπτεται.  Σε 
περίπτωση που οι αναξιοποίητες καταθέσεις δεν ξεπερνούν το 40% των πραγματοποιηθεισών 
δαπανών του προηγούμενου έτους, τότε το ύψος της χορηγίας που θα λάμβανε ο Φορέας, σε 
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περίπτωση μη ύπαρξης αναξιοποίητων καταθέσεων, δύναται να μειώνεται στη βάση μετρήσιμων 
κριτηρίων, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες του Φορέα.  Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, ο 
Φορέας δικαιούται να έχει επαρκές αποθεματικό για σκοπούς αγοράς/ανέγερσης/επέκτασης κτιρίων για 
στέγαση προγραμμάτων τα οποία θεωρούνται αναγκαία από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Υγείας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο ο οποίος κρίνεται δικαιολογημένος από τον Υπουργό Υγείας και 
να εγκριθεί για την παροχή κρατικής ενίσχυσης.  Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι η αναγνώριση της 
προσφοράς του Φορέα”. 

4. Κατόπιν εξέτασης των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Συνδέσμου, με βάση το Άρθρο 5.5, 
διαφάνηκε ότι ο Σύνδεσμος διατηρούσε αναξιοποίητες καταθέσεις που ανέρχονται στις €47.658, 
ποσοστό πέραν του 40%.  Παρόλα αυτά, ο Υπουργός Υγείας ενέκρινε την κατ’ εξαίρεση παραχώρηση 
κρατικής ενίσχυσης ύψους €10.000. 

5. Συνεπώς, όταν προκηρυχθεί το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ, βάσει του Κανονισμού 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού 
Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) για το έτος 2022, ο Σύνδεσμος μπορεί να υποβάλει αίτηση, η οποία 
θα εξεταστεί με βάση τα τροποποιημένα κριτήρια του Σχεδίου. 

6. Το Υπουργείο Υγείας με βάση Πρόταση που υπέβαλε στις 26/05/22 στο Υπουργικό Συμβούλιο έχει 
τροποποιήσει το ποσοστό του 40% των αναξιοποίητων καταθέσεων στο 60%, ώστε να δίδεται η 
ευχέρεια στους Φορείς να διαθέτουν επαρκείς πιστώσεις για κάλυψη των δαπανών του παρόντος έτους 
για τα λειτουργικά τους έξοδα. 

7. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινήσεων, παραμένω στην διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.248, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. 

Χρίστου Ορφανίδη 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι, σύμφωνα με 
πληροφόρηση που εξασφαλίστηκε από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, από τον Ιούλιο του 2017 που 
ψηφίστηκε ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017 (Ν. 99(Ι)/2017), στον οποίο προβλέπονται πιο αυστηρά εξώδικα πρόστιμα, η Υπηρεσία λειτουργεί 
κεντρικό σύστημα παρακολούθησης των εξωδίκων βάσει του οποίου προκύπτουν τα πιο κάτω στοιχεία: 

(α) Από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί συνολικά 718 εξώδικα με τα συνολικά πρόστιμα να 
ξεπερνούν τα €2.300,000. 

(β) Από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι τον Νοέμβριο του 2019, οπότε το κλιμάκιο πάταξης της λαθροθηρίας του 
Αρχηγείου Αστυνομίας ανέστειλε τη λειτουργία του, το εν λόγω κλιμάκιο κατήγγειλε 74 υποθέσεις 
λαθροθηρίας. 

(γ) Από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα η Αστυνομία έχει καταγγείλει 13 υποθέσεις λαθροθηρίας, ενώ 
έχουν καταγγελθεί 11 υποθέσεις κατόπιν συνεργασίας της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με την 
Αστυνομία και 293 υποθέσεις έχουν καταγγελθεί από μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. 

2. Τέλος επισημαίνεται ότι όλες οι υποθέσεις λαθροθηρίας καταγγέλλονται στους κατά τόπους 
Αστυνομικούς Σταθμούς, όπου ο Εξεταστής Αστυνομικός της κάθε υπόθεσης, αφού μελετήσει τα γεγονότα, 
καταγράφει τα αδικήματα που έχει διαπράξει ο καταγγελλόμενος και βάσει των αδικημάτων εκδίδει το σχετικό 
εξώδικο πρόστιμο.» 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη 
Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.253, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:  

 Κατά καιρούς υποβάλλονται στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αιτήματα από 
Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια των επαρχιών της Κύπρου για απαλλοτρίωση ετοιμόρροπων οικοδομών, που 
είναι κηρυγμένες σε αρχαία Μνημεία Δεύτερου Πίνακα (Β΄), από το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οι οποίες αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω του ότι 
είτε οι ιδιοκτήτες αυτών των οικοδομών αδιαφορούν ή αρνούνται να τις συντηρήσουν ή να τις πουλήσουν σε 
άλλους που θα ενδιαφέρονταν να τις αξιοποιήσουν για ιδιοκατοίκηση ή για εμπορική εκμετάλλευση, είτε ο 
ιδιοκτήτης τους απεβίωσε και οι κληρονόμοι δεν ενδιαφέρονται για την ανοικοδόμηση και συντήρησή τους. 

2. Η απαλλοτρίωση των επικίνδυνων/ετοιμόρροπων οικοδομών συνιστά μια δαπανηρή και χρονοβόρα 
διαδικασία, για την οποία δεν υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι. 
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3. Στις περιπτώσεις που ο ιδιόκτητης βρίσκεται εν ζωή αλλά αρνείται να προβεί σε συντήρηση του αρχαίου 
μνημείου, η άμεση και συστηματική εφαρμογή των άρθρων 15Γ και 15Ε του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου, 
όπου προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου στους ιδιοκτήτες, στην περίπτωση που δεν λάβουν μέτρα 
για τις επικίνδυνες οικοδομές ενώ έχουν ειδοποιηθεί γραπτώς σχετικά, είναι το πιο ενδεδειγμένο μέτρο για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος.  Σημειώνεται ότι με την Οδηγία 2/2020 του Υπουργού Εσωτερικών, δίνονται 
οδηγίες στις Αρμόδιες Οικοδομικές Αρχές για τα ενδεικτικά κριτήρια υπολογισμού του ύψους του 
επιβαλλόμενου προστίμου (τα ποσά των προστίμων καθορίστηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εσωτερικών) σύμφωνα με το άρθρο 15Ε του προαναφερθέντος Νόμου, ώστε να μην υπάρχει 
κίνδυνος να κατηγορηθούν για αυθαίρετη ή άνιση συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες. 

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου, 2021, υπό την προεδρία μου, 
συνάντηση με θέμα τη λήψη μέτρων σε σχέση με ετοιμόρροπες ή/και εγκαταλειμμένες οικοδομές που είναι 
κηρυγμένες ως αρχαία μνημεία.  Στη συνάντηση αυτή έχουν παραστεί λειτουργοί του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ο 
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ο Αν. Έπαρχος Λευκωσίας, ο Επαρχιακός Επόπτης (Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας), Ανώτερος 
Κτηματολογικός Λειτουργός του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η Προϊσταμένη του Κλάδου 
Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως καθώς και υπηρεσιακοί 
από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

 Στην υπό αναφορά συνάντηση, μετά από ανταλλαγή απόψεων, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 (i) Το Υπουργείο Εσωτερικών θα προωθήσει τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμου, με τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η επιβολή εμπράγματου βάρους (μέμο) στους 
τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων, όταν οι ιδιοκτήτες δεν καταβάλλουν το διοικητικό πρόστιμο που τους 
επιβάλλεται ή όταν αναγκαστικά το κόστος για να καταστούν ασφαλείς οι οικοδομές το επωμίζονται οι 
αρχές, 

 (ii) Οι αρμόδιες οικοδομικές αρχές θα πρέπει να επιβάλουν, εκεί που απαιτείται, διοικητικό πρόστιμο, 
όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2/2020 του Υπουργού Εσωτερικών και 

 (iii) Οι Επαρχιακές Διοικήσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα προβαίνουν σε 
επιθεώρηση των οικοδομών που έχουν κηρυχθεί αρχαία μνημεία και θα καθορίζουν ποιες από αυτές 
είναι επικίνδυνες/ετοιμόρροπες για την ασφάλεια του κοινού, ώστε να ληφθούν μέτρα.  Συγκεκριμένα, ο 
Πολιτικός Μηχανικός της κάθε Επαρχιακής Διοίκησης θα προβαίνει σε σχετική διάγνωση και το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων θα καθορίζει τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν.  Στις περιπτώσεις που θα εντοπιστούν 
και οι ιδιοκτήτες δεν θα ανταποκρίνονται, ο Έπαρχος θα εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων να προχωρεί στις αναγκαίες ενέργειες (εργασίες αποκατάστασης του 
ακινήτου).  Τα μέτρα θα λαμβάνονται είτε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων είτε από το Τμήμα Δημοσίων 
Έργων, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και εκεί όπου αυτό δεν είναι εφικτό θα 
ανατίθενται σε ιδιώτες. 

5. Για να εξασφαλιστεί έγκριση ποσού για έναρξη εργασιών σε οικοδομές που χρήζουν άμεσης 
συντήρησης σε Δήμους/Κοινότητες, θα πρέπει να υποβληθεί συγκεκριμένο αίτημα στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και 
μετά να γίνει η εκτίμηση του κόστους από τον Τομέα Επιμετρήσεων του Τμήματος Δημοσίων Έργων.  
Ακολούθως, εγκρίνεται η χορήγηση του 50% του εκτιμηθέντος ποσού (προβλεπόμενη διαδικασία), βάσει του 
άρθρου 8(2) του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, για να καταστεί δυνατή η διενέργεια των εργασιών. 

 Σε ό,τι αφορά στις επικίνδυνες οικοδομές στο Δήμο Λευκάρων που είναι κηρυγμένες αρχαία μνημεία και 
οι οποίες χρήζουν αποκατάστασης, με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβα από το αρμόδιο Τμήμα, το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι παρόλο που ο υπό αναφορά Δήμος από το Φεβρουάριο του 
2021 έχει ενώπιόν του μια ολοκληρωμένη μελέτη και ευνοϊκά οικονομικά κίνητρα για υλοποίησή της εντούτοις 
δεν έχει ακόμη προβεί σε εργασίες στήριξης ετοιμόρροπων/επικίνδυνων οικοδομών, ως η μόνη αρχή που 
μπορεί να εισέλθει σε ιδιωτική ιδιοκτησία. 

 Σημειώνεται εκ νέου ότι στις περιπτώσεις όπου ο Δήμος δεν μπορεί να καταβάλει το ποσό που αποτελεί 
τη συνεισφορά του για τις εργασίες στήριξης των οικοδομών (50% του συνολικού κόστους), τότε αυτή η 
δαπάνη θα πρέπει να απαιτηθεί από τον ιδιοκτήτη.  Όπως προαναφέρθηκε, με βάση τα άρθρα 15Γ και 15Ε του 
περί Οδών και Οικοδομών Νόμου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο στους ιδιοκτήτες, στην περίπτωση που δεν 
λάβουν μέτρα για τις επικίνδυνες οικοδομές ενώ έχουν ειδοποιηθεί γραπτώς σχετικά, πρόνοια, που η τοπική 
αρχή, μέχρι σήμερα, δεν έχει εφαρμόσει και ως εκ τούτου δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια για πρόοδο 
των εργασιών και επίλυση του προβλήματος. 

6.  Στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2022 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.262, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2022, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιακουμή 
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 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση σε σχέση με τα σχέδια χορηγιών του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που είναι σε ισχύ καθώς και τα σχέδια που πρόκειται να προκηρυχθούν 
σύντομα και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

2. Σε ισχύ βρίσκονται τα ακόλουθα σχέδια: 

 α. Σχέδιο χορηγιών για δημιουργία, εκσυγχρονισμό, και ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης 
ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων - Προϋπολογισμός €25 εκατ. (χρηματοδότηση από Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας). 

 β. Σχέδιο χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού 
νερού χρήσης σε κατοικίες - Προϋπολογισμός: €600.000 (χρηματοδότηση από το Ταμείο ΑΠΕ και 
ΕΞ.Ε). 

 γ. Σχέδιο χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για τη φόρτιση ηλεκτρικού 
οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου PLUG-IN - Προϋπολογισμός: €1,5 εκατ. (χρηματοδότηση 
από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε). 

 δ. Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της ενεργειακής αναβάθμισης από αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης και φορείς ευρύτερου δημόσιου τομέα - Προϋπολογισμός: €9 
εκατ.(χρηματοδότηση από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε).  

 ε. Σχέδιο χορηγιών για αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών σε ευάλωτους 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας - Προϋπολογισμός: €5 εκατ. (χρηματοδότηση από το Ταμείο 
ΑΠΕ και ΕΞ.Ε). 

3. Σχέδια Χορηγιών που αναμένεται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα: 

α. Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις επιχειρήσεις και άλλους φορείς - Προϋπολογισμός €40 εκατ. 
(χρηματοδότηση από Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) - Ιούνιος 2022. 

β. Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης 
ενέργειας σε κατοικίες 2022-23 - Προϋπολογισμός: €20 εκατ. (χρηματοδότηση από το Ταμείο 
ΑΠΕ και ΕΞ.Ε) - Ιούνιος 2022. 

γ. Εξοικονομώ - αναβαθμίζω στις κατοικίες - Προϋπολογισμός €35 εκατ. (χρηματοδότηση από 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία) - Δεκέμβριος 2022. 

δ. Σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων - Συνολικός Προϋπολογισμός €30 εκατ. 
(προγραμματίζονται διαδοχικές προκηρύξεις των €10 εκατ., η πρώτη αναμένεται να γίνει τον 
ερχόμενο Ιούνιο και η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων 
και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας). 

ε. Σχέδιο ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα - Προϋπολογισμός €7 
εκατ. (χρηματοδότηση Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) - Ιούλιος 2022. 

στ. Σχέδιο συμβουλευτικών υπηρεσιών για ΜΜΕ - Προϋπολογισμός €5 εκατ. (χρηματοδότηση Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) - Σεπτέμβριος 2022. 

ζ. Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία - Προϋπολογισμός €13,3 εκατ. 
(χρηματοδότηση Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) - Οκτώβριος/Νοέμβριος 2022. 

4. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κατά το 2021 ολοκληρώθηκε η λήψη αιτήσεων για τα 
πιο κάτω Σχέδια Χορηγιών: 

α. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και 
άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων - Προϋπολογισμός €50 εκατ. 

β. Νέα επιχειρηματική δραστηριότητα - Προϋπολογισμός €30 εκατ. 

γ. Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες - Προϋπολογισμός €35 εκατ. 

 Σημειώνεται πως η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των αιτήσεων 
και αποστολής των σχετικών εγκρίσεων.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα υπάρξει συζήτηση σήμερα.  

 Εδώ φθάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη συνεδρία της Βουλής 
ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022, στις 4.00 μ.μ., με ημερήσια διάταξη η οποία θα σας 
αποσταλεί.   

 [Στις 10 Ιουνίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της τριακοστής τρίτης συνεδρίας της Πρώτης 
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Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου του σώματος: 

 «Η Πρόεδρος της Βουλής συγκαλεί συνεδρία της ολομέλειας του σώματος την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 
2022, στις 4.00 μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 
Παραποίηση Ιατρικών Προϊόντων και Παρόμοιες Παραβάσεις που 
αποτελούν Απειλή για τη Δημόσια Υγεία (Κυρωτικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.151-2021). 

 2.  Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.007-2022). 

 3.  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.076-2022). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).»]. 

 [Στις 14 Ιουνίου 2022 κυκλοφόρησε συμπληρωματική ημερήσια διάταξη:  

 «Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022, στις 4.00 μ.μ., 
προστίθεται το ακόλουθο θέμα: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 Ο περί της Εκλογής Διαχειριστικών Επιτροπών σε Βιομηχανικές και 
Βιοτεχνικές Αναπτύξεις Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.020-2022).»]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Ευχαριστώ και για τα υπόλοιπα τριάντα δευτερόλεπτα υπομονής σας. 

 Σε αυτό το σημείο κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας. 

(Ώρα λήξης:  7.48 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα 

(Πρόεδρος Βουλής) 

Μαυρίδης Μάριος 

Νεοφύτου Αβέρωφ 
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Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κουλλά Ονούφριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 

Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  

Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 

Λουκαΐδης Γιώργος  

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Λεωνίδου Πανίκος Σαββίδης Χρύσανθος 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

Ορφανίδης Χρίστος  

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής  

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 

Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 

Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στον θάνατο της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Ζέτας Αιμιλιανίδου και τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη της. 

2. Προσφώνηση της Προέδρου της Bουλής και αντιφώνηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων 
της Ιρλανδίας κ. Seán Ó Fearghaíl. 

3. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στην Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου. 

4. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 
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 α. Συμμετοχή της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου σε συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, 
Προσφύγων και Εκτοπισμένων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
στο Παρίσι. 

 β. Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου σε συνεδρία της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκλογή Δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Παρίσι. 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 
και ψήφισή του σε νόμο (με αρ. 3). 

6. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», αγορεύσεις 
(Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Χρύσης Παντελίδης, Σωτήρης Ιωάννου, Σταύρος Παπαδούρης,  Ηλίας 
Μυριάνθους, Νικόλας Παπαδόπουλος, Ζαχαρίας Κουλίας, Χάρης Γεωργιάδης, Γιώργος Λουκαΐδης) και 
ψήφισή της σε νόμο. 

7. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 
(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Πανίκος Λεωνίδου, Νίκος 
Κέττηρος, Μιχάλης Γιακουμή, Παύλος Μυλωνάς, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Νίκος Γεωργίου) και ψήφισή 
της σε νόμο. 

8. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Eπαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και 
Κυρηνείας (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Ζαχαρίας Κουλίας, 
Νίκος Κέττηρος, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Μάριος Μαυρίδης, Νίκος Γεωργίου) και ψήφισή της σε νόμο με 
τον τίτλο «Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί 
Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

9. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, 
Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», αγορεύσεις 
(Σωτήρης Ιωάννου, Κωστής Ευσταθίου, Μιχάλης Γιακουμή, Χρίστος Σενέκης, Ζαχαρίας Κουλίας, Ρίτα 
Θεοδώρου Σούπερμαν, Νίκος Κέττηρος, Χρύσανθος Σαββίδης, Νίκος Γεωργίου, Χρίστος Χριστοφίδης, 
Κυριάκος Χατζηγιάννης, Αλέκος Τρυφωνίδης, Άριστος Δαμιανού, Παύλος Μυλωνάς, Ονούφριος Κουλλά, 
Γιώργος Κάρουλλας, Γιώργος Λουκαΐδης) και ψήφισή της σε νόμο.   

10. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους (με αρ. 
2). 

11. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους. 

12. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021», παρατηρήσεις των κ. Χρίστου Χρίστου και Γιώργου 
Λουκαΐδη και έγκρισή τους.  

13. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022», 
αγορεύσεις (Μαρίνος Μουσιούττας, Χρύσανθος Σαββίδης) και καταψήφισή της. 

14. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», αγορεύσεις 
(Πανίκος Λεωνίδου, Ηλίας Μυριάνθους, Σταύρος Παπαδούρης, Μιχάλης Γιακουμή, Κώστας Κώστα, 
Κυριάκος Χατζηγιάννης) και ψήφισή της σε νόμο. 

15. Έκθεση για τις προτάσεις νόμου: 

 α. «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022», 

 β. «Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022»,  

 γ. «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», 

 δ. «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022»,  

 αγορεύσεις (Ηλίας Μυριάνθους, Σταύρος Παπαδούρης, Μιχάλης Γιακουμή, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, 
Κώστας Κώστα, Ονούφριος Κουλλά) και ψήφισή τους σε νόμο, της πρώτης και της τέταρτης σε ενιαίο 
κείμενο νόμου με τον τίτλο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» και της τρίτης 
με αρ. 4. 

16. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

17. Ερωτήσεις βουλευτών: 
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Η πολιτική της κυβέρνησης για τους ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές ασύλου - Προβλήματα και 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού - Ιατρική 
περίθαλψη αιτητών πολιτικού ασύλου - Καθυστέρηση στην αποπεράτωση των έργων ανάπλασης της 
πλατείας Δρομολαξιάς - Απόφαση για μετακίνηση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Λάρνακας στο 
Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας - Καταγγελία για τη διακυβέρνηση της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ορειβασίας, Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Προσανατολισμού (ΚΟΜΟΑΑΠ) - Πρόσβαση μαθητών με 
αναπηρίες στα θερινά σχολεία. 

18. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Αναξιοποίητα καταστήματα σε προσφυγικούς συνοικισμούς - Ολοκλήρωση κατασκευής γεφυριού στη 
Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας - Η λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης - Αίτημα της κοινότητας 
Τραχυπέδουλας για βελτίωση του περάσματος από τον ποταμό Διάριζο προς το μοναστήρι του Αγίου 
Σάββα και τις καλλιέργειες της περιοχής - Παραχώρηση νερού με τη μέθοδο της βαρύτητας από το 
φράγμα Αρμίνου στις παραποτάμιες κοινότητες - Προβλήματα σχετικά με την άρδευση γεωργικών 
περιοχών στην Αρμίνου - Το πρόβλημα της υποστελέχωσης αστυνομικών σταθμών στην ύπαιθρο - 
Πρωτόκολλο συνεργασίας ΥΠΠΑΝ και ΤΕΠΑΚ σε σχέση με την υπαγωγή του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ - 
Αύξηση της κρατικής χορηγίας προς τον Σύνδεσμο Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας - 
Καταγγελίες για πάταξη της λαθροθηρίας πριν και μετά από το κλείσιμο του Ουλαμού Πάταξης 
Λαθροθηρίας - Το πρόβλημα των διατηρητέων κτιρίων και των επικίνδυνων οικοδομών στον δήμο 
Λευκάρων - Σχέδια χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή: €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Συνεδρίαση 16ης Ιουνίου 2022*1 
Ώρα έναρξης:  4.07 μ.μ. 

Αρ. 33 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλό απόγευμα. 

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Παρακαλώ τους έντιμους βουλευτές και έντιμες βουλεύτριες να δηλώσουν την παρουσία τους 
ηλεκτρονικά. 

 Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, 

 Η αυριανή ημέρα έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Ερημοποίησης και της Ξηρασίας με σκοπό την ανάληψη παγκόσμιας δράσης για την καταπολέμηση του 
φαινομένου της μετατροπής των εύφορων εδαφών σε ξηρές περιοχές, φαινόμενο το οποίο αποτελεί 
εντεινόμενη απειλή για τον πλανήτη, με τη χώρα μας να αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης.  Η ερημοποίηση εδαφών παρουσιάζει ραγδαία αύξηση συνεπεία της κλιματικής 
αλλαγής και της αλόγιστης ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία ενδεχομένως να επιφέρει τρομακτικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. 

 Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του προβλήματος, ευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι οργανισμοί 
προχώρησαν στη θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας με στόχο την 
επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει επικυρώσει από το 1999 με νόμο τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας και συνεχίζει να 
εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση με τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας, θέτοντας την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της ερημοποίησης ως θέμα άμεσης προτεραιότητας. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Στις 20 Ιουνίου τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, που καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 2001, ως ημέρα ευαισθητοποίησης, αλληλεγγύης και αναγνώρισης του 
δράματος εκατομμυρίων ανθρώπων που εξαναγκάζονται βίαια και με κίνδυνο της ζωής τους να εγκαταλείψουν 
τις εστίες τους λόγω πολεμικών συγκρούσεων ή πολιτικών διώξεων, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.  Την 
ημέρα αυτή αναγνωρίζουμε επίσης τη δύναμη της θέλησης και το κουράγιο όλων των προσφύγων να 
ξαναστήσουν τη ζωή τους, αντιμετωπίζοντας αβεβαιότητα για το μέλλον και κάποιες φορές εχθρότητα. 

 
 Τα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών της συνεδρίασης ευρίσκονται στο Αρχείο της 

Βουλής. 
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 Ως Βουλή των Αντιπροσώπων δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους πρόσφυγες κάθε 
εθνικότητας και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεση δράση για λήξη των συρράξεων παγκοσμίως 
και για απάμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.  Ταυτόχρονα, εκφράζουμε την πρόθεσή μας να 
συνεχίσουμε να παρέχουμε στήριξη στον δοκιμαζόμενο λαό και τους πρόσφυγες της Ουκρανίας εξαιτίας του 
συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας. 

 Ως Κύπριοι κατανοούμε απόλυτα το δράμα και τον πόνο των προσφύγων, ζώντας σε μια πατρίδα όπου 
εδώ και σαράντα οκτώ χρόνια χιλιάδες πρόσφυγες εξακολουθούν να βιώνουν την πίκρα του ξεριζωμού και της 
προσφυγιάς συνεπεία της βίαιης τουρκικής εισβολής και κατοχής.  Ως εκ τούτου, καταδικάζουμε απερίφραστα 
την καταπάτηση από την Τουρκία του δικαιώματος επιστροφής όλων των Κυπρίων προσφύγων στις 
πατρογονικές τους εστίες, καθώς και την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από όποια χώρα και αν επιχειρείται 
σε βάρος οποιουδήποτε λαού.  Τιμώντας και στηρίζοντας όλους τους πρόσφυγες του κόσμου, 
επαναβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ενίσχυσης της προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να ενημερώσει το σώμα για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μεταξύ 12 και 14 Ιουνίου η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου συμμετείχε 
στη 15η Διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης στο Μονακό.  Συμμετείχαν 
επίσης οι Πρόεδροι των κοινοβουλίων του Μονακό, της Ανδόρας, του Λιχτενστάιν, του Λουξεμβούργου, της 
Μάλτας και του Μαυροβουνίου και εκπρόσωποι από τα κοινοβούλια του Αγίου Μαρίνου και της Ισλανδίας. 

 Συζητήθηκαν ο ρόλος των κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών Ευρώπης κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
του COVID-19 και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον τρόπο διαχείρισης της εν λόγω κρίσης, η οικονομική 
και τουριστική ανάπτυξη των Μικρών Κρατών Ευρώπης, καθώς και οι εμπειρίες γυναικών ηγέτιδων 
κυβερνήσεων, κοινοβουλίων και επιχειρήσεων.  Οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη είχαν επίσης σύντομη 
συνάντηση με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό. 

 Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης, στην οποία περιλήφθηκαν τροπολογίες 
της κ. Δημητρίου οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων στη δέσμευση των Μικρών Κρατών στον σεβασμό του 
Διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως σημαντικού εργαλείου προστασίας τους και στη 
δέσμευση των κοινοβουλίων στην προώθηση της ισότητας των φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην 
αλλαγή της ρητορικής για τη συμμετοχή των γυναικών. 

 Στο περιθώριο της Διάσκεψης η Πρόεδρος της Βουλής είχε χωριστές συναντήσεις με τους Προέδρους 
των Κοινοβουλίων του Μονακό, της Μάλτας και του Μαυροβουνίου, κατά τις οποίες συζητήθηκαν κυρίως το 
κυπριακό πρόβλημα και οι αυξανόμενες έκνομες ενέργειες της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου, καθώς και 
τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των διακοινοβουλευτικών ανταλλαγών μεταξύ Κύπρου και των χωρών αυτών. 

 Στις 10 Ιουνίου διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Ειδικού Αντιπροσώπου 
για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), διαδικτυακή διαβούλευση βουλευτών μελών της ΚΣ 
ΟΑΣΕ με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. 

 Στην εισαγωγική ομιλία του ο κ. Χατζηγιάννης επισήμανε ότι η συμπερίληψη στο έργο της Συνέλευσης 
συστάσεων από εμπειρογνώμονες της κοινωνίας των πολιτών για θέματα που αφορούν στις τρεις διαστάσεις 
της ασφάλειας, την πολιτικοστρατιωτική, την οικονομική-περιβαλλοντική και την ανθρώπινη διάσταση, αποτελεί 
μόνιμη επιδίωξη της ΚΣ ΟΑΣΕ. 

 Στις 15 Ιουνίου εξάλλου ο κ. Χατζηγιάννης συμμετείχε υπό την ίδια ιδιότητα, ως κύριος ομιλητής, στην 
Ασιατική Διάσκεψη του ΟΑΣΕ στη Βιέννη με θέμα «Ενισχύοντας την Ασφάλεια για όλους και απ’ όλους-
Συνέργειες και ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας».  Στην ομιλία του ο κ. Χατζηγιάννης 
επισήμανε μεταξύ άλλων ότι, σε μια εποχή που η πολυμέρεια είναι υπό πίεση και οι σχέσεις μεταξύ των 
κυβερνήσεων διαταράσσονται από γεωπολιτικές και άλλες διαμάχες, η κοινωνία των πολιτών μπορεί να 
συνεισφέρει σημαντικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο στην αποκλιμάκωση των εντάσεων και στην προώθηση 
του διαλόγου, εάν συνεργαστεί αποτελεσματικά με τους κρατικούς θεσμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Προχωρούμε τώρα στο Πρώτο Κεφάλαιο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία. 

 Όλες οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το πρώτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 
Παραποίηση Ιατρικών Προϊόντων και Παρόμοιες Παραβάσεις που αποτελούν Απειλή για τη Δημόσια Υγεία 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2021». 
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 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Παραποίηση Ιατρικών Προϊόντων 
και Παρόμοιες Παραβάσεις που αποτελούν Απειλή για τη Δημόσια Υγεία, η οποία υπεγράφη στις 28 
Οκτωβρίου 2011 και της οποίας η υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 
87.321 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Παραποίηση Ιατρικών Προϊόντων 
και Παρόμοιες Παραβάσεις που αποτελούν Απειλή για τη Δημόσια Υγεία (Κυρωτικός) Νόμος του 2021» 
Παρόντες: 
 Χάρης Γεωργιάδης, πρόεδρος Χρύσης Παντελίδης 

 Μάριος Μαυρίδης Κωστής Ευσταθίου 

 Γιώργος Κουκουμάς  Μη μέλη της επιτροπής: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου  Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Μαρτίου και στις 14 Ιουνίου 2022.  Στην 
πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των 
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γενικού Χημείου του Κράτους και της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρέστησαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Νίκος Τορναρίτης, Γιώργος Λουκαΐδης, Μαρίνα Νικολάου και Χρίστος Χρίστου. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η, δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος, κύρωση της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Παραποίηση Ιατρικών Προϊόντων και Παρόμοιες 
Παραβάσεις που αποτελούν Απειλή για τη Δημόσια Υγεία, η οποία υπεγράφη στις 28 Οκτωβρίου 2011 και της 
οποίας η υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 87.321 Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019. 

 H εκπρόσωπος του Γενικού Χημείου του Κράτους δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας 
που καταβάλλεται για ποινικοποίηση όλων των παράνομων και ψευδεπίγραφων σκευασμάτων για τη 
διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, τα περισσότερα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν υπογράψει 
την υπό αναφορά σύμβαση και προχώρησαν στην επικύρωσή της.  Επιπλέον, διευκρίνισε ότι η εν λόγω 
σύμβαση αφορά ιατρικό εξοπλισμό, ανθρώπινα και κτηνιατρικά σκευάσματα αλλά όχι φυτοφάρμακα. 

 Ο εκπρόσωπος των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας υπογράμμισε τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εξάλειψη πλαστών, ψευδεπίγραφων ή παραποιημένων ιατρικών 
προϊόντων και ανέφερε ότι η υπό αναφορά σύμβαση θέτει γενικές ρήτρες για την προστασία της δημόσιας 
υγείας.  Ειδικότερα, η σύμβαση περιλαμβάνει πρόνοιες που στοχεύουν στην πρόληψη και καταπολέμηση των 
απειλών κατά της δημόσιας υγείας από την παραποίηση ιατρικών προϊόντων και παρόμοιες παραβάσεις με την 
ποινικοποίηση ορισμένων πράξεων, την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων, καθώς και με την 
προώθηση της εθνικής και διεθνούς συνεργασίας.  Επιπροσθέτως, η εν λόγω σύμβαση προνοεί μηχανισμό 
παρακολούθησης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις αναφορικά με τις πρόνοιες της υπό αναφορά σύμβασης. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Άρα, προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 
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 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Κύρωση της Σύμβασης.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άρθρα 1 έως 3. 

 Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά.  Υπενθυμίζω με το 1 δηλώνουμε πάντοτε την παρουσία μας και με τα 2, 3, 4 
ψήφο υπέρ, εναντίον ή αποχή, αντιστοίχως. 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τέσσερις.  Υπέρ σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπέρ σαράντα τρεις.  Φαίνεται ότι κάποιος ή κάποια δεν έχει συμμετάσχει στην ψηφοφορία. 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Παραποίηση Ιατρικών Προϊόντων 
και Παρόμοιες Παραβάσεις που αποτελούν Απειλή για τη Δημόσια Υγεία (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για το σύνολο του νομοσχεδίου, παρακαλώ, και να ανακοινώσετε τα αποτελέσματα, μόλις 
διαμορφωθούν. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τέσσερις.  Υπέρ σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Ωραία, είναι ομόφωνο. 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το δεύτερο θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022».  Στη 
Σύσκεψη Αρχηγών που είχαμε προηγουμένως έχει ζητηθεί αναβολή και να ξανασυζητηθεί το θέμα στην 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. 

 Υπάρχει κάποιος, κάποια που φέρει ένσταση επί τούτου; 

 Ναι, κύριε Μουσιούττα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Παρ’ όλο που γνωρίζω ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Σύσκεψης Αρχηγών να αποφασίσει για 
αναβολές, να αναφέρω ότι το θέμα αυτό ήταν στην επιτροπή και συζητήθηκε κατά προτεραιότητα.  Ήρθε στην 
ολομέλεια και με ξενίζει το γεγονός ότι ζητήθηκε η αναβολή του θέματος.  Αν είναι δυνατό, να γνωρίζουμε τον 
λόγο, ούτως ώστε να προγραμματίσουμε τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής, διότι ήδη έχουμε κάνει 
προγραμματισμό των ημερησίων διατάξεων για τις επόμενες δύο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δε χρειάζεται να επεξηγηθεί ο λόγος, από τη στιγμή που ένα κόμμα ή 
κάποιος βουλευτής, και στα πλαίσια της Σύσκεψης Αρχηγών, ζητεί αναβολή, για να επιστραφεί στην επιτροπή, 
και υπάρχει συναίνεση επί τούτου.  Αντιλαμβάνεστε, κύριε πρόεδρε, θα πρέπει να το επανεξετάσετε, 
επαναορίσετε στην επιτροπή σας και είμαι σίγουρη ότι με συναίνεση θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε ή να 
απορροφήσετε τις οποιεσδήποτε επιφυλάξεις επί της ουσίας, που δε γνωρίζω τη δεδομένη στιγμή. 

 Οπόταν αναβάλλεται και προχωράμε στο τρίτο… 

 Ναι, κύριε Ορφανίδη. 
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, να συζητηθεί, πολύ ευχαρίστως, από τη στιγμή που αποφασίζεται στη Σύσκεψη 
Αρχηγών, αλλά να ειπωθούν σοβαροί λόγοι γιατί ζητήθηκε η αναβολή.  Εάν είναι απλώς για να ξανασυζητηθεί 
και να απασχολήσει ξανά την επιτροπή χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο, νομίζω είναι άδικο αυτό να αναβάλλεται 
από τη σημερινή ολομέλεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αντιλαμβάνομαι, αλλά, νομίζω, θα σας καλύψω, κύριε Θεοπέμπτου, είναι κοινοβουλευτική πρακτική και, 
νοουμένου ότι ήδη είναι ομόφωνο από τη Σύσκεψη Αρχηγών, έχει συζητηθεί και είμαι σίγουρη ότι θα το 
σεβαστούν όλοι οι συνάδελφοι και όλες οι συναδέλφισσες.  Δε χρειάζεται να συζητηθεί οτιδήποτε περαιτέρω. 

 Το τρίτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

 Και εδώ έχει ζητηθεί αναβολή, οπόταν αναβάλλεται για μία εβδομάδα.  Έτσι, κύριε Τορναρίτη; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Να πω και να ενημερώσω το σώμα για αυτά που συζητήσαμε και στη Σύσκεψη, ότι αποδεχόμαστε την 
πρόταση του ΑΚΕΛ για αναβολή για μια βδομάδα, αλλά παρακαλώ όλους να είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε, 
γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό νομοσχέδιο, το οποίο δεν μπορεί να περιμένει.  Ξεκάθαρα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Κύριε Παπαγιάννη. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Εμείς διαφωνούμε κάθετα με το ενδεχόμενο, όχι με το ενδεχόμενο, με την απόφαση που έχετε πάρει και 
μιλώ για όσους συμφωνούν με αυτή την απόφαση.  Μαθηματικά σημαίνει ότι, αν, για να εφαρμοστεί αυτό, 
χρειαστεί μια βδομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου και στη συνέχεια η υπογραφή του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, κατά μέσο όρο θα δεχτούμε ακόμη χίλιους παράνομους μετανάστες.  Χίλιους αιτητές ασύλου, 
που στη συνέχεια οι περισσότεροι θα είναι παράνομοι μετανάστες!  Και να θυμίσω ότι στις βασικές διατάξεις 
της εν λόγω νομοθεσίας αναφέρεται ο κατεπείγων χαρακτήρας.  Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος ποιος είναι ο 
λόγος που θα αναβληθεί αυτό το κατεπείγον νομοσχέδιο;  Υπάρχουν τόσες τρύπες σε αυτό τον τόπο, για να 
αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, έρχεται επιτέλους μια ακρόαση και θα την αναβάλουμε για ακόμα μια 
φορά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Παπαγιάννη, αντιλαμβάνομαι, αλλά είμαι σίγουρη ότι σε μία εβδομάδα δε θα δημιουργηθεί θέμα, 
εάν και εφόσον πρέπει να συσταθεί όπως πρέπει μια…  Βεβαίως, και συμφωνεί και ο υπουργός και θα πρέπει 
ακριβώς να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα των βουλευτών και να ασκηθεί ο αρμόδιος κοινοβουλευτικός 
έλεγχος.  Αλίμονο, αν δεν έκανε αυτό που πρέπει η Βουλή των Αντιπροσώπων!  Οπόταν μακάρι την ερχόμενη 
βδομάδα να είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε κάτι που πραγματικά θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις τις οποίες 
έχουμε να διαχειριστούμε.  Σεβόμενη τη θέση σας, και καταγράφεται, θα αναβληθεί και αυτό το θέμα για την 
ερχόμενη εβδομάδα. 

 Και προχωράμε τώρα στη συμπληρωματική ημερήσια διάταξη. 

 Το θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Εκλογής Διαχειριστικών Επιτροπών σε Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές 
Αναπτύξεις Νόμος του 2022».  Είναι πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της εκλογής διαχειριστικής επιτροπής σε κάθε βιομηχανική ή 
βιοτεχνική ανάπτυξη. 

 (Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την 
πρόταση νόμου «Ο περί της Εκλογής Διαχειριστικών Επιτροπών σε Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές 

Αναπτύξεις Νόμος του 2022» 
Παρόντες: 
 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 
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 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια στη Βουλή στις 9 Φεβρουαρίου 2022, σε τρεις συνεδρίες της, 
που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου, 17 Μαΐου και 7 Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων 
της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης 
Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ και της 
ΠΟΒΕΚ. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου ενώπιον της επιτροπής παρευρέθηκε και το 
μέλος της κ. Πανίκος Λεωνίδου. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της εκλογής διαχειριστικής 
επιτροπής σε κάθε βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη. 

 Ειδικότερα, στις πρόνοιες της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά είχε κατατεθεί, προβλέπονται μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η υποχρέωση των ιδιοκτητών των μονάδων κάθε βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης για σύγκληση 
σύσκεψης με σκοπό την εκλογή διαχειριστικής επιτροπής. 

2. Η υποχρέωση του προέδρου της εκλεγείσας διαχειριστικής επιτροπής για την εγγραφή της στο μητρώο 
που θα τηρείται από την αρμόδια τοπική αρχή. 

3. Οι αρμοδιότητες της εν λόγω διαχειριστικής επιτροπής. 

4. Το διοικητικό πρόστιμο που δύναται να επιβληθεί από τις τοπικές αρχές σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τις πιο πάνω υποχρεώσεις. 

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση 
κρίνεται αναγκαία για λόγους αποτελεσματικής εκπροσώπησης και ορθότερης διαχείρισης των υποθέσεων 
κάθε βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης με σκοπό κυρίως την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν 
προβλημάτων που την αφορούν. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δήλωσε ότι η δημιουργία 
διαχειριστικών επιτροπών δε θα συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση οποιωνδήποτε αιτημάτων 
βιομηχανιών/βιοτεχνιών σε βιομηχανικές/βιοτεχνικές ζώνες.  Όπως επισήμανε, όσον αφορά τις εν λόγω ζώνες, 
το υπουργείο εφαρμόζει την εκάστοτε πολιτική της κυβέρνησης για την ανάπτυξή τους.  Ειδικότερα, η ίδια 
ανέφερε ότι το υπουργείο δύναται να προβεί σε απαλλοτρίωση των λωρίδων γης που καταλαμβάνει το οδικό 
δίκτυο, όπως προτείνεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, και καλύπτει τις δαπάνες για κατασκευή 
δρόμου προσπελάσεως, μεταφορά των δικτύων παροχής ηλεκτρισμού, νερού και τηλεφωνίας μέχρι τα σύνορα 
της ζώνης, ασφαλτόστρωση του κεντρικού οδικού άξονα και χάραξη του εσωτερικού οδικού δικτύου.  Ωστόσο, 
σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί ευθύνη της τοπικής αρχής η εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων και των 
απαραίτητων μελετών για τα έργα υποδομής στις βιομηχανικές/βιοτεχνικές ζώνες, καθώς και η επιλογή του 
εργολάβου για την κατασκευή τους.  Ως εκ τούτου, όπως επισήμανε, οποιαδήποτε έργα σε 
βιομηχανική/βιοτεχνική ζώνη προωθούνται από το υπουργείο κατόπιν σχετικού αιτήματος και σε συνεργασία 
με την οικεία τοπική αρχή. 

 Όσον αφορά τις κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές τις οποίες διαχειρίζεται το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας βάσει των περί Ακίνητου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα 
σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμών, η πιο πάνω εκπρόσωπος δήλωσε ότι το υπουργείο 
γνωρίζει τους μισθωτές και τους υπενοικιαστές όλων των οικοπέδων των υφιστάμενων βιομηχανικών 
περιοχών.  Παράλληλα, αφού επισήμανε ότι αρκετές βιομηχανικές περιοχές ήδη διαθέτουν συνδέσμους, οι 
οποίοι ιδρύονται και λειτουργούν βάσει της σχετικής νομοθεσίας, σε περίπτωση προώθησης νομοθετικής 
ρύθμισης για δημιουργία νέων διαχειριστικών επιτροπών, εισηγήθηκε όπως μην εφαρμόζεται στις κυβερνητικές 
βιομηχανικές περιοχές. 

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών εξέφρασε 
την άποψη ότι ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η εφαρμογή των προνοιών της πρότασης νόμου αναφορικά με 
βιομηχανικές ζώνες οι οποίες αναπτύσσονται σε ιδιωτική γη και εισηγήθηκε την εξεύρεση άλλου εναλλακτικού 
μηχανισμού για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.  Επιπροσθέτως, εισηγήθηκε την προσθήκη πρόνοιας για 
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παροχή εξουσίας έκδοσης κανονισμών, οι οποίοι ενδεχομένως να είναι αναγκαίοι για την καλύτερη εφαρμογή 
των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

 Η εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου τόσο γραπτώς όσο και προφορικά ενώπιον της επιτροπής 
δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι δήμοι διαφωνούν με την εμπλοκή των τοπικών αρχών στην παρακολούθηση της 
εκλογής διαχειριστικών επιτροπών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές αναπτύξεις, στην τήρηση σχετικού 
μητρώου, καθώς και στην επιβολή διοικητικών προστίμων.  Σύμφωνα με την ίδια, τέτοιες αρμοδιότητες θα 
επιβαρύνουν τις δημοτικές υπηρεσίες με επιπρόσθετο διοικητικό φόρτο, διότι απαιτούν την εφαρμογή 
γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών.  Περαιτέρω, όσον αφορά τη διαχείριση βιοτεχνικών περιοχών, 
οι πλείστοι ιδιοκτήτες μονάδων δεν ενδιαφέρονται να εμπλακούν σε επιτροπές διαχείρισης, παρ’ όλο που 
έχουν τέτοια υποχρέωση με βάση τη σύμβαση μίσθωσης που έχουν συνάψει. 

 Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της 
πρότασης νόμου και εισηγήθηκε όπως οι πρόνοιες της πρότασης νόμου αναφέρονται τόσο στους ιδιοκτήτες 
όσο και στους κατόχους βιομηχανικών/βιοτεχνικών αναπτύξεων.  Περαιτέρω, εισηγήθηκε όπως η τοπική αρχή 
αναλάβει την αρμοδιότητα για τη σύγκληση της σύσκεψης για την εκλογή της διαχειριστικής επιτροπής.  
Επιπροσθέτως, εισηγήθηκε όπως καθοριστεί συγκεκριμένος αριθμός μελών των διαχειριστικών επιτροπών και 
η θητεία τους να είναι τριετής.  Τέλος, εισηγήθηκε όπως με την πρόταση νόμου διασφαλιστεί ότι τα μέλη της 
διαχειριστικής επιτροπής οφείλουν να δρουν για τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της περιοχής. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισήμανε ότι η άσκηση του δικαιώματος του 
συμβάλλεσθαι και συνεταιρίζεσθαι επαφίεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και δε δύναται με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 21.2 του συντάγματος να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.  Σύμφωνα επίσης με την ίδια, εάν η 
διαχειριστική επιτροπή αποτελεί όργανο που η διοίκηση κρίνει ότι της είναι απαραίτητο, η Βουλή δε δύναται να 
αναλάβει πρωτοβουλία ρύθμισης του θέματος, καθώς αυτό εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο της εκτελεστικής 
εξουσίας.  Επιπροσθέτως, επισήμανε ότι στις βιομηχανικές περιοχές η ιδιοκτησία της γης ανήκει στο κράτος και 
οι συμβάσεις συνάπτονται με το κράτος χωρίς καμία εμπλοκή των τοπικών αρχών.  Τέλος, εισηγήθηκε όπως, 
αντί της προώθησης νέας νομοθεσίας, εισαχθεί σχετική πρόνοια στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο αναφορικά με τις διαχειριστικές επιτροπές. 

 Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και 
εισηγήθηκε όπως η ΠΟΒΕΚ εμπλακεί στη διαδικασία εκλογής διαχειριστικών επιτροπών σε βιοτεχνικές 
περιοχές/ζώνες και εισηγήθηκε όπως ενσωματωθούν στο κείμενο της πρότασης νόμου πρόνοιες που αφορούν 
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των διαχειριστικών επιτροπών. 

 Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ δήλωσε ότι πρέπει να διευκρινιστεί ποιοι δύναται να μετέχουν και να 
εκλέγονται στις διαχειριστικές επιτροπές και εισηγήθηκε όπως περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της 
πρότασης νόμου και οι αποθήκες οι οποίες βρίσκονται σε βιομηχανικές ζώνες. 

 Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ εισηγήθηκε όπως το πεδίο εφαρμογής της πρότασης νόμου διευρυνθεί, ώστε 
να περιλαμβάνονται σε αυτό μονάδες με άλλες επιτρεπόμενες χρήσεις στη βάση του οικείου σχεδίου 
ανάπτυξης. 

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω συζήτησης της πρότασης νόμου την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων 
οι πρόνοιές της που αφορούν τη διάρκεια της θητείας και τον αριθμό των μελών της διαχειριστικής επιτροπής, 
την εξουσία επιβολής διοικητικού προστίμου από τις τοπικές αρχές, ζητήματα που αφορούν στη ρύθμιση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τη διαχειριστική επιτροπή, στη δεσμευτικότητα των αποφάσεών της, 
καθώς και στις αρμοδιότητες και στο νομικό καθεστώς της διαχειριστικής επιτροπής. 

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τροποποιήσει το 
κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε σε αυτό να προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Προσθήκη πρόνοιας για την παροχή δυνατότητας στο Υπουργικό Συμβούλιο για έκδοση κανονισμών για 
την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών της πρότασης νόμου κατόπιν πρότασης του Υπουργού 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

2. Απάλειψη των προνοιών σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται στις τοπικές αρχές η εξουσία επιβολής 
διοικητικού προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου. 

3. Αύξηση της διάρκειας της θητείας των μελών της διαχειριστικής επιτροπής από δύο έτη σε τρία έτη. 

4. Τροποποίηση της πρόνοιας με την οποία προβλέπεται στη διαχειριστική επιτροπή συμμετέχουν, 
ανάλογα με το μέγεθος της οικείας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης, από τρία ή πέντε ή επτά 
μέλη, ώστε να προβλέπεται ότι σ’ αυτή συμμετέχουν πέντε μέλη, ανεξάρτητα από το μέγεθός της. 

5. Τροποποίηση του ορισμού του όρου «μονάδα», ώστε να προβλέπεται ότι ο εν λόγω όρος περιλαμβάνει 
βιομηχανική, βιοτεχνική ή αποθηκευτική μονάδα η οποία ευρίσκεται εντός συγκεκριμένης βιομηχανικής ή 
βιοτεχνικής ζώνης ή περιοχής για τις χρήσεις που προσδιορίζονται στο εκάστοτε σχέδιο ανάπτυξης. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το 
μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της 
βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, καθώς και το μέλος της 
βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της 
πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της 
ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για λήψη τελικής απόφασης επί της πρότασης νόμου κατά τη 
συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ο πρόεδρος της επιτροπής. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου από πλευράς της επιτροπής ήταν απόρροια ενός ευρύτερου 
προβληματισμού όλων των μελών της επιτροπής, τα οποία μέλη θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνδρομή 
τους.  Και η κοινή αυτή πρωτοβουλία προήλθε μέσα από έναν προβληματισμό, όπου υπήρχαν ολόκληρες 
περιοχές σε πολλαπλά καθεστώτα, σύνθετα και μη αναγνωρίσιμα πολλές φορές ή μη κατανοητά, ακόμα και 
στους ιδίους τους συντελεστές της βιομηχανίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Να μην έχουμε έναν 
συνομιλητή, να μη βρίσκουμε κάποιον με τον οποίο σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή θα μπορέσουμε να 
μιλήσουμε ή να αναζητηθούν προβλήματα!  Και πολύ σωστά, τα μέλη της επιτροπής έχουν πει ότι «ναι, κάτι 
πρέπει να γίνει».  Να συστήσουμε με υπεραπλουστευμένο τρόπο ένα όργανο, προκειμένου να αποτελεί τον 
συνομιλητή, να εκφράζει το τι ακριβώς, ως γενικό πρόβλημα, έχει μια συγκεκριμένη βιοτεχνική, βιομηχανική ή 
άλλου είδους περιοχή, με σκοπό μάλιστα να αντιμετωπίζονται και τα διάφορα προβλήματα τα οποία, ειρήσθω 
εν παρόδω, αν λάβω υπόψη μου το ενεργειακό κέντρο του Βασιλικού, το τι θα μπορούσε να συμβεί εκεί και 
όλοι να ανησυχούν, όλες οι μονάδες, αλλά να μην υπάρχει κάποιος που να εκφράζει τα προβλήματα!  Τα μέλη 
της επιτροπής και η σοφία τους ακριβώς έχουν πει με υπεραπλουστευμένο τρόπο ότι θα δημιουργήσουμε αυτό 
το σώμα.  Με άλλα λόγια, δημιουργούμε μια επιτροπή, μια πενταμελή, η οποία θα μιλά για γενικού τύπου 
προβλήματα αυτής της περιοχής.  Δεν εισερχόμεθα σε λογικές ότι θα εκφράζει επιμέρους συνδικαλιστικά ή 
άλλου είδους προβλήματα και ζητούμενα.  Αντιθέτως, απλώς να είναι ο συντονιστής και εκεί και όπου 
υπάρχουν φθίνουσες περιοχές να μπορούν μάλιστα να εκφράζονται.  Θα δημιουργηθεί επίσης και ένα μητρώο, 
το οποίο σήμερα απουσιάζει ή δεν απουσιάζει από τις βιομηχανικές, αλλά από τα λοιπά άλλα καθεστώτα 
απουσιάζει.  Είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, τιμά τα μέλη της επιτροπής και θεωρώ ότι θα δώσει τη δυνατότητα 
πλέον και στην εκτελεστική εξουσία να είναι υπόλογη έναντι ανησυχιών που έχει κάθε βιοτεχνική, βιομηχανική 
περιοχή. 

 Θέλω να κλείσω με το εξής:  Μας απασχόλησε ακόμη μια παράμετρος, η οποία δεν μπήκε σε αυτή την 
πρόταση νόμου.  Πολλά καθεστώτα, σύνθετη διαχείριση, άλλοι ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, άλλοι σε 
τοπικές αρχές, στο Υπουργείο Εμπορίου κ.λπ.  Μια κατάσταση που δεν μπορείς να βγεις από μέσα.  
Επιτέλους, θα πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση των καθεστώτων λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή 
άλλων περιοχών!  Και καλέσαμε την εκτελεστική εξουσία, έγιναν και συναντήσεις μεταξύ υπουργείων, 
υπουργών, με σκοπό ακριβώς να έρθει μια πρόταση.  Εύχομαι αυτή η πρόταση σύγκλισης ή εναρμόνισης του 
καθεστώτος διαχείρισης και λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνικών και άλλων περιοχών το συντομότερο να 
είναι ενώπιον της Βουλής, με σκοπό αυτή η πολυδιάστατη διαχείριση, αλλά και τα κενά τα οποία 
παρατηρούνται να παύσουν επιτέλους να υπάρχουν, για να υπάρχει και μια συγκροτημένη αντιμετώπιση και 
εφαρμογή της βιομηχανικής πολιτικής. 

 Και κλείνω με αυτό, ότι, ενώ εφαρμόζουμε βιομηχανική πολιτική, στα πλείστα καθεστώτα δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί βιομηχανική πολιτική. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Χατζηγιάννη. 
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 Ο κ. Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον πρόεδρο της επιτροπής και με όσα έχει αναλύσει προηγουμένως.  
Είναι αλήθεια ότι, μετά από επισκέψεις που είχαμε πραγματοποιήσει η επιτροπή στις διάφορες βιομηχανικές 
περιοχές, έχουμε διαπιστώσει ότι υπήρχε αυτό το κενό.  Δηλαδή η έλλειψη συγκροτημένου οργάνου, 
συγκροτημένης προσωπικότητας η οποία να λειτουργεί υπεύθυνα και με υποχρεωτικό, αν θέλετε, τρόπο, έτσι 
που να οδηγούνται τα πράγματα και τα προβλήματα της βιομηχανικής περιοχής εκεί που πρέπει, έχοντας 
ενώπιόν τους και οι Αρχές έναν υπεύθυνο οργανισμό, που είναι αυτή η σύσταση αυτών των διαχειριστικών 
επιτροπών.  Στο παρελθόν υπήρχε απλώς εθελοντική προσπάθεια, εθελοντική πρωτοβουλία, και τα πρόσωπα 
τα οποία εκπροσωπούσαν σε εκείνο τον βαθμό ήταν απλώς εθελοντές και δεν ασκούσαν μια εξουσία 
υποχρεωτική.  Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε ακριβώς ένα πρόσωπο με νομική προσωπικότητα και το 
οποίο θα είναι δέκτης και δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.  Νομίζω ότι πρέπει να το στηρίξουμε, επιβάλλεται, 
είναι απαίτηση των ανθρώπων οι οποίοι ζουν καθημερινά τα προβλήματα στις βιομηχανικές περιοχές. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Λεωνίδου. 

 Ο κ. Κώστα. 

 Κύριε Γιακουμή, σας ξέχασα, απολογούμαι. 

 Ναι, κύριε Κώστα. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ο πρόεδρος της επιτροπής έχει απόλυτο δίκιο και φάνηκε ξεκάθαρα, όταν κάναμε την επίσκεψη στο 
Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, ότι δεν υπήρχε ένα σώμα να συντονίζει, εν υπήρχεν κάποιος με τον οποίο θα 
μπορούσες να κάμεις επαφή, ως επιτροπή, ως Βουλή, δεν ξέρω, τζιαι ως κράτος ευρύτερα.   

 Σωστά τα είπε ο Πανίκος ότι ό,τι υπήρχε μέχρι σήμερα είναι καθαρά σε εθελοντική βάση.  Οπόταν 
επήραμεν τούτη την πρωτοβουλία, έτσι ώστε θεσμοθετημένα σε κάθε βιομηχανική περιοχή, σε κάθε βιοτεχνική 
περιοχή, σε κάθε ζώνη να υπάρχει ένα σώμα που να ʼσιει την ευθύνη, έτσι ώστε τουλάχιστον να συντονίζει τζιαι 
να μπορείς να έρκεσαι σε επαφή μαζί του.  Είναι ένα κενό το οποίο πάει σήμερα η επιτροπή να κλείσει.  Δεν 
είναι τούτη η πρόταση ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να είναι.  Είμαστε σίγουροι ότι πιθανώς να προκύψουν 
προβλήματα, είναι κάτι το νέο.  Είμαστε δαμαί, για να διορθώσουμε την πρόταση, να τη συμπληρώσουμε, να 
προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε στην πορεία. 

 Θέλω επίσης να πω ότι ούτε τούτη τη φορά η προσπάθεια της Βουλής τζιαι κυρίως της επιτροπής ήταν 
εύκολη.  Όταν εξεκίνησεν τούτη η προσπάθεια πριν μερικές εβδομάδες, για να κάμουμε τούτο το πράμα που 
πάμε να κάμουμε, πάλε υπήρξαν αντιδράσεις, πάλε υπήρξαν διαφορετικές απόψεις, πάλε υπήρξαν 
προσκόμματα, πάλε προσπάθησαν κάποιες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, υπουργεία, φορείς να βάλουν 
εμπόδια.  Τζιαι για να ʼμαστε ειλικρινείς, ουσιαστικά δεν επίστευαν ότι σήμερα θα φτάναμε δαμαί που 
εφτάσαμεν.  Εφτάσαμεν όμως, τζιαι είμαστε δαμαί, χάρη στην επιμονή -τζιαι λέω το ξανά τζιαι τούντην 
εβτομάδαν- τζιαι την υπομονή που έχουμε επιδείξει ως επιτροπή, έτσι ώστε σήμερα να ʼμαστε μπροστά σε 
τούντην πρόταση νόμου, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι η αρχή του δρόμου, ό,τι χρειαστεί στο μέλλον να το 
κάμουμε, θα το κάμουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Και εγώ πολύ συμπληρωματικά στους υπόλοιπους συναδέλφους να πω ότι η προτεινόμενη ρύθμιση 
κρίθηκε αναγκαία, ειδικότερα μετά από τις επισκέψεις που έχουμε κάνει σε όλη την Κύπρο στις βιομηχανικές 
και βιοτεχνικές ζώνες.  Είδαμε τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν με τους άμεσα επηρεαζομένους.  
Αυτό που καθίσταται σαφές σε μας είναι ότι πρέπει να έχουν έναν ενεργότερο ρόλο και λόγο στα προβλήματα 
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που αντιμετωπίζουν στες εκάστοτε περιοχές, τα οποία δεν είναι κοινά παντού, οπόταν… γι’ αυτό γίνεται η 
διαχειριστική επιτροπή σε κάθε περιοχή εξειδικευμένα. 

 Αυτό που θα ήθελα να τονίσω εγώ, μετά από τες συναντήσεις που είχαμε, είναι ότι η βιομηχανία και η 
βιοτεχνία σε μία χώρα αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της οικονομίας και ευελπιστώ ότι με την πρωτοβουλία αυτή 
που πήραμε σήμερα, ως κοινοβουλευτική επιτροπή, θα ανοίξει ο δρόμος για την πολιτεία, για το κράτος, να 
στηρίξει τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας όπως αυτόν και να επενδύσει στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία 
και κυρίως στους ανθρώπους που ασχολούνται μ’ αυτούς τους τομείς. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Ο κ. Παπαδούρης. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Θα ήθελα να προσθέσω γενικότερα ότι οτιδήποτε δημιουργεί τις συνθήκες για την ανάπτυξη της 
οικονομίας, πάντα θα μας βρίσκει σύμμαχους -οποιοσδήποτε εκσυγχρονισμός, οποιοδήποτε νομοθετικό έργο, 
οποιοιδήποτε κανονισμοί.  

 Σωστά ακούστηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής ότι καλύψαμε ένα κενό.  Εγώ θα το πάρω ένα στάδιο 
πιο πέρα.  Να πω ότι όχι μόνο εκαλύψαμεν το κενό αυτό, αλλά το εκαλύψαμεν με έναν άκρως δημοκρατικό 
τρόπο τζιαι ταυτόχρονα ενισχύσαμε τον ιερό θεσμό της διαβούλευσης.  Γιατί, σωστά ειπώθηκε, όταν 
επισκεφθήκαμε, ως επιτροπή, διάφορες βιομηχανικές περιοχές ή βιοτεχνικές περιοχές, όντως ήταν άξιον 
απορίας το ότι είχαμε την ευκαιρία να δούμε -ίσως- κάποιες μεμονωμένες μονάδες και αντιλαμβάνεστε ότι, αν 
δεν υπάρχει μια διαχειριστική επιτροπή, ένα εκλεγμένο σύνολο, υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος από το τι θα 
ακούσεις να παρασυρθείς στο πώς να ενισχύσεις κάποια ιδιωτικά κεφάλαια έναντι κάποιων άλλων.   

 Άρα, είναι μια δημοκρατική διαδικασία αυτό που είναι ενώπιόν μας σήμερα, το οποίο ενισχύουμε, έτσι 
ώστε κατά τον θεσμό της διαβούλευσης να ξέρεις ότι ένα οργανωμένο σύνολο αντιπροσωπεύει όλες τις 
βιοτεχνίες, όλες τις βιομηχανίες και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα.  Θα ταχθούμε υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.  Ευχαριστώ, κύριε Παπαδούρη. 

 Ο κ. Σαββίδης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Βεβαίως και είναι σωστή η σημερινή απόφαση και ας μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει εγκλήματα με τις 
βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές, γιατί δε βλέπουμε πώς αναπτύσσεται μια πόλη σε δέκα, δεκαπέντε, 
είκοσι χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πόλεις σήμερα που βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές είναι 
μέσα στο κέντρο των πόλεων.  Και το αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα εμείς στην επαρχία της Πάφου.  
Καταστρέψαμε περιοχές, γιατί οι τοπικοί άρχοντες τότε δεν έβλεπαν τι θα γίνει η πόλη μετά από δέκα, 
δεκαπέντε χρόνια.   

 Ελπίζω αυτή η διαχειριστική επιτροπή, που θα είναι ως εκπρόσωπος, θα έχει την εμπειρία, την 
τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να καταθέτει τις δικές της απόψεις ως προς τα μελλοντικά πλάνα δημιουργίας 
νέων βιομηχανικών περιοχών. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Μάλιστα.   

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Διαχειριστική Επιτροπή.  Άρθρο 3. 



2193 

 

 Εγγραφή Διαχειριστικής Επιτροπής στο Μητρώο.  Άρθρο 4. 

 Γενικό Μητρώο Διαχειριστικών Επιτροπών.  Άρθρο 5. 

 Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Επιτροπής.  Άρθρο 6. 

 Έκδοση Κανονισμών.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για τα άρθρα, παρακαλώ. 

 Ανακοινώστε, κύριε Γεωργίου, τα αποτελέσματα, μόλις διαμορφωθούν. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ παρόντες.  Τριάντα οκτώ ψήφοι υπέρ.  Ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 μέχρι 7 εγκρίνονται ομόφωνα.  

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκλογής Διαχειριστικών Επιτροπών σε Βιομηχανικές και 
Βιοτεχνικές Αναπτύξεις Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε για το σύνολο της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας παρόντες.  Σαράντα ψήφοι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, η πρόταση νόμου ψηφίζεται ομόφωνα σε νόμο. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας. 

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.102-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

2.  Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών 
Συλλογικών Επενδύσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.103-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

3.  Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.104-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

4.  Ο περί Τμήματος Φορολογίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.105-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 
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Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

5.  Ο περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών 
Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) 
(Καταργητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.106-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

6.  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής για Συνεργασία 
στην Επιστήμη και την Τεχνολογία 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.107-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

7.  Ο περί Προστασίας των Μισθών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.108-2022). 

Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

8.  Ο περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.109-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

9.  Οι περί Τμήματος Φορολογίας - Θέσεις 
Αρχιφοροθέτη, Λειτουργού Φορολογίας, 
Ανώτερου Φοροθέτη Α΄, Ανώτερου 
Φοροθέτη Β΄, Βοηθού Φορολογίας 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.051-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως    

10.  Εξελεγμένοι λογαριασμοί του Κυπριακού 
Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από 
Πολύτιμα Μέταλλα για την περίοδο από 
την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.07.010.001). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Όλους τους βουλευτές 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  
1. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 

Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.108-2022). 

Πανίκο Λεωνίδου εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Κόμματος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

2. Ο περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και 
περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.109-2022). 

Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρο 
της Βουλής των 
Αντιπροσώπων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

3. Ο περί της Έκτης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.110-2022). 

Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρο 
της Βουλής των 
Αντιπροσώπων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

4. Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 
Πληροφοριών στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές 
Επιτροπές (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.111-2022). 

Ειρήνη Χαραλαμπίδου, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας, 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας, 
Χρύση Παντελίδη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας, Χρίστο Σενέκη, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου, 
Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 
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Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

Λευκωσίας, Χρύσανθο 
Σαββίδη, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου,  
και Σταύρο Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Όσον αφορά, κυρία Πρόεδρε, τον κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί και έχουμε στα χέρια μας, το πρώτο 
θέμα «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022», εστάλη μεν από το Υπουργείο 
Οικονομικών, αλλά είναι ένα θέμα που αφορά εξ ολοκλήρου την επιτροπή Νομικών.  Σε περίπτωση πλήρωσης 
θέσης Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η συμβουλευτική επιτροπή να απαρτίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα, τον 
Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και δεν ξέρω ʼγω τι.  Πέραν του γεγονότος ότι έχουμε τα σχέδια υπηρεσίας, τούτο 
ειδικότερα είναι… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προσπαθώ να σας ακούσω, κύριε Τορναρίτη, ναι… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 …οπόταν για τούτο, αν μπορεί να δώσετε οδηγίες στις υπηρεσίες να σταλεί στην επιτροπή Νομικών.  
Τζιαι πρέπει κάποια στιγμή να κάμουμε τζιαι τη συζήτηση ότι δε σημαίνει ότι, όταν ένα νομοσχέδιο 
αποστέλλεται στη Βουλή από ένα συγκεκριμένο υπουργείο, η καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή είναι η επιτροπή 
που φέρει το όνομα του συγκεκριμένου υπουργείου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άρα, εισηγείστε, κύριε Τορναρίτη, να το πάρετε στη δική σας επιτροπή, στην επιτροπή Νομικών. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία. 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Όχι, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία.  Οπόταν μεταφέρεται από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

 Κάτι άλλο για τη σημερινή κατάθεση υπάρχει;  Όχι. 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.308, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Με αφορμή τη δήλωση του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου ότι ο 
μελετητής έχει ολοκληρώσει τη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που αφορά τον δρόμο αεροδρομίου-
τουριστικής περιοχής παρά τον ποταμό Έζουσας, η οποία του ανατέθηκε από το ΕΒΕ Πάφου, και την έχει ήδη 
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υποβάλει στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως 
ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Με ποιο καθεστώς/αρμοδιότητα το ΕΒΕ Πάφου προχώρησε στην ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω 
μελέτης; 

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αξιολόγηση της εν λόγω μελέτης; 

3. Ποια η προτεινόμενη όδευση του δρόμου σύμφωνα με τη νέα μελέτη και ποιες αλλαγές/διαφοροποιήσεις 
υπάρχουν σε σχέση με τους προηγούμενους σχεδιασμούς;»  

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.309, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Το έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των 
Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου είναι σε ισχύ από το 2011 και έχει υπογραφεί από δεκαπέντε χώρες της 
Μεσογείου αλλά όχι από την Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Περιβάλλοντος.  
Ωστόσο, το γεγονός ότι έχει υπογραφεί και κυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως συμβαλλόμενο μέρος, το 
καθιστά ενωσιακή δέσμευση για όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Κύπρου. 

 Κατά τα έτη 2008, 2011 και 2013 έχει γνωμοδοτηθεί με σαφήνεια από τον Γενικό Εισαγγελέα η 
υποχρέωση κύρωσης του έβδομου Πρωτοκόλλου από την Κυπριακή Δημοκρατία, εντούτοις παρατηρείται 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί σοβαρές περιπτώσεις περιβαλλοντικών 
αυθαιρεσιών σε ζώνες προστασίας της παραλίας από δήμους ή/και ιδιώτες. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται το νομοσχέδιο για την κύρωση του έβδομου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης.»  

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.310, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Με αφορμή τα παράπονα που έλαβα από κατοίκους της κοινότητας Κανναβιούς της επαρχίας Πάφου 
αναφορικά με την εκτεταμένη ξήρανση και καταστροφή των ευκαλύπτων που μέχρι πρότινος αυτοφύονταν 
κατά μήκος της κοίτης του ποταμού της Έζουσας, ο οποίος διαπερνά την κοινότητα, παρακαλώ τον αρμόδιο 
υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Πώς επηρεάστηκε η ροή του ποταμού μετά την κατασκευή του υδατοφράκτη της Κανναβιού; 

2. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση ή/και αναπλήρωση της αποστερούμενης ποσότητας νερού 
από τη χλωρίδα στην κοίτη του ποταμού; Από το 2005, που κατασκευάστηκε ο εν λόγω φράχτης, έχει 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους; 

3. Πού μπορεί να οφείλεται η δυσκολία επιβίωσης των δέντρων αυτών που παρατηρείται τα τελευταία 
χρόνια;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.311, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Με αφορμή καταγγελίες αναφορικά με χειρισμούς του δήμου Πάφου έναντι πολιτών διαμένοντων σε 
τουρκοκυπριακές περιουσίες στην περιοχή “Μούτταλος” στην Πάφο, σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο του 2021 
ο Υπουργός Εσωτερικών, μετά από καταγγελίες που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, διέταξε έρευνα για τις ενέργειες του δήμου 
Πάφου σε τουρκοκυπριακές περιουσίες.  

 Στόχος της έρευνας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, ήταν μεταξύ άλλων να διερευνηθεί 
διάπραξη πειθαρχικών ή/και ποινικών παραπτωμάτων, που αφορούν πιθανή παραβίαση των συμβάσεων με 
τον δήμο στην περιοχή “Μούτταλος”, όπως επίσης πιθανά πειθαρχικά αδικήματα από λειτουργούς της 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.  Ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι η έρευνα θα 
ολοκληρωνόταν και θα ερχόταν στην κατοχή του εντός τριάντα ημερών. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο έχει 
ολοκληρωθεί η έρευνα και, εάν ναι, ποια τα ευρήματά της.  Επίσης, παρακαλώ όπως το σχετικό πόρισμα, 
εφόσον υπάρχει, κοινοποιηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»  

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.312, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τις προθέσεις του υπουργείου όσον 
αφορά την ετοιμασία και την προώθηση νομοσχεδίου που να αφορά την ενιαία εκπαίδευση.  Αν πρόθεση του 
υπουργείου είναι να ετοιμαστεί και να κατατεθεί τέτοιο νομοσχέδιο, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τα 
χρονοδιαγράμματα, αλλά και λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.» 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.313, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Στις περιοδικές εκθέσεις της αρμόδιας επιτροπής του ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης για την 
Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος των Γυναικών (CΕDAW) στην Κύπρο γίνεται ειδική αναφορά στο 
δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ευάλωτων ομάδων γυναικών. 

 Στις τελικές παρατηρήσεις της πιο πρόσφατης έκθεσης (Ιούλιος 2018) περιλαμβάνονται ρητές συστάσεις 
για “θεσμοθέτηση συστημάτων νομικής αρωγής που να είναι προσβάσιμα, βιώσιμα και ανταποκρινόμενα στις 
ανάγκες των γυναικών με τρόπο έγκαιρο, συνεχή και αποτελεσματικό σε όλα τα στάδια της δικαστικής 
διαδικασίας”, καθώς και για “διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στη δωρεάν νομική αρωγή, ειδικά για 
μειονεκτούσες ομάδες γυναικών, και διασφάλιση επαρκούς κάλυψης, κριτηρίων επιλεξιμότητας και της 
ποιότητας αυτών των υπηρεσιών”. 

 Επιπρόσθετα, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2019-2023 
περιλαμβάνεται, ως προς την ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων γυναικών, ο στόχος της πρόσβασης σε 
νομικές υπηρεσίες.  Για την υλοποίηση του στόχου αυτού μάλιστα προβλέφθηκε η εκπόνηση μελέτης εντός του 
2022 σχετικά με μέτρα πρόσβασης σε δωρεάν ή/και οικονομικά προσιτές νομικές υπηρεσίες για άτομα από 
ευάλωτες ομάδες (μονογονιούς, άτομα με αναπηρίες, γυναίκες κάτω από το όριο της φτώχιας κ.ά.). 

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

1. Ποια μέτρα λαμβάνονται, για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις σχετικές συστάσεις που αφορούν στην 
πρόσβαση των ευάλωτων γυναικών στη δικαιοσύνη και σε δωρεάν νομική αρωγή; 

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της μελέτης που περιλαμβάνεται στο σχετικό εθνικό σχέδιο 
δράσης;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.314, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Από παλαιότερες απαντήσεις του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη και της Υπουργού 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου σε ερώτηση της πρώην βουλεύτριας κ. 
Σκεύης Κούτρα Κουκουμά με αρ. 23.06.011.01.573 αναφορικά με τη λειτουργία Στεγών Ηλικιωμένων και 
Αναπήρων πληροφορηθήκαμε ότι από το 2014 προωθούνται αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη 
λειτουργία των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας.  Σύμφωνα με τις απαντήσεις των υπουργών, οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους 
Νόμου και των περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Κανονισμών, που διέπουν τη λειτουργία των 
Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων.  Για σκοπούς βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που 
παρέχονται στις Στέγες έχει ολοκληρωθεί σχετικό νομοσχέδιο και προσχέδιο κανονισμών προς εκσυγχρονισμό 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, τα οποία βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί 
ο νομοτεχνικός έλεγχος των εν λόγω νομοθετημάτων και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.315, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Μετά την πρόσφατη πυρκαγιά ελαστικών στην περιοχή Βασιλικού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να 
ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι ελέγχους προχώρησε άμεσα, για να εξακριβωθεί σε ποιο 
βαθμό επηρεάστηκε το έδαφος και, αν έγινε κάτι τέτοιο, σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί για αποκατάσταση 
του εδάφους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.316, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Έχει ανακοινωθεί επανειλημμένως η δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στην περιοχή Βασιλικού, κάτι 
που η πολιτεία έπρεπε να μεριμνήσει ως έργο προτεραιότητας πριν από την εγκατάσταση ή μετακίνηση 
οποιωνδήποτε υπηρεσιών, εργοστασίων κ.λπ. στην περιοχή. 

 Οι εργασίες, εξ όσων γνωρίζω, έχουν ολοκληρωθεί από καιρό και παρ’ όλα αυτά δεν έχει γίνει η τελική 
επιθεώρηση και η τελική έγκριση λειτουργίας του σταθμού.  

 Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για τους λόγους της μη παράδοσης μέχρι σήμερα του πυροσβεστικού σταθμού.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.317, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Ανδρέα Αποστόλου 
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 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει αν η μονάδα διαχείρισης ελαστικών στη 
βιομηχανική περιοχή Καλαβασού, στην οποία ξέσπασε πυρκαγιά το Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022, τηρούσε όλους 
τους κανονισμούς ασφάλειας βάσει των υποχρεώσεών της. 

 Θα θέλαμε να μας δοθούν συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες διεξήχθησαν οι έλεγχοι τον 
τελευταίο έναν χρόνο από τα αρμόδια τμήματα, καθώς και αναλυτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης 
Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.041, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 
 «Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση σας διαβιβάζεται η ακόλουθη απαντητική επιστολή του Αρχηγού 
Αστυνομίας, αυτονόητου περιεχομένου:  

 “Σχετικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείσθε τα ακόλουθα, όσον αφορά τα ερωτήματα που έχουν τεθεί: 

(1) Η Εταιρεία NSO δεν αποτέλεσε αντικείμενο διερεύνησης στα πλαίσια της συγκεκριμένης υπόθεσης. 

(2) Δεν έχει τεθεί ενώπιον της ανακριτικής ομάδας οποιοδήποτε αίτημα ή αναφορά από τη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, σχετικά με τις έρευνες για την εν λόγω υπόθεση. 

(3) Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε μαρτυρία που να καταδεικνύει ότι οι 
ύποπτοι στην συγκεκριμένη υπόθεση προέβαιναν σε κατασκοπεία μέσω του λογισμικού PEGASUS ή 
οποιουδήποτε άλλου λογισμικού. 

(4) Δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να συνδέει το συγκεκριμένο βαν με την υπόθεση PEGASUS. 

(5) Το ανακριτικό έργο έχει ολοκληρωθεί και στις 15/11/2021 η υπόθεση παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον 
του Κακουργιοδικείου με την επόμενη δικάσιμο ορισμένη για τις 30/11/2021. 

(6) Επιπρόσθετα, στις 12/11/2021 το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στην κατηγορούμενη εταιρεία, ύψους €925.000. 

2. Τα πιο πάνω για ενημέρωση και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.”    

     Περαιτέρω για ενημέρωσή σας σε σχέση με το ερώτημα 5, στις 22/02/2022 το Μόνιμο Κακουργιοδικείο 
Λάρνακας επέβαλε χρηματικό πρόστιμο στην κατηγορούμενη εταιρεία, ύψους €76.000.» 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.150, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2021, 

του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Χρίστου Χριστόφια 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Σύμφωνα με τα στοιχεία που οι Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) έχουν υποβάλει στο 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
φοιτούσαν στις ΙΣΤΕ 8956 φοιτητές τρίτων χωρών.  Κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στα Πανεπιστήμια 
φοιτούσαν 2494 φοιτητές τρίτων χωρών.  Ο αριθμός των φοιτητών, ανά χώρα προέλευσης, που 
φοιτούσαν στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φαίνεται στον 
επισυναπτόμενο σχετικό πίνακα.  Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) έχει προχωρήσει στην 
αναβάθμιση του μηχανογραφικού της συστήματος και θα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον ακριβή 
αριθμό φοιτητών τρίτων χωρών των ΙΣΤΕ ανά χώρα προέλευσης με το πέρας του τρέχοντος 
ακαδημαϊκού έτους. 

3. Το ΥΠΠΑΝ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του στη βάση του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νόμου, επιθεωρεί ετήσια τις ΙΣΤΕ.  Κατά τις επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν τα τελευταία ακαδημαϊκά 
έτη, το ΥΠΠΑΝ έχει διαπιστώσει ότι ΙΣΤΕ που λειτουργούν με υψηλά ποσοστά φοιτητών τρίτων χωρών, 
επί του συνόλου των εγγεγραμμένων σε αυτές φοιτητών, παρουσιάζουν κατ’ επανάληψη φαινόμενα 
ελλιπούς φοίτησης των φοιτητών τρίτων χωρών.  Επίσης, με βάση τους ελέγχους που διενεργεί η ΔΑΕ 
στις ΙΣΤΕ και βάσει των υποβληθέντων από τις ίδιες τις ΙΣΤΕ στοιχείων λειτουργίας, παρουσιάζεται 
συστηματικά (κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο) το φαινόμενο πολλοί φοιτητές τρίτων χωρών να εγκαταλείπουν 
τις σπουδές τους. 

4. Οι ίδιες οι ΙΣΤΕ, όπως έχουν υποχρέωση, αναφέρουν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) φοιτητές τρίτων χωρών που έχουν διακόψει τις σπουδές τους, ασχέτως εάν 
αυτοί έχουν αποχωρήσει από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ).  Οι εν λόγω αναφορές καταδεικνύουν 
αριθμούς ιδιαίτερα υψηλούς, με αποτέλεσμα ο αριθμός φοιτητών τρίτων χωρών που υπέβαλαν οι ΙΣΤΕ 
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κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να παρουσιάζεται αρκετά μειωμένος σε σχέση με τον αριθμό που οι 
ίδιες υπέβαλαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (8956).  Το ΥΠΠΑΝ ζητά πληροφόρηση από το 
ΤΑΠΜ για το κατά πόσον οι αναφερόμενοι στο ΤΑΠΜ φοιτητές έχουν αποχωρήσει από την ΚΔ.  Από την 
πληροφόρηση που λαμβάνει φαίνεται ότι οι πλείστοι των φοιτητών τρίτων χωρών που εγκαταλείπουν τις 
σπουδές τους εξακολουθούν να βρίσκονται στην ΚΔ.  Θέλω επίσης να επισημάνω ότι το Υπουργείο 
Εσωτερικών εντοπίζει ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών από τρίτες χώρες, εγγεγραμμένων σε ΙΣΤΕ, οι οποίοι 
έχουν καταθέσει αίτηση πολιτικής προστασίας.  Το ΥΠΠΑΝ δεν διαθέτει, όμως, τέτοια στοιχεία.  Το 
Υπουργικό Συμβούλιο, εξαιτίας αυτής της κατάστασης, έχει λάβει πρόσθετα μέτρα περιορισμού της 
εισόδου στην ΚΔ υποψήφιων φοιτητών τρίτων χωρών των οποίων η προτεραιότητα είναι άλλη από τη 
φοίτηση στην Ανώτερη Εκπαίδευση του τόπου. 

5. Πρόσθετα, πληροφορείστε ότι το ΥΠΠΑΝ δεν διαθέτει στοιχεία για ελλιπή φοίτηση των φοιτητών τρίτων 
χωρών που φοιτούν στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, καθότι η σχετική με τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 
νομοθεσία δεν δίδει στο ΥΠΠΑΝ αρμοδιότητα επιθεώρησής τους ή δυνατότητα ελέγχου σε σχέση με το 
εν λόγω θέμα.  Βάσει, όμως, των συνεντεύξεων που διενεργούνταν μέχρι πρόσφατα, για τους 
προερχόμενους από συγκεκριμένες χώρες υποψήφιους φοιτητές των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, από 
ομάδα ελέγχου των εμπλεκόμενων Υπουργείων με συμμετοχή και λειτουργών της ΔΑΕ του ΥΠΠΑΝ, είχε 
διαπιστωθεί ότι επρόκειτο στην πλειοψηφία τους για άτομα με την απαιτούμενη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας και ξεκάθαρους ακαδημαϊκούς στόχους.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ.  23.06.012.01.185, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 

2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

α) Όπως ήδη γνωρίζετε, έχουν εκδοθεί σχετικά Δελτία Τύπου από Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) 
και έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες και άλλο υλικό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με αφορμή τον 
εντοπισμό νεκρών φλαμίνγκο εντός της Λίμνης Παραλιμνίου.  Επίσης, για το θέμα έχουμε λάβει σχετικά 
ερωτήματα από Βουλευτές και από ΜΚΟ. 

β) Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ο θάνατος των υπό 
αναφορά πτηνών φαίνεται να έχει επέλθει από δηλητηρίαση που σχετίζεται με την κατάποση σκαγιών 
μόλυβδου, τα οποία πιθανόν να προέρχονται από το σκοπευτήριο.  Η εκδοχή αυτή ενδυναμώνεται από 
την “Έκθεση αποτελεσμάτων δειγματοληψίας και ανάλυσης μόλυβδου σε δείγματα χώματος/ιζημάτων 
από τη Λίμνη Παραλιμνίου”, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου 
LIFE IP PHYSIS. 

γ) Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια κατάσταση έχουμε αντιμετωπίσει και στις Αλυκές Λάρνακας, όπου, ενώ το 
εκεί σκοπευτήριο έχει παύσει τη λειτουργία του εδώ και χρόνια, παρατηρούνται ακόμα οι επιπτώσεις 
από την ύπαρξη σκαγιών στα υποστρώματα της λίμνης και το φαινόμενο δηλητηρίασης πτηνών. 

δ) Προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν είναι δυνατή η ταύτιση των σκαγιών με τη δραστηριότητα του 
συγκεκριμένου σκοπευτηρίου, δεδομένου ότι τα πτηνά μετακινούνται μεταξύ των υγροτόπων.  Ωστόσο, 
θέση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι ότι θα πρέπει να 
εξεταστεί διεξοδικά η συνύπαρξη της προστατευόμενης περιοχής και της εν λόγω δραστηριότητας και να 
εξευρεθεί, το συντομότερο δυνατό, εναλλακτικός χώρος εγκατάστασης του σκοπευτηρίου. 

ε) Μια άλλη δραστηριότητα, της οποίας θα έπρεπε να διερευνηθεί ο τερματισμός εντός της 
προστατευόμενης περιοχής, είναι αυτή του κυνηγίου.  Η περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου δεν αποτελεί 
γεωργική ή αγροτική περιοχή, αλλά αφορά μια έκταση μέσα στον οικιστικό και εμπορικό πυρήνα του 
Δήμου Παραλιμνίου. 

 Τα Τμήματα του Υπουργείου έχουν λάβει αρκετά παράπονα από περίοικους για φυσίγγια εντός των 
ιδιωτικών αυλών τους και για πρόκληση γενικής οχληρίας από την εν λόγω δραστηριότητα.  Συνεπώς, 
θεωρούμε ότι η απαγόρευση του κυνηγίου, πέρα από την περιβαλλοντική πτυχή, αφορά και την 
ασφάλεια των πολιτών. 

2. Με βάση τα πιο πάνω, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει αποστείλει 
σχετική επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, ως το αρμόδιο Υπουργείο, με την παράκληση όπως διερευνήσει 
το θέμα και, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη 
ΖΕΠ και στα είδη που προστατεύονται, προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες για την πλήρη απαγόρευση του 
κυνηγίου στη Λίμνη Παραλιμνίου και την έναρξη διαδικασιών για τη μετεγκατάσταση του σκοπευτηρίου σε 
κατάλληλο χώρο. 
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3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία χρειαστείτε ή τυχόν 
διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.216, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη 
 «Αναφέρομαι στην ερώτηση αναφορικά με τα νομοθετήματα που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και σας πληροφορώ τα πιο κάτω: 

2. Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), μέσω της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας 
Διοίκησης (ΚΑΔΔ) προωθεί την προκήρυξη Διαγωνισμού για εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την 
υποστήριξη της εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν εντός των ετών 2022 και 2023.  Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται να 
πραγματοποιηθούν ξεχωριστές εκπαιδευτικές δράσεις για τους αξιολογητές και τους αξιολογούμενους, 
με σκοπό την απαραίτητη ενημέρωση/εκπαίδευσή τους αναφορικά με το νέο σύστημα αξιολόγησης 
(κριτήρια, παραμέτρους, διαδικασία κτλ), καθώς και για τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης της 
απόδοσης των υπαλλήλων για την αντικειμενική και τεκμηριωμένη αξιολόγησή τους, αποφεύγοντας 
πρακτικές ισοπεδωτικής αξιολόγησης.  Στο πλαίσιο του ίδιου Διαγωνισμού θα προωθηθεί ο καταρτισμός 
εγχειριδίου με κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή εφαρμογή των νέων Κανονισμών.  Απώτερο σκοπό 
των δράσεων που προωθούνται αποτελεί η αλλαγή πρακτικής και κουλτούρας στο θέμα της 
αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων και γενικότερα της διαχείρισης της απόδοσης στη δημόσια 
υπηρεσία.  Το ΤΔΔΠ έχει προβλέψει για τις απαραίτητες πιστώσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες του 
πιο πάνω Διαγωνισμού με σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2022.  

3. Προκειμένου δε να καταστεί εφικτό να υλοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν τη Διατμηματική 
Προαγωγή, ο αρμόδιος κλάδος του ΤΔΔΠ προβαίνει ήδη στις απαραίτητες ενέργειες για να προωθηθεί ο 
καταρτισμός νέων Σχεδίων Υπηρεσίας, με στόχο να ολοκληρωθούν οι διεργασίες που απαιτούνται για 
την έγκρισή τους, πριν τεθούν σε ισχύ οι νέες αυτές ρυθμίσεις.  

4. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, που έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των νέων 
διαδικασιών πλήρωσης των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, που θα ισχύσουν από την 
1/01/2024, προβαίνει, όπως έχουμε πληροφορηθεί, στις απαραίτητες ενέργειες για κατάλληλη 
προετοιμασία και κυρίως για την οργάνωση της αξιολόγησης των υποψηφίων για πλήρωση των θέσεων 
Διατμηματικής Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής σε Εξεταστικά Κέντρα.» 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.241, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου 

κ. Νίκου Γεωργίου 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με την πορεία της αίτησης του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Κλαυδιών, για έκδοση των αναγκαίων αδειών για χρησιμοποίηση του πρώην Τ/κ Δημοτικού Σχολείου 
Κλαυδιών, σε Κοινοτικά Γραφεία και Πολιτιστικό Κέντρο και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

α)  Στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κλαυδιών εκμισθώθηκε, βάσει Σύμβασης Μίσθωσης ημερομηνίας 1/8/2018, το 
πρώην Τ/κ Δημοτικό Σχολείο Κλαυδιών, με ενοίκιο €50 το χρόνο, με σκοπό τη δημιουργία Κοινοτικών 
Γραφείων και Πολιτιστικού Κέντρου. Για σκοπούς έκδοσης Πολεοδομικής Άδειας, κατατέθηκαν μέσω της 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, αίτηση και αρχιτεκτονικά 
σχέδια και στις 30/11/2020 εκδόθηκε η Πολεοδομική Άδεια με αρ. ΛΑΡ/00356/2019. 

β)  Στις 22/9/2021, το Κοινοτικό Συμβούλιο Κλαυδιών, προσκόμισε στον Κλάδο Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών 
Λάρνακας, αίτηση μαζί με αρχιτεκτονικά σχέδια και στατική μελέτη του έργου, τα οποία αφού έτυχαν 
σχετικού ελέγχου, στις 28/9/2021 διαβιβάστηκαν στον Έπαρχο Λάρνακας για έκδοση της Άδειας 
Οικοδομής. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Έπαρχο Λάρνακας το αίτημα βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
εξέτασης για έκδοση της Άδειας Οικοδομής.» 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης 
Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.247, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 
 «Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση σας διαβιβάζεται η ακόλουθη απαντητική επιστολή του Αρχηγού 
Αστυνομίας, αυτονόητου περιεχομένου.   

 “Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Το θέμα της υποστελέχωσης των Τμημάτων/Υπηρεσιών/Διευθύνσεων/ Αστυνομικών Σταθμών είναι 
συνέπεια της γενικότερης υποστελέχωσης της Αστυνομίας, για την οποία καταβάλλονται προσπάθειες 
από την Ηγεσία για αντιμετώπισή της. 
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3. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η παγοποίηση των προσλήψεων από το 2013-2017, οι συνεχείς 
αφυπηρετήσεις και παραιτήσεις, καθώς και οι ανάγκες που δημιουργούνται, σε συνδυασμό με την 
εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων αστυνομικών, η οποία διαρκεί τρία χρόνια δυσχεραίνει ακόμα 
περισσότερο την προσπάθεια που γίνεται για στελέχωση των Τμημάτων/Επαρχιών/Μονάδων και 
γενικότερα των Αστυνομικών Σταθμών.  Ο αριθμός των κενών θέσεων στην Αστυνομία σήμερα 
ανέρχεται στις 699 και καταβάλλονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για σταδιακή κάλυψή τους μέσω 
των διαδικασιών προσλήψεων.  Τονίζεται ότι η Αστυνομία σε μια προσπάθεια απάμβλυνσης του 
προβλήματος της υποστελέχωσης έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση των καθηκόντων και των αναγκών 
όλων των Τμημάτων/Επαρχιών/Μονάδων/Υπηρεσιών και έχει προχωρήσει σε ανακατανομή του 
υφιστάμενου προσωπικού. 

4. Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας μέσω του οποίου 
προωθείται επαναξιολόγηση της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της, ώστε να καταστεί 
αποτελεσματική και ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και του προσωπικού.  Αναμένεται ότι η 
προσπάθεια αυτή θα συντελέσει στην επιχειρηματική επάρκεια των τμημάτων Υπηρεσιών/Μονάδων και 
κατ’ επέκταση και των Αστυνομικών Σταθμών. 

5. Όσον αφορά στην στελέχωση του Αστυνομικού Σταθμού Πόλης Χρυσοχούς στην εδαφική αρμοδιότητα 
του οποίου εμπίπτει και η κοινότητα Περιστερώνας, πληροφορείστε ότι ο εν λόγω σταθμός ενισχύεται 
κατά καιρούς στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της υπηρεσίας, αξιολογώντας τις υπάρχουσες ανάγκες και 
απαιτήσεις.  Περαιτέρω στελέχωση του εν λόγω σταθμού αναμένεται να γίνει σταδιακά με τις νέες 
προσλήψεις στην Αστυνομία. 

6. Τονίζεται ότι τα μέλη μας παρά την όποια υποστελέχωση, εργάζονται με υπευθυνότητα και αφοσίωση 
στο καθήκον και στην αποστολή που έχουν να επιτελέσουν με απώτερο σκοπό την ασφάλεια του πολίτη 
και της κοινωνίας γενικότερα.”.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.269, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2022, της 

βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται προκειμένου 
να επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας που θα ισοδυναμεί με ετήσια ανακαίνιση του 3% του συνολικού 
εμβαδού των κτιρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την κεντρική δημόσια διοίκηση είναι τα 
ακόλουθα: 

(α) Ανακαινίσεις κτιρίων που υλοποιούνται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.  

(β) Μεμονωμένα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης του κελύφους των κτιρίων που υλοποιούνται από το 
Τμήμα Δημοσίων Έργων. 

(γ) Μεμονωμένα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης των τεχνικών συστημάτων των κτιρίων που υλοποιούνται 
από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

(δ) Ενημέρωση του προσωπικού που εργάζεται στα κτίρια σε θέματα ενεργειακής απόδοσης. 

2. Για την περίοδο 2014-2020, ο ετήσιος στόχος έχει επιτευχθεί για τα έτη 2014, 2015, 2017, 2018 και 
2020.  Για το έτος 2016 υπάρχει έλλειμμα 5,15% ενώ για το έτος 2019 υπάρχει έλλειμμα 9,1% το όποιο όμως 
δύναται να καλυφθεί τα έτη 2021 ή/και 2022, όπως το επιτρέπει το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την 
Ενεργειακή Απόδοση. Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας. 

3. Η αξιολόγηση της προόδου για τη διετία 2021-22 θα γίνει μέχρι 15 Μαρτίου 2023 και θα υποβληθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού για τη Διακυβέρνηση. 

4. Η ανακαίνιση όλων των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης σε κτίρια με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας δεν έχει εξεταστεί από οικονομική, περιβαλλοντική και τεχνική άποψη.  Ωστόσο, 
ενδεχομένως αυτό να γίνει, ανάλογα με την εξέλιξη της πρότασης για αναδιατύπωση της Οδηγίας για την 
Ενεργειακή Απόδοση και την επικείμενη αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, προς 
υλοποίηση των αυξημένων στόχων που έχουν τεθεί για το 2030.  Σημειώνεται ότι η επιλογή των κτιρίων και ο 
προγραμματισμός των ανακαινίσεων για την κεντρική δημόσια διοίκηση αποτελούν αρμοδιότητα του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων.» 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους 
δόθηκε στη βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση. 
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Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.278, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022, του βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας ενημερώσω ότι το “Σχέδιο Χορηγιών για 
ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες” του 2021 (το 
Σχέδιο) περιλάμβανε 4 κατηγορίες επιλέξιμων επενδύσεων ως ακολούθως: 

- Κατηγορία 1: Θερμομόνωση οροφής 

- Κατηγορία 2: Θερμομόνωση οροφής σε συνδυασμό με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος 
(ΦΒ) 

- Κατηγορία 3Α: Εγκατάσταση ΦΒ συστήματος με τη μέθοδο Net Metering σε κατοικίες οικιακών 
καταναλωτών 

- Κατηγορία 3Β: Εγκατάσταση ΦΒ συστήματος με τη μέθοδο Net Metering σε κατοικίες ευάλωτων 
καταναλωτών. 

2. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο Σχέδιο Χορηγιών του 2022 προκηρύχθηκε την 1η Ιουνίου 2022 με 
αυξημένο προϋπολογισμό και ποσά χορηγίας.  Διευκρινίζεται παράλληλα ότι με Ανακοίνωσή του ημερ. 
20/10/2021, το Υπουργείο Ενέργειας έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι το Σχέδιο του 2022 θα έχει αναδρομική ισχύ, 
ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια του Σχεδίου του 2021 και ότι θα συνεχιστεί η υλοποίηση επενδύσεων.  
Το Σχέδιο συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα εικονικού net metering καθώς και διευρυμένο κατάλογο δικαιούχων 
σε σχέση με την αυξημένη χορηγία για ευάλωτες ομάδες. 

3. Το Σχέδιο εντάχθηκε στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου με συνολικό 
προϋπολογισμό €30 εκ. και ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026. 

4. Αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το Σχέδιο Χορηγιών του 2021, περιλαμβανομένου του αριθμού 
αιτήσεων που λήφθηκαν και των εκταμιεύσεων που έγιναν μέχρι σήμερα επισυνάπτονται στο Παράρτημα.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.280, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου  
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σχετική με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

• Στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρίες, οι οποίοι παρακάθονται στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις, είναι δυνατή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, η παραχώρηση διευκολύνσεων, 
σύμφωνα με σχετικές πρόνοιες των περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα 
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμων του 2017 έως 
2022. 

• Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο (10) των υπό αναφορά Νόμων, “οι υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες 
υποβάλλουν, μαζί με την αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, αίτηση, με τα 
αναγκαία δικαιολογητικά, προς την Υπηρεσία Εξετάσεων για παροχή σε αυτούς διευκολύνσεων κατά τη 
διαδικασία διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.” 

• Τις αιτήσεις για παροχή διευκολύνσεων σε υποψήφιους με ειδικές ανάγκες εξετάζει η Ειδική Επιτροπή 
Παροχής Διευκολύνσεων, η οποία ορίζεται κάθε χρόνο από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, και η οποία απαρτίζεται από: 

 (α) την/τον Προϊστάμενη/ο της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ως Πρόεδρο 

 (β) ένα εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) 

 (γ) ένα εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του ΥΠΠΑΝ, και 

 (δ) ένα εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του ΥΠΠΑΝ. 

• Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου (11) των προαναφερθέντων Νόμων, η παροχή των 
διευκολύνσεων: 

“(α)  στοχεύει στη διασφάλιση των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, κατά 
τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, ως αντιστάθμισμα της αναπηρίας ή του 
ειδικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν 
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(β) διαφυλάσσει το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης και 

(γ) δεν δίνει προβάδισμα σε οποιονδήποτε υποψήφιο ή ομάδα υποψηφίων.” 

 Ειδικότερα, “η Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων εξετάζει την κάθε αίτηση που υποβάλλεται [...], 
λαμβάνοντας υπόψη τις διευκολύνσεις που ζητά ο υποψήφιος, τους λόγους που επικαλείται και τα 
πιστοποιητικά και/ή δικαιολογητικά που συνοδεύουν και υποστηρίζουν την αίτησή του και εκδίδει προς τούτο 
σχετική απόφαση” [εδ. (4) του αρ. (11) των προαναφερθέντων Νόμων].  Επίσης, σε περίπτωση που χρειαστεί, 
“η Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων, κατά τη μελέτη αίτησης για παροχή διευκολύνσεων, καλεί 
εκπαιδευτικούς ή άλλους ειδικούς στο θέμα της ειδικής ανάγκης που αντιμετωπίζει ο υποψήφιος με ειδικές 
ανάγκες, οι οποίοι θα τη βοηθούν στην αξιολόγηση της κάθε αίτησης” [εδ. (5) του αρ. (11) των 
προαναφερθέντων Νόμων]. 

 Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι διευκολύνσεις που είναι δυνατόν να παραχωρηθούν από την Ειδική 
Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων, κατόπιν εξέτασης, και νοουμένου ότι η εν λόγω παραχώρηση “δεν δίνει 
προβάδισμα σε οποιονδήποτε υποψήφιο ή ομάδα υποψηφίων”, συνιστούν “εύλογες προσαρμογές”, κατά τον 
τρόπο που αυτές καθορίζονται στο άρθρο 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ΑμεΑ. 

 Οι εν λόγω διευκολύνσεις-“εύλογες προσαρμογές”, που δύνανται να παραχωρηθούν από την Ειδική 
Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων σε υποψήφιους με ειδικές ανάγκες, είναι, αναλυτικότερα, οι πιο κάτω: 

(α) Επιπρόσθετος χρόνος εξέτασης 

(β) Ανάγνωση και απλοποίηση της γλωσσικής διατύπωσης του εξεταστικού δοκιμίου 

(γ) Απαλλαγή από ορθογραφία, στίξη και γραμματική 

(δ) Μεταγραφέας για καταγραφή των απαντήσεων καθ’ υπαγόρευση του υποψηφίου 

(ε) Απαλλαγή από ακρόαση/κατανόηση κειμένου 

(στ) Επεξήγηση εξεταστικού δοκιμίου για υποψήφιους με απώλεια ακοής 

(ζ) Μικρά διαλείμματα 

(η) Γραφέας για πιστή αντιγραφή του τετραδίου απαντήσεων των υποψηφίων στο τέλος της εξέτασης 

(θ) Κατά τα διαλείμματα οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν λήψη τροφής ή φαρμάκων 

(ι) Οι εξετάσεις μπορούν να γίνονται στο σπίτι ή σε άλλο χώρο, όπου κριθεί αναγκαίο, μετά από 
συνεννόηση με την Υπηρεσία Εξετάσεων 

(ια) Κατά τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων, ο υποψήφιος μπορεί να βρίσκεται μόνος του σε ξεχωριστή 
αίθουσα 

(ιβ) Κατά τις εξετάσεις, ο υποψήφιος μπορεί να τοποθετηθεί σε αίθουσα στο ισόγειο, ώστε να έχει εύκολη 
πρόσβαση 

(ιγ) Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων μπορούν να γίνονται στο σχολείο του υποψηφίου 

(ιδ) Μορφοποίηση εξεταστικών δοκιμίων (π.χ. μεγέθυνση) 

(ιε) οποιαδήποτε άλλη διευκόλυνση ζητηθεί, νοουμένου ότι θα πιστοποιείται από ειδικούς, θα εξεταστεί και 
θα εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Στο Κεφάλαιο Τέταρτο δε θα μπούμε σήμερα. 

 Η επόμενη συνεδρία της Βουλής ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, για το Κεφάλαιο Τέταρτο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Επειδή είχα υποσχεθεί στη Σύσκεψη Αρχηγών ότι θα ενημέρωνα το σώμα σχετικά με το αίτημα και την 
πρόταση που έχει κάνει ο συνάδελφος κ. Χρίστος Σενέκης για… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Α, ενόμιζα θα το κάναμε κατ’ ιδίαν, αλλά κανένα πρόβλημα. 

 Παρακαλώ. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Απλώς, επειδή δεν το κάναμε κατ’ ιδίαν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ναι, ναι… 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 …ήθελα να του πω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.  Ναι. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 …ενώπιον της ολομέλειας, είναι η παράκλησή μας να προγραμματιστεί, όπως το έχουμε καταθέσει το 
πρωί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Να το δούμε, να συνεννοηθούμε με τους συναδέλφους και να δούμε πότε μπορεί να προστεθεί 
στην ημερήσια διάταξη η συζήτηση του Κεφαλαίου Τετάρτου. 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Εγώ ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ για την υπομονή να περιμένετε ακόμα τρία δευτερόλεπτα. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας. 

 Η επόμενη συνεδρία ορίζεται για την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022, στις 4.00 μ.μ., με ημερήσια διάταξη η 
οποία θα σας σταλεί. 

 [Την 21η Ιουνίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της τριακοστής τέταρτης συνεδρίας της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου του σώματος: 

 «Η Πρόεδρος της Βουλής συγκαλεί συνεδρία της ολομέλειας του σώματος την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022, 
στις 4.00 μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
  1.  Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και 

στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά και 
Σάβιας Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση 
Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.038-2022). 

 2.  Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.055-2022). 

 3.  Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.019-2022). 

 4.  Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) 
(Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.059.028-2022). 

 5.  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
 (Αρ. Φακ. 23.01.063.064-2022). 

 6.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των 
Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου 
Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.026-2022). 

 7.  Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.075-2022). 

 8.  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.076-2022). 

 9.  Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.025-2019). 

 10.  Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.080-2022). 

 11.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.160-2021). 

 12.  Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των 
Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.027-2022). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).»] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και τώρα κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

(Ώρα λήξης:  4.37 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 
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ΔΗΣΥ 
Δημητρίου Αννίτα  Κουλλά Ονούφριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Ορφανίδου Σάβια 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργιάδης Χάρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Γεωργίου Νίκος Σύκας Νίκος 

Δημητρίου Δημήτρης Τορναρίτης Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κάρουλλας Γιώργος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 
Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 
Κώστα Κώστας Χριστόφιας Χρίστος  
Λουκαΐδης Γιώργος Χριστοφίδης Χρίστος 

ΔΗΚΟ 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Σαββίδης Χρύσανθος 

Λεωνίδου Πανίκος Σενέκης Χρίστος 

 Ορφανίδης Χρίστος  

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Παπαγιάννης Λίνος 

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας  

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 
Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 
Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 
Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στην Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας. 

2. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στην Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων. 

3. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

α. Συμμετοχή της Προέδρου της Βουλής στη 15η Διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλίων των 
Μικρών Κρατών Ευρώπης στο Μονακό. 
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β. Διαδικτυακή διαβούλευση βουλευτών μελών της ΚΣ ΟΑΣΕ με εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών, με εισαγωγική ομιλία από τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη ως Ειδικό Αντιπρόσωπο για τη 
Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών στην ΚΣ ΟΑΣΕ. 

γ. Συμμετοχή του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, υπό την ανωτέρω ιδιότητα, στην Ασιατική Διάσκεψη του 
ΟΑΣΕ στη Βιέννη με θέμα «Ενισχύοντας την Ασφάλεια για όλους και απ’ όλους-Συνέργειες και 
ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας». 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 
Παραποίηση Ιατρικών Προϊόντων και Παρόμοιες Παραβάσεις που αποτελούν Απειλή για τη Δημόσια 
Υγεία (Κυρωτικός) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο. 

5. Αναβολή των κανονισμών «Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022», έπειτα από 
τις παρατηρήσεις των κ. Μαρίνου Μουσιούττα και Χρίστου Ορφανίδη. 

6. Αναβολή του νομοσχεδίου «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», έπειτα από τις 
παρατηρήσεις των κ. Νίκου Τορναρίτη και Λίνου Παπαγιάννη. 

7. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί της Εκλογής Διαχειριστικών Επιτροπών σε Βιομηχανικές και 
Βιοτεχνικές Αναπτύξεις Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Κυριάκος Χατζηγιάννης, Πανίκος Λεωνίδου, 
Κώστας Κώστα, Μιχάλης Γιακουμή, Σταύρος Παπαδούρης, Χρύσανθος Σαββίδης) και ψήφισή της σε 
νόμο. 

8. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

9. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για τον δρόμο αεροδρομίου-τουριστικής περιοχής Πάφου - 
Νομοσχέδιο για την κύρωση του έβδομου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης - Ξήρανση και 
καταστροφή χλωρίδας ποταμού Έζουσας στην κοινότητα Κανναβιούς - Έρευνα για πειθαρχικά και 
ποινικά αδικήματα σχετικά με τουρκοκυπριακές περιουσίες στην περιοχή «Μούτταλος» - Νομοσχέδιο για 
την ενιαία εκπαίδευση - Μέτρα πρόσβασης ευάλωτων ομάδων γυναικών σε νομικές υπηρεσίες - 
Νομοτεχνικός έλεγχος και κατάθεση στη Βουλή νομοθετημάτων για τις στέγες ηλικιωμένων και 
αναπήρων - Πυρκαγιά σε ελαστικά στην περιοχή Βασιλικού - Λόγοι μη παράδοσης πυροσβεστικού 
σταθμού στον Βασιλικό - Έλεγχοι σε μονάδα διαχείρισης ελαστικών στη βιομηχανική περιοχή 
Καλαβασού. 

10. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

 Έρευνες για το λογισμικό παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων Pegasus και το κατασκοπευτικό βαν - 
Αλλοδαποί φοιτητές στα ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια και εικονικοί φοιτητές - Νεκρά φλαμίνγκο και 
παράνομα απόβλητα στη Λίμνη Παραλιμνίου - Σχεδιασμοί σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
υπηρεσίας - Καθυστέρηση στη διαδικασία παραχώρησης του κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου προς 
το κοινοτικό συμβούλιο Κλαυδιών - Ενίσχυση αστυνόμευσης στις κοινότητες Περιστερώνας και Πόλεως 
Χρυσοχούς - Επίτευξη στόχων ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας σε κυβερνητικά κτίρια - Σχέδιο 
χορηγιών για την ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας - 
Διευκόλυνση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρίες στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 23ης Ιουνίου 2022 

Ώρα έναρξης:  4.15 μ.μ. 

Αρ. 34 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! 

 Είμαστε μόνοι μας, Νικόλα; 

 Οι συνάδελφοι του Δημοκρατικού Συναγερμού έρχονται;  

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Έρχονται όλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία! 

 Λοιπόν, κύριε Χατζηγιάννη, πάρτε τη θέση σας. 

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής συνεδρίας της Βουλής και παρακαλώ τους έντιμους 
βουλευτές να δηλώσουν την παρουσία τους.  Το σύστημα ξέρετέ το, συνάδελφοι· πατάτε τον αριθμό 1 και 
δηλώνετε την παρουσία. 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τις αναφορές για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 

 Κύριε γραμματεύ, έχεις τον λόγο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 16 Ιουνίου ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 
και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Χρύσης 
Παντελίδης και Σταύρος Παπαδούρης συμμετείχαν, ως κύριοι ομιλητές, σε διαδικτυακό εργαστήριο για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα.  Το εργαστήριο 
διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EUFORES) σε συνεργασία με τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων.  

 Η Πρόεδρος της Βουλής σε οπτικογραφημένο χαιρετιστήριο μήνυμά της υπογράμμισε την ανάγκη 
υιοθέτησης ολιστικής προσέγγισης και πολυεπίπεδου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 
προκειμένου να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση.  Τόνισε επίσης τη σημασία έγκαιρης υλοποίησης των έργων 
που τροχοδρομούνται προς επίτευξη των σημερινών και μελλοντικών κλιματικών στόχων της Κύπρου. 

 
 Τα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών της συνεδρίασης ευρίσκονται στο Αρχείο της 

Βουλής. 
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 Ο κ. Θεοπέμπτου ανέδειξε την επείγουσα ανάγκη σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής 
στην Κύπρο, αναλύοντας τις κύριες πτυχές της.  Τόνισε την ανάγκη βέλτιστης χρήσης των ΑΠΕ μέσω της 
παροχής κινήτρων στα νοικοκυριά για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, της ευαισθητοποίησης των πολιτών 
για εξοικονόμηση ενέργειας, της υλοποίησης βιώσιμων δημόσιων μεταφορών και της προώθησης της 
ηλεκτροκίνησης.  

 Ο κ. Παντελίδης επισήμανε τον καίριο ρόλο της θέσπισης ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου κα, πάνω 
από όλα της επίδειξης πολιτικής βούλησης για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής.  
Συναφώς, σημείωσε την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων δύο νομοσχεδίων προς επίτευξη 
των εθνικών δεσμευτικών στόχων της Κύπρου.  Επισήμανε τέλος ότι η βέλτιστη αξιοποίηση των ΑΠΕ προαπαιτεί 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, επαρκή πολιτική βούληση, αποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής και 
κινητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ.  

 Ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε στον ρόλο των ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης στη διαδικασία της 
πράσινης μετάβασης της Κύπρου, επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ αύξησε την 
ενεργειακή φτώχια και την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα, και υπογράμμισε την ανάγκη 
ενεργειακής αυτονομίας της Κύπρου. 

 Στις 20 και την 21η Ιουνίου 2022 αντιπροσωπία της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση της Μεσογείου, αποτελούμενη από τους βουλευτές κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη, ως επικεφαλής, Ρίτα 
Θεοδώρου Σούπερμαν, Χρίστο Ορφανίδη και  Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, συμμετείχε στη Διάσκεψη για τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή ως «Σύμβαση του 
Παλέρμο», στη Νάπολη.  

 Σε παρέμβασή της για την πορεία της αναθεώρησης της Σύμβασης του Παλέρμο η κ. Σούπερμαν 
αναφέρθηκε στην ανάγκη αναγνώρισης και διόρθωσης των κενών στη σύμβαση μέσω στοχευμένων νομοθεσιών 
που να ενισχύουν και να θωρακίζουν την εφαρμογή της.  Η κ. Σούπερμαν αναφέρθηκε ειδικότερα στην ανάγκη 
επαρκούς κατάρτισης των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων, ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των θυμάτων 
εμπορίας και θεσμοθέτησης συστηματικής ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμένης διασυνοριακής 
συνεργασίας.  Η κ. Σούπερμαν υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο των κοινοβουλίων για την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή της σύμβασης μέσω του νομοθετικού τους έργου, αλλά και μέσω της ουσιαστικής συμβολής τους στη 
διαδικασία αναθεώρησης και αναβάθμισης της σύμβασης, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε διεθνές επίπεδο.  Η 
Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την έγκριση σχετικής Δήλωσης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Και τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, προχωρούμε στο Πρώτο Κεφάλαιο της ημερήσιας 
διατάξεως, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες.  

 Τα θέματα με τους αριθμούς 1, 2 και 3, που τιτλοφορούνται «Ο της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών 
Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», 
«Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» και «Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων 
και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022», αναβάλλονται.  

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Μια διευκρίνιση; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Πριν από δεκαπέντε μέρες που είχα ζητήσει αναβολή του πρώτου θέματος, η πρόεδρος της αρμόδιας 
επιτροπής ρώτησε ενώπιον του σώματος αν θα επανέλθει στην επιτροπή ή όχι και ελέχθη ότι δε θα επανέλθει 
στην επιτροπή και σήμερα ζητείται για το ίδιο θέμα δεύτερη αναβολή.  Εάν τηρούμε τους κανονισμούς, καλώς, 
αν δεν τους τηρούμε, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Αγαπητέ Μουσιούττα, υπό τις περιστάσεις, όπως είναι διατυπωμένο, έγινε Σύσκεψη των Αρχηγών των 
Κομμάτων, αποφασίστηκε ότι τα θέματα με τους αριθμούς 1, 2 και 3 θα αναβληθούν και ως εκ τούτου 
αναβάλλονται. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά, επειδή εσείς, ξέρω, πάντοτε θέλετε να τηρείτε τους κανονισμούς, παρακαλώ να 
μας λεχθεί με βάση τον Κανονισμό της Βουλής αν τον παραβαίνουμε ή όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όπως εδόθη η αναβολή από τη Σύσκεψη των Αρχηγών των Κομμάτων, έτσι θα παραμείνει!τριακόσια  Δε 
θα το αλλάξουμε τώρα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, έντζιεν τούτο που ρώτησα.  Ερώτησά σας ως προεδρεύοντα της Βουλής αν ο Κανονισμός 
προβλέπει για δεύτερη αναβολή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπό τις περιστάσεις και κατ’ οικονομίαν, ναι. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έληξε το θέμα.  

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Πολύ ωραία! 

 Τώρα προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 4 θέμα, που τιτλοφορείται «Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας 
Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2022».   

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κατάργηση των υφιστάμενων περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) 
Κανονισμών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα 

Δικαιώματα) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου 

 Ονούφριος Κουλλά Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Σύκας  Μιχάλης Γιακουμή 

 Κώστας Κώστα Σταύρος Παπαδούρης 

 Γιαννάκης Γαβριήλ     

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Μαΐου και στις 14 Ιουνίου 2022.  
Στις πιο πάνω συνεδριάσεις της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, 
της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών σχολών ναυσιπλοΐας και ακτοπλοϊκών 
εταιρειών, καθώς και της εταιρείας «Kition Ocean Holdings». 

 Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. Ανδρέας 
Πασιουρτίδης και Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε τους εν λόγω κανονισμούς κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α(3) του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, λόγω της φύσης και 
σημασίας των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.  
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 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 4 και 5 του περί 
Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας 
(Καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν την καταβολή των δικαιωμάτων για τη χρήση της 
μαρίνας και των εγκαταστάσεών της, καθώς και για αγαθά, πράγματα, υπηρεσίες ή διευκολύνσεις που 
παρέχονται ή διατίθενται εντός αυτής. 

 Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς 
αρμοδίους, η κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών κρίνεται αναγκαία, διότι από την 1η Απριλίου 2022 η 
διαχείριση και λειτουργία της Μαρίνας Λάρνακας ανατέθηκε σε ιδιώτη επενδυτή για την ενιαία ανάπτυξη του 
λιμανιού και της μαρίνας και ως εκ τούτου το Υφυπουργείο Τουρισμού έπαυσε να ενεργεί ως διαχειριστής της 
Μαρίνας Λάρνακας και να έχει την εξουσία εφαρμογής των πιο πάνω κανονισμών.  Σημειώνεται ότι ο ιδιώτης 
επενδυτής, ήτοι η εταιρεία «Kition Ocean Holdings», έχει γνωστοποιήσει ήδη με επιστολή της, ημερομηνίας 29 
Δεκεμβρίου 2021, στο Υφυπουργείο Τουρισμού τα πληρωτέα ποσά χρήσης και παροχής υπηρεσιών τα οποία 
θα ισχύουν για την πρώτη δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας της Μαρίνας Λάρνακας από την ημερομηνία 
ανάληψης της διαχείρισής της. 

 Πρόσθετα, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία κρίθηκε σκόπιμο όπως περιληφθεί στους υπό αναφορά 
κανονισμούς πρόνοια για αναδρομική έναρξη της ισχύος τους, ήτοι από την 1η Απριλίου 2022.  Κρίθηκε επίσης 
σκόπιμο όπως περιληφθεί στους κανονισμούς μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε 
δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων 
κανονισμών και η οποία αφορά οφειλόμενα τέλη ελλιμενισμού ή/και δικαιώματα και άλλα συναφή ζητήματα θα 
συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των εν λόγω κανονισμών ενώπιον της επιτροπής μέλη της ζήτησαν να 
ενημερωθούν αναφορικά με το ύψος των νέων τελών ελλιμενισμού ή/και δικαιωμάτων, η καταβολή των οποίων 
αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση της Μαρίνας Λάρνακας.  

 Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους όπως καταθέσουν ενώπιόν της συγκριτικά στοιχεία 
σχετικά με το ύψος των πιο πάνω καταβλητέων τελών ή/και δικαιωμάτων τα οποία ίσχυαν πριν από την ανάθεση 
της μαρίνας σε ιδιώτη επενδυτή, καθώς και το ύψος των νέων τελών ή/και δικαιωμάτων τα οποία θα 
καταβάλλονται στο εξής για τη χρήση της μαρίνας και των εγκαταστάσεών της.  

 Στο πλαίσιο της συνέχισης της συζήτησης των κανονισμών ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή ότι, στη βάση των διαβουλεύσεων που 
διεξήχθησαν, τα αιτήματα των ακτοπλοϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Μαρίνα Λάρνακας έχουν 
ικανοποιηθεί από τον νέο ιδιώτη επενδυτή.  Περαιτέρω, ανέφερε ότι σχετικά με τα αιτήματα των επηρεαζόμενων 
εκπαιδευτικών σχολών ναυσιπλοΐας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια εξεύρεσης μιας κοινώς αποδεκτής 
λύσης.  Συναφώς, ο ίδιος απηύθυνε σχετική έκκληση προς την επιτροπή για προώθηση των προτεινόμενων 
κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση, καθώς η διατήρηση των υφιστάμενων κανονισμών σε ισχύ 
δημιουργεί προβλήματα σύγχυσης και πολυνομίας.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:  

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, 
καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών υιοθέτησαν τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και τάχθηκαν υπέρ της έγκρισής τους.  

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία 
Δημοκρατικών Δυνάμεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη 
συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, υπό το φως των πιο 
πάνω, υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί των κανονισμών στο 
στάδιο της συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Άρα, προχωρούμε στην ψηφοφορία...  

 Ναι, με συγχωρείς, κύριε Χατζηγιάννη, δε σας πρόσεξα. 

 Ναι, κύριε Χατζηγιάννη. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 
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 Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ουσιαστικά, έτσι για ενημέρωση περισσότερο, η κατάργηση αφορά το γεγονός ότι έχει αλλάξει το 
καθεστώς διαχείρισης της μαρίνας, έχει πάει σε ιδιώτη επενδυτή.  Καταργούνται οι κανονισμοί βάσει των οποίων 
το Υφυπουργείο Τουρισμού είχε την ευθύνη να καθορίζει και τα τέλη και τώρα τα πάντα μένουν στον επενδυτή-
διαχειριστή της μαρίνας. 

 Ως εκ τούτου, εμείς το έχουμε συζητήσει στην επιτροπή.  Για κάποια μικροπροβλήματα, τα οποία έχρηζαν 
περαιτέρω διαβούλευσης με κάποιους φορείς, έχουν δοθεί λύσεις και -προς τιμήν του γενικού διευθυντή του 
Υπουργείου Μεταφορών- έχουν δοθεί λύσεις στο πλαίσιο ενός καλού διαλόγου και έχουν ξεπεραστεί κάποια 
προβλήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηγιάννη. 

 Τώρα, προχωρούμε στην ψηφοφορία επί των κανονισμών. 

 Ψηφίστε, παρακαλώ. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 4 κανονισμών; 

 Να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα, εάν είναι έτοιμο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα ένας.  Υπέρ σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Οι υπ’ αριθμόν 4 κανονισμοί εγκρίνονται με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 5 και 6, που τιτλοφορούνται «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 
(Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις 
Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022», αναβάλλονται.  Να υπενθυμίσω ότι είναι εναρμονιστικά και 
έχει ειπωθεί εναντίον της Δημοκρατίας αιτιολογημένη γνώμη και τίθεται το ερώτημα: «Τι θα γίνουν;  Θα πάνε 
στην επιτροπή ή θα έρθουν στην ολομέλεια απευθείας;». 

 Κύριοι συνάδελφοι; 

 Αντιλαμβάνομαι ότι...  

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Κύριε Σαββίδη. 

 
 Υπέρ:  ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Κίνημα 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, ανεξάρτητος βουλευτής. 

 Αποχή: Παύλος Μυλωνάς (ΔΗΚΟ). 
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ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Κάποιος ζήτησε σήμερα αναβολή, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ο κ. Σαββίδης ήταν πρώτος. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Ναι, φίλε Πρόεδρε, ζητήσαμε ως κόμμα να πάει πίσω στην επιτροπή.  Είναι αναφορικά με το ύψος των 
πέναλτι που πρέπει κάποιος να πληρώσει, γι’ αυτό, επειδή το θεωρούμε υπερβολικό, θα το δούμε ξανά στην 
επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι, επειδή είναι δικό μας, του Δημοκρατικού Κόμματος, είχα την ευκαιρία να το δω λίγο.  
Το πρόστιμο που υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση αφορά τη ρύπανση και το πρόστιμο, που φαίνεται 
μεγάλο, είναι εξουσία που επιβάλλει ο δικαστής και όχι διοικητικό πρόστιμο.  Τα διοικητικά πρόστιμα είναι πολύ 
χαμηλότερα και το ύψος του μισού εκατομμυρίου που υπάρχει είναι μέχρι μισό εκατομμύριο, αλλά είναι στη 
διακριτική ευχέρεια του δικαστού.  Υπό τας περιστάσεις και δεδομένου του γεγονότος ότι έχει ξεκινήσει και η 
διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εισηγούμαι να το ψηφίσουμε σήμερα τούτο το νομοσχέδιο, διότι για τους 
λόγους που είχαμε ένσταση, για το ύψος -όταν είδα το νομοσχέδιο πιο αναλυτικά- επρόσεξα ότι είναι μέχρι μισό 
εκατομμύριο, το οποίο μπορεί να επιβάλει ο φυσικός δικαστής και όχι διοικητικός υπάλληλος. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Από τη στιγμή όμως που ζητείται, κύριε Πρόεδρε... 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ:  

 Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ:  

 Από τη στιγμή που συνάδελφοι ζητούν να το ξαναδούν ενώπιον της επιτροπής -πρώτη φορά το ζητούμε- 
νομίζω δε θα έλθει η συντέλεια του κόσμου, εάν καθυστερήσουμε μια βδομάδα.  Να δοθεί η αναβολή, παράκλησή 
μας, και θα επανέλθουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, αν είναι για μια εβδομάδα, πρέπει να έρθει ξανά στην ολομέλεια απευθείας, δε θα πάει στην 
επιτροπή. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ:  

 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Συμφωνούμε επί τούτου; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ:  

 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Κέττηρος εξ Αμμοχώστου έχει τον λόγο. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

 Κύριε Κέττηρε. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
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 Επειδή το συζητήσαμε τζιαι με τους συναδέλφους, τα μέλη της επιτροπής τζιαι με τον πρόεδρο το 
συγκεκριμένο το ζήτημα, θέλω να τονίσω το συγκεκριμένο το ζήτημα που είδατε και εσείς, ότι υπάρχει 
αιτιολογημένη έκθεση ’πού την Ευρωπαϊκή Ένωση τζιαι πρέπει το συντομότερο δυνατόν να το πάρουμε να το 
ψηφίσουμε.   

 Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει ακόμα μια τροπολογία, η οποία εννά τεθεί ενώπιον της ολομέλειας της 
Βουλής, την οποία εκαταθέσαμεν μαζί με το Κίνημα των Οικολόγων, με τον κ. Θεοπέμπτου, και η οποία ζητά η 
έκδοση των αδειών αντί στα δέκα χρόνια να πάει στα πέντε χρόνια.  Επομένως, εάν τα βάλουμε κάτω μαζί τζιαι 
με την επιφύλαξη που εκφράζει το Δημοκρατικό Κόμμα για τις €500.000 μαζί με τη σύντμηση του χρονικού 
διαστήματος για την έκδοση της άδειας, νομίζω πολλά εύκολα μπορούμε να βρούμε την... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, συνάδελφοι… 

 Ναι, κύριε Κυπριανού. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Κάτι διαδικαστικό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Ζητήθηκε αναβολή.  Να αποφασίσουμε αν θα υπάρξει αναβολή ή όχι και τις λεπτομέρειες να τις αφήσουμε, 
αφού τις συζητήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Κυπριανού, ευχαριστώ για την παρέμβαση και τη βοήθειά σας.  Ήδη το θέμα ανεβλήθη, θα έρθει 
στην ολομέλεια ξανά και οι συνάδελφοι που θέλουν θα υποβάλουν τροπολογίες στην ολομέλεια. 

 Ο κ. Στεφάνου, ο γενικός γραμματεύς του ΑΚΕΛ, εζήτησεν τον λόγο και τον έχει. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Νομίζω έν’ καλά να ξέρει όμως η ολομέλεια κάτω ’πού ποιες συνθήκες ήρθε στη Σύσκεψη Αρχηγών των 
Κομμάτων η αναβολή, για να μη θεωρηθεί και στην ολομέλεια και από όσους μας ακούν ότι, ξέρετε, ελαφρά τη 
καρδία, εσυζήτησαμεν, αποφασίσαμεν.   

 Εμείς εις τη Σύσκεψη είχαμε περασμένο ότι θα συζητηθεί το θέμα τζιαι, εκεί που ετοιμαζόμασταν να 
κλείσουμε τη Σύσκεψη, έρχεται μια πληροφορία μέσω του κ. Πανίκου Λεωνίδου και λέει «έχουμε αίτημα για 
αναβολή».  Και επειδή το θέμα δεν έχει αναβληθεί ξανά τζιαι είπαμε ότι, επειδή θέλουν να δουν κάποιες πρόνοιες 
που αφορούν στη νομοθεσία, είναι θεμιτό μία εβδομάδα να τα δουν προσεκτικά και να επανέλθουμε.  Τωρά να 
κάμνουμε ολόκληρη συζήτηση στην ολομέλεια για τούτα τα ζητήματα νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Μια βδομάδα... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία!   

 Με τις διευκρινίσεις του κ. Στεφάνου έκλεισε το θέμα.  Θα επανέλθει στην ολομέλεια σε μία βδομάδα. 

 Και προχωρούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο υπ’ αριθμόν 7 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Συσκευασιών 
και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη 
εναρμόνιση με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των 
επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο 
«Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 
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Παρόντες: 

 Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος Μαρίνα Νικολάου 

 Νίκος Κέττηρος Χρίστος Ορφανίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Χρύσανθος Σαββίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Λίνος Παπαγιάννης 

 Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν Μιχάλης Γιακουμή 

 Αντρέας Καυκαλιάς 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, 
που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου 2022 και την 1η Ιουνίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  H Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν 
εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της πράξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον». 

 Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προστίθεται διάταξη στον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Νόμο, η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων αυτού με τις διατάξεις του 
Μέρους VIA του περί Αποβλήτων Νόμου υπερισχύουν οι διατάξεις του περί Αποβλήτων Νόμου. 

 Σημειώνεται ότι, για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την υπό αναφορά Οδηγία (ΕΕ) 
2019/904, ψηφίστηκε ήδη ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022, που, μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, 
προβλέπει ότι οι διατάξεις του Μέρους VIA αυτού υπερισχύουν έναντι των λοιπών διατάξεών του και έναντι των 
διατάξεων του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου.  Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαίο όπως, για 
σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία και για σκοπούς ασφάλειας 
δικαίου, προωθηθεί το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ώστε να εισαχθεί η πιο πάνω ίδια πρόνοια και στις διατάξεις 
του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού 
προέβη στις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις του κειμένου του νομοσχεδίου, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί 
επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία! 

 Έχουμε αγορεύσεις επί του θέματος; 

 Ουδείς, ουδεμία. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Προχωρούμε στην ψήφιση. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

 Ψηφίστε, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα δύο.  Υπέρ τριάντα οκτώ, εναντίον τρεις, αποχή καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Ωραία, προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοθετήματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ, επί του συνόλου του νομοσχεδίου. 

 Άμα είναι έτοιμα, κύριε γραμματέα, ανακοίνωσέ τα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα.  Υπέρ τριάντα επτά, εναντίον τρεις, αποχή καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και τώρα προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 8 θέμα, το οποίο είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί 
Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».   

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη συμβασιούχων ειδικών 
αστυνομικών για την εκτέλεση βοηθητικών και υποστηρικτικών καθηκόντων για την αντιμετώπιση των 
μεταναστευτικών ροών και γενικά των θεμάτων μετανάστευσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Νίκος Γεωργίου   Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέτασε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε τέσσερεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 20 Μαΐου και την 1η και στις 8 
Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο 
Υπουργός Εσωτερικών συνοδευόμενος από αρμόδιους υπηρεσιακούς, εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του 
Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας 
Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ) και του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος ΙΣΟΤΗΤΑ.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Σωτήρης Ιωάννου και Κωστής Ευσταθίου και τα μη μέλη της επιτροπής κ. Ζαχαρίας Κουλίας και Αλέκος 
Τρυφωνίδης. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η 
πρόσληψη συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών για την εκτέλεση βοηθητικών και υποστηρικτικών καθηκόντων 
για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και γενικά των θεμάτων μετανάστευσης στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας.  

 Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται: 

1. η δυνατότητα του Αρχηγού Αστυνομίας, με την έγκριση του αρμόδιου υπουργού, να προσλαμβάνει στην 
Αστυνομία ειδικούς αστυνομικούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου, 

 
 Υπέρ:  ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΔΗΚΟ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Κίνημα Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών. 

 Εναντίον: ΕΛΑΜ. 
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2. σχετική εξουσιοδότηση για έκδοση από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από προηγούμενη γνώμη του 
αρχηγού, κανονισμών που προβλέπουν τη διαδικασία πρόσληψης, τα απαιτούμενα προσόντα, τη 
διάρκεια της υπηρεσίας, τα καθήκοντα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εκτέλεση των πιο πάνω 
αναφερόμενων υποστηρικτικών καθηκόντων των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών και 

3. η εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να καθορίζει την αμοιβή, το ωράριο εργασίας, την άδεια απουσίας 
και την άδεια ασθενείας των εν λόγω αστυνομικών. 

 Σημειώνεται επίσης ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 
εξετάστηκε από την επιτροπή μαζί με τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών 
Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022».  Ωστόσο, για λόγους που 
άπτονται νομικών ζητημάτων και ειδικότερα για σκοπούς θέσπισης της σχετικής εξουσιοδότησης έκδοσης των 
υπό αναφορά κανονισμών με βάση τις πρόνοιες του προτεινόμενου νομοσχεδίου, κρίνεται σκόπιμο όπως οι εν 
λόγω κανονισμοί τεθούν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος προς έγκριση σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού 
προηγηθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο 
καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός για θέματα μετανάστευσης, με σχετική επιστολή προς τη Γενική Διευθύντρια της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτήθηκε 
χρηματοδότηση για την επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής, αίτημα το οποίο αντιμετωπίστηκε θετικά και ήδη η 
σχετική δαπάνη τροχοδρομείται να υποβληθεί στα πλαίσια συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι απώτερος στόχος του νομοσχέδιου είναι η ενίσχυση της Αστυνομίας 
Κύπρου με ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων 
μεταναστευτικών ροών.   

 Ειδικότερα, ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι: 

1. οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί θα τοποθετηθούν στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
της Αστυνομίας Κύπρου, 

2. ο αριθμός συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών των οποίων σκοπείται η πρόσληψη ανέρχεται στους 
τριακόσιους (300) και η εποπτεία αυτών θα ανατεθεί σε αστυνομικούς που κατέχουν τον βαθμό του Λοχία, 

3. οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί θα προσλαμβάνονται για αρχική περίοδο υπηρεσίας διάρκειας 
δεκαοκτώ (18) μηνών η οποία θα δύναται να ανανεωθεί άπαξ για περαιτέρω χρονική περίοδο δέκα (10) 
μηνών,  

4. τα καθήκοντά τους θα περιορίζονται σε θέματα μετανάστευσης, ήτοι στην επιτήρηση σημείων διέλευσης 
παράτυπων μεταναστών κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, στον έλεγχο παράτυπων μεταναστών και 
παράνομης εργοδότησης αυτών, στη μεταφορά και συνοδεία παράτυπων μεταναστών, στην 
περιφρούρηση και φύλαξη κέντρων υποδοχής ή φιλοξενίας αιτητών ασύλου ή χώρων κράτησης 
παράτυπων μεταναστών και στις διαδικασίες απέλασης παράτυπων μεταναστών,  

5. υφίσταται υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία απορρέει από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
866/2004 του Συμβουλίου (στο εξής «Κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή»), να επιτηρεί την Πράσινη 
Γραμμή και 

6. τα προσόντα πρόσληψης καθορίστηκαν στους πιο πάνω αναφερόμενους κανονισμούς κατ’ αναλογία των 
όσων ισχύουν και εφαρμόζονται στην Εθνική Φρουρά για την πρόσληψη των Συμβασιούχων Οπλιτών 
(ΣΥΟΠ). 

 Ο Υπουργός Εσωτερικών επισήμανε στην επιτροπή ότι επιβάλλεται η επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής 
στη βάση σχετικού σχεδιασμού κατά το πρότυπο των μέτρων που υιοθετήθηκαν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
οι οποίες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, παρ’ όλον ότι αυτή 
δε συνιστά εξωτερικό σύνορο της Δημοκρατίας.  Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας 
για επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής, οι οποίες απορρέουν από τον Κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή.  Ο 
ίδιος σημείωσε ότι το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης, ιδίως διαμέσου της Πράσινης Γραμμής, αποτελεί 
θέμα εθνικής ασφάλειας και λαμβάνει διαστάσεις εκτάκτου ανάγκης.  Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο της 
Τουρκίας στην επιδείνωση του μεταναστευτικού προβλήματος στη Δημοκρατία και επιπρόσθετα παρουσίασε 
στατιστικά στοιχεία για τις ροές αιτητών ασύλου, την αυξητική τάση, το δημογραφικό τους προφίλ, καθώς και για 
τις διενεργηθείσες απελάσεις.  

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων 
περιορισμού των μεταναστευτικών ροών στη Δημοκρατία, δήλωσε ότι, προς επίτευξή του στόχου αυτού, είναι 
επιβεβλημένη η ενίσχυση της Αστυνομίας με επιπλέον προσωπικό επιφορτισμένο με καθήκοντα επί θεμάτων 
μετανάστευσης.  Επίσης, πληροφόρησε την επιτροπή ότι για το σκοπό αυτό, παράλληλα με την προώθηση του 
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υπό συζήτηση νομοσχεδίου και των σχετικών κανονισμών, προωθούνται επιπρόσθετα μέτρα, 
περιλαμβανομένης της εγκατάστασης φυσικών εμποδίων και ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης υπό την 
ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής.  

 Ο Αρχηγός της Αστυνομίας αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα επιτήρησης της Πράσινης Γραμμής, 
επισημαίνοντας τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις Αρχές της Δημοκρατίας για την επιτήρηση αυτής από 
τον Κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή, παρ’ όλο που αυτή δε συνιστά σύνορο της Δημοκρατίας.  Ο ίδιος 
ενημέρωσε την επιτροπή ότι έχει γίνει προκαταρκτικός σχεδιασμός ως προς την αξιοποίηση των προσώπων 
που θα προσληφθούν αναφορικά με την επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής, ενώ σε σχέση με την εκπαίδευσή 
τους δήλωσε ότι θα υποβάλλονται σε εκπαίδευση διάρκειας έξι (6) εβδομάδων.  Περαιτέρω, σημείωσε ότι κρίθηκε 
προτιμότερη η προώθηση της προτεινόμενης ρύθμισης, αντί να ακολουθηθεί η υφιστάμενη διαδικασία 
πρόσληψης μελών της Αστυνομίας, διότι η τελευταία είναι χρονοβόρα και ως εκ τούτου δε θα επιτυγχάνετο άμεσα 
ο επιδιωκόμενος σκοπός.    

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις επιτήρησης της 
Πράσινης Γραμμής, οι οποίες προκύπτουν από τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής.  Ειδικότερα, αναφέρθηκε 
στους ελέγχους που η Δημοκρατία υποχρεούται να διενεργεί στα πρόσωπα που διέρχονται από την Πράσινη 
Γραμμή και στην υποχρέωση διασφάλισης ότι πρόσωπα θα διέρχονται μόνο από τα καθορισμένα από τη 
Δημοκρατία σημεία διέλευσης. 

 Ο εκπρόσωπος του ΣΑΚ αναφέρθηκε στην αυξανόμενη ροή μεταναστών και στα προβλήματα που αυτή 
συνεπάγεται.  Ωστόσο, εξέφρασε την αντίθεση του συνδέσμου στις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προκρίνοντας ότι 
το πρόβλημα χρήζει ολιστικής διαχείρισης και αντιμετώπισης, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα των Αρχών 
πρέπει να αποτελέσει η στελέχωση της Αστυνομίας με μόνιμα μέλη, τα οποία θα υποβάλλονται στην απαραίτητη 
εκπαίδευση.  Προς τούτο ενημέρωσε την επιτροπή ότι σήμερα εκκρεμεί η πλήρωση εξακοσίων (600) μόνιμων 
θέσεων στην Αστυνομία. 

 O εκπρόσωπος του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, τόσο ενώπιον της επιτροπής όσο και με σχετικό σημείωμα, ημερομηνίας 
11 Μαΐου 2022, αναγνώρισε την ανάγκη αναχαίτισης των μεταναστευτικών ροών διά της ενίσχυσης των ελέγχων 
στα σημεία διέλευσης, ωστόσο εξέφρασε τη διαφωνία του κλάδου με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.  Ειδικότερα, 
επέστησε την προσοχή της επιτροπής στον κίνδυνο δημιουργίας μίας νέας τάξης μελών της Αστυνομίας, με 
ενδεχόμενο να προκληθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του σώματος, και διακύβευσης εργασιακών 
δικαιωμάτων.  Περαιτέρω, έθεσε σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των ειδικών 
συμβασιούχων στην ιεραρχία της Αστυνομίας.  Τέλος, εισηγήθηκε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην 
αστυνομική δύναμη για επίλυση του προβλήματος. 

 Ο εκπρόσωπος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος ΙΣΟΤΗΤΑ με σχετικό υπόμνημα, ημερομηνίας 11 
Μαΐου 2022, το οποίο κατέθεσε στην επιτροπή, εξέφρασε τη διαφωνία του κλάδου με τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Η πρόσληψη ειδικών συμβασιούχων αστυνομικών θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ιεραρχική εποπτεία 
αυτών και εν γένει θα διακυβεύσει την εύρυθμη λειτουργία της Αστυνομίας. 

2. Οι επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες προέκυψαν εξαιτίας της αύξησης των μεταναστευτικών ροών δύναται 
να αντιμετωπιστούν με την πρόσληψη μόνιμων ειδικών αστυφυλάκων, δεδομένης της μονιμότητας του 
μεταναστευτικού φαινομένου. 

3. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις χαρακτηρίζονται από ασάφειες και ανακρίβειες οι οποίες πλήττουν την 
ασφάλεια δικαίου. 

 Ακολούθως ο ίδιος εκπρόσωπος, παρά τη γενική διαφωνία του με το νομοσχέδιο, με νέο υπόμνημά του, 
ημερομηνίας 20 Μαΐου 2022, το οποίο κατατέθηκε εκ μέρους του συνδέσμου, εισηγήθηκε τροποποιήσεις στις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι περισσότερες των οποίων αφορούν τις πρόνοιες των πιο πάνω αναφερόμενων 
κανονισμών, ώστε μεταξύ άλλων: 

1. να εξασφαλιστεί η τοποθέτηση των ειδικών συμβασιούχων αστυνομικών σε συγκεκριμένο τμήμα της 
Αστυνομίας, του οποίου η καθ’ ύλην αρμοδιότητα θα εξαντλείται στη διαχείριση μεταναστευτικών θεμάτων, 

2. να θεσπιστεί ως απαραίτητο προσόν πρόσληψης η επιτυχία σε ψυχομετρικές εξετάσεις και σε εξετάσεις 
της αγγλικής γλώσσας, 

3. να απαλειφθεί η πρόνοια για κατοχή σχετικής βεβαίωσης από γυναικολόγο για τις γυναίκες υποψήφιες ως 
προϋπόθεσης για πρόσληψη,  

4. να μην παραχωρείται στους εν λόγω συμβασιούχους αστυνομική ταυτότητα, άδεια οπλοφορίας και 
αστυνομική στολή και 

5. να υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά 
της Αστυνομίας. 
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 Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου και των σχετικών κανονισμών, οι οποίοι, ως αναφέρθηκε πιο 
πάνω, συζητήθηκαν μαζί με το νομοσχέδιο, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Η απουσία ολιστικής μελέτης αναφορικά με τις ανάγκες της Αστυνομίας σε προσωπικό, οι οποίες 
προκύπτουν από το αυξανόμενο φαινόμενο της μετανάστευσης, και ο τρόπος ενσωμάτωσης των 
συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών στην υφιστάμενη δομή του σώματος, ώστε να μη διασαλευτεί η 
εύρυθμη λειτουργία του. 

2. Η εξέταση της επιλογής η πρόσληψη ειδικών αστυνομικών να γίνεται δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας 
της Αστυνομίας, ώστε να στελεχωθεί περαιτέρω η Αστυνομία, και η εξέταση της επιλογής σύστασης 
σώματος κατά το πρότυπο του εφεδρικού σώματος της Αστυνομίας.  

3. Η ανάγκη υιοθέτησης αδιάβλητων και κατάλληλων διαδικασιών πρόσληψης.  

4. Τα ζητήματα διαχείρισης της Πράσινης Γραμμής και ειδικότερα τα ζητήματα αρμοδιότητας μεταξύ του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Άμυνας, της Εθνικής Φρουράς και της 
Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP). 

5. Η φύση και το περιεχόμενο των χαρακτηριζόμενων ως «βοηθητικών και υποστηρικτικών καθηκόντων» με 
τα οποία θα επιφορτίζονται οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί. 

6. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης και εκπαίδευσης των συμβασιούχων ειδικών 
αστυνομικών.  

7. Ο τρόπος διαχείρισης των μεταναστών, όταν διέρχονται από την Πράσινη Γραμμή.  

8. Ο ενδεχόμενος συσχετισμός των προτεινόμενων ρυθμίσεων με την υποβολή αιτήματος αξιολόγησης για 
λήψη απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στη Ζώνη Σένγκεν. 

9. Η ενδεχόμενη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγχρηματοδότηση του κονδυλίου για την 
πρόσληψη των ειδικών συμβασιούχων αστυνομικών. 

 Για τα πιο πάνω ζητήματα, καθώς και για άλλα θέματα που προέκυψαν στα πλαίσια των συνεδριάσεων 
της επιτροπής, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι υπέβαλαν γραπτώς τις θέσεις τους στην επιτροπή.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της και αφού επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου επιμέρους νομοτεχνικές βελτιώσεις, ώστε 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεών του, κατέληξε στα ακόλουθα: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγούνται την ψήφισή του σε νόμο. 

2. Τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία! 

 Υπάρχει τροπολογία του συνάδελφου του Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

 Κύριε Άριστε. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Να μου επιτρέψετε επί της διαδικασίας μία εισήγηση προς εσάς.  Για την τροπολογία μας μπορούμε 
κάλλιστα να ενσωματώσουμε την επεξήγησή της στην τοποθέτησή μας επί της αρχής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία!  

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Αυτό που θα πρότεινα εκ μέρους της ομάδας μας, κύριε Πρόεδρε, είναι, κατανοώντας τη σημασία του 
ζητήματος και ενδεχομένως ότι πολλοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες θα θέλουν να μιλήσουν και προφανώς δε θα 
θέλετε να στερήσετε από κανέναν το δικαίωμα, να γίνει συγκροτημένα.  Να ανοιχθεί ένας κατάλογος, να 
δηλωθούν ομιλητές επί της αρχής, όσοι από αυτούς θα θέλουν να δευτερολογήσουν να δευτερολογήσουν μέσα 
σε ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος, αν το αφήσουμε εντελώς ελεύθερο, ο ένας να απαντά 
στον άλλο και στο τέλος, αντί να εκφραστούν τα πολιτικά μας μηνύματα, να εξελιχθεί σε μια Βαβυλωνία.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία!  

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Οπότε, αν, με την άδειά σας, συμφωνείτε, να καταρτιστεί ένας κατάλογος ομιλητών με βάση τον 
Κανονισμό. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, όταν θα πάρετε τον λόγο, θα υποστηρίξετε και την τροπολογία σας. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Ασφαλώς, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, κύριε Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε και με τις δύο εισηγήσεις, δηλαδή να γίνει από κοινού η συζήτηση και, 
δεύτερον, να υπάρξει κατάλογος ομιλητών.   

 Ευχαριστούμε πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία!  

 Λοιπόν, τις αγορεύειν βούλεται, επί του θέματος; 

 Τα χέρια των ενδιαφερομένων. 

 Ποιοι ενδιαφέρονται; 

 Να ανοίξει κατάλογος.  Πατήστε τα μηχανήματά σας.  Δηλώστε διά του συστήματος, έτσι λέει ο γραμματέας 
εδώ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές)  

 Ωραία!  Ψηλώστε τα χέρια να σας γράψει.  

 Γράψε τους, κύριε Γεωργίου. 

 Ψηλώστε τότε τα χέρια, συνάδελφοι, να δούμε ποιοι θέλετε τον λόγο, να καταρτίσουμε τον κατάλογο. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα, κύριε Μυλωνά. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Πρόεδρε, τους λόγους για τους οποίους οι συνάδελφοι...  Έχουν απόλυτο 
δίκαιο, ωστόσο, επιφυλάσσουμε τα δικαιώματά μας με βάση τη λογική και το Σύνταγμα βέβαια.  Εθεωρούσα ως 
τώρα, για χρόνια, ότι το ανώτατο όργανο της Βουλής είναι η ολομέλειά της, έτσι επίστευκα.  Εν πάση περιπτώσει, 
μπορεί να χρειαστεί κάποιος εξ αφορμής κάποιου σχολίου να ζητήσει τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μην ανησυχείτε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Δεν ανησυχώ, επειδή είστε εσείς, κύριε Πρόεδρε, αλλά για την ιστορία...  Γράφεται στα πρακτικά, γι’ αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όχι, και η Πρόεδρος εφαρμόζει την ίδια πρακτική πλέον.  Έχουμε συνεννοηθεί επί του θέματος. 
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 Το λοιπόν, η συνάδελφος ξεκινά. 

 Ξεκινάτε και θα δούμε ποιοι άλλοι θέλουν τον λόγο. 

 Εάν θέλετε, αν είναι πέραν των δύο λεπτών, να ανεβείτε επί του βήματος. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Να ξεκινήσω εγώ; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Εμείς, ως Δημοκρατικός Συναγερμός, θα μείνουμε εις το τέλος.  Επομένως, περιμένουμε να τοποθετηθούν 
με τη σειρά τα κόμματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μα, τώρα... 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Όπως κάνουμε πάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχεις κατάλογο ποιοι ζήτησαν να μιλήσουν, κύριε Γεωργίου; 

Το λοιπόν, η κ. Τσιρίδου... 

Ο κ. Τρυφωνίδης Αλέκος έχει τον λόγο. 

 Κύριε Τρυφωνίδη, βλέπω σας τώρα γραμμένο πάνω στον πίνακα.  Θα διαβάζω από τον πίνακα. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Να μείνω και εγώ τελευταίος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και εσύ τελευταίος.  Εννά μεν μιλήσει κανένας εις το τέλος, αν ξεκινήσετε έτσι. 

 Το λοιπόν, κύριε Τρυφωνίδη, ξεκινάς.  Βλέπω αναμμένα τα φανάρια σας και θα σας δίνω τον λόγο 
σύμφωνα με τις... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Θα απαντήσω μετά. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε και κυρίες συνάδελφοι... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και από τη θέση σας έχετε δύο λεπτά. 

 Αν θέλεις να μιλήσεις παραπάνω, θα έρθεις επί του βήματος, κύριε Τρυφωνίδη.  Ο χρόνος σου ξεκινά 
τώρα. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Μάλιστα.   

 Το μεταναστευτικό, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει εξελιχθεί σε ωρολογιακή βόμβα, απειλή για τη Δημοκρατία 
μας.   Η συστηματική εργαλειοποίησή του από την Τουρκία είναι γεγονός.  Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πλέον 
πίσω από το δάκτυλό μας και να μην παραδεχθούμε ότι η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και έχει δημιουργήσει 
σοβαρά προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές και δημογραφικού χαρακτήρα και άλλα πολλά.  Την ίδια ώρα 
δηλώνουμε πίστη σε όλες τις ευρωπαϊκές συμβάσεις και διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Κυπριακή 
Δημοκρατία.   

 Πράγματι, η κρατική μηχανή, η κυβέρνηση, προσπαθεί, παίρνει μέτρα, προσπαθεί και σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως το θέμα είναι σε μια ανεξέλεγκτη διάσταση.  Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
παράτυπων μεταναστών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γύρω στο 5%, το έχουμε ως Κύπρος.  Τα μέτρα που 
παίρνονται, παρ’ όλη την προσπάθεια της κυβέρνησης, δεν μπορούν να αναχαιτίσουν αυτό το σοβαρό θέμα που 
καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε.  Η πρόσληψη των τριακόσιων αστυνομικών για φύλαξη της Πράσινης 
Γραμμής είναι ένα από τα μέτρα, όπως μας έχει επεξηγηθεί, που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή των 
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μεταναστών από το να έρχονται στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Θα δείξουμε εμπιστοσύνη στην ηγεσία 
της Αστυνομίας, όπως μας έχει αναλυθεί και στον βαθμό που μας έχει αναλυθεί στην επιτροπή Νομικών, για να 
δώσουμε και αυτό το εργαλείο στην κυβέρνηση, και θα κριθεί από τα αποτελέσματα.   

 Όμως υπάρχουν και άλλα πολλά μέτρα που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση χωρίς νομοθετική ρύθμιση, τα 
οποία, επισημαίνω και απ’ αυτό το βήμα, αργοπορούμε να τα πάρουμε, για να βοηθήσουμε πάρα πολλές 
περιοχές να αμβλυνθεί το πρόβλημά τους, όπως οι περιοχές της Κοκκινοτριμιθιάς και των άλλων περιοχών, στην 
Πάφο.  Στη Λακατάμεια, που είναι ένα πολύ απλό ζήτημα το να μη μετακινούνται χιλιάδες άτυποι μετανάστες και 
να ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι και να διανυκτερεύουν τρεις-τέσσερις μέρες, για να πάρουν το επίδομα που 
δικαιούνται και να δημιουργούνται τόσα προβλήματα στην περιοχή, εκεί που είναι τα γραφεία των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας, και δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε έναν χώρο εκεί στο Πουρνάρα με δυο-τρία 
λυόμενα και τους κατάλληλους υπαλλήλους, για να παίρνουν το επίδομα που κρίνεται από το κράτος ότι πρέπει 
να δοθεί. 

 Την ίδια ώρα που δίνουμε τα εργαλεία στην κυβέρνηση, για να λύσει αυτό το πρόβλημα -και δώσαμε και 
άλλες θέσεις στην Αστυνομία- την ίδια ώρα οι διαδικασίες που γίνονται φέρνουν παραπάνω πρόβλημα.  Και δεν 
μπορώ να μην αγγίξω και το θέμα των σαράντα έξι αστυνομικών.  Θα μου πείτε είναι ένα άλλο θέμα, όμως, με 
τις διαδικασίες που εφαρμόζονται, τελικά τα εργαλεία που δίνουμε στην κυβέρνηση δεν αξιοποιούνται κατάλληλα, 
για να μπορεί να βοηθηθεί αυτό το κράτος. 

 Γι’ αυτό καλούμε την ηγεσία της Αστυνομίας να λύσει πάραυτα και το θέμα των σαράντα έξι αστυνομικών, 
αφού υπάρχουν τόσες πολλές κενές θέσεις, εξακόσιες τόσες, στην Αστυνομία, και με αυτό το εργαλείο που 
δίνουμε στην κυβέρνηση να μπορεί να προστατευτεί η Κυπριακή Δημοκρατία.  Δε θέλω να πιστέψω, Πρόεδρε, 
ότι ένας απλός πολίτης από το χωριό Περιστερώνα, ηλικιωμένος, αλλά της περιοχής από γεννήσεώς του, όταν 
άκουσε για την πρόσληψη των τριακόσιων, είπε το εξής:  «Αφού δε θα μπορείτε να τους κάμετε το άλφα, να τους 
κάμετε το βήτα, ίσως οι αστυνομικοί που θα προσληφθούν θα είναι για να συνοδεύουν τους άτυπους μετανάστες, 
να μην κουτσουφλούν σε κανένα αρκάτζιν ή παπουτσοσυτζιάν της περιοχής;».  Άρα, με αυτό που είπε αυτός ο 
πολίτης από την Περιστερώνα, θέλω να πω στην ηγεσία της Αστυνομίας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα 
αυτοί οι τριακόσιοι ειδικοί αστυνομικοί, για να βοηθήσουν αποτελεσματικά για τον σκοπό που προσλαμβάνονται. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Ο επόμενος είναι ο συνάδελφος ο Θεοπέμπτου ο Χαράλαμπος και ακολουθεί ο συνάδελφος ο Πανίκος ο 
Λεωνίδου από το Δημοκρατικό Κόμμα. 

 Κύριε Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τους μεγάλους αριθμούς, αλλά εν 
υπάρχει αμφιβολία ότι εκαθυστέρησεν πάρα πολλά η κυβέρνηση να χειριστεί το θέμα τζιαι να το χειριστεί σωστά.  
Έχουμε πάρα πολλή έγνοια με τούτους τους αστυνομικούς που ετοιμάζονται να προσλάβουν τωρά, γιατί, αν το 
συνδυάσει κάποιος τζιαι με την αίτηση της κυβέρνησης να ενταχθούμε στη Ζώνη του Σένγκεν τζιαι αν το 
συνδυάσει τζιαι κάποιος με την απαίτηση να έχεις ελεγχόμενα σύνορα -προσέξετε, ελεγχόμενα σύνορα- τζιαι αν 
το συνδυάσει κάποιος τζιαι με τις διαφημίσεις που βλέπουμε από developers, που αντί διαμερίσματα εννά 
πουλούν βίζες Σένγκεν τωρά, αρκεύκει  κάποιος τζιαι ανησυχεί για τις προθέσεις της κυβέρνησης τζιαι την 
επιλογή της.  Γιατί εμπορούσαμεν να αυξήσουμε τους αστυνομικούς, για παράδειγμα.  Εμπορούσαμεν να 
προσλάβουμε τζιαι άλλους αστυνομικούς.   Εμπορούσαμεν να πυκνώσουμε τη γραμμή με τους στρατιώτες.  Αλλά 
δαμαί τι κάμνουμεν;  Όι ’πού την πλευρά τους Τούρκους, όι ʼπού την πλευρά τη δική μας, τους στρατιώτες, πίσω 
ʼπού τους στρατιώτες θα βάλουμε ένα συρματόπλεγμα και πίσω ̓ πού το συρματόπλεγμα θα έχουμε τούτους τους 
αστυνομικούς, οι οποίοι βασικά εννά τους πιάνουν ʼπού το σιέριν τζιαι εννά τους παίρνουν στον αστυνομικό 
σταθμό.   Εννά κάμνουμεν τη μεταφορά!   

 Έσιει ένα πλεονέκτημα -το αναγνωρίζω- ότι τουλάχιστον τζιείνοι που περνούν εννά ξέρουμε πόσοι 
επεράσαν.  Ξέρω ότι πάρα πολλοί πετάσσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα ή εν τα φέρνουν μαζί τους, έτσι έν’ 
τζιαι πολλά δύσκολο καμιά φορά να ξέρεις ποιος είναι, αλλά τούτα ούλλα τα πράγματα μαζί μας κάμνουν να 
ανησυχούμε για τις επιλογές και, επαναλαμβάνω, με ανησυχεί ακόμη περισσότερο το θέμα που ανέφερα με το 
ελεγχόμενο σύνορο και το γεγονός φυσικά ότι εκαθυστερήσαμεν πάρα πολλά να χειριστούμε σωστά τούτες τες 
ροές.  Μας κάμνουν πραγματικά να έχουμε πολλήν έννοιαν για το είνταλως σκέφτεται τζιαι είνταλως ενεργεί η 
κυβέρνηση τζιαι μάλιστα μερικούς μήνες πριν τις εκλογές. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοπέμπτου. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Πανίκος Λεωνίδου από το Δημοκρατικό Κόμμα και μετά ακολουθεί ο 
συνάδελφος ο Μαρίνος ο Σιζόπουλος. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Και εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ με τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό.  Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη 
σοβαρότητα του προβλήματος, που αφορά κυρίως την αύξηση, τη συνεχιζόμενη αύξηση των ροών προς τον 
τόπο μας, είμαστε όμως έτοιμοι να συμβάλουμε θετικά, με τρόπο που να επιλυθεί σταδιακά αυτό το πολύπλοκο 
και πολυδιάστατο πρόβλημα.  Για την Κύπρο το πρόβλημα καθίσταται ακόμα πιο δύσκολο, λόγω του ότι η 
Τουρκία έχει αποφασίσει, κατά την άποψή μας, να δημιουργήσει μέσω αυτού του υβριδικού πολέμου τεράστιο 
πρόβλημα στην πατρίδα μας. 

 Αναφορικά με το νομοσχέδιο που έχουμε ενώπιόν μας, θεωρούμε ότι επιλαμβάνεται ενός μέτρου που 
βρίσκεται ναι μεν στη σωστή κατεύθυνση, όμως δεν παύει να είναι ένα ημίμετρο· ένα ημίμετρο, αφού δεν 
αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα και σφαιρικά το όλο πρόβλημα.   

 Αυτό που επιδιώκεται αυτή τη στιγμή μέσα από το νομοσχέδιο είναι ουσιαστικά η πρόσληψη τριακόσιων 
ανθρώπων, οι οποίοι θα επιτηρούν κάτω από τις οδηγίες της Αστυνομίας και του Τμήματος Μεταναστεύσεως και 
της Υπηρεσίας Ασύλου την Πράσινη Γραμμή.   Η Πράσινη Γραμμή είναι το σημείο μέσα από το οποίο διοχετεύει 
η Τουρκία όλα εκείνα τα πρόσωπα προς τις ελεύθερες περιοχές, με αποτέλεσμα να διογκώνεται καθημερινά το 
πρόβλημα.  Άρα, πρέπει να υπάρξει κάποιο μέτρο.  Θεωρώ ότι με το στοιχείο εκείνο της οριοθέτησης και 
χαρακτηρισμού, με το γεγονός ότι προσλαμβάνονται κάποια πρόσωπα, για να επιτηρούν συγκεκριμένη γραμμή, 
δημιουργούμε σύνορα εντός της πατρίδας μας, σε συνδυασμό με αυτό που έχει πει και ο συνάδελφος ο κ. 
Θεοπέμπτου για τη Συμφωνία Σένγκεν.  Εμείς θεωρούμε ότι τα σύνορά μας δεν είναι η Πράσινη Γραμμή· τα 
σύνορά μας είναι στην Κερύνεια.  Τα σύνορα της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτά είναι.   Επομένως, ό,τι μέτρα 
παίρνονται από πλευράς του κράτους είναι μέτρα προς την αντιμετώπιση ενός εθνικού προβλήματος. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια που πρωτοπαρουσιάστηκε το όλο ζήτημα μέχρι σήμερα, έχουμε προτείνει ως 
Δημοκρατικό Κόμμα αρκετές εισηγήσεις, που στοχεύουν στη σταδιακή αντιμετώπιση του προβλήματος.   Γιατί -
θέλουμε να είμαστε δίκαιοι- δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη.  Γιατί, αν 
ήταν έτσι, δε θα ήταν πρόβλημα, δε θα το χαρακτηρίζαμε εθνικό και θα το έλυνε και η Ευρώπη πιο εύκολα.   Γι’ 
αυτό εμείς προτείνουμε τη σύσταση…  Με την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνουμε και μέτρα.  
Δηλαδή, μέσα απ’ αυτή τη συζήτηση, να γίνει και ένας διάλογος θετικός, εποικοδομητικός, ούτως ώστε να 
προταθούν κάποια θέματα, τα οποία να αξιοποιήσει η κυβέρνηση προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Γι’ αυτό προτείνουμε τη σύσταση και δημιουργία στελεχωμένης ομάδας για εθελούσιες επιστροφές, 
παρέχοντας κίνητρα σε αυτά τα πρόσωπα προς αυτή την κατεύθυνση, για να εγκαταλείψουν την Κυπριακή 
Δημοκρατία, στελέχωση ειδικά διαμορφωμένου τμήματος εντός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης για 
εντατικοποίηση των απελάσεων των παράνομα διαμενόντων στη Δημοκρατία, απαγόρευση για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα της έκδοσης αδειών εργασίας για εργάτες στην κτηνοτροφία και γεωργία, που επιτρέπεται αυτή 
τη στιγμή, καθώς και σε μερικά άλλα επαγγέλματα στα οποία χρησιμοποιείται ξένο εργατικό δυναμικό.  Δηλαδή 
κάνουμε συνεχώς εισαγωγές ξένου εργατικού δυναμικού, αυξάνοντας τους ξένους, αλλοδαπούς, στην Κύπρο, 
για να ενισχύσουμε την οικονομία, για να ενισχύσουμε τη γεωργία και κτηνοτροφία, ενώ υπάρχουν τόσοι αιτητές 
πολιτικού ασύλου που βρίσκονται στην Κύπρο και δεν τους αξιοποιούμε, τουλάχιστον για την περίοδο μέχρι να 
εξεταστεί η αίτησή τους ή ώσπου να αποφασιστεί η εγκατάλειψη από αυτούς της Κύπρου, να εργάζονται σε αυτές 
τις εργασίες. 

 Γι’ αυτό εμείς προτείνουμε ότι αυτό είναι το πρώτιστο που θα πρέπει να κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών.  
Έτσι ελαχιστοποιούνται οι μελλοντικές αφίξεις και αφαιρείται από τη λίστα των εκκρεμουσών αιτήσεων ασύλου 
ένας τεράστιος αριθμός προσώπων.  Έτσι μειώνεται και δραστικά το διοικητικό κόστος εξέτασης του χειρισμού 
των αιτήσεων, αυτών του ασύλου, ενώ παράλληλα καταπολεμάται η μάστιγα της παράνομης και αδήλωτης 
εργασίας, που στοιχίζει στο κράτος τεράστια χρηματικά ποσά.  Με κανέναν τρόπο δεν εισηγούμαστε ή 
προτείνουμε τη μόνιμη παραμονή αυτών των προσώπων στην Κύπρο.  Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η παρουσία 
τους προς όφελος της Δημοκρατίας.  Και θα πρέπει να στείλουμε ασφαλώς και τα κατάλληλα μηνύματα προς 
τους εν δυνάμει αιτητές, αλλά και στις χώρες προέλευσής τους, ότι δηλαδή η Κύπρος παύει να είναι ο παράδεισος 
των ανεξέλεγκτων και χωρίς έλεγχο επιδομάτων.   

 Θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό της χορήγησης των επιδομάτων, που είμαστε αναγκασμένοι με τις Οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών συνθηκών, να προτείνουμε την πλήρη απασχόληση αυτών των 
ληπτών των επιδομάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, πάλι προς όφελος της Κύπρου και της οικονομίας.  Η 
δραστηριότητα απασχόλησης μπορεί να περιλαμβάνει και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την εθελοντική 
εργασία, αλλά και την εργασία σε συμβαλλόμενες επιχειρήσεις, όπου οι εργοδότες θα κληθούν να καλύπτουν 
ένα μικρό ποσοστό του μισθού, αφού το υπόλοιπο θα καλύπτεται από τα επιδόματα. 
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 Αυτά είναι μεταξύ αρκετών άλλων ζητημάτων που προτείνουμε και θα ανακοινώσει και ο πρόεδρος του 
κόμματός μας σε λίγες μέρες την πρότασή μας για σύσταση και υφυπουργείου μετανάστευσης, ασύλου, και 
ένταξη, στο πλαίσιο αυτό, όλων των προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τα θέματα αλλοδαπών. 

 Κλείνοντας, εμείς θα στηρίξουμε το εν λόγω νομοσχέδιο, έχοντας υπόψη ότι συμβάλλει στη θετική 
κατεύθυνση.  Επισημαίνουμε όμως ότι οι προσλήψεις των τριακόσιων συμβασιούχων ειδικών οριοφυλάκων, 
όπως τους έχει ονομάσει ο συνάδελφος ο Κωστής ο Ευσταθίου, ο οποίος λείπει, για να του υπομνήσουμε τον 
χαρακτηρισμό, που συμφωνούμε απόλυτα μαζί του, για να επιτηρούν την Πράσινη Γραμμή, πρέπει να γίνουν με 
διαφανείς διαδικασίες, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, για να καθορίζεται 
επακριβώς και το πεδίο δράσης των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και οι κλίμακες και ο τρόπος με τον οποίο θα 
εργάζονται και θα δρουν στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων που η νομοθεσία τούς παρέχει. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Να μου επιτρέψετε, την τροπολογία που έχουν υποβάλει οι συνάδελφοι του ΑΚΕΛ το Δημοκρατικό Κόμμα 
θα την καταψηφίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Λεωνίδου. 

 Τον λόγο έχει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ συνάδελφος Μαρίνος Σιζόπουλος και ακολουθεί εν συνεχεία, μετά 
τον κ. Σιζόπουλο, ο συνάδελφος Ιωάννου Σωτήρης από το ΕΛΑΜ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Μια απλή διόρθωση σε πρώτη φάση.  Δεν υπάρχει Πράσινη Γραμμή.  Είναι Γραμμή Κατάπαυσης του 
Πυρός.  Η Πράσινη Γραμμή τέλειωσε το ’74 δυστυχώς.   

 Από εκεί και πέρα υπάρχει αναγκαιότητα για κάποιον διαχωρισμό.  Διαχωρισμό ανάμεσα στους πολιτικούς 
πρόσφυγες και τους παράνομους οικονομικούς μετανάστες.  Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κατά τρόπο 
σαφέστατο ότι όσον αφορά τους πολιτικούς πρόσφυγες έχουμε καθήκον και υποχρέωση να προσφέρουμε όλες 
εκείνες τις αναγκαίες και απαραίτητες υπηρεσίες, για να διασφαλίσουμε και τη διαβίωσή τους και τα ανθρώπινά 
τους δικαιώματα στο πλαίσιο δικαίου που πρέπει να μας χαρακτηρίζει και ειδικά ως έναν λαό που έχουμε υποστεί 
ακριβώς τις συνέπειες της εισβολής και του εκτοπισμού.  Όσον αφορά τους παράνομους οικονομικούς 
μετανάστες, τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί.  Αφού ενδιαφέρονται, για να 
εργοδοτηθούν, αφού ενδιαφέρονται για κάτι καλύτερο, αφού υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για 
εργασία σε οποιαδήποτε χώρα θα ήθελαν και, αν και εφόσον εγκριθεί αυτή η αίτηση, να ταξιδέψουν νόμιμα και 
να εργοδοτηθούν στον κλάδο που αυτοί επιθυμούν, γιατί θα πρέπει να ξοδέψουν ένα τεράστιο ποσό χρημάτων 
να ταξιδεύσουν από τη χώρα τους στην Κωνσταντινούπολη, από την Κωνσταντινούπολη να ταξιδεύσουν 
αεροπορικά στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου και το 95% αυτών των ανθρώπων να προσπαθούν να 
διέλθουν της Γραμμής Κατάπαυσης του Πυρός, για να περάσουν στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας; Αυτό 
είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί.  Και μιλούμε ότι σήμερα το 95% περίπου των παράνομων 
οικονομικών μεταναστών εισέρχεται από τη Γραμμή Κατάπαυσης του Πυρός στις ελεύθερες περιοχές με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται.  Είναι λοιπόν προφανές ότι εδώ δεν είναι απλά η επιθυμία κάποιων, για να μπορέσουν να 
εξασφαλίσουν ενδεχομένως καλύτερη προοπτική όσον αφορά είτε την επαγγελματική τους επιβίωση είτε 
ενδεχομένως το βιοτικό τους επίπεδο, αλλά την ίδια στιγμή αποτελεί μία μορφή υβριδικού πολέμου από πλευράς 
της Τουρκίας σε βάρος κυρίως της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και της Ελλάδας, γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο 
το γεγονός ότι ο σημαντικός αριθμός αυτών των μεταναστών είναι κυρίως άρρενες ηλικίας δεκαεννέα μέχρι 
τριάντα πέντε, σαράντα χρονών.  Σε ελάχιστες περιπτώσεις συνοδεύονται από σύζυγο και παιδιά.   

 Ως εκ τούτου λοιπόν, εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, το 
οποίο, πέρα από την κοινωνική αποδιοργάνωση την οποία θα δημιουργήσει, θα δημιουργήσει και άλλα σοβαρά 
προβλήματα στην κυπριακή κοινωνία και όχι μόνο.  Φυσικά, ο οποιοσδήποτε τρόπος διαχείρισης, το έχουμε πει 
πάρα πολλές φορές, πρέπει να έχει μία συγκεκριμένη δομή, την οποία δυστυχώς στην Κύπρο ποτέ δεν την 
αξιοποιήσαμε και ποτέ δεν την προωθήσαμε.  Τέτοιου είδους ζητημάτων, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, η 
διαχείρισή τους πρέπει να αποτελεί μία σταδιακή προσέγγιση του προβλήματος, αρχίζοντας από την πρόληψη, 
συνεχίζοντας στη διαχείριση και φτάνοντας στο τέλος στην καταστολή.  Στην Κύπρο συνήθως ξεκινούμε από την 
καταστολή.  Όταν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αδυνατούμε να δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα, 



2226 

 

προσπαθούμε να το διαχειριστούμε, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, με αποτέλεσμα να υπονομεύουμε και 
την πρόληψη και στο τέλος της ημέρας να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις όποιες να ’ναι και ό,τι να ’ναι.   

 Πρέπει να τονίσουμε ότι πρόσφατα έχει εγκριθεί και η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος 
ηλεκτρονικής επιτήρησης της Γραμμής Κατάπαυσης του Πυρός.  Αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο στο να 
μπορούμε έγκαιρα να διαπιστώνουμε ακριβώς την είσοδο, την παράνομη είσοδο από τις κατεχόμενες περιοχές 
και είναι προφανές ότι στο πλαίσιο της καταστολής πια, γιατί δεν αποτελεί πρόληψη, χρειάζεται και ένας αριθμός 
ατόμων τα οποία να μπορούν να αντιμετωπίσουν ενδεχομένως αυτή την κατάσταση.  Είναι μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο που αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση προωθεί την πρόσληψη αυτών των τριακόσιων συμβασιούχων 
αστυνομικών, για να μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες.  Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί στην πρόληψη και 
στην πρόσληψη, όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η εκτελεστική εξουσία έχει τεράστια ευθύνη 
στο να προχωρήσει με σωστό και διαφανή τρόπο στις προσλήψεις, ούτως ώστε να μην υπάρχει και σε αυτή την 
περίπτωση η ευνοιοκρατική προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά θα πρέπει την ίδια στιγμή να υπάρχει και ένας 
πολύ αυστηρός έλεγχος επιτήρησης της άσκησης των καθηκόντων αυτών, γιατί δυστυχώς έχουμε γίνει μάρτυρες 
πάρα πολλών περιπτώσεων που ένας αριθμός δυστυχώς τέτοιων ατόμων λειτουργούν προς την αντίθετη 
περίπτωση είτε με διευκόλυνση των διακινητών είτε με οποιουσδήποτε άλλους τρόπους.  Εδώ ακριβώς θα 
πρέπει να υπάρχουν προβλέψεις για αυστηρές κυρώσεις σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες ουσιαστικά 
θα παραβιάζουν και τη διαφανή διαδικασία και τη νομιμότητα, αλλά και την προσπάθεια την οποία καταβάλλουμε.  

 Θεωρώ ότι δεν είναι της ώρας από την πλευρά της ΕΔΕΚ να καταθέσω το σύνολο των προτάσεων, τις 
οποίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε δώσει στην εκτελεστική εξουσία, ακόμη και πρόσφατα με 
συμπληρωματικές προτάσεις για το πώς κατά την άποψή μας θα πρέπει να γίνει η πρόληψη, η διαχείριση, αλλά 
και ενδεχόμενη καταστολή αυτού του ζητήματος, το οποίο ουσιαστικά θα προκαλέσει, αν το αφήσουμε να 
λειτουργήσει ανεξέλεγκτα, τριγμούς εις τα θεμέλια της κυπριακής κοινωνίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  Από την 
πλευρά της ΕΔΕΚ θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη νομοθεσία, την ίδια στιγμή όμως θα επιβλέπουμε σωστά και 
την εφαρμογή της στη βάση των κανονισμών που αντιλαμβάνομαι ότι σύντομα θα έρθουν στη Βουλή για έγκριση. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Ιωάννου Σωτήρης του ΕΛΑΜ και ακολουθεί ο συνάδελφος Παπαδούρης 
Σταύρος των Οικολόγων. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς για κάτι που ακούστηκε.  Σαφώς και υπάρχει διαφορά των πολιτικών 
προσφύγων και των παράνομων μεταναστών. Εάν αύριο όμως υπάρχουν εκατομμύρια από πολιτικούς 
πρόσφυγες, προφανώς και η Κύπρος δεν μπορεί να τους συντηρήσει όλους, γι’ αυτό αυτές τις λογικές, εμείς 
τουλάχιστον ως ΕΛΑΜ, τις απορρίπτουμε.   

 Σήμερα έχουμε ενώπιόν μας μία μικρή λύση για το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα 
η Κυπριακή Δημοκρατία, την παράνομη μετανάστευση.  Όταν οι ροές αρχίσαν να μεγαλώνουν και από τη γραμμή 
αντιπαράταξης είχαμε καθημερινά εκατοντάδες εισόδους, προσθέσαμε ως ΕΛΑΜ στην ολοκληρωμένη πολιτική, 
την οποία έχουμε καταθέσει προς την εκτελεστική εξουσία, και τη δημιουργία ειδικού αστυνομικού σώματος.  
Βλέπουμε με ικανοποίηση ότι μία ακόμη πρόταση της παράταξής μας γίνεται σήμερα πράξη.  Θυμίζω ότι με δικές 
μας παρεμβάσεις είχαν αρχίσει περιπολίες σε περιοχές οι οποίες έχουν γκετοποιηθεί, τη δημιουργία αστυνομικών 
σταθμών σε αυτές τις περιοχές, καθώς και ότι με τη δική μας παρουσία σταματήσαμε τη δημιουργία νέων κέντρων 
φιλοξενίας στο Ζύγι και στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.   

 Στις συνεδρίες κατά τη συζήτηση του θέματος ακούσαμε πολλά ανυπόστατα και το είδαμε και την 
περασμένη εβδομάδα με την αναβολή.  Πολιτικοί χώροι που έβαζαν προσκόμματα ήθελαν απλά να 
καθυστερήσουν τη διαδικασία και να μην προχωρήσει η σύσταση του ειδικού αστυνομικού σώματος και πολλοί 
μάλιστα ίσως και παρασύρθηκαν από κάποια επιχειρήματα ή φοβήθηκαν να μην τους ταμπελλώσει αύριο το 
ΑΚΕΛ ότι είναι ρατσιστές και ξενοφοβικοί.   

 Ακούσαμε ότι θα κρατούν όπλα, χωρίς να έχουν περάσει από ψυχομετρικά.  Και ερωτώ αυτό που ρώτησα 
και στην επιτροπή;  Ζείτε στην Κύπρο ή στον Άρη;  Γιατί, αν ζούμε στην ίδια χώρα όλοι, στο νησί -και πολύ ορθά 
κάνουμε- υπάρχουν δεκαοκτάχρονοι οι οποίοι έχουν στα χέρια τους πολεμικά τυφέκια στην Πράσινη Γραμμή.  
Έχουν εκπαιδευτεί άριστα για τη χρήση τους, ξέρουν πώς και πότε θα τα χρησιμοποιήσουν και προφανώς μέχρι 
σήμερα δεν έχουμε δει κανένα απολύτως πρόβλημα.  Αντιθέτως, κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και 
κρατούν όλους εμάς που βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα ασφαλείς απέναντι στον Αττίλα.   

 Και σήμερα έχουμε ενώπιόν μας μία κατά τη δική μας άποψη ανεκδιήγητη τροπολογία.  Ο οπλισμός, 
κύριοι, χρησιμοποιείται για σκοπούς αποτροπής και ασφάλειας.  Θέλετε εσείς όμως να στείλετε ανθρώπους 
γυμνούς απέναντι σε εγκληματίες με πολεμική προϋπηρεσία σε βαρύ οπλισμό και απέναντι στον τουρκικό 
στρατό, για να ικανοποιήσετε τις δήθεν ανθρωπιστικές σας ονειρώξεις.  Ακούσαμε ότι δεν πρέπει να είναι 
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συμβασιούχοι.  Συμφωνούμε και εμείς το θέσαμε.  Πότε όμως θα προσλαμβάνονταν κανονικοί αστυνομικοί; Σε 
έναν χρόνο;  Πηγαίνετε στους κατοίκους της Κοκκινοτριμιθιάς, της Αθηένου, στους Τρούλλους, αύριο που θα έχει 
και εκλογές, και πείτε τους: «Μην κάνετε τίποτε για τον υπόλοιπο χρόνο με όλους αυτούς που μπαίνουν από τα 
κατεχόμενα, μέχρι να καταφέρουμε να τους προσλάβουμε».  Ακούσαμε επίσης ότι με τέτοιες κινήσεις θα φέρουμε 
τη διχοτόμηση και μετατρέπεται η Γραμμή Αντιπαράταξης σε σκληρό σύνορο.  Προφανώς και δεν ισχύει.  
Αποτελεί μία de facto κατάσταση κατάπαυσης του πυρός και όχι σύνορο.  Τονίσαμε όμως προς την κυβερνητική 
πλευρά και το λέμε ξεκάθαρα και τώρα ότι δε θα ανεχτούμε σε καμία απολύτως περίπτωση οι αστυνομικοί να 
μετατραπούν σε ταξιτζήδες των λαθρομεταναστών στον δρόμο τους προς το Πουρνάρα ή τη Μενόγεια.  Το 
αστυνομικό σώμα είναι μόνο ένα μέρος της πολιτικής αποτροπής νέων ροών από την Πράσινη Γραμμή.   

 Οι άλλοι πυλώνες, που ελπίζουμε να δούμε να εφαρμόζονται σύντομα, είναι φυσικά εμπόδια, δηλαδή 
ψηλά συρματοπλέγματα, το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης και σαφώς αντικίνητρα για την έλευσή τους στην 
Κύπρο.  Γιατί τι τους οδηγεί στο νησί μας;  Οι διαταγές της Τουρκίας και η παρουσίαση της Κύπρου ως η γη της 
επαγγελίας.  Γιατί τι άλλο να κάνει έναν τριαντάρη, ο οποίος ξεκινά από τη Σομαλία, περνά διαδοχικά από την 
Αιθιοπία, την Ερυθραία, το Σουδάν, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Συρία, την Τουρκία, όλες μεγάλες 
μουσουλμανικές χώρες, εντελώς τυχαία, για να έρθει στη μικρή και κατεχόμενη Κύπρο και να ζητήσει πολιτικό 
άσυλο;  Όλοι αυτοί οι επαγγελματίες αντιρατσιστές έκαναν τον ψευδοανθρωπισμό τους επιχείρηση, 
στοχοποίησαν την περιφρούρηση της εδαφικής μας ακεραιότητας και μετέτρεψαν τη μικρή μας πατρίδα σε 
αποθήκη ανθρώπινων ψυχών με τα κατάλληλα βεβαίως χρηματικά ανταλλάγματα.   

 Και έχουμε τον εξής παραλογισμό.  Είμαστε υπόχρεοι, λέει, να κρατήσουμε εμείς από τόσες χώρες που 
πέρασαν τους κουβαλητούς της Τουρκίας, να τους δώσουμε άσυλο, να τους κτίσουμε δομές να μείνουν, να τους 
δώσουμε κουπόνια, επιδόματα και να τους πληρώνουμε και το ενοίκιο τους.  Πού το είδατε αυτό;  Ποια ακριβώς 
Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται σε όλα αυτά τα ζητήματα;  Γιατί εμείς, ως κόμμα, άλλη εντύπωση 
έχουμε, από την Ευρώπη μάλιστα.  Ελλάδα: Ανέστειλε τις αιτήσεις πολιτικού ασύλου κατά τα γνωστά γεγονότα 
του Εύρου.  Μήπως εδώ στην Κύπρο δε ζούμε σε καθεστώς έκτακτης κατάστασης;   

 Η Αγγλία, η οποία δεν είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δε δέχεται μετανάστες και τους στέλνει στη 
Ρουάντα.  Εμείς, αντί να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Αγγλίας, καταντήσαμε η Ρουάντα.  Ουγγαρία και 
Πολωνία:  Δεν αφήνουν κανέναν να περάσει παράνομα τα σύνορά τους.  Μήπως αυτοί δεν ανήκουν στην 
Ευρώπη;  Έτσι κάνουν τα κράτη που είναι αποφασισμένα να ζήσουν και, όπως είπε και ο Ούγγρος ηγέτης Bίκτωρ 
Ορπάν, «Η λύση είναι πάρα πολύ απλή.  Μην τους αφήσετε να μπουν και εκείνους που είναι ήδη μέσα στείλτε 
τους στο σπίτι τους».  Ισπανία:  Απέλασε μαζικά παράνομους μετανάστες.  Δικαιώθηκε μάλιστα από το ΕΔΑΔ 
με το νομικό επιχείρημα ότι οι ίδιοι έθεσαν τον εαυτό τους σε παράνομη και βίαιη κατάσταση.   

 Το ΕΛΑΜ, κύριε Πρόεδρε, είναι η φωνή της λογικής και το λέμε πλέον στην κυβέρνηση και με την άδεια 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.  Εφαρμόστε τον νόμο!  Μπαίνεις στη χώρα παράνομα;  Συλλαμβάνεσαι, 
απορρίπτεται αυτόματα και χωρίς συζήτηση το αίτημά σου και απελαύνεσαι.  Τόσο απλά.  Και το λέμε στην 
κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει επιτέλους το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος να τεθεί και ως 
προτεραιότητα από την ίδια.  Και εμείς πιστεύουμε ότι τα πιο κάτω υπουργεία φέρουν βαρύτατες ευθύνες για τη 
σημερινή κατάσταση.  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Εργασίας, Υφυπουργείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας, Υπουργείο Εξωτερικών.  Προφανώς και έχουν άλλες έγνοιες.  Αν υπάρχει αδυναμία 
εξέτασης του ζητήματος συνολικά, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα Υφυπουργείο Μετανάστευσης 
που θα επιλύσει το πρόβλημα στην ολότητά του και βλέπουμε με ικανοποίηση ότι και άλλα κόμματα υιοθετούν 
αυτή την προσέγγιση, την οποία είχαμε καταθέσει κατά τη συζήτηση των προϋπολογισμών του Υπουργείου 
Εσωτερικών τον περασμένο χρόνο. 

 Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και γιατί μας έχουν βάλει σε μία πρόωρη προεκλογική περίοδο, εμείς λέμε ότι 
οι επόμενες εκλογές θα πρέπει να κριθούν από το μεταναστευτικό πρόβλημα και μόνο.  Τι να κάνω ως πολίτης 
το ψηφιακό κράτος και την ανάπτυξη, αν έχω καταντήσει τον τόπο μου επαρχία της Σομαλίας και του Κογκό;  
Πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβια και τον πληθωρισμό, όταν εκατοντάδες ευρώ των φορολογουμένων 
φεύγουν για επιδόματα παράνομων μεταναστών;  Εμείς θέλουμε την Κύπρο μας πίσω και αυτό θα 
διεκδικήσουμε.  Κάποιοι όλα αυτά τα οποία έχω αναφέρει θα τα βαφτίσουν ρατσισμό, οι πολίτες όμως έξω από 
αυτή την αίθουσα υποφέρουν και, αν θέλετε να μιλήσουμε για ρατσισμό, ο μόνος και ο μεγαλύτερος που υπάρχει 
είναι αυτός εναντίον των Ελλήνων της Κύπρου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Σταύρος Παπαδούρης και θα ακολουθήσει ο συνάδελφος Λίνος Παπαγιάννης 
εξ Αμμοχώστου, του ΕΛΑΜ. 

 Κύριε Παπαδούρη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Θα είμαι σύντομος, Πρόεδρε, γι’ αυτό έχω διαλέξει να μιλήσω από τη θέση μου.  Να πω ότι και σ’ αυτό το 
θέμα θα ακολουθήσω την τακτική που ακολουθώ πάντα.  Αφήνω πίσω το συναίσθημα και κρίνω βάσει 
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δεδομένων και ρεαλισμού.  Το ρεαλιστικό δεδομένο είναι ότι σήμερα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ενώπιόν μας 
και το πρόβλημα αυτό ονομάζεται «παράνομη μετανάστευση».  Δεν ονομάζεται «μεταναστευτικό».  Είναι 
παράνομη μετανάστευση.  Σωστά ειπώθηκε πριν ότι υπάρχουν θέματα προσφύγων και υπάρχουν και θέματα 
παράνομων μεταναστών και δυστυχώς από τα στοιχεία που πήραμε διαφαίνεται ότι αυτό το μεγάλο και 
ανεξέλεγκτο πρόβλημα ενισχύεται από την εισροή παράνομων μεταναστών μέσω της γραμμής κατάπαυσης του 
πυρός.   

 Να ξεκαθαρίσω κάτι.  Ο Κύπριος πάντα είναι φιλόξενος άνθρωπος, πάντα.  Αν μη τι άλλο, περάσαμε 
προσφυγιά, ξέρουμε πως δικός μας κόσμος κατέληξε στην Αγγλία, στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες και 
ξέρουμε πώς μας υποδέχτηκαν.  Ξέρουμε ταυτόχρονα όμως ότι σεβαστήκαμε τα ήθη και τα έθιμα μιας χώρας 
και ξέρουμε πως αρκετοί συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, μεγαλούργησαν σε αυτές τις χώρες.  
Υιοθετήθηκαν, έγιναν παραγωγικές μονάδες και μεγαλούργησαν.   

 Ερχόμενος τώρα στη νομοθεσία που έχουμε μπροστά μας για την πρόσληψη αυτών των τριακόσιων 
αστυνομικών, εγώ προσωπικά θα ταχθώ υπέρ.  Πιστεύω ότι οτιδήποτε θα βοηθήσει στο να δεχθούμε τους 
οποιουσδήποτε αιτητές μέσω του τι θεωρείται νόμιμος χώρος εισδοχής προς τη χώρα μας και με το πολύ απλό 
ερώτημα που τίθεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, «Ποιος είσαι;  Αν χρειάζεσαι βοήθεια, ευχαρίστως να 
βοηθήσουμε.  Ποιοι είναι οι σκοποί σου;»…  Τουλάχιστον να έχουμε καταγεγραμμένες όλες αυτές τις υποθέσεις, 
για να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τα στατιστικά τα οποία έχει η χώρα μας.  Στατιστικά υπάρχουν.  Κατά πόσο 
είναι σωστά στατιστικά, δεν είμαι και τόσο σίγουρος, γιατί υπάρχουν οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις και 
υπάρχουν και οι περιπτώσεις οι οποίες δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να καταγραφούν.   

 Παρ’ όλα αυτά, θα το κλείσω, λέγοντας ότι και εγώ προσωπικά έχω επιφυλάξεις ως προς το πώς θα 
χρησιμοποιηθεί αυτό το μέτρο.  Έχω επιφυλάξεις ως προς τη διαδικασία πρόσληψης αυτών των ατόμων.  Έχω 
αρκετές επιφυλάξεις, όμως επαναλαμβάνω ότι αφήνω πίσω το συναίσθημα και μετρώ μόνο δεδομένα και 
ρεαλισμό.  Και ο ρεαλισμός αυτός υποδηλώνει ότι σήμερα υπάρχει ένα σοβαρό, ανεξέλεγκτο πρόβλημα που, αν 
δεν λυθεί…  Και νοείται ότι σε αυτό το σημείο θέλω να κακίσω και διαδικασίες του κράτους, την αδυναμία του 
κράτους όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων, και πραγματικά ελπίζω ότι θα φθάσουμε στο σημείο όπου ως 
φιλόξενο κράτος θα μπορούμε να διαχωρίσουμε τον αυθεντικό πρόσφυγα από τον παράνομο μετανάστη και 
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από τις συμβάσεις που έχουμε θα τηρούνται στους ανάλογους 
αριθμούς των αυθεντικών αιτητών προσφυγιάς.  Ελπίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε εκεί. 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδούρη. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Λίνος ο Παπαγιάννης από το ΕΛΑΜ και θα ακολουθήσει ο συνάδελφος ο 
Άριστος Δαμιανού από το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

 Κύριε Παπαγιάννη. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Σήμερα ενώπιον του σώματος βρίσκεται ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα, που ανήκει στην ευρύτερη 
κατηγορία του μεταναστευτικού, και το πώς αυτό το κράτος έχει αποφασίσει να το διαχειριστεί.  Αυτή η πρόταση 
που σήμερα το ΕΛΑΜ θα στηρίξει, όπως έχει ήδη ανακοινώσει, εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, θα είναι ένα εργαλείο 
για να μειωθεί -κατά τη δική μας άποψη- το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Κύπρος.  
Για να μπορέσει να λυθεί το μεταναστευτικό όμως…  Σίγουρα αυτό το μέτρο δε θα βοηθήσει στην επίλυση του 
προβλήματος αλλά στη σταδιακή μείωσή του.  Για να μπορέσει λοιπόν να το επιλύσει το κράτος, η κυβέρνηση, 
που μέχρι σήμερα φέρει βαρύτατες ευθύνες για την κατάσταση που έχουμε ενώπιόν μας μαζί με την πλειοψηφία 
των κοινοβουλευτικών κομμάτων, πρέπει να λειτουργήσουμε ολοκληρωμένα, με μία πολιτική, και να στηριχθούμε 
σε τρεις πυλώνες.   

 Ο πρώτος πυλώνας είναι αυτός της πρόληψης, με το να δημιουργήσουμε σε αυτό το κράτος επιτέλους 
σοβαρούς ελέγχους, να καταστήσουμε το κράτος μας «αστακό» και όχι να συμβαίνει αυτό που παρατηρούμε 
σήμερα, όχι δηλαδή στις οδηγίες που έχουν οι αστυνομικοί, όχι στο να συνοδεύουν δηλαδή αυτούς τους 
ανθρώπους -αυτό συμβαίνει σήμερα- σε κάποιο αστυνομικό σταθμό και στη συνέχεια να αιτείται άσυλο ο καθένας 
που έρχεται απευθείας από την Τουρκία.  Θα πρέπει η γραμμή κατάπαυσης του πυρός να γίνει πραγματικά 
απροσπέλαστη.  Να μην υπάρχουν τυφλά σημεία και να γνωρίζουν όσοι έρχονται από απέναντι ότι σε αυτή την 
πλευρά, όση έχει απομείνει ελεύθερη, θα έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρούς κινδύνους.   

 Θα πρέπει επίσης οι διαδικασίες, που σήμερα είναι χρονοβόρες, παρ’ όλον ότι πρέπει να ανακοινώσουμε 
ότι έχουν προσληφθεί τόσοι δημόσιοι λειτουργοί και οι αιτήσεις εξετάζονται πολύ πιο γρήγορα…  Μετά την 
απόρριψη μιας αίτησης ασύλου βλέπουμε να συμβαίνει το εξής παράδοξο:  Συμπατριώτες μας δικηγόροι 
συμβουλεύουν πολύ λεπτομερώς για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένας αιτητής ασύλου που έχει 
απορριφθεί και τον καθοδηγούν στο να ακολουθήσει μια ακόμη πιο χρονοβόρα διαδικασία, αυτή της έφεσης.  
Και, εάν η έφεσή του απορριφθεί, βρίσκουν άλλο πάτημα, για να κάνει δεύτερη έφεση.  
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 Αυτό το πράγμα είναι πρώτα εμπαιγμός της νοημοσύνης αυτού του σώματος και κατ’ επέκταση όλων των 
φορολογούμενων ανθρώπων σε αυτό το νησί.  Σε αυτή τη διαδικασία αυτοί οι δικηγόροι -που δεν μπορώ να 
καταλάβω πώς γίνεται μέχρι σήμερα να μην έχουν δημοσιευθεί τα ονόματά τους, επειδή είναι τρομακτική η 
σύμπτωση για το πόσες φορές ένας δικηγόρος καταφέρνει να έχει τέτοιες περιπτώσεις- θησαυρίζουν 
κυριολεκτικά και αυτό δε συμβαίνει μία φορά τον μήνα, δε συμβαίνει μία φορά τον χρόνο, συμβαίνει καθημερινά!  

 Μετά το πρώτο βήμα λοιπόν, που είναι η πρόληψη, έρχεται η διαχείριση.  Σήμερα αυτό το κράτος με τις 
ευλογίες της πλειοψηφίας αυτού του σώματος δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, 
που δυστυχώς έχουν ξεπεράσει το 2022 τα €150 εκατομ.  Και, επειδή σήμερα είναι ευκαιρία για όσους είναι 
έτοιμοι να αντικρούσουν αυτό το επιχείρημα, ρωτώ δημόσια και τους σαράντα πέντε παρευρισκομένους:  Πόσα 
εκατομμύρια έχει ξοδέψει το Υπουργείο Υγείας από την 1η του Γενάρη μέχρι σήμερα στη διαχείριση, όπως έχουνε 
ονομάσει, των περιστατικών των παράνομων μεταναστών;  Πόσες άραγε περιπτώσεις έχουμε στις εντατικές με 
ασθένειες που είχαν εξαφανιστεί για δεκαετίες από την πατρίδα μας;  Αυτά τα λεφτά, που κάποιοι κάνουν ότι δεν 
τα βλέπουν, γνωρίζετε πόσα είναι;  Εγώ σας ενημερώνω ότι έχουν ξεπεράσει τις μερικές δεκάδες εκατομμύρια 
όσον αφορά τον τομέα της υγείας και της παιδείας.  Σας προκαλώ λοιπόν να μας αποδείξετε ότι δεν είναι αυτό 
και, για όποιον έχει αντίθετη άποψη, είμαι έτοιμος σήμερα να σας παραθέσω σειρά στοιχείων.  

 Προχωρώ…  Την Τρίτη, εν τω μεταξύ, για όποιον έχει απορία, για όποιον έχει την οποιαδήποτε αμφιβολία, 
θα έχουμε τα επίσημα στοιχεία ενώπιόν μας.   

 Προχωρώ σε ένα ακόμα παράξενο γεγονός.  Σε αυτή τη χώρα, που θέλουμε να λέμε ότι τηρούμε τις 
νομοθεσίες, για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή Οδηγία την οποία καθυστερεί να εξετάσει πρώτα η κυβέρνηση και στη 
συνέχεια η Βουλή, σε κάποιες περιπτώσεις, δεχόμαστε ποινές.  Αυτές οι ποινές μπορεί να είναι χρηματικές, 
μπορεί να είναι συστάσεις προς το κράτος μας από τις ανάλογες ευρωπαϊκές επιτροπές.  Ακούμε το επιχείρημα 
ότι η χώρα μας δεν μπορεί να σταματήσει να δέχεται αιτήσεις ασύλου, επειδή θα παραβούμε ευρωπαϊκές 
συμφωνίες, θα παραβούμε διάφορες ευρωπαϊκές Οδηγίες και ούτω καθεξής.  Γιατί κανένας δεν αναφέρει ότι το 
1% είναι η ενδεδειγμένη ποσόστωση στον πληθυσμό για αιτητές ασύλου;  Σε μια χώρα είναι το 1%!  Στη χώρα 
μας έχουμε ξεπεράσει το 6%!  Για όσους λοιπόν περηφανεύονται ότι είμαστε μία φιλάνθρωπη και φιλεύσπλαχνη 
χώρα, να σας ανακοινώσω ότι έχουμε αυτή τη θλιβερή πρωτιά σε όλη την Ευρώπη.  Είμαστε η χώρα…  Η 
Κύπρος είναι η χώρα που βρίσκεται πρώτη σε αιτητές ασύλου σε αναλογία πληθυσμού.  Αυτό το πράγμα δεν 
είναι φαντασία, δεν είναι κουβέντες του Παπαγιάννη, δεν είναι κουβέντες του ΕΛΑΜ.  Είναι η ωμή 
πραγματικότητα.   

 Και σήμερα κάποιοι διερωτώνται αν αυτοί οι τριακόσιοι άνθρωποι που μπορεί να λύσουν ή να βελτιώσουν 
ως ένα ορισμένο σημείο το πρόβλημα θα κρατούν όπλα.  Άραγε αντιλαμβάνεστε πού θα είναι αυτοί οι άνθρωποι;  
Αντιλαμβάνεστε ποιους θα έχουν απέναντί τους;  Εάν δεν το αντιλαμβάνεστε, καλό είναι να πάμε μαζί ένα βράδυ 
στην Αγία Νάπα ή ένα βράδυ στην παλιά Λευκωσία ή ένα βράδυ στην Κοκκινοτριμιθιά.  Στην Κοκκινοτριμιθιά 
μπορούμε να πάμε και μέρα -ευτυχώς δεν τα ακούμε μόνο εμείς, τα ακούν και άλλοι σε αυτό το σώμα- και να 
δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο φιλήσυχοι.  Εάν αυτοί οι κακόμοιροι πρόσφυγες είναι όντως πρόσφυγες!   

 Και το άλλο παράδοξο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από χώρες που δεν έχουν πόλεμο!  
Διαπερνούν πέντε, έξι, εφτά, οκτώ χώρες που δεν έχουν πόλεμο και καταλήγουν στην Κύπρο.  Αυτές οι 
ευρωπαϊκές Οδηγίες που έχω αναφέρει πριν από λίγο μιλούν για άνθρωπο στη θάλασσα, μιλούν για άνθρωπο 
που έρχεται στην Κύπρο από εμπόλεμη ζώνη, μιλούν για την υποχρέωση ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να δέχεται αίτηση ασύλου από άνθρωπο που είναι φανερό ότι έχει πρόβλημα.  Ποιος έχει πρόβλημα 
από όλους αυτούς;  Ακούμε για «πιθανούς» πρόσφυγες.  Όποιος έρχεται από την Τουρκία δεν είναι πρόσφυγας!  
Τόσο απλό!  Έρχεται από χώρα που δεν είναι σε εμπόλεμη ζώνη.   

 Και, συνεχίζοντας με τον τομέα της διαχείρισης, θα σας πω ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο.  Έχουμε 
επιλέξει σε έναν τόπο που αντιμετωπίζει τόσο σοβαρό πρόβλημα με την υπογεννητικότητα να δίνουμε ως κράτος 
το επίδομα προίκας του μωρού.  Στο πρώτο επίδομα που θα λάβει μία μάνα που θα γεννήσει ένα από τα παιδιά 
που έχει είναι κατά 60% δικαιούχοι οι αιτητές ασύλου.  Κάποιοι ονειρεύονται -και αυτό δεν το παραδέχονται- ότι 
κάποτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι οι ψηφοφόροι, θα είναι οι νέοι επιχειρηματίες και θα είναι αυτοί που θα 
αναπληρώσουν τον πληθυσμό.  Μάλιστα, κάποιοι λειτουργοί αυτού του κράτους, δημόσιοι λειτουργοί, κατά 
λάθος σε κάποιες περιπτώσεις στις επιτροπές έχουν αναφέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τα νέα εργατικά χέρια, 
έχουν αναφέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αναπληρώσουν κάποιους τομείς της οικονομίας που δεν 
μπορούν οι συμπατριώτες μας, λες και οι νόμιμοι εργάτες που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην Κύπρο είναι 
πλέον ένα παλιό ξεχασμένο εργαλείο.  Αυτό δεν είναι κουβέντα δική μου, ευτυχώς υπάρχει σε πρακτικά 
καταγεγραμμένη.   

 Το τρίτο που επιλέγουμε να κάνουμε σε αυτό το κράτος όσον αφορά τη διαχείριση έχει να κάνει με όσους 
έρχονται νόμιμα στην Κύπρο από οποιαδήποτε ξένη χώρα, όπως είναι το Νεπάλ, όπως είναι η Αίγυπτος, και 
είναι αναγκαίοι, για να εργάζονται στην Κύπρο.  Επιλέγουν αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον έχουν βίζα που είναι 
αναγνωρισμένη από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει εκδοθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, μία μέρα να 
προχωρήσουν σε αίτηση ασύλου.  Αυτοί οι άνθρωποι εν τω μεταξύ έχουν πάει πίσω στη χώρα τους διακοπές 
πολλές φορές, έχουν πάει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης -υπάρχουν περιπτώσεις και ευτυχώς είναι 
καταγεγραμμένες- και επιστρέφουν στην Κύπρο και στον τρίτο χρόνο εργασίας, στους έξι μήνες εργασίας, στα 
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τέσσερα χρόνια εργασίας αιτούνται άσυλο.  Τι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία;  Αποδέχεται τις αιτήσεις ασύλου.  
Ένας εργάτης που μέχρι στιγμής μπορούσε να επιστρέψει στην πατρίδα του χωρίς κανένα πρόβλημα ξαφνικά 
θυμάται ότι είναι αιτητής ασύλου, προκαλεί πρόβλημα σε αυτόν που τον έχει φέρει, δηλαδή στον κτηνοτρόφο, 
στον γεωργό και σε όποιον άλλο συμπατριώτη μας, προχωρεί να δουλεύει με μαύρη εργασία -ευτυχώς υπάρχουν 
πρόσφατα παραδείγματα μετά από ελέγχους που έχουν γίνει- και ταυτόχρονα παίρνει επιδόματα.  Αυτό δεν είναι 
εμπαιγμός όλων των φορολογουμένων και αυτού του σώματος;   

 Το τρίτο που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία όσον αφορά τη διαχείριση -δεν ξέρω αν το κάνει άλλη χώρα- 
είναι να θεωρεί ότι οποιοσδήποτε αιτείται άσυλο είναι ταυτόχρονα δικαιούχος επιδομάτων που σε καμία 
περίπτωση δε δίνονται σε συμπατριώτες μας!  Υπάρχει οποιοσδήποτε σε αυτή την αίθουσα ή εκεί έξω που, αν 
υπάρχει κάποιος που έχει πρόβλημα, δε θα του παράσχει τα βασικά;  Δε θα θέλαμε να του παράσχει τα βασικά 
το κράτος;  Όχι σε αυτούς που μας κοροϊδεύουν όμως, όχι σε αυτούς που έχουν καταντήσει εισβολείς μετά τους 
Τούρκους!  Η δική μας πρόταση είναι το άμεσο κόψιμο όλων των επιδομάτων σε αυτούς που φαινομενικά είναι 
αιτητές ασύλου, αλλά στην πραγματικότητα είναι παράνομοι μετανάστες. 

 Το δεύτερο, πρέπει επιτέλους να δείξουμε ότι δεν είμαστε ελκυστικός προορισμός.  Για να γίνει αυτό, δε 
χρειάζονται ούτε ευχολόγια, δε χρειάζονται ούτε μαγικές λύσεις.  Υπάρχουν παραδείγματα χώρων του 
ευρωπαϊκού Βορρά, που έχουν δείξει ότι είναι ικανό μία χώρα να δέχεται κάτω από πενήντα άτομα τον χρόνο.  
Εμείς τους αποδεικνύουμε ότι δεχόμαστε περίπου εκατό την ημέρα!  

 Και πάμε στον τελευταίο τομέα, στον τελευταίο πυλώνα, με τον οποίο μια και έξω θα μπορεί να λυθεί το 
μεταναστευτικό.  Είναι η μείωση του προβλήματος και στο τέλος η επίλυσή του.  Για να επιλυθεί το 
μεταναστευτικό, δε χρειάζονται μόνο οι απελάσεις, που σήμερα είναι ελάχιστες.  Υπάρχει η δυνατότητα των 
επιστροφών, υπάρχει η δυνατότητα της επαναπροώθησης και υπάρχει και ακόμα ένας άλλος δρόμος, που το 
τελευταίο διάστημα το είπαμε πάρα πολλές φορές.  Για όσους επικαλούνται ότι η Ευρώπη -που είναι αλήθεια- 
δεν ανταποκρίνεται στα τεράστια προβλήματα της Κύπρου, θα μπορούσαμε κάλλιστα να προχωρήσουμε σε μία 
ριζοσπαστική λύση.  Να δώσουμε πιλοτικά έναν αριθμό διαβατηρίων, παραδείγματος χάριν σε κάποιους 
Σύριους, και να τους πούμε ότι θα υπάρχει μόνο ένας όρος: την επομένη που θα λάβουν το διαβατήριο να πάν’ 
σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα επιθυμούν.  Για όσους θα τρέξουν να πουν ότι αυτό είναι κάτι ανέφικτο, θα 
σας θυμίσω ότι έχει συμβεί σε ανώτατο επίπεδο στο Εθνικό Συμβούλιο.   

 Για χρόνια εισηγούμαστε την κλιμακωτή αφαίρεση ταυτοτήτων, ξεκινώντας από τους 
ψευδοαξιωματούχους, από τους Τουρκοκύπριους.  Για χρόνια αυτή η εξουσία και οι κυβερνήσεις που έχουν 
περάσει από το νησί μας έλεγαν ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο.  Πριν μερικούς μήνες αυτή η πρόταση έχει 
υιοθετηθεί σε ανώτερο επίπεδο.  Άρα λοιπόν, εάν προχωρήσουμε στην κλιμακωτή χορήγηση κάποιων 
διαβατηρίων, για να ασκήσουμε την ανάλογη πίεση προς τους Ευρωπαίους, και δούμε ότι δεν υπάρχει 
οποιαδήποτε εξέλιξη, το λιγότερο που θα καταφέρουμε είναι να μειωθεί κάπως ο αριθμός των παράνομων 
μεταναστών.  Και για όσους φοβούνται να αναφέρουν το παράδειγμα της Συρίας, θα το πω και δημόσια, υπάρχει 
ξεκάθαρο πλάνο από τους ίδιους τους Σύριους με τεράστιες εκτάσεις γης στη Συρία, που είναι εντελώς φιλόξενες 
προς όσους Σύριους επιθυμούν την επάνοδό τους στη χώρα.   

 Λύσεις υπάρχουν πάρα πολλές!  Αυτό που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής είναι πολιτική βούληση.  Και επειδή 
σήμερα περιοχές του τόπου μας είναι για δεύτερη φορά κατεχόμενες, καλό είναι να αντιληφθείτε ότι τα όσα 
εισηγείστε είναι τουλάχιστον άστοχα.  Μιλώ για όσους θεωρούν ότι είναι φιλάνθρωποι και είναι οτιδήποτε άλλο 
εκτός από πραγματιστές.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον κ. Παπαγιάννη. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Άριστος Δαμιανού από το ΑΚΕΛ και μετά θα ακολουθήσει ο συνάδελφος 
Νίκος Γεωργίου από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. 

 Κύριε Άριστε, έχεις τον λόγο. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Έχουμε μπροστά μας ένα κυβερνητικό νομοσχέδιο, με αφορμή το οποίο αιτιολογημένα γίνεται μια 
συζήτηση με προεκτάσεις ευρύτερα για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών.  Πρέπει να πω ότι τους 
προηγούμενους μήνες η επιτροπή Εσωτερικών, χωρίς φανφάρες, λαϊκισμούς και ακραίο λόγο, έκαμε μια 
ολοκληρωμένη εξέταση του ζητήματος «μεταναστευτικές ροές» και κατέληξε αβίαστα σε κάποια συμπεράσματα, 
με βάση και τα λεχθέντα από υπουργούς, γενικούς διευθυντές υπουργείων, τμημάτων, υπηρεσιών, την Ύπατη 
Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, μη κυβερνητικές οργανώσεις.   
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 Τα βασικά ευρήματα αναφορικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, πολύ συνοπτικά, είναι τα 
εξής: 

 Πρώτον, ότι δεν υπάρχει ο αναγκαίος συντονισμός μεταξύ υπουργείων, τμημάτων και υπηρεσιών.   

 Δεύτερον, ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. 

 Τρίτον, ότι παρουσιάζονται σοβαρά κρούσματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα 
η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι εκτεθειμένη, έχοντας ήδη στα συρτάρια υπουργών και άλλων πέντε εκθέσεις, 
τρεις προερχόμενες από το Συμβούλιο της Ευρώπης, για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.   

 Τέταρτον, σε ό,τι αφορά τους χώρους προσωρινής φιλοξενίας, αυτοί μετατρέπονται σε χώρους κράτησης, 
οιονεί φυλακές, κάτι το οποίο είναι παράνομο. 

 Πέμπτον, ότι, αφού αναγνωρίζεται -και όντως έτσι είναι- ότι υπάρχει ζήτημα αναφορικά με τις δυνατότητες 
της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς τον αριθμό αιτούντων άσυλο ή μεταναστών που μπορεί να απορροφήσει 
η κυπριακή πολιτεία και κοινωνία, έπρεπε κατά προτεραιότητα να ήμασταν πιο διεκδικητικοί σε ό,τι αφορά την 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η οποία δεν υπάρχει και αφειδώλευτα παρέχεται με πακτωλό χρημάτων προς την 
Τουρκία.  Και την ίδια ώρα εκείνοι οι φωστήρες οι οποίοι συναίνεσαν από πλευράς κυβέρνησης με τους 
διαδοχικούς Κανονισμούς του Δουβλίνου 1, 2 και 3, που απαγορεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος 
πρώτης υποδοχής, πρώτης εισόδου, να προωθήσει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταναστευτικές ροές, θα 
πρέπει να κάμουν την αυτοκριτική τους.   

 Γιατί, για να ξεκινήσω από το τελευταίο, ουσιαστικά η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει τη δυνατότητα μέσα 
από μια ορθή κατανομή των μεταναστευτικών ροών να διοχετεύσει, μέσα από νόμιμες διαδικασίες, αριθμό 
αιτητών ή και αιτούντων ή και εγκριθέντων για άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς διότι υποχρεούται να 
τους κρατήσει στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Και επειδή λέχθηκε από αυτό το βήμα…  Λέχθηκαν πάρα πολλά 
πράγματα, δε θα τα σχολιάσω προφανώς όλα, αλλά δυο-τρία τα οποία είναι χαρακτηριστικά, να πω εν πρώτοις 
ότι άθελά του συνάδελφος -τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα- είπε ότι θα έρχονται αυτοί στα εδάφη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Να πω ότι και τα κατεχόμενα εδάφη μας είναι εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα οποία όμως 
δεν ασκούμε έλεγχο ελέω της κατοχής!   

 Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι καθ’ υπερβολήν, επειδή υπάρχει ζήτημα αναφορικά με το 
μεταναστευτικό, λέχθηκε κατ’ επανάληψη ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κυπριακή 
Δημοκρατία.  Για το ΑΚΕΛ και την κοινοβουλευτική μας ομάδα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 
Κυπριακή Δημοκρατία είναι η κατοχή.  Τα προβλήματα που έχουμε σε σχέση με το μεταναστευτικό, την 
εργαλειοποίηση μεταναστών, αιτητών και επιτήδειων, αλλά και τους traffickers, τους εμπόρους ψυχών και 
ανθρώπων, είναι αποτέλεσμα ενός γεγονότος, της αδυναμίας της Κυπριακής Δημοκρατίας να ασκήσει 
αποτελεσματικό έλεγχο στα σύνορά μας, που βεβαίως είναι η Κερύνεια, είναι τζιαι ο Απόστολος Ανδρέας, όπως 
είναι η Λεμεσός και η Λάρνακα, και αναγκαζόμαστε με ημίμετρα να κάμνουμε μια επιτήρηση της γραμμής 
κατάπαυσης του πυρός!   

 Πολύ φοβούμαστε, κύριε Πρόεδρε, ότι μπροστά στην αδυναμία της η κυβέρνηση να διαχειριστεί 
αποτελεσματικά τον πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων, προβαίνει σε ημίμετρα, τα οποία δεν απαντούν στο 
πρόβλημα ως προς την καθυστέρηση της εξέτασης αιτήσεων, αλλά ενδεχομένως να απευθύνονται σε κάποια 
ένστικτα, τα οποία βεβαίως, ενόψει προεδρικών εκλογών, ίσως να τηρούν και προοπτικές συνεργασιών.  Και θα 
είναι ενδιαφέρον να δούμε αυτή την «Πηνελόπη» που ονομάζεται «ΕΛΑΜ» πώς θα τη διεκδικήσουν δύο 
συγκεκριμένοι υποψήφιοι Πρόεδροι!  Γιατί βεβαίως και ο φόβος πουλά δυστυχώς και βρίσκει πρόσφορο έδαφος, 
χωρίς να αφαιρούμε ποσώς από τη διαπίστωση ότι υπάρχει ζήτημα με τους αριθμούς που καλείται να διαχειριστεί 
η Κυπριακή Δημοκρατία. 

 Πριν από δύο χρόνια περίπου πλειοψηφικά αυτό το σώμα υπερψήφισε μια σειρά μέτρων τα οποία 
διεκδίκησε και πήρε το Υπουργείο Εσωτερικών.  Δε θέλω να φέρω συναδέλφους σε δύσκολη θέση για τους 
διθυράμβους που εκστόμιζαν για την «πάταξη της λαθρομετανάστευσης», όπως την ονόμαζαν, με τα μέτρα του 
Υπουργού Εσωτερικών, αλλά ακριβώς εκείνα τα μέτρα είναι απόδειξη της έλλειψης διορατικότητας αναφορικά 
με τη διαχείριση που έπρεπε να είχε γίνει ως προς την επιτήρηση της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.  
Στοχεύσαμε -εμείς λέμε ορθά- σε ένα ζήτημα που αφορούσε παράνομους, εικονικούς πολιτικούς γάμους.  Με 
πολλή δυσκολία για την κυβέρνηση δειλά δειλά άρχισε να γίνεται ένας έλεγχος σε σχέση με λεγόμενους 
«φοιτητές», οι οποίοι ποτέ δεν πάτησαν σε κολλέγιο, αλλά εργαλειοποιούνται, διότι εισπράττονται και πολλά 
χρήματα από διάφορους εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Την επιτήρηση σήμερα τη θυμήθηκαν, με ένα μέτρο 
που λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι είναι και σπασμωδικό και δεν έχουν δοθεί και τεκμήρια για την 
αποτελεσματικότητά του, αλλά υπάρχουν τεκμήρια για την επικινδυνότητά του!   

 Αλήθεια, αν η Κυπριακή Δημοκρατία, αντί του ξηλώματος που υπήρξε -γιατί υπήρξε ξήλωμα της 
Υπηρεσίας Ασύλου- ενίσχυε αποτελεσματικά, με αξιοκρατικά κριτήρια, με απροσωπόληπτες διαδικασίες, μακριά 
από κομματικές σκοπιμότητες, αυτή την υπηρεσία...   Γιατί ντε και καλά έπρεπε να διαλυθεί;  Διότι ενδεχομένως 
κάποιοι στις υψηλές βαθμίδες προέρχονταν από χώρους πέραν του κυβερνώντος κόμματος -σίγουρα όχι από 
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το ΑΚΕΛ- και θεωρήθηκαν μη ελεγχόμενοι.  Γιατί έπρεπε να ξηλωθεί η Υπηρεσία Ασύλου;  Γιατί έπρεπε να 
απορροφηθεί ουσιαστικά από τη δομή του ίδιου του Υπουργείου Εσωτερικών! 

 Επομένως, αντί της ταχείας εξέτασης αιτήσεων…  Είναι μια από τις κεντρικές μας προτάσεις, ούτως ώστε 
όσοι αιτιολογημένα δικαιούνται να παραμείνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία να τύχουν άλφα χειρισμού, όσοι 
αιτιολογημένα δε δικαιούνται να παραμείνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσα από τις διαδικασίες που το 
Διεθνές Δίκαιο και οι συμβάσεις καθορίζουν, να απελαθούν από τη Δημοκρατία.  Ούτε το πρώτο γίνεται, η ταχεία 
εξέταση, ούτε το δεύτερο γίνεται.  Τι γίνεται;  Pushbacks, παράνομες προωθήσεις!  Δεν τα λέει το ΑΚΕΛ!  Και 
όσοι επικαλούνται τη διαφάνεια είναι καλά να ρωτήσουν το αρμόδιο υπουργείο κατά πόσο έχει ήδη τρεις εκθέσεις 
από το Συμβούλιο της Ευρώπης και σωρεία παρατηρήσεων από την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες 
αναφορικά με τη διαχείριση.  Γιατί ενδιαφέρει το ΑΚΕΛ αυτή η διάσταση; Διότι την ώρα που διεκδικούμε το δίκαιό 
μας, επικαλούμενοι το Διεθνές Δίκαιο, είναι σχήμα οξύμωρο και παραδοξότητα να το παραβιάζουμε εμείς, γιατί 
ενδεχομένως βολικά να μας εξυπηρετεί!   

 Και έρχομαι στο προκείμενο, κύριε Πρόεδρε, αφού ξεκινήσω από κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο.  
Λυπούμαι, αλλά δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη.  Η πρώτη αναφορά που βλακωδώς ακούστηκε στην αρμόδια 
επιτροπή της Βουλής ήταν για συνοριοφύλακες και ευτυχώς εν τη σοφία μας είπαμέν τους: «Nα χαρείτε, 
διαγράψτε αυτή τη λέξη»!  Και, ναι, όντως έγινε αναφορά σε οριοφύλακες.  Το λέμε τούτο, διότι κάποιοι 
ενδεχομένως στην προσπάθειά τους όπως θεωρούν ότι πρέπει να προστατέψουν την ελληνικότητά μας...  Εδώ 
να μπω στον πειρασμό να πω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να προστατευτεί η ελληνικότητά μας, αλλά σε 
κάποιους που έχουν αδέλφια που είναι στις φυλακές σήμερα, γιατί στην Ελλάδα δολοφόνησαν Έλληνες, δύο 
λέξεις θα τους θυμίσω:  Μάγδα Φύσσα. 

 Επομένως, κύριε Πρόεδρε, εμείς έπρεπε να αξιολογήσουμε αυτό που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας σε 
σχέση με την πρόταση της κυβέρνησης.  Προτείναμε ήδη από τις εγκριθείσες σχεδόν τριακόσιες θέσεις 
αστυνομικών κατά προτεραιότητα αυτοί οι αστυνομικοί, οι κανονικοί αστυνομικοί, με την κανονική εκπαίδευση, 
κατά προτεραιότητα να τεθούν στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.  Απορρίφθηκε από την κυβέρνηση.  

 Προτείναμε και ζητήσαμε όπως μας καταθέσουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για το πώς αυτοί οι 
άνθρωποι θα τοποθετηθούν στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, με ποιους όρους εντολής, κύριε Πρόεδρε, 
απολογούμαι για τα αγγλικά μου, με ποια λεγόμενα «rules of engagement»;  Ποια θα είναι η αποστολή τους;  
Καμία απάντηση! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κανόνες εμπλοκής εννοείς. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΙΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Μάλιστα! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μπράβο! 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τη Νομική Υπηρεσία να μας τεκμηριώσει κατά πόσο 
αυτή η ρύθμιση στέκει νομικά και συνταγματικά.  Καμιά απάντηση!  Να δώσω ένα παράδειγμα:  Αν ο αστυνομικός 
πρέπει να περάσει από άλφα εκπαίδευση για να καταστεί ένστολος και να οπλοφορεί, πώς γίνεται κάποιος με 
λιγότερη εκπαίδευση, χωρίς ψυχομετρικά τεστ…  Τα οποία τούτη την ώρα ταλαιπωρούν σαράντα έξι οικογένειες!  
Πριν κάποιους μήνες εταλαιπωρούσαν άλλο εκατό πενήντα οικογένειες, γιατί ήταν προϋπόθεση τα ψυχομετρικά 
τεστ για να κρατούν όπλο!  Πού είναι η απάντηση -και προκαλώ τους συναδέλφους του κυβερνώντος κόμματος 
να μου απαντήσουν- ποια είναι η απάντηση στο απευκταίο ενδεχόμενο ένας άνθρωπος που δεν έχει περάσει 
από αυτά τα επιστημονικά τεκμηριωμένα ψυχομετρικά τεστ και τεθεί εκεί απέναντι που τες λεγόμενες «ορδές» -
όπως ονομάστηκαν- μια δοσμένη στιγμή και, στεκόμενος απέναντι από τον Αττίλα, ανοίξει με το G3 μια ριπή;  
Κινδυνεύουμε με σύρραξη;  Έχετε απάντηση;  Το μείζον ποιο είναι;  Ένας παραπάνω άτυπος μετανάστης ή μια 
ενδεχόμενη ανάφλεξη με την Τουρκία;  Και είχαμε τέτοια κρούσματα, έστω και αν υπάρχει συσκότιση, και σε 
ΣΥΟΠ και σε αστυνομικούς, πόσο μάλλον σε πολίτες έφεδρους!  Όποτε τους εκάπνιζεν αννοίαν ριπές με τα 
όπλα!  Λες τζιαι έν’ μπαλοθιές που ρίχνουν!  Έχετε απάντηση τι θα γίνει;  Ποιος θα λογοδοτήσει;  Ο κ. Νουρής;   

 Σημείο επόμενο.  Αυτοί οι άνθρωποι θα προσλαμβάνονται μία φορά με δυνατότητα παράτασης μέχρι 
είκοσι οκτώ μήνες.  Αυτή τη στιγμή προκαλώ τον Αρχηγό Αστυνομίας δημόσια να μου απαντήσει:  Έχουμε ή δεν 
έχουμε πρόβλημα με επίορκους αστυνομικούς που έγιναν ένα με τους traffickers;  Εκεί, στην ίδια περιοχή.  
Ένστολους μόνιμους αστυνομικούς.  Είναι ή δεν είναι πιο ευάλωτοι αυτοί οι άνθρωποι των χίλιων ευρώ στην 
παρανομία;  Τι διασφαλίζει… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Πάντα ευάλωτοι θα είναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Και τρεις χιλιάδες να τους δώσεις, πάλε ευάλωτοι θα είναι. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Δε διαφωνώ.  Τι εχέγγυα έχουμε, δεδομένου ότι αυτοί οι άνθρωποι δε θα περάσουν από τες νενομισμένες 
διαδικασίες πρόσληψης στο αστυνομικό σώμα, που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει προβλήματα και τα βιώσαμε 
πολύ έντονα και τις προηγούμενες μέρες;  Όταν αυτοί οι άνθρωποι δε θα έχουν τα ελάχιστα εχέγγυα, κριτήρια, 
εκπαίδευση;  Γι’ αυτό εμείς όσες θέσεις έχουν ζητήσει οι της Αστυνομίας και του υπουργείου Δικαιοσύνης και της 
υπηρεσίας μετανάστευσης τις έχουμε εγκρίνει.  Υπάρχουν άλλες εξακόσιες κενές θέσεις.  Αύριο, αν ερχόταν το 
υπουργείο και έλεγε ότι θέλουμε ακόμα τριακόσιους αστυνομικούς, για να ενισχύσουμε την επιτήρηση της 
γραμμής κατάπαυσης του πυρός, το ΑΚΕΛ θα ήταν πρώτο και ομόφωνα με τα υπόλοιπα κόμματα να το 
στηρίξουμε.  Άρα, γιατί αυτή η σπουδή;   

 Την ώρα μάλιστα που αποδεδειγμένα, με έγγραφα από το 2014, από δηλώσεις τότε υπουργών, είναι 
γεμάτα τα αστυνομικά γραφεία με ένστολους αστυνομικούς που κάμνουν γραφειακή εργασία.  Γιατί δε ζητήσατε 
να προσλάβετε πεντακόσιους γραφιάδες τζιαι να βκουν οι αστυνομικοί να παν εις τη γραμμή κατάπαυσης του 
πυρός;  Γιατί, άραγε, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές αυτό το ζήτημα είναι ένα επιπρόσθετο 
διακύβευμα;  Διότι, να υπενθυμίσω ότι είχαμε άλλες χίλιες τετρακόσιες δεκαπέντε θέσεις αποπαγοποιημένες, οι 
οποίες προφανώς θα είναι προς διεκδίκηση από πενταπλάσιο ή δεκαπλάσιο αριθμό ατόμων τούτη την περίοδο, 
ενόψει και προεδρικών εκλογών.  Γι’ αυτό εμείς θέλαμε διαδικασίες νόμιμες, αποτελεσματικές, με κριτήρια τα 
οποία να είναι αντικειμενικά.  Δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια οι συγκεκριμένες θέσεις και πρωτίστως υπάρχει 
πραγματικός κίνδυνος με τα ενδεχόμενα που ανέφερα προηγουμένως, να μην τα επαναλάβω.   

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η Τουρκία εργαλειοποιεί τους μετανάστες και τους άτυπους μετανάστες σε βάρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και το βιώνουμε.  Η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό ούτως ή άλλως σε πολλαπλάσιο 
βαθμό έναντι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ γενναιόδωρα ανταλλάγματα.  Μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα με το συγκεκριμένο ημίμετρο;  Εμείς θεωρούμε ότι δεν 
μπορούμε.  Τι χρειάζεται;  Να πω τι έκαμε η κυβέρνηση.  Πλειοψηφικά εξασφάλισε ένα κονδύλι €27 εκατομ. για 
τεχνολογική αναβάθμιση της γραμμής κατάπαυσης του πυρός με θερμικές κάμερες, με drowns.  Έχει 
προχωρήσει με ένα τρόπο ετσιθελικό και επιλεκτικά με συρματοπλέγματα, κιγκλιδώματα, ηλεκτρικές πόρτες και 
άλλα μέσα σε αριθμό κοινοτήτων, χωρίς καμία απολύτως ολοκληρωμένη μελέτη, με αποτέλεσμα να 
ταλαιπωρούνται και οι κάτοικοι των περιοχών.  Εάν εφαρμοστεί και αυτό το μέτρο, ξέρετε τι θα γίνει;  Οι κοινότητες 
οι οποίες γειτνιάζουν με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός και έχουν σπίτια σ’ αυτά τα σημεία, θα έχουν στην 
εξωτερική τους πλευρά την κατοχή και στην εσωτερική τους τα κιγκλιδώματα του Υπουργείου Εσωτερικών, τους 
ένστολους και οπλοφορούντες τριακόσιους λεγόμενους ΣΥΟΠ, οι οποίοι παρεμπιπτόντως θα συνοδεύονται από 
Λοχίες της Αστυνομίας.  Και, όταν ρωτήσαμε το γιατί, περίπου η απάντηση είναι ότι «εν τους έχουμε εμπιστοσύνη 
ναν’ μόνοι τους», αλλά εννά τους προσλάβουν.  Και αυτοί οι άνθρωποι θα είναι εγκλωβισμένοι -και θα είναι η 
πρώτη κατηγορία εγκλωβισμένων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τους εγκλωβισμένους, Ζαχαρία, 
στην Καρπασία- δια χειρός Υπουργείου Εσωτερικών.  Από τη μια η κατοχή, ’πού την άλλη οι οπλοφορούντες 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, μες τη μέση τα κιγκλιδώματα, οι σιδερόπορτες, τα drowns, αλλά τζιαι τα μωρά τζιαι 
οι οικογένειες που κατοικούν σ’ αυτές τις κοινότητες από τον Αστρομερίτη μέχρι τα κράσπεδα της Λευκωσίας.  

 Και αυτό με φέρνει στο επόμενο σημείο.  Ρωτήσαμε:  Καλά, στη Λευκωσία υπάρχει μια περιοχή η οποία 
έν’ ορατή και η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα τζιαι με το λαθρεμπόριο -και αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα- 
αλλά τι γίνεται σε άλλες περιοχές;  Τι θα κάμετε σε περιοχές ειδικού καθεστώτος;  Τι θα γίνει στις βρετανικές 
βάσεις;  Εννά στείλουμε ένστολους και στες βρετανικές βάσεις;  Ασφαλώς όχι!  Εννά στείλουμε ένστολους εις τα 
Στροβίλια, εις την Πύλα;  Ασφαλώς όχι!  Άρα, το ημίμετρο είναι πέραν από ημίμετρο.  Είναι ένα απονενοημένο 
διάβημα που δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό, διότι, αν θα καλύψει δέκα τζιαι δεκαπέντε χιλιόμετρα στη 
Λευκωσία, τι γίνεται με τα υπόλοιπα εκατό εξήντα πέντε χιλιόμετρα της γραμμής κατάπαυσης του πυρός;  Δεν 
υπάρχει απάντηση.  Ναι, αλλά έν’ πολλά τα ερωτήματα στα οποία δεν υπάρχει απάντηση και εντείνεται η 
καχυποψία ότι είναι χρύσωμα του χαπιού και φύλλο συκής στη δεδομένη αποτυχία διαχείρισης των 
μεταναστευτικών ροών από πλευράς της κυβέρνησης Αναστασιάδη-Δημοκρατικού Συναγερμού. 

 Εμείς, κύριε Πρόεδρε, προτείναμε σε ανύποπτο χρόνο αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, 
διεκδίκηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δίκαιης κατανομής των μεταναστευτικών ροών εντός της Ένωσης και όχι 
κατά το πρότυπο του Orban, του φασίστα, στο όνομα του οποίου, όπως είδατε τζιαι ‘πού τούτο το βήμα, κάποιοι 
πίνουν νερό, ο οποίος παρεμπιπτόντως πριν ένα μήνα είπε ότι μια από τις βασικές του επιδιώξεις είναι και η 
δίωξη των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων «διότι μολύνουν την κοινωνία της Ουγγαρίας» είχε πει.  Επομένως, διεκδίκηση 
πραγματικής αλληλεγγύης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι κλαψουρίσματα ατενίζοντας τη γραμμή 
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κατάπαυσης του πυρός και υποσχέσεις άνευ πραγματικού περιεχομένου από επιτρόπους και άλλους που 
εσχάτως συμμετέχουν και στην προεκλογική του κ. Νεοφύτου.   

 Δεύτερον, στελέχωση τάχιστα της Υπηρεσίας Ασύλου για ταχεία εξέταση αιτήσεων κατά το πρότυπο που 
έγινε επί δύο προηγούμενων διακυβερνήσεων, Τάσσου Παπαδόπουλου και Δημήτρη Χριστόφια, με μικρότερους 
αριθμούς, πλην όμως με πάρα πολύ υψηλούς αριθμούς, αλλά και με αποτελεσματική εξέταση αιτήσεων.  
Δημιουργία κατάλληλων χώρων προσωρινής κράτησης, αλλά και δημιουργία χώρων κράτησης όλων εκείνων οι 
οποίοι νόμιμα θα πρέπει να απελαθούν και, βεβαίως, απελάσεις, αλλά και συμφωνίες με γειτονικά κράτη για 
επιστροφές, νόμιμες επιστροφές.   

 Έχουμε άλλα δώδεκα μέτρα, τα οποία έχουμε καταθέσει στον δημόσιο διάλογο και στο αρμόδιο 
υπουργείο.  Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, εμείς θεωρούμε ότι αυτό το ημίμετρο δε θα είναι αποτελεσματικό.  Εδώ 
θα είμαστε να το αξιολογήσουμε.  Μακάρι να διαψευστούμε, αλλά θα είμαστε με την ψυσιή στο στόμα, μπας τζιαι 
υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο.  Μία ριπή χρειάζεται και θα κλαίμε επί ερειπίων, γιατί, ναι, η Τουρκία είναι απέναντι 
και η Τουρκία εκμεταλλεύεται κάθε δικό μας στραβοπάτημα.    

 Σε ό,τι αφορά στην τροπολογία μας, είναι για αρκετούς απ’ αυτούς τους λόγους που εμείς εθεωρήσαμεν 
ότι, εφόσον θα συνοδεύονται από κανονικούς αστυνομικούς και μάλιστα ένστολους Λοχίες της Αστυνομίας που 
θα οπλοφορούν, οι συγκεκριμένοι, που θα έχουν υποδεέστερη εκπαίδευση και δε θα περάσουν από 
ψυχομετρικά, θα ήταν επαρκές να μπορούν να φέρουν αντιοχλαγωγικό εξοπλισμό -που είναι πολύ ενισχυμένος 
εξοπλισμός για όσους γνωρίζουν- αλλά να μην οπλοφορούν, για να μειώσουμε αυτό τον κίνδυνο.  Αυτή είναι και 
η φιλοσοφία της τροπολογίας μας.  Από εκεί και πέρα, η κινδυνολογία γύρω από την τροπολογία καταγράφεται, 
την προσπερνούμε, θεωρούμε ότι θα μετριάσει τους κινδύνους, γι’ αυτό την έχουμε καταθέσει ενώπιον της 
ολομέλειας της Βουλής. 

 Κύριε Πρόεδρε, έχω πει πάρα πολλά και ευχαριστώ για την υπομονή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΙΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Δε θα πω κάτι περισσότερο, παρά μόνο το εξής:  Όλα αυτά που συζητούμε, τα οποία είναι πραγματικά 
διακυβεύματα για την κυπριακή πολιτεία και κοινωνία, θα αντιμετωπιστούν τελεσίδικα και ολοκληρωτικά, μόνο 
αν κατορθώσουμε να σπάσουμε το τείχος της κατοχής, να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε απελευθέρωση και 
επανένωση του τόπου και του λαού μας.  Διότι, όλα αυτά που συζητούμε είναι αποτέλεσμα της διαιώνισης της 
κατοχής, με την οποία εμείς ποτέ δεν πρόκειται να βολευτούμε.  Ούτε και με μέτρα, τα οποία, δυστυχώς, 
προσομοιάζουν σύνορα στη δική μας την πατρίδα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμιανού.   

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Νίκος Γεωργίου του Δημοκρατικού Συναγερμού και θα ακολουθήσει ο 
συνάδελφος ο Χρίστος Χριστοφίδης από το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.   

 Ναι, παρακαλώ, κύριε Σαββίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφος με έσβησε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σε έσβησε;  Από πού σε έσβησε;  Έχω σε κατά νουν, κύριε.  Θα ακολουθήσεις αμέσως μετά τον Χρίστο. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

Βάλ’ τον πριν ’πού μένα.  Ήταν πριν ’πού μένα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α, ήταν πριν;  Χαίρομαι για την προθυμία να βοηθήσετε την Πάφο.   

 Άρα, μετά τον κ. Γεωργίου θα ακολουθήσει ο συνάδελφος ο κ. Σαββίδης. 

 Κύριε Γεωργίου, έχετε τον λόγο, συγγνώμη για την ταλαιπωρία. 

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε, 
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 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Αναφορικά με τις καλόπιστες ανησυχίες που ακούστηκαν από τον κ. Δαμιανού, πρέπει να αναφέρουμε ότι 
τα μέτρα τα οποία λαμβάνει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέτρα τα οποία δεν ήρθαν από το πουθενά, 
αλλά μέτρα τα οποία δοκιμάστηκαν, άντεξαν και έχουν φέρει αποτελέσματα.  Τα ίδια και παρόμοια μέτρα έλαβε 
και η Ελλάδα στον Έβρο.  Και είναι συντριπτική η μείωση των μεταναστευτικών ροών σε ποσοστά που αγγίζουν 
το 87%. 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ως Δημοκρατικός Συναγερμός χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το παρόν νομοσχέδιο, 
το οποίο, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης επίλυσης του προβλήματος και 
της έντονης πίεσης που δέχεται η πατρίδα μας στο μεταναστευτικό ζήτημα, θα επενεργήσει θετικά. 

 Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, εξαιτίας του κατεπείγοντος του θέματος, προνοεί, μακριά από τις 
χρονοβόρες διαδικασίες πρόσληψης μόνιμων αστυνομικών, την άμεση διαδικασία πρόσληψης τριακόσιων 
συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών που θα επιτηρούν την Πράσινη Γραμμή μαζί με πολλά άλλα καθήκοντα ως 
ένα αποτρεπτικό μέτρο, σε συνδυασμό με τα άλλα που λήφθηκαν και τροχοδρομούνται, όπως η εγκατάσταση 
φυσικών εμποδίων, η εγκατάσταση ηλεκτρονικής επιτήρησης και πολιτικές επιστροφών και επαναπατρισμών 
παράνομων μεταναστών.   

 Δυστυχώς, η πατρίδα μας δέχεται αναλογικά τις μεγαλύτερες ροές στο μεταναστευτικό ζήτημα από όλες 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Και η κατάσταση ολοένα και επιδεινώνεται και κλιμακώνεται.  Ενδεικτικά, 
μόνο φέτος μέχρι την 31η Μαΐου υποβλήθηκαν 9 647 αιτήσεις ασύλου, ενώ για την ίδια περίοδο πέρσι υπήρχαν, 
αντίστοιχα, 3 982 αιτήσεις ασύλου.  Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ενισχυμένων ροών προήλθε από τα 
κατεχόμενα, αφού η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη την ιδιαιτερότητα και του παράνομου μορφώματος του 
ψευδοκράτους και της κατάστασης στην Πράσινη Γραμμή, προβαίνει έντεχνα σε ένα είδος υβριδικού πολέμου, 
που δημιουργεί κοινωνικοοικονομικές αναταράξεις στην πατρίδα μας και αναπόφευκτα δημιουργεί προϋποθέσεις 
και για αλλοίωση της δημογραφικής σύνθεσης του πληθυσμού. 

 Για το 2021 το ποσοστό των παράνομων διελεύσεων διαμέσου της Πράσινης Γραμμής ανήλθε στο 85% 
του συνόλου των αιτητών πολιτικού ασύλου.  Για το έτος 2022 από το σύνολο των 9 647 αιτητών ασύλου περίπου 
9 070, δηλαδή ποσοστό 94%, έφτασαν στις ελεύθερες περιοχές μέσω της Πράσινης Γραμμής. 

 Θα πρέπει να λεχθεί ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, όπως τύχαμε ενημέρωσης στην αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή, ήδη έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς τη γενική διευθύντρια της Γενικής 
Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και αιτήθηκε χρηματοδότηση για την επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής, παρότι η γραμμή κατάπαυσης του πυρός 
δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο της πατρίδας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ένα αίτημα το οποίο έχει ήδη 
αντιμετωπιστεί θετικά και αναμένουμε ότι η σχετική δαπάνη θα ενταχθεί στα πλαίσια σχετικού χρηματοδοτικού 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 Αναφορικά με την τροπολογία του ΑΚΕΛ, πιστεύουμε ότι τυχόν υιοθέτησή της ουσιαστικά εξουδετερώνει 
τον ίδιο τον θεσμό εν τη γενέσει του.  Οι ειδικοί συμβασιούχοι αστυνομικοί θα τυγχάνουν σωστής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης από το σώμα, φέροντας και οπλισμό, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια αυτών 
των ειδικών αστυνομικών, να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας στους Κύπριους κατοίκους, αλλά και για να 
εκτελούν οι ειδικοί συμβασιούχοι αστυνομικοί με επάρκεια τα καθήκοντά τους ως μία πραγματική δύναμη 
αποτροπής. 

 Οι ειδικοί αστυνομικοί να μην είναι κατά τα άλλα κατ’ όνομα αστυνομικοί, αλλά και κατ’ ουσίαν, που θα 
προστατεύουν αποτελεσματικά, σεβόμενοι το Σύνταγμα και τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
που θα εκτελούν διαταγές που εκδίδονται νόμιμα από τους ανωτέρους τους και η χρήση οπλισμού θα γίνεται 
βεβαίως μέσα από καθορισμένες διατάξεις και διαταγές που δεσμεύουν το αστυνομικό σώμα και την ηγεσία του. 

 Οι ειδικοί αστυνομικοί στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός θα έχουν να αντιμετωπίσουν, εκτός από τους 
διακινητές των ανθρώπινων ψυχών, τις μάζες των ίδιων των παράνομων μεταναστών και των μεθόδων τους, 
που ενδεχομένως να αλλάξουν επιθετικά μπροστά στην αυστηροποίηση των μέτρων που λαμβάνει η Κυπριακή 
Δημοκρατία.  Κατά τα άλλα -και είμαι βέβαιος ότι όλοι το γνωρίζουν και το ψελλίζουν- στη γραμμή κατάπαυσης 
του πυρός και λαθρεμπόριο γίνεται πάσης φύσεως προϊόντων και έμποροι και διακινητές ναρκωτικών υπάρχουν.  
Και μέσα από την επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει αυτό το σώμα 
και στο τέλος ασφαλώς τον τουρκικό στρατό, που είναι πάνοπλος, με επιθετική διάταξη στην Πράσινη Γραμμή. 

 Η εισήγηση αυτή για κατοχή οπλισμού δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μια εισήγηση της Αστυνομίας 
Κύπρου, αυτών που δίνουν πραγματικά και καθημερινά τη μάχη, ως μια δύναμη αποτροπής και τήρησης του 
νόμου, της τάξης και της ασφάλειας στη χώρα μας.   
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 Οφείλουμε λοιπόν όλοι μας, μακριά από τις όποιες αντιπολιτευτικές και προεκλογικές σκοπιμότητες, να 
ενώσουμε δυνάμεις έναντι της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης του θέματος της μετανάστευσης, που, με 
τα χαρακτηριστικά τα οποία πλέον λαμβάνει, αποτελεί στην κυριολεξία ένα εθνικό ζήτημα για την κατεχόμενή μας 
πατρίδα και την επιβίωσή της.  Αναφορές περί του αντιθέτου δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά εθελοτυφλία, 
καθότι δοκιμάζουν τις δημογραφικές, εθνικές, κοινωνικές και οικονομικές αντοχές της χώρας και του λαού μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Χρύσανθος Σαββίδης του Δημοκρατικού Κόμματος, εκ Πάφου, και 
ακολουθούν προς ενημέρωση του σώματος ακόμα τέσσερις συνάδελφοι, οι Χρίστος Χριστοφίδης, Θεμιστοκλέους 
Ανδρέας, Χρίστος Χρίστου και Τσιρίδου Φωτεινή, έτσι προς ενημέρωσή σας.   

 Από τη θέση σου, κύριε Σαββίδη; 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Μάλιστα, μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχετε τον λόγο. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Πασιουρτίδη, μην ανησυχείς, είσαι της γειτονιάς εσύ, θα περάσεις ούτως ή άλλως. 

 Παρακαλώ. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το μεταναστευτικό, η παράνομη μετανάστευση, ναι, είναι μεταξύ των πιο σοβαρών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας.  Εγώ θα την αποκαλούσα μια σύγχρονη Λερναία Ύδρα· διώχνουμε δυο 
παρανόμους, εμφανίζονται εκατό.  Για να είμαστε ειλικρινείς, η δημογραφική αλλοίωση έχει επέλθει και το 
βιώνουμε καθημερινά, αφού και στην πρόσφατη απογραφή που έκανε το κράτος μας τουλάχιστον στην επαρχία 
Πάφου οι τέσσερις στους δέκα είναι ξένοι, αλλοδαποί!  Και αυτό είναι ένα δραματικό δημογραφικό δεδομένο. 

 Αυτή η αλλοίωση έχει επηρεάσει σχεδόν όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας.  Σχολικές μονάδες:  
Υπάρχουν σχολεία στα οποία οι αλλόγλωσσοι μαθητές αγγίζουν μέχρι και το 88%.  Να πω παράδειγμα.  Γ’ 
Δημοτικό Σχολείο στην Πάφο:  Οι εννέα στους δέκα μαθητές είναι ξένοι.  Κι ύστερα έχουμε παράπονο ότι κάτι 
πάει λάθος στις σχολικές μας μονάδες.  Προβληματιζόμαστε και αγωνιούμε για τα κακά αποτελέσματα των 
μαθητών μας.  Μα, πώς μπορεί ο καθηγητής, ο δάσκαλος να κάνει το μάθημα, όταν ένα μεγάλο ποσοστό των 
μαθητών δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα;  Αυτός ο μεγάλος μεταναστευτικός όγκος δημιουργεί τεράστιο 
πρόβλημα και στα νοσοκομεία μας, γιατί αυτοί οι μετανάστες, παράνομοι και μη, ψάχνουν νοσηλεία στα 
νοσηλευτήριά μας και αυτό τι κάνει;  Διογκώνει το πρόβλημα υγείας.  Η ανεμελιά της διακίνησης των παιδιών μας 
στις γειτονιές έχει χαθεί.  Κι εγώ ρωτώ όλους εσάς:  Ποιος εμπιστεύεται να αφήσει το εγγόνι του ή το παιδί του 
στη γειτονιά, όπως ζούσαμε εμείς;  Κανείς!  Παλιά πηγαίναμε στο σχολείο δυο-τρία χιλιόμετρα.  Σήμερα κανένας 
γονιός…  Για να βγει έξω από το σπίτι του το παιδί να πάει δέκα μέτρα, το ακολουθεί, για να το προστατεύσει.   

 Γενικά θα έλεγα ότι ο τρόπος ζωής μας έχει αλλάξει.  Και να ενθυμίσω, για όσους έχουν ξεχάσει, τα 
περιστατικά στη Χλώρακα, στην Έμπα, όπου είχαμε τα παρατράγουδα.  Ποιος θα αδικήσει αυτό τον κόσμο;  Πριν 
από λίγες μέρες είχαμε το περιστατικό σε αθλητικό χώρο, όπου πήγαν παιδιά μας να αθληθούν και με τη βία 
εκδιώχθηκαν από το γήπεδο του τένις, για να μπουν οι παράνομοι μετανάστες να παίξουν ποδόσφαιρο.  Αυτά 
είναι παραδείγματα, βιώματα που έχουμε καθημερινά στην κοινωνία.  Δυστυχώς, ως κράτος λειτουργούμε ως 
επιμηθείς και όχι ως προμηθείς, ακολουθούμε τα γεγονότα.  Τώρα, που γεμίσαμε με παράνομους μετανάστες, 
θα ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο για τριακόσιους συμβασιούχους ειδικούς αστυνομικούς -και θα το ψηφίσουμε- 
αλλά αυτά τα πράγματα έπρεπε να γίνουν πολύ πιο πριν, όχι τώρα, που έχουμε φτάσει στον πάτο. 

 Να πούμε το εξής:  Ότι, ναι, ως Δημοκρατικό Κόμμα, όπως έχει πει ο συνάδελφος, ο αγαπητός 
συνάδελφος Πανίκος Λεωνίδου, θα υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο αυτό, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί με 
εφαρμογή της νομοθεσίας -δυστυχώς, η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται, αγαπητέ κύριε Κουλία- αλλά και να 
απαιτήσουμε επιτέλους πραγματική στήριξη από την ευρωπαϊκή οικογένεια.  Δίκαιη, ναι, δίκαιη κατανομή των 
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μεταναστών!  Δεν υπάρχει δίκαιη κατανομή, αλλά και ας μην ξεχνά η Ευρώπη ότι μιλάμε για ένα μικρό νησί, δεν 
είμαστε η χώρα των πενήντα-εξήντα εκατομμυρίων, είμαστε χώρα με λιγότερο από ένα εκατομμύριο. 

 Τέλος, να πω ότι και η Αστυνομία μας είναι υποστελεχωμένη και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο.  Όταν μια 
αστυνομική διεύθυνση σου λέει «έχω 80-100 αστυνομικούς έλλειμμα», πώς μπορεί να ασκήσει σωστά τα 
καθήκοντά της;  Όσες προσπάθειες και να κάνουν τα στελέχη της Αστυνομίας, δεν μπορούν.  Άρα, και εκεί 
υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ τον κ. Σαββίδη. 

 Και τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Χρίστος ο Χριστοφίδης από το ΑΚΕΛ και θα ακολουθήσει ο συνάδελφος 
ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, εκ Λεμεσού ορμώμενος. 

 Κύριε Χριστοφίδη. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το πρώτο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής:  Ότι όντως με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό υπάρχει 
πρόβλημα.  Το λέμε, το τονίζουμε, κάποιοι επιμένουν να μην το καταλαβαίνουν.  Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνουν 
ελληνικά;  Εν καταλαβαίνουν τη φωνή μας, ας διαβάσουν τα χείλη μας!  Τζι αν υπάρχει δυσκολία να το 
καταλάβουν και με αυτό τον τρόπο, να το σχεδιάσουμε!  Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάμω. 

 Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής:  Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις σε ό,τι αφορά την 
αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.  Όμως, ρωτώ:  Υπάρχει σοβαρά κανένας ’πού μας που θεωρεί ότι η 
διαχείριση που έγινε μέχρι σήμερα είναι πετυχημένη;  Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι πλήρης αποτυχία, κάποιος 
να πει ότι δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, κάποιος να πει ότι είναι λίγο αποτυχημένη, αλλά 
πραγματικά υπάρχει κάποιος που θεωρεί ότι η διαχείριση είναι επιτυχημένη;  Τζι επιτρέψετέ μου να γίνω πολύ 
συγκεκριμένος.  Υπάρχει πιο αποτελεσματικός τρόπος από την άμεση και γρήγορη εξέταση των αιτήσεων 
πολιτικού ασύλου;  Πώς εφτάσαμεν να χρειάζεται μια αίτηση μερικά χρόνια, για να εξεταστεί;  Να χρειάζεται μια 
αίτηση μερικά χρόνια, για να ξεκαθαρίσουμε αν ένα πρόσωπο είναι πολιτικός πρόσφυγας, άρα θα αντιμετωπιστεί 
με βάση το ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, ή αν ένα πρόσωπο δεν είναι πολιτικός πρόσφυγας, οπόταν πρέπει να 
επιστρέψει στη χώρα του. 

 Θέλετε να θυμηθούμε τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, αφού υπάρχει δαμαί ο ισχυρισμός -
τζιαι μπορεί να έν ’τζιαι βάσιμος- ότι η Τουρκία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία;  Θυμάστε τι 
εσυμφωνήσαμεν;  Ότι ουσιαστικά η Κυπριακή Δημοκρατία εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία λόγω μη 
αναγνώρισης από την Τουρκία και δεν εζητήσαμεν ούτε να ξεκαθαρίσει το θέμα ούτε οποιοδήποτε 
αντισταθμιστικό μέτρο.  Θυμάστε τη συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους Κανονισμούς του Δουβλίνου, 
που επήαμεν εμείς τζι εδεσμευτήκαμεν ότι εκεί που έρχονται, εκεί θα μένουν;  Η Κυπριακή Δημοκρατία και 
προφανώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τζιαι η κυβέρνηση, όταν ένα βασικό ζήτημα που εγείρουν οι χώρες του 
Νότου είναι ότι πρέπει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μοιραστούμε το πρόβλημα!  Θέλετε να θυμίσουμε 
ποιος ήταν ο λόγος το 2015 της εντονότατης σύγκρουσης του Γενικού Ελεγκτή με το Υπουργικό Συμβούλιο, που 
οδήγησε στην έκδοση ανακοίνωσης από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά του Γενικού Ελεγκτή;  Ήταν οι 
καταγγελίες ότι η κυβέρνηση έκαμνε πλάτες, το Υπουργείο Εσωτερικών έκαμνε πλάτες σε παράνομες βίζες για 
λεγόμενους «φοιτητές» με στόχο το κέρδος ορισμένων.  Άρα, ό,τι και να λέμε, επιτυχημένη αυτή τη διαχείριση 
δεν μπορεί να την πει κανένας! 

 Το τρίτο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής:  Υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός, ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο από πλευράς της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της όλης κατάστασης;  Υπάρχουν σπασμωδικές κινήσεις, 
τις οποίες ζούμε καθημερινά.  Να βάλουμε συρματόπλεγμα, πέρα από το γεγονός ότι στην Κύπρο -θέλω να σας 
θυμίσω- εγέλασεν και το παρδαλό κατσίκι, όταν γνωστός δημοσιογράφος επήεν τζιαι με έναν πόντο σε είκοσι 
δευτερόλεπτα επέρασεν πάνω ’πού το συρματόπλεγμα.  Εδημιουργήσαμεν του κόσμου τα προβλήματα στους 
κατοίκους της περιοχής, τους ανθρώπους που ενθαρρύνουμε να μείνουν κοντά στη γραμμή κατάπαυσης του 
πυρός, τζιαι με πολλούς κινδύνους. 

 Ελέχθη δαμαί να πάμε στην Κοκκινοτριμιθιά να ακούσουμε.  Θέλω να πω ότι οι πρώτοι που επήαν στην 
Κοκκινοτριμιθιά τζιαι εκάμαν συνάντηση με το κοινοτικό συμβούλιο ήταν το ΑΚΕΛ.  Τζιαι μάλιστα επήραμεν τζιαι 
τα εύσημα για το ενδιαφέρον.  Και ήταν μετά από δικές μας ενέργειες τζιαι με στόχευση του πραγματικού 
προβλήματος στο «Πουρνάρα» που λήφθηκαν έστω και κάποια μέτρα αποφόρτωσης εκεί του χώρου.   

 Ελάτε να πάμε μαζί όμως τζιαι στην Κοκκινοτριμιθιά τζιαι στο Ακάκι και να δούμε τους εγκλωβισμένους 
κατοίκους τζιαι στον Αστρομερίτη τζιαι στα λεγόμενα «Κατωκοπίτικα», τα χωράφκια του κόσμου τα οποία εννά 
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χαρίσουμε στην κατοχική δύναμη, τζιαι στην Αυλώνα τζιαι στη Δένεια τζιαι στο Μάμμαρη τζιαι να ρωτήσουμε τους 
ανθρώπους: «Ποια έν’ η άποψή σας για την τοποθέτηση των συρματοπλεγμάτων στις ελεύθερες, αν αγαπάτε, 
περιοχές τζιαι ο διαχωρισμός των χωραφκιών σας μες στη μέση;».  Βέβαια, σε κάποια χωρκά για κάποιους 
λόγους εσταμάτησεν ο σχεδιασμός γι’ αυτό το περιβόητο μέτρο! 

 Παρόμοια προσέγγιση είναι τζιαι τούτη που συζητούμε σήμερα τζιαι θέλω τζιαι γι’ αυτό το θέμα να 
ξεκαθαρίσω τη δική μας την άποψη.  Έχουμε ενστάσεις, είπεν τες ο συνάδελφος ο Άριστος, δε θα τις επαναλάβω.  
Και λέμε αντ’ αυτού:  Προσλάβετε -τζιαι με τη σύμφωνή μας γνώμη μάλιστα- τριακόσιους αστυνομικούς ή 
αξιοποιήστε τριακόσιους από τους αστυνομικούς που έσιετε.  Αφήνω το ότι η γραμμή κατάπαυσης του πυρός 
είναι  τριακόσια χιλιόμετρα περίπου, άρα εννά είναι ένας για κάθε χιλιόμετρο.  Ας πούμε ότι είναι ένα καλό μέτρο… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εκατόν ογδόντα πέντε χιλιόμετρα, κύριε, η γραμμή αντιπαράταξης. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Άμα την κάμεις ευθεία γραμμή, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, σωστό. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Λοιπόν, ας πούμε ότι συμφωνούμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο.  Γιατί δηλαδή δεν μπορεί να είναι τριακόσιοι 
αστυνομικοί;  Θέλω να πω ότι εδαφική ακεραιότητα έχουν τα κράτη και η εδαφική ακεραιότητα αφορά στο σύνολο 
των εδαφών των κρατών.   

 Και θέλω να κλείσω με το εξής:  Προφανώς υπάρχει μια διαφορά φιλοσοφίας στην αντιμετώπιση όχι μόνο 
αυτού του ζητήματος, αλλά και άλλων ζητημάτων με κάποιους που είναι εδώ στη Βουλή τζιαι με κάποιους που 
εκφράζουν συγκεκριμένα ιδεολογήματα και πολιτικές θέσεις.  Αυτό που μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο διακρίνει 
τα κράτη δικαίου, αλλά και καθιστά τους ανθρώπους ανθρώπους, ως τέτοιους, μετά από εκείνο τον όλεθρο που 
αντιμετώπισε η ανθρωπότητα και υποβίβασε την ανθρώπινη ύπαρξη σε ζωώδη επίπεδα, στη βάση των 
ιδεολογημάτων του φασισμού, του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας, είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
πανανθρώπινα δικαιώματα, οι βασικές ελευθερίες, η ύπαρξη του Διεθνούς Δικαίου, μετέπειτα η ύπαρξη του 
ευρωπαϊκού δικαίου.  Όταν ξεκινάς και παραβιάζεις τέτοιες προσεγγίσεις, εκτός από το προφανές, 
συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ότι μια ημικατεχόμενη χώρα η οποία επικαλείται για τον εαυτό της όλα αυτά τα 
ζητήματα εννά τα βρει μπροστά της, ξεκινά ο άνθρωπος ξανά να υποβιβάζεται στο ζωώδες επίπεδο.  Και, ενώ 
ούλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα μιλά τζιαι παίρνει αποφάσεις για τον κίνδυνο της δημοκρατίας για 
παράδειγμα στην Ουγγαρία τζιαι παίρνει τζιαι μέτρα, κάποιοι θέλουν να κάμουν τούτο τον κίνδυνο της 
δημοκρατίας είδωλό μας τζιαι καθοδηγητικό φάρο.  Τζιαι τούτη η συζήτηση η οποία μπορεί σήμερα λαϊκίστικα να 
μοιάζει εύκολη, αν δεν προσέξουμε όλοι ως κυπριακός λαός, πολλά σύντομα εννά μας φέρει μπροστά σε 
φαινόμενα τα οποία θα είναι πολύ δύσκολο τζιαι να κοντρολάρουμε τζιαι να αντιμετωπίσουμε.   

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Χριστοφίδη. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Θεμιστοκλέους ο Ανδρέας εκ Λεμεσού.  Και θα ακολουθήσει ο συνάδελφος 
ο Χρίστος ο Χρίστου, πρόεδρος του ΕΛΑΜ. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Το ιδεώδες θα ήταν «κάθε λαός στη χώρα του και κάθε χώρα στον λαό της».  Το ιδεώδες.  Πολιτική 
μεταναστευτική έχουμε καταγεγραμμένη στην αρχαία Αθήνα, στην αρχαία Σπάρτη, στη Ρώμη.  Είχαμε την 
ξενηλασία, τη μετοίκηση, τους μετοίκους, είχαμε την ισοτέλεια.  Ο μακαρίτης ο Περικλής εδυσκολεύτηκεν να 
γράψει τα παιδιά του, διότι του τα γέννησε η εκπάγλου ομορφιάς Ασπασία, η οποία δεν ήταν Αθηναία πολίτης.   

 Κράτος σημαίνει σύνορα, κράτος σημαίνει σύνορα που εποπτεύονται από το κράτος.  Κράτος σημαίνει 
έλεγχος των συνόρων, κράτος σημαίνει έλεγχος, στην περίπτωση της Κύπρου, της γραμμής καταπαύσεως του 
πυρός.  Όταν εμπήκαμεν στην Ευρώπη, είχε ανασταλεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο στα κατεχόμενα, λόγω ακριβώς 
του ότι εκεί δεν μπορεί να ασκήσει νόμιμο έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία και διότι εκεί τον έλεγχο τον ασκεί η 
τουρκική κατοχή δύναμη.   

 Όταν λέμε για σωστή μεταναστευτική πολιτική, αυτή παύει να υπάρχει, εάν υπάρχει λαθρομετανάστευση.  
Εκτιμώ ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι.  Όπου υπάρχει λαθρομετανάστευση δεν μπορεί να υπάρξει σωστή 
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μεταναστευτική πολιτική, διότι ακριβώς υπάρχει μια τεράστια τρύπα «των συνόρων», από την οποία μπαίνουν 
κατά χιλιάδες ξένοι υπήκοοι.   

 Όσους έρχονται από χώρες και ζώνες εμπόλεμες σε αυτό τον τόπο απευθείας είμαστε υποχρεωμένοι να 
τους αναγνωρίσουμε ως πρόσφυγες.  Όσοι όμως από αυτούς κατέφυγαν πρώτα σε άλλη χώρα, ασφαλή, όπως 
η Τουρκία…  Η Τουρκία όφειλε και οφείλει να τους αναγνωρίσει το καθεστώς του πρόσφυγα, διότι αυτό 
προβλέπουν οι διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις.  Εάν από την Τουρκία ένας πρόσφυγας ξεκινήσει να πάει σε 
άλλη χώρα, δεν έχει καμία υποχρέωση η άλλη χώρα να τον αναγνωρίσει ως πρόσφυγα.  Αυτό λέει η σύμβαση 
της Βιέννης για τους πρόσφυγες.   

 Πριν από περίπου δώδεκα χρόνια σε αυτήν εδώ την αίθουσα είχα εισπράξει κοσμητικά επίθετα από την 
πλευρά του ΑΚΕΛ, συγκεκριμένα από την κ. Κουκουμά, αναφορικά με την αντιμετώπιση του προσφυγικού 
ζητήματος των μεταναστών γενικά και τότε είχα πει -είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά, μπορείτε να τα βρείτε- 
ότι αυτοί που σήμερα δε θέλουν την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, τον φασισμό, επιτρέποντας τη 
λαθρομετανάστευση, θα πετύχουν και στα τρία.  Θα γεννηθεί η ξενοφοβία, θα γεννηθεί ο ρατσισμός, θα γεννηθεί 
ο φασισμός, θα γεννηθεί η φοβία απέναντι σε καθετί ξένο.   

 Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί σήμερα το πρόβλημα;  Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να ψηφίσετε, ό,τι και 
να πω εγώ, ό,τι και να κάμει ο κ. Νουρής, το πουλλίν επέτασεν!  Είναι αργά!  Είναι αργά, διότι στα χρόνια τα 
πολλά που επέρασαν λάθη συγκεκριμένων κυβερνήσεων μετέτρεψαν τον τόπο αυτό σε έναν ηλιόλουστο, εύκολο, 
ελκυστικότατο, επιδοματικό προορισμό.  Εάν ο Αλή, που τηλεφωνά του Οσμάν, δεν του έλεγε ότι σε αυτό τον 
τόπο υπάρχει υποδοχή, υπάρχουν επιδόματα, υπάρχει καλοπέραση, ο Οσμάν δε θα ερχόταν εδώ.  Στα χρόνια 
που επέρασαν έγιναν και άλλα σφάλματα εξίσου μεγαλειώδη.  Ενώ τότε, εννοώ στις αρχές της δεκαετίας του 
2010, όλες οι χώρες είχαν αυτό που επιχειρούμε εμείς σήμερα να κάνουμε, εμείς νομίσαμε ότι θα έπρεπε να 
αγκαλιάζουμε φιλεύσπλαχνα, φιλάνθρωπα και ότι με τη φιλανθρωπία μας ασκούμε εξωτερική πολιτική.  Διότι 
είναι εξωτερική πολιτική το αν θα δεχθείς ή όχι μεταναστευτικές ροές.   

 Προτείνω προς συζήτηση γενικά και σε σας και στην επιτροπή το εξής θέμα, ότι η Κύπρος πρέπει να 
ακολουθήσει κατά γράμμα αυτό που έκαμε η Ισπανία.  Η Ισπανία νομοθέτησε το εξής:  «Δέχομαι αιτήσεις ασύλου 
από όλο τον κόσμο, από όλο τον πληθυσμό της Γης που δεν είναι στην Ισπανία.  Σε όλα τα προξενεία, σε όλες 
τις πρεσβείες δέχομαι αιτήσεις ασύλου».  Δεχόταν τις αιτήσεις ασύλου, τις εξέταζε και τις απέρριπτε.  Και, όταν 
συγκεκριμένη ομάδα μεταναστών στο Μαρόκο προσέφυγε στο ΕΔΑΔ, το ΕΔΑΔ εξέτασε δύο πράγματα:  Αυτή η 
χώρα έδωσε την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να αιτηθούν άσυλο;  Έδωσε.  Αυτή η χώρα εξέτασε τις 
αιτήσεις;  Βεβαίως.  Εδέχθηκεν δευτεροβάθμια έφεση;  Βεβαίως.  Και αθώωσε την Ισπανία.  Βεβαίως, σε εμάς 
υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα∙ δεν έχουμε προξενείο στην Άγκυρα.  Αλλά τούτο μπορεί να λυθεί με όλους τους 
υπόλοιπους που χρησιμοποιεί η Άγκυρα, Κεντρική Αφρική, Βόρειο Αφρική, Μέση Ανατολή, Αφγανιστάν και άλλες 
γείτονες χώρες με αυτήν.   

 Η Τουρκία έχει εισβάλει στην Κύπρο το 1974 στρατιωτικά.  Η Τουρκία εισβάλλει εδώ και μήνες σε αυτό 
τον τόπο με μία άοπλη εισβολή!  Άοπλη εισβολή λέγεται!  Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί οτιδήποτε άλλο.  Και αυτά 
τα ημίμετρα που παίρνουμε και η κυβέρνηση -και αυτή που λέω τώρα και η προηγούμενη- είναι ημίμετρα, δε θα 
λύσουν το πρόβλημα.  Δε θα το λύσουν, διότι είναι σαν να προσπαθεί κάποιος γιατρός με ασπιρίνες να 
αντιμετωπίσει λόγου χάριν μία σοβαρή μόλυνση των πνευμόνων ή μια ανακοπή καρδίας.   

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Έχω ακούσει από πλευράς του Δημοκρατικού Κόμματος εισήγηση ότι κάποιοι άνθρωποι από αυτούς που 
είναι αιτητές πολιτικού ασύλου καλό θα ήταν περίπου να εργάζονται, να τους δώσουμε άδεια παραμονής, άδεια 
εργασίας, να κοινωνικοποιηθούν, να εργάζονται, να μην παίρνουν επιδόματα κτλ. κτλ.  Όμως ξέρετε τι κάμνουμε;  
Θα τιμωρήσουμε τους νόμιμους μετανάστες που έρχονται εδώ με συμβόλαια, τους νόμιμους μετανάστες που 
εργάζονται σε όλων των επιτρεπόμενων χώρων εργασίες, θα τους τιμωρήσουμε και να τιμωρήσουμε και τους 
γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους άλλους επιχειρηματίες επιλέγοντας εμείς ποιους θα εργοδοτήσουν.  Αυτό 
δεν είναι ούτε ανθρώπινο δικαίωμα ούτε νόμιμο ούτε δίκαιο.  Δηλαδή αυτή την περίοδο που δεκάδες Αιγύπτιοι, 
Σύριοι, άλλων χωρών πολίτες επιστρέφουν στις πατρίδες τους, για να επανέλθουν πίσω τον Σεπτέμβρη νόμιμα, 
εάν δώσουμε άδεια τώρα, υποχρεώσουμε αυτούς τους ανθρώπους να προσλάβουν αιτητές ασύλου, είναι τους 
νόμιμους που θα καταδικάσουμε, οι οποίοι ήρθαν από τες πύλες, τις νόμιμες εισόδους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, οι οποίοι ξέρουν τα επαγγέλματα, ξέρουν και τη γλώσσα και τα παιδιά τους εφοιτούσαν μάλιστα 
και σε ελληνικά σχολεία.   

 Μεγάλος ο πειρασμός να πω στον κ. Χριστοφίδη ότι μια από τις ισχυρότατες χώρες η οποία είχε μία 
άρρηκτη, σκληρότατη μεταναστευτική πολιτική, η οποία ήταν διπλή πολιτική μετανάστευσης, απαγόρευσης 
εισόδου ξένων στη χώρα, αλλά και απαγόρευσης εξόδου πολιτών από τη χώρα, ήταν η Σοβιετική Ένωση, δεν 
υπήρξε άλλη.  Η Σοβιετική Ένωση ήταν η νούμερο ένα ανά τους αιώνες χώρα με την πιο σκληρή μεταναστευτική 
πολιτική, απαγόρευε και την είσοδο των ξένων, αλλά και την έξοδο των δικών της.  Βεβαίως, οι υπόλοιπες χώρες 
της ανατολικής Ευρώπης, μετά που άρχισε ο ψυχρός πόλεμος να κατεβάζει θερμοκρασίες και στροφές, 
προσέφυγαν, έφυγαν πρόσφυγες, πήγαν στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Αμερική, 
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αφομοιώθηκαν, ανελίχθησαν σε επιστημονικούς κλάδους, κοινωνικούς και μάλιστα έγιναν και βουλευτές, 
γερουσιαστές, Πρωθυπουργοί και Προέδροι αυτών των χωρών.  Γιατί;  Διότι η ένταξη ήταν ομαλή, η ένταξη ήταν 
χωρίς προσκόμματα.  Δεν επήγαν εκεί οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Λιθουανοί στη Γαλλία και είπαν τους Γάλλους 
«ξέρετε, θέλουμε να προσαρμοστείτε εσείς με τες δικές μας αντιλήψεις, με τη δική μας θρησκεία, με τα δικά μας 
δεδομένα», έκαμαν ακριβώς εκείνο που οφείλουν και οι δικοί μας μετανάστες να πράξουν στην Κύπρο.  Αντί να 
έχουν απαιτήσεις εμείς όλοι να προσαρμοστούμε στην ποικιλομορφία των πολιτισμών τους και των θρησκειών 
τους, που είναι πρακτικά αδύνατο, έχουμε την απαίτηση εκείνοι να προσαρμοστούν με τα ειωθότα, τα δεδομένα 
και τον τρόπο της ζωής τον δικό μας.  Αν δεν τους αρέσει, τι πρέπει να γίνει;  Ε, αν δεν τους αρέσει, αυτή η χώρα 
παρέχει ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια σε όσους θέλουν να την εγκαταλείψουν, ο δρόμος ανοιχτός και τα 
σκυλιά δεμένα! 

 Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω με το εξής.  Θα προσλάβετε, εδώσετε το δικαίωμα στην 
κυβέρνηση να προσλάβει τρακόσιους…  Όπως θέλετε ονομάστε τους!  Έχει λεχθεί, πιστεύω ευφυώς, από κάποιο 
συνάδελφο, δε θυμούμαι τώρα, «αυτοί οι τρακόσιοι είντα μ’ πόν ’να κάμνουν;».  Και προχώρησε ο συνάδελφος 
τζιαι είπεν ότι θα παραλαμβάνουν τους λαθρομετανάστες από τη γραμμή καταπαύσεως του πυρός που θα 
περνούν στις ελεύθερες περιοχές και θα τους οδηγούν στον πλησιέστερο κυπριακό νόμιμο αστυνομικό σταθμό.  
Αν είναι αυτό που πάει να γίνει, να μην προσλάβετε ούτε έναν, κανέναν!  Κανέναν!  Πάμε να βοηθήσουμε στην 
αντιμετώπιση του κατακλυσμού των λαθρομεταναστών, όχι να τους βοηθήσουμε να έρχονται πιο εύκολα!  Και 
τα φαινόμενα διαφθοράς που υπαινίχθηκε ο κ. Δαμιανού, νομίζω ότι με τον μισθό, άφησε να νοηθεί ο κ. Δαμιανού 
ότι ο μισθός είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Χαμηλός. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Είναι ένας λόγος διαφθοράς.  Εγώ ισχυρίζομαι ότι, και €3.000 να δώσετε και €5.000 να δώσετε, απλώς 
θα κοστίζει περισσότερο στους λαθρομετανάστες, θα ανεβεί το «κασέ», όπως λέγεται στην Ελληνική κοινή, χωρίς 
καμιά άλλη διαφορά.  Δε θα υπάρξει καμιά άλλη διαφορά.  Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά από τον Θεό τον 
Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη και να δούμε τις συνέπειες αυτού του πράγματος.  Υπάρχει όμως τρόπος.  Αυτοί οι 
τρακόσιοι που θα προσληφθούν, δεδομένου και νοουμένου ότι θα εκπαιδευτούν αρκούντως ικανοποιητικά, να 
είναι πράγματι φύλακες της νομιμότητας εκεί στη γραμμή αντιπαράταξης του πυρός, κατάπαυσης και 
αντιπαράταξης.  Υπάρχει τρόπος.   

 Εγώ δε θα μαυρίσω το εδώ νομοσχέδιο, θα το υπερψηφίσω, διότι εκτιμώ ότι με τη σοφία κάποιων 
ανθρώπων που θα αναλάβουν το βάρος της εκπαίδευσης και της εμφύσησης των εννοιών του καθήκοντος και 
της τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι πράγματι θα 
έχουμε τρακόσιους ανθρώπους συνετούς, μυαλωμένους, λογικούς, που θα μπορούν να χρησιμοποιούν με 
πολλή σύνεση και φειδώ και τους οπλισμούς τους και την εξάρτυσή τους, κύριε Δαμιανού.  Θέλω να πιστεύω ότι 
η έγνοια σας η υπέρμετρη, που διάφοροι κατά καιρούς πού και πού ακούμε ότι ο τάδε έφεδρος πυροβόλησε, 
σκότωσε, εκτιμώ ότι σε αυτούς τους τρακόσιους θα πρέπει να γίνει τέτοιας ισχύος εκπαίδευση, που δε θα υπάρξει 
περίπτωση ούτε ένας να κάμει αυτό το πράγμα το οποίο φοβάστε ότι θα γίνει.  Βεβαίως, θα πρέπει και αυτοί που 
θα τους επιλέξουν να είναι εξίσου σοβαροί, για να τους επιλέξουν σωστά. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κλείνω με το εξής.  Πρακτικά ομιλούντες, οι αιτήσεις γίνονται δεκτές, έχει λεχθεί και πιστεύω είναι αποδεκτό 
από όλες τις πλευρές της Βουλής ότι για αυτές τις αιτήσεις πρέπει να βρεθεί τρόπος ταχύτατης εξέτασης, 
ταχύτατης εξέτασης της έφεσης, που δεν είχαμε τότε δεύτερου βαθμού εξέταση, ήταν το Συμβούλιο Προσφύγων, 
το οποίο αντικαταστήσαμε με δικαστήριο, αυτό δεν έγινε;  Μετά από εισήγηση του Κωστάκη του Κληρίδη, αυτού 
του μεγάλου δόκτορος της νομικής επιστήμης!  Γι’ αυτό θα πω ότι θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία, εκεί και 
όπου δεν υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες επαναπροώθησης των λαθρομεταναστών στις πατρίδες τους, θα 
πρέπει από αύριο το πρωί να το κάμει προμετωπίδα της, να είναι ο πρώτος πολιτικός σκοπός της, να πάει να 
υπογράψει διακρατικές συμφωνίες με όλες τις χώρες από τις οποίες ο Ερντογάν μαζεύει και εργαλειοποιεί 
ανθρώπους και ψυχές, για να μπορεί να τους επαναπροωθήσει πίσω, διότι εγείρεται ένα ερώτημα πρακτικό.  
Ποιο είναι το ερώτημα το πρακτικό;  Ωραία!  Κατέβηκε στην Τύμπου ένα αεροπλάνο, έφερε τρακόσιους, οι εκατόν 
είναι, ας πούμε… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Δημήτρη Δημητρίου) 

 Συγγνώμη;  Από;   

 Ας υποθέσουμε ότι είναι από την κεντρική Αφρική, Σουδάν.  Η Κυπριακή Δημοκρατία πού πρέπει να τους 
στείλει πίσω αυτούς τους εκατό;  Στην Τουρκία ή στο Σουδάν;  Τα ερωτήματα, κύριε Δημητρίου, δεν είναι απλά, 
είναι σοβαρά και, αν είχαμε τον νου μας πριν δέκα χρόνια, πριν δεκαπέντε χρόνια, θα είχαμε κάμει τη γη πηγή 
και θα είχαμε σήμερα στο χέρι μας διακρατικές συμφωνίες αποδοχής των πολιτών από αυτές τις χώρες, που 
είναι οι δικοί τους πολίτες.  Δυστυχώς, εξ όσων πληροφορούμαι -εσείς είσαστε πιο κοντά στην εξουσία, οπότε 
μπορείτε να το διευκρινίσετε πιο γρήγορα αύριο- εξ όσων πληροφορούμαι, σχεδόν δεν έχουμε με καμία χώρα, 
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κύριε Δημητρίου, συμφωνία επαναπροώθησης των λαθρομεταναστών.  Κάποιες χώρες μάς κάμνουν το χατίρι 
και τους δέχονται, με κάποιες άλλες θα έχουμε πρόβλημα. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να είσαι καλά, κύριε Θεμιστοκλέους.  Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κύριος Χρίστος Χρίστου έχει τον λόγο, του ΕΛΑΜ. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, επί διαδικαστικού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, παρακαλώ. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Χρίστου, μπορείς να πάρεις την… Α, είναι από τη θέση σας. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Είναι κάποια σημεία, αν θέλετε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, παρακαλώ. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Κύριε Χρίστου, ένα λεπτό, σε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, ναι, ενόμιζα ότι εννά έρτει πάνω, κύριε… 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Όι, είναι για διαδικαστικά που εννά μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όι, όι, ο κ. Χρίστου, ενόμιζα ότι εννά έρτει πάνω και έλεγα, μέχρι να μιλήσεις, να πεταχτεί, αυτό εσκέφτηκα, 
αλλά τώρα επρόσεξα ότι θα μιλήσει από τη θέση του. 

 Το λοιπόν, κύριε Στεφάνου, έχετε τον λόγο. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Περιμένω να ανάψει το μικρόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχει τις ιδιοτροπίες του. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Απλώς, θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ, με επιστολή που θα στείλει 
στην Πρόεδρο της Βουλής, θα ζητήσουμε κάποια στιγμή ο Κανονισμός της Βουλής που διέπει τη συζήτηση στην 
ολομέλεια να τηρείται και δεν έχει να κάμει με τον τελευταίο ομιλητή, θέλω να το ξεκαθαρίσω, αλλά ο Κανονισμός 
της Βουλής καθορίζει τζιαι το πώς γίνονται οι συνεδρίες της ολομέλειας.  Κάθε εβδομάδα να ερχόμαστε εδώ τζιαι, 
άμαν εν έχουμεν τζιαι μεγάλη ατζέντα τζιαι έχουμεν ένα θέμα, να συζητούμε επί ώρες ένα ζήτημα που υποτίθεται 
συζητείται και εξαντλείται στην αρμόδια επιτροπή!  Τότε χάνει την έννοια της συζήτησης η ολομέλεια τζιαι στο 
τέλος θα υποβαθμίσουμε, δε θα αναβαθμίσουμε τη δουλειά της Βουλής και το λέω τούτο, γιατί τείνει τούτη η 
συζήτηση, για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, να γίνει Κεφάλαιο Τέταρτο και να το συζητούμε.  Ισοπεδώσαμέν τα 
ούλλα μες τούντην Βουλή!  Έσιει κανονισμό η Βουλή σε σχέση με το πώς γίνονται οι συζητήσεις στην ολομέλεια!   

 Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε, ότι σήμερα το μεσημέρι στη Σύσκεψη Αρχηγών το έθεσα το 
ζήτημα, δεν είναι ζήτημα Συντάγματος, το Σύνταγμα καθοδηγεί τη χώρα, η Βουλή καθοδηγείται ’πού τους 
κανονισμούς της.  Αυτή η παρεξηγημένη δημοκρατία, ο καθένας όποτε θέλει, για όποιο θέμα, την ώρα που θέλει, 
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να μιλά όση ώρα θέλει δε βοηθά τη Βουλή τζιαι τον κόσμο που μας παρακολουθά, όσο μας παρακολουθά!  Να 
κάμνουμε μια δομημένη δημιουργική συζήτηση, να ψηφίζουμε τζιαι να πηαίννουμεν παρακάτω.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Στεφάνου, δεν ήθελα να σας διακόψω.  Θα σας επαναλάβω από της θέσεως του Προέδρου της 
Βουλής το εξής: Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζει τον τρόπο που διεξάγεται η συζήτηση 
ενώπιον αυτού του σώματος και λέει ότι βουλευτής εγγραφείς επί του πινακίου του προεδρεύοντος διά σοβαρόν 
θέμα δύναται να ομιλεί διά εύλογον χρόνον.  Και δε νομίζω ότι η συζήτηση η σημερινή δε γίνεται κατ’ αυτό τον 
τρόπο και επιπλέον τούντο νομοσχέδιο, για το οποίο μπορεί να έχουμε τις απόψεις μας, έδωκεν την ευκαιρία ένα 
μείζον θέμα να συζητηθεί στην έκταση που συζητείται. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Κουλία, επειδή είμαι πιο παλιός βουλευτής από εσάς… 

ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ:  

 Νομίζω κάμνεις λάθος. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Έζησα…  Είμαι πολύ πιο παλιός ’πού σας, κύριε Κουλία, και έζησα πολλούς Προέδρους της Βουλής.  
Ξέρετε πολύ καλά και εσείς ότι ο κάθε Πρόεδρος της Βουλής έχει το δικαίωμα, όταν κρίνει ότι ενός θέματος έχει 
εξαντληθεί η συζήτησή του, να διακόπτει τη συζήτηση.  Γι’ αυτό να μην επικαλείστε συνέχεια μια πρόνοια του 
Συντάγματος που δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τον τρόπο που διεξάγεται η ολομέλεια της Βουλής.  Η 
παράκλησή μου η θερμή, για να είμαστε παραγωγικοί ως Βουλή και να καταλαβαίνει και ο κόσμος το τι 
συζητούμε, είναι να βάλουμε κάποια πλαίσια στο πώς διεξάγονται οι συζητήσεις της ολομέλειας.  Και, όπως πολύ 
σωστά είπεν τζιαι ο Στέφανος, η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις θα το θέσει και θα 
αποφασίσουμε.  Δεν μπορεί να συζητούμε με αυτό τον τρόπο, όποιος θέλει, όποτε θέλει, να ζητά τον λόγο.  
Πρέπει να βάλουμε ένα πλαίσιο για το πώς διεξάγεται η συζήτηση.  Τζιαι, επαναλαμβάνω, ξέρετε πολύ καλά ότι 
ο Κανονισμός προνοεί ότι ο Πρόεδρος της Βουλής, όταν κρίνει ότι εξαντλήθηκε η συζήτηση, τη διακόπτει.  Ως εκ 
τούτου, μην επικαλείστε το συνταγματικό δικαίωμα του καθενός να μιλά για εύλογο χρονικό διάστημα.   

ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ:  

 Κύριε… 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Υπάρχει πρόνοια στον Κανονισμό. 

ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ:  

 Κύριε Κυπριανού, ευχαριστώ για τη βοήθειά σας.  Σε διαβεβαιώνω, όταν θα νιώσω όπως μου είπες, θα 
το πράξω!  Μην ανησυχείς. 

 Και τον λόγο έχει ο κ. Χρίστος Χρίστου. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Θα ξεκινήσω από την αναφορά του κ. Στεφάνου στην τήρηση των κανονισμών της Βουλής, για να πω 
απλώς το εξής:  Προ ολίγου ο δικός σας βουλευτής ο οποίος ευρισκόταν στο βήμα, για να μιλήσει σχετικά με 
αυτό το οποίο εξετάζουμε και αφορά την πρόσληψη τριακόσιων ειδικών αστυνομικών έφτασε να ομιλεί για τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1944.  Επομένως, ξεκινήστε πρώτα από τους δικούς σας, για να ακολουθήσουμε 
όλοι οι υπόλοιποι.  Και, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα απαντήσω και στις κατηγορίες οι οποίες επίσης ακούστηκαν 
προηγουμένως από βουλευτή σας και αφορούν την παράταξή μας. 

 Μίλησε ο κ. Δαμιανού για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη ιδεολογία, οι οποίοι άφησαν πίσω 
τους Έλληνες νεκρούς και θέλω να ρωτήσω γενικά την αριστερά αν έχει υπόψη της τα εξής ονόματα:  Αγγελική 
Παπαθανασοπούλου, Επαμεινώνδας Τσάκαλης, Παρασκευή Ζουλιά -σημειώστε ότι η Αγγελική ήταν έγκυος 
τεσσάρων μηνών- το 2010 σε υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου στην Αθήνα έχασαν τη ζωή τους από 
τοξικά αέρια μετά από διαδήλωση αριστερών οργανώσεων.  Αυτό είναι ένα έγκλημα της αριστεράς.  Οι ένοχοι 
μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί και δεν έχουν… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Άντρο Κυπριανού) 

 Όχι. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 
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ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ:  

 Κύριοι!  Κύριοι! 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες ευρίσκονταν έξω…  Συγγνώμη, κύριε… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ: 

 Υπάρχει απόφαση δικαστηρίου για το ποιος φταίει.  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Δεν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου και εμπλέκει πολλές οργανώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ:  

 Κύριοι συνάδελφοι… 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Συνεχίζω όμως, κύριε Κουκουμά. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Εάν δεν…  Γι’ αυτό το έγκλημα… 

 Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ:  

 Κύριοι, σας παρακαλώ! 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Την ίδια τακτική μπορούμε να την ακολουθήσουμε και εμείς.  Όποτε θα μιλά κάποιος βουλευτής του ΑΚΕΛ, 
θα πεταγόμαστε!  Θα παίρνουμε τον λόγο από μόνοι μας! 

ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ:  

 Κύριε Χρίστου… 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 …Γιατί αυτό σημαίνει δημοκρατία!   

 Συνεχίζω, Πρόεδρε.   

 Έχετε ποτέ καταδικάσει γενικώς τα εγκλήματα της ελληνικής αριστεράς ή τα εγκλήματα που προκάλεσε 
ανά το παγκόσμιο η αριστερά και είσαστε σήμερα σε θέση να κρίνετε άλλους και να επικρίνετε;  Στα θέματα τα 
οποία αφορούν τα όσα εξετάζουμε σήμερα, εξ όσων γνωρίζω -και διορθώστε με, αν κάμνω λάθος- στην Κίνα, 
στη Βενεζουέλα, στην Κούβα, στη Βόρεια Κορέα, που είναι τα τελευταία προπύργια του κομμουνισμού, δεν 
υπάρχουν παράνομοι μετανάστες!  Δεν υπάρχουν παχυλά επιδόματα και υπάρχουν κράτη τα οποία σέβονται 
τον εαυτό τους.  Επίσης όμως, είναι και κράτη που δε σέβονται καθόλου τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, στη σύντομη τοποθέτησή μου.  Α, πρέπει να σχολιάσω…  Απολογούμαι. 

 Επειδή ο κ. Δαμιανού χαρακτήρισε το ΕΛΑΜ ως Πηνελόπη σε σχέση με τις επερχόμενες εκλογές, δεν 
ξέρω αν θα είμαστε η Πηνελόπη στις επερχόμενες εκλογές, αλλά σίγουρα στην ελληνική ιστορία ποτέ δε θα 
είμαστε με την πλευρά του Εφιάλτη. 

 Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι σήμερα συζητούμε ένα από τα σοβαρότερα θέματα τα οποία 
απασχολούν την κυπριακή κοινωνία.  Μία εισβολή είναι σε εξέλιξη και το 70% του κοινοβουλίου με τις 
τοποθετήσεις τους σήμερα έχουν αποδείξει το πώς βλέπουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ:  

 Ευχαριστώ.  

 Η κ. Τσιρίδου είναι στη σειρά. 

 Κυρία Τσιρίδου, βλέπω σε, μετατοπίζεσαι κάθε φορά.  Έχετε τον λόγο.  Έτσι έχω σημειωμένο εδώ. 

 Και μετά είναι ο συνάδελφος Ανδρέας Πασιουρτίδης.  Είναι παρών, έννεν; 

 Και μετά ακολουθεί ο Μυλωνάς και ο κ. Μουσιούττας Μαρίνος. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 
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 Πρώτα απ’ όλα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι καλή η παρέμβαση τζιαι του αγαπητού συναδέλφου 
Στέφανου, αλλά να πούμε ότι εμείς ως κυβερνών κόμμα, που έχουμε ενώπιόν μας ένα κυβερνητικό νομοσχέδιο, 
έχουμε μιλήσει τες τελευταίες δυόμισι ώρες για δύο λεπτά.  Επομένως, πολύ σύντομα βεβαίως θα τοποθετηθούμε 
και πολύ σύντομα θα τοποθετηθώ επί της ουσίας πάντοτε, αλλά οφείλουμε να το πούμε.   

 Τώρα, σίγουρα σε αυτή την αίθουσα τες τελευταίες δυόμισι ώρες έχουμε ακούσει απόψεις σε δύο άκρα.  
Και στο ένα άκρο και στο άλλο.  Εμείς θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ως Δημοκρατικός Συναγερμός προωθούμε και 
εφαρμόζουμε προσεγγίσεις σύγχρονες, ευρωπαϊκές, συνετές και ποτέ ακραίες.   

 Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να πω ότι στην επιτροπή Νομικών, επειδή είχε ακουστεί τζιαι το τι λέξεις 
εχρησιμοποιηθήκαν στην επιτροπή Νομικών, εγώ θα ήθελα να πω ως αναπληρώτρια πρόεδρος της επιτροπής 
ότι στην επιτροπή Νομικών είχε γίνει εξαιρετική δουλειά, ενδελεχής ανάλυση του κειμένου και ήρθαμε εδώ μετά 
από σοβαρή μελέτη.  Το θέμα είναι κρίμα να πολιτικοποιηθεί.  Είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα, που πραγματικά 
είναι κρίμα να χρησιμοποιείται και να εργαλειοποιείται για πολιτικές σκοπιμότητες.  Είναι ξεκάθαρο ότι το 
φαινόμενο της μαζικής παράνομης μετανάστευσης, ιδίως διά μέσου της Γραμμής Κατάπαυσης του Πυρός, 
αποτελεί ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και λαμβάνει -εννοείται- διαστάσεις έκτακτης ανάγκης και ως τέτοιο πρέπει 
να το χειριζόμαστε.  Είναι ένα εθνικό ζήτημα και αποτελεί πατριωτικό μας καθήκον να το αντιμετωπίσουμε και 
μάλιστα άμεσα, όπως αντιμετωπίζεται τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση. 

 Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους:  Η Τουρκία -νομίζω δεν υπάρχει κανένας που το αμφισβητεί- 
έχει αποθρασυνθεί και έχει ανακηρύξει ένα είδος πολέμου.  Νομίζω είναι ξεκάθαρο.  Εδώ και πάρα πολύ καιρό 
παίζει καταλυτικότατο ρόλο στην επιδείνωση της παράνομης μετανάστευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Έχουν 
ακουστεί, νομίζω, κάποια στοιχεία, διότι πρέπει να είμαστε επί της ουσίας.  Από το σύνολο των αιτητών το 2022 
το 94% έφτασε στις ελεύθερες περιοχές μέσω της Πράσινης Γραμμής.  Αυτό το ποσοστό το 2021 ήταν στο 85%.  
Επομένως, αντιλαμβάνεστε με ποιο τρόπο αυξάνεται η ροή των λαθρομεταναστών από την Πράσινη Γραμμή.  
Έχουμε ενημερωθεί ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλιστα είχαν παρουσιαστεί και ταξιδιωτικά έγγραφα που 
καταδεικνύουν και ξεκάθαρα τη μεθοδολογία των εισροών αυτών και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που το 
αμφισβητεί. 

 Όσον αφορά τις επιστροφές, επειδή ακούσαμε κριτική για το ζήτημα των επιστροφών και αν το χειρίζεται 
η κυβέρνηση με σωστό τρόπο, πρέπει πρώτα απ’ όλα να πούμε ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση κατ’ αναλογία πληθυσμού σε επιστροφές και, παρ’ όλα αυτά, αντιμετωπίζουμε αυτό το τεράστιο 
πρόβλημα, ακριβώς διότι αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με την Τουρκία.  Κατά το 2021 ο αριθμός των επιστροφών 
διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2020 και πολλαπλασιάστηκε και σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.  
Πράγματι, το πρώτο πεντάμηνο του 2022 η Δημοκρατία παρουσιάζει και αυξημένους αριθμούς επιστροφών ως 
αποτέλεσμα τόσο της λειτουργίας Γραφείου Επιστροφών στην κεντρική διοίκηση του υπουργείου, με σκοπό τον 
συντονισμό όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και ως αποτέλεσμα σειράς συμφωνιών που 
συνομολόγησε η Κύπρος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Frontex, αλλά και με άλλα κράτη μέλη σε διμερές 
επίπεδο, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο.  

 Στόχος της τρέχουσας χρονιάς είναι ο τριπλασιασμός των επιστροφών σε σύγκριση με το 2021.  Παρ’ όλα 
αυτά, νομίζω το πρόβλημα είναι εκεί.  Πρώτες πέντε εθνικότητες σε αιτητές ασύλου το 2022, επειδή δεν είχα 
ακούσει κάποιον να ενημερώνει, είναι το Κονγκό, η Νιγηρία, η Συρία, το Πακιστάν, το Μπανγκλαντές.  Η 
δημοκρατική νομιμότητα του κράτους δικαίου έχει στα θεμέλιά της το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες.  
Και η κυβέρνηση, αλλά και όλες οι υπεύθυνες δημοκρατικές δυνάμεις έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν το 
αίσθημα ασφάλειας των πολιτών στο ύψιστο δυνατό επίπεδο.  Και είναι αυτό που έχει στόχο μαζί με όλες τις 
άλλες ενέργειες του υπουργείου και της κυβέρνησης ευρύτερα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που προβλέπει ότι 
θα προσληφθούν τριακόσιοι συμβασιούχοι, για να μπορούν να επιβλέπουν τη Γραμμή Κατάπαυσης του Πυρός.   

 Γιατί οι συμβασιούχοι;  Μα, γιατί απλούστατα πρώτα απ’ όλα δεν επιθυμούμε να επιβαρύνουμε τον 
φορολογούμενο πολίτη και τον κρατικό προϋπολογισμό με τριακόσιους μόνιμους υπαλλήλους, από τη στιγμή 
που ευελπιστούμε και θέλουμε τα επόμενα χρόνια αυτό το πρόβλημα να το βελτιώνουμε, και βεβαίως, επειδή οι 
διαδικασίες θα είναι χρονοβόρες, το να προχωρήσουμε δηλαδή σε μόνιμες θέσεις.  Είναι λόγω έκτακτης ανάγκης 
που το νομοσχέδιο είναι ενώπιόν μας.   

 Τι θα κάμνουν αυτοί οι τριακόσιοι;  Περιπολική κάλυψη και/ή επιτήρηση πιθανών σημείων διέλευσης 
παράτυπων μεταναστών.  Έλεγχος παράτυπων μεταναστών για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν διακινητών ή 
τρομοκρατών.  Μεταφορά, μετακίνηση, συνοδεία παράτυπων μεταναστών.  Φρούρηση και/ή φύλαξη των 
κέντρων πρώτης υποδοχής και των χώρων κράτησης παράτυπων μεταναστών, απέλαση παράτυπων 
μεταναστών.   

 Πώς καθορίστηκε ο αριθμός των τριακοσίων;  Γιατί και αυτό άκουσα κάποιους να το αμφισβητούν.  
Βεβαίως, είναι οι εκτιμήσεις της ίδιας της Αστυνομίας από τον σχεδιασμό που έχει γίνει για την κάλυψη της 
Γραμμής Κατάπαυσης του Πυρός ότι αυτός ο αριθμός θεωρείται ικανοποιητικός.   

 Η μονάδα, για να ενημερώνουμε τον κόσμο, θα λειτουργεί κυρίως βάσει του Κανονισμού 866 του 2004 
του Συμβουλίου για την Πράσινη Γραμμή, το άρθρο 2 του οποίου προβλέπει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διενεργεί 
ελέγχους σε όλα τα πρόσωπα που διασχίζουν τη Γραμμή, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης 
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μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών και τον εντοπισμό και την πρόληψη οιασδήποτε απειλής της δημόσιας 
ασφάλειας και υγείας.  Σχετικό είναι το άρθρο 3 του κανονισμού:  «Η Κυπριακή Δημοκρατία επιτηρεί 
αποτελεσματικά όλο το μήκος της Γραμμής, έτσι ώστε να αποθαρρύνει τα πρόσωπα από το να παρακάμπτουν 
τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης» του άρθρου 2. 

 Όντως, όπως έχει ακουστεί και από συνάδελφο, το υπουργείο προσπαθεί να αντλήσει χρηματοδότηση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Και πράγματι έχουν γίνει οι ανάλογες επαφές, επίσημο αίτημα χρηματοδότησης 
υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €10 εκατομ. φαίνεται ότι είναι το κόστος όπως ακριβώς έγινε και με τη 
Λιθουανία.  Η συγκρότηση αυτής της μονάδας είναι επιβεβλημένη.  Αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη 
δυνατότητα αποτροπής της δημοκρατίας, αλλά πάντα όχι μόνη της.  Γι’ αυτό δεν πρέπει να το βλέπουμε από 
μόνο του αυτό το μέτρο.  Είναι σε συνάρτηση και με όλα τα άλλα μέτρα που παίρνει η Κυπριακή Δημοκρατία, σε 
συνάρτηση βέβαια με την τοποθέτηση φυσικών εμποδίων, αλλά και με την επικείμενη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
συστήματος παρακολούθησης τόσο για την αποτροπή των παράτυπων διελεύσεων από την Πράσινη Γραμμή 
όσο και του λαθρεμπορίου.   

 Θέλω να είμαι σαφής.  Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ανέχεται πράξεις ή απειλές βίας.  Οι πολίτες θα 
προστατεύονται ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές τους καταβολές και η Αστυνομία θα έχει συνεχώς τα απαραίτητα 
μέσα σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, για να επιτελέσει το συνταγματικό της καθήκον.  Αν υπάρχουν σ’ 
αυτή την αίθουσα δυνάμεις που αμφισβητούν τα παραπάνω, να βγουν να το πουν.  Αν υπάρχουν στην αίθουσα 
αυτή συνάδελφοι που αμφισβητούν τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατία για την επιτήρηση της Πράσινης 
Γραμμής όπως αυτές απορρέουν από τον κανονισμό που μόλις έχω αναφέρει, πάλι να βγουν να το πουν. 

 Όσον αφορά την τροπολογία που αναφέρει ότι θα φέρουν μόνο αντιοχλαγωγικό εξοπλισμό στον οποίο 
δεν περιλαμβάνεται οπλισμός, σοβαρά θέλω κάποιοι να μας πουν ποιοι θα αναλάβουν την ασφάλεια των 
ανθρώπων μας που θα βρίσκονται εκεί.  Θα τους αφήσουμε γυμνούς;  Τα όργανα της τάξης θα μείνουν γυμνά 
απέναντι σε τέτοιους κινδύνους;  Ποιοι θα αναλάβουν την ασφάλεια;  

 Και πραγματικά, μπροστά σε πιθανούς κινδύνους… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Εννοείτε ότι εννά παίζουν τους μετανάστες; 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Αγαπητέ συνάδελφε, να μην κάμνουμε διάλογο.   

 Μπροστά σε πιθανούς κινδύνους, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε υπηρετούντες θητεία που βγάζουν σκοπιά 
απέναντι από τον Αττίλα και κρατούν όπλο, αμφισβητούμε τους δεκαοχτάχρονους;  Τους αμφισβητούμε και 
σκεφτόμαστε τους τριακόσιους οι οποίοι θα προσληφθούν με κριτήρια, με κανονισμούς, με συνεντεύξεις, με 
εκπαίδευση εβδομάδων;  Έχουμε ερωτήσει το αρμόδιο υπουργείο και την Αστυνομία και η εκπαίδευση στην 
οποία θα προβούν είναι πολλών βδομάδων, όχι απλώς έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κυρία Χαραλαμπίδου, ακούγεσαι εδώ στη συνάδελφο. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αν σου επιτρέπει η κυρία Τσιρίδου… 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Απλώς, να ενημερώσω την κ. Τσιρίδου ότι οι δεκαοκτάχρονοι σε όλη τους τη θητεία παν δύο με τρεις 
φορές βολή και πάνω στα φυλάκια δεν τους επιτρέπουν να έχουν γεμιστήρα μες στα όπλα, για να μη γίνει 
ατύχημα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, τα θέματα ασφαλείας θα τα βάλουμε άλλη ημέρα!   

 Παρακαλώ συνεχίστε. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Έχω την εντύπωση ότι δεν επιθυμούμε να κάνουμε διάλογο από το βήμα, αλλά ο κάθε βουλευτής έχει το 
δικαίωμα να τοποθετείται υπεύθυνα.   

 Είναι ξεκάθαρο ότι από την πλευρά της κυβέρνησης και βεβαίως του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν 
πρόκειται να αφήσουμε ακάλυπτους τους τριακόσιους ανθρώπους οι οποίοι θα υπηρετούν αυτό τον σκοπό.  Δεν 
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πρόκειται να το πράξουμε και είμαι βέβαιη και είμαι αισιόδοξη ότι αυτό θα αποφασίσει σήμερα και η ολομέλεια 
της Βουλής.  Κάποτε είχαμε τους τριακόσιους του Λεωνίδα να αποκρούουν τους εχθρούς.  Ε, δε θέλουμε τους 
τριακόσιους της γραμμής κατάπαυσης του πυρός να είναι άοπλοι μπροστά σε ενδεχόμενους κινδύνους 
παραβατικότητας.  Είναι ξεκάθαρο.  Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είμαστε επί της ουσίας.  Το νομοσχέδιο 
είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση να λύσει αυτό το πρόβλημα, το οποίο αποτελεί έκτακτη ανάγκη και 
απειλή με τον πόλεμο που έχει κηρύξει η Τουρκία, το είδος του πολέμου.  Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι συνάδελφοι 
το έχουν καταλάβει. 

 Επαναλαμβάνω αυτό με το οποίο με το οποίο ξεκίνησα, ότι ως Δημοκρατικός Συναγερμός δεν τηρούμε 
ούτε τις πολιτικές του ενός άκρου ούτε τις πολιτικές του άλλου.  Προχωρούμε με νούσιμες πολιτικές, σύγχρονες, 
ευρωπαϊκές, όπως πράττουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, για να αντιμετωπίσουμε και αυτό τον κίνδυνο.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ την κ. Τσιρίδου και τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Πασιουρτίδης ο Ανδρέας.  

 Κύριε Ανδρέα, έχεις τον λόγο. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Δε γίνεται από τη θέση μας; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και αυτό γίνεται, αλλά που εννά ’ρτει η σειρά σου, κύριε Μυλωνά.   

(Αστειευόμενος) 

 Ειδικά για σένα, πρέπει να ’ρτεις πάνω, κύριε Μυλωνά, έχω ιδιαίτερο λόγο. 

 Κύριε Πασιουρτίδη. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Ελπίζω να μεν ανοίξαμεν φάλλιες τωρά τζιαι η κυβέρνηση να ’ρτει να μας φέρει τζιαι νομοσχέδιο με 
εφτακόσιους Θεσπιείς τζιαι να θέλει να το ψηφίσουμεν! 

 Λοιπόν, αναμένω από τους συναδέλφους του Δημοκρατικού Συναγερμού να μας παραθέσουν στοιχεία αν 
υπήρξαν ένοπλοι, είτε μετανάστες είτε αιτητές πολιτικού ασύλου από τους οποίους θα πρέπει να προστατεύονται 
αυτοί οι τριακόσιοι.  Διότι, για να θέλεις προστασία, κρατώντας οπλισμό, από κάποιον, σημαίνει ότι και αυτός 
που είναι απέναντί σου έχει αντίστοιχο οπλισμό.  Ξέρετε τι ενοχλεί;  Ενοχλούν οι αντιφάσεις και η εκ του πονηρού 
προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκρύψει την πραγματικότητα. 

 Βοηθητικά και υποστηρικτικά καθήκοντα.  Οι περιπολίες, ο έλεγχος και η επιτήρηση πιθανών σημείων 
διέλευσης μεταναστών, ο έλεγχος παράτυπων μεταναστών για πιθανούς τρομοκράτες, η μεταφορά, η φρούρηση, 
η μετακίνηση, η συνοδεία, η απέλαση, τούτα έν’ βοηθητικά και υποστηρικτικά καθήκοντα;  Δεν είναι κατεξοχήν 
βασικά αστυνομικά καθήκοντα, για τα οποία κάποιοι παίρνουν εκπαίδευση μέχρι και τρία χρόνια, για να 
προσληφθούν στην Αστυνομία;  Ξέρετε τι μας είπαν στην επιτροπή;  «Επειδή βιαζούμαστεν, τούντην τριετία εννά 
την κάμομεν έξι εβδομάδες τζι εννά τους δώκουμεν όπλο».  Έν’ έτσι που λύεται το πρόβλημα;  Ακούσετε τι είπαν 
οι συνδέσμοι των αστυνομικών και οι τρεις, που λένε ότι διαφωνούν μ’ αυτή την τακτική ακριβώς για τους λόγους 
που αναφέρουμε ως ΑΚΕΛ και λένε ότι η λύση είναι η πρόσληψη μόνιμων αστυνομικών;  Γιατί το λεν;  Διότι 
γνωρίζουν οι ίδιοι μέσα από την εμπειρία τους τι σημαίνει να εκπαιδεύεσαι, για να αντιμετωπίσεις κάποιες 
καταστάσεις.  Κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται. 

 Όσον αφορά το ανέκδοτο των είκοσι οκτώ μηνών -που δείχνει όλη τη φιλοσοφία της κυβέρνησης- άμπα 
τζιαι γίνουν τζιαι αορίστου χρόνου, δεκαοκτώ συν δέκα, στους είκοσι οκτώ έξω της πόρτας τζι έρκουνται άλλοι.   

 Ερωτήσαμεν τι γίνεται, αν κάποιος έρθει, σταθεί απέναντι από τον συμβασιούχο τζιαι πει του «Εγώ θέλω 
να ζητήσω άσυλο».  Έν’ πολλά απλή ερώτηση.  Στέκεται απέναντι ’πού τον συμβασιούχο και του λέει «θέλω να 
ζητήσω άσυλο».  Πέτε μου κάποιος την απάντηση.  Τι θα κάνει ο συμβασιούχος σ’ αυτή την περίπτωση;  Ξέρετε 
τι μας είπαν σε μία κρίση ειλικρίνειας η κυβέρνηση;  Πιστώνω τους, διότι ήταν ειλικρινείς.  «Μα, ξέρετε, ο στόχος 
μας είναι να μεν φτάσουν καν στο σημείο να μπορέσουν να ζητήσουν το άσυλο».  Ερωτώ:  Πώς θα το πετύχουν 
τούτο;  Εννά τους σημαδεύκουν με τα όπλα ’πού μακριά;  Εννά δημιουργηθεί ή διοχετευτεί η πληροφόρηση «μεν 
πάτε ποτζιεί τζιαι μπορεί να σας παίξουν, μεν πάτε ποτζιεί τζιαι μπορεί να σας συλλάβουν, μεν πάτε ποτζιεί, διότι 
εννά ασκήσουν βία»;  Τούτα τα πράγματα όλα έντζιε απαντηθήκαν στην επιτροπή και γι’ αυτό και μεγάλωσε και 
ο δισταγμός μας και τα ερωτήματά μας όσον αφορά την υπερψήφιση.  Τζιαι, επειδή για κάποιους πρέπει να 
αποδεικνύουμε συνέχεια ότι εν είμαστε ελέφαντες, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να τύχει 
διαχείρισης.  Ε, δεν είναι μ’ αυτό τον τρόπο που τυγχάνει διαχείρισης!  Είπε τα ο Άριστος Δαμιανού, έχουμε θέσεις 
εδώ και πολλά χρόνια και τις λέμε. 
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 Και θεωρώ ότι, αφού γνωρίζετε και τα τηλέφωνα και του κ. Σχοινά και του κ. Βέμπερ και πκιάννετέ τους 
να έρχουνται στα συνέδρια και να χειροκροτούν τζιαι να στηρίζουν υποψηφιότητες, μπορείτε να τα σηκώσετε και 
να τους πείτε για την περιβόητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τον καταμερισμό των αιτητών αναλόγως της 
οικονομικής δυνατότητας και του πληθυσμού της κάθε χώρας.  Σηκώστε και τότε τα τηλέφωνα στον κ. Βέμπερ ή, 
’πού ’ννά ’ρτει την επόμενη φορά, πέτε τού τα και του κ. Σχοινά, που επεμβαίνει στες εκλογές μίας ανεξάρτητης 
ευρωπαϊκής χώρας. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Άφησες πίσω την Ούρσουλα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Τζιαι της Ούρσουλας.   

 Ακούσαμεν ότι είναι μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας.  Και ρωτώ:  Ένα θέμα μείζονος εθνικής ασφάλειας η 
κυβέρνηση είναι πρόθυμη να αφήσει τη διαχείρισή του σε τρακόσιους συμβασιούχους που περνούν από 
εκπαίδευση έξι εβδομάδων;  ΄Εν’ τούτη η σοβαρότητα;  Αυτός είναι ο τρόπος διαχείρισης ενός μείζονος θέματος 
εθνικής ασφάλειας;   

 Όσον αφορά τον κ. Θεμιστοκλέους, και τελειώνω, κύριε Θεμιστοκλέους, εκαταρρίψετε όλη τη νομοθεσία 
του πολιτικού ασύλου με μία φράση σας:  «Να πηαίννουν στες πρεσβείες να ζητούν άσυλο!».  Ξέρετε τι λέει η 
νομοθεσία και η σύμβαση για το πολιτικό άσυλο;  Όταν κινδυνεύεις στη χώρα απ’ όπου προέρχεσαι, πάεις και 
ζητάς κάπου αλλού άσυλο.  Φανταστείτε αύριο -και να μου απαντήσετε όπως θέλετε- οι Ουκρανοί, αντί να 
σηκωστούν να φύουν, ’πού έσιει πόλεμο, να τους λαλεί η Κυπριακή Δημοκρατία:  «Πηαίννετε στην πρεσβεία, 
κάμετε αίτηση ασύλου τζιαι πηαίννετε πίσω σπίτι σας». 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Με την άδειά σας. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Να μου απαντήσετε μετά.   

 Αν αυτό θεωρείτε ότι είναι το πολιτικό άσυλο, τότε έχετε λάθος με όλο τον σεβασμό. 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κύριε Πασιουρτίδη, με την άδεια σας… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Του Προέδρου την άδειά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όι όι, έν’ του αγορήτη εν προκειμένω.  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Όταν ο ομιλητής είναι στο βήμα, είναι με την άδεια του ομιλητού που πρέπει να μιλήσω. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Έχετε και τη δική μου τότε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ ωραία. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Σας είπα τι έκαμε η Ισπανία.  Εσείς μου λέτε τώρα, όταν φύγει κανείς από μια εμπόλεμη χώρα, όπως είναι 
η Ουκρανία, τι πρέπει να κάνει η Πολωνία που γειτονεύει με την Ουκρανία.  Δεν μπορεί να αρνηθεί την είσοδο 
των προσφύγων αυτών, διότι εκεί στην Ουκρανία κινδυνεύει η ζωή και η οικογένειά τους. 

 Δεύτερον, μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η εμπόλεμη ζώνη του Κονγκό, κεντροαφρικανικών 
δημοκρατιών, που ο Θεός να τις κάνει δημοκρατίες;  Του Σουδάν, του Βόρειου και του Νότιου;  Τι λέμε;  Πώς 
θέλει ο Σουδανέζος να έρθει στην Κύπρο διαπερνώντας έξι-εφτά χιλιάδες χιλιόμετρα;  Σημαίνει ότι δεν είναι 
πρόσφυγας, όταν φτάνει εδώ.  Αν θέλει να πάει σε άλλη χώρα, από αυτές που έχει περάσει, να πάει σε ένα 
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προξενείο να κάνει την αίτησή του.  Και σας παραπέμπω -είσαστε νομικός- στην πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ 
για την Ισπανία με το επεισόδιο στο Μαρόκο.  Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, κύριε Θεμιστοκλέους, κατανοητή η απάντηση. 

 Κύριε Πασιουρτίδη. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Επειδή εν είμαι πρόθυμος να ξηάσω τζιείνα που ξέρω, θα αντιπαρέλθω. 

 Κλείνω με το εξής.  Το 2022 είχεν εννέα χιλιάδες αιτήσεις πολιτικού ασύλου, ακούστηκεν εδώ.  Ξέρετε ότι, 
με επίσημα στοιχεία που δοθήκαν στην επιτροπή Γεωργίας, το 2021 επτακόσιοι εξήντα τρεις και μέχρι τον Μάιο 
του 2022 τριακόσιοι σαράντα εννιά ήρθαν με άδεια εργασίας και έκαμαν μετά αίτηση πολιτικού ασύλου;  Και 
ξέρετε ότι μας είπαν ότι καταγγέλλουν τα κυκλώματα και δεν κάμνει τίποτε η Υπηρεσία Ασύλου και 
Μετανάστευσης και η Αστυνομία, για να πατάξει αυτά τα κυκλώματα;  Γι’ αυτά γιατί δε μιλά κάποιος; 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Έννεν εσάς που απαντώ, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, τέρμα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Α, συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Άρα, στο τέλος της ημέρας έν’ όμορφο κάτι να ακούγεται, έν’ εύηχο, αλλά υπάρχει ένα βαθύτερο θέμα, το 
οποίο δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές λύσεις.  Και, επειδή εδώ σήμερα όλοι εννά αναλάβουμεν μίαν 
τεράστια ευθύνη, τζιείνοι που εννά ψηφίσουμεν, μακάρι, και το ευχόμαστεν, να μην έρθει η στιγμή που θα 
δικαιωθούμεν και θα λέμε «δυστυχώς, σας τα λέγαμε!». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πασιουρτίδη, να ’σαι καλά. 

 Κύριε Παύλο Μυλωνά, πού είσαι; 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Ναι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το βήμα έν’ δικό σου. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Τριάντα δευτερόλεπτα επί του διαδικαστικού.  Εμίλησεν ο κ. Στεφάνου και, επειδή εγώ είμαι ένας από τους 
πενήντα έξι βουλευτές που διαφωνεί έντονα ότι η Σύσκεψη των Αρχηγών μπορεί να υποκαταστήσει είτε το 
Σύνταγμα είτε τον Κανονισμό της Βουλής είτε το δικαίωμα το δημοκρατικό του βουλευτή, παρ’ όλα αυτά 
απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους -τους άλλους πενήντα δηλαδή, όσοι το κάνουν, δεν το κάνουν κάποιοι- 
να μην καταχρώνται το δικαίωμα που μας παρέχει αυτή η δημοκρατία, ταλαιπωρώντας πραγματικά, θέλοντας να 
πούμε δύο κουβέντες επί είκοσι τριάντα λεπτά να λέμε τα ίδια και τα ίδια.  Οπόταν, παρακαλώ τους άλλους 
συναδέλφους, γιατί έχει δίκαιο ο κ. Στεφάνου, να σταματήσουμε να παίρνουμε χρόνο περισσότερο από αυτόν 
που χρειαζόμαστε και να καταχρώμαστε όλοι μαζί αυτό το ιερό δικαίωμα που μας έδωσε ο λαός, εκλελεγμένοι 
να εκπροσωπούμε εδώ τα πράγματα.  Δηλαδή έλεος, μέτρο! Λοιπόν, τέλειωσε το κομμάτι αυτό.   

 Το κομμάτι που αφορά..  Σκόρπιες σκέψεις θα πω, Πρόεδρε, δεν είμαι κανένας σπουδαίος ρήτορας ή 
πολιτευτής, θα πω σκόρπιες σκέψεις.  Έχουν δίκαιο όσοι ανέφεραν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί… Πρέπει να 
δούμε γιατί έχουμε το πρόβλημα.  Και θα πω τις δύο σκέψεις μου τις απλές.  Ναι, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
ξεκίνησε η παγκοσμιοποίηση για λόγους οικονομικούς.  Ο αδίσταχτος, ο ασύστολος, ο προκλητικός καπιταλισμός 
και τα κεφάλια που εκαθιέρωσαν αυτά τα πράγματα έβαλαν ένα πλαίσιο και το ονόμασαν παγκοσμιοποίηση και 
μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο προέκυψε η δική τους ανάπτυξη σε βάρος των λαών.  Ναι, ήταν γεωπολιτική.  Η Σοβιετική 
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Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο καπιταλιστικές χώρες ήταν, οι Ηνωμένες Πολιτείες…  Καταστράφηκε η Ευρώπη 
και η Ασία, η Ιαπωνία, και έπρεπε να ανοικοδομηθεί, έπρεπε να ’βρουν φτηνό εργατικό δυναμικό.  Το 
δουλεμπόριο επέρασεν υποτίθεται, έπρεπε να χρησιμοποιούν τους σύγχρονους δουλεμπόρους.  Ήρτεν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, έκαμεν τη δουλειά της.  Τίτλους λέω, κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ να τρέξω, να μην κάμω το 
ίδιο λάθος που έκαναν οι άλλοι συνάδελφοι.  Χρηματιζόμενη γυναίκα ή άνδρας έν’ πορνεία.  Χρηματιζόμενη 
φιλανθρωπία τι είναι, κύριε Πρόεδρε, ποιοι πληρώνουν τα καράβια και όλες αυτές τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις;  Ο Σόρος (Soros);  Ξέρετε ούλλοι ποιος έν’ ο Σόρος.   

 Άλλη σκέψη.  €33 δις. οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν στην Ουκρανία.  Γιατί;  Για να σφάζονται οι λαοί;  
€33 δις. η δεύτερη δόση.  Μαζί μ’ αυτά που έσιει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όπλα και τα λεφτά είναι €100 δις, 
κύριε Πρόεδρε;  Με αυτά τα €100 δις, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτοί οι υποκριτές της παγκοσμιοποίησης, τούτοι 
εκάμαν τη δουλειά τους, εφύαν ’πού την παγκοσμιοποίηση, έχουν έθνη κράτη πάλε, Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, 
τα σύνορά μας…  Εμείναμεν εμείς οι επαρχιώτες να γυρεύκουμεν ακόμα έθνος κράτος.  Αλλά έν’ άσχετο πάλε, 
διότι έν’ σκόρπιες οι σκέψεις μου.  Λοιπόν, αυτοί οι τιποτένιοι εν τα διούσαν να ’χουν νερό, δουλειές, σχολεία ή 
νοσοκομεία στην Αφρική, για να μεν αναγκάζουνται οι φτωχοί άνθρωποι;   

 Να συνεχίσουμε τον καβγά με τις ιδεοληψίες μας οι υπόλοιποι εδώ, να περάσει και το υπόλοιπο της μισής 
μας ώρας. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, εζήτησεν τον λόγο ο συνάδελφος ο Άριστος Δαμιανού και μετά ο κ. Κουλλάς.  Εννά 
να τον λάβετε μετά. 

 Κύριε Άριστε, έχετε ζητήσει τον λόγο. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Να διευκρινίσω κάτι πρώτα.  Ομολογώ ότι είχαμε κάμνει ως κοινοβουλευτική ομάδα μία συνεννόηση με 
τους συναδέλφους τουλάχιστον δύο κομμάτων, για να αποποιηθούμε του δικαιώματος δευτερολογίας, γιατί 
έχουμε πει τα πάντα εξαντλητικά.  Και είχα ζητήσει σε ανύποπτο χρόνο τον λόγο επί προσωπικού -κατέγραψα 
έξι αναφορές εις το όνομά μου, μακάρι να έν’ καλά οι συνάδελφοι- αλλά δεν ήθελα να χαλάσω τη ροή της 
συζήτησης.  Ουσιαστικά, για δύο-τρία ζητήματα στα οποία περίπου εσκιαγραφήθηκα ότι είπα τζιαι ψέματα.  Γι’ 
αυτό είχα ζητήσει τον λόγο, όχι για δευτερολογία, επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μπορείτε να απαντήσετε εν τάχει. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Το λέω, γιατί δε θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν δευτερολογίες.  Έχω μερικά σύντομα σημεία. 

 Πρώτον, είναι γνωστό ότι ανά το παγκόσμιο η ακροδεξιά έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια, οπόταν δε 
θα επιχειρηματολογήσω τώρα για να πείσω για ορισμένα πράγματα, αλλά είναι σωστό να ξεκαθαρίσουμε, επειδή 
πρέπει να ακριβολογούμε, γιατί είμαστε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και έγιναν 
αναφορές στην Ελλάδα, ότι για το συγκεκριμένο παράδειγμα, το τραγικό, όπου υπήρξαν νεκροί, υπάρχει 
τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου που καταλογίζει ξεκάθαρες ευθύνες σε υπεύθυνο υποκαταστήματος τράπεζας, 
διότι απαγόρευσε την έξοδο από το υποκατάστημα της τράπεζας.  Και είναι πολύ σημαντικό, για να μη 
σκιαγραφούμε πολιτικές οργανώσεις ή κόμματα για πράγματα τα οποία ήταν ατυχέστατα τραγικά συμβάντα στην 
Ελλάδα. 

 Δεύτερον, η αναφορά μου στον Φύσσα δεν ήταν τυχαία, κύριε Πρόεδρε, γιατί συνδυάζεται απόλυτα με το 
μεταναστευτικό.  Ως γνωστό, σε μια δικογραφία 12 500 σελίδων η ελληνική δικαιοσύνη χαρακτήρισε τη Χρυσή 
Αυγή ως εγκληματική οργάνωση ενδεδυμένη τον μανδύα πολιτικού κόμματος και μεταξύ άλλων σε αυτή την 
απόφαση, η οποία είναι μνημείο ποιότητας δικαιοσύνης, λέει και το εξής:  «Η δημόσια ρητορική μίσους του 
αρχηγού της ηγετικής ομάδας και υψηλόβαθμων στελεχών του κόμματος απέναντι σε όσους σκέφτονται 
διαφορετικά, απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους, αντιφρονούντες, μετανάστες, απέναντι σε κατηγορίες 
ανθρώπων που ανήκουν στους χαρακτηρισμένους εχθρούς τους, καλλιεργούσε την ιδέα και πράξη της φυλετικής 
υπεροχής Ναζί-Χίτλερ».  Επομένως, το γεγονός ότι υπήρξε μια δολοφονία, επειδή κάποιος είχε μια άλλη άποψη, 
αυτό είναι χαρακτηριστικό κάποιων ιδεολογημάτων.   

 Τρίτον, πρέπει να απολογηθώ προς το ΕΛΑΜ, διότι είπα μια ανακρίβεια, όταν είπα ότι θα είναι η Πηνελόπη 
μεταφορικά, υπονοώντας τους δύο πολιτικούς μνηστήρες.  Τους έχω αδικήσει, η Πηνελόπη ως γνωστόν είχε 
εκατό οκτώ μνηστήρες, το ΕΛΑΜ θα έχει τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Νίκο Χριστοδουλίδη.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν, με τους μνηστήρες θα πάμε στον κ. Ονούφριο Κουλλά. 

 Κύριε Ονούφριε. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κατά αρχάς, επί της διαδικασίας, θα πρέπει είτε να υπάρχει αυτοπεριορισμός από εμάς, αυτό που είπε ο 
κ. Μυλωνάς, είτε θα πρέπει να μπαίνουν χρονοδιαγράμματα, ένα από τα δύο εν πάση περιπτώσει.   

 Το δεύτερο που θέλω να πω -και, εάν πήρα τον λόγο, είναι γι’ αυτό τον λόγο- είναι ότι εμείς του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είμαστε πράγματι μια πολιτική οικογένεια και η όποια αλληλεγγύη μεταξύ μας 
είναι δεδομένη και καμία ούτω καλούμενη ανάμειξη μπορεί να θεωρείται ότι υπάρχει.  Όμως, θα συμφωνήσω 
απόλυτα ότι αυτό είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και σήμερα 
έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο κρίκο μιας πολυσύνθετης όντως αλυσίδας στην οποία, ναι, περιλαμβάνεται και η 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.  Και εμείς και άλλες χώρες και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλω να πληροφορήσω ότι 
έχουμε πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο κανονισμού και διαμοιρασμού, κυρίως για να 
ελαφρυνθούν δηλαδή τα κράτη μέλη τα οποία αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο βάρος.  Είναι κάποια κράτη τα οποία 
δεν το είχαν δεχτεί, που δε σημαίνει ότι μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε.  Δεν μπορεί η Κύπρος να καταφέρει 
να πείσει την Πολωνία ή την Ουγγαρία.  Αν και τώρα υποφέρει και η Πολωνία και ας ελπίσουμε ότι τώρα που 
υποφέρουν και αυτοί θα μπορέσει να υπάρξει ένα καλύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης, ως ένας κρίκος 
όμως για λύση ενός  πολυσύνθετου προβλήματος.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Άντρο Κυπριανού, έν’ εύκολό σας να έρτετε ένα λεπτό πάνω, να βοηθήσετε λλίον, διότι υπάρχει 
ανάγκη να κατεβώ κάτω να μιλήσω λίγο; 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Α!  Παναγία μου! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μεν λαλείς «α, Παναγία μου», κυρία Ξένια, τζιαι ακούω σε!  Εν νομίζω ότι θα σε δυσκολέψω τόσο πολλά 
και επικαλείσαι την Παναγία, διότι η Παναγία εν βοηθά στην προκειμένη περίπτωση! 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Το όνομά μου είναι Σάβια, Πρόεδρε, και μόλις είπαμε ότι πρέπει να το περιορίσουμε, γιατί έχει εξαντληθεί 
το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άκουσα τι είπες!  Άκουσα! 

 Κύριε έλεησον!  Μα έν’ καλά τα αυτιά μου! 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Έν’ καλά να μάθεις τα ονόματά μας, κύριε Πρόεδρε! 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

(Αστειευόμενη) 

 Θα ασκήσει το δικαίωμα του Προέδρου ο κ. Κυπριανού να τερματίσει τη συζήτηση! 

(Στο σημείο αυτό τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης αντικαθιστά στην έδρα ο κ. Άντρος Κυπριανού.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ) 

(Αστειευόμενος) 

 Κύριε Κουλία, πριν να έρθεις στην έδρα, εννά αποφασίσω και εννά κρίνω ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση 
τζιαι θα την τερματίσω! 

(Γέλια) 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 
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 Θεωρώ σε νούσιμο και λογικό συνάδελφο, οπότε επαφίεται στη λογική σου να αποφασίσεις κάτι τέτοιο 
και ευχαρίστως θα εγκαταλείψω το… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ξεκίνα, ξεκίνα! 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυπριανού, για την κατανόηση! 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιό της προσέφερε μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία εις το σώμα να αντιληφθούμε 
όλοι το κρίσιμο του πράγματος.  Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι όλες οι προτάσεις και οι συζητήσεις που έγιναν 
απ’ όλες τις πλευρές περιέγραψαν το θέμα ως υπάρχον και σοβαρό.  Θέλω να θυμίσω προς όλους μας ότι σε 
τούτη τη χώρα έχουμε διακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες.  Το ένα τρίτο του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας 
είναι εκτοπισθέντες και όλοι αυτοί οι κύριοι Ευρωπαίοι που κόπτονται για τους πολιτικούς πρόσφυγες δεν είδα 
να εκδηλώνουν καμιά τέτοια συμπάθεια και προσοχή εις τις διακόσιες χιλιάδες Κύπριους πρόσφυγες.  Και εμείς 
ως Κύπριοι πρόσφυγες πήγαμε στα πέρατα της οικουμένης, αλλά ουδείς από εμάς επήε να ζητήσει πολιτικό 
άσυλο ή να αξιώσει επίδομα, απεναντίας εσεβαστήκαμεν τους θεσμούς και τους νόμους των κρατών που μας 
εφιλοξένησαν, πήραμε τις βίζες μας, εκάμαμεν τα εμβόλιά μας και δε νομίζω ότι έχει κυπριακό σπίτι που δεν έχει 
ένα μετανάστη σε τούτη τη χώρα.  Και υπερασπίζομαι τον κυπριακό λαό ότι σεβόμαστε και τον πολιτισμό και 
τους λαθρομετανάστες που είναι στη χώρα μας, αλλά εδώ αντιμετωπίζουμε ουσιαστικό πρόβλημα εθνικής 
ασφάλειας στη χώρα μας.   

 Θέλω να θυμίσω ότι, όταν εξεκίνησεν αυτή η ιστορία, όταν κάποιοι εμπαίναν εις τη χώρα μας, περίπου 
εστέλλαμεν ασθενοφόρο, την Πολιτική Άμυνα, την Αστυνομία, επήαινεν ο κοινοτάρχης, οι αζάδες, το μόνο που 
δεν επαίρναμεν ήταν τη φιλαρμονική!  Και δημιουργήσαμε μια εντύπωση ότι εδώ ήταν ένας πολλά καλός 
προορισμός.  Στην πορεία τα πράγματα επήραν άλλη τροπή και σήμερα, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε τι 
κάμνουν;  Όταν πάρουν αυτοί οι άνθρωποι το πρώτο τους επίδομα από την ταμειακή μηχανή βγάζουν βίντεο και 
προβάλλουν το στη χώρα τους και τους λένε «κοιτάξετε επήραμεν €340».  Οι άνθρωποι στη χώρα τους παίρνουν 
ένα ευρώ τον μήνα, την εβδομάδα, την ημέρα!  Δηλαδή το μήνα τριάντα ευρώ!  Άμαν πάρει €340 είναι υπέρμετρος 
ο μισθός!  Αντιλαμβάνεστε τι είναι το κίνητρο, για να έρθουν στη χώρα μας.  Υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η κυρία 
Τουρκία εργαλειοποίησε το θέμα των προσφύγων και πάνω σε οργανωμένη βάση τους στέλνει εδώ;  Σίγουρα 
δεν είμαι εις θέση να πω, κύριε Άριστέ μου, με όλη τη συμπάθεια και την αγάπη που σου έχω, τι μπορεί να 
συμβεί, εάν είναι οπλισμένοι οι δικοί μας ή είναι απέναντι από τους άλλους!  Φυσικά η Τουρκία, αν θέλει να κάνει 
έτσι επεισόδιο, έντζιαι να περιμένει τους τρακόσιους του Νουρή για να το κάνει!  Κάμνει το όποτε κόψει ο νους 
της!  Αλλά εν νομίζω ότι εννά κάμει τέτοια ενέργεια εις το παρόν στάδιο η Τουρκία.  Όμως, πρέπει να 
παραδεχτούμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Νίκος ο Νουρής, έκαμε τεράστιες προσπάθειες, για να βρει λύσεις 
στα προβλήματα της χώρας μας.  Και ένα από αυτά τα μέτρα είναι η πρόσληψη τρακόσιων ανθρώπων.  Εγώ 
νομίζω δεν είναι αρκετοί, αλλά είναι κάτι από το τίποτε.  Και θέλω να επισημάνω ότι κάμνει τεράστιες προσπάθειες 
μέσω των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Σχοινά που ανέφεραν κάποιοι και εξασφάλισε και ένα 
κονδύλι περίπου εβδομήντα εκατομμύρια για τη Μενόγεια, για να ανεγερθούν τα υποστατικά εκεί που πρέπει να 
υπάρχουν κάποια υποστατικά και κάμνει μια τεράστια προσπάθεια.  Όμως είναι καθήκον όλων μας, και ιδιαίτερα 
της Βουλής, τώρα που μας δόθηκε η ευκαιρία να πούμε τους τεράστιους δημογραφικούς κινδύνους που 
υπάρχουν, θέματα ασφάλειας, θέματα υγείας, θέματα παιδείας.  Αντιλαμβάνεστε ότι οι γεννήσεις, αγαπητέ μου 
Άριστε, των ανθρώπων αυτών εφτάσαν σχεδόν στα επίπεδα των δικών μας.  Και οι άνθρωποι γιατί προσπαθούν 
να κάνουν πολλά παιδιά;  Διότι πιστεύουν ότι είναι πηγή εσόδων τα παιδιά, παίρνουν επίδομα.  Άρα, για κάθε 
παιδί που γεννά, παίρνει ακόμα ένα επίδομα και έχουμε παραδείγματα που τέτοιες οικογένειες έπαιρναν σοβαρά 
επιδόματα λόγω της πολυτεκνίας τους.  Όμως τούτο επηρεάζει τα νοσοκομεία, τα σχολεία, την ασφάλεια και σας 
επισημαίνω το εξής:  Κάθε παμπορκά απ’ αυτούς τους κυρίους που έρχονται εκατόν ογδόντα, εκατό, έχει καμιά 
δεκαριά γυναίκες και πέντε-έξι μωρά.  Οι άλλοι όλοι είναι στρατεύσιμοι, είναι ηλικίας 25 με 35 χρονών και δεν 
είναι τυχαία η επιλογή αυτών των ανθρώπων.  Και πρέπει επιτέλους η χώρα μας να βρει τους τρόπους και να 
συμβάλουμε όλοι στο μέτρο που μας αναλογεί, για να λυθεί και να σταματήσει αυτή η τεράστια γάγγραινα της 
δημογραφικής αιμορραγίας του τόπου μας και της ιατρικής μας ασφάλειας. 

 Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να είσαι καλά. 

 Κύριε Χρίστου, είναι επί προσωπικού; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θα πω… 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

(Στο σημείο αυτό ο προεδρεύων της συνεδρίασης επανέρχεται στην έδρα.) 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Εις ό,τι μας αφορά, να ξεκαθαρίσω πως τα εγκλήματα του ναζισμού, του φασισμού, του κομμουνισμού τα 
καταδικάζουμε, τα έχουμε καταδικάσει κατ’ επανάληψη.   

 Όσον αφορά το θέμα στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως και στο οποίο απάντησε η Αριστερά με την 
απόφαση δικαστηρίου, απλώς εξηγώ στους υπόλοιπους βουλευτές πως τέσσερις άνθρωποι αποφάσισαν να 
πάνε δουλειά και γι’ αυτό τον λόγο έπρεπε να καούν.  Αυτή είναι η λογική της Αριστεράς!   

 Επίσης, επειδή είναι πολύ προσηλωμένοι στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, να τους θυμίσω ότι 
είναι η ίδια η δικαιοσύνη που αποφάσισε για δεκαετίες να είναι εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 
είναι η ίδια δικαιοσύνη που έστειλε στο εκτελεστικό απόσπασμα αρκετούς κομμουνιστές ηγέτες και είναι η ίδια η 
δικαιοσύνη που τους έστειλε κάποτε στη Μακρόνησο!   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Χρίστου, 

 Μπορείτε να εγγράψετε θέμα στο Κεφάλαιο Τέταρτο για τα θέματα του κομμουνισμού και να τα 
συζητήσουμε άλλη ημέρα. 

 Ο τελευταίος αγορητής είναι ο κ. Θεμιστοκλέους, έχεις ένα δευτερόλεπτο και ξεκινάς τωρά. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Απλώς, για να πω στον κύριο… 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Συγγνώμη, εν σε είδα, κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ένα λεπτό να ολοκληρώσει ο Ανδρέας. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό, ζητώ τον λόγο για τη διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Γίνεται να ολοκληρώσει ο συνάδελφος που πήρε τον λόγο; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

(Αστειευόμενος) 

 Επειδή έν’ ’πού την Πάχνα, επιτρέπεται! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους, σύντομα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Απλώς, κύριε Πρόεδρε, στις αναφορές του κ. Πασιουρτίδη καθηκόντως πρέπει να μου δώσετε ένα λεπτό, 
τριάντα δευτερόλεπτα, όσα είναι, να διαβάσω το εξής:  «Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
αποδέχεται μαζικές επαναπροωθήσεις μεταναστών, χωρίς την εξατομικευμένη εξέταση των φακέλων τους.» 
Πότε;  Όταν αυτοί εισέρχονται παράνομα στην επικράτεια της χώρας που διατάζει την απομάκρυνσή τους.  Αυτή 
είναι η απόφαση του ΕΔΑΔ υπέρ της Ισπανίας.  Η πρωτόδικη καταδίκασε την Ισπανία.  Αυτή είναι της ολομέλειας, 
η οποία δικαίωσε την Ισπανία.  Διότι, τι λέει;  Είτε νόμιμος είτε παράνομος οφείλεις να μπεις στην Ισπανία από 
τις νόμιμες πύλες εισόδου.  Η γραμμή καταπαύσεως του πυρός δεν είναι πύλη εισόδου. 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Άλλο είπατε πριν! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κύριε Πασιουρτίδη! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε συνάδελφοι, τέλος! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Μα τωρά εννά… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, τέλος! 

 Κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Για να αποφύγουμε άλλο αυτές τις αντεγκλήσεις και την περαιτέρω συζήτηση αυτού του θέματος, νομίζω 
πρέπει να αποσυρθούν όλοι οι ομιλητές… 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Δεν έχει άλλους έτσι κι αλλιώς! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Έβλεπα προηγουμένως άλλα πρόσωπα.  Δεν ξέρω, ώσπου να τελειώσουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είμαι έτοιμος να θέσω την τροπολογία προς έγκριση, κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Δόξα σοι ο Θεός! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Χαίρομαι για τα δοξαστικά σου!  Μιλήσατε όλοι και τώρα δυστροπείτε!  Όσον εμιλούσατε ήταν καλά!  Τούτα 
τα χούγια πρέπει να τα τερματίσουμε!   

 Κύριε γραμματέα, διαβάστε την τροπολογία. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια πεντάλεπτη ομιλία για την τροπολογία αν θέλετε! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με συγχωρείτε! 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΙΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Όχι, όχι ήταν αστείο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Γέλια) 

 Δεν υπάρχει πρόβλημα! 

 Συγγνώμη!  Κύριε Δαμιανού, έχω αντιληφθεί ότι με τις αγορεύσεις σας… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Έχουμε καλυφθεί πλήρως! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, αλλά, αν θέλετε πέντε λεπτά από μένα, για σας ιδιαίτερα δέκα!   

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Το εκτιμώ, ευχαριστώ, Πρόεδρε! 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Διαβάστε την τροπολογία, κύριε γραμματέα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 3 του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να προστεθεί στο τέλος 
του προτεινόμενου νέου άρθρου 44Β η ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

 «Νοείται περαιτέρω ότι οι ειδικοί συμβασιούχοι αστυνομικοί δύνανται να φέρουν αντιοχλαγωγικό 
εξοπλισμό στον οποίο δεν περιλαμβάνεται οπλισμός.».  

Σημείωση:  

 Με την προτεινόμενη τροπολογία οι ειδικοί συμβασιούχοι αστυνομικοί θα δύνανται να φέρουν 
αντιοχλαγωγικό εξοπλισμό, αλλά όχι οπλισμό, αφού αυτοί θα εκτελούν βοηθητικά και υποστηρικτικά καθήκοντα 
για αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και γενικά θεμάτων μετανάστευσης στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της 
Αστυνομίας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ψηφίστε για την τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά παρόντες.  Δεκατέσσερις ψήφοι υπέρ, είκοσι τρεις ψήφοι εναντίον και καμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι τρεις ψήφους υπέρ, δεκατέσσερις εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου Μέρους.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε για τα άρθρα 1 έως 3, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ παρόντες.  Είκοσι πέντε ψήφοι υπέρ, δώδεκα ψήφοι εναντίον και μία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι πέντε ψήφους υπέρ, δώδεκα εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, ψηφίστε.  

 Να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα, αν είσαι έτοιμος, αγαπητέ συνάδελφε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά παρόντες.  Είκοσι τέσσερις ψήφοι υπέρ, δώδεκα εναντίον και μία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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  Με είκοσι τέσσερις ψήφους υπέρ, δώδεκα εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο*. 

  Προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 9 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος 
του 2019». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της προσφοράς εθελοντικής εργασίας από εθελοντές 
πυροσβέστες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2019»  

Παρόντες: 

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς  

Φωτεινή Τσιρίδου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

Νίκος Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου 

Άριστος Δαμιανού  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 20 Μαΐου και στις 8 Ιουνίου 2022.  
Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Επίτροπος του 
Πολίτη, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Κύπρου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, 
του Συνδέσμου Πυροσβεστών Κύπρου (ΣΥΠΥΚ), του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης 
Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ) και του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος ΙΣΟΤΗΤΑ.  Ο 
Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων-Εθελοντικό Τμήμα 
Έκτακτων Αναγκών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν και τα μέλη της επιτροπής κ. 
Σωτήρης Ιωάννου και Κωστής Ευσταθίου. 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της προσφοράς 
εθελοντικής εργασίας από εθελοντές πυροσβέστες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.  

 Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου καθορίζονται κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εθελοντή πυροσβέστη.  

2. Ο διοικητικός και επιχειρησιακός έλεγχος εθελοντή πυροσβέστη.   

3. Τα κριτήρια που απαιτείται να πληρούνται για την απόκτηση της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη και 
οι λόγοι παύσης, αφαίρεσης και αναστολής της ιδιότητας αυτής. 

4. Η εκπαίδευση υποψήφιου εθελοντή πυροσβέστη. 

5. Η στολή και ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός εθελοντή πυροσβέστη, καθώς και η δυνατότητα 
απόκτησης από αυτόν υπηρεσιακής άδειας οδηγού/χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων/μηχανημάτων. 

6. Η τήρηση μητρώου εθελοντών πυροσβεστών και η διατήρηση καταστάσεων στις οποίες καταγράφονται 
οι ημερομηνίες και οι ώρες συμμετοχής κάθε εθελοντή πυροσβέστη σε επιχειρήσεις, εκπαιδεύσεις και 
υπηρεσία.  

 Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κατά την 
απελθούσα βουλευτική περίοδο και σχετική έκθεση γι’ αυτό είχε υποβληθεί στην ολομέλεια του σώματος στις 12 
Ιουλίου 2019.  Ωστόσο, η Βουλή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησής του και την επανεξέτασή του από την 
επιτροπή. 

 
* Υπέρ:  ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Σταύρος Παπαδούρης (Κίνημα Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών), ανεξάρτητος βουλευτής. 
 Εναντίον: ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 
 Αποχή:  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου (Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 
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 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, την ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση της εθελοντικής εργασίας για σκοπούς πυρόσβεσης 
κατέδειξαν η εμπειρία από την κατάσβεση πυρκαγιών, καθώς και η σχετική σύσταση της Ανεξάρτητης Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος πρόληψης και κατάσβεσης 
πυρκαγιών, η οποία διορίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2016.  

 Στο στάδιο της επανεξέτασης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου από την επιτροπή της παρούσας 
κοινοβουλευτικής περιόδου το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με τη Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας, υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, επιφέροντας στις 
πρόνοιες αυτού τροποποιήσεις στη βάση εισηγήσεων των μελών της επιτροπής, καθώς και σχετικών 
εισηγήσεων οι οποίες υποβλήθηκαν στη βάση της συζήτησης που προηγήθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Νομικών της απελθούσας βουλευτικής περιόδου, οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως: 

1. Διευκρίνιση ότι η αναφορά στις εθελοντικές υπηρεσίες που θα παρέχονται από τους εθελοντές 
πυροσβέστες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου δεν είναι εξαντλητική.  

2. Συμπερίληψη των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο κατά την τελευταία τριετία 
στα πρόσωπα που δύνανται να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη.  

3. Διασαφήνιση της πρόνοιας που αφορά την παραγραφή της αξίωσης της Δημοκρατίας εναντίον εθελοντή 
πυροσβέστη για αποζημίωση, ώστε αυτή να διέπεται από τον περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων 
Νόμο.  

4. Απάλειψη της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η καταβολή αμοιβής από τον εργοδότη δεν 
περιλαμβάνεται στα εργασιακά δικαιώματα για τα οποία ο χρόνος συμμετοχής εθελοντή πυροσβέστη στο 
πυροσβεστικό έργο λογίζεται ως χρόνος απασχόλησης στην εργασία του.  

5. Αύξηση της μέγιστης χρηματικής ποινής από χίλια ευρώ (€1.000) σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), σε 
περίπτωση που πρόσωπο απώλεσε την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη και παρέλειψε να επιστρέψει 
τα χορηγούμενα σε αυτόν είδη. 

6. Αύξηση των βαθμών ποινής από έξι (6) σε εννέα (9) που απαιτείται να έχουν επιβληθεί σε εθελοντή 
πυροσβέστη για τροχαία αδικήματα για σκοπούς αφαίρεσης της υπηρεσιακής άδειας οδηγού/χειριστή 
πυροσβεστικών οχημάτων/μηχανημάτων. 

7. Προσθήκη πρόνοιας για την υποβολή εθελοντών πυροσβεστών σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ιατρικές 
εξετάσεις για διαπίστωση της καλής σωματικής τους υγείας με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και 
για τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.  

 Επιπροσθέτως, η επιτροπή επέφερε στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου τροποποιήσεις, με 
σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης. 

 Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν επίσης μεταξύ άλλων η δυνατότητα 
επέμβασης εθελοντή πυροσβέστη για σκοπούς πυρόσβεσης σε έκτακτες περιπτώσεις χωρίς τη συνδρομή της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και η δυνατότητα οργανωμένων ομάδων πολιτών και εταιρειών να 
προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.  

 Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις 
πιο κάτω θέσεις:  

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγούνται την ψήφισή του σε νόμο. 

2. Τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υπό το φως των πιο πάνω 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου στο στάδιο της συζήτησής 
του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Όχι. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Αποστολή και καθήκοντα εθελοντή πυροσβέστη.  Άρθρο 3. 

 Διοικητικός και επιχειρησιακός έλεγχος εθελοντή πυροσβέστη.  Άρθρο 4. 

 Απόκτηση της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη.  Άρθρο 5. 

 Εκπαίδευση υποψήφιου εθελοντή πυροσβέστη.  Άρθρο 6. 

 Αστική ευθύνη.  Άρθρο 7. 

 Υποχρεώσεις εργοδότη.  Άρθρο 8. 

 Στολή και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός.  Άρθρο 9. 

 Υπηρεσιακή άδεια οδηγού/χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων/μηχανημάτων.  Άρθρο 10. 

 Υποχρεώσεις εθελοντή πυροσβέστη.  Άρθρο 11. 

 Παραχώρηση διάκρισης σε εθελοντή πυροσβέστη.  Άρθρο 12. 

 Ηθικές αμοιβές.  Άρθρο 13. 

 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  Άρθρο 14. 

 Αποζημίωση ή χορηγία σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας εθελοντή πυροσβέστη.  Άρθρο 15. 

 Παύση, αφαίρεση ή αναστολή ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη.  Άρθρο 16. 

 Τήρηση μητρώων και καταστάσεων.  Άρθρο 17. 

 Έκδοση πυροσβεστικών διατάξεων.  Άρθρο 18. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ, επί των άρθρων. 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις παρόντες, κύριε Πρόεδρε.  Τριάντα ψήφοι υπέρ, καμία εναντίον και τρεις αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και τρεις αποχές, τα άρθρα 1 έως 18 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ. 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι παρόντες, κύριε Πρόεδρε.  Τριάντα τέσσερις υπέρ, καμία εναντίον και δύο αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και δύο αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 10 θέμα.  Τιτλοφορείται... 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι!  Μάλιστα. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ. 

 Εψηφίσαμεν το νομοσχέδιο, χάρηκα που επέρασεν, αλλά πρέπει να έχουμε μία μεγάλη έννοια για το 
γεγονός ότι δεν περιέχει κάλυψη ασφαλιστική στους εθελοντές οι οποίοι εννά λάβουν μέρος σε τούτες τες 
πυροσβέσεις.  Για τούτο τον λόγο η έκκλησή μας είναι στην κυβέρνηση να βρει κάποιο τρόπο, γιατί 
καταλαβαίνετε, αν πάει κάποιος εθελοντής να σβήσει μια φωτιά και καεί το αυτοκίνητό του για παράδειγμα, δε 
θα τον καλύψει η ασφαλιστική εταιρεία. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Εν έχουμε μέσα, εν μας εδώσαν λύση.  Εσυζητήσαμέν το, δεν εβρέθηκεν η λύση, αν πάθει κάποιος τίποτε, 
αν καεί το αυτοκίνητό του ή οτιδήποτε, πρέπει...  Η παράκληση είναι στην κυβέρνηση να επανέλθει με μια λύση 
για τούτους τους ανθρώπους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Προχωρούμε τώρα, μετά την παρέμβαση του κ. Θεοπέμπτου, στο υπ’ αριθμόν 10 θέμα, που τιτλοφορείται 
«Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε για την πρώτη προαγωγή στον βαθμό 
του Αρχιπυράρχου, ήτοι στον βαθμό του ανώτατου αξιωματικού ο οποίος προΐσταται της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, να δύνανται να καταστούν υποψήφιοι όλοι οι εν υπηρεσία αξιωματικοί που κατέχουν τον αμέσως 
προηγούμενο βαθμό, και παροχή δυνατότητας άσκησης των αρμοδιοτήτων του Αρχιπυράρχου, σε περίπτωση 
κένωσης της θέσης του, από τον αμέσως κατώτερο στην ιεραρχία ανώτερο αξιωματικό. 

(Η σχετική έκθεση) 

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Νίκος Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαΐου και στις 8 Ιουνίου 2022.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, 
του Γραφείου Επιτρόπου του Πολίτη, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Πυροσβεστών 
Κύπρου (ΣΥΠΥΚ) και του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος ΙΣΟΤΗΤΑ.  Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) 
και ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ), 
παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. 

 
 Υπέρ: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΔΗΚΟ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Κίνημα Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών, ανεξάρτητος βουλευτής. 
 Αποχή: ΕΛΑΜ. 
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 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρέστησαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Σωτήρης Ιωάννου και Κωστής Ευσταθίου και το μη μέλος της κ. Αλέκος Τρυφωνίδης. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε 
για την πρώτη προαγωγή στον βαθμό του Αρχιπυράρχου, ήτοι στον βαθμό του ανώτατου αξιωματικού ο οποίος 
προΐσταται της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία θα διενεργηθεί μετά την έναρξη της ισχύος του 
προτεινόμενου νόμου, να δύνανται να καταστούν υποψήφιοι όλοι οι εν υπηρεσία αξιωματικοί που κατέχουν τον 
αμέσως προηγούμενο βαθμό.  Περαιτέρω, σκοπείται η παροχή δυνατότητας άσκησης των αρμοδιοτήτων του 
Αρχιπυράρχου, σε περίπτωση κένωσης της θέσης του, από τον αμέσως κατώτερο στην ιεραρχία ανώτερο 
αξιωματικό.  

 O εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, για την προαγωγή στη θέση του Αρχιπυράρχου καθορίζεται ως 
απαιτούμενο προσόν η συμπλήρωση δύο (2) ετών υπηρεσίας στον βαθμό του Πυράρχου.  Συναφώς, ύστερα 
από τη διαπίστωση ότι η πλήρωση της εν λόγω θέσης, η οποία πρόκειται να κενωθεί στο τέλος του τρέχοντος 
έτους, καθίσταται αδύνατη, λόγω του ότι ουδείς εκ των υπηρετούντων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 
αξιωματικών πληροί το υπό αναφορά προσόν, ώστε να καταστεί υποψήφιος προς προαγωγή στη θέση του 
Αρχιπυράρχου, κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στη Βουλή.  Περαιτέρω, όπως ο 
ίδιος επισήμανε, με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η πλήρωση του νομοθετικού κενού που διαπιστώθηκε 
αναφορικά με τη δυνατότητα αναπλήρωσης του Αρχιπυράρχου σε περίπτωση κένωσης της εν λόγω θέσης.  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις:  

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε 
νόμο. 

2. Τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ουδείς, ουδεμία. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

 Κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε για τα άρθρα, παρακαλώ. 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνο.  Παρόντες τριάντα έξι.  Υπέρ τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίζουμε για το σύνολο, παρακαλώ. 

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα.  Παρόντες τριάντα τέσσερις.  Υπέρ τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, ομόφωνα το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς και 11 και 12, που τιτλοφορούνται «Ο περί Ποινικού Κώδικα 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021» και «Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά 
των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022», αναβάλλονται. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας. 

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.110-2022). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

2.  Ο περί Δημοτικής και Μέσης 
Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση 
και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.111-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

3.  Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 
(Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 
Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.112-2022). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Υγείας 

4.  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων 
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.052-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

5.  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.053-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

6.  Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων 
(Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.054-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

7.  Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων 
(Εμπόριο Ιπποειδών που Προορίζονται 
για Αγώνες και οι Όροι Συμμετοχής 
στους Αγώνες Αυτούς) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.055-2022). 

Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων 

8.  Προϋπολογισμός της Εταιρείας 
Υδρογονανθράκων Κύπρου για το έτος 
2022. 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Όλους τους βουλευτές 
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(Αρ. Φακ. 13.23.017). 

Προτάσεις Νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί Άδειας Οδήγησης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.112-2022). 

Ανδρέα Αποστόλου εκ 
μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

2. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.113-2022). 

Σταύρο Παπαδούρη εκ 
μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών,  
Ηλία Μυριάνθους  
εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ  
και  
Αλέκο Τρυφωνίδη  
εκ μέρους της 
Δημοκρατικής Παράταξης-
Συνεργασία Δημοκρατικών 
Δυνάμεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

3. Ο περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.114-2022). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

4. Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.115-2022). 

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος και  
Σταύρο Παπαδούρη  
εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, παρακαλώ. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Μια διευκρίνιση, να μου επιτρέψετε.  Υπάρχει μία πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών Νόμο, η οποία μετά από συνεννόηση και με τον πρόεδρο της επιτροπής Εσωτερικών θα 
συζητηθεί, όπως φαίνεται και στον κατάλογο, στην επιτροπή Οικονομικών σε συνδυασμό με μια άλλη πρόταση 
νόμου, γιατί είναι ένα συναφές θέμα και συνδέονται.  Ο πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικών είναι ενήμερος και 
έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αν μου το βεβαιώσει ο Άριστος, θα γίνει δεκτό το αίτημά σας. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, έτσι είναι.  Έχουμε συμφωνήσει κατ’ εξαίρεση για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Παρ’ όλο που πήρατε άλλη απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει!  Εν πάση περιπτώσει.  Άρα, θα γίνει όπως το έχουν εισηγηθεί ο κ. Χρύσης Παντελίδης και ο κ. 
Δαμιανού.  

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 
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Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.318, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2022, της βουλευτού  
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Σε συνέχεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε σωρούς από παλιά ελαστικά το Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022, 
σε σκουπιδότοπο παρά τω Μαρί και συγκεκριμένα σε υπαίθριο χώρο στο λατομείο της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού 
και λαμβάνοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 
21ης Απριλίου 2021, με θέμα “Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών Οχημάτων” στην οποία επισημαίνονται οι 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων ελαστικών στην ευρύτερη περιοχή 
Βασιλικού, υπενθυμίζουμε ότι στην υπό αναφορά έκθεση εξετάστηκε κατά πόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ), 
ως η αρμόδια αρχή, εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία στα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαστικών 
(ΣΔΑΕ) σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των ελαστικών.  Διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Το ΤΠ δεν προέβαινε σε τακτικούς ελέγχους ούτε ασκούσε επαρκή εποπτεία στα συλλογικά ΣΔΑΕ, ώστε 
να διασφαλίζει ότι συμμορφώνονται με τους όρους αδειοδότησής τους.  

2. Οι τότε διευθετήσεις δε διασφάλιζαν ότι τα ελαστικά, για τα οποία είχε καταβληθεί περιβαλλοντικό τέλος, 
τύγχαναν έγκαιρης διαχείρισης με αποτέλεσμα να παρατηρείται συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων 
ελαστικών για τα οποία προπληρώθηκε το τέλος διαχείρισης.  

3. Οι υπό εξέταση και αναφορά ποσότητες ελαστικών που δεν είχαν τύχει ολοκληρωμένης διαχείρισης είχαν 
συμπεριληφθεί στις ποσότητες που αναφέρονταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αν να έτυχαν 
διαχείρισης.  

4. Το κράτος είχε καταβάλει το κόστος για τη μετακίνηση και ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων 
ελαστικών, τα οποία βρίσκονταν σε σωρούς στη βιομηχανική ζώνη Ιδαλίου και στον Άγιο Σωζόμενο, και, 
ενώ θα έπρεπε να ανακτήσει το κόστος αυτό από την εταιρεία που κατείχε τα ελαστικά, αυτό δεν είχε γίνει 
κατά τον χρόνο ελέγχου. 

Οι σημαντικότερες και πιο σχετικές συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην υπό αναφορά έκθεση ήταν:  

1. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως η αρμόδια αρχή, να διενεργεί συστηματικούς ελέγχους στα ΣΔΑΕ, για να 
διασφαλίζει ότι τηρούνται οι όροι αδειοδότησής τους και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς.  

2. Να επαναξιολογηθεί ο τρόπος καταβολής του τέλους διαχείρισης των ελαστικών, ώστε να μην 
καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό πριν από την ολοκλήρωση της διαχείρισής τους.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:  

1.  Λήφθηκαν υπόψη τα ευρήματα και οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Κυπριακής Δημοκρατίας; 

2.  Πότε ήταν η τελευταία φορά που διενεργήθηκε έλεγχος των εν λόγω εγκαταστάσεων;  Παρακαλώ όπως 
μας κοινοποιηθεί, αν υπάρχει, η σχετική έκθεση με τα ευρήματα και τις επισημάνσεις.  

3.  Υφίστατο πρόνοια πυρόσβεσης και τι είδους για περίπτωση πυρκαγιάς στις εν λόγω εγκαταστάσεις;   

Περαιτέρω, δεδομένων των μαρτυριών που λάβαμε για περιστατικά ασυνήθιστης συμπεριφοράς ή/και 
θανάτου πουλιών σε συναφή χρόνο με το περιστατικό της πυρκαγιάς, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να 
πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ερευνήσει ή πρόκειται να ερευνήσει τις επιπτώσεις των 
επιβλαβών/τοξικών χημικών ουσιών που απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα στην πτηνοπανίδα των 
επηρεαζόμενων περιοχών.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.319, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2022, του βουλευτή  
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού δημιουργούνται χώροι στάθμευσης ασθενοφόρων εντός και εκτός 
πόλεων σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία, ώστε να μπορούν τα ασθενοφόρα να μεταβαίνουν αμέσως και χωρίς 
καθυστέρηση στον χώρο που χρειάζεται.   

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το 
υπουργείο έχει προβεί σε παρόμοιους σχεδιασμούς, ώστε να μπορούν τα ασθενοφόρα να είναι σταθμευμένα σε 
χώρους όπου θα μπορούν να ανταποκριθούν σε σύντομο χρόνο, όταν κληθούν.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.320, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2022, του βουλευτή  
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 « Εδώ και χρόνια έχει εξαγγελθεί η πρόθεση της κυβέρνησης για ανέγερση κολυμβητηρίου ολυμπιακών 
διαστάσεων στον δήμο Δερύνειας.  Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει διακηρυκτικά την πρόθεση αυτή, αλλά εδώ και 
χρόνια δεν έχουν ακόμη διατεθεί στον δήμο Δερύνειας τα αναγκαία κονδύλια, ώστε να προχωρήσει στις 
απαραίτητες μελέτες για το έργο.  
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 Για τον λόγο αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
τα εξής:  

1. Έχει ληφθεί απόφαση από την κυβέρνηση για ανέγερση περιφερειακού κολυμβητηρίου ολυμπιακών 
διαστάσεων στον δήμο Δερύνειας και, αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία;  

2. Πότε θα παραχωρηθούν τα αναγκαία κονδύλια στον δήμο Δερύνειας, ώστε να προχωρήσει με τις 
απαραίτητες μελέτες;  

3. Πότε αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί το έργο;  

4. Υπάρχουν στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου άλλες υποδομές αντίστοιχων προδιαγραφών που να 
μπορούν να καλύψουν τις προπονητικές ανάγκες των αθλητών της περιοχής;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.321, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2022, του βουλευτή  
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 « Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου Βεργίνας αντιμετωπίζει εδώ και αρκετό καιρό σοβαρά 
κτιριακά προβλήματα, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί δύσκολη η αξιοποίησή της τόσο από τους μαθητές του 
σχολείου όσο και για άλλες αθλητικές δραστηριότητες.  Τον περασμένο Δεκέμβρη μάλιστα, μετά από επίσκεψη 
των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο σχολείο, είχαν 
δοθεί οδηγίες για άμεση και ολική αντικατάσταση της στέγης.  

 Επισημαίνεται ότι το Λύκειο Βεργίνας αποτελεί το μόνο αθλητικό λύκειο της επαρχίας Λάρνακας και οι 
εγκαταστάσεις του αξιοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες εκτός του σχολικού πλαισίου (προπονήσεις 
αθλητικών ομάδων και αγώνες).  

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:  

1. Πότε προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών αντικατάστασης της οροφής της αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων του Λυκείου Βεργίνας;  

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών; 

3. Υπάρχει πρόθεση από πλευράς του υπουργείου για διενέργεια άλλων βελτιωτικών έργων στην αίθουσα 
πέραν της αντικατάστασης της στέγης;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.322, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2022, του βουλευτή  
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Έχουμε ενημερωθεί ότι στο τέλος του 2022 ολοκληρώνεται η περίοδος χρηματοδότησης του κέντρου 
“ΑποφασίΖΩ 18 Κάτω”, το οποίο αποτελεί τη μόνη δομή στήριξης και απεξάρτησης ανηλίκων που απευθύνεται 
στην επαρχία Λάρνακας.  

 Για τον λόγο αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει στα πιο κάτω ερωτήματα:  

1. Έχει αξιολογηθεί η δράση και λειτουργία του κέντρου στο κομμάτι της απεξάρτησης ανηλίκων; 

2. Πόσοι ανήλικοι συμμετείχαν στα προγράμματα και πόσοι εξ αυτών ολοκλήρωσαν επιτυχώς το 
πρόγραμμα; 

3. Στη βάση της αξιολόγησης του προγράμματος, ποια είναι η πρόθεση σχετικά με τη συνέχιση του 
συγκεκριμένου προγράμματος, νοουμένου ότι πρόκειται για το μόνο αντίστοιχο πρόγραμμα στην επαρχία 
Λάρνακας;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.323, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2022, του βουλευτή  
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιαννάκη Γαβριήλ 

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει 
πρόθεση κατασκευής νέου λιμενοβραχίονα αγκυροβόλησης ακτοπλοϊκών σκαφών στο λιμάνι Αγίας Νάπας.  Η 
ανάγκη αυτή έχει προκύψει από τη μεγάλη αύξηση των ακτοπλοϊκών σκαφών στην περιοχή.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.324, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2022, του βουλευτή  
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιαννάκη Γαβριήλ 

 «Έχω δεχθεί πολλά παράπονα από πολίτες για καθυστέρηση στην εξυπηρέτησή τους από τις δημόσιες 
υπηρεσίες με αφορμή την υποστελέχωση των υπηρεσιών στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.  Παρακαλείται 
ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Υπάρχει πλάνο στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών στην ελεύθερη Αμμόχωστο;  

2. Εάν ναι, να μας σταλεί χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.325, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2022, της βουλευτού  
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εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχω πληροφορηθεί ότι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ) προχώρησε στη διενέργεια 
έρευνας κατά διευθυντικού στελέχους του οργανισμού για κατάχρηση εξουσίας μετά από καταγγελία 
υφισταμένου του για παράνομη απόλυσή του. 

 Σύμφωνα με την καταγγελία του παραπονούμενου ωρομίσθιου υπαλλήλου, ο προϊστάμενός του φέρεται 
να τον χρησιμοποιούσε επί χρόνια για τη διεκπεραίωση προσωπικών και οικογενειακών του υποθέσεων εν ώρα 
εργασίας, κάνοντας μάλιστα χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων.  Η καταγγελία προέκυψε μετά την έναρξη 
πειθαρχικής έρευνας του οργανισμού εναντίον του παραπονουμένου, η οποία ξεκίνησε από τον προϊστάμενό 
του.  Αντιλαμβάνομαι ότι ο παραπονούμενος απολύθηκε από τον οργανισμό, όπου εργαζόταν για τριάντα 
συναπτά έτη, με την κατηγορία της πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του και συγκεκριμένα με την αιτιολογία 
ότι έκανε μεγάλα διαλείμματα, αντί να εργάζεται. 

 Η καταγγελία εναντίον του παραπονουμένου υπεβλήθη αρχές Μαρτίου 2022 και η απόλυσή του 
αποφασίστηκε από το συμβούλιο του οργανισμού στις αρχές Απριλίου.  Την πειθαρχική επιτροπή, η οποία 
εξέταζε παράπονα και εναντίον άλλων υπαλλήλων που αντιμετώπιζαν το ίδιο αδίκημα, αποτελούσαν μέλη του 
συμβουλίου του οργανισμού που φέρεται να έχουν οικογενειακούς δεσμούς με κάποιους εκ των υπό διερεύνηση 
υπαλλήλων.  Επισημαίνεται πως ο παραπονούμενος φαίνεται να ήταν ο μοναδικός που τιμωρήθηκε με απόλυση, 
ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι τιμωρήθηκαν με επίπληξη ή με αποκοπή μισθού. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Έχει ολοκληρωθεί η έρευνα εναντίον του συγκεκριμένου διευθυντικού στελέχους και, εάν ναι, ποια τα 
ευρήματά της;  Έχει διαπιστωθεί η διάπραξη πειθαρχικών ή/και ποινικών αδικημάτων;  Παρακαλώ επίσης 
όπως η εν λόγω έρευνα μας κοινοποιηθεί. 

2. Έχει επικυρωθεί η απόλυση του προαναφερθέντος υπαλλήλου και πώς έχει τεκμηριωθεί η 
διαφοροποιημένη ποινή του σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους που αντιμετώπιζαν τις ίδιες 
κατηγορίες; 

3. Έχει διαπιστωθεί πως μέλη του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λευκωσίας συνδέονται με οικογενειακούς 
δεσμούς με κάποιους από τους υπαλλήλους που είχαν βρεθεί ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου του 
οργανισμού;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.326, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2022, της βουλευτού  
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Σύμφωνα με τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (MET) του Υπουργείου Εσωτερικών, η Κυπριακή 
Δημοκρατία έλαβε χρηματοδότηση από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 
€107 εκατομ. για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.  Γνωρίζουμε πως τα εν λόγω ευρωπαϊκά κονδύλια 
κατανεμήθηκαν ως ακολούθως: 

1. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - €39.105.838. 

2. Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Σύνορα και Θεωρήσεις) - €58.527.021. 

3. Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Αστυνομική Συνεργασία) - €9.245.335. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο που να 
περιγράφει τον τρόπο που διοχετεύθηκαν τα πιο πάνω ποσά και συγκεκριμένα ποιοι φορείς ήταν οι τελικοί 
δικαιούχοι, τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκαν και ποια έργα υλοποιήθηκαν. 

 Επισημαίνεται πως, πέραν των €107 εκατομ. που παραχωρήθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των 
πιο πάνω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραχώρησε επιπλέον ποσό ύψους €10,2 
εκατομ. ως έκτακτη βοήθεια για την υλοποίηση έργων.  Παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθεί επίσης κατάλογος για 
το πώς κατανεμήθηκε το συγκεκριμένο ποσό. 

 Επιπλέον, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο το 
ποσό που διεκδικεί από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα προγραμματική 
περίοδο 2021-2027, αν έχουν εγκριθεί τα νέα εθνικά προγράμματα της Κύπρου, καθώς και για το πώς σκοπεύει 
να διοχετεύσει το ποσό αυτό.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.150, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας 

κ. Χρίστου Χριστόφια 
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 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σε συνέχεια της επιστολής, με αριθμό φακέλου 03.01.007.002, 
επιθυμώ να διευκρινίσω ότι τα στοιχεία που δόθηκαν στην εν λόγω επιστολή αφορούσαν τον συνολικό αριθμό 
των αλλοδαπών που φοιτούσαν στις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Πανεπιστήμια της Κύπρου 
και κατείχαν τη δεδομένη στιγμή άδεια διαμονής σε ισχύ, κάτι που αναφέρεται και στην επιστολή αυτή. 

2. Διευκρινίζεται πως στους 3.664 φοιτητές δεν περιλαμβάνονταν φοιτητές που βρίσκονταν νόμιμα στη 
Δημοκρατία, αλλά η αίτησή τους για έκδοση άδειας διαμονής βρισκόταν σε εκκρεμότητα, αλλά ούτε φοιτητές που 
εισήλθαν με άδεια εισόδου στη Δημοκρατία και δεν είχαν υποβάλει ακόμη αίτηση για διευθέτηση της διαμονής 
τους. 

3. Ενημερώνουμε επίσης πως, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης, στις 15/05/2022, ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών, που φοιτούν στα Ιδιωτικά Κολλέγια και 
Πανεπιστήμια της Κύπρου και κατέχουν άδεια διαμονής σε ισχύ, ανέρχεται σε 4.257, ενώ οι αιτήσεις για άδεια 
διαμονής, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ανέρχονται σε 1.234. 

4. Επισημαίνεται ότι στοιχεία για αλλοδαπούς φοιτητές στις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
τηρεί και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας για σκοπούς υπολογισμού της διαθέσιμης 
χωρητικότητάς τους για εισδοχή αλλοδαπών φοιτητών στη Δημοκρατία.  Στον υπολογισμό της διαθέσιμης 
χωρητικότητας προσμετρούνται και οι φοιτητές που δεν κατέχουν άδεια διαμονής σε ισχύ, αλλά και οι φοιτητές 
που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους και δεν έχουν αναχωρήσει από τη Δημοκρατία.  Σύμφωνα με τα όσα 
μας έχουν λεχθεί από το ΥΠΠΑΝ, για το έτος 2019-2020, ο αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών σε ΙΣΤΕ (Κολλέγια) 
είναι 8.956, ενώ ο αριθμός αλλοδαπών φοιτητών σε Πανεπιστήμια, είναι 2.494.  Επαναλαμβάνεται ότι στους 
αριθμούς του ΥΠΠΑΝ περιλαμβάνονται όλοι οι φοιτητές, νόμιμοι και παράνομοι, ανεξάρτητα εάν φοιτούν ή όχι, 
και οι οποίοι δεν έχουν αναχωρήσει από τη Δημοκρατία. 

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.245, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

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

α.  Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. Απόφ. 85.754 ημερ. 13/09/2018), η οποία 
επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά, το Συμβούλιο αποφάσισε: 

 i.  “Να εγκρίνει την τοποθέτηση συνοδών σε όλα τα δρομολόγια του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων που εξυπηρετούν τη μεταφορά μαθητών/μαθητριών στα Περιφερειακά 
Δημόσια Σχολεία, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. 

 ii.  Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να δώσει οδηγίες στις Σχολικές Εφορείες 
για τη διευθέτηση εύρεσης συνοδών σε όλα τα δρομολόγια του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων που εξυπηρετούν τη δωρεάν μεταφορά μαθητών/μαθητριών στα 
Περιφερειακά Δημόσια Σχολεία, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία.”  

β.  Ως εκ τούτου, το Υ.Π.Π.Α.Ν. δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη μίσθωση των μαθητικών δρομολογίων ή 
στην εργοδότηση των συνοδών λεωφορείων, η οποία γίνεται από τις Σχολικές Εφορείες. 

2. Συνεπώς, υπάρχει η έγκριση για την πρόσληψη συνοδού.  Ως εκ τούτου, οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών 
της κοινότητας Κυνούσας, τα οποία φοιτούν στο Νηπιαγωγείο Πόλης Χρυσοχούς, θα πρέπει να απευθυνθούν 
στη Σχολική Εφορεία Πόλης Χρυσοχούς, για πρόσληψη συνοδού για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. 

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.»  

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

Απάντηση ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.246, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, του  

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή 

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και, με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβα από το 
αρμόδιο τμήμα, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, να σας πληροφορήσω ότι ο εξωραϊσμός της πλατείας στην κοινότητα 
Κυνούσας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Αρχαιοτήτων, καθώς η εκκλησία στην πλατεία, που είναι 
αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, δεν είναι κηρυγμένη ως Αρχαίο Μνημείο. 

2. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8(2) του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, ο Διευθυντής 
του Τμήματος Αρχαιοτήτων, έπειτα από έγκριση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, δύναται 
να παραχωρήσει χορηγία σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον σε οποιοδήποτε αρχαίο μνημείο για 
σκοπούς βοήθειας στη συντήρηση, διατήρηση ή αποκατάσταση του αρχαίου μνημείου. 
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 Οι εργασίες συντήρησης σε αρχαία μνημεία είτε εκτελούνται από συνεργεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων 
είτε ανατίθενται από τους ιδιοκτήτες (Κοινότητες, Δήμους) σε ιδιώτες υπό την επίβλεψη λειτουργών του 
Τμήματος. 

3. Στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.251, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, του  

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση που αφορά αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Βορόκληνης για την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς-Αγίας Νάπας, και σας 
πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων εξετάζεται στη βάση των κριτηρίων που καθορίζουν την ιεράρχηση των 
αναγκών και εφόσον τα επίπεδα θορύβου ξεπερνούν τα όρια που προτείνει το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

3. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θορύβου που έγιναν από το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος, οι μετρήσεις στην 
περιοχή ενδιαφέροντός σας, που προτάθηκαν για τους δείκτες Lden και Ln και που χρησιμοποιεί το Τμήμα 
Περιβάλλοντος [Lden=70dB(A) και Lnight=60dB(A)], είναι εντός των ορίων θορύβου από οδικές 
μεταφορές και ως εκ τούτου δεν προτάθηκε οποιοδήποτε μέτρο μείωσης του θορύβου.  Οι εν λόγω 
εκτιμήσεις θορύβου διαβιβάστηκαν στο Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης από το Τμήμα Περιβάλλοντος 
με επιστολή αρ. φακ. 02.10.002.004 και ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 2020. 

4. Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην εν λόγω επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος και δεδομένου 
του ότι δεν προτείνεται η εγκατάσταση ηχοπετάσματος, εισήγησή μας είναι όπως το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Βορόκληνης διερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους για βελτίωση της κατάστασης, όπως δενδροφύτευση σε 
πυκνές συστάδες, κ.λπ. 

5. Η διεξαγωγή νέων μετρήσεων θορύβου εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Περιβάλλοντος στο 
οποίο το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης μπορεί να αποταθεί.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.255, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, του  

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και, με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβα από το 
αρμόδιο Τμήμα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

 Η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του Νέου Κυπριακού Μουσείου έγινε στις 22 
Δεκεμβρίου, 2021.  Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 30 Αυγούστου 2022 και η υπογραφή της 
Σύμβασης Κατασκευής αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2022, νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει 
οποιαδήποτε καθυστέρηση της διαδικασίας λόγω πιθανών προσφυγών στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.  
Η εκτέλεση της Σύμβασης Κατασκευής θα διαρκέσει 42 μήνες.  Σημειώνεται ότι συγκεκριμένες 
μουσειολογικές/μουσειογραφικές εργασίες, όπως είναι η συντήρηση των εκθεμάτων, η μεταφορά από το 
υφιστάμενο μουσείο και η τοποθέτηση και νέων εκθεμάτων σε προθήκες, ετοιμασία εκθεσιακών κειμένων, 
σχεδιασμός εποπτικού υλικού, θα εκτελεστούν μέσω άλλων δύο Συμβάσεων, για τις οποίες θα προκηρυχθεί 
Διαγωνισμός εντός του 2022 από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.  Η ολοκλήρωση των εργασιών αυτών αναμένεται να 
γίνει 18 μήνες μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης Κατασκευής, με αποτέλεσμα ο συνολικός χρόνος κατασκευής 
του Μουσείου μέχρι να τεθεί σε λειτουργία και να είναι επισκέψιμο, να διαρκέσει 60 μήνες. 

2. Σε ό,τι αφορά στη μεταστέγαση των Εξωτερικών Ιατρείων και των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, που σήμερα 
στεγάζονται εντός του τεμαχίου ανέγερσης του Νέου Κυπριακού Μουσείου, σημειώνεται ότι εντός του μήνα 
Απριλίου, 2022 οι νομικοί σύμβουλοι των πωλητών του κτιρίου Nicosia City Center, έχουν αποσύρει γραπτώς 
την προσφορά τους για αγορά του υπό αναφορά κτιρίου από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

3. Το Υπουργείο Υγείας και ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας έχουν προβεί στις απαραίτητες 
διαδικασίες για μετακίνηση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, σε άλλο χώρο.» 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή  
στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.291,ημερομηνίας 19 Μαΐου 2022, των βουλευτών 

 κ. Χρίστου Χρίστου, Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου  
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Αμμοχώστου και Λάρνακας, αντίστοιχα   

  «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα αναφορικά με τα σημεία 3 και 4: 

(α) Η Αστυνομία Κύπρου με επιστολή της ημερ. 11/11/2020 ενημέρωσε την αρμόδια Αρχή Αδειών για 
Διενέργεια Παγκύπριων Εράνων του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι έγινε δέκτης πληροφοριών αναφορικά 
με την ενημερωτική δράση Λειτουργών της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο, οι οποίοι στο πλαίσιο της εκστρατείας “face to face fundraising 
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campaign” ενημερώνουν το κοινό για τη δυνατότητα και τον τρόπο παροχής εισφορών στην Ύπατη 
Αρμοστεία για την ενίσχυση της παγκόσμιας ανθρωπιστικής της δράσης και ζήτησε, όπως εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ύπαρξης οποιουδήποτε κωλύματος αναφορικά με την εν λόγω δράση. 

(β) Ακολούθησε αλληλογραφία μεταξύ της αρμόδιας Αρχής Αδειών, της Αστυνομίας Κύπρου και της Ύπατης 
Αρμοστείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο και το 
θέμα διαβιβάστηκε στην Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας με επιστολή ημερ. 25/01/2021 για να 
γνωματεύσει κατά πόσο η δράση του Οργανισμού UNHCR στην Κύπρο συνιστά “έρανο” στο πλαίσιο του 
περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014 (Ν.68(Ι)/2014) και κατά πόσο η Ύπατη Αρμοστεία οφείλει να 
επιδείξει πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014, 
λαμβανομένου υπόψη του περί της Συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του 
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Κυρωτικού) Νόμου του 2017 (Ν.21(ΙΙΙ)/2017). 

(γ) Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας στην επιστολή/Γνωμάτευσή της ημερ. 3/3/2021 ανέφερε, μεταξύ 
άλλων, ότι: 

i. H αποτελεσματική άσκηση των λειτουργιών διεθνούς προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας της 
Ύπατης Αρμοστείας και η μη παρεμπόδιση με κανένα τρόπο της λειτουργίας της, κατοχυρώνεται 
τόσο από τη διμερή Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ύπατης Αρμοστείας 
που υπεγράφη το 2016, όσο και από άλλες σχετικές/παρεμφερείς Συμβάσεις, οι οποίες όχι μόνο 
αποτελούν μέρος του εσωτερικού μας δικαίου αλλά έχουν και αυξημένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε 
ημεδαπού νόμου. 

ii. Η τήρηση των προϋποθέσεων που θέτει ο περί Εράνων Νόμος για την εξασφάλιση άδειας 
διενέργειας εράνου είναι αδύνατο να τηρηθούν λόγω του συγκεκριμένου τρόπου διενέργειας/της 
φύσης της δράσης αυτής και η συμμόρφωση θα αποτελούσε εμπόδιο και θα καθιστούσε αδύνατη 
τη διενέργεια της δράσης αυτής συγκεκριμένα και την επιτέλεση του ευρύτερου ανθρωπιστικού 
έργου της Ύπατης Αρμοστείας σύμφωνα με την αποστολή που υπηρετεί. 

iii. Η εν λόγω δράση, σύμφωνα με πληροφόρηση που δόθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία, λαμβάνει 
χώρα σε πολλά κράτη, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, στα οποία η εσωτερική τους νομοθεσία 
θέτει παρεμφερείς δικλείδες, η εφαρμογή των οποίων θα καθιστούσε την εκτέλεση της 
προαναφερόμενης δράσης αδύνατη.  Όπως επισημαίνεται, σε όλες τις χώρες τα εμπόδια αυτά 
ξεπεράστηκαν και η δράση της Ύπατης Αρμοστείας διευκολύνθηκε μέσω της εφαρμογής των 
αντίστοιχων προνοιών των διμερών συμφωνιών που η Ύπατη Αρμοστεία έχει συνάψει και στις 
άλλες χώρες, ώστε να μπορεί να επιτελέσει το έργο της. 

(δ) Συναφώς αναφέρεται, ότι η αρμόδια Αρχή Αδειών έχει διαβιβάσει την πιο πάνω Γνωμάτευση της Νομικής 
Υπηρεσίας ημερ. 3/3/2021 στην Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR) για ενημέρωση. 

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.» 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα προχωρήσουμε σήμερα.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη 
συνεδρία ορίζεται για την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, στις 4.00 μ.μ., με ημερήσια διάταξη η οποία θα σας 
αποσταλεί. 

 [Στις 28 Ιουνίου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη της τριακοστής πέμπτης συνεδρίας της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου του σώματος: 

 Η Πρόεδρος της Βουλής συγκαλεί συνεδρία της ολομέλειας του σώματος την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, 
στις 4.00 μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και 
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά και 
Σάβιας Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση 
Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.038-2022). 
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 2.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.125-2021). 

 3.  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.126-2021). 

 4.  Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Προέγκριση Μεθοδολογίας 
Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.011-2022). 

 5.  Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.140-2021). 

 6.  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.109-2022). 

 7.  Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και 
Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.068-2022). 

 8.  Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και 
Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.204-2021). 

 9.  Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.078-2021). 

 10.  Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των 
Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022. 
(Αναπομπή). 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.047-2022). 

 11.  Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022. 
(Αναπομπή). 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.048-2022). 

 12.  Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022. 
(Αναπομπή). 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.049-2022). 

 13.  Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.055-2022). 

 14.  Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.019-2022). 

 15.  Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.041-2022). 

 16.  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.064-2022). 

 17.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των 
Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου 
Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.026-2022). 

 18.  Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2019.  
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(Αρ. Φακ. 23.01.060.129-2019). 

 19.  Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης 
και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.034-2022). 

 20.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.160-2021). 

 21.  Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των 
Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.027-2022). 

Αποσύρονται και 
επανακατατίθενται 

22.  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση 
Οικονόμου Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.033-2022). 

 23.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.035-2022). 

 24.  Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε 
Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου 
ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.036-2022). 

 25.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα 
κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.037-2022). 

 26.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημία 
Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.038-2022). 

 27.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και 
Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.039-2022). 

 28.  Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Θέση Ανώτερου 
Τεχνικού Μηχανικού Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.040-2022). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτών 
στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να καταστεί 
ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
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(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).] 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης της Βουλής. 

 Ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία και την υπομονή σας. 

(Ώρα λήξης: 7.28 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Μαυρίδης Μάριος 

Γεωργιάδης Χάρης Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργίου Νίκος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κάρουλλας Γιώργος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Κουλλά Ονούφριος  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Δαμιανού Άριστος Στεφάνου Στέφανος 

Καυκαλιάς Αντρέας Φακοντής Βαλεντίνος 

Κέττηρος Νίκος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κουκουμάς Γιώργος Χριστόφιας Χρίστος  

Κυπριανού Άντρος Χριστοφίδης Χρίστος 

Νικολάου Μαρίνα  

ΔΗΚΟ 

Κουλίας Ζαχαρίας Ορφανίδης Χρίστος 

Λεωνίδου Πανίκος Παντελίδης Χρύσης 

Μυλωνάς Παύλος Σαββίδης Χρύσανθος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

Μυριάνθους Ηλίας  

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 

Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 

Μουσιούττας Μαρίνος  

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος Παπαδούρης Σταύρος 

Ανεξάρτητοι  

Θεμιστοκλέους Ανδρέας  
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Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών) 

Μαντοβάνη Αντωνέλλα (Λατίνων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

α.  Συμμετοχή της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτας Δημητρίου με 
οπτικογραφημένο χαιρετιστήριο μήνυμα, του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, προέδρου της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, και των κ. Χρύση Παντελίδη και Σταύρου 
Παπαδούρη, μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, σε διαδικτυακό εργαστήριο για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Εθνικό Σχέδιο 
της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα, που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EUROFES) σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

β.   Συμμετοχή κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου  
(Ανδρέας Πασιουρτίδης, ως επικεφαλής, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, Χρίστος Ορφανίδης και 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου) στη Διάσκεψη για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του 
Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή ως «Σύμβαση του Παλέρμο», στη Νάπολη. 

2. Αναβολή της πρότασης νόμου «Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και 
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», του νομοσχεδίου 
«Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» και των κανονισμών «Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022», έπειτα από συζήτηση [Μαρίνος Μουσιούττας, προεδρεύων (Ζαχαρίας Κουλίας)]. 

3. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) 
(Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2022», παρατηρήσεις του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και έγκρισή τους. 

4. Αναβολή του νομοσχεδίου «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022» και των κανονισμών «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των 
Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022», έπειτα από συζήτηση [Χρύσανθος Σαββίδης, προεδρεύων 
(Ζαχαρίας Κουλίας), Πανίκος Λεωνίδου, Νίκος Κέττηρος, Άντρος Κυπριανού, Στέφανος Στεφάνου)]. 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022» και ψήφισή του σε νόμο. 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», διαδικαστική 
συζήτηση [Άριστος Δαμιανού,  Ονούφριος Κουλλά,  Παύλος Μυλωνάς, προεδρεύων (Ζαχαρίας Κουλίας), 
Φωτεινή Τσιρίδου, Στέφανος Στεφάνου, Άντρος Κυπριανού], αγορεύσεις και συζήτηση (Αλέκος 
Τρυφωνίδης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Πανίκος Λεωνίδου, Μαρίνος Σιζόπουλος, Σωτήρης Ιωάννου, 
Σταύρος Παπαδούρης, Λίνος Παπαγιάννης, Άριστος Δαμιανού, Νίκος Γεωργίου, Χρύσανθος Σαββίδης, 
Χρίστος Χριστοφίδης, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Χρίστος Χρίστου, Γιώργος Κουκουμάς, Φωτεινή Τσιρίδου, 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Παύλος Μυλωνάς, Ονούφριος Κουλλά, Ζαχαρίας 
Κουλίας] και ψήφισή του σε νόμο. 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2019», ψήφισή του σε νόμο και 
παρατηρήσεις του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου. 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και 
ψήφισή του σε νόμο. 

9. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

10. Ερωτήσεις βουλευτών: 

 Ερωτήματα για τα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαστικών στην Κύπρο - Χώροι στάθμευσης 
ασθενοφόρων - Πρόθεση για ανέγερση κολυμβητηρίου ολυμπιακών διαστάσεων στον δήμο Δερύνειας - 
Κτιριακά προβλήματα του Λυκείου Βεργίνας και αντιμετώπισή τους - Αξιολόγηση και περαιτέρω 
χρηματοδότηση δομής στήριξης και απεξάρτησης ανηλίκων στην επαρχία Λάρνακας - Ανάγκη κατασκευής 
λιμενοβραχίονα αγκυροβόλησης ακτοπλοϊκών σκαφών στο λιμάνι Αγίας Νάπας - Ανάγκη στελέχωσης των 
δημόσιων υπηρεσιών στην επαρχία Αμμοχώστου - Έρευνα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας 
κατά στελέχους του οργανισμού για κατάχρηση εξουσίας - Η χρηματοδότηση από τα Ταμεία Εσωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΕ για τις περιόδους 2014-2020 και 2021-2027. 

11. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 
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 Αλλοδαποί φοιτητές στα ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια και εικονικοί φοιτητές - Πρόσληψη συνοδού 
σχολικού λεωφορείου για τα νήπια της κοινότητας Κυνούσας Πάφου - Αίτημα επίσπευσης των διαδικασιών 
εξωραϊσμού της πλατείας της κοινότητας Κυνούσας - Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων και μετρήσεις θορύβου 
στον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς-Αγίας Νάπας - Πρόοδος εργασιών ανέγερσης αρχαιολογικού μουσείου 
στη Λευκωσία - Ερωτήματα σχετικά με τη διεξαγωγή εράνων από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tιμή: €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 30ής Ιουνίου 2022 

Ώρα έναρξης:  4.18 μ.μ. 

Αρ.  35 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Παρακαλώ τους 
έντιμους βουλευτές να δηλώσουν την παρουσία τους και παρακαλούνται οι γραμματείς να διαπιστώσουν αν 
υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Συνεχίζουμε με αναφορά στον θάνατο μιας σημαίνουσας προσωπικότητας, του πρώην υπουργού, πρώην 
βουλευτή και πρώην μέλους της ΕΔΥ Παύλου Παπαγεωργίου, με πλούσια πολιτική και κοινωνική δράση, ο 
οποίος απεβίωσε σήμερα σε ηλικία ογδόντα ενός ετών.  

Ο Παύλος Παπαγεωργίου καταγόταν από το κατεχόμενο Αργάκι.  Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο 
Γυμνάσιο Μόρφου συμμετείχε ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα και στο μαθητικό κίνημα κατά της 
αποικιοκρατίας, οπότε συνελήφθη από τους Άγγλους και κακοποιήθηκε.  Μετά την αποφοίτησή του από το 
Γυμνάσιο Μόρφου σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Κατά 
τη διάρκεια της τουρκοκυπριακής ανταρσίας του 1963-1964 επέστρεψε από τις σπουδές του στην Κύπρο, 
κατετάγη ως εθελοντής στην Εθνική Φρουρά και υπηρέτησε στον Πενταδάκτυλο.  Από το 1967 έως το 1974 
εργαζόταν ως δικηγόρος στη Μόρφου και έπειτα στη Λευκωσία.  Όντας πρόσφυγας και ο ίδιος, διαδραμάτισε 
σημαντικό ρόλο στην ίδρυση της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, στην οποία εξελέγη γενικός γραμματέας το 
1978 και δύο χρόνια αργότερα πρόεδρος.  Με οδηγίες του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ συνέβαλε ουσιαστικά 
στην ετοιμασία σχεδίου προσωρινής στέγασης των προσφύγων.  Από το 1979 έως το 1982 διετέλεσε μέλος της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Προγραμμάτων του ΡΙΚ.  Ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από 
τον Απρίλιο του 1982 έως τον Ιανουάριο του 1985, συνέβαλε καθοριστικά στην εφαρμογή του αναλογικού 
συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, στη σύναψη διακρατικών συμφωνιών για τον συνυπολογισμό των 
εισφορών των κοινωνικών ασφαλίσεων, καθώς και στην ανάπτυξη των εργατικών αναπαυτηρίων και των 
κέντρων νεότητος.  Από τον Μάιο του 1988 έως τον Απρίλιο του 1991 διετέλεσε πρόεδρος της Αρχής Αδειών 
Κύπρου.  Διετέλεσε επίσης βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας με το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις από το 1991 έως το 1996 και γραμματέας της Βουλής την ίδια περίοδο.  Το 2003 διορίστηκε μέλος της 

 
  Τα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών της συνεδρίασης ευρίσκονται στο Αρχείο της 

Βουλής. 
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Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, όπου επαναδιορίστηκε το 2009 ως πρόεδρός της για έξι χρόνια.  Ο Παύλος 
Παπαγεωργίου επέδειξε πλήρη αφοσίωση και ευσυνειδησία σε όλες τις θέσεις στις οποίες κλήθηκε να 
υπηρετήσει. 

Εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας προς την οικογένεια και στους οικείους του, σας καλώ να 
τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του.  

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

Αιωνία η μνήμη του! 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Κοινοβουλευτισμού με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2018, με σκοπό την αναγνώριση του έργου των εθνικών κοινοβουλίων στη χάραξη 
πολιτικών και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών.  Κατά την ημέρα αυτή τονίζεται 
εμφατικά ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην εκπροσώπηση των πολιτών, η λειτουργικότητα της οποίας 
εξαρτάται από την αναγκαία πληροφόρηση και ενδυνάμωση των πολιτών στο πλαίσιο της δημοκρατίας, καθώς 
και από τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινοβουλευτισμού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την 
οποία ιδρύθηκε το 1889 η Διακοινοβουλευτική Ένωση, που αποτελεί τον μεγαλύτερο διεθνή κοινοβουλευτικό 
οργανισμό παγκοσμίως και η οποία προάγει την κοινοβουλευτική διπλωματία παρέχοντας στήριξη στα 
κοινοβούλια και τους βουλευτές, ώστε να προωθήσουν την ειρήνη, τη δημοκρατία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Παράλληλα, η Διακοινοβουλευτική Ένωση αναπτύσσει στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ, ιδίως σε θέματα που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια και την αειφορία.  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι μέλος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1978 συμμετέχοντας 
σε όλες τις διακοινοβουλευτικές διασκέψεις και σε ειδικά συνέδρια για θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος με 
τετραμελή αντιπροσωπία, η οποία απαρτίζεται βάσει σχετικού κανονισμού της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από 
βουλευτές και των δύο φύλων. 

 Σε μια εποχή διεθνών πολιτικών ανακατατάξεων, οικονομικής αστάθειας και συνακόλουθα αύξησης του 
δημοκρατικού ελλείμματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων καθίσταται εξαιρετικά 
σημαντικός ως προς τη διαμόρφωση πολιτικών που θα δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες για αξιοπρεπή 
διαβίωση και ευημερία.  Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην εν γένει 
δημόσια διαβούλευση που θα ενδυναμώσει τη λειτουργία της συμμετοχικής δημοκρατίας και συνακόλουθα την 
καλλιέργεια εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και την πολιτεία επιβάλλεται να καταστεί ο ύψιστος 
στόχος για κάθε κοινοβούλιο.  

 Παρακαλείται τώρα ο γραμματεύς να αναγνώσει τις αναφορές στις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. 

 Κύριε γραμματεύ, έχεις τον λόγο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 16 και 17 Ιουνίου ο κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχε, εκπροσωπώντας την Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην 131η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία 
μέσω του Δικαίου (Επιτροπή της Βενετίας) στη Βενετία.  Κατά τη συνεδρία συζητήθηκαν τρόποι βέλτιστης 
συνεργασίας και αξιοποίησης από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης των 
Γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής της Βενετίας.  

 Μεταξύ της 20ής και της 24ης Ιουνίου ο κ. Νίκος Τορναρίτης ως επικεφαλής, ο κ. Γιώργος Λουκαΐδης, η κ. 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και o κ. Κωστής Ευσταθίου συμμετείχαν στις εργασίες του 3ου Μέρους της Συνόδου 2022 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο.  Στο πλαίσιο των εργασιών 
της ολομέλειας εγκρίθηκε ομόφωνα έκθεση και ψήφισμα του κ. Λουκαΐδη για την τήρηση των υποχρεώσεων και 
δεσμεύσεων της Μάλτας έναντι του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Στην έκθεση και στο ψήφισμα γίνεται μια εκτενής 
αξιολόγηση των πρόσφατων δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα και περιλαμβάνονται συστάσεις για 
τρόπους καλύτερης αντιμετώπισης των εναπομεινασών προκλήσεων.  

 Ο κ. Τορναρίτης κατέθεσε γραπτή ερώτηση στον Ιρλανδό Υπουργό Εξωτερικών και Άμυνας αναφορικά 
με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η Ιρλανδία, που προεδρεύει της Επιτροπής Υπουργών, για να 
στηρίξει τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς επίλυση του κυπριακού προβλήματος 
και για να ασκηθεί πίεση προς την Τουρκία, ώστε να εγκαταλείψει τις παράνομες ενέργειές της εις βάρος της 
Κύπρου και του λαού της.   

 Επίσης, ο κ. Λουκαΐδης εκ μέρους της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Αριστεράς απηύθυνε ερώτηση 
στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναφορικά με την προάσπιση των 
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εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη όπως αυτά απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική 
Χάρτα, ειδικότερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.  

 Εξάλλου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνέλευσης τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας 
παρακάθισαν σε πρόγευμα εργασίας με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά το οποίο συζητήθηκαν 
επίκαιρα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.  

 Επίσης, οι Κύπριοι βουλευτές συμμετείχαν με παρεμβάσεις τους σε συζητήσεις στην ολομέλεια.  Σε 
συζήτηση για τις πρόσφατες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη ο κ. Τορναρίτης στηλίτευσε 
την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, προτρέποντας τα κράτη μέλη του οργανισμού να επιδείξουν την ίδια 
αποφασιστικότητα έναντι παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου από όπου και αν προέρχονται.  Για το ίδιο θέμα η 
κ. Ερωτοκρίτου, αφού κατέρριψε τους ισχυρισμούς Τούρκων βουλευτών για δήθεν απομόνωση της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας, τόνισε ότι είναι η Τουρκία με τις παράνομες ενέργειές της που παρεμποδίζει τη 
λύση του κυπριακού προβλήματος.  Η κ. Ερωτοκρίτου αναφέρθηκε στις κυριότερες προκλήσεις ασφάλειας, 
υπογραμμίζοντας την ανάγκη τήρησης της διεθνούς νομιμότητας ως βασικής προϋπόθεσης για τη σταθερότητα, 
την ανάπτυξη και την ευημερία των κρατών.  

 Εξάλλου, σε συζήτηση με θέμα τη συμβολή των πολιτικών κομμάτων στην εξάλειψη του ρατσισμού και 
στην προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και της συμμετοχικότητας ο κ. Λουκαΐδης εξέφρασε ανησυχία για την 
επανεμφάνιση της ρητορικής που θεωρεί τους μετανάστες βάρος και απειλή για τις κοινωνίες και επισήμανε ότι 
η αναθεωρημένη Χάρτα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων για την εξάλειψη του ρατσισμού πρέπει να 
εφαρμοστεί από όλα τα δημοκρατικά κόμματα.  Για το ίδιο θέμα η κ. Ερωτοκρίτου σημείωσε ότι τα πολιτικά 
κόμματα και ειδικότερα οι οργανώσεις νεολαίας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού, προάγοντας τις αρχές της συμμετοχικότητας, της ισότητας 
και της πολυπολιτισμικότητας.  

 Επίσης, σε συζήτηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση του αντισημιτισμού στην Ευρώπη η κ. 
Ερωτοκρίτου τόνισε ότι ο αντισημιτισμός αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
φαινόμενο επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Υπογράμμισε δε τη σημασία στήριξης των εβραϊκών κοινοτήτων στην 
Ευρώπη και την ανάγκη διατήρησης και διδασκαλίας της μνήμης του Ολοκαυτώματος. 

 Ο κ. Ευσταθίου μίλησε εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας για το θέμα του ελέγχου της διαδικτυακής 
επικοινωνίας και την ανάγκη διασφάλισης του πλουραλισμού των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της ελευθερίας 
της πληροφόρησης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  Ο κ. Ευσταθίου επισήμανε ότι η χειραγώγηση της γνώσης 
από λίγες αλλά συνάμα πανίσχυρες εταιρείες παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών καθιστούν απαραίτητο τον 
αποτελεσματικό έλεγχό τους.  

 Στις 27 Ιουνίου ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
κ. Χάρης Γεωργιάδης συμμετείχε σε διαδικτυακή διακοινοβουλευτική συνάντηση, που διοργάνωσε η Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα «Πολιτική Διεύρυνσης την Επόμενη Μέρα της 
Ρωσικής Εισβολής στην Ουκρανία».  Κύριος ομιλητής ήταν ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γειτονία και τη 
Διεύρυνση κ. Olivér Várhelyi και συμμετέχοντες μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων 
και των κοινοβουλίων υποψηφίων και δυνάμει υποψηφίων χωρών προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Στην παρέμβασή του ο κ. Γεωργιάδης χαιρέτισε την απόφαση για παραχώρηση καθεστώτος υποψήφιας 
για ένταξη χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία και για προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της Γεωργίας και 
απηύθυνε μήνυμα ενθάρρυνσης στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ώστε να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους 
πορεία.  Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η δέσμευση των υποψήφιων για ένταξη χωρών στις ευρωπαϊκές αρχές 
και αξίες αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξή τους και τόνισε ότι χώρες οι οποίες δε σέβονται το Διεθνές Δίκαιο 
και καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κυριαρχία γειτονικών τους χωρών, που είναι πλήρη μέλη της 
Ένωσης, πρέπει να αποκλειστούν από την πολιτική διεύρυνσης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου. 

 Τώρα προχωρούμε με το Κεφάλαιο Δεύτερο, που είναι η κατάθεση νομοσχέδιων και εγγράφων, επειδή 
υπάρχει μια πρόταση νόμου η οποία θα κατατεθεί σήμερα και για την οποία υπάρχει η εισήγηση να κηρυχθεί 
επείγουσα και να ψηφιστεί σήμερα.  Η πρόταση νόμου τιτλοφορείται «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος 
(Αρ. 7) του 2022». 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση στην κατάθεση; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση, η πρόταση νόμου κατατίθεται, κηρύσσεται επείγουσα και 
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παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή, που είναι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, με την παράκληση όπως αυτή συνέλθει, για να μελετήσει το θέμα και να ετοιμάσει 
τη σχετική έκθεση. 

 Τα υπόλοιπα προτεινόμενα νομοσχέδια και προτάσεις νόμου κατατίθενται και παραπέμπονται στις 
αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο που ήδη έχει διανεμηθεί σε όλους σας. 

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.113-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

2.  Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.114-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

3.  Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων 
Ανακριτικών Εξουσιών (Υπό Κάλυψη 
Αστυνομικοί) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.115-2022). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως  

4.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.116-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

5.  Ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.117-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  

6.  Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου 
Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 
2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.118-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

7.  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής Σχετικά με την 
Επιβολή Περιορισμών στις Εισαγωγές σε 
Κατηγορίες Αρχαιολογικού και 
Εθνολογικού Υλικού της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.119-2022). 

Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

8.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.120-2022). 

Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

9.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.121-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

10.  Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.122-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 
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11.  Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του 
Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.056-2022). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού  

12.  Οι περί Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
Μέση Εκπαίδευση - Θέση Καθηγητή 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.057-2022). 

Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως  

13.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.058-2022). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

14.  Οικονομικές Καταστάσεις Παγκύπριας 
Ένωσης Προσφύγων για το έτος 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.07.014.001). 

Υπουργό Εσωτερικών Όλους τους βουλευτές 

Επανακατάθεση 
15.  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση 
Οικονόμου Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.033-2022). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

16.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.035-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού 

17.  Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του 
Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση 
Συμπράξεων κατά Παράβαση του 
άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 
101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς 
Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.036-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

18.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά 
Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.037-2022). 

Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

19.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Ακαδημία Επαγγελμάτων 
Φιλοξενίας Κύπρου) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.038-2022). 

Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού,  
Αθλητισμού και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

20.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα 
Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.039-2022). 

Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

21.  Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας - Θέση Ανώτερου Τεχνικού 
Μηχανικού 
Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.040-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

Σχέδιο ψηφίσματος Κατάθεση από Παραπομπή σε 
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Αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας.  
(Αρ. Φακ. 23.10.001). 

Κοινοβουλευτική ομάδα του 
Δημοκρατικού Κόμματος 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από Παραπομπή σε 

1.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 
6) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.116-2022). 

Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της 
Δημοκρατικής Παράταξης-
Συνεργασία Δημοκρατικών 
Δυνάμεων 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

2.  Ο περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού 
Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων 
Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και 
Υποχρεώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.117-2022). 

Γιώργο Κουκουμά, Αντρέα 
Καυκαλιά, Χρίστο Χριστοφίδη 
και Χρίστο Χριστόφια εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

3.  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.118-2022). 

Ανδρέα Αποστόλου εκ μέρους 
του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, παρακαλώ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενημερώνουμε το σώμα ότι καταθέσαμε σχέδιο ψηφίσματος 
καταδίκης του κλιμακούμενου τουρκικού αναθεωρητισμού με την παράκληση όπως συζητηθεί στην αμέσως 
επόμενη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών, ούτως ώστε να μπορέσει να τεθεί ενώπιον της 
ολομέλειας στην τελευταία συνεδρία του σώματος στις 14 Ιουλίου 2022. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Ο κ. Θεοπέμπτου;  Κύριε Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Είναι και δική μας παράκληση όπως το ψήφισμα που έχουμε καταθέσει για τους Κούρδους, αν μπορεί η 
Επιτροπή Εξωτερικών επίσης να το συζητήσει, για να το ψηφίσουμε, ιδιαίτερα τούτη την εποχή που συμβαίνουν 
τούτα τα θέματα ούλλα, τα προβλήματα στην περιοχή, πριν κλείσει η Βουλή. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, και τα δύο ψηφίσματα παραπέμπονται στην επιτροπή Εξωτερικών.  Αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχει 
οποιαδήποτε ένσταση και ως εκ τούτου προχωρούμε.  Πολύ ωραία! 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούμε τώρα στο Κεφάλαιο Πρώτο της ημερήσιας διάταξης, που είναι 
η νομοθετική εργασία.  Όλες οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το πρώτο θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων 
στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».  Είναι 
πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας Ορφανίδου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση 
Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος. 

 Αντιλαμβάνομαι θα ζητηθεί αναβολή σε τούντο θέμα; 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
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 Όπως έχουμε συζητήσει τζιαι στη Σύσκεψη των Αρχηγών, επειδή έχει κατατεθειμένο κυβερνητικό 
νομοσχέδιο για το ίδιο θέμα τζιαι επειδή το θέμα έσιει παραπεμφθεί στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών για την ερχόμενη Δευτέρα, εισηγούμαστε να αναβληθεί η συζήτηση, ώστε να έρθουμε με 
ολοκληρωμένο τρόπο να δούμε το ζήτημα, πριν να κλείσει εν πάση περιπτώσει η Βουλή των Αντιπροσώπων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, είναι ομόφωνο ότι αναβάλλεται το θέμα. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ και προχωρούμε τώρα στα θέματα με τους αριθμούς 2, 3 και 4, που έχουν κοινή 
έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021», 
«Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021» και «Οι περί 
Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και Προέγκριση 
Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 2 είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να 
υιοθετηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στον 
τομέα της διασυνοριακής τιμολόγησης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο Δράσης κατά της Διάβρωσης της 
Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών [Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)]» του εν λόγω 
οργανισμού. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 3 είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, 
ώστε να υιοθετηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) στον τομέα της διασυνοριακής τιμολόγησης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο Δράσης κατά της 
Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών [Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)]» του 
εν λόγω οργανισμού. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 4 είναι η θέσπιση κανονισμών για την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στον τομέα της διασυνοριακής τιμολόγησης, 
οι οποίες περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο Δράσης κατά της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς 
Κερδών [Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)]» του εν λόγω οργανισμού. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια και 
τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Σωτήρης Ιωάννου 

  Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

  Σάβια Ορφανίδου  Μη μέλη της επιτροπής: 
  Άριστος Δαμιανού  Σταύρος Παπαδούρης 

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τα νομοσχέδια και τους 
κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν 
στις 9, 23 και 30 Μαΐου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης των νομοσχεδίων και των κανονισμών παρευρέθηκε επίσης ο 
βουλευτής κ. Ηλίας Μυριάνθους.  

 Σκοπός των σχεδίων νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος είναι η εισαγωγή ρυθμίσεων στην εθνική 
νομοθεσία, ώστε να υιοθετηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στον τομέα της διασυνοριακής τιμολόγησης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο Δράσης 
κατά της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών [Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS)]» του εν λόγω οργανισμού. 

 Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμου, ώστε: 
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1.  να επανακαθορισθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εταιρεία θεωρείται συνδεδεμένη με άλλη εταιρεία ή 
με άλλο πρόσωπο, καθώς και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα μεταξύ 
τους σε σχέση με εταιρεία στην οποία κατέχουν δικαιώματα ψήφου ή μετοχικό κεφάλαιο ή μερίδιο επί του 
εισοδήματός της, 

2. να εισαχθεί πρόνοια για την τιμολόγηση των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων στη βάση 
των οδηγιών του ΟΟΣΑ αναφορικά με τις τιμές τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών για πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και φορολογικές διοικήσεις, 

3. να εισαχθεί η έννοια της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (Advanced Pricing 
Arrangement) και  

4.  να εισαχθεί πρόνοια για την έκδοση κανονισμών που να ρυθμίζουν ειδικότερα ζητήματα σε σχέση με την 
εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών του ΟΟΣΑ, τα οποία αφορούν στην τήρηση Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών, στην υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και στην προέγκριση 
μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης διασυνοριακών συναλλαγών. 

 Με το δεύτερο νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
Νόμου, ώστε να επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή 
υποβολής ανακριβούς ή ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών 
Ενδοομιλικών Συναλλαγών.  

 Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 33(7) και 33Γ(2) του 
πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, σκοπείται η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει επιμέρους 
ζητήματα που αφορούν στην τεκμηρίωση της τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών, καθώς και στην εκ των 
προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης διασυνοριακών συναλλαγών.   

 Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1.  Την υποχρέωση των συνδεδεμένων προσώπων να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών 
Συναλλαγών, ο οποίος τίθεται στη διάθεση του Τμήματος Φορολογίας, εφόσον αυτό ζητηθεί, εντός 
καθορισμένης προθεσμίας, όπως και της υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών μαζί με τη 
φορολογική τους δήλωση.  

2.  Τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόσωπα απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου 
Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών. 

3.  Τη δυνατότητα υποβολής στον Έφορο Φορολογίας από συνδεδεμένα πρόσωπα αίτησης προέγκρισης 
μεθοδολογίας τιμολόγησης διασυνοριακών συναλλαγών, καθώς και τη διαδικασία έκδοσης απόφασης 
από τον Έφορο Φορολογίας τόσο για την εν λόγω προέγκριση όσο και για την αναθεώρηση, ανάκληση 
και ακύρωσή της.  

4. Την παραχώρηση δυνατότητας στον Έφορο Φορολογίας να καθορίζει και εξειδικεύει με γνωστοποίησή 
του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το ακριβές περιεχόμενο και τα στοιχεία 
του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, 
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εν λόγω φάκελοι θεωρούνται μη πλήρεις ή μη επαρκείς, καθώς και άλλα 
σχετικά ζητήματα. 

5.  Την παραχώρηση εξουσίας στον Έφορο Φορολογίας να καθορίζει με απόφασή του ειδικότερα ζητήματα 
που αφορούν στη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας τιμολόγησης διασυνοριακών συναλλαγών 
μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων, καθώς και αναθεώρησης, ανάκλησης και ακύρωσης της εν λόγω 
προέγκρισης, στο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας τιμολόγησης διασυνοριακών 
συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων, στη διαδικασία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές 
άλλων εμπλεκόμενων κρατών, καθώς και άλλα σχετικά ζητήματα. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δημιουργούνται σαφή πρότυπα καθοδήγησης των ενδοομιλικών 
συναλλαγών μέσω κανόνων τεκμηρίωσης της τιμολόγησης των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων 
προσώπων, καθώς και η νομική βάση για τη συνομολόγηση συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης.  

2. Οι κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικής τιμολόγησης χρησιμοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς και 
αφορούν στον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη διενέργεια τέτοιων συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης συναλλαγών εντός ομίλων εταιρειών που ενδεχομένως να 
βρίσκονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την κατανομή κερδών σε εταιρείες 
ομίλου εταιρειών που ενδεχομένως να βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη. 

3. Οι εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων με βάση την «Αρχή των 
Ίσων Αποστάσεων», όπως αυτή διατυπώνεται στην Πρότυπη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 
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του ΟΟΣΑ, πρέπει να τιμολογούνται ως εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις να είναι εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ 
τους σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνθήκες.  

4. Η «Αρχή των Ίσων Αποστάσεων» αποτελεί πρακτικό και ισορροπημένο πρότυπο για τις φορολογικές 
αρχές και για τους φορολογουμένους, καθότι χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των τιμών μεταφοράς 
μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, όπως και για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.   

 Στο στάδιο της επί της αρχής συζήτησης των προτεινόμενων σχεδίων νόμου οι εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου δήλωσαν ότι το προτεινόμενο 
φορολογικό πλαίσιο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθότι με την εισαγωγή των κανόνων τεκμηρίωσης 
τιμολόγησης των συναλλαγών των συνδεδεμένων προσώπων διασφαλίζεται ότι η τιμολόγηση θα 
πραγματοποιείται στη βάση της «Αρχής των Ίσων Αποστάσεων».   

 Οι ίδιοι εκπρόσωποι, αναλύοντας περαιτέρω τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, δήλωσαν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα:  

1. Η υποχρέωση εφαρμογής της «Αρχής των Ίσων Αποστάσεων» αφορά συνδεδεμένα πρόσωπα με 
ελάχιστη συμμετοχή/εξάρτηση ως προς το μετοχικό κεφαλαίο ή τα δικαιώματα ψήφου ή το δικαίωμα σε 
μερίδιο εισοδήματος, σε ποσοστό ύψους 25%. 

2. Πρόσωπα θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στον Έφορο Φορολογίας για την προέγκριση της 
μεθοδολογίας τιμολόγησης των συναλλαγών τους με συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα.  

3. Τα συνδεδεμένα πρόσωπα θα έχουν υποχρέωση να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών, ο οποίος 
διαχωρίζεται σε βασικό και κυπριακό φάκελο, για τις ενδοομιλικές τους συναλλαγές.   

4. Η υποχρέωση τήρησης κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών θα αφορά 
μόνο στις περιπτώσεις που η αξία των συναλλαγών, ανά κατηγορία, υπερβαίνει συνολικά τις €750.000.   

 Οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων 
ρυθμίσεων, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημαντικότητα αυτών. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης των σχεδίων νόμου μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις 
αναφορικά με τη διασφάλιση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
των προτεινόμενων ρυθμίσεων, καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

 Σε σχέση  με τα τεθέντα ζητήματα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος 
Φορολογίας δήλωσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διατηρούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου και διασφαλίζεται 
η πάταξη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών από την Κύπρο σε άλλα 
κράτη. 

2. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να καταστήσουν την Κύπρο πιο ανταγωνιστική ως διεθνές 
επιχειρηματικό κέντρο, καθότι θα παρέχεται βεβαιότητα στους φορολογουμένους και στους επενδυτές σε 
ό,τι αφορά το ύψος των φορολογικών τους υποχρεώσεων, αφού η ορθότητα της τιμολόγησης των 
συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων δε θα μπορεί να αμφισβητείται εύκολα από τις 
φορολογικές αρχές της Κύπρου, όπως και άλλων κρατών. 

3. Η εξέταση από το Τμήμα Φορολογίας της ορθότητας της τιμολόγησης συναλλαγών συνδεδεμένων 
προσώπων θα αφορά τόσο τις εγχώριες όσο και τις διασυνοριακές συναλλαγές, ώστε να αποφεύγεται η 
χειραγώγησή τους κατά τρόπο με τον οποίο να μειώνεται η συνολική φορολογική υποχρέωση ενός ομίλου 
εταιρειών ή των τελικών μετόχων στους οποίους ανήκουν τα συνδεδεμένα πρόσωπα. 

4. Η προέγκριση μεθοδολογίας τιμολόγησης συναλλαγών συνδεδεμένων προσώπων παρέχει στους 
φορολογουμένους τη δυνατότητα εξασφάλισης εκ των προτέρων συμφωνίας για την τιμολόγηση των 
συναλλαγών τους με συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα τόσο με τη φορολογική αρχή της Κύπρου όσο και 
με φορολογικές αρχές άλλων κρατών στα οποία πραγματοποιούν συναλλαγές με τα συνδεδεμένα 
πρόσωπα.  Η εν λόγω πρακτική παρέχει ασφάλεια τόσο στις φορολογικές αρχές όσο και στους επενδυτές 
και στους φορολογουμένους ως προς τον φορολογικό χειρισμό των συναλλαγών τους με συνδεδεμένα 
πρόσωπα. 

 Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης των σχεδίων νόμου οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών 
ενημέρωσαν την επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης επιμέρους προνοιών αυτών τόσο για σκοπούς 
σαφήνειας και ορθότερης απόδοσης των σκοπών και των επιδιώξεων των σχεδίων νόμου όσο και για 
νομοτεχνικούς σκοπούς.   

 Σύμφωνα με τα πιο πάνω, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής αναθεωρημένα 
κείμενα σχεδίων νόμου στις 16 και 24 Μαΐου 2022, τα οποία έφεραν τη σύμφωνη γνώμη τόσο των εκπροσώπων 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας όσο και του ΣΕΛΚ.    



2282 

 Ειδικότερα, στα κείμενα των σχεδίων νόμου έχουν επέλθει μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Υιοθέτηση του όρου «ελεγχόμενες συναλλαγές» αντί του όρου «ενδοομιλικές συναλλαγές», ώστε να 
καθορίζεται ορθότερα ότι το πλαίσιο εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων αφορά συναλλαγές 
μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων, περιλαμβανομένων και φυσικών προσώπων, και να διασαφηνίζεται 
ότι το πλαίσιο δεν περιορίζεται σε ενδοομιλικές συναλλαγές. 

2. Διεύρυνση του πλαισίου υποχρέωσης τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, 
καθώς και αναθεώρηση της προθεσμίας για την ετοιμασία του εν λόγω φακέλου. 

3. Διεύρυνση του πλαισίου των συναλλαγών συνδεμένων προσώπων για τις οποίες δύναται να υποβάλλεται 
αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας τιμολόγησης.  

4. Εισαγωγή πρόνοιας για τον καθορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο τελών σε σχέση με την έκδοση από 
τον Έφορο Φορολογίας προέγκρισης μεθοδολογίας τιμολόγησης ελεγχόμενων συναλλαγών.  

5. Αναθεώρηση του τρόπου επιβολής διοικητικών προστίμων, ώστε αυτά να επιβάλλονται αναλογικά τόσο 
στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής στον Έφορο Φορολογίας Συνοπτικού 
Πίνακα Πληροφοριών όσο και στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση τήρησης Φακέλου 
Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών. 

6. Τροποποίηση του τίτλου των προτεινόμενων κανονισμών, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και Προέγκριση 
Μεθοδολογίας Τιμολόγησης Ελεγχόμενων Συναλλαγών) Κανονισμοί του 2022». 

 Σημειώνεται ότι κατά τον νομοτεχνικό έλεγχο των σχεδίων νόμου επήλθαν επί των κειμένων αυτών 
περαιτέρω τροποποιήσεις για σκοπούς διασαφήνισης και νομοτεχνικής βελτίωσης των προνοιών τους.    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των σχεδίων νόμου όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί κατά τη 
συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021. 

2. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 

3. Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και 
Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε αγορεύσεις επί θέματος αρχής; 

 Άρα, δεν υπάρχουν αγορεύσεις. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 2 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 33 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 33Γ.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 44A του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 6. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε για τα άρθρα, παρακαλώ. 

 Κύριε Γεωργίου, ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τρεις, κύριε Πρόεδρε.  Σαράντα τρεις ψήφοι υπέρ, ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ομόφωνα, με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 μέχρι 6 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ να ψηφίσουμε επί του συνόλου του νομοσχεδίου. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Όχι, κύριε, είναι όπως είναι καταγεγραμμένα, όπως είναι το ηλεκτρονικό σύστημα, αγαπητέ συνάδελφε.  
Οι γραμματείς έχουν απαίτηση να καταγράφονται όλα ανελλιπώς και για τα πρακτικά και για την ιστορία.  Ως εκ 
τούτου, δε θα ψηφίζουμε συνολικά. 

 Ψηφίστε, παρακαλώ. 

 Να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα, αγαπητέ κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα, κύριε Πρόεδρε.  Σαράντα ψήφοι υπέρ, ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Ομόφωνα, με σαράντα ψήφους υπέρ, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 3 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 50Ζ.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε για τα άρθρα, παρακαλώ. 

 Κύριε Γεωργίου, ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα, κύριε Πρόεδρε.  Σαράντα ψήφοι υπέρ, ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ομόφωνα, με σαράντα ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
5) Νόμος του 2022.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ να ψηφίσουμε επί του συνόλου του νομοσχεδίου. 

 Κύριε Γεωργίου, ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα, κύριε Πρόεδρε.  Σαράντα ψήφοι υπέρ, ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Ομόφωνα, με σαράντα ψήφους υπέρ, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Ψηφίστε για τους κανονισμούς, παρακαλώ. 

 Για τους κανονισμούς πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  Για το υπ’ αριθμόν 4, για τους κανονισμούς. 

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 



2284 

 Παρόντες τριάντα οκτώ, κύριε Πρόεδρε.  Τριάντα οκτώ ψήφοι υπέρ, ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Άρα, οι κανονισμοί εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τώρα αισίως προχωρούμε στο πέμπτο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματέας να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη 
και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 
82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 
2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012» και εισαγωγή προνοιών για την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2021»  

Παρόντες: 
 Χρύσης Παντελίδης, αναπλ. πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά  Ηλίας Μυριάνθους  

 Σάβια Ορφανίδου  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Άριστος Δαμιανού  Μη μέλη της επιτροπής: 
 Αντρέας Καυκαλιάς  Σταύρος Παπαδούρης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαρτίου και στις 6 και 20 Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Αρχής Εξυγίανσης και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.  Η Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
(ΚΣΕΠΕΥ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης η πρόεδρος της επιτροπής κ. 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, 
για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 
2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των 
Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012».  
Προτείνεται επίσης η εισαγωγή προνοιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας. 

 Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εναρμονίζεται η ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με τα 
ακόλουθα:  

1. Την αντιμετώπιση εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης ομίλου, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ερμηνεία της 
περιόδου συμβιβασμού του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. 

2. Την ανανέωση της θητείας του ειδικού διαχειριστή. 

3. Τη χρήση της αποτίμησης που πραγματοποιείται για σκοπούς εξυγίανσης κατά την άσκηση του 
δικαιώματος αμφισβήτησης μέτρων εξυγίανσης. 
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4. Το δικαίωμα της αρχής εξυγίανσης να ζητά την αναστολή δικαστικών ενεργειών ή διαδικασιών στις οποίες 
είναι ή καθίσταται διάδικος το ίδρυμα υπό εξυγίανση. 

 Περαιτέρω, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις για αποτελεσματική εφαρμογή της 
βασικής νομοθεσίας σε σχέση με τα ακόλουθα. 

1. Την αποσαφήνιση της δυνατότητας έκδοσης οδηγιών ή διαταγμάτων από την αρχή εξυγίανσης για 
σκοπούς καθορισμού της ακολουθίας απομείωσης ή μετατροπής υποχρεώσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. 

2. Τη διασφάλιση της πρόσβασης της αρχής εξυγίανσης σε στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα 
για την κατάρτιση και ενημέρωση σχεδίων εξυγίανσης, καθώς και την αξιολόγηση της δυνατότητας 
εξυγίανσης ιδρύματος. 

3. Τη διαγραφή της επιφύλαξης για εφαρμογή διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου κατά την 
εφαρμογή του μέτρου πώλησης εργασιών σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα. 

4. Την ορθότερη διατύπωση των διαδικαστικών υποχρεώσεων για τη λήψη μέτρων εξυγίανσης.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι σχετικό 
με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις νομοσχέδιο είχε κατατεθεί σε προηγούμενη σύνοδο της Βουλής και 
καταψηφίστηκε από την ολομέλεια του σώματος στις 12 Νοεμβρίου 2020.  Ωστόσο, κατόπιν διαπίστωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ύπαρξη κενών στην εθνική νομοθεσία σε σχέση με αναφορές που περιλαμβάνονται 
στην Οδηγία 2014/59/ΕΕ και σχετικής υπόδειξης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, το Υπουργείο 
Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή το υπό αναφορά νομοσχέδιο για σκοπούς συμμόρφωσης και ορθότερης 
εναρμόνισης.  

 Όπως η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Η δυνατότητα της Αρχής Εξυγίανσης να εκδίδει οδηγίες, διατάγματα και εγκυκλίους αφενός για την 
εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων 
και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο 
πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010» και αφετέρου για την ακολουθία απομείωσης ή μετατροπής 
υποχρεώσεων σε περιπτώσεις πιστωτών με την ίδια σειρά προτεραιότητας. 

2. Η υποχρέωση της Αρχής Εξυγίανσης για ταυτόχρονη εκτίμηση της δυνατότητας εξυγίανσης ομίλου και 
κατάρτισης σχεδίου εξυγίανσης ομίλου. 

3. Η υποχρέωση παροχής στοιχείων στην Αρχή Εξυγίανσης από άλλες αρχές για σκοπούς κατάρτισης και 
επικαιροποίησης σχεδίων εξυγίανσης.  

4. Η δυνατότητα της Αρχής Εξυγίανσης να ανανεώνει κατ’ εξαίρεση τη θητεία του  ειδικού διαχειριστή 
ιδρύματος υπό εξυγίανση, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι 
προϋποθέσεις διορισμού του. 

5. Η τροποποίηση του καταλόγου των αρχών με τις οποίες η Αρχή Εξυγίανσης δύναται να ανταλλάσσει 
πληροφορίες για σκοπούς σχεδιασμού ή εκτέλεσης πράξης εξυγίανσης.  

6. Οι προϋποθέσεις αναστολής διαδικασίας αίτησης εκκαθάρισης που καταχωρείται στο δικαστήριο από την 
αρμόδια εποπτική αρχή ιδρύματος υπό εξυγίανση ή ιδρύματος για το οποίο διαπιστώνεται ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις εξυγίανσης.  

7. Η δυνατότητα της Αρχής Εξυγίανσης να αιτείται από το δικαστήριο για σκοπούς αποτελεσματικότερης 
εφαρμογής των μέτρων και των εξουσιών εξυγίανσης την αναστολή έκδοσης αποφάσεων για κατάλληλο 
χρόνο σε δικαστικές διαδικασίες στις οποίες είναι ή καθίσταται διάδικος το ίδρυμα υπό εξυγίανση. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου η ίδια αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή για 
εξελίξεις που έχουν σημειωθεί και αφορούν στο καθεστώς συγκεκριμένων πιστωτικών ιδρυμάτων στο διάστημα 
που μεσολάβησε μεταξύ της καταψήφισης από την ολομέλεια της Βουλής του προηγούμενου νομοσχεδίου και 
της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου.  Περαιτέρω, επισήμανε την ανάγκη τροποποίησής του υπό 
αναφορά νομοσχεδίου, ώστε να επέλθουν σε αυτό μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις για σκοπούς 
διασαφήνισης επιμέρους προνοιών του.  

 Ως εκ τούτου, το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής στις 24 Μαΐου 2022 
αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.  

 Οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου συμφώνησαν 
με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του κειμένου του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 
κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Έχουμε αγορεύσεις επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν αγορεύσεις. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου τότε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 48 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 51 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 52 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση τίτλου του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 63 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 65 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του άρθρου 68 του βασικού νόμου.  Άρθρο 16. 

 Τροποποίηση του άρθρου 69 του βασικού νόμου.  Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση του άρθρου 70 του βασικού νόμου.  Άρθρο 18. 

 Τροποποίηση του άρθρου 71 του βασικού νόμου.  Άρθρο 19. 

 Τροποποίηση του άρθρου 72 του βασικού νόμου.  Άρθρο 20. 

 Τροποποίηση του άρθρου 73 του βασικού νόμου.  Άρθρο 21. 

 Τροποποίηση του άρθρου 76 του βασικού νόμου.  Άρθρο 22. 

 Τροποποίηση του άρθρου 78 του βασικού νόμου.  Άρθρο 23. 

 Τροποποίηση του άρθρου 83 του βασικού νόμου.  Άρθρο 24. 

 Τροποποίηση του άρθρου 85 του βασικού νόμου.  Άρθρο 25. 

 Τροποποίηση του άρθρου 87 του βασικού νόμου.  Άρθρο 26. 

 Τροποποίηση του άρθρου 88 του βασικού νόμου.  Άρθρο 27. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ, για τα άρθρα. 

 Να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα εννέα, κύριε Πρόεδρε.  Είκοσι επτά ψήφοι υπέρ, δεκαεννέα ψήφοι εναντίον και τρεις 
αποχές. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι επτά ψήφους υπέρ, δεκαεννέα ψήφους εναντίον και τρεις αποχές, τα άρθρα 1 μέχρι 27 
εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ, για το σύνολο του νομοσχεδίου. 

 Να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες πενήντα, κύριε Πρόεδρε.  Είκοσι οκτώ ψήφοι υπέρ, δεκαοκτώ ψήφοι εναντίον και τέσσερις 
αποχές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, δεκαοκτώ ψήφους εναντίον και τέσσερις αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται 
σε νόμο. 

 Τώρα αισίως προχωρούμε στο έκτο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 
Νόμος (Αρ. 2) του 2022». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών 
πιστώσεων ύψους €171.852.323 και χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών 
για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 
2022 είναι ανεπαρκής. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2022» 

Παρόντες: 
 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

  Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 
  Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

  Αντρέας Καυκαλιάς  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Ιουνίου 2022.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της 
επιτροπής παρευρέθηκαν ο Γενικός Ελεγκτής, ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου 
υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργείου 
Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 Σημειώνεται ότι στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκε επίσης το μέλος της κ. Χρύσης 
 

 Υπέρ:   ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 
   Εναντίον: ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Παύλος Μυλωνάς (ΔΗΚΟ), ΕΛΑΜ. 
   Αποχές: ΚΣ ΕΔΕΚ. 



2288 

Παντελίδης.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €171.852.323 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς 
υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που 
περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό για το έτος 2022 είναι ανεπαρκής.  

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, πέραν των συμπληρωματικών 
πιστώσεων που περιλήφθηκαν στον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2022 για 
σκοπούς κάλυψης έκτακτων αναγκών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων τόσο της 
πανδημίας του κορωνοϊού όσο και του πολέμου στην Ουκρανία, προέκυψαν πρόσθετες ανάγκες για τις οποίες 
δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποδεκτές εξοικονομήσεις, αλλά ούτε είναι δυνατή η μεταφορά ισόποσων πιστώσεων 
από το Κεφάλαιο «Μη προβλεπόμενες ανάγκες και αποθεματικό» για την κάλυψή τους.  Ως εκ τούτου, οι 
απαιτούμενες πιστώσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με την ψήφιση συμπληρωματικού προϋπολογισμού.      

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κυριότερες απαιτούμενες πρόσθετες 
πιστώσεις αφορούν στα ακόλουθα: 

1. Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης (€52,8 εκατομ.). 

2. Αγορά ύδατος (€36 εκατομ.). 

3. Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων (€31 εκατομ.). 

4. Συνεισφορά στο Επενδυτικό Ταμείο Χρηματοδότησης Κεφαλαίου (€10 εκατομ.  περίπου). 

5. Ειδικές ανεξάρτητες υπηρεσίες (€6,4 εκατομ.). 

6. Αποπληρωμή δανείου λιμενεργατών (€5,8 εκατομ.). 

7. Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για ολοκλήρωση του σταδίου  Λεμεσού (€4,5 εκατομ.). 

8. Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (€4 εκατομ. 
περίπου). 

9. Εξόφληση καθυστερημένων οφειλών του δήμου Λακατάμειας προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (€3,4 
εκατομ.). 

10. Κοινωνική σύνταξη (€2,98 εκατομ. περίπου). 

11. Επίδομα συνταξιούχων με θητεία κατά την τουρκική εισβολή (€2,6 εκατομ.).  

12. Στεγαστικά προγράμματα προς πρόσφυγες δικαιούχους (€2,5 εκατομ.). 

13. Λειτουργία μονάδων ΟΕΔΑ (€2 εκατομ.). 

14. Παροχή υπηρεσιών νοσηλείας ατόμων/ασθενών με νευρολογικές παθήσεις στο Μέλαθρον Αγωνιστών 
ΕΟΚΑ (€2 εκατομ. περίπου). 

15. Χορηγία για επιδιόρθωση και συντήρηση κατεχόμενων ναών (€1,3 εκατομ.). 

 Περαιτέρω, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται η τροποποίηση του βασικού νόμου για σκοπούς: 

1. μετονομασίας των θέσεων Προέδρου Εμπορικού Δικαστηρίου σε Δικαστή Εμπορικού Δικαστηρίου και η 
δημιουργία δύο νέων θέσεων Δικαστή Ναυτοδικείου, 

2. περίληψης στον κρατικό προϋπολογισμό νέων Κεφαλαίων και των απαιτούμενων πιστώσεων σε σχέση 
με την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και το Υφυπουργείο Πολιτισμού, 

3. ενσωμάτωσης των νέων ονομασιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του 
Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, 

4. μετονομασίας των θέσεων Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Βοηθού Γενικού Ελεγκτή και Βοηθού Γενικού 
Λογιστή σε Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Βοηθό Γενικό Ελεγκτή και Βοηθό Γενικό Λογιστή στη βάση σχετικής 
γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, 

5. δημιουργίας περιορισμένου αριθμού νέων θέσεων για την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του 
κράτους,  

6. περίληψης πρόνοιας για την απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου σε συγκεκριμένα τμήματα,  

7. αύξησης της οροφής του συνολικού αριθμού των μόνιμων και έκτακτων εκπαιδευτικών για τη σχολική 
χρονιά 2022-2023 σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης κατά 337 εκπαιδευτικούς.  

 Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και την εισηγητική έκθεση που 
συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την προτεινόμενη 
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πρόταση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 0,64% του ΑΕΠ. 

 Κατά τη συζήτηση του προτεινόμενου συμπληρωματικού προϋπολογισμού οι αρμόδιοι κυβερνητικοί 
εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή για τις επιμέρους συμπληρωματικές πιστώσεις που περιλαμβάνονται σε 
αυτόν και ανέλυσαν τους ειδικότερους σκοπούς για τους οποίους αυτές θα διατεθούν. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε κυρίως το ζήτημα της 
μετονομασίας των θέσεων του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή και του Βοηθού Γενικού 
Λογιστή σε Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Βοηθό Γενικό Ελεγκτή και Βοηθό Γενικό Λογιστή. 

 Κατά τις συνεδρίες της επιτροπής ο Γενικός Ελεγκτής διαφώνησε με την πρόταση για μετονομασία της 
θέσης του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή και κατ’ επέκταση των υπόλοιπων παρόμοιων θέσεων που αναφέρονται πιο 
πάνω και εξέφρασε τις επιφυλάξεις του κατά πόσο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συγκρούονται με θεμελιώδη 
άρθρα του Συντάγματος.  Σημειώνεται ότι προς υποστήριξη της εν λόγω θέσης κατέθεσε στην επιτροπή σχετικά 
στοιχεία και γνωματεύσεις. 

 Επί του ιδίου ζητήματος ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προέβη σε εκτενή επεξήγηση των 
λόγων για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η προώθηση της προτεινόμενης ρύθμισης, επισημαίνοντας 
παράλληλα ότι με αυτή δε διαφοροποιούνται οι εξουσίες και αρμοδιότητες των εν λόγω αξιωματούχων και δεν 
επηρεάζονται θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος. 

 Σημειώνεται ότι η Νομική Υπηρεσία κατέθεσε τη σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, 
ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, η οποία αφορά στην ονομασία των θέσεων των εν λόγω αξιωματούχων.  

 Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του θέματος, η επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις και ενημέρωση 
αναφορικά με επιμέρους ζητήματα τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων στη στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, στο 
Υφυπουργείο Πολιτισμού, στην αγορά ύδατος, στην αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, στο επίδομα συνταξιούχων με θητεία κατά την τουρκική εισβολή, στην ίδρυση 
ιδιωτικής εταιρείας με αποκλειστικό μέτοχο το κράτος με σκοπό την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς το 
κράτος για τον εκσυγχρονισμό και τη ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας, στην αποπληρωμή του δανείου των 
λιμενεργατών, στο αθλητικό γήπεδο Λεμεσού, στην αγορά φαρμάκων και εμβολίων, στην ανάγκη περαιτέρω 
στήριξης των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας, στην ανάγκη επαναφοράς 
των σχεδίων στήριξης προσώπων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των 
κέντρων αναψυχής, καθώς και στη στελέχωση του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή με γραπτό υπόμνημά του, ημερομηνίας 
25 Ιουνίου, 2022 για τα πιο πάνω τεθέντα ζητήματα.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία!  Εδώ έχουμε και τροπολογίες εκ μέρους του ΑΚΕΛ και του Δημοκρατικού Κόμματος.  Υπάρχει μία 
τροπολογία από τη συνάδελφο Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και τον συνάδελφο Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και δύο τροπολογίες εκ μέρους των αγαπητών 
συναδέλφων Άριστου Δαμιανού, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστοφίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

 Άρα, θα προχωρήσουμε στους ομιλητές επί θέματος αρχής και οι αγορητές θα υποστηρίξουν και τις 
τροπολογίες, αντιλαμβάνομαι. 

 Λοιπόν, οι αγορεύσεις.  Ποιοι θα αγορεύσουν;  Ο κ. Καυκαλιάς;  Καυκαλιάς Αντρέας. 

 Κύριε Καυκαλιά. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Είναι ο πρώτος κανονικός συμπληρωματικός προϋπολογισμός που έχουμε ενώπιόν μας, ο οποίος 
περιλαμβάνει κονδύλια τα οποία αφορούν διάφορους τομείς και ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού.  
Ωστόσο, η βασική μας παρατήρηση είναι ότι και σ’ αυτό τον κανονικό συμπληρωματικό προϋπολογισμό δεν 
υπάρχουν εκείνα τα κονδύλια που κατά τη δική μας την άποψη θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονταν, ούτως ώστε 
το κράτος, η κυβέρνηση, να έρθει με έναν συγκεκριμένο τρόπο να στηρίξει την πραγματική οικονομία και την 
κοινωνία, επαγγελματικές ομάδες οι οποίες, όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε τον 
συμπληρωματικό προϋπολογισμό, έχουν χτυπηθεί αλύπητα από την οικονομική κρίση, ανέμεναν μια στήριξη 
από την κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς ούτε και αυτή τη φορά έρχεται.  Είχαμε δώσει και τότε συγκεκριμένα 
παραδείγματα, όπως ήταν τα κέντρα αναψυχής, φορείς και επαγγελματίες του χώρου, για τον πολιτισμό, οι οποίοι 
ακόμα αναμένουν στήριξη από το κράτος. 
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 Την ίδια ώρα θέλω να πω ότι την πολιτική μας θέση και διαφωνία σ’ ό,τι αφορά στις κυβερνητικές πολιτικές 
την καταθέτουμε και με την αρνητική μας ψήφο κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του κράτους, οπόταν και 
αυτή τη φορά θα κινηθούμε σε ό,τι αφορά στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό όπως και την προηγούμενη 
φορά και με θετική ψήφο. 

 Να σταθώ και στις τροπολογίες μας, κύριε Πρόεδρε.  Λόγω του ότι έχουμε και εμείς διαπιστώσει την 
ανάγκη να τρέξει με ταχύτητα αυτός ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, γιατί υπάρχει ανάγκη.  Έχουμε 
συναινέσει στο να έρθει με μια γρήγορη διαδικασία στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.  Παρ’ όλον τούτου, 
έχουμε κάποια ζητήματα για τα οποία θεωρούμε ότι δεν έχει εξαντληθεί η συζήτηση.  Γι’ αυτό προτείνουμε το 
σταύρωμα δύο συγκεκριμένων κονδυλίων για περαιτέρω εξέταση, γιατί ακριβώς νιώθουμε ότι δεν έχουν δοθεί οι 
απαντήσεις κι είναι σημαντικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω.  Το πρώτο το κονδύλι αφορά στη 
δέσμευση για παραχώρηση πιστώσεων στην υπό ίδρυση κρατική επιχείρηση «Partnership Cyprus» για την 
εξασφάλιση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το δεύτερο κονδύλι αφορά στην αποπληρωμή δανείου λιμενεργατών που 
συνήψε ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων έναντι των μειώσεων των τελών χρέωσης στο λιμάνι Λεμεσού ύψους 
€5,8 εκατομ.  Είναι ποσό που ουσιαστικά θα μεταφέρουμε στον φορολογούμενο πολίτη, για να πληρώσει και να 
καλύψει αυτή τη συμφωνία, αυτό το δάνειο.  Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω συζήτηση και να δοθούν 
απαντήσεις γι’ αυτά τα δύο κονδύλια, γι’ αυτό προτείνουμε τη δέσμευση αυτών των ποσών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. 

 Ο επόμενος. 

 Κύριε Γεωργίου, θα μιλήσετε εσείς ή θέλετε να πάμε πιο κάτω; 

 Σωτήρης Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, κάποια σημεία τα οποία θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα. 

 Το πρώτο αφορά τους κτηνοτρόφους μας.  Ψηφίστηκε στον προηγούμενο συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό ένα κονδύλι €5 εκατομ. για τους κτηνοτρόφους.  Υπήρχε ακριβώς έξω από την πύλη του 
Προεδρικού -ήμασταν μπροστά- υπόσχεση για €8 εκατομ.  Ζητήσαμε αναφορές.  Πού είναι εκείνα τα €3 εκατομ.;  
Την προηγούμενη φορά μας είπαν:  «Θα ψάξουμε να δούμε πώς θα τα καλύψουμε, πώς θα τα βρούμε».  Δε 
βλέπουμε στον σημερινό προϋπολογισμό να υπάρχει αυτό το κονδύλι και αναρωτιόμαστε πότε θα δοθούν και 
πότε θα γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις απέναντι σ’ αυτό το κρίσιμο και πολύ ευαίσθητο ζήτημα. 

 Το δεύτερο σημείο είναι το γεγονός ότι αυξάνεται το κονδύλι που αναφέρεται σε ασυνόδευτους ανηλίκους, 
μεγάλος αριθμός των οποίων εν τω μεταξύ δεν είναι ούτε ασυνόδευτοι ούτε και ανήλικοι.  Και τα είδαμε και στην 
Πάφο τα κατορθώματά τους!  Και η διαφωνία μας αναφορικά με το συγκεκριμένο κονδύλι είναι το γεγονός ότι 
μέχρι σήμερα υπάρχουν συμπατριώτες μας άστεγοι που υπολείπονται τα απαραίτητα, εκδιώκονται από τα 
ξενοδοχεία που έχουν τοποθετηθεί, χωρίς να έχουν βρει τόπο διαμονής.  Τόπο διαμονής που, όπως είναι λογικό, 
δεν τους βρίσκουν ούτε τα αρμόδια γραφεία, αφού προφανώς οι ενοικιαστές προτιμούν τα σίγουρα κονδύλια για 
αιτητές πολιτικού ασύλου. 

 Επίσης και κλείνοντας, είναι με ικανοποίησή μας που βλέπουμε ότι, έστω και με κάποιους μήνες 
καθυστέρηση, περνά σήμερα το κονδύλι που αφορά τον αγώνα της ΕΟΚΑ και το μουσείο του αρχηγού της 
Γεώργιου Γρίβα Διγενή. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Σωτήρη. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Μυριάνθους Ηλίας, εκ Πάφου ορμώμενος.   

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Ως ΕΔΕΚ θα ψηφίσουμε τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, παρ’ όλον ότι αναμέναμε, κύριε Πρόεδρε, 
ότι θα συμπεριλαμβανόταν σε αυτό τον προϋπολογισμό επιπρόσθετο ποσό για στήριξη του πρωτογενούς τομέα, 
τόσο της γεωργοκτηνοτροφίας όσο και της αλιείας.  Δυστυχώς, η αλιεία λείπει εντελώς και από τον πρώτο και 
από τον δεύτερο συμπληρωματικό προϋπολογισμό.  Ως εκ τούτου, ελπίζουμε ότι οι υποσχέσεις από την πλευρά 
του Υπουργείου Γεωργίας θα υλοποιηθούν με τον τρίτο προϋπολογισμό.   

 Πέραν τούτου, να πω ότι στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό υπάρχει ένα ποσό της τάξης των €36 εκατομ. 
για αγορά ύδατος.  Τι είναι αυτό το ποσό, κύριε Πρόεδρε;  Είναι το κόστος που καλείται να πληρώσει το δημόσιο 
στις εταιρείες παραγωγής αφαλατωμένου νερού λόγω της αύξησης του κόστους της ενέργειας.  Και το ερώτημα 
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το οποίο έχουμε καταθέσει και κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου προϋπολογισμού είναι γιατί δεν έγιναν οι 
απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Τμήματος Υδάτων, ώστε οι εταιρείες αυτές, αντί να αγοράζουν από 
την Αρχή Ηλεκτρισμού, που χρησιμοποιεί συμβατικά καύσιμα και χρεώνεται το κόστος ανά κιλοβατώρα στο ύψος 
που πληρώνει σήμερα ο καταναλωτής, να αγοράζουν αυτή την ενέργεια από εταιρείες παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, ώστε όλο αυτό το κόστος το οποίο καλείται σήμερα να πληρώσει ο φορολογούμενος 
πολίτης να ήταν κατά πολύ μικρότερο.   

 Έχουν γίνει εισηγήσεις, έχουν γίνει αναφορές γύρω από αυτό το ζήτημα, αλλά την πρώτιστη ευθύνη για 
το από πού θα αγοράσει η κάθε εταιρεία παραγωγής αφαλατωμένου νερού την έχει το Τμήμα Υδάτων και όχι οι 
ίδιες οι εταιρείες.  Άρα, θεωρούμε ότι είναι μεγάλη η ευθύνη του κράτους, μεγάλη η ευθύνη του Τμήματος Υδάτων 
να εξεύρουν από διαφορετικές πηγές αυτή την ενέργεια, η οποία θα κοστίζει και στον φορολογούμενο πολίτη 
πολύ λιγότερα χρήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μυριάνθους. 

 Τον λόγο έχει η συνάδελφος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου από το Δημοκρατικό Κόμμα. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου, έχετε τον λόγο. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Σύντομα πρέπει να πω ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός σχεδόν στο ήμισύ του αφορά δαπάνες αμυντικής 
θωράκισης και αγορά ύδατος.  Τα υπόλοιπα προκύπτουν από διάφορες ανάγκες ως επί το πλείστον συνεπεία 
της πανδημίας, αλλά και από κάποιες πιστώσεις τις οποίες η κυβέρνηση θέλει να τιμήσει σήμερα με τον 
συμπληρωματικό προϋπολογισμό.  Πλην όμως δεν μπορώ παρά να αναφέρω ότι τάξεις του πληθυσμού και 
τάξεις των επιχειρηματιών που έτυχαν υποσχέσεων για στήριξη από την κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της 
πανδημίας μέχρι σήμερα ακόμα αναμένουν να πάρουν εκείνα τα οποία είχαν ανακοινωθεί πριν από δώδεκα 
μήνες.  Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στα κέντρα αναψυχής.  Για ένα μικρό ποσό εναπομείναν, περίπου της 
τάξης του €1 εκατομ., για το οποίο, ενώ οφείλει η κυβέρνηση να το τακτοποιήσει και οφείλει να το καταβάλει, γιατί 
αφορά την υποστήριξη των μισθών του προσωπικού κατά τη διάρκεια που ήταν σε υποχρεωτικό lock down, 
παρά ταύτα σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών σφυρίζει αδιάφορα. 

 Κατά δεύτερο λόγο, κύριε Πρόεδρε, εμείς θα υπερψηφίσουμε τη δεύτερη τροπολογία του ΑΚΕΛ, η οποία 
αναφέρεται στη δανειοδότηση, στο δάνειο που αφορά τους λιμενεργάτες, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να δοθούν 
περαιτέρω εξηγήσεις στην επιτροπή Οικονομικών.   

 Και, τέλος, να επεξηγήσω τη δική μας τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, αναφορικά… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δηλαδή την πρώτη τροπολογία του ΑΚΕΛ την καταψηφίζουμε ως ΔΗΚΟ… 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Την πρώτη τροπολογία του ΑΚΕΛ, μάλιστα, την καταψηφίζουμε.  Τη δεύτερη τροπολογία του ΑΚΕΛ εμείς 
ως Δημοκρατικό Κόμμα θα την υπερψηφίσουμε, αυτήν που αφορά το δάνειο των λιμενεργατών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έτσι, προς ενημέρωση των συναδέλφων δηλαδή.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Όσον αφορά την τροπολογία του Δημοκρατικού Κόμματος, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, κύριε Πρόεδρε, 
και λέμε το εξής:  Ενόσω εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου διαφορά για την οποία καλείται το Ανώτατο 
Δικαστήριο να αποφασίσει, θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε αλλαγή από το status quo ante, το τι ίσχυε δηλαδή 
μέχρι σήμερα, δεν είναι ορθή.  Εξού και η τροπολογία του Δημοκρατικού Κόμματος είναι για να διατηρήσει εν 
ισχύι αυτό που ήταν εν ισχύι από το 2014 και μετά -που παράδοξα κατά τη δική μας άποψη προσπαθεί μέσω 
του συμπληρωματικού προϋπολογισμού η κυβέρνηση να αλλάξει- μέχρι την ώρα που θα εκδώσει το Ανώτατο 
Δικαστήριο την απόφασή του, το περιεχόμενο βεβαίως της οποίας θα είναι σεβαστό από όλους μας.   

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Νίκος Κέττηρος από την κατεχόμενη Λύση.  

 Παρακαλώ, ο κ. Νίκος Κέττηρος από το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.   
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ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.   

 Και από την κατεχόμενη Λύση Αμμοχώστου… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το είπαμε, κύριε. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Το άκουσα, το άκουσα. 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό περιλαμβάνεται το κονδύλι των €1.000 ανά εξάμηνο ως επίδομα 
για τους παθόντες και τους αιχμαλώτους του 1974.  Κανονικά θα έπρεπε να ήταν €1.200 ανά εξάμηνο, γιατί στη 
συμφωνία η οποία έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία παρευρίσκονταν και οι συνάδελφοι κ. Σενέκης 
και  κ. Ρίτα Σούπερμαν, είχε συμφωνηθεί €200 τον μήνα.  Εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε θα υπερψηφίσουμε 
το κονδύλι το οποίο περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό, αλλά το θέμα θα επανέλθει, 
αντιλαμβάνεστε, στην επιτροπή Προσφύγων, για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα.  Δεν είναι ζήτημα 
χρημάτων οπωσδήποτε, είναι ζήτημα αναγνώρισης της προσφοράς όλων αυτών των ανθρώπων. 

 Πρέπει να πούμε ότι υπήρχε στρέβλωση αρχικά σε ό,τι αφορά τον κατάλογο αυτών των ανθρώπων οι 
οποίοι θα πάρουν το συγκεκριμένο επίδομα.  Υπήρχε στρέβλωση, γιατί δεν περιλαμβάνονταν όλοι οι αιχμάλωτοι 
και όλοι οι παθόντες του 1974.  Μετά από αρκετές παρεμβάσεις και δικές μας και άλλων βεβαίως βουλευτών 
ενημερωθήκαμε από τον Επίτροπο Προεδρίας ότι έγινε αποδεκτή η εισήγηση να λάβουν το συγκεκριμένο 
επίδομα όλοι οι παθόντες… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Κέττηρε, ένα λεπτό. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι! 

 Κύριε Λουκαΐδη! 

 Μιλάτε πολλοί, ακούγεστε πολλοί.  Σας παρακαλώ!  Πρέπει να έχουμε έτσι μιαν ησυχία, για να μπορούν 
να καταγράφονται σωστά τα πράγματα και να παρακολουθεί και η γραμματεία εδώ με την ησυχία της. 

 Ευχαριστώ για τη συνεργασία. 

 Συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Κέττηρε. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Καθόλου. 

 Θα λάβουν λοιπόν αυτό το επίδομα όλοι οι παθόντες που έχουν προσκομίσει ή θα προσκομίσουν κατά 
το αμέσως επόμενο διάστημα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εάν δεν είναι στο μητρώο του Υπουργείου 
Εσωτερικών ως άμαχοι ή του Υπουργείου Άμυνας ως στρατεύσιμοι.  Αυτό το οποίο θέλω να υπερτονίσω αυτή 
τη φορά είναι ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η νοοτροπία, η νοοτροπία η οποία λέει ότι, όποτε πάει 
να αρθεί μια αδικία, δημιουργείται ταυτόχρονα μια άλλη, νέα τάξη αδικημένων.  Και αυτό πήγαινε να γίνει τούτη 
τη στιγμή.  Με παρεμβάσεις αρκετών συναδέλφων θέλω να πω ότι έχει αρθεί τούτη η αδικία.   

 Αλλά πάει να γίνει θεσμός τούτο το πράγμα.  Έχουμε, κύριε Πρόεδρε -και το γνωρίζετε πολύ καλά- το 
θέμα της αδικίας σχετικά με την απόφαση να μπουν ανελκυστήρες, αλλά για κάποιους να μην μπορούν να μπουν 
ποτέ ανελκυστήρες, το θέμα του να γίνουν επιδιορθώσεις στις κατοικίες στους συνοικισμούς, αλλά για κάποιους 
άλλους να μη γίνουν ποτέ, να δοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας, αλλά για κάποιους που είναι σε τουρκοκυπριακή γη να 
μην αποκατασταθεί ποτέ αυτή η αδικία.  Εν πάση περιπτώσει, ας σταματήσει επιτέλους τούτη η νοοτροπία. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Χάρης Γεωργιάδης από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. 

 Κύριε Γεωργιάδη, τον λόγο τον έχετε εσείς. 
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ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Επί της ουσίας του προϋπολογισμού να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι το κράτος έχει 
πλέον τη δυνατότητα να προβλέπει δαπάνες, για να καλύπτονται ανάγκες υπαρκτές, χωρίς να ξεφεύγουμε από 
τα όρια ενός δημοσιονομικού ισοζυγίου.  Είναι μια επιβεβαίωση ότι έχουμε νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά.   

 Αλλά ικανοποίηση να εκφράσω επίσης για το γεγονός ότι το μεγαλύτερο με διαφορά κονδύλι που 
περιλαμβάνεται σε αυτό τον προϋπολογισμό αφορά στην αμυντική θωράκιση, κάτι το οποίο θεωρούμε εξαιρετικά 
σημαντικό.  Και το επιβεβαιώνουν και οι συνάδερφοι της Επιτροπής Άμυνας, που γνωρίζουν ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό πρόγραμμα εξοπλιστικής αναβάθμισης της Εθνικής Φρουράς.   

 Να σχολιάσω όμως και τις τροπολογίες και συγκεκριμένα την τροπολογία του ΔΗΚΟ για το γνωστό πλέον 
θέμα, για την ονομασία… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! 

 Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ!  Μιλά ο κ. Γεωργιάδης! 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:  

 …των βοηθών των τριών ανεξάρτητων αξιωματούχων, του Γενικού Εισαγγελέα, του Γενικού Ελεγκτή και 
του Γενικού Λογιστή, και να πω τα εξής, κύριε Πρόεδρε.  Από ιδρύσεως της Δημοκρατίας δεν υπήρξε ποτέ 
κανένας που να έθεσε θέμα για την ονομασία των βοηθών σε αυτές τις ανεξάρτητες υπηρεσίες, θεωρώντας ως 
δεδομένο ότι ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είναι ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας.  Έτσι ίσχυε επί προηγούμενων 
Βοηθών Γενικών Εισαγγελέων.  Θυμάμαι από την εποχή του κ. Λουκαΐδη, του κ. Παπασάββα, ότι ποτέ και 
κανένας δεν έθεσε θέμα για την ονομασία.  Προέκυψε θέμα το 2014, μετά από γνωμάτευση του τότε Γενικού 
Εισαγγελέα.  Και επειδή η θέση μας είναι ότι οι γνωματεύσεις του νομικού συμβούλου του κράτους πρέπει να 
γίνονται σεβαστές… 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Από πότε;  

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 …είτε τις βρίσκουμε λογικές… 

 Ανέκαθεν, κυρία Χαραλαμπίδου. 

 Είτε τις βρίσκουμε λογικές τις γνωματεύσεις είτε όχι, είχαμε εφαρμόσει αμέσως, χωρίς επιφύλαξη τη 
σύσταση του προηγούμενου Γενικού Εισαγγελέα, ότι πλέον πρέπει να ονομάζεται «Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα», 
βοηθός του.  Δεν τη βρίσκαμε ακριβώς λογική, αλλά αυτό επιβάλλει η συνταγματική τάξη, να εισακούονται οι 
γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα.  Όχι να τις επιλέγουμε.   

 Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια νέα γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, η οποία επιβεβαιώνει και 
άλλες παλαιότερες, ακόμα και του κ. Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη, ο οποίος ήταν και μέλος της συντακτικής 
συνέλευσης.  Ήταν ένας εκ των ανθρώπων που συνέταξαν το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος 
πριν από τριάντα χρόνια επίσης γνωμάτευσε ότι «Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας», «Βοηθός Γενικός Ελεγκτής» 
είναι ασφαλώς η σωστή διατύπωση του deputy, που αναφέρεται και στο αγγλικό κείμενο του συντάγματος.   

 Και, εν πάση περιπτώσει, σε αντίθεση με όσα η αξιότιμη συνάδερφος έχει αναφέρει, δεν εκκρεμεί ενώπιον 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου υπόθεση επί της ουσίας.  Αυτό είναι ένας ισχυρισμός, το ότι υπάρχει υπόθεση επί 
της ουσίας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Έχει εξηγηθεί στην επιτροπή ότι το πολύ το Ανώτατο Δικαστήριο 
να κρίνει για την ορθότητα αποστολής εγκυκλίου.  Άρα, δεν αναμένουμε καν κάποια απόφαση από το Ανώτατο 
Δικαστήριο επί της ουσίας και θεωρώ ότι, όπως πράξαμε το 2014, που εκτελεστική και νομοθετική εξουσία 
σεβαστήκαμε και εφαρμόσαμε στη σύσταση τη γνωμάτευση του κ. Κώστα Κληρίδη τότε, πρέπει και σήμερα να 
εφαρμόσουμε τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία επαναφέρει ουσιαστικά το ζήτημα, την ονομασία, 
στην ίδια βάση που ίσχυε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, κύριε Πρόεδρε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. 

 Τον λόγο έχει ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο συνάδελφος Μαρίνος Σιζόπουλος. 
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 Κύριε Σιζόπουλε, ο λόγος σε εσάς. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αν ζήτησα τον λόγο, ακριβώς ήταν, για να σημειώσω αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Γεωργιάδης, ότι 
ακριβώς το 30% του συμπληρωματικού προϋπολογισμού στην ουσία αφορά εξοπλιστικά προγράμματα της 
Εθνικής Φρουράς.  Και, χωρίς να είναι θέμα δημοσιοποίησης, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν 
γίνει σοβαρά βήματα αναβάθμισης τόσο των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Εθνικής Φρουράς όσο και της 
επιχειρησιακής της ικανότητας.   

 Από την πλευρά μου, ως πρόεδρος της επιτροπής με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω το 
σύνολο των μελών της επιτροπής, το οποίο ανεξάρτητα από την κομματική του προέλευση έχει μία αγαστή 
συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Άμυνας όσο και με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και θεωρώ ότι δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός, εάν κάνουμε μία απλή σύγκριση, ποιος ήταν ο προϋπολογισμός εξοπλιστικών 
προγραμμάτων της Εθνικής Φρουράς το 2016 και ποιος είναι σήμερα.  Θα διαπιστωθεί μια σημαντική 
αναβάθμιση, φυσικά αυτό δε μας οδηγεί σε επανάπαυση.  Ειδικά σε μία περίοδο που ο τουρκικός επεκτατισμός 
είναι ιδιαίτερα προκλητικός, σε μία περίοδο που αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, σε μια περίοδο που υπάρχει κίνδυνος της εθνικής και της φυσικής μας επιβίωσης, οφείλουμε να 
επικεντρώσουμε ακόμα περισσότερο την προσπάθειά μας στο θέμα της περαιτέρω αναβάθμισης της 
αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς.  Γι’ αυτό και εμείς θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.   

 Όσον αφορά το δεύτερο, αγαπητέ Χάρη, τις γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα, ε, δεν τις υλοποιούμε 
όλες.  Υπάρχουν γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα που αφορούν παρανομίες και παρατυπίες, οι οποίες 
έχουν γίνει, τις οποίες δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν τις έχουμε υλοποιήσει.  Εύχομαι και ελπίζω να επιδείξουμε 
την ευαισθησία σε όλες τις περιπτώσεις και όντως είναι γεγονός, όταν υπάρχουν αυτές οι γνωματεύσεις με 
ευθύνη πια της Γενικής Εισαγγελίας, ότι όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να έχουμε την ευθύνη της άμεσης υλοποίησης 
και της εφαρμογής τους.   

 Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Αλέκος ο Τρυφωνίδης.   

 Κύριε Τρυφωνίδη, έχετε τον λόγο.   

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε.   

 Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ο σημερινός προϋπολογισμός, ο συμπληρωματικός, αφορά κυρίως τις αμυντικές δαπάνες.  Όπως έχει 
αναφερθεί προηγουμένως από τους συναδέλφους, υλοποιείται ένα σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, για να 
παραμείνει και να αυξηθεί το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς, που σήμερα από ποτέ άλλοτε το έχομεν σοβαρή 
ανάγκη ως κυπριακός Ελληνισμός.   

 Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει δαπάνες για την αγορά φαρμάκων, εμβολίων, ύδατος και επιπρόσθετα για 
την αφαλάτωση του νερού, που λόγω του ηλεκτρισμού έχει αυξηθεί το κονδύλι.   

 Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να εκφράσουμε προς την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα την 
απογοήτευσή μας, γιατί διάφορες εισηγήσεις μας για διάφορες ομάδες που οφείλει να στηρίξει η κυβέρνηση δεν 
τις κάμνει και την ίδια ώρα ζητούμε και συνεργασίες. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Εγώ έχω την τόλμη.  Εμείς τα λέμε κατάματα, για να τα λαμβάνετε υπόψη!   

 Υπάρχουν συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες και εργαζομένων και επιχειρήσεων που καταθέσαμε 
προτάσεις, αλλά συνέχεια γίνεται επίκληση, αντισυνταγματικότητα, διάφορες άλλες προφάσεις και την ίδια ώρα 
όμως επικροτούμε τα μέτρα που παίρνετε, όμως έπρεπε και θεωρούμε ότι έπρεπε να πάρουμε επιπρόσθετα 
μέτρα.  Είναι και οι συγκεκριμένες προτάσεις μας για τον ηλεκτρισμό, τους ρύπους και τα άλλα που εκκρεμούν 
στην επιτροπή Οικονομικών.   

 Επαναλαμβάνω… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δε χρειάζεται να επαναλάβεις, κύριε, αφού το είπες!   
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(Γέλια) 

 Συνέχισε! 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Πρόεδρε, 

 Είναι για τελευταία φορά που μπαίνει το θέμα των κέντρων διασκέδασης και δεν μπορεί να μας δοθεί, 
αγαπητέ Χάρη, από τον προκάτοχό σου μία εξήγηση.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Εσείς είστε ο προκάτοχος. 

(Γελώντας) 

 Από τον διάδοχό σας.  Μία λογική εξήγηση, γιατί δεν αποζημιώνουμε τα κέντρα διασκέδασης.  Ήταν 
κλειστά εξήντα δύο βδομάδες, τους αποζημιώσαμε για το μισό.  Είναι ακατανόητος ο λόγος και ο λόγος θα γίνει 
σεβαστός, αν επεξηγηθεί με επιχειρήματα τεκμηριωμένα.  Απλώς, ρωτούμε τον υπουργό και δεν απαντά, 
ρωτούμε τους τεχνοκράτες, δεν απαντούν… 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Μας απάντησε ότι δεν έσιει τίποτε…  

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Μα, το «εν έσιει τίποτε», αγαπητή κυρία Ερωτοκρίτου μου…  

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, παρακαλώ! 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Το «εν έσιει τίποτε» δεν είναι δικαιολογία σοβαρή.  Μπορεί να πει:  «Δεν έχει τίποτε για τούντους 
συγκεκριμένους λόγους» και τότε εγώ αναιρώ την υπόσχεσή μου και απευθύνω από αυτό το βήμα, κύριε 
Πρόεδρε, και έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επιληφθεί του θέματος, επιτέλους!  

 Όπως, για παράδειγμα, ένα δεύτερο θέμα, που εισηγηθήκαμε για τους ανθρώπους του πολιτισμού, που 
δεν έχει και εκείνο υλοποιηθεί και, όπως ξέρετε όλοι, και αυτοί οι συνάνθρωποι μας του πολιτισμού έχουν πληγεί 
πάρα πολύ στη διάρκεια της πανδημίας.  Έχουν δοθεί, αλλά έπρεπε να δοθούν περισσότερα.   

 Τρίτο θέμα, όπως γνωρίζετε όλοι και όλες, όσοι γνωρίζουν, για έξι μήνες το λιμάνι του Κάτω Πύργου είναι 
αποκλεισμένο από φύκια, άμμο και έχουν αποκλειστεί πέντε, έξι ψαράδες, οι βάρκες τους που είναι εκεί και τις 
χρησιμοποιούν επαγγελματικά.  Και έχει αποκλειστεί και η άκατος της αστυνομίας που είναι για τον περιορισμό 
της λαθρομετανάστευσης.   

 Συγχαίρω δημόσια και τον υπουργό Μεταφορών και τον Γεωργίας για την προσπάθεια που έχουμε όλοι 
μαζί καταβάλει, για να κηρυχθούν οι προσφορές, €300.000, για να καθαριστεί το λιμάνι του Κάτω Πύργου.   

 Την ίδια ώρα, τους πέντε ψαράδες δεν μπορούμε να τους αποζημιώσουμε για μία φυσική καταστροφή 
που έχουν πάθει με τις βάρκες αποκλεισμένες και θα βρούμε από κάπου ένα κονδύλι, μικρό, πολύ μικρό να τους 
δώκουμε.  Υπάρχουν τα τεκμήρια, συνάδελφοι, για το τι δουλειά έκαμναν πέρσι και πρόπερσι, που μπορεί να τα 
πάρει ο υπουργός Γεωργίας και να φέρει το σχετικό κονδύλι, όπως αποζημιώνομεν και τους άλλους 
επαγγελματίες από φυσικές καταστροφές.   

 Οφείλει ο φίλτατος υπουργός Γεωργίας να επιληφθεί του θέματος, για να είμαστε αξιόπιστοι και σωστοί, 
όταν λέμε ότι στηρίζομε τις ακριτικές, τις μειονεκτικές περιοχές και τον κόσμο που παραμένει εκεί στον Πύργο 
Τηλλυρίας, και όλοι λέμε για τις Θερμοπύλες που φυλάει.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, αφορά το θέμα της μετονομασίας.  Για μας, υπάρχει η γνωμάτευση του Γενικού 
Εισαγγελέα, η τελευταία, που γνωματεύει επί του θέματος.  Εάν αμφισβητούμε και αυτούς τους θεσμούς… Είτε 
συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, οφείλομεν να εφαρμόζομεν τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα.   

 Γι’ αυτό κι εμείς αυτή θα ακολουθήσουμε και δε θα ψηφίσουμε τις σχετικές τροπολογίες. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη, να είσαι καλά.   

 Τον λόγο έχει μετά τον συνάδελφο Τρυφωνίδη ο συνάδελφος Άριστος Δαμιανού. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Όι, έν’ εγώ που εννά μιλήσω.   

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ:   

 Όχι.    

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έτσι είναι σημειωμένος δαμαί, μετά τον Αλέκο είναι ο Άριστος, ζήτησε τον λόγο.   

 Αν θέλετε, να προχωρήσω.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Όχι.  Ωραία!  Μετά τον Άριστο Δαμιανού είναι η συνάδελφος η Χαραλαμπίδου.   

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου) 

Ήταν γραμμένος, κυρία Χαραλαμπίδου, ο κ. Άριστος, για να ξέρεις, αλλά επετάχτη έξω.   

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.   

 Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που άκουσα τον κ. Χάρη Γεωργιάδη να τοποθετείται όπως ετοποθετήθηκε.  
«Να μην είμαστε επιλεκτικοί», λέει, «στο πώς υιοθετούμε τις γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα».  Εγώ εννά 
πω του κ. Γεωργιάδη να μην είναι επιλεκτικός ως προς το ποιου εισαγγελέα υιοθετεί τις γνωματεύσεις.  Γιατί με 
τον κ. Χάρη Γεωργιάδη είχα πολλές αντιπαραθέσεις στο παρελθόν και η απάντησή του ήταν μονίμως: «Είναι η 
άποψη του Γενικού Εισαγγελέα». 

 Τα δικαστήρια αποφασίζουν αν είναι σωστοί ή όχι.   

 Μάλιστα, έχω μαζί μου, επειδή επερίμενα ότι θα έκαμνε αυτή την τοποθέτηση, έχω μαζί μου δημοσιεύματα 
εφημερίδων για το τι έλεγε, αλλά και την τεράστια αντιπαράθεση που είχε για το θέμα των «Freshfields» μαζί με 
τον τέως Γενικό Εισαγγελέα.  Δε θέλετε να σας πω ότι ήταν πάγια τακτική των υπουργών της κυβέρνησης, γιατί 
και ο κ. Δημητριάδης, όταν ο Γενικός Εισαγγελέας ετοποθετήθηκε για το θέμα των λιμανιών και των συμβάσεων, 
είπε:  «΄Εν’ η άποψη του Γενικού Εισαγγελέα».  

 Άρα, εφτάσαμε στο σημείο οι υπουργοί της κυβέρνησης να μας λεν, μας εδίδαξαν να πω, ότι είναι η άποψη 
του Γενικού Εισαγγελέα, γιατί εγώ μέχρι ενός σημείου έλεγα πάντα: «Το είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, να το 
σεβαστώ».  Η κυβέρνηση Αναστασιάδη μού εδίδαξε ότι πρέπει να αμφισβητώ την άποψη του Γενικού 
Εισαγγελέα, ιδιαίτερα αν είναι πρώην υπουργός της κυβέρνησής τους, έτσι;  Γιατί ο Κώστας ο Κληρίδης 
τουλάχιστον δεν ήταν, τούτος είναι.  Και να το ψάχνω, να ρωτώ άλλους δικηγόρους και να περιμένω τα δικαστήρια 
να αποφασίζουν.   

 Άρα, θα το επαναλάβω.  Έππεσε η ζάχαρη μες το μέλι, αντί να περιμένουμε το Ανώτατο, που εννά 
αποφασίσει σε έξι μήνες, να τοποθετηθούμε τώρα ή μετά;  Εν δέχουμαι.  Εννά υποστηρίξω τον κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου.  Γιατί, όταν ο κ. Νεοφύτου τοποθετείται στη Βουλή, εγώ έμαθα πάντα να τον ακούω προσεκτικά.  
Έρχεται πάντα πολύ μελετημένος, προσέχει τι λέει και το 2015 έκαμε ολόκληρη αγόρευση, γιατί έπρεπε να 
αποσυρθεί η τροπολογία ή ήταν ακριβώς, για να επιβάλει το «Βοηθός Γενικού» και το «Βοηθός Γενικός», τότε.  
Το 2015 στα πρακτικά του κοινοβουλίου, βρέστε το.   

 Λοιπόν, και τι μας είπε ο κ. Αγγελίδης προχθές και αναγκάστηκα να υποστηρίξω εγώ τον κ. Νεοφύτου;  
Είπε:  «Μα, ο κ. Νεοφύτου», λέει, «δεν κατέχει από νομικά».  Άρα, η άποψή του επί συνταγματικών θεμάτων, ε, 
δεν είναι και η πλέον σωστή.   

 Ε, λυπούμαι πάρα πολύ, αν νομίζει ο εισαγγελέας ότι μόνο γιατροί τοποθετούνται για ιατρικά θέματα ή 
μόνοι δικηγόροι τοποθετούνται για νομικά θέματα.   

 Ξέρετε, άμα θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι βουλευτές, ο καθένας από μας έσιει τζιαι μια ομάδα που 
εμπιστεύεται και τον συμβουλεύει είτε έν’ θέματα νομικά είτε έν’ θέματα συνταγματικά είτε είναι θέματα ιατρικής.   

 Άρα, εν μπορεί λοιπόν.  Στο ΑΚΕΛ εμάθαν μου κάτι, πρέπει να πω.  Εμάθαν μου:   «Μεν κάμνεις πράματα 
τα οποία μπορεί να βρεις μπροστά σου.  Ειδικά σε θεσμικό επίπεδο, να θυμάσαι πάντα ότι αναφέρεσαι σε 
θεσμούς».   

 Ε, όταν οι ίδιοι υποσκάπταν τον Κώστα τον Κληρίδη, κατ’ επανάληψη, όταν οι ίδιοι αμφισβητούσαν τις 
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γνωματεύσεις του, όταν οι ίδιοι εφτάσαν στο σημείο να λεν: «Να αποφασίσουν τα δικαστήρια», τωρά, επειδή 
άλλαξε ο εισαγγελέας, «εμπήκε ο πρώην υπουργός μας», ό,τι πει είναι θέσφατο;   

 Ε, λυπούμαι, κύριοι.  Εγώ έμαθα από τον κ. Χάρη Γεωργιάδη ότι πάντα αποφασίζουν στην τελική τα 
δικαστήρια. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ε, να ξέρεις, Ειρήνη μου, δε φυσά πάντα ο ίδιος αέρας, βορκάς, νότος, ανατολή, δύση, έχει πολλούς 
αέρηδες.  Το λοιπόν, αυτό έτσι για τις κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή.   

 Το λοιπόν, τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Θεμιστοκλέους. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και μετά είναι η Χριστιάνα.  Ζητά τον λόγο, αντιλαμβάνομαι. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Πρώτον, να πω ότι το 2014, τα Χριστούγεννα, σε εκείνον τον προϋπολογισμό για τη χρονιά του ’15 ο κ. 
Αβέρωφ Νεοφύτου, κόντρα σε αυτά που λέει η κ. Χαραλαμπίδου, υποστήριξε ακριβώς τα αντίθετα.   

 Δεύτερον, ο κ. Κώστας Κληρίδης δε χρειάζεται βοήθεια από κανέναν, για να υποσκαφθεί, υποσκαπτόταν 
μόνος του.  Άρα, δεν αξίζει τον κόπο καν να γίνεται αναφορά στο όνομά του σήμερα εδώ, διότι, κύριε Πρόεδρε, 
σε καμία χώρα του κόσμου, 250 χρόνια κοινοβουλευτισμού και δημοκρατίας, ουδέποτε Γενικός Εισαγγελέας δε 
σκέφτηκε ποτέ να ζητήσει άρση ασυλίας βουλευτή για αδίκημα που πληρώνεται με πρόστιμο, ουδέποτε, 
ουδέποτε!  Και, μάλιστα, για τροχαία παράβαση, που ούτε τροχαίο αδίκημα υπήρξε ούτε νεκροί ούτε τραυματίες, 
αλλά τότε η ευαισθησία ορισμένων συναδέλφων, που είναι και σήμερα εδώ, ήταν τόσο επιλεκτική που δεν είχε 
καμία σχέση με αυτά που λένε σήμερα. 

 Τρίτον, το 2014 στους προϋπολογισμούς για το 2015 ήταν η πρώτη φορά που επιχειρήθηκε να μπει στον 
προϋπολογισμό του κράτους, στον νόμο του κράτους, η διαφορά του Γενικού με τον Βοηθό.  «Βοηθός του Γενικού 
Εισαγγελέα», δηλαδή τι;  Να του καθαρίζει το αυτοκίνητο, να του ’γοράζει τα γκάζια, να του κουβαλά τα χαρτιά, 
να του γυαλίζει τα παπούτσια, ας πούμε;  Υπάρχει νοήμων άνθρωπος σ’ αυτό τον τόπο που αντιλαμβάνεται τη 
φράση «Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας» ως βοηθός, τύπου μπάτλερ, του Γενικού Εισαγγελέα;   

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Στερείται εξουσιών;  Ή, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Βοηθός του Γενικού Ελεγκτή, τι κάμνει αυτός ο 
άνθρωπος;  Από το 2014 ουσιαστικά αχρηστεύεται η νούμερο δύο θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από τους πιο 
υψηλά αμειβόμενους σε αυτό τον τόπο, γιατί κάποιοι πάσχουν από τη μανία του «αν είναι βοηθός του, έν’ καλά.  
Αν είναι βοηθός, έννεν καλά»!   

 Λοιπόν, αυτές οι νοοτροπίες θυμίζουν, κύριε Πρόεδρε, μικρά βασίλεια σαν εκείνα που υπήρχαν την εποχή 
του μεσαίωνα, μικρά βασίλεια!  Δηλαδή ο καθένας εθεωρούσεν ότι έν’ δικό του.  

 Άρα, συνοψίζω καθόσον αφορά τον κ. Κωστάκη Κληρίδη, είναι ο Κωστάκης ο Κληρίδης, ο γνωστός, δε 
χρειάζεται συστάσεις.  Πήρε εντολές και οδηγίες και εκατομμύρια, να οδηγήσει τους προξένους της δυστυχίας 
μας ενώπιον της δικαιοσύνης και σε όλη τη μακρά διάρκεια της παραμονής του στο πόστο του Γενικού 
Εισαγγελέα επέτυχεν το ακατόρθωτο:  Δεν καταδικάστηκε ούτε ένας!  Ένας καταδικάστηκε για έναν χρόνο 
φυλάκισης και αυτόν μετά από λίγους μήνες διά των γνωστών μεθόδων της εκποιήσεως των αρετών και της 
εύπλαστης συνειδήσεως, τον είδαμε να βγαίνει έξω από τις φυλακές! 

 Λοιπόν, υπάρχουν Γενικοί Εισαγγελείς και Γενικοί Εισαγγελείς!  Εγώ θα ταχτώ με το μέρος ότι αυτός ο 
Γενικός Εισαγγελέας, όπως και ο Μιχαλάκης ο Τριανταφυλλίδης, όπως και προηγουμένως άλλοι, και ο κ. 
Τορναρίτης, παππούς του καλού συνάδελφου κ. Νίκου Τορναρίτη, όταν έβγαζαν γνωματεύσεις είχαν νου, ήταν 
μυαλωμένοι!  Δεν ήταν απλώς δόκτορες κάποιων περιφερειακών πανεπιστημίων της Νομικής Επιστήμης! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Κώστας Ευσταθίου από την ΕΔΕΚ. 

 Κύριε Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Πριν να ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίαση απευθύνθηκα στη νέα γενιά πάνω και τους είπα:  «Καλή 
υπομονή σήμερα που θα παρακολουθήσετε τη συνεδρίασή μας!».  Και είχα δίκαιο, δυστυχώς!  Μας ακούν νέα 
παιδιά, τα οποία σπουδάζουν και Νομική, Πολιτικές Επιστήμες...  Πραγματικά, δεν μπορώ να συμφωνήσω μ’ 
αυτά τα οποία έχουν ακουστεί!  Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είναι νομικός σύμβουλος της Βουλής!  Πρέπει να το 
αντιληφθούμε πρώτα εμείς σ’ αυτή την αίθουσα.  Με την ίδια λογική, που ακούστηκε σήμερα, θα πρέπει και το 
Ανώτατο Δικαστήριο να υπακούει σε γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα!  Για όνομα του Θεού!  Ούτε 
προσωποποιούμε ιστορίες ούτε δημιουργούμε τέρατα από τη μια και αγγέλους από την άλλη.  Η γνωμάτευση 
του Γενικού Εισαγγελέα έχει την αξία της, για την εκτελεστική εξουσία είναι υποχρεωτική, για τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων έχει την αξία μίας νομικής συμβουλής και πέραν αυτού τίποτε.  Γι’ αυτό δεν μπορώ ούτε να 
υιοθετώ γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα ούτε να απορρίπτω, επειδή την έκαμε ο άλφα ή την έκαμε ο βήτα.  
Αυτό είναι το πρώτο· να το ξεκαθαρίσουμε.   

 Και βεβαίως, δυστυχώς, θα πρέπει να πούμε και κάτι:  Έχουμε ένα σύνταγμα δοτό, το οποίο μας 
επιβλήθηκε, το οποίο μεταξύ των πολλών κακών που είχε, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε και στο ’74, στην 
τραγωδία, ήταν ο δυαδισμός του.  Δεν υπάρχει «Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα»!  Υπάρχει «Βοηθός Γενικός 
Εισαγγελέας», διότι αυτό είναι το σύστημα το οποίο υιοθετήθηκε από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Αυτά τα λίγα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευσταθίου. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Λουκαΐδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ-Αριστερά-
Νέες Δυνάμεις. 

 Κύριε Λουκαΐδη, ο λόγος σ’ εσάς.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω σχεδόν σε όλα όσα έχει αναφέρει ο συνάδελφος ο 
Κωστής ο Ευσταθίου, με εξαίρεση την επιφύλαξη που έχω για την τελευταία αναφορά του, ανεξάρτητα αν έχουμε 
την ίδια με τη δική του άποψη ή όχι.   

 Νομίζω ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράματα -τζιαι ξεκινώ με το ουσιαστικό- αυτό το ζήτημα πρέπει να 
το επιλύσει το δικαστήριο, δεδομένων των διαφορετικών γνωματεύσεων που υπάρχουν από διαδοχικούς 
γενικούς εισαγγελείς.  Και άρα, είναι ατυχές, το λιγότερο, να γίνει προσπάθεια με έναν συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό, για μια διελκυστίνδα που κρατά χρόνια επί αυτού του ζητήματος, να παρέμβει η Βουλή με αυτόν 
τον τρόπο.  Πραγματικά, νομίζω ότι θα ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσαμε να προσφέρουμε!  Να λυθεί στο 
δικαστήριο! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Μα, δε θα λυθεί. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Τζιαι όι με έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό! 

 Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να αφορίζουμε κανέναν από τους εισαγγελείς.  Τζιαι υπήρξαν αφορισμοί εδώ 
τζιαι απαξιωτικές αναφορές, ειδικότερα για τον Κώστα Κληρίδη. Είναι υπό κρίση όλοι οι θεσμοί, μαζί και οι 
εισαγγελικές αρχές, μαζί τζιαι η Ελεγκτική Υπηρεσία, μαζί τζιαι η Κεντρική Τράπεζα!  Τζιαι η δουλειά του ελέγχου 
έν’ δουλειά τούτου του σώματος σε θεσμικό επίπεδο.  Αυτό δε σημαίνει απαξίωση όμως, δε σημαίνει αφορισμό, 
ειρωνικά σχόλια!  Απαιτείται σεβασμός τζιαι η κριτική να γίνεται και να είναι πολιτική κριτική.   

 Βεβαίως, μπορούν να αμφισβητηθούν οι άλφα ή οι βήτα γνωματεύσεις του οποιουδήποτε εισαγγελέα.  
Τζιαι αν είναι να αμφισβητήσει κάποιος, συνάδελφοι, κίνητρα, κίνητρα, τουλάχιστον, δεν έν’ πιο εύκολο να 
αμφισβητήσει τον τέως υπουργό αυτής της κυβέρνησης, ο οποίος μάλιστα έχει δημιουργήσει και περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα;  Μπορεί να έχει δίκαιο σε αυτό που λέει, ως νομική άποψη, αλλά είναι ο ίδιος Γενικός Εισαγγελέας 
που δεν απέσυρε την απειλή κατά του Γενικού Ελεγκτή ότι θα τον οδηγήσει στο Ανώτατο για παύση του για 
ανάρμοστη συμπεριφορά -δεν αφαιρέθηκε ποτέ αυτή η απειλή- γιατί εζήτησεν τους φακέλους των 
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πολιτογραφήσεων να τους ελέγξει!  Σας θυμίζω ότι έν’ σ’ αυτή την Κύπρο που ζούμε.  Όπως και τον τέως 
εισαγγελέα τούτη η κυβέρνηση τον απείλησε, διά του στόματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, να του ξεκινήσει 
ποινική έρευνα, επειδή αποφάσισε την ποινική δίωξη, κατόπιν πορίσματος ποινικού ανακριτή, του άριστου των 
αρίστων Ρίκκου Ερωτοκρίτου! 

 Λοιπόν, με αυτή την κυβέρνηση έχουμε να κάμουμε και με αυτές τις πρακτικές τις καθεστωτικές!  Τζιαι 
κάποιος μπορεί να εκφράσει επιφύλαξη, ναι, ως προς τα πολιτικά κίνητρα.  Επαναλαμβάνω, μπορεί επί της 
ουσίας να είναι εκατό τοις εκατό σωστός, μπορεί να είναι και εκατό τοις εκατό λάθος!  Μπορεί να συμφωνούμε 
από νομική άποψη ή να διαφωνούμε μαζί του, αλλά η δική μας η θέση είναι ότι σήμερα δεν είναι η ώρα διά της 
νομοθέτησης συμπληρωματικού προϋπολογισμού να αποφασίσουμε ποιος έσιει νομικά δίκαιο!  Αυτή είναι η 
άποψή μας και γι’ αυτό θα στηρίξουμε την τροπολογία που έσιει κατατεθεί από το Δημοκρατικό Κόμμα. 

 Απ’ εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε, και επειδή έχω τον λόγο, θέλουμε να καταθέσουμε προφορική 
τροπολογία, στο άρθρο 200800.2, που αφορά στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Κεντρικά Γραφεία, Τακτικές Δαπάνες 
τζιαι αφορά... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Επί της διαδικασίας... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ε, άσ’ τον να τελειώσει. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 ...κονδύλι €43.268.  Είναι προφανές, αλλά θα το επιβεβαιώσουμε, ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να 
παραπλανήσει τη Βουλή, αποφεύγοντας τις αναφορές που είσιεν στον προϋπολογισμό που απορρίψαμε το 
συγκεκριμένο κονδύλι τζιαι παρέπεμπε στο Ίδρυμα Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή για μετατροπή οικίας σε 
Μουσείο Διγενή.  Έφυεν όλες τις αναφορές για τον Γεώργιο Γρίβα, τον αρχηγό της ΕΟΚΑ Β΄!  Έκαμεν αναφορά 
στο Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης, κάμνει αναφορά στην ΕΟΚΑ, αλλά έχουν συμπεριλάβει ακριβώς τα ίδια ποσά 
που αυτό το σώμα απέρριψε πλειοψηφικά πριν μερικούς μήνες!  Τζιαι, κάμνοντας ερώτηση ο συνάδελφος ο 
Κουκουμάς, για να δούμε αν ηύραν άλλο τρόπο να ξοδκιάσουν τούντα λεφτά οι κυβερνώντες για τον Γρίβα, 
απαντήσαν μας τζιαι ’πού πάνω ότι εξοδκιάσαν τον τελευταίο μόνο χρόνο €160.000... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Συγγνώμη;   

 Τα τελευταία πέντε χρόνια, με συγχωρείτε, €160.000, για να προπαγανδίσουν τη μνήμη του καταστροφέα 
της Κύπρου, του ολετήρα της Κύπρου, Γεώργιου Γρίβα! 

 Λοιπόν, αυτή η Βουλή... 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Αυτή η Βουλή, η πλειοψηφία της τουλάχιστον, με την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε, καλείται να απορρίψει 
αυτό το κονδύλι, να το σταυρώσουμε, γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για την 
απόπειρα παραπλάνησης που επιχειρήθηκε, ώστε να επιβεβαιώσουμε αυτή την απόπειρα παραπλάνησης.  Και 
είμαι βέβαιος ότι το σώμα, όπως δεν επέτρεψε αυτό το κονδύλι να εγκριθεί, δε θα επιτρέψει ούτε και να 
αποδεσμευτεί, εφόσον επιβεβαιωθεί το αυτονόητο, διότι μιλούμε για ακριβώς τα ίδια ποσά τελικά, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Αντιλαμβάνομαι μπαίνει προφορική τροπολογία επί τούτου.  

 Ναι, ο κ. Τορναρίτης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα να πούμε ότι, αφ’ ης στιγμής άρχισε η συζήτηση του θέματος, προφορική 
τροπολογία δεν μπορεί να κατατεθεί· δε θυμάμαι τέτοιου είδους πρακτική στο παρελθόν, αλλά πέραν τούτου... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Λίγη ηρεμία, κύριοι βουλευτές!   
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 Έχω την εντύπωση ότι είχαν όλο τον χρόνο οι βουλευτές του ΑΚΕΛ να ερωτήσουν την κυβέρνηση, να 
ερωτήσουν τους επίσημους φορείς που βρέθηκαν μπροστά στην επιτροπή Οικονομικών για το κάθε κονδύλι 
ξεχωριστά.  Το εντυπωσιακό όμως που επισυνέβη σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -τζιαι είμαι σίγουρος 
ότι το έχετε σημειώσει όλοι- πριν ακριβώς δύο λεπτά ο κ. Λουκαΐδης μάς είπε και μας έκανε μάθημα εδώ πέρα, 
ίσως στον κ. Θεμιστοκλέους, ίσως σε κάποιον άλλο, ότι εδώ πρέπει να μιλούμε πολιτικά, να μη χρησιμοποιούμε 
επίθετα.  Και άκουσα τον κ. Λουκαΐδη να αναφέρεται στον αρχηγό της ΕΟΚΑ ως ολετήρα, καταστροφέα και 
άλλως πως!   

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Είντα μ’ πού ένι; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Έχω την εντύπωση ότι η γκαιμπελική προπαγάνδα που χρησιμοποιείται από το ΑΚΕΛ κάποια στιγμή 
πρέπει να σταματήσει!  Γιατί, αν δε σταματήσει, θα βρείτε τα ποσοστά σας πολύ σύντομα σε μονοψήφιο αριθμό! 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Ενώ εσάς ανεβαίνουν τα δικά σας, βέβαια! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν... 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι.  Θα δευτερολογήσετε, κύριε Λουκαΐδη; 

 Θα μιλήσει ο κ. Σιζόπουλος. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Έχω την εντύπωση ότι ξεπεράσαμε τα όρια. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ναι, σωστά. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να υπάρχει κλειστός κατάλογος των πρωτομιλητών και όσοι 
μπορούν και έχουν λόγο να δευτερομιλήσουν να υπάρχει κλειστός κατάλογος δευτερομιλιών.  Ξεκινήσαμε να 
συζητούμε με οκτώ πρωτομιλητές, αυτή τη στιγμή φτάσαμε στους δεκαπέντε τζιαι συνεχίζουμε.  Κάποια στιγμή 
τούντο πράμα πρέπει να σταματήσει, ειδικά όταν σε σοβαρά ζητήματα που πρέπει να τοποθετηθούμε έχουμε 
τρία λεπτά χρόνο να τοποθετηθούμε ή πέντε λεπτά χρόνο!  Δε γίνεται αυτό το πράμα!  Κάποια στιγμή πρέπει να 
μπει μια τάξη! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι, απ’ όσους εμίλησαν δε δευτερολόγησε κανένας μέχρι τώρα.  Απλώς ο μόνος που 
ζήτησε δευτερολογία είναι ο συνάδελφος ο Λουκαΐδης για την τροπολογία την προφορική που υπέβαλε και είναι 
σωστό να του δοθεί ο λόγος. 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Και επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, γιατί, ε, έρχεταί μου στον νου μια πολύ σημαντική νομοθεσία που 
ψηφίσαμε, για την οποία γίναμε τζιαι στη συνέχεια διεθνώς ρεζίλι, που ο κ. Νεοφύτου κατέθεσε κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης σωρεία τροπολογιών τζιαι άλλαξε τα φώτα του προγράμματος πολιτογραφήσεων, των 
κανονισμών που ψηφίσαμε, αν θυμάστε, τις οποίες ο τότε Πρόεδρος της Βουλής αποδέκτηκε τελικά και 
ψηφίσαμε. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ:   

 Έχει προηγούμενο. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
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  Λοιπόν, είναι κατά συρροήν που γίνεται...  

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Δεν ήταν προϋπολογισμός. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, παρακαλώ! 

 Μην ανησυχείτε, κύριοι!   

 Κύριοι συνάδελφοι! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Λοιπόν, ψηφίζουμε νόμους.  Έν’ νόμος τζιαι τούτος που ψηφίζουμε τωρά για τον προϋπολογισμό, 
συνάδελφε. 

 Οπόταν διαδικαστικά, κύριε Πρόεδρε, είναι σύνηθες και επαφίεται σ’ εσάς κατά πόσο θα αποδεχθείτε ή 
θα απορρίψετε να γίνει προφορική τροπολογία.   

 Απ’ εκεί και πέρα η πρόκληση είναι τεράστια.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Οι απολογητές του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β΄... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι, περιοριστείτε εις την τροπολογία σας μόνο! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 ...οι απολογητές της ακροδεξιάς, που εκατάστρεψεν, εμάτωσεν αυτό τον τόπο και εδώ και σαράντα οκτώ 
χρόνια υποφέρουμε... 

(Θόρυβος στην αίθουσα)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι, σας παρακαλώ! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 ...να αναφέρεται στην ιδεολογία του Γρίβα και στον Γκαίμπελς και να μας απευθύνει εμάς, του ΑΚΕΛ τζιαι 
της αριστεράς, γκαιμπελισμό!  

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Δηλαδή το θράσος, εν ηξέρω δηλαδή, έχει ξεπεράσει κάθε όριο τζιαι έχουν χάσει τζιαι οι λέξεις τη σημασία 
τους! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όταν λέτε τωρά αν εν’ τούτα ούλλα, αντιλαμβάνεστε θα πρέπει να απαντήσεις, αλλά... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Αυτή τη συζήτηση την έχει ξεκινήσει με αυτό τον τρόπο ο κ. Τορναρίτης... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Η ιστορία έχει καταγράψει τα δεδομένα και είναι εκεί το γεγονός... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, μπορούμε να περιοριστούμε στην τροπολογία; 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Είναι κάτι που μας θυμίζει καθημερινά τον Γρίβα, κύριε Πρόεδρε.  Είναι το μισοφέγγαρο πάνω στον 
Πενταδάκτυλο τζιαι ο Πενταδάκτυλος που μας μουντζώνει καθημερινά εδώ και σαράντα οκτώ χρόνια!   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Αυτό μας θυμίζει τον Γρίβα! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Κύριε Νικόλα Παπαδόπουλε. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Επί της διαδικασίας και μόνο, κύριε Πρόεδρε, σε μια προσπάθεια να κατεβεί κάπως το κλίμα της 
συζήτησης. 

 Συμφωνούμε με το αίτημα που κατατίθεται για προφορική τροπολογία, παρ’ όλον ότι θα συμφωνήσω με 
τον κ. Τορναρίτη ότι είναι μια παράδοξη διαδικασία.   

 Ο κανόνας πρέπει να είναι ότι οι τροπολογίες πρέπει να κατατίθενται εκ των προτέρων, να δίνεται η 
ευκαιρία να εξετάζονται και τότε να παρουσιάζονται ενώπιον του σώματος και να αποφασίζει η ολομέλεια.  Όμως 
εδώ οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχει παραδοξότητα στον τρόπο που έχει λειτουργήσει, που έχει συμπεριφερθεί 
η εκτελεστική εξουσία.  Άλλαξαν το λεκτικό άρθρου που απορρίφθηκε από την ολομέλεια του σώματος κατά τον 
προηγούμενο προϋπολογισμό με έναν τρόπο που δεν κατέστη δυνατός και επαρκής ο κοινοβουλευτικός έλεγχος 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επιτροπής Οικονομικών και γι’ αυτό τον λόγο, ναι, συμφωνούμε να 
σταυρωθεί το κονδύλι, να έρθει η εκτελεστική εξουσία, να δώσει απαντήσεις, να εξηγήσει γιατί άλλαξε το λεκτικό, 
να εξηγήσει την ουσία και σε κατοπινό στάδιο να αποφασιστεί κατά πόσο το συγκεκριμένο κονδύλι θα 
αποδεσμευτεί ή δε θα αποδεσμευτεί.   

 Ο λόγος που αναγκάζεται σήμερα η ολομέλεια να πάρει αυτό το δραστικό βήμα είναι λόγω της 
συμπεριφοράς της εκτελεστικής εξουσίας και γι’ αυτό τον λόγο δεν έχει δικαίωμα η εκτελεστική εξουσία και το 
κυβερνών κόμμα να μας παρεμποδίσουν απ’ αυτό τον επιπρόσθετο έλεγχο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία.  Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω για την τροπολογία, διότι είναι ευθύνη του προεδρείου αν θα 
αποδεχθεί ή όχι την τροπολογία.  Δε νομίζω να φοβάται κανένας σ’ ένα δημοκρατικό σώμα σαν το δικό μας μια 
προφορική τροπολογία την οποία επεξήγησαν οι συνάδελφοι ότι τώρα το εντόπισαν και τη βάλλουν.  Εγώ θεωρώ 
ότι, ως Πρόεδρος του σώματος, είναι σωστό και δίκαιο ότι θα γίνει η ψηφοφορία και, αν θέλετε να την περάσετε, 
περνάτε την, αν θέλετε να την καταψηφίσετε, κανένα πρόβλημα.  Εδώ δημοκρατία έχομεν και αποφάσεις 
παίρνομεν.  Να μη μας φοβίζει τίποτα απολύτως.  Είμαστε δημοκρατικό σώμα και θα αποφασίσουμε. 

 Κύριε Παπαγιάννη μου, βλέπω σε με το χέρι αναπεπταμένο, αλλά τον λόγο θα πάρει από την Καρπασία 
τώρα, από το διαμέρισμα της κατεχόμενης Καρπασίας ο Ονούφριος και μετά θα μιλήσετε εσείς, διότι εμίλησεν ο 
Σωτήρης προηγουμένως.  Θα ισοσκελίσουμε τον χρόνο κατά γεωγραφική περιοχή.   

 Κύριε Κουλλά, έχεις τον λόγο. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Καταρχάς, εάν κάποιος ζητά κατ’ εξαίρεση να γίνει κάτι, θα ήταν πολύ πιο λογικό και απλό να υποβάλει 
απλώς το αίτημα για προφορική τροπολογία.  Ο κ. Λουκαΐδης είχε προχωρήσει και πολλά βήματα παρακάτω, σε 
βαθμό που θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να συζητούμε την ιστορία της Κύπρου.  Άρα, ας 
κατεβάσουμε τους τόνους, όπως πολύ ορθά είπε τζιαι ο κ. Παπαδόπουλος, έκλεισε το θέμα, πήρατε την 
απόφασή σας, σεβαστή.   

 Δε θα πω ούτε κάτι για το μείζον θέμα που απασχολεί την κοινωνία και την Κύπρο αυτή τη στιγμή, που 
είναι το όνομα των βοηθών.  Εγώ αυτό το οποίο επισημαίνω είναι ότι για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό 
διαπιστώνω ότι συνάδελφοι απ’ όλα τα πολιτικά κόμματα εκφράζουν την ικανοποίησή τους για κάποια κονδύλια, 
είτε το ΑΚΕΛ για το Επίδομα Παθόντων και Αιχμαλώτων είτε για τα κονδύλια της άμυνας, που πράγματι γίνεται 
εξαιρετική δουλειά και σωστά είπε ο κ. Σιζόπουλος για μετά το ’16, γιατί πριν από το ’16 ήμασταν σε μνημόνιο 
και πτωχευμένοι.   
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 Άρα, είναι η σπουδαία δουλειά που έχουμε κάμει στην οικονομία που επέτρεψε να δώκουμε για την άμυνα, 
που επέτρεψε να δώσουμε τόσα επιδόματα για τον κορωνοϊό και να επιβιώσουν χιλιάδες επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά, είναι απ’ εκεί που έχουμε χρήματα, για να επενδύσουμε στην παιδεία, είναι με αυτό τον τρόπο που 
εκάμαμε το ΓΕΣΥ, είναι γι’ αυτό που είχαμε και την οικονομική δυνατότητα να προσλάβουμε ΣΥΟΠ και όλοι οι 
νέοι της Κύπρου να έχουν ένα έτος περισσότερο εργασιακού βίου στη ζωή τους και θα μπορούσα να πω και 
πολλά άλλα παραδείγματα.  Άρα, αυτή είναι η έμμεση παραδοχή της σπουδαίας δουλειάς που έχουμε κάμει.    

 Εκφράζεται επίσης -και αυτό θα ισχύει πάντοτε- από κάποιους συναδέλφους ότι έπρεπε να έσιει τζιαι άλλα 
κονδύλια ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός.  Ακόμα και αυτό θεωρώ ότι είναι παραδοχή, θεωρούν δηλαδή 
ότι έχουμε και άλλα χρήματα, υπάρχει δημοσιονομική ευχέρεια λόγω της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και των 
σωστών πολιτικών ανάπτυξης που επέτρεψαν στο κράτος να έχει έσοδα και να μπορεί να εφαρμόσει τέτοιες 
πολιτικές.   

 Θέλω όμως να πω και κάτι τελευταίο για τουλάχιστον τη μια τροπολογία του ΑΚΕΛ που αφορά εκείνο το 
δάνειο, για να πω το εξής:  Το δάνειο αφορά τες παλιές αμαρτίες του λιμανιού Λεμεσού και εν πάση περιπτώσει 
όλων των λιμανιών, και της Λάρνακας, όλα τα προηγούμενα χρόνια, για να μη θεωρούμε ότι πριν ήταν όλα 
αγγελικά και σωστά πλασμένα και λειτουργούσαν με τελειότητα.  Χρειάστηκε αυτό το δάνειο λόγω των παλιών 
αμαρτιών.  Ωραία.  Το κράτος ως μέτρο -και έτσι θέλω να το αντικρίσουμε, γιατί εμείς αυτό αναφέρουμε- ως μέτρο 
αντιμετώπισης της ακρίβιας, περιορισμού του πληθωρισμού λέει «θα πληρώσω αυτό το πράγμα εφάπαξ να 
τελειώσει, έτσι ώστε να μην αυξηθούν και άλλο τα τέλη του λιμανιού».  Όλα τα μέτρα, λέει ο αγαπητός μου 
Αντρέας, γιατί να το φορτωθεί ο φορολογούμενος πολίτης;  Μα, και τα €300 εκατομ. μέτρα που έχουμε λάβει 
μέχρι σήμερα, για να περιορίσουμε ή να ανακουφίσουμε τους πολίτες από την ακρίβια, είναι με λεφτά των 
φορολογουμένων.  Ε, στα €300 εκατομ. που έχουμε πάρει προσθέστε ακόμα €5,8 εκατομ. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ονούφριε. 

 Τον λόγο θα πάρει ο κ. Χρίστου εκ μέρους του ΕΛΑΜ και μετά θα πάω στον κ. Χρύση Παντελίδη. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο σημείο αφορά την προφορική τροπολογία.  Κατά τη δική μας άποψη δεν μπορεί 
να υπάρχουν διαδικασίες κατά το δοκούν.  Πότε συμφέρει να αποδεχόμαστε προφορικές τροπολογίες και πότε 
δε συμφέρει να αποδεχόμαστε προφορικές τροπολογίες.  Αυτό είναι το πρώτο σημείο. 

 Το δεύτερο σημείο.  Επειδή έχουμε ακούσει τον κ. Λουκαΐδη εκ μέρους του ΑΚΕΛ να μας κάμνει ιστορικό 
μάθημα νομίζοντας ίσως ότι βρίσκεται στην κατασκήνωση της ΕΔΟΝ και προφανώς χωρίς την αντίληψη ότι 
βρίσκεται στο κοινοβούλιο, όπου συμμετέχουν όλα τα εκλελεγμένα κόμματα και αντιπροσώποι, έχουμε να 
απαντήσουμε ότι εμείς σεβόμαστε απόλυτα την ιστορία του τόπου μας και ειδικά την εποποιΐα του αγώνα της 
ΕΟΚΑ ’55-’59, της οποίας ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής υπήρξε αρχηγός.   

 Επομένως, να θυμίσω ακόμα κάτι στον κόσμο που μας ακούει.  Αυτό το σώμα αποφάσισε δεκαετίες πριν 
να ανακηρύξει τον Διγενή άξιο τέκνο της πατρίδας, με την πλειοψηφία των κομμάτων να το στηρίζουν και το 
ΑΚΕΛ απλώς να δηλώνει παρόν.  

 Επομένως, μέσα από τα κονδύλια τα οποία έχουμε σήμερα ενώπιόν μας και τα οποία δεν αφορούν μόνο 
το μνημείο Διγενή, αλλά και το μουσείο της ΕΟΚΑ στη Χλώρακα, καθώς και άλλα επιμέρους ζητήματα, τα κόμματα 
τα οποία επέλεξαν αυτή την τακτική και κυρίως το ΑΚΕΛ με τη σημερινή του στάση και το ΔΗΚΟ μετά τη δήλωση 
του κ. Παπαδόπουλου ότι στηρίζει τη θέση του ΑΚΕΛ θεωρώ ότι δε σέβονται την ιστορία της ΕΟΚΑ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, κάτι επί προσωπικού; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Πραγματικά, αντέχουμε πολλά, αλλά να μου λέει ο κ. Χρίστου ότι δε σέβομαι τη μνήμη της ΕΟΚΑ τη στιγμή 
που ο πατέρας μου έλαβε μέρος στον αγώνα της ΕΟΚΑ το θεωρώ προσβλητικό και υβριστικό, κύριε Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   
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 Κύριοι, πριν να προχωρήσω στον κ. Παντελίδη, θα πω το εξής από τη θέση του Προέδρου του σώματος:  
Ο αγώνας του ’55-’59 με αρχηγό πολιτικό τον Μακάριο και στρατιωτικό τον Διγενή απελευθέρωσαν την Κυπριακή 
Δημοκρατία και έδωσαν την Κυπριακή Δημοκρατία της οποίας είμαστε βουλευτές.  Είμαστε ευγνώμονες σ’ αυτούς 
τους ανθρώπους για τον αγώνα τους.  Όμως ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι η μετέπειτα πορεία του Διγενή με 
την ΕΟΚΑ Β΄ είναι κατακριτέα, που οδήγησε στην καταστροφή του τόπου.  Τα ιστορικά γεγονότα ουδείς μπορεί 
να τα αλλάξει, αλλά έχουμε απόλυτο και πλήρη σεβασμό στον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59 και είμαστε 
ευγνώμονες και για τους αρχηγούς και για τον κυπριακό λαό και για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους και είναι 
θαμμένοι εδώ πιο κάτω στα Φυλακισμένα Μνήματα και ανά το παγκύπριο. 

 Τούτων λεχθέντων, τον λόγο θα πάρει ο κ. Χρύσης Παντελίδης.   

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Δύο σημεία.  Καταρχάς, σε σχέση με την τροπολογία μου που έχω καταθέσει από κοινού με την κ. 
Ερωτοκρίτου και επειδή απουσιάζει ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού από τη σημερινή ολομέλεια και 
επειδή η κοινοβουλευτική ομάδα του φαίνεται ότι έχει πρόθεση να ακυρώσει τα όσα είπε πριν από μερικά χρόνια 
ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι στις 17 Δεκεμβρίου το 2015, όταν συζητείτο το ίδιο 
ακριβώς θέμα, ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου είπε: «Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι, αν για επιμέρους ζητήματα εγείρονται 
θέματα όπως ότι αυτό το σώμα πρέπει να δείχνει τον ελάχιστο σεβασμό προς τους νόμους, τι θα πούμε, αν αυτή 
η ολομέλεια αγγίζει θεμελιώδες άρθρο του Συντάγματος, που ούτε και ομοφώνως να αποφασίσουμε δεν μπορεί 
να αλλάξει;».  Και απηύθυνε τότε έκκληση ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου στην ολομέλεια του σώματος να μην οδηγηθεί 
σε τέτοια συνταγματική εκτροπή.  Επομένως, καλώ το σώμα να υπερψηφίσει την τροπολογία που έχουμε 
καταθέσει με την κ. Ερωτοκρίτου, ακριβώς για να μην οδηγηθούμε σε συνταγματική εκτροπή. 

 Το δεύτερο σημείο αφορά την αναφορά που έχει γίνει για τον αγώνα της ΕΟΚΑ και να μου επιτρέψετε με 
κάθε σεμνότητα και με κάθε σεβασμό να πω ότι ακριβώς ο αγώνας της ΕΟΚΑ είναι τόσο θρυλικός, τόσο μεγάλος, 
τόσο σπουδαίος και τόσο σημαντικός, ώστε δε θα πρέπει η κυβέρνηση να τον μειώνει με αλχημείες περιγραφικές 
σ’ ένα κείμενο συμπληρωματικού προϋπολογισμού.  Και θα πρέπει να έχει το θάρρος και την τόλμη να προτείνει 
αυτό που θέλει να προτείνει και να αφήνει τη Βουλή σε συνθήκες διαφάνειας να αποφασίσει. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Από τους πρωτολογούντες είναι ο κ. Παπαγιάννης ο Λίνος και μετά οι άλλοι, αν θέλουν να 
δευτερολογήσουν.  Να ξέρετε ότι ο χρόνος πιέζεται. 

 Το λοιπόν, κύριε Παπαγιάννη.  Ο Λίνος Παπαγιάννης από το ΕΛΑΜ εκ Παραλιμνίου. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θεωρώ ότι ουδέποτε, κύριε Πρόεδρε, έχω καταχραστεί τον χρόνο αυτού του σώματος και θα είμαι 
σύντομος για ακόμα μία φορά.   

 Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι προφανώς αυτό που εννοούσε ο κ. Χρίστου ήταν ότι η ταύτιση στη 
σημερινή θέση του ΑΚΕΛ, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα δώσει το δικαίωμα για ακόμη μία φορά λόγω της πολιτικής 
θέσης του ΑΚΕΛ, κάποια κόμματα να τους δικαιώσουν.  Καμία αμφισβήτηση για αυτό που έχει αναφέρει ο κ. 
Παπαδόπουλος.  Θεωρώ ότι δεν υπάρχει από κανέναν.   

 Το δεύτερο.  Θυμάστε, κύριε Πρόεδρε, εφόσον σήμερα εσείς θα κληθείτε να πάρετε την απόφαση, τι είχε 
συμβεί στον προηγούμενο προϋπολογισμό του κράτους;  Όχι τον φετινό, τον περσινό.  Θέλετε να σας θυμίσω 
με παραστατικότητα τι είχε συμβεί;  Ο τότε Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Αδάμου, είχε πάρει μία απόφαση μετά απ’ 
αυτό που είχε προηγηθεί με το φιάσκο.  Ο κ. Λουκαΐδης έδωσε γυρό σε όλα τα κόμματα, πλην του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και του ΕΛΑΜ, για να τους ζητήσει τη στήριξή τους, για να αποδεχθούν τη σημερινή προφορική 
τροπολογία.  Είχε πράξει το ίδιο τότε, πριν από δύο προϋπολογισμούς, όταν πήγε και ζήτησε από τον κ. Αδάμου 
να μη δεχτεί τη διαδικασία που το ΕΛΑΜ είχε εισηγηθεί, εφόσον θα ψήφιζε θετικά στον κρατικό προϋπολογισμό, 
να αποκόψουμε κάποια σημεία.   

 Όταν είχε τελειώσει η διαδικασία, υπάρχει υπόμνημα -ευτυχώς το έχουμε στην κατοχή μας- που 
επιβεβαίωσε ότι αυτό που ζητούσε το ΕΛΑΜ ήταν η διαδικασία που μπορούσε να γίνει.  Τότε, επειδή αυτό το 
είχε εισηγηθεί το ΕΛΑΜ, φυσικά άλλαξαν όλες οι διαδικασίες.  Σήμερα, εφόσον έχει τελειώσει η διαδικασία της 
κατάθεσης των τροπολογιών και εφόσον έχουν αντιληφθεί μετά από την έναρξη της συζήτησης ότι δεν ήταν ένα 
κονδύλι, έχουν αποφασίσει να προβούν σ’ αυτή τη διαδικασία. 

 Και σας ρωτώ:  Δε μιλώ για ένα νομοθετικό έργο, για μια νομοθεσία σήμερα.  Μιλούμε για 
συμπληρωματικό προϋπολογισμό.  Θα δημιουργήσετε ένα προηγούμενο που όποιος θέλει την επόμενη φορά 
θα κάνει αυτό το παζάρι που είδαμε πριν από λίγο και θα μπορεί να κόψει ό,τι θέλει; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 
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 Παζάρι ήταν, παζάρι ήταν κανονικό!  Και επειδή το ΑΚΕΛ... 

 Εδώ μέσα πολλοί το φοβάστε, δεν ξέρω τον λόγο που, όταν το ΑΚΕΛ γυρίσει τα κόμματα να ζητήσει κάτι, 
το αποδέχεστε.  Κάποτε αυτό το πράγμα πρέπει να αντιληφθούν όλοι οι συνάδελφοι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί.  
Όποτε επιθυμεί το ΑΚΕΛ με το ζόρι να εφαρμόσει κάτι, καταφέρνει να βρει πλειοψηφία! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η συνάδελφος η Ατταλίδου ζήτησε τον λόγο και είναι πρωτομιλήτρια, αλλά να ξέρεις, κύριε Λίνο 
Παπαγιάννη, ότι δε φοβούμαστε κανέναν.  Είμαστε συσταρισμένοι κύριοι και να μην ανησυχείς!   

 Το λοιπόν, κυρία Ατταλίδου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Ένας Αμερικάνος γερουσιαστής είπε ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά κανένας δεν 
μπορεί να έχει τα δικά του γεγονότα· τα γεγονότα είναι για όλους τα ίδια.  Ο δε στρατηγός Μακρυγιάννης -ο 
οποίος ελπίζω να γνωρίζετε ποιος είναι, είναι ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης- είπε ότι τα ύστερα τιμούν τα 
πρώτα και όχι τα πρώτα τα ύστερα.  Τα ύστερα δυστυχώς είναι μια διχοτομημένη χώρα, το μισοφέγγαρο πάνω 
στον Πενταδάκτυλο.  Εχάσαμεν το Βαρώσι.  Ένα τρίτο του πληθυσμού είναι πρόσφυγες.  Γι’ αυτό κάποιοι, πριν 
να λαλούν ποιοι τιμούν και ποιοι δεν τιμούν κάτι, να σκέφτονται τις γυναίκες που έχουν ακόμα αγνοούμενους, 
αγνοούμενα παιδιά και αγνοούμενους συζύγους, και όλους αυτούς που εχαθήκαν, γιατί κάποιοι είχαν πάρα 
πολλά μεγάλες ιδέες για τη δική τους την εθνικοφροσύνη. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Ατταλίδου. 

 Έχουμε τρεις που θα δευτερολογήσουν.  Είναι οι συνάδελφοι Χάρης Γεωργιάδης, Ανδρέας Θεμιστοκλέους 
και Γιώργος Λουκαΐδης. 

 Και, επειδή πολλές φορές βιάζεστε, συνάδελφοι, τον χρόνο μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε έτσι όπως 
κρίνετε εσείς.   

 Α, λείπει ο κ. Γεωργιάδης; 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Όι, έν’ δαμαί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α, συγγνώμη, εν σας επρόσεξα.  Κύριε Γεωργιάδη, είσαστε ο πρώτος γραμμένος πάνω.  

 Έχετε τον λόγο.   

 Συγγνώμη, ο κ. Δίπλαρος είναι πολύ εύσωμος, φαίνεται, τζιαι… 

(Γέλια) 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

(Αστειευόμενος) 

 Έβαλεν τα κιλούθκια του τελευταία! 

(Γέλια) 

 Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Η κ. Χαραλαμπίδου μάς τόνισε ότι διδάχθηκε από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, από τη δική μας στάση 
επί αυτού του ζητήματος εις το παρελθόν.  Έχω την εντύπωση ότι κατ’ ακρίβειαν είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως, 
επειδή η επιχειρηματολογία της θα είχε βάση, εάν ο χειρισμός από μέρους μας και από μέρους μου, ως 
Υπουργού Οικονομικών εκείνη την περίοδο, ήταν ακριβώς ο αντίθετος!  Επειδή, παρά την άποψη που μπορεί 
να είχα ως υπουργός της κυβέρνησης επί του περιεχομένου εκείνης της γνωμάτευσης, αμέσως -υποχρεωτικά, 
όπως είπε ο κ. Ευσταθίου- την υιοθέτησα και την εφάρμοσα, τροποποιώντας, όπως γίνεται και τώρα, τον κρατικό 
προϋπολογισμό, στέλνοντας στη Βουλή έναν προϋπολογισμό που επέφερε τη διόρθωση, όπως ακριβώς είχε 
γνωματεύσει ο Γενικός Εισαγγελέας, ασχέτως άποψής μου επί της ουσίας εκείνης της γνωμάτευσης.  Αυτό 
σημαίνει να σέβεσαι θεσμούς. 

 Έχω επίσης ακούσει με έκπληξη τον έναν εισηγητή της τροπολογίας, τον αγαπητό μου κ. Χρύση 
Παντελίδη, να παραθέτει ένα σκεπτικό πολύ διαφορετικό από το σκεπτικό της έτερης εισηγήτριας αυτής της 
τροπολογίας.  Η κ. Ερωτοκρίτου μάς είπε ότι πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία, που αφήνει τα πράγματα 
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ως είχαν μετά τη γνωμάτευση του προηγούμενου Γενικού Εισαγγελέα, επειδή «ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε 
επί συνταγματικού ζητήματος, ας αφήσουμε το δικαστήριο να κρίνει», ενώ ο άλλος εισηγητής, ο κ. Παντελίδης, 
μας είπε ότι πρέπει να υιοθετήσουμε την τροπολογία, για να μην υπάρξει συνταγματική εκτροπή!  Δηλαδή 
υιοθετούμε εκ προοιμίου με αυτή τη συλλογιστική μία προσέγγιση, μία ερμηνεία που είναι κατ’ ακρίβειαν σε 
διάσταση με την ερμηνεία του Γενικού Εισαγγελέα, την οποία και σήμερα ορθώς πράττοντας, υποχρεωτικά 
δηλαδή, κύριε Ευσταθίου, η εκτελεστική εξουσία και πάλι υιοθετεί και στέλνει ενώπιον της Βουλής με τη 
διόρθωση, ακριβώς, για να υπάρχει συμμόρφωση και για να δείχνουμε ότι σεβόμαστε τους θεσμούς ασχέτως 
των προσωπικών μας απόψεων. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ναι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ζητάτε τον λόγο.  Έτσι, αυτοπεριοριστικά, επειδή είσαι συνεργάσιμος κύριος, να τελειώσομεν έτσι 
σύντομα, σε παρακαλώ, αν έν’ εύκολο. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Σύντομα θα τελειώσουμε.  Καλά, αν θα τελειώσουμεν έν’ άλλο θέμα! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχω σου εμπιστοσύνη ότι εννά πάει καλά η δουλειά! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Η στάση του ΑΚΕΛ απέναντι στον αγώνα της ΕΟΚΑ και στους αρχηγούς του δεν ήταν διαφορετική 
προπολεμικά με τη στάση του που τήρησε πολύ μετά.  Με το ίδιο μένος με το οποίο σήμερα πολεμά το όνομα 
του Διγενή, ακριβώς με το ίδιο μένος τον πολέμησε από τα πρώτα βήματα του αγώνα της ΕΟΚΑ.  Το παράξενο 
είναι ότι, παρά το γεγονός ότι ο κομουνισμός δεν πιστεύει σε θαύματα, το ΑΚΕΛ πιστεύει ότι ο Διγενής επέθανε 
τον Γενάρη του ʼ74 και έξι μήνες μετά αναστήθηκε τζι έκαμε πραξικόπημα. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Ου, Παναγία μου! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Την Παναγία να μην την επικαλείσαι, κυρία Χαραλαμπίδου! 

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Σε έντονο ύφος) 

 Παρακαλώ!  Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ειδικά την Παναγία! 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Μα τούτη έν’ διαστρέβλωση της ιστορίας! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ειδικά την Παναγία να μην την επικαλείστε, κυρία Χαραλαμπίδου! 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Διαστρεβλώνεις την ιστορία! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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(Σε έντονο ύφος) 

 Κυρία Χαραλαμπίδου…   

 Κυρία Χαραλαμπίδου, σε παρακαλώ! 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου) 

 Κυρία Χαραλαμπίδου, δεν έχεις τον λόγο!  Πώς θα το κάμουμε; 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Εν αντέχω! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ε, εν αντέχετε, να περάσετε έξω! 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου) 

 Κυρία Χαραλαμπίδου, αφού δεν αντέχετε, μπορείτε να περάσετε έξω, να ηρεμήσετε και να επανέλθετε.  
Μιλά ο συνάδελφος και πρέπει να τον σεβαστούμε.  Λέει την άποψή του.  Τι να κάμουμε! 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, παρακαλώ! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Θα εισηγούμουν, κύριε Πρόεδρε, άλλη φορά να φέρνετε εδώ στην αίθουσα αναισθητικά και παυσίπονα! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, εννά σας παρακαλέσω να ολοκληρώσετε, έτσι με… 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Προβαίνω στον εξής ισχυρισμό: ότι αιρόμενοι πάνω από μικρότητες, μίση, πάθη, αντιζηλίες και κακότητες 
θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την τεράστια συμβολή των δύο ηγετών του αγώνα της ΕΟΚΑ στον αγώνα της 
ΕΟΚΑ, στα μετέπειτα χρόνια και στο γεγονός που μετά από επτακόσια εξήντα επτά χρόνια μαύρης δουλείας 
αυτός ο λαός απέκτησε την ελευθερία του.  Αυτό και μόνο το γεγονός θα έπρεπε να μας κάμνει όλους πιο 
συνετούς και, όταν μιλούμε για τους δύο αρχηγούς του αγώνα, να είμαστε λίγο ταπεινοί και σεμνοί.   

 Εδώ, αν δεν εδιέπραττεν το σφάλμα ο συνάδελφος κ. Ιωάννου να κάμει αναφορά στα επιμέρους κονδύλια 
των €43.628, ο κ. Λουκαΐδης δε θα εχαμπάριζεν και δε θα έπαιρνεν ιδέα ότι στον προϋπολογισμό…  Γιατί;  Διότι 
ο κ. Λουκαΐδης όφειλε να εδιάβαζε τον νόμο που είναι αναλυτικά μέσα τα κονδύλια.  Περιορίστηκε όμως 
επιφανειακά, επιδερμικά, στην έκθεση και του άνοιξε τα μάτια ο κ. Ιωάννου.  Δεν κρίνω σωστή τη στάση της 
κυβέρνησης, αλλά για την έκθεση, κύριε Πρόεδρε, που δεν αναφέρει τα επιμέρους ποσά, δεν ευθύνεται ούτε η 
κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη ούτε ο υπουργός, ευθύνεται η επιτροπή Οικονομικών.  Η επιτροπή 
Οικονομικών, αφού ήταν τόσο ευαίσθητη, θα έπρεπε να συμπεριλάβει στην έκθεση τα τρία μικρά κονδύλια.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο) 

 Όχι, κύριε Παπαδόπουλε.   

 Ορίστε, κύριε Παπαδόπουλε. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν!  Κύριοι συνάδελφοι! 

 Έχετε ολοκληρώσει, κύριε Θεμιστοκλέους; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Θα ολοκληρώσω με το εξής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Μπράβο! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Αυτή η ολομέλεια, κύριε Πρόεδρε, εάν αρνηθεί να εγκρίνει €43.000 για την ιστορική κατοικία στον 
Χλώρακα, στην οποία φιλοξενήθηκε ο Διγενής, θα είναι μια ντροπή για ολόκληρο το σώμα για όλα τα επόμενα 
χρόνια μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Τον λόγο έχει ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ ο Στέφανος ο Στεφάνου, που ζητά πρωτολογία. 

 Κύριε Στεφάνου μου, ο λόγος δικός σας. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Ευχαριστώ. 

 Νομίζω ότι όσοι μας παρακολουθούν κάθε βδομάδα, για τον τρόπο που κάμνουμε τις συζητήσεις εις την 
ολομέλεια…  Το είχα θίξει τζιαι την περασμένη εβδομάδα τζιαι την προπερασμένη, εν ηξέρω πόσες φορές εννά 
το πω!  Συζητούμε για ένα θέμα τζιαι ξεκινούμε τις προεκτάσεις τις ιστορικές, τις πολιτικές, τις εκλογικές, δεν 
ξέρω ʼγώ τι άλλο εννά κάμουμε.  Λοιπόν…   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Δεν είναι έτσι, μη δείχνετε ποδά!  

 (Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο το θέμα.  Ψηφίσαμε έναν προϋπολογισμό, αποκόπτοντας κονδύλι και η 
κυβέρνηση προσπάθησε να κάμει τρίπλα εις τη Βουλή!  Διαπιστώθηκε έστω και την υστάτη.  Και λέμε ότι θέλουμε 
να κάμουμε μία προφορική τροπολογία, που, ειρήσθω εν παρόδω, δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε προφορική 
τροπολογία στην ολομέλεια.  Και, αν έχει κάποιον που μπορεί να με πείσει ή να μου τεκμηριώσει ότι δεν έγινε 
ποτέ, ακόμα και πρόσφατα, αυτό το πράγμα, τότε να δεχτώ να την αποσύρουμε.  Άλλο είναι αν θέλουμε να 
βάλουμεν κανονισμό, για να μεν δεχούμαστεν προφορικές τροπολογίες την τελευταία στιγμή.  Επομένως, αντί 
να ξανοιγόμαστεν τώρα τζιαι να ξεκινούμεν να κάμνουμεν τη συζήτηση, ξεκινώντας από το 1821 και ερχόμαστεν 
ως εδώ, ενώ το μισοφέγγαρο λόγω των έργων κάποιων έν’ πάνω στον Πενταδάκτυλο, ε, ας επικεντρωθούμεν 
στην ουσία.  Εκαταθέσαμεν μια προφορική τροπολογία, εννά ψηφίσουμεν η ολομέλεια εγκρίνεται ή όχι, έντζιε 
αφαιρέσαμεν ʼπού κανέναν το δικαίωμα.  Ο Πρόεδρος έχει τοποθετηθεί και έχει πει ότι αποδέχεται να κατατεθεί 
η προφορική τροπολογία.  Να ψηφίσουμε, να πάμε παρακάτω, να τελειώνουμε!   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι, νομίζω έν’ καλή εισήγηση…   

 Κύριε Σωτήρη μου, ένα λεπτό.  Θα πάρεις τον λόγο.  Επί προσωπικού, μου είπε ο γραμματέας εδώ.  Θα 
τον πάρεις, μην ανησυχείς, άμα είναι επί προσωπικού. 

 Έχουμε ακόμα πέντε-έξι ομιλητές. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Επί της διαδικασίας.  Φυσικά… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Έχω γραφτεί τζιαι εγώ να μιλήσω, κύριε Πρόεδρε, ξανά, αλλά… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχω σε μες στους γραμμένους, κύριε συνάδελφε. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νίκο Τορναρίτη) 

 Έχω σε γραμμένο, κύριε…  Είδα σε. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

(Αστειευόμενος) 

 Το είδα…  Και εγώ γραμμένο σε έχω, αλλά άλλο λέω!  
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(Γέλια) 

 Θέλω να πω το εξής, να το κλείσουμε εδώ το θέμα, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, γιατί είναι η 
πραγματικότητα ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Καλά, κύριε Τορναρίτη… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 …έχουμε όλοι ξεφύγει! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εν ήταν καλή η εισήγηση που έκαμνε ο Πρόεδρος, έπρεπε να με διακόψεις, για να το πεις εσύ; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Απολογούμαι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μα, κύριε Τορναρίτη, είσαι έξυπνος κύριος! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

(Αστειευόμενος) 

 Έν’ γι’ αυτό που είπα ότι σε έχω γραμμένο…   

 Συμφωνώ με τον Πρόεδρο! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α, τούτο, έν’…  Έντζιε είσαι…  Έν’ Νίκος που είσαι, έντζιε έσιεις άλλο όνομα! 

 Το λοιπόν, κύριε Σωτήρη, έτσι σύντομα. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε.   

 Επειδή έγινε αναφορά στο όνομά μου από τον κ. Θεμιστοκλέους και δεν ξέρω τι έχει μάθει μέχρι σήμερα, 
αλλά το ΕΛΑΜ δεν έχει μάθει ποτέ να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του.  Και είμαστε εξαιρετικά περήφανοι 
τόσο για τον αγώνα της ΕΟΚΑ όσο και για τον αρχηγό του Γεώργιο Γρίβα Διγενή.  Και αναγνωρίζουμε ότι, για να 
βρισκόμαστε σήμερα σ’ αυτή την αίθουσα και να νομοθετούμε, είναι τα δικά τους έργα, αυτών των ηρώων, που 
μας οδήγησαν εδώ. 

 Το σφάλμα δεν ανήκει σε μας.  Το σφάλμα ανήκει σε αυτούς που έχουν καταντήσει μέσα στο κοινοβούλιο 
να είναι η ουρά του ΑΚΕΛ.  Να γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτά που πράττουν σήμερα τους δεσμεύουν και για 
τους επόμενους μήνες και θα μιλήσουμε τους επόμενους μήνες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. 

 Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση έτσι, εκτεταμένα, όμορφα.  Είπετε όλοι τις απόψεις σας και αισίως θα 
πάμε στην ψηφοφορία τώρα. 

 Προχωρούμε με την τροπολογία που κατατέθηκε εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος. 

 Παρακαλείται ο γραμματέας να διαβάσει την τροπολογία του Δημοκρατικού Κόμματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού 

Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2022» 
 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου με τη διαγραφή από το Παράρτημα 
Πρώτου Πίνακα-Μισθολογικές Θέσεις αυτού, των ακόλουθων: 

020100       ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    
  02100     Κρατικοί υπάλληλοι       
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Σημειώσεις: 
α. Διαγραφή των αναφορών σε  Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,  Βοηθό Γενικό Ελεγκτή και  

Βοηθό Γενικό Λογιστή, δεδομένου ότι για το θέμα της μετονομασίας των πιο πάνω θέσεων αξιωματούχων 
εκκρεμεί σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και επιπρόσθετα αποτελεί ζήτημα το οποίο δεν 
είναι ορθό να ρυθμιστεί μέσω συμπληρωματικού προϋπολογισμού.       

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν, ψηφίστε επί της τροπολογίας του Δημοκρατικού Κόμματος, παρακαλώ.   

 Μόλις έν’ έτοιμα τα αποτελέσματα… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα οκτώ.  Υπέρ είκοσι τρεις, εναντίον είκοσι τέσσερις και μία αποχή.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

        Μισθοδοσία κρατικών 
υπαλλήλων       

  

(10) 1 1 Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας 
της Δημοκρατίας (€126.237 
π.μ.) 

157.130 157.130 10. Η θέση 
προηγουμένως 
καλουμένη Βοηθός 
Γενικού 
Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας 
(€126.237 π.μ.) 
μετονομάζεται  
σε Βοηθός Γενικός 
Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας  
(€126.237 π.μ.). 

020200       ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ       

  02100     Κρατικοί υπάλληλοι       

        Μισθοδοσία κρατικών 
υπαλλήλων       

  

(10) 1 1 Βοηθός Γενικός Ελεγκτής 
[Κλίμακα Α16(i)] 

96.413 96.413 10. Η θέση 
προηγουμένως 
καλουμένη  
Βοηθός Γενικού 
Ελεγκτή [Κλίμακα 
Α16(i)] 
μετονομάζεται σε 
Βοηθός Γενικός 
Ελεγκτής [Κλίμακα 
Α16(i)]. 

190200       ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ       

  02100     Κρατικοί υπάλληλοι       

        Μισθοδοσία κρατικών 
υπαλλήλων       

  

(5) 1 1 Βοηθός Γενικός Λογιστής 
[Κλίμακα Α16(i)] 

90.630 90.630 5. Η θέση 
προηγουμένως 
καλουμένη Βοηθός 
Γενικού Λογιστή 
[Κλίμακα Α16(i)]  
μετονομάζεται σε 
Βοηθός Γενικός 
Λογιστής [Κλίμακα 
Α16(i)]. 
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 Με είκοσι τέσσερις ψήφους εναντίον, είκοσι τρεις υπέρ και μία αποχή, η τροπολογία του Δημοκρατικού 
Κόμματος απορρίπτεται. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ευθύμιο Δίπλαρο) 

 (Αστειευόμενος) 

 Κύριε Δίπλαρε, τώρα που εννά πιάσεις την ηλικία μας, να έρτεις πάνω να κάμεις τζιείνον που θεωρείς 
σωστό! 

 Προχωρούμε τώρα με την πρώτη τροπολογία που κατέθεσε το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.   

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει την τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κ. Άριστου Δαμιανού, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστοφίδη εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί 

Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2022» 
 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Υποομάδα/ 

Άρθρο 

Επεξήγηση Ποσό 

1. 26 180100.3 

Υπουργείο Οικονομικών -
Κεντρικά Γραφεία -  
Αναπτυξιακές δαπάνες 

11201  

 

 

Αγορά μετοχών  €400.010 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη από το εν λόγω κονδύλι, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Σημειώσεις: 
α. Δέσμευση του κονδυλίου που αφορά στην παραχώρηση πιστώσεων στην υπό ίδρυση κρατική επιχείρηση 

Partnership Cyprus (PCy) για την εξασφάλιση μετοχικού κεφαλαίου, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη, να διεξάγεται ο απαραίτητος κοινοβουλευτικός έλεγχος για σκοπούς διαφάνειας και 
χρηστής διοίκησης. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε για την τροπολογία, σας παρακαλώ. 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα εννέα.  Υπέρ είκοσι ένας.  Εναντίον είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους εναντίον, είκοσι μία υπέρ και καμία αποχή, η πρώτη τροπολογία του ΑΚΕΛ 
απορρίπτεται. 

 Υπάρχει και η δεύτερη τροπολογία του ΑΚΕΛ.   

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να την αναγνώσει. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Υποομάδα/ 

Άρθρο 

Επεξήγηση Ποσό 

2. 26-27 183000.2 

Μη προβλεπόμενες 
δαπάνες και 
αποθεματικό - 
Κεντρικά γραφεία - 

03851  

 

 

Μη προβλεπόμενες 
δαπάνες και 
αποθεματικό 

 

€71.074.465 
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Τακτικές δαπάνες 

 Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε, προτού διενεργηθεί 
οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την αποπληρωμή δανείου λιμενεργατών που συνήψε ο 
Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων έναντι των μειώσεων των τελών χρέωσης στο λιμάνι Λεμεσού ύψους 
€5.800.000, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Σημειώσεις:  
α. Δέσμευση του κονδυλίου ύψους €5.800.000 που αφορά στην παραχώρηση πιστώσεων για σκοπούς 

αποπληρωμής του δανείου των λιμενεργατών έναντι των μειώσεων των τελών χρέωσης στο Λιμάνι 
Λεμεσού. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες τροποποιήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ να ψηφίσετε για την τροπολογία, τη δεύτερη, του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Κύριοι συνάδελφοι! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα εννέα.  Υπέρ τριάντα ένας.  Εναντίον δεκαοκτώ.  Αποχή καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, με τριάντα μία ψήφους υπέρ, δεκαοκτώ ψήφους εναντίον και καμία αποχή η δεύτερη τροπολογία του 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εγκρίνεται.  
 Λοιπόν, τώρα να προχωρήσουμε στην προφορική τροπολογία του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τρίτη 
τροπολογία κατά βάση, που έκαμε αποδεκτή το προεδρείο.   

 Παρακαλώ, ψηφίστε επί της προφορικής τροπολογίας, όπως την έχει αναλύσει ο συνάδελφος, ο Γιώργος 
Λουκαΐδης. 

 Πόσοι είναι υπέρ, πόσοι είναι κατά; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ναι, παρακαλώ. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Πρέπει να αναγνωσθεί, πρέπει να... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε συνάδελφε, η προφορική τροπολογία... 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 ...όπως την εξήγησε, να τεθεί, να μας την πουν τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Καλά, θέλετε ξανά να την πει;   

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Είναι την ανάλυση που θα ψηφίσουμε ή την τροπολογία; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Την τροπολογία, νομίζω ότι... 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Άρα, να μας την εξηγήσει ο συνάδελφος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Την είπε από την αρχή, αλλά να την επαναλάβει, κανένα πρόβλημα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
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 Στο σχέδιο, κύριε Πρόεδρε, είναι δέσμευση... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σταύρωση κονδυλίου. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 ...το γνωστό σταύρωμα, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη να έρθει στη Βουλή η κυβέρνηση, για 
να δώσει εξηγήσεις, γιατί παραπλάνησε ουσιαστικά.  Τα ποσά, επαναλαμβάνω, είναι τα ίδια όπως ήταν την 
προηγούμενη φορά που τα είχαμε αποκόψει, αλλά με άλλο λεκτικό.  Με εντελώς διαφορετικό λεκτικό, χωρίς να 
γίνεται καμιά αναφορά στον Γεώργιο Γρίβα πλέον.  Θέλετε να πω το άρθρο ξανά;  Είναι το 200800.2 και αφορά 
κονδύλι €43.628, που χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες, €28.500, €8.128 και €7.000.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και ζητείτε, κύριε Λουκαΐδη, αντιλαμβάνομαι... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Το σταύρωμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 ...τη σταύρωση αυτού του κονδυλίου; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Προτού διενεργηθεί η δαπάνη, να δοθεί η άδεια από τη... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχει γίνει κατανοητή η προφορική τροπολογία των συναδέλφων του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και 
τώρα τίθεται σε ψηφοφορία η προφορική τροπολογία. 

 Παρακαλώ, ψηφίστε. 

 Μάλιστα, να ανακοινωθούν. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα οκτώ.  Υπέρ είκοσι εννέα.  Εναντίον δεκαοκτώ.  Αποχή καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, με είκοσι εννέα ψήφους υπέρ, δεκαοκτώ ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η προφορική τροπολογία 
του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εγκρίνεται. 
 Λοιπόν, τώρα προχωρούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου ποσού ύψους €171.852.323 για τη χρήση 
του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρο 16 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Δημιουργία θέσεων.  Άρθρο 5. 

 Κατάργηση θέσεων.  Άρθρο 6. 

 Ελέγχοντες Λειτουργοί.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ, για τα άρθρα. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 7; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τρεις.  Υπέρ σαράντα τρεις.  Εναντίον κανείς, καμία.  Αποχή καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 7 εγκρίνονται. 
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 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ, για το σύνολο του νομοσχεδίου.   

 Για το σύνολο του νομοσχεδίου ψηφίζουμε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τρεις.  Υπέρ σαράντα τρεις.  Εναντίον κανείς, καμία.  Αποχή καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 (Κτυπά τη σφύρα.) 

 Ομοφώνως, με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο 
ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τώρα, προχωρούμε αισίως στο υπ’ αριθμόν 7 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Δημοτικής και Μέσης 
Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Κύριοι συνάδελφοι! 

 Κύριε Τορναρίτη, ακούω σε!  Εννά λάβω και πολιτικά μέτρα! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Απολογούμαι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σε παρακαλώ πολύ! 

 Και, κύριε Λουκαΐδη, έν’ εσύ που τον σεκοντάρεις από την άλλη πάντα;  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Καθόλου, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, λίγη υπομονή! 

 Λοιπόν... 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν 
Παιδείας) Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί ότι η εξουσία του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας για παροχή εξαίρεσης από την υποχρεωτική φοίτηση παιδιού για ειδικούς και σοβαρούς λόγους δεν 
αφορά τη μείωση της ηλικίας εισδοχής στην προδημοτική τάξη και στο δημοτικό σχολείο. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 
Παρόντες:  
 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσανθος Σαββίδης Χρίστος Χριστόφιας  

 Γιώργος Κάρουλλας Ανδρέας Αποστόλου 

 Μάριος Μαυρίδης  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Ανδρέας Θεμιστοκλέους  
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου και στις 15 Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο της εξέτασης του 
νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης του ίδιου υπουργείου, της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της 
Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ) και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών 
Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.  Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών 
Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν 
εκπροσωπήθηκε ενώπιον της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής 
κ. Αντρέας Καυκαλιάς.   

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική 
Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί ότι η εξουσία του αρμόδιου υπουργού για 
παροχή εξαίρεσης από την υποχρεωτική φοίτηση ενός παιδιού για ειδικούς και σοβαρούς λόγους δεν αφορά τη 
μείωση της ηλικίας εισδοχής στην προδημοτική τάξη και στο δημοτικό σχολείο. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η εξουσία του αρμόδιου υπουργού 
για εξαίρεση παιδιών από την υποχρεωτική φοίτηση δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη δυνατότητα εισδοχής 
παιδιών με ηλικία μικρότερη από την κατώτατη ηλικία εισδοχής στην προδημοτική τάξη και στο δημοτικό σχολείο, 
όπως αυτή καθορίζεται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Σύμφωνα με τη δομή και φιλοσοφία του 
εκπαιδευτικού συστήματος της Δημοκρατίας, για την εισδοχή στην προδημοτική τάξη και στο δημοτικό σχολείο 
υιοθετείται το ηλικιακό κριτήριο και όχι η μαθησιακή επίδοση των παιδιών, κριτήριο το οποίο ενδεχομένως να 
δικαιολογούσε την παροχή τέτοιας εξαίρεσης.   

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε εξαίρεση παραχωρηθεί σχετικά με την υποχρεωτική 
φοίτηση δεν παραχωρείται αυθαίρετα από τον αρμόδιο υπουργό, αλλά πρέπει να αιτιολογείται εκ των προτέρων 
και να προσκομίζονται όλα τα αναγκαία στοιχεία προς τεκμηρίωσή της. 

 Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στο πλαίσιο της περαιτέρω συζήτησης απέστειλε 
στην επιτροπή υπόμνημα στο οποίο μεταξύ άλλων εισηγείται τα ακόλουθα: 

1. Οι εξαιρέσεις των παιδιών από την υποχρεωτική εκπαίδευση οι οποίες επιτρέπονται από τον αρμόδιο 
υπουργό πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένες και να επαναξιολογούνται εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος.  Επίσης, να μην είναι δυνατή η πλήρης εξαίρεση παιδιού από το σύνολο της υποχρεωτικής 
φοίτησης.  

2. Οι σοβαροί και ειδικοί λόγοι για τους οποίους δύναται να επιτραπεί εξαίρεση από την υποχρεωτική 
φοίτηση πρέπει να τεκμηριώνονται στη βάση της διασφάλισης του συμφέροντος του παιδιού. 

 Με βάση τα πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει 
βελτιωθεί νομοτεχνικά, κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία! 

 Έχουμε αγορεύσεις επί θέματος αρχής; 

 Ο πρόεδρος της Παιδείας ο κ. Παύλος Μυλωνάς;  Όχι.  

 Λοιπόν, άρα, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ να ψηφίσετε για τη δεύτερη ανάγνωση, για τα άρθρα.  

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

 Να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τρεις.  Υπέρ σαράντα τρεις.  Εναντίον κανείς, καμία.  Αποχή καμία. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται 
ομόφωνα. 

 Και προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και 
Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ να γίνει ψηφοφορία επί του συνόλου του νομοσχεδίου. 

 Να ανακοινωθεί. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα επτά.  Υπέρ τριάντα επτά.  Εναντίον κανείς, καμία.  Αποχή καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα έξι ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται 
σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 8 και 9 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Οι περί του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 8:  Τροποποίηση του περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση 
και Λειτουργία) Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο κατά τρόπον ώστε το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου να επιτυγχάνει καλύτερα τους στόχους του. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 9:  Τροποποίηση των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 
(Γενικών) Κανονισμών και εκσυγχρονισμός των προνοιών τους, ώστε να συνάδουν με τα νέα δεδομένα όσον 
αφορά την παραχώρηση υποτροφιών 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

και τους κανονισμούς «Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες:  
 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσανθος Σαββίδης Χρίστος Χριστόφιας  

 Γιώργος Κάρουλλας Ανδρέας Αποστόλου  

 Μάριος Μαυρίδης  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Ανδρέας Θεμιστοκλέους  

 Χρίστος Χριστοφίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους 
κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Απριλίου, στις 4 και 11 Μαΐου και στις 
8 Ιουνίου του 2022.  Στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών κλήθηκαν και παρέστησαν 
ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
Κύπρου (ΙΚΥΚ), της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων 
Μέσης Εκπαίδευσης, της ΠΟΦΕΝ και της ΠΣΕΜ.  Η ΦΕΠΑΝ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις 
συνεδρίες της επιτροπής. 



2317 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 
(Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο κατά τρόπον ώστε 
το ΙΚΥΚ να επιτυγχάνει καλύτερα τους στόχους του. 

 Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να παρακάμπτει τη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής, σε 
περίπτωση που οι υποψήφιοι για υποτροφία είναι ίσοι ή λιγότεροι από τον αριθμό των προσφερόμενων 
υποτροφιών. 

2. Ο καθορισμός των τίτλων που δύναται να αποκτώνται με την παραχώρηση υποτροφίας. 

3. Η διαγραφή της απαίτησης για επιστροφή των καταβληθέντων ποσών της υποτροφίας, σε περίπτωση 
που υπότροφος διακόψει τις σπουδές του κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους.  Σημειώνεται ότι το θέμα 
αυτό έχει ρυθμιστεί εσωτερικά, ώστε η υποτροφία να παραχωρείται στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, 
αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια.  

4. Η διαγραφή της πρόνοιας που προβλέπει την αναδρομική ισχύ των κανονισμών σε σχέση με τις 
διαδικασίες αναστολής, ανανέωσης, διακοπής υποτροφιών, καθώς και μεταγραφής υποτρόφων από ένα 
εκπαιδευτικό ίδρυμα σε άλλο. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28 του περί του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι πρόνοιές τους και να συνάδουν με τα 
νέα δεδομένα όσον αφορά την παραχώρηση υποτροφιών. 

 Ειδικότερα, στους κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η δυνατότητα παραχώρησης υποτροφίας σε υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει με ικανοποιητική 
πρόοδο οποιοδήποτε έτος προπτυχιακών σπουδών και έχουν εγγραφεί στο επόμενο έτος.  

2. Η διαγραφή των ηλικιακών κριτηρίων για τη διεκδίκηση υποτροφιών από υποψηφίους.  

3. Η άρση του περιορισμού για διεκδίκηση υποτροφίας σε περίπτωση μερικής φοίτησης υποψηφίου. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης όλων των πιο πάνω προτεινόμενων ρυθμίσεων η επιτροπή ζήτησε και έλαβε 
διευκρινίσεις επί συγκεκριμένων προνοιών τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών. 

 Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, 
επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους 
στην ολομέλεια του σώματος.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε αγορεύσεις επί θέματος αρχής; 

 Όχι, δεν έχουμε.  

 Άρα, προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 8 νομοσχεδίου, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 29 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, ψηφίστε για τα άρθρα 1 έως 14 και να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα τέσσερις.  Υπέρ σαράντα τέσσερις.  Εναντίον κανείς, καμία.  Αποχή καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 14 
εγκρίνονται. 

 Και προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και 
Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, ψηφίστε για το σύνολο του νομοσχεδίου, αγαπητοί συνάδελφοι. 

 Να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα δύο.  Υπέρ σαράντα δύο.  Εναντίον κανείς, καμία.  Αποχή καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται 
σε νόμο. 

 Και τώρα προχωρούμε στην ψηφοφορία επί των κανονισμών.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 9 κανονισμών; 

 Ψηφίστε, παρακαλώ, για τους κανονισμούς. 

 Το αποτέλεσμα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα ένας.  Υπέρ σαράντα ένας.  Εναντίον κανείς, καμία.  Αποχές καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Οι υπ’ αριθμόν 9 κανονισμοί εγκρίνονται ομόφωνα, με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον 
και καμία αποχή. 

 Και προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 10 θέμα, αφορά αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας και 
τιτλοφορείται «Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος 
του 2022».   

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τον 
αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των 

Καυσίμων Νόμος του 2022» 
Παρόντες: 
 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Ονούφριος Κουλλά  Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Σύκας Μιχάλης Γιακουμή 
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 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επανεξέτασε σε συνεδρία 
της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2022, τον πιο πάνω νόμο, τον οποίο η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ψήφισε στις 2 Ιουνίου 2022 και του οποίου τμήμα αναπέμφθηκε από την προεδρεύουσα της Δημοκρατίας κατ’ 
επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της Νομικής Υπηρεσίας 
της Δημοκρατίας.   

 Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται μεταξύ άλλων η μερική εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές». Παράλληλα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο καταργείται ο περί Προδιαγραφών 
Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος και αντικαθίσταται από τον νέο αυτό νόμο. 

 Υπενθυμίζεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις, προκειμένου να επέλθουν σε αυτό οι δέουσες 
νομοτεχνικές και επί της ουσίας βελτιώσεις και να επιτευχθούν κατά το δυνατόν οι απαραίτητες συγκλίσεις επί 
των θεμάτων για τα οποία εκφράστηκαν διαφωνίες και επιφυλάξεις από μέρους των ενδιαφερόμενων πλευρών.  

 Οι κυριότεροι λόγοι της αναπομπής τμήματος του υπό αναφορά νόμου από την προεδρεύουσα της 
Δημοκρατίας, όπως αυτοί εξάγονται από την επιστολή της προς τον προεδρεύοντα της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2022 παρατίθενται ακολούθως αυτούσιοι: 

«Εισαγωγή στο άρθρο 20(2)(α) της φράσης “νοουμένου ότι δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού”. 
 Η υπό αναφορά φράση δεν προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 251 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (στο εξής “η Οδηγία”) το οποίο μεταφέρθηκε στην κυπριακή έννομη τάξη με 
το άρθρο 20 του υπό αναπομπή Νόμου.  Συγκεκριμένα, το άρθρο 20 (1) (α) του υπό αναπομπή Νόμου, παρέχει 
εξουσία στον Υπουργό με Διάταγμά του “να καθορίζει υποχρέωση στους προμηθευτές καυσίμων για χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, ώστε να διασφαλίζεται ότι το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών είναι τουλάχιστον δεκατέσσερα τοις εκατό 
(14%) έως το 2030”.  Περαιτέρω, ο Υπουργός, κατά τον καθορισμό της υποχρέωσης των προμηθευτών 
καυσίμων δύναται “να παρέχει εξαίρεση ή να διακρίνει μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών καυσίμων ή 
διαφορετικών φορέων ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικοί βαθμοί ωριμότητας και 
το κόστος των διαφορετικών τεχνολογιών”.  Η προσθήκη της φράσης “νοουμένου ότι δεν δημιουργούνται 
συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού” πέραν του ότι δεν προβλέπεται στην Οδηγία, περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια 
του Υπουργού και είναι σε σύγκρουση με διατάξεις του ιδίου εδαφίου και συγκεκριμένα με τις διατάξεις της 
παραγράφου (δ) που του παρέχει δυνατότητα εξαίρεσης μεταξύ προμηθευτών καυσίμων “παρέχει εξαίρεση 
στους προμηθευτές καυσίμων οι οποίοι προμηθεύουν καύσιμα με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας ή ανανεώσιμων 
υγρών και αερίων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης2, από την υποχρέωση να συμμορφώνονται 
με το ελάχιστο μερίδιο προηγμένων βιοκαυσίμων και βιοαερίου που παράγονται από τις πρώτες ύλες που 
απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος IX της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, το οποίο περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα I, και αναφέρεται στην παράγραφο (γ)” και της παραγράφου (ζ) που του παρέχει δυνατότητα 
διάκρισης για τα διαφορετικά είδη για την ίδια τεχνολογία (“να καθορίσει χαμηλότερο όριο και να προβεί σε 
διάκριση μεταξύ διαφορετικών ειδών βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που παράγονται από 
καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων 
για τις επιπτώσεις από την έμμεση αλλαγή στη χρήση γης, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού χαμηλότερου 
ορίου για το μερίδιο των βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που παράγονται από ελαιούχα φυτά”).  
Επίσης η διατήρηση της υπό αναφορά φράσης ενδέχεται να περιορίζει τη δυνατότητα του κράτους να στηρίζει 
μια τεχνολογία σε σχέση με άλλες όπως η στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων 
ή των ανανεώσιμων υγρών και αερίων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης σε σχέση με τα 
βιοκαύσιμα.  Η αναγκαιότητα διατήρησης αυτής της διακριτικής ευχέρειας όπως έχει διατυπωθεί από την 
εκτελεστική εξουσία στο άρθρο 20 εδράζεται και στην σκέψη (83) του προοιμίου της Οδηγίας, η οποία αναφέρει 
μεταξύ άλλων:  «...Η επιβολή υποχρέωσης στα κράτη μέλη να ζητούν από τους προμηθευτές καυσίμων να 
παρέχουν ένα συνολικό μερίδιο καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να προσφέρει ασφάλεια 
στους επενδυτές και να ενθαρρύνει τη συνεχή ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων κίνησης από ανανεώσιμες 

 
1  Άρθρο 25, παρ. (1), 2η υποπαράγραφος:  «τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν ή να διακρίνουν μεταξύ των 

διαφορετικών προμηθευτών καυσίμων και φορέων ενέργειας κατά τον καθορισμό της υποχρέωσης των 
προμηθευτών καυσίμων, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικοί βαθμοί ωριμότητας και το κόστος 
των διαφορετικών τεχνολογιών». 

2 Το Υδρογόνο που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές εμπίπτει στην κατηγορία των ανανεώσιμων υγρών και αερίων 
καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης. 
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πηγές, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων βιοκαυσίμων, των ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων 
κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των 
μεταφορών.  Εφόσον οι ανανεώσιμες εναλλακτικές επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή οικονομικά 
αποδοτικές για όλους τους προμηθευτές καυσίμων, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να 
προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ προμηθευτών καυσίμων και να απαλλάσσουν, εφόσον απαιτείται, συγκεκριμένες 
κατηγορίες προμηθευτών καυσίμων από την εν λόγω υποχρέωση.  Καθώς η εμπορία καυσίμων κίνησης είναι 
εύκολη, οι προμηθευτές καυσίμων στα κράτη μέλη με χαμηλή προσφορά σχετικών πόρων είναι πιθανόν να 
μπορούν εύκολα να προμηθευτούν ανανεώσιμα καύσιμα από άλλες πηγές”. 

 Περαιτέρω, δεν καθορίζονται ποιες είναι οι συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με αποτέλεσμα να μην είναι 
κατανοητή η ερμηνεία της φράσης αυτής.». 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας κατά την εξέταση του αναπεμφθέντος νόμου από την επιτροπή αναφέρθηκαν αναλυτικά στους 
λόγους για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμη η αναπομπή τμήματος του νόμου, στη βάση της πιο πάνω επιστολής. 
Ειδικότερα, επισήμαναν μεταξύ άλλων ότι ο αναπεμφθείς νόμος όσον αφορά το τμήμα του που αναπέμφθηκε, 
πέραν του ότι δεν προβλέπεται στη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και συγκρούεται με τις διατάξεις οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα 
εξαίρεσης μεταξύ προμηθευτών καυσίμων. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης, τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν ερωτήσεις σε σχέση με τους λόγους της 
αναπομπής. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την αποδοχή της αναπομπής, 
τροποποιώντας κατάλληλα το κείμενο του αναπεμφθέντος νόμου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δεν υπάρχουν. 

 Άρα, ψηφίστε αν αποδεχόμαστε την αναπομπή.   

 Ψηφίστε κατά πόσο αποδεχόμαστε την αναπομπή. 

 Να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα ένας.  Υπέρ τριάντα τέσσερις.  Εναντίον έξι.  Αποχή καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Άρα, με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, έξι ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η αναπομπή του Προέδρου 
της Δημοκρατίας γίνεται αποδεκτή.  
 Και τώρα προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 11 θέμα, που αφορά επίσης αναπομπή του Προέδρου της 
Δημοκρατίας και τιτλοφορείται «Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τον 
αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022»  
Παρόντες: 

 
 Υπέρ:  ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΕΛΑΜ, Μυριάνθους Ηλίας (ΚΣ ΕΔΕΚ), ΔΗΠΑ-Συνεργασία, 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 
 Εναντίον:  Νίκος Σύκας (ΔΗΣΥ), ΔΗΚΟ, Ευσταθίου Κωστής (ΚΣ ΕΔΕΚ). 
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 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Ονούφριος Κουλλά  Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Σύκας Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επανεξέτασε σε συνεδρία 
της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2022, τον πιο πάνω νόμο, τον οποίο η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ψήφισε στις 2 Ιουνίου 2022 και του οποίου τμήμα αναπέμφθηκε από την Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας κατ’ 
επίκληση του Άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. 

 Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη βελτίωση 
της λειτουργίας του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητάς του για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση 
ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων. 

 Υπενθυμίζεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις, προκειμένου να επέλθουν σε αυτό οι δέουσες 
νομοτεχνικές και επί της ουσίας βελτιώσεις και να επιτευχθούν κατά το δυνατόν οι απαραίτητες συγκλίσεις επί 
των θεμάτων για τα οποία εκφράστηκαν διαφωνίες και επιφυλάξεις από μέρους των ενδιαφερόμενων πλευρών.  

 Οι κυριότεροι λόγοι της αναπομπής τμήματος του υπό αναφορά νόμου από την Προεδρεύουσα της 
Δημοκρατίας, όπως αυτοί εξάγονται από την επιστολή της προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2022, παρατίθενται ακολούθως αυτούσιοι: 

 «Η Βουλή των Αντιπροσώπων, εισήγαγε, στον υπό αναπομπή Νόμο, το άρθρο 7(1)(ζ), σύμφωνα με το 
οποίο, ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (στο εξής «η Επιτροπή»), έχει συμπεριληφθεί “εκπρόσωπος των καταναλωτών, κατόπιν εισήγησης 
των νόμιμα συσταθέντων οργανισμών ή συνδέσμων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές”. 

 Η νέα αυτή διάταξη, αφορά στη νόμιμη συγκρότηση, του διοικητικού οργάνου. Η νόμιμη συγκρότηση του 
οργάνου, θεμελιώνεται σε έγκυρο κανόνα δικαίου, καθώς και στο νόμιμο διορισμό ή εκλογή, των υπό του Νόμου, 
προβλεπομένων μελών και του προεδρείου αυτού, ενώ η νόμιμη σύνθεση, σε αντίθεση προς τη νόμιμη 
συγκρότηση, αναφέρεται στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργίας του συλλογικού οργάνου (Πειθαρχικό 
Συμβούλιο Ιατρών ν. Παυλίδη κ.ά. (2010) 3 Α.Α.Δ. 251 και Π.Δ. Δαγτόγλου: «Γενικό Διοικητικό Δίκαιο» 5η 
Έκδ. σελ. 552-553, παρ. 955 και 957). 

 Η νέα αυτή διάταξη η οποία εισάγεται με τον υπό αναπομπή Νόμο, ενδεχομένως να επηρεάσει δυσμενώς 
τη νόμιμη συγκρότηση και σύνθεση της Επιτροπής, εφόσον η διάταξη αυτή, είναι γενική και αόριστη. Ειδικότερα, 
οι σύνδεσμοι ή οργανώσεις, που εκπροσωπούν καταναλωτές, δεν ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και ούτε 
ο υπό αναπομπή Νόμος, ορίζει ποιοι είναι οι σύνδεσμοι αυτοί ή οι οργανώσεις καταναλωτών. Ως εκ τούτου, η 
εκτελεστική εξουσία, δεν γνωρίζει, σε ποιους συνδέσμους ή οργανισμούς, θα πρέπει να αποταθεί, ώστε αυτοί να 
προτείνουν εκπροσώπους τους ως μέλη της Επιτροπής. Περαιτέρω, αναφέρεται ότι, σε περίπτωση, κατά την 
οποία, οι σύνδεσμοι ή οργανώσεις καταναλωτών, δεν καταλήξουν σε συμφωνία, ως προς τον εκπρόσωπό τους, 
αυτό θα επηρεάσει την νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής και εν γένει τη λειτουργία της, εφόσον λόγω αυτού, 
ενδεχομένως η Επιτροπή, να μην συγκροτηθεί σε σώμα, ως οφείλει να πράξει. 

 Επιπρόσθετα, ο υπό αναπομπή Νόμος, εισήγαγε διάταξη, σύμφωνα με την οποία, αυξήθηκαν τα μέλη της 
Επιτροπής, από πέντε, σε επτά, εντούτοις, για σκοπούς απαρτίας, παρέμεινε η αναφορά στον Νόμο, σε 
παρουσία του Προέδρου και δύο μελών (άρθρο 9(3) του υπό αναπομπή Νόμου). 

 Η απαρτία αποτελεί μέρος της ad hoc λειτουργίας του διοικητικού οργάνου και αποτελεί έννοια 
συνδεδεμένη με τη νόμιμη σύνθεση, (Π.Δ. Δαγτόγλου: «Γενικό Διοικητικό Δίκαιο» (1977), σελ. 216-217). Η 
απαρτία παραπέμπει, στην κατά περίπτωση σύνθεση, του συλλογικού οργάνου, προς εξέταση ορισμένου 
θέματος. Η απαρτία, καθορίζεται από τον κανόνα λειτουργίας του συλλογικού οργάνου, (άρθρο 23 του περί 
Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου Ν. 158(Ι)/1999). 

 Σύμφωνα με νομολογία του Δικαστηρίου, είναι δυνατό τα νομοθετήματα, να καθορίζουν απαρτία, λιγότερη 
από το σύνολο των μελών που συγκροτούν το συλλογικό όργανο για σκοπούς ευελιξίας, τηρούμενης όμως της 
ελάχιστης απαρτίας. Η δε τήρηση της απαρτίας όπως αυτή προδιαγράφεται στα νομοθετήματα, είναι αναγκαία 
για λήψη νόμιμης απόφασης από το διοικητικό όργανο. Έστω και εάν ο υπό αναπομπή Νόμος, καθορίζει το τι 
αποτελεί απαρτία, ως μικρότερο αριθμό, από το ήμισυ των μελών της Επιτροπής, εντούτοις, απαρτία συνήθως, 
συνιστά, το ήμισυ πλέον ενός, των μελών που συγκροτούν το διοικητικό όργανο. Ως εκ τούτου, η αναφορά στο 
άρθρο 9(3) του υπό αναπομπή Νόμου θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των προσώπων, 
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που προβλέπει ο Νόμος ότι πρέπει να παρίστανται στις συνεδρίες της Επιτροπής, για σκοπούς απαρτίας αυτής, 
με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας των συνεδριών της Επιτροπής.». 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας κατά την εξέταση του αναπεμφθέντος νόμου από την επιτροπή αναφέρθηκαν αναλυτικά στους 
λόγους για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμη η αναπομπή τμημάτων του νόμου, στη βάση της πιο πάνω επιστολής. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης, τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν ερωτήσεις σε σχέση με τους λόγους της 
αναπομπής. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να αποδεχθεί την αναπομπή και ως εκ τούτου τροποποίησε το 
κείμενο του αναπεμφθέντος νόμου ως ακολούθως: 

1. Αύξηση του αριθμού των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του ταμείου που απαιτείται για σκοπούς 
απαρτίας, ώστε η παρουσία του προέδρου και τριών (3) μελών, αντί δύο (2), να αποτελεί απαρτία. 

2. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εισήγηση εκ μέρους των 
νόμιμα συσταθέντων οργανισμών ή συνδέσμων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές όσον αφορά τον 
εκπρόσωπό τους που θα συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Διαχείρισης του ταμείου εντός τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του αναπεμφθέντος νόμου, ο Υπουργός Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας θα προβεί στον καθορισμό του εν λόγω εκπροσώπου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο κ. Χατζηγιάννης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Χατζηγιάννης, ναι. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Απλώς για διευκόλυνση της διαδικασίας… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θεωρώ ότι και εκ μέρους των συναδέλφων μπορώ να μιλήσω, θα κάνουμε αποδεκτή την αναπομπή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλάζοντας ουσιαστικά δύο σημεία. 

 Είχαμε στον νόμο δύο μέλη και γίνονται τρία και γίνεται επίσης και μια διόρθωση ως προς την ευχέρεια 
που δίνεται στον υπουργό να διορίζει, αν και εφόσον οι εκπρόσωποι των καταναλωτών δεν αποφασίσουν. 

 Άρα, λοιπόν, κάνουμε ομόφωνα αποδεκτή την αναπομπή, με τις αλλαγές που έχω διαβάσει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, λοιπόν, εννά γίνει ψηφοφορία. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίστε για την αναπομπή.   

 Είναι όντως ομόφωνη; 

 Παρακαλώ, ψηφίστε. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ένα, δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με όσα διάβασε ο συνάδελφος ο Χατζηγιάννης. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Πάμε αντίστροφα, όμως, α! 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα έξι.  Υπέρ τριάντα πέντε.  Εναντίον κανείς, καμία.  Αποχή καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Άρα, με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η αναπομπή του Προέδρου 
της Δημοκρατίας γίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

 Και μετά πάμε στο υπ’ αριθμόν 12 θέμα, αφορά αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας και 
τιτλοφορείται «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος 
του 2022».   

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τον 
αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας Νόμος του 2022» 
Παρόντες: 
 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Ονούφριος Κουλλά  Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Σύκας Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επανεξέτασε σε συνεδρία 
της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2022, τον πιο πάνω νόμο, τον οποίο η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ψήφισε στις 2 Ιουνίου 2022 και του οποίου τμήμα αναπέμφθηκε από την Προεδρεύουσα της Δημοκρατίας κατ’ 
επίκληση του Άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. 

 Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 
πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές». 
Παράλληλα, με τον εν λόγω νόμο καταργείται και αντικαθίσταται ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της 
Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος [Ν. 112(Ι)/2013]. 

 Υπενθυμίζεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις, προκειμένου να επέλθουν σε αυτό οι δέουσες 
νομοτεχνικές και επί της ουσίας βελτιώσεις και να επιτευχθούν κατά το δυνατόν οι απαραίτητες συγκλίσεις επί 
των θεμάτων για τα οποία εκφράστηκαν διαφωνίες και επιφυλάξεις από μέρους των ενδιαφερόμενων πλευρών.  

 Οι κυριότεροι λόγοι της αναπομπής τμήματος του υπό αναφορά νόμου από την Προεδρεύουσα της 
Δημοκρατίας, όπως αυτοί εξάγονται από την επιστολή της προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2022, παρατίθενται ακολούθως αυτούσιοι: 

«Μείωση του μέγιστου χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ. 
 Στα εδάφια (6) και (7) του άρθρου 18 του υπό αναπομπή Νόμου προβλέπονται μικρότερα μέγιστα 
αποδεκτά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ σε σχέση με αυτά που 
παρέχονται ως δυνατότητα στο άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (στο 
εξής “η Οδηγία”).  Συγκεκριμένα, το άρθρο 16(4) της Οδηγίας προβλέπει ότι η διαδικασία αδειοδότησης δεν 
υπερβαίνει τα δύο έτη. 

 Επίσης στα εδάφια (6) και (7) του άρθρου 18 του υπό αναπομπή Νόμου έχει προστεθεί διάταξη σύμφωνα 
με την οποία η εξέταση της πληρότητας της αίτησης για αδειοδότηση σταθμών ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγής, 
ολοκληρώνεται κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης. 

 Τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα κρίνονται ιδιαίτερα περιοριστικά και αναμένεται ότι θα επιφέρουν αύξηση 
του διοικητικού κόστους στις εμπλεκόμενες αρχές αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ και ενδεχομένως μείωση της 
ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω πρακτικών δυσκολιών να μην 
είναι εφικτό να εφαρμοστούν. 
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Παροχή αρμοδιότητας στη ΡΑΕΚ αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε υφιστάμενες οικοδομές. 
 Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (9) του άρθρου 18 του υπό αναπομπή Νόμου παραβιάζουν 
και συγκρούονται με πρόνοιες άλλων νομοθεσιών.  Συγκεκριμένα η εν λόγω παράγραφος αναφέρει ότι “η ΡΑΕΚ 
διασφαλίζει ότι η διαδικασία αδειοδότησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων επί του κελύφους 
υφιστάμενης οικοδομής είναι απλουστευμένη, διεκπεραιώνεται μεταξύ ΡΑΕΚ και Διαχειριστή Συστήματος 
Διανομής και η ολοκλήρωσή της δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα”.  Κατ’ αυτό τον τρόπο περιορίζονται οι εξουσίες 
αρμόδιων αρχών που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης έργων ΑΠΕ (Πολεοδομία, Δήμοι/Έπαρχοι, 
Τμήμα Περιβάλλοντος) καθώς και οι πρόνοιες των αντίστοιχων νόμων (περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, 
περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμος, περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 
Ορισμένα Έργα Νόμος). 

 Επιπρόσθετα, υπάρχει ασάφεια ως προς την εφαρμογή της διάταξης στην παράγραφο (β) καθώς και ως 
προς τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης. 

 Σημειώνεται ότι, ο καθορισμός απλουστευμένης διαδικασίας αδειοδότησης για τη μικρή αποκεντρωμένη 
ή/και την κατανεμημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με το άρθρο 25(3) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, Ν. 130(Ι)/2021. 

Πρόνοιες στον υπό Αναφορά Νόμο που δεν αποτελούν ορθή εναρμόνιση με τις αντίστοιχες διατάξεις 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001. 
 Στο άρθρο 37(2)(i) του υπό αναπομπή Νόμου αναφέρει ότι η ΡΑΕΚ για την παροχή ευνοϊκού πλαισίου για 
την προώθηση και διευκόλυνση της ανάπτυξης κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας, εκδίδει ρυθμιστική απόφαση 
και διασφαλίζει, μεταξύ άλλων ότι: “(i) υπάρχει ισότιμη και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των καταναλωτών που 
συμμετέχουν στην κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας.” ενώ το άρθρο 22(4)(θ) της Οδηγίας αναφέρει: “υπάρχουν 
κανόνες που διασφαλίζουν την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των καταναλωτών που συμμετέχουν 
στην κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας.”. 

 Στο άρθρο 38(2)(β) του υπό αναπομπή Νόμου χρησιμοποιήθηκε η λέξη “δύναται” αντί η λέξη “δικαιούνται” 
που αναφέρεται στο άρθρο 21(4) της Οδηγίας.  Η χρήση της λέξης “δύναται” δεν αποδίδει την έννοια του 
δικαιώματος το οποίο μπορούν να ασκήσουν οι αυτοκαταναλωτές ενέργειας με αποτέλεσμα να μην αποδίδεται 
ορθά η πρόνοια του άρθρου 21(4) της Οδηγίας.». 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας κατά την εξέταση του αναπεμφθέντος νόμου από την επιτροπή αναφέρθηκαν αναλυτικά στους 
λόγους για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμη η αναπομπή τμημάτων του νόμου, στη βάση της πιο πάνω επιστολής. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης, τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν ερωτήσεις σε σχέση με τους λόγους της 
αναπομπής. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε όπως αποδεχθεί εν μέρει τους λόγους της αναπομπής και 
τροποποιήσει κατάλληλα το κείμενο του αναπεμφθέντος νόμου, ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα: 

1. Τροποποίηση των άρθρων 37 και 38 του αναπεμφθέντος νόμου, ώστε η διατύπωσή τους να συνάδει με 
τις αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001. 

2. Αύξηση του μέγιστου χρονικού διαστήματος της παράτασης της διάρκειας της περιόδου αδειοδότησης 
των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και των εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών με δυναμικότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη από 150 kW από τρεις (3) σε τέσσερις (4) μήνες. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν… ναι! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Για διευκόλυνση και πάλι της διαδικασίας, υπήρχαν τέσσερα σημεία στην αναπομπή, δύο εκ των οποίων 
κάναμε αποδεκτά και είναι επουσιώδη και δύο εκ των οποίων δεν έχουν γίνει αποδεκτά και είναι ουσιώδη.   

 Άρα, λοιπόν, μερικώς αποδεχόμαστε την αναπομπή και μερικώς την απορρίπτομε.  Και επειδή ακριβώς 
τα ουσιώδη υπερτερούν σε σημασία των επουσιωδών, θα απορρίψομε την τροπολογία... Όπως ακριβώς την 
αναπομπή…  Με τις τροπολογίες που υιοθετούμε και είναι δίπλα γραμμένες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, γίνεται εν μέρει αποδεκτή η… 
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Γίνεται εν μέρει αποδεκτή ακριβώς, αλλά ως ψηφοφορία εδώ πέρα εισηγούμαι να γίνει… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Εν γίνεται, Κυριάκο, τούτο! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Γίνεται, βεβαίως γίνεται! 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ωραία, θα απορρίψουμε τότε και δε θα περάσουν οι τροπολογίες. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Η αντίληψη που εμείς είχαμε ήταν ότι αποδεχόμαστε μερικώς την αναπομπή. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι! 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Είναι με το σκεπτικό αυτό, αλλά γίνεται μερικώς αποδεκτή και γίνεται αποδεκτή, αυτό θα ψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, λοιπόν, όπως το εισηγήθη ο Κυριάκος Χατζηγιάννης… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Αλλά το αντίστροφο ως προς τη ψηφοφορία.  Θα αποδεχτούμε την αναπομπή μερικώς τροποποιηθείσα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, όσα έχει αναφέρει ο συνάδελφος ο Κυριάκος Χατζηγιάννης, γίνεται μερικώς αποδεκτή η αναπομπή. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Ωραία! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Εν μέρει, δηλαδή. 

 Άρα, συμφωνούμε συνάδελφοι; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Ωραία! 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Πρόεδρε, είτε το ένα είτε το άλλο στο τέλος της ημέρας οδηγούν και τα δύο στο ίδιο σημείο.   

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Θέλετε να απορρίψουμε; 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ωστόσο, απλώς για χάρη των πρακτικών, δεν κάνουμε αποδεκτά δύο πράγματα:  Το πρώτο, είναι τα 
φωτοβολταϊκά στις οροφές, που παραμένει όπως η επιτροπή το έχει αποφασίσει.  Δεν αποδεχόμαστε τα 
επιχειρήματα της εκτελεστικής εξουσίας.  Και το δεύτερο αφορά τη διαδικασία έκδοσης άδειας, το «one stop 
shop» το λεγόμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία!  Ευχαριστούμε! 
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Και εδώ πάλι δεν κάνουμε αποδεκτές τις αλλαγές της εκτελεστική εξουσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία, μπαίνει σε ψηφοφορία, όπως έχει εξηγήσει την αναπομπή ο κ. Χατζηγιάννης. 

 Προχωρούμε στην ψηφοφορία.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Κύριοι συνάδελφοι, είμαστε στο στάδιο της ψηφοφορίας. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θέλεις να τον πάρεις μετά; 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Όχι, προτιμώ τώρα, πριν να ψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχεις τον λόγο, κύριε Παπαδούρη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Αλλά με παραξενεύουν οι διαδικασίες, κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά με παραξενεύουν οι διαδικασίες... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι! 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Με παραξενεύουν οι διαδικασίες.  Σε ένα κοινοβούλιο με κανονισμούς εντόπισα έξι ψήφους οι οποίες ήταν 
αρνητικές στην πρώτη αναπομπή, που είμαι σίγουρος ότι θα ήθελαν να είναι θετικές, για κάτι που συμφωνήσαμε 
όλοι.  Δεν καταλαβαίνω προς τι η σύγχυση και, αν κάτι δεν καταλαβαίνεται από κάποιους, καλό είναι να το 
ρωτούμε, για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε στο τέλος της ημέρας.  Ακόμα και τώρα το θέμα τούτο της τρίτης 
αναπομπής είμαι σίγουρος ότι έχει κόσμο που δεν κατάλαβε τι θα γίνει.  Δεν το δέχεται ο οργανισμός μου να 
ψηφίζουμε κάτι και να μην καταλαβαίνουμε τι ψηφίζουμε!   

 Στο τέλος της ημέρας εισηγήθηκε κάτι ο κ. Χατζηγιάννης -γιατί, επαναλαμβάνω, κύριε Πρόεδρε, είναι 
συμφωνημένο από όλους το θέμα της αναπομπής, όσον αφορά την τρίτη αναπομπή- και, επειδή είναι σημαντικά 
θέματα -είναι τα θέματα των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας- που καθυστερήσαμε εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια, το οποιοδήποτε λάθος που μπορεί να οδηγήσει σε Αναφορά στο Ανώτατο να ξέρουμε ότι θα μας αφήσει 
ακόμα έξι με οκτώ μήνες πίσω.   

 Γι’ αυτό να υπάρχουν, να εφαρμόζονται, για να ξέρει ο καθένας τι ψηφίζει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία!  Μα, τους εφαρμόσαμε.  Ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης εξήγησε πολύ εύγλωττα τι πρέπει να κάμουμε 
αποδεκτό και τι μη στην αναπομπή.  

 Άρα, μπαίνει σε ψηφοφορία, όπως τα έχει εξηγήσει ο Κυριάκος ο Χατζηγιάννης, πρόεδρος της επιτροπής 
Εμπορίου.   

 Υπάρχει ένσταση στη μερική αποδοχή της αναπομπής και στην ψήφιση του αναδιαμορφωμένου κειμένου 
νόμου; 

 Ψηφίστε, παρακαλώ. 

 Παρακαλώ να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα παρόντες, τριάντα εννέα ψήφοι υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, η αναπομπή γίνεται μερικώς αποδεκτή, 
όπως την έχει εξηγήσει ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, και ψηφίζεται αναδιαμορφωμένο κείμενο νόμου. 

 Και τώρα αισίως προχωρούμε στα θέματα υπ’ αριθμούς 13 και 14, που είναι εξ αναβολής και έχουν κοινή 
έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» και «Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 13 θέματος είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου και ο εκσυγχρονισμός των διατάξεών του για τη 
δημιουργία και λειτουργία των τουριστικών κατασκηνώσεων, ώστε να κατατάσσονται σε τάξεις, ήτοι πολυτελείας, 
Α΄ τάξης, Β΄ τάξης και άνευ τάξης, και η ρύθμιση της δημιουργίας και λειτουργίας των κατασκηνώσεων 
πολυτελείας τύπου «glamping». 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 14 θέματος είναι η τροποποίηση των περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να ρυθμιστεί η δημιουργία 
και λειτουργία των κατασκηνώσεων πολυτελείας τύπου «glamping». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» και για τους κανονισμούς «Οι περί της 
Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» 
Παρόντες: 
 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Χρύσης Παντελίδης Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 
Μαρτίου, στις 24 Μαΐου και στις 7 και την 21η Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Τουρισμού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος 
Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Υγείας, της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων και του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού.  O Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου και ο Σύνδεσμος 
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. Ονούφριος Κουλλά, 
Νίκος Σύκας, Ανδρέας Πασιουρτίδης και Γιαννάκης Γαβριήλ. 

 Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά 
κανονισμούς κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α (3) του Κανονισμού της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, λόγω της φύσης και της σημασίας των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, για να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις του οι οποίες ρυθμίζουν 
τη δημιουργία και τη λειτουργία των τουριστικών κατασκηνώσεων, ώστε να κατατάσσονται σε τάξεις, ήτοι 
πολυτελείας, Α΄ τάξης, Β΄ τάξης και άνευ τάξης, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και άλλες κατηγορίες τουριστικών 
καταλυμάτων.  Παράλληλα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η ρύθμιση της δημιουργίας και λειτουργίας 
των κατασκηνώσεων πολυτελείας τύπου «glamping». 

 
 Υπέρ:  ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, Ηλίας Μυριάνθους (ΚΣ ΕΔΕΚ), ΔΗΠΑ-Συνεργασία, 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 
 Αποχή:  Κωστής Ευσταθίου (ΚΣ ΕΔΕΚ). 
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 Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικών) Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 
του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε 
να ρυθμιστεί η δημιουργία και η λειτουργία των κατασκηνώσεων πολυτελείας τύπου «glamping». 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας όσον αφορά 
τις κατασκηνώσεις πολυτελείας, οι οποίες αποτελούν μία νέα διεθνή τάση στον τουρισμό, η οποία αναπτύσσεται 
ραγδαία σε παγκόσμια κλίμακα και συνδέεται με την εμπειρία πολυτελούς διαμονής στην ύπαιθρο. 

 Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι εν λόγω αναπτύξεις αναμένεται να συμβάλουν στον εμπλουτισμό του 
τουριστικού προϊόντος, στην περαιτέρω ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και των περιοχών της υπαίθρου και 
παράλληλα να προσελκύσουν νέες τουριστικές αγορές.  Επιπροσθέτως, αναμένεται να εξυπηρετήσει τον 
οικογενειακό τουρισμό, αφού η εν λόγω μορφή τουρισμού είναι πολύ δημοφιλής ανάμεσα σε οικογένειες με μικρά 
παιδιά. 

 Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
του νομοσχεδίου και των κανονισμών. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης μέλη της επιτροπής επισήμαναν την ανάγκη διενέργειας αποτελεσματικών 
ελέγχων για τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και των προτεινόμενων κανονισμών με γνώμονα 
την προστασία του περιβάλλοντος.  Περαιτέρω, την επιτροπή απασχόλησαν οι προβλεπόμενες στο νομοσχέδιο 
προδιαγραφές για τις κατασκηνώσεις πολυτελείας τύπου «glamping», καθώς και τις τουριστικές κατασκηνώσεις 
πολυτελείας, Α΄ και Β΄ τάξης. 

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις και τις εισηγήσεις των κυβερνητικών αρμοδίων και των 
ενδιαφερόμενων μερών, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου ως ακολούθως: 

1. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι κατασκηνώσεις πολυτελείας τύπου «glamping» θα 
λειτουργούν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής 
όπου θα λειτουργούν και την πιστή τήρηση των διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών του δικτύου «Φύση 
2000» και άλλων προστατευόμενων περιοχών, τα οποία εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί 
Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου και του περί Προστασίας και 
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου. 

2. Προσθήκη πρόνοιας για την εγκατάσταση υδραυλικού/αποχετευτικού συστήματος στους εξωτερικούς, 
κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους, καθώς και στους κατασκηνωτικούς χώρους (θέσεις), στη βάση 
της άδειας οικοδομής της ανάπτυξης ή/και των διατάξεων του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 
Νόμου. 

3. Προσθήκη πρόνοιας για την υποχρέωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στους 
κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους σε όλες τις κατηγορίες τουριστικών κατασκηνώσεων και στις 
κατασκηνώσεις πολυτελείας glamping. 

4. Απάλειψη της πρόνοιας που προβλέπει την περίφραξη χώρου με μεταλλικό πλέγμα και προσθήκη 
πρόνοιας για παροχή δυνατότητας φυσικής περίφραξης του χώρου. 

5. Μείωση του ελάχιστου ύψους της περίφραξης του χώρου από 1,8 μ. σε 1,2 μ. 

6. Προσθήκη πρόνοιας που να προβλέπει την υποχρεωτική τήρηση απόστασης 3 μ. μεταξύ της περίφραξης 
και των συνόρων του τεμαχίου, σε περίπτωση που το ύψος της εν λόγω περίφραξης υπερβαίνει τα 1,2 μ. 

7. Απάλειψη της πρόνοιας που προβλέπει τον διαχωρισμό των κατασκηνωτικών χώρων (θέσεων) με φυσικά 
ή τεχνητά εμπόδια καθορισμένου ύψους, τουλάχιστον 2 μ. 

8. Μείωση της ελάχιστης απόστασης μεταξύ των θέσεων στις τουριστικές κατασκηνώσεις πολυτελείας, Α΄ 
και Β΄ τάξης από 10 μ., 8 μ. και 5 μ. σε 8 μ., 6 μ. και 4 μ., αντίστοιχα. 

9. Τροποποίηση της πρόνοιας που προβλέπει ως υποχρεωτική τη διατήρηση εγκαταστάσεων υπαίθριου 
γυμναστήριου αναφορικά με τις κατασκηνώσεις πολυτελείας glamping και τις τουριστικές κατασκηνώσεις 
πολυτελείας, ώστε η λειτουργία εγκαταστάσεων υπαίθριου γυμναστήριου να είναι προαιρετική. 

10. Τροποποίηση της πρόνοιας που προβλέπει ως υποχρεωτική τη λειτουργία καταστήματος διάθεσης 
τροφίμων στις τουριστικές κατασκηνώσεις πολυτελείας, καθώς και στις κατασκηνώσεις Α΄ τάξης, ώστε η 
λειτουργία του εν λόγω καταστήματος να είναι προαιρετική. 

11. Τροποποίηση της πρόνοιας που προβλέπει ως υποχρεωτική την παροχή υπηρεσιών jacuzzi στις 
τουριστικές κατασκηνώσεις πολυτελείας, ώστε η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών να είναι προαιρετική. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με 
βάση τα πιο πάνω, και επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει μια προφορική τροπολογία, κύριε Λουκαΐδη -η δική σας εδώ- την οποία θα εξηγήσετε; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, την εσυζητήσαμεν στη Σύσκεψη Αρχηγών, όπως γνωρίζετε, την έχουν ενώπιόν τους όλοι 
οι συνάδελφοι, αντιλαμβάνομαι.  Ενισχύει τις πρόνοιες που παραπέμπουν στους αναγκαίους ελέγχους πάντα με 
βάση τις σχετικές νομοθεσίες, ώστε να ενισχύσουμε την αυστηρότητα της νομοθεσίας, σε ό,τι αφορά την 
περιβαλλοντική προστασία, όταν θα πρόκειται, εάν θα υπάρξει τέτοια περίπτωση, να υπάρξει ανάλογη ανάπτυξη 
σε προστατευόμενες περιοχές «Natura» και άλλες προστατευόμενες περιοχές.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Χατζηγιάννης.   

 Και αν θέλει οποιοσδήποτε να αγορεύσει επί του θέματος, να μας το πει. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Δε θα αγορεύσω καθόλου, κύριε Πρόεδρε, απλώς επί της τροπολογίας να τονίσουμε ότι η παράγραφος 
(5) έχει προστεθεί με ομοφωνία από όλα τα μέλη ως συμπλήρωση στο αρχικό κείμενο.  Ουσιαστικά, κάνουμε 
σύνδεση με υφιστάμενες άλλες νομοθεσίες, είτε είναι για τα περιβαλλοντικά είτε είναι για τη νομοθεσία άγριων 
πτηνών και θηραμάτων, προστασίας διαχείρισης άγριων πτηνών και θηραμάτων, εκτίμηση επιπτώσεων στο 
περιβάλλον από ορισμένα έργα νόμου.   

 Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που κάμνουμε αναφορά στις υπέρτατες νομοθεσίες, δεν μπορούμε να 
πηγαίνουμε αναλυτικά να λέμε ότι θα πρέπει και, στην περίπτωση που εκδοθούν οποιαδήποτε διατάγματα με 
βάση αυτές τις νομοθεσίες, να ερχόμαστε, να καλύπτεται και πάλι με ειδικές αναφορές.  Καλά, αυτά που δε θα 
πούμε;  Πες ότι δεν είπαμε για οποιεσδήποτε άλλες σχετικές διοικητικές αποφάσεις.  Αυτές θα τυγχάνουν, επειδή 
δε θα αναφέρονται, εξαίρεσης; 

 Γι’ αυτό εγώ λέω ότι θα πρέπει να το καταψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν, ο πρόεδρος των Οικολόγων, ο συνάδελφος ο Χαράλαμπος ο Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Πρώτα να εξηγήσω, γιατί άκουσα τις αναφορές ότι, άμα κοιτάξετε τον νόμο για τις μελέτες εκτίμησης 
επιπτώσεων στο περιβάλλον, στο πίσω μέρος του νόμου τούτου υπάρχει ένας κατάλογος των έργων για τα 
οποία πρέπει να γίνει μελέτη.  Επομένως, πρέπει κάποιος να ελέγξει αν πράγματι υπάρχει το glamping μέσα 
στον κατάλογο τούτο, που εγώ αμφιβάλλω αν υπάρχει.  Επομένως, μπορεί να κάμνουμε μια αναφορά δαμαί, 
αλλά δε νομίζω ότι εννά εφαρμοστεί ο νόμος.   

 Αλλά εγώ ήθελα να αναφέρω τζιαι άλλα πράματα σχετικά με το glamping.  Θέλετε να μιλήσω μετά ή να 
συνεχίσω μετά; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Τώρα, έχετε τον λόγο, πέστε τα. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Εντάξει.  

 Εννά υποστηρίξουμε την τροπολογία, γιατί οπωσδήποτε ενισχύει το θέμα του περιβάλλοντος, αλλά 
καταλαβαίνετε πάρα πολλά καλά ότι δαμαί έχουμε έναν θέμα το οποίο λαλεί να πηαίννει να κάμνει glamorous 
camping.  Είναι κατασκηνώσεις πολυτελείας.  Και επειδή ειπώθηκε πριν ότι «έντζιεν τίποτε, έν’ κατασκηνώσεις, 
που κάμνουμεν κατασκηνώσεις ήδη», ε, αν εκάμναμεν κατασκηνώσεις ήδη, γιατί χρειάζεται να το κάμουμε τούτο;   

 Διότι το glamping εννά πάει, υποψιαζούμαστε -όι υποψιαζούμαστε, είμαι σχεδόν σίουρος εγώ- σε περιοχές 
που τωρά δεν αφήννουμεν να πάει να κτίσει κάποιος.  Εννά εμφανιστούν μες στα δάση, εννά εμφανιστούν σε 
προστατευμένες περιοχές, ύστερα ’πού λλίον εννά κλείσουμεν τζιαι παραλίες…  Μπορώ να φανταστώ με τούντην 
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κυβέρνηση ειδικά, απίστευτα πράματα που μπορούν να κάμουν, γιατί είναι έτοιμοι να τα πουλήσουν ούλλα!  Τζιαι 
έχω πάρα πολλή έγνοια για τούτο το σκεπτικό το οποίο ξεκίνησαν να εφαρμόζουν.   

 Τζιαι επαναλαμβάνω, οι αναφορές έν’ καλές που μπαίνουν μέσα, θα τες υποστηρίξουμε, αλλά μιλούμε για 
μόνιμες κατασκευές glamping.  Θα έσιει μουσική, θα έσιει χορό, εννά ’σιει εστιατόρια τη νύκτα, εννά ’σιει φώτα, 
εννά μπαίνει τούτος ούλλος ο κόσμος πού;  Σε ποιες περιοχές;  Με ποιες διαδικασίες;  Εκτός οικιστικών 
περιοχών, λαλεί.  Τζιαι περιμένετε να το υποστηρίξουμε;  Δε θα το υποστηρίξουμε τούντο νομοσχέδιο!   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Θεοπέμπτου. 

 Τον λόγο ζητά ο συνάδελφος ο Κώστας Κώστα και μετά ο Μιχάλης Γιακουμή. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Πριν να ψηφίσουμε, πρέπει να καταλάβουμε είντα μ’ που πάμεν να κάμουμεν.  Σίουρα έν’ σημαντικό το 
γεγονός ότι ήρτεν έναν νομοσχέδιο το οποίο προσθέτει ακόμα ένα τουριστικό προϊόν, κάτι καινούριο, το οποίο 
υπάρχει σε άλλες χώρες τζιαι το Υφυπουργείο Τουρισμού θέλει να φέρει τζιαι στη χώρα μας.   

 Πρέπει να σας πω ότι το νομοσχέδιο, όταν εκατατέθηκεν, ήταν κάτι το οποίο πραγματικά δεν εμπορούσεν 
με τίποτε να περάσει, τουλάχιστον ’πού μας.  Τζιαι η πραγματικότητα είναι ότι όλες σχεδόν οι εισηγήσεις που 
εφέραμεν, αφού ερωτήσαμεν κόσμο ο οποίος ασχολείται με κατασκηνωτικούς χώρους, έχουν υιοθετηθεί τζιαι 
έχουν μπει στο κείμενο.  Βελτιώσαμε το νομοθετικό πλαίσιο.  Η πραγματικότητα είναι ότι εβάλαμεν αρκετές 
ασφαλιστικές δικλίδες μέσα.  

 Όταν εφτάσαμεν στο ζήτημα της «Natura 2000», τζιειαμαί μας είπαν τα αρμόδια κρατικά τμήματα «ξέρετε, 
έντζιε μπορεί να γίνει οτιδήποτε, γιατί οι άλλες οι νομοθεσίες παρέχουν το δικαίωμα, κατ’ εξαίρεση, στον υπουργό 
να βκάλλει άδειες τζιαι ιδίως σε “Natura”».  Τζιαι να σας υπενθυμίσω ότι η περιβόητη έπαυλη του Jho Low που 
κτίστηκε στον Πρωταρά κτίστηκε μέσα σε «Natura» με κατ’ εξαίρεση άδεια που δόθηκε από την κυβέρνηση τότε.  
Άρα, εν μπορείτε να βάλετε τίποτε μες στη νομοθεσία που να απαγορεύει τούτες τις αναπτύξεις μέσα σε τέθκοιες 
περιοχές.   

 Θέλω να σας πω ότι τις τελευταίες εβδομάδες δυστυχώς -τζιαι το είπα στην επιτροπή δύο φορές- έχουμε 
συνεχείς αναρτήσεις στο διαδίκτυο από ανθρώπους που βάλλουν φωτογραφίες του Ακάμα -τεμάχια ιδιωτικά μες 
στη φύση, μες στη «Natura 2000»- τζιαι γράφουν ’πού κάτω «glamping έρχεται, glamping is coming».  Ξέρετε 
είντα μ’ που εννά γίνει!   

 Μπορεί πραγματικά να βελτιώσαμε αισθητά τη νομοθεσία τζιαι όντως ήταν με εισήγηση τζιαι απαίτηση 
δική μας που μπήκε τούτο το οποίο θα σας δκιαβάσω τωρά:  «Τα glamping», λέει, «λειτουργούν με γνώμονα την 
προστασία του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας και την πιστή τήρηση των διαχειριστικών σχεδίων 
των περιοχών του δικτύου “Φύση 2000”», προσθέτουμε τωρά την τροπολογία που φέραμε, «καθώς και των 
αναγκαίων διαταγμάτων», επιπρόσθετα δηλαδή, «και νενομισμένων διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, τα οποία εκδίδονται, αλλά και προνοούνται», προσθέτουμε, «δυνάμει των διατάξεων του περί 
Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης 
Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου».   

 Πολύ σημαντικό όντως τούτο που βάλαμε μέσα τζιαι τούτο που φέρνουμε σήμερα, για να αλλάξει, όμως 
η αλήθκεια είναι ότι, επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες που έχουμε είναι για επώνυμους οι οποίοι ήδη έχουν 
τροχοδρομήσει τούντην κατάσταση και ξέρετε είντα μ’ που εννά γίνει.  Εννά πηαίννουν αύριο να αδειοδοτούνται 
τζιαι εννά τους λαλούν ’πού τα υπουργεία «μα, ξέρεις, έντζιεν να κτίσει τίποτε τούτος δαμαί, μέ σπίδκια εννά 
κτίσει, μέ πολυκατοικίες εννά κτίσει, μέ ξενοδοχείο εννά κτίσει, μέ διαμερίσματα εννά κτίσει, έν’ ξύλινα 
σπιτούδκια».  Αλλά θα μπαίνει ένας εκσκαφέας μέσα, θα τα ξύζει ούλλα τζιαι μέ χλωρίδα εννά μεινίσκει, μέ πανίδα 
εννά μεινίσκει τζιαι αυτό τελικά θα γίνει!  Τζιαι ίσως ναν’ τζιαι τούτος ο λόγος της βιασύνης ’πού πλευράς του 
υφυπουργείου, άρον-άρον να το φέρει τζιαι άρον-άρον να ’ρτει στην ολομέλεια, τούτη η πίεση η τεράστια να γίνει 
τούντο πράμα, όταν μάλιστα συζητούμε στην επιτροπή Εσωτερικών το τεράστιο θέμα που ονομάζεται 
«διαχειριστικό σχέδιο», «τοπικό σχέδιο» -πώς το λένε- της περιοχής του Ακάμα.   

 Τα ίδια πρέπει να σας πω δυστυχώς ακούονται τζιαι για το Τρόοδος.  Φωτογραφίες στο διαδίκτυο με 
περιοχές που, μόλις περάσει το νομοσχέδιο, εννά ξεκινήσουν να δημιουργούνται τέδκοιοι κατασκηνωτικοί χώροι.  
Παρ’ όλο που είναι σημαντικό το νομοσχέδιο τούτο, γιατί, πέραν του glamping, δημιουργείται νομοθετικό πλαίσιο 
πλέον για τη λειτουργία όλων των κατασκηνωτικών χώρων, που σήμερα λειτουργούν ανεξέλεγκτα τζιαι υπάρχουν 
σοβαρά ζητήματα, παρ’ όλο που έχουμε προσπαθήσει τζιαι έχουμε καταφέρει με μεγάλη προσπάθεια, μελέτη 
τζιαι επιμονή -τζιαι θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο τζιαι τα μέλη της επιτροπής για την αποδοχή όλων των 
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σημείων που εφέραμεν και των εισηγήσεων, τα οποία εμπήκαν μες στο κείμενο, για να υιοθετηθεί η τροπολογία 
που σας φέρνουμε σήμερα- εμείς το νομοσχέδιο τούτο θα το καταψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Γιακουμής ο Μιχάλης, μετά ο κ. Μυριάνθους και μετά ο Κυριάκος ο 
Χατζηγιάννης. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

 Συμπληρωματικά σ’ αυτό που είπαν οι συνάδελφοι.  Ως Κύπρος, οφείλουμε να παρακολουθούμε και να 
ερευνούμε όλες τις διεθνείς τάσεις στον τουρισμό, γιατί ο τουρισμός αποτελεί διαχρονικά τη ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας μας.  Αξιολογώντας την καινούρια διεθνή τάση, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία σε παγκόσμια 
κλίμακα, θεωρούμε ότι οι κατασκηνώσεις πολυτελείας, το glamping δηλαδή, θα είναι μία εναλλακτική μορφή 
τουρισμού για το νησί, η οποία θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ορεινών περιοχών μας και των 
περιοχών της υπαίθρου και παράλληλα μπορεί να προσελκύσει νέες τουριστικές αγορές.   

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Θεωρούμε καθήκον μας να διασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε τον βασικό άξονα της οικονομίας μας, που 
είναι ο τουρισμός, και πιστεύουμε ότι με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι το glamping, αυτό θα 
επιτευχθεί. 

 Εμείς θα ψηφίσουμε και θα υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, αγαπητέ Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιακουμή. 

 Ο συνάδελφος ο Ηλίας ο Μυριάνθους της ΕΔΕΚ, από την Πάφο. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Θέλουμε να χαιρετίσουμε την κατάθεση -και σήμερα ψήφιση- αυτού του νομοσχεδίου από πλευράς της 
κυβέρνησης, το οποίο πραγματικά έρχεται να εμπλουτίσει το τουριστικό μας προϊόν, κύριε Πρόεδρε, ιδίως σε 
περιοχές οι οποίες είναι θα έλεγα περιβαλλοντικά ευαίσθητες, αλλά και τουριστικά υποβαθμισμένες. 

 Να πω ότι οι οποιεσδήποτε ανησυχίες περί περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μέσα από…  Αυτό το νέο 
τουριστικό προϊόν, το οποίο ουσιαστικά, βάσει του περί Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, έρχεται να 
προσθέσει, πέραν των οποιωνδήποτε άλλων μορφών τουρισμού, και το κομμάτι που αφορά τις τουριστικές 
κατασκηνώσεις.  Τα ζητήματα της ευαισθησίας για το περιβάλλον έχουν συζητηθεί διεξοδικά κατά τη συζήτηση 
στην επιτροπή. 

 Για το ζήτημα της τροπολογίας θα πω ότι πολύ εύστοχα το έχει αναλύσει ο πρόεδρος της επιτροπής, γιατί 
για όλες αυτές οι ανησυχίες οι οποίες υπήρχαν, ήρθαμε στην επιτροπή ξανά και προσθέσαμε αυτή την 
παράγραφο, την 4, στο συγκεκριμένο άρθρο.  Ως εκ τούτου, για ζητήματα για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες ή 
ανησυχίες περί επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, να πω ότι και την καλύτερη νομοθεσία να βάλουμε, με 
ασφαλιστικές δικλίδες απ’ όλες τις πλευρές, αν οι λειτουργοί οι οποίοι θα αξιολογήσουν την οποιαδήποτε 
αίτηση…  Γιατί είδαμε πολύ χειρότερες καταστάσεις να γίνονται σε άλλες περιοχές, είδαμε αναπτύξεις τουριστικές 
και μη να παρεκκλίνουν εντελώς από τοπικά σχέδια, εντελώς από πρόνοιες νομοθεσιών κτλ.  Λοιπόν, η 
καταστροφή του περιβάλλοντος δε θα έρθει μέσα από την ψήφιση αυτής της νομοθεσίας, αλλά από τις 
αυθαιρεσίες που πιθανότατα κάποιοι να έρθουν να κάνουν εν κρυπτώ και πίσω από πόρτες κλειστές, γιατί 
ακριβώς θέλουν να εξυπηρετήσουν τα οποιαδήποτε συμφέροντα.  Εμείς θεωρούμε, ναι, όπως έχει σήμερα 
διαμορφωθεί το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύσσονται αυτές οι 
κατασκηνώσεις και αναφέρεται και στο ότι δεν είναι μόνιμες, αλλά πρόχειρες οι κατασκευές που θα είναι 
τοποθετημένες σε αυτούς τους χώρους, ως εκ τούτου, θεωρούμε εμείς ότι κινούμαστε προς την ορθή 
κατεύθυνση. 

 Και θα κάνω και μια τελευταία αναφορά, κύριε Πρόεδρε.  Πριν από μερικά χρόνια, ένα παιδί στην περιοχή 
της Πόλης της Χρυσοχούς ξεκίνησε να κάμει κάτι παρόμοιο, συγκεκριμένα στην περιοχή κοντά στα Λουτρά της 
Αφροδίτης.  Η πολεμική που δέχθηκε απ’ όλες τις πλευρές ήταν τρομακτική.  Σ’ έναν χώρο στον οποίο, δυστυχώς, 
κάθε χρόνο βλέπαμε να υπάρχουν ευτελείς κατασκευές -στην πύλη του Ακάμα- με ευτελή υλικά, τρώγλες…  
Λοιπόν, στην προσπάθεια ακριβώς να μπορέσει αυτός ο χώρος να εξωραϊστεί από τον συγκεκριμένο νεαρό, 
έτυχε μιας φοβερής πολεμικής.  Σήμερα, αν πάει κάποιος να δει τη συγκεκριμένη περιοχή, να δει τον 
συγκεκριμένο χώρο, να διανυκτερεύσει στο συγκεκριμένο χώρο...  Έχουν επισκεφθεί τη συγκεκριμένη 
κατασκήνωση και πρέσβεις μας με τις οικογένειές τους, οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό λοιπόν και δίνουν 
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τα εύσημα, αλλά όχι μόνο αυτοί, έρχονται αποστολές με φοιτητές που θέλουν να κάνουν περιβαλλοντικό 
τουρισμό και τα πανεπιστήμια δίνουν τα εύσημά τους στον άνθρωπο αυτόν που επιχείρησε να κάνει αυτή την 
επένδυση.  Θεωρούμε ακριβώς ότι μέσα από αυτό το πνεύμα, μέσα από αυτή την προσπάθεια, ναι, θα δώσουμε 
μία ώθηση στο τουριστικό μας προϊόν και θα έλεγα ότι θα ενισχύσουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ Ηλία, καταλάβαμε. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 ...το εισόδημα σε υποβαθμισμένες περιοχές. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Νίκο Σύκα.  Έχετε τον λόγο.  Ο συνάδελφος του Δημοκρατικού Συναγερμού από τη Λεμεσό και μετά 
είναι ο Κυριάκος ο Χατζηγιάννης. 

ΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Τα τελευταία δύο χρόνια εκλαίαμε επί ερειπίων επικαλούμενοι τον τουρισμό ως μία σημαντική πηγή 
εισοδημάτων και προσθήκη στο εθνικό εισόδημά μας και είναι με ιδιαίτερη χαρά που το Υφυπουργείο Τουρισμού, 
σε έξι συνεδρίες της επιτροπής Εμπορίου, με πάσα συναίνεση, αντίληψη και προσπάθεια…  Να υπενθυμίσω 
στους αγαπητούς μου συναδέλφους που επικαλούνται τα οποιαδήποτε ακούσματα είτε λέγεται Ακάμας είτε 
λέγεται Τρόοδος…  Όπως και θα παρέπεμπα τον αγαπητό πρόεδρο των Οικολόγων να ενημερωθεί από τον 
εκπρόσωπο των Οικολόγων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τα 
διαμειφθέντα, απλώς για να καθησυχαστεί απ’ όλα αυτά που έχει αναφέρει.  Θέλω να υπενθυμίσω ότι δε 
συζητήσαμε στην επιτροπή για το glamping, συζητήσαμε γενικότερα για τις κατασκηνώσεις και διαχωρίσαμε 
κατηγορίες, glamping, πολυτέλεια A, πολυτέλεια Β και camping, άρα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που άπτεται 
και περιβαλλοντικών, αλλά και πολεοδομικών όρων και κανονισμών.  Όπως επίσης να θυμίσω ότι με την 
εισήγηση του φίλου μας του Χρύση του Παντελίδη το υφυπουργείο έφερε στη Βουλή το θέμα των hostels, ένα 
άλλο προϊόν, όπως και το ότι τώρα συζητούμε επίσης το θέμα των αγροκτημάτων φιλοξενίας, ακόμα ένα προϊόν.  
Άρα, στη μεγάλη εικόνα θα πρέπει να δούμε ότι μέσα από μία σοβαρή, σοβαρή πραγματικά, μελέτη και 
παίρνοντας τα ερεθίσματα από το εξωτερικό συζητήσαμε και συμφωνήσαμε την προσθήκη και περαιτέρω 
ενίσχυση των τουριστικών προϊόντων.  Απ’ εκεί και πέρα, εγώ έτσι και ως νέος βουλευτής διερωτώμαι:  Εάν θα 
πάμε με το σκεπτικό ότι, αν πάρουμε μια απόφαση, θα έχουμε ίσως να έπονται μύρια κακά, ε, τότε τι θα 
ψηφίζουμε σε αυτό το σώμα, πραγματικά; 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Σύκα. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Κυριάκος Χατζηγιάννης. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το θέμα έχει δύο πτυχές, η πρώτη πτυχή αφορά καθαρά την υπηρεσία του τουριστικού μας προϊόντος και 
η δεύτερη, που δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο την αναφέρουμε, γιατί έχουν ληφθεί υπόψη πρόνοιες που κάνουν 
ακατόρθωτη ή εν πάση περιπτώσει…  Όπως πολύ σωστά έχει πει και ο κ. Μυριάνθους, αν και εφόσον συμβεί 
οποιαδήποτε παρανομία, αυτό μπορεί να συμβεί και στο σπίτι και σε όλες τις υπόλοιπες άλλες αναπτύξεις.  Και, 
πραγματικά, εάν υπάρχουν οι οποιεσδήποτε καταγγελίες θα πρέπει να ερευνώνται.  Δεν είναι θέμα ότι, επειδή ο 
οποιοσδήποτε μπορεί να παρανομεί, να λέμε ότι γι’ αυτόν τον λόγο, επειδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο, δε θα 
αναπτυχθούμε καθόλου στο μέλλον.  Μα, αν είναι δυνατόν!  Η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος 
διασφαλίζεται ή θα πρέπει να διασφαλιστεί μέσα από τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών μας είτε αυτό ονομάζεται 
κατασκηνώσεις είτε ξενώνες είτε επισκέψιμα αγροκτήματα είτε οικοτεχνίες είτε ποιοτικώς είτε άλλως πως.  Αν 
είναι δυνατόν!  Αυτού του είδους τις επιφυλάξεις τις είχαμε τα τελευταία τριάντα χρόνια με ποιον τρόπο;  Κάποια 
στατικά συμφέροντα σ’ αυτόν τον τόπο δεν άφηναν να αναπτυχθούν οτιδήποτε άλλες αναπτύξεις ή να γίνουν 
εξειδικευμένα marketing tools για συγκεκριμένα τεμάχια αγοράς ή κομμάτια αγοράς, γιατί απλούστατα θα 
επηρέαζαν την κλίνη την ξενοδοχειακή.   

 Τώρα, προς τιμήν...  Τώρα έχουμε ένα θεματικό υπουργείο, το Υφυπουργείο Τουρισμού, και για πρώτη 
φορά σ’ αυτό τον τόπο συζητούμε και προβληματιζόμαστε στη βάση ολοκληρωμένης πολιτικής.  Σε αντίθεση με 
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το τι συνέβαινε, αγαπητέ Πρόεδρε, μέχρι σήμερα, μέχρι πρότινος, όπου οι αποφάσεις στον τουριστικό τομέα 
έπρεπε να περάσουν από κάποιες καγκελόπορτες συμφερόντων και, αν αυτούς δε βολεύαμε, τότε δεν 
μπορούσαμε να αναπτύξουμε και να διαφοροποιήσουμε το τουριστικό μας προϊόν.  Αυτό ήταν το μέγα λάθος 
στην τουριστική μας πολιτική.  Σήμερα, προς τιμήν -θα το επαναλάβω- και του ίδιου του υφυπουργού, έχουμε 
αυτή τη διαφοροποίηση και την εξειδίκευση με τους τομείς που έχω αναφέρει και αυτά θα αναβαθμίσουν το 
προϊόν.  Και δεν είμαστε μόνοι μας στον τουριστικό χάρτη, δεν προσφέρουμε μόνο εμείς τουριστική υπηρεσία.  
Όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, η ανταγωνιστικότητα με τις πολλές τις παραμέτρους σίγουρα κρίνεται και 
αξιολογείται, αν και εφόσον δεν είμαστε στατικοί.  Εάν υιοθετήσουμε τη λογική τη στατική τη δική σας, που με 
βάση ένα πιθανό κίνδυνο πρέπει να καθηλωθούμε, τότε δε θα γίνεται τίποτε σε αυτόν τον τόπο, γράψτε κλειστό! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, Κυριάκο μου.  Ήταν πολύ ωραία αυτά που είπες, πολύ επεξηγηματικά. 

 Έχουμε τον Άριστο, τον συνάδελφο; 

 Σύντομα, συνάδελφοι, και μετά να πάμε στον κ. Θεοπέμπτου και θα κλείσουμε, αντιλαμβανόμαστε. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Ακούω υπομονετικά διάφορα ευφυολογήματα, μια προσπάθεια εξωραϊσμού κάποιων αποφάσεων 
πολιτικών, αλλά λυπούμαι να παρατηρήσω ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν είναι μια άλλη άποψη για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι καταστροφή του περιβάλλοντος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Άριστε. 

 Κύριε Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Απολογούμαι που μιλώ ξανά... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όχι, εν υπάρχει πρόβλημα! 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 ...αλλά έσιει ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα καταλάβουμε. 

 Πρώτον, όταν πηαίννεις εις τη φύση τζιαι κάμνεις κατασκευήν, δε μ’ ενδιαφέρει, αν η κατασκευή σου είναι 
με ξύλο, είναι οικολογική, έσιει ενεργειακή απόδοση.  Δε μ’ ενδιαφέρει!  Το τι μ’ ενδιαφέρει είναι το εξής: Επήες 
τζι έκαμες κατασκευή, ναι ή όι;  Εδώ είναι το ερώτημα!  Έκαμες εισβολή εις τη φύση! Δε με κόφτει αν η εισβολή 
πόκαμες έν’ με καλά ξύλα!  Εδώ είναι το ερώτημα!  Και δε με κόφτει αν την έκαμες τζιαι όμορφη τζιαι έν’ 
πολυτελείας ο κόσμος ποννά ’ρκεται!  Δε μ’ ενδιαφέρει!  Έκαμες εισβολή εις τη φύση!  Τελεία!  Και με αυτό το 
νομοσχέδιο αυτό προσπαθούν να κάμουν.  Να πηαίννουν τζιειαμαί που δεν τους αφήνναμεν ως τωρά.  Ένα. 

 Δεύτερο θέμα.  Εθέλαμεν να βοηθήσουμε τον κόσμο;  Γιατί τότε επήετε τζι εψηφίσετε τζι εκάμετε το τόσο 
δύσκολο να κάμνουν bed and breakfast στα σπίθκια οι κοινότητες του Ακάμα τζιαι οι κοινότητες πάνω στο 
Τρόοδος;  Γιατί εδυσκολέψαμε τον καημένο τον κόσμο τζιαι δεν τον εβοηθήσαμεν να βάλλει το σπίτι του bed and 
breakfast, να πηαίννω στον Ακάμα τζιαι να μεινίσκω στο σπίτι του Ινειάτη τζιαι στο Νιο Χωρκό τζιαι στη Δρούσεια;  
Γιατί;  Γιατί εθέλαν να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα, Πρόεδρε!  Εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο θα 
βοηθήσεις το τουριστικό προϊόν και να βοηθήσεις τον κόσμο.  Αυτό κάμνουν οι κοινωνίες που θέλουν να βλέπουν 
όλους να προοδεύουν.  Να κερδίζουν οι πολλοί, όι να κερδίζουν οι λίγοι!  Εδώ σας θέλω!  Να αλλάξετε τον νόμο 
να μπόρει ο κόσμος να βάλει το σπίτι του σε bed and breakfast, όπως υποσχεθήκετε ότι ήταν να κάμετε.  Εκάμετε 
το τόσο δύσκολο που δεν ημπόρει κανένας να τα κάμει τζιαι κάθε λλίον έρκεται τζιαι κάμνουμε παράταση-
παράταση τζιαι κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο!  Θυμίζω σας, δεν παίζει ρόλο η ποιότητα της 
κατασκευής.  Εκάμετε κατασκευή;  Επήετε τζι έσιει μουσική;  Εβάλετε φώτα;  Εκάμετε δρόμους;  Τέλος! 

 Να σας πω ότι στις κατασκηνώσεις στην Ευρώπη τον σιειμώνα φεύκουν τα ούλλα τζιαι ξανάρκεσαι την 
άνοιξη να τα κτίσεις.  Έννεν σαν εμάς που έν’ μόνιμα!  Τόσα χρόνια ο ΚΟΤ δεν έκαμνε νόμους για τις 
κατασκηνώσεις. Έν’ κατασκήνωση πόσιει στο Governors, ξέρετε το;  Έν’ κατασκήνωση τζιείνη!  Έσιει κόσμο που 
μεινίσκει τζιειαμαί τζιαι νοικιάζει τα σπίθκια του στη Λευκωσία.  Επήετε καμιά φορά να δείτε τα χάλια στο Τρόοδος 
τζιαι τα χάλια που έσιει στο camping της πόλης;  Τραγωδίες οι καταστάσεις, γιατί κανένας εν ενδιαφέρτηκε!  Ούτε 
τα απλά τα πράματα εν τα σάζουμε!  Σάστε τα τζιείνα, δώστε bed and breakfast τζιαι να ξαναμιλήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Θεοπέμπτου. 
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 Εζήτησεν τον λόγο ο κ. Λίνος Παπαγιάννης. 

 Κύριε Παπαγιάννη. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Θεμιστοκλέους.  Σε είδα, κύριε Θεμιστοκλέους.  Αν θέλεις να μιλήσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θα κάμω δύο σχόλια, κύριε Πρόεδρε, και να αντιληφθεί ο καθένας τι θέλω να πω.  Σε αυτό τον τόπο 
ολόκληρες εκτάσεις γης, που αυτές οι εκτάσεις γης έχουν και κατοίκους στον περίγυρο…   Τους είχαμε υποσχεθεί 
ως κράτος -τον πληθυντικό τον χρησιμοποιώ καθαρά τυπικά- ότι με τις δημιουργίες συγκεκριμένων αναπτύξεων 
θα είχαν δει την εντυπωσιακή ανάπτυξη, την έκρηξη ανάπτυξης και όλα τα υπόλοιπα. 

 Αυτό το έχω πει και σε μία επιτροπή της Βουλής, θα το πω και δημόσια.  Πόσα από τα γκολφ που είχαμε 
τάξει του κόσμου ότι θα δημιουργούσαμε θα επέφεραν κέρδος;  Πόσα από αυτά τα γκολφ σήμερα είναι ανοικτά 
και πόσα έχουν καταστρέψει εκτάσεις γης; 

 Η απάντηση είναι εντυπωσιακή.  Σχεδόν μέχρι και το τελευταίο.  Επίσης, είχαν γίνει και άλλες παρόμοιες 
διαπιστώσεις για το ποια θα ήταν η έκρηξη ανάπτυξης που θα είχαμε δει σε διάφορες ακριτικές περιοχές.  Σήμερα 
είναι στην κατοχή των τραπεζών περισσότερα από εβδομήντα τοις εκατό. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγιάννη. 

 Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο συνάδελφος ο Ονούφριος ο Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αν πήρα τον λόγο, είναι για να πω, με όλο τον σεβασμό, ότι δε δεχόμαστε σε καμία περίπτωση ότι 
υπάρχουν μικρά ή περιορισμένα ή λιγοστών συμφέροντα τα οποία με κάποιο τρόπο θέλουμε να 
εξυπηρετήσουμε. 

 Καταρχάς, να πω ότι ακριβώς αυτό το πράμα διευρύνει τες επιλογές.  Να μπορούν κάποιοι να κάμουν 
κάποια δική τους επιχείρηση.  Το ίδιο κάναμε δίνοντας την επιλογή στον κόσμο να ενοικιάσει τα σπίτια του μέσα 
από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όμως σωστά οργανωμένα, δηλωμένα, για να έχει επιπρόσθετο εισόδημα.  Λέμε 
να κάμουμε τα τουριστικά αγροκτήματα τα επισκέψιμα, για να ’χει ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος επιπρόσθετο 
εισόδημα.  Υπάρχει το νομοσχέδιο, θέλουμε να έρθει για την οικοτεχνία, ούτως ώστε νόμιμα ο κόσμος, οι 
οικοκυρές, τα σπίτια τους να φτιάχνουν παραδοσιακά προϊόντα και να μπορούν να τα εμπορεύονται.  Όλα αυτά 
είναι για να βοηθήσουμε τους πολλούς. 

 Τελειώνω λέγοντας ότι πολλές ’πού τες ανησυχίες του κ. Θεοπέμπτου έν’ σωστές και όντως εις το 
παρελθόν υπήρχαν όλα αυτά.  Αν κάτι υπάρχει τα τελευταία χρόνια που είμαστε εμείς κυβέρνηση, αυτό είναι ένα 
αυστηρό Τμήμα Περιβάλλοντος που επεμβαίνει, που δε δίνει άδειες, που ελέγχει, που ζητούνται περιβαλλοντικές 
μελέτες και ούτω καθεξής.  Και η πολεοδομική αναρχία που υπήρχε για δεκαετίες θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό 
περιορίστηκε τα τελευταία χρόνια. 

 Όμως τελειώνω με το εξής επιχείρημα, ότι κάθε νομοθεσία που ψηφίζουμε υπάρχει πάντοτε η πιθανότης 
από κάποιους να παραβιαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Έντζιε υπάρχει αμφιβολία, αλλά θέλουμε…  Εμείς ζητούμε αυστηρή επέμβαση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Αυστηρή επέμβαση, για να κατεδαφιστούν παρανομίες, εκεί που θα μπουν κάποιοι να κάμουν 
παρανομίες, ιδίως αν είναι εισβολή στη φύση. 
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 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ονούφριε. 

 Τώρα πάμε στην προφορική τροπολογία των συνάδελφων του ΑΚΕΛ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χρίστο Ορφανίδη) 

 Συγγνώμη; 

 Κύριε Ορφανίδη μου, πότε…  Είναι πολύ όψιμη… 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Ακολουθώ την τακτική του κ. Κουλία! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Όχι, η τακτική του Κουλία είναι εκ της αρχής, πρώτος και καλύτερος!  Όι στο τέλος. 

 Το λοιπόν, σύντομα, κύριε… 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Το λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος, Πρόεδρε, διότι θέλουμε να βοηθήσουμε αλλά… 

 Αγροτουρισμός.  Τον στηρίξαμε, γιατί είναι κάτι καλό και βοηθείται με αυτό τον τρόπο αρκετός κόσμος.  
Ειδικά σε μικρές κοινότητες βοηθούνται στο να στηριχθούν τουριστικά και να υπάρξουν και εισοδήματα.   

 Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δίδει τη δυνατότητα για την καταστροφή της φύσης.  Δεν υπάρχει μικρό και 
μεγάλο κακό.  Το κακό είναι κακό.  Είτε είναι με παράγκα είτε είναι με καλαμιώνα είτε είναι να το κτίσεις όμορφα, 
ωραία.  Το όμορφα και ωραία είναι ακόμα χειρότερο, γιατί θα γίνει αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Κώστας στην αρχή.  
Θα μπούνε μπουλντόζες, θα ξεριζώσουν τα πάντα, θα γίνεται χαμός με όλα εκείνα τα αυτοκίνητα τα οποία θα 
συρρεύσουν στην περιοχή.  Εάν δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η φύση θέλει προστασία…  Ό,τι μας έχει εναπομείνει 
τζιαι είναι κάτι το καλό…  Διότι αυτούς τους χώρους θα επιλέξουν, εκείνους τους οποίους θα προσφέρονται, για 
να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν αυτοί που θα πηγαίνουν, με αποτέλεσμα να καταστραφεί η φύση. 

 Είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ορφανίδη. 

 Ο συνάδελφος ο Άριστος ο Δαμιανού είναι ο τελευταίος ομιλητής, αντιλαμβάνομαι. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, ζούμε στην Κύπρο τζιαι, όταν λέγονται στο κοινοβούλιο κάποια πράματα, δεν μπορούν 
να μένουν αναπάντητα. 

 Έχει ταρακουνηθεί η κοινωνία εδώ και αρκετές βδομάδες, διότι υπάρχει μια κυβέρνηση ή ένας υπουργός 
που εν κρυπτώ και παραβύστω θέλουν ντε τζιαι καλά να επιβάλουν ένα τοπικό σχέδιο για τον Ακάμα, για να 
τσιμεντώσουν τον Ακάμα. 

 Έρχονται σήμερα και εκ παραδρομής εν τη ρύμη του λόγου αναφέρουν και τα επισκέψιμα αγροκτήματα, 
που είναι κομμάτι του σχεδιασμού για τον Ακάμα, ότι εννά τα φέρουν. 

 Και τοποθετείται ο συνάδελφος, για να πει ότι επί των ημερών τους θρίαμβος η προστασία του 
περιβάλλοντος!  Είναι αυτήν την υπηρεσία που ετσαλαπατήσαν, για να αλλάξει άποψη ως προς την αρχική της 
ένσταση για το τοπικό σχέδιο του Ακάμα.  Είναι αυτή η κυβέρνηση που ετσιμέντωσεν την παραλία, για να δώκει 
διαβατήριο και να κάμει συμπατριώτη μας έναν εγκληματία από τη Μαλαισία.  Είναι αυτοί που έκτισαν ολόκληρα 
σενάρια για το Πέρα Πεδί.  Είναι αυτοί που εκαταστρέψαν τις θαλασσινές σπηλιές.  Επομένως, να λένε σήμερα 
με άνεση ότι είναι εδώ περίπου ως προστάτες και προασπιστές του περιβάλλοντος, αν μη τι άλλο, είναι 
βλασφημία προς το περιβάλλον! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία! 

 Ευχαριστώ πολύ.  Προχωρούμε τώρα στην προφορική τροπολογία του ΑΚΕΛ. 

 Παρακαλώ να διαβαστεί η τροπολογία, να τη θυμηθούν όλοι. 

 Βάλε το μεγάφωνό σου, κύριε συνάδελφε. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022»  
 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (β) του άρθρου 2 του νομοσχέδιου με την 
αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ν) της παραγράφου (στ), η οποία προστίθεται στο άρθρο 12 του βασικού 
νόμου με την ακόλουθη υποπαράγραφο: 

 Λειτουργούν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας και την πιστή 
τήρηση των διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, καθώς και των αναγκαίων 
διαταγμάτων και νενομισμένων διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τα οποία εκδίδονται και 
προβλέπονται με βάση τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, 
του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και του περί της Εκτίμησης των 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, ψηφίστε για την τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα.  Υπέρ δεκαοκτώ.  Εναντίον είκοσι δύο.  Αποχή καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, με είκοσι δύο ψήφους εναντίον, δεκαοκτώ ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η προφορική τροπολογία 
του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις απορρίπτεται. 

 Και τώρα προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 13 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 22 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του Πρώτου Παραρτήματος.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, ψηφίστε για τα άρθρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 5; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες σαράντα.  Υπέρ δεκαεννέα.  Εναντίον δεκαεννέα.  Αποχή δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με δεκαεννέα ψήφους υπέρ, δεκαεννέα ψήφους εναντίον και δύο αποχές, τα άρθρα 1 έως 5 
απορρίπτονται. 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 
 Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ! 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, αφού το ΔΗΚΟ έσιει μιαν αρνητική… 

 
 Υπέρ:  ΔΗΣΥ, Πανίκος Λεωνίδου και Χρίστος Σενέκης (ΔΗΚΟ), ΚΣ ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία.  
 Εναντίον:  ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, προεδρεύων και Χρίστος Ορφανίδης (ΔΗΚΟ), ΕΛΑΜ, Κίνημα 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 
 Αποχή:  Χριστιάνα Ερωτοκρίτου (ΔΗΚΟ), Σταύρος Παπαδούρης (Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι, τα αποτελέσματα ανακοινωθήκαν, ο κύβος ερρίφθη, έληξε το θέμα! 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! 

 Το λοιπόν, τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Κύριοι συνάδελφοι, θα πάμε στην τρίτη ανάγνωση. 

 Κύριοι συνάδελφοι, έληξε το θέμα. 

 Πάμε στην τρίτη ανάγνωση.  Κάμε την τρίτη ανάγνωση, κύριε... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, επειδή έχουν απορριφθεί τα άρθρα, η παράκλησή μου είναι να 
συμβουλευτείτε και την υπηρεσία, για να μη δημιουργηθεί ζήτημα, η οποία γνωρίζει και το σύνταγμα και τους 
κανονισμούς τζιαι μπορεί να σας δώσει άποψη και να μη γίνει λάθος.  Είναι θερμή παράκληση, προτού 
προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο.  Έχουμε απορρίψει τα άρθρα, δεν υπάρχει νόμος… 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Εξάλλου άλλαξε και η σύνθεση της ολομέλειας από την ψηφοφορία, κύριε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, κυρία Τασούλα, έρχεστε ένα λεπτό πάνω;   

 Ένα λεπτό, για να διευκρινίσουμε με τη διεύθυνση της Βουλής. 

 Άρα, κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια της Βουλής, έν’ σωστή η τοποθέτηση του κ. 
Λουκαΐδη.  Άπαξ και απερρίφθησαν τα άρθρα, έμεινέν μας το κέλυφος.  Άρα, δεν προχωρούμε στην τρίτη 
ανάγνωση. 

 Το λοιπόν, τούτου λεχθέντος, προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 15 θέμα, που τιτλοφορείται «Οι περί Σπόρων 
(Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την 
πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/1927 της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 
2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
απαιτήσεις για σπόρους προς σπορά υβριδίων σίτου που παράγονται με κυτταροπλασματική 
αρρενοστειρότητα». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι 
περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 
 Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος  Κυριάκος Χατζηγιάννης 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  Χρίστος Ορφανίδης 

 Βαλεντίνος Φακοντής  Λίνος Παπαγιάννης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε 
τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Μαΐου, καθώς και στις 14 Ιουνίου 2022.  
Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του 
Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  Ο Kυπριακός Σύνδεσμος 
Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ), η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών ΠΟΣ (Δημόσια) Λτδ και οι αγροτικές 
οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, «Νέα Αγροτική Κίνηση», «Παναγροτικός Σύνδεσμος» και «Ευρωαγροτικός», παρ’ όλο 
που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

  Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη 
της επιτροπής κ. Χαράλαμπος Πάζαρος, Νίκος Σύκας και Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. 
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 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 7 και 14 του περί 
Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική 
νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/1927 της Επιτροπής 
της 5ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για σπόρους προς σπορά υβριδίων σίτου που παράγονται με 
κυτταροπλασματική αρρενοστειρότητα». 

 Σημειώνεται ότι ως προθεσμία μεταφοράς των διατάξεων της Εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1927 στο 
εθνικό δίκαιο καθορίζεται η 31η Αυγούστου 2022. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς 
αρμοδίους, με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα των σπόρων προς σπορά αναφορικά με τις απαιτήσεις για την παραγωγή 
σπόρων υβριδικών ποικιλιών των ειδών «σκληρό σιτάρι», «μαλακό σιτάρι» και «όλυρα», που παράγονται με την 
τεχνική της κυτταροπλαστικής στειρότητας του άρρενος (CMS), η οποία έχει γίνει παγκοσμίως αποδεκτή ως μία 
αναπαραγωγική τεχνική για την παραγωγή υβριδικών ποικιλιών σιτηρών.  Περαιτέρω, με βάση τα πιο πάνω 
στοιχεία οι απαιτήσεις που καθορίζονται στους υπό συζήτηση κανονισμούς για τα εν λόγω είδη σιταριού είναι 
παρόμοιες με τις απαιτήσεις που ήδη εφαρμόζονται για την παραγωγή σπόρων υβριδικών ποικιλιών κριθαριού. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε 
υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ! 

 Κύριε Ορφανίδη, σας παρακαλώ πολύ! 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Σας παρακαλώ, δηλαδή. 

 Το λοιπόν, υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν ομιλητές. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των υπ’ αριθμόν 15 κανονισμών; 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Κύριοι συνάδελφοι! 

 Το λοιπόν, τα αποτελέσματα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα εννέα.  Υπέρ τριάντα επτά.  Εναντίον δύο.  Αποχές καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Οι υπ’ αριθμόν 15 κανονισμοί εγκρίνονται με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, δύο ψήφους εναντίον και καμία 
αποχή.  

 Μιλούμε για το υπ’ αριθμόν 15 θέμα… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μάλιστα, για τους σπόρους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 …για τους σπόρους, το οποίο εγκρίθηκε. 

 
 Υπέρ: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΔΗΚΟ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Κίνημα Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών. 
 Εναντίον: ΕΛΑΜ.  
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 Ωραία, έχουμε ακόμα ένα θέμα, το οποίο υπερπηδήσαμε, κύριοι.  Εντάξει, έν’ πολλά εύκολο, μεν 
ανησυχείτε.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είναι οι κανονισμοί σε σχέση με το προηγούμενο θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το οποίο απορρίφθηκε όμως, άρα δε θα τους βάλουμε σε ψηφοφορία. 

 Ναι, ναι, σωστό.  Άρα, σωστά υπερπηδήθηκε. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Όχι, κύριε… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πρόεδρε, έν’ καλά που προχωρήσαμε στο 15. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α, μπράβο, η γραμματεία συμφωνεί τωρά. 

 Το λοιπόν, προχωρούμε τώρα αισίως στα θέματα με τους αριθμούς 16 και 17, που είναι εξ αναβολής και 
έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022» και «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών 
Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλείται ο γραμματέας να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 16:  Τροποποίηση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, 
ώστε να επιτευχθεί αφενός ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 16 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τον 
περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης» και 
αφετέρου βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 17:  Τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 
(Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις 
Καύσης) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και για τους κανονισμούς «Οι περί 

Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην 
Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 
 Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος  Μαρίνα Νικολάου 

 Νίκος Κέττηρος  Χρίστος Ορφανίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης  Χρύσανθος Σαββίδης 

 Σάβια Ορφανίδου   Λίνος Παπαγιάννης 

 Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν   Μιχάλης Γιακουμή 

 Αντρέας Καυκαλιάς 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 11 και 25 Μαΐου και την 1η Ιουνίου 
2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι 
του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του 
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου.  Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών 



2340 

Οργανώσεων Κύπρου, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και οι Φίλοι της Γης 
Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί αφενός ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 16 της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Νοεμβρίου 2015 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου 
μεγέθους μονάδες καύσης» (που στο εξής θα αναφέρεται ως «η Οδηγία») και αφετέρου βελτίωση του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.  

 Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Η επέκταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων από πέντε (5) σε 
δέκα (10) χρόνια. 

2. Η αύξηση της προβλεπόμενης ποινής σε περίπτωση παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης με 
διατάξεις της βασικής νομοθεσίας και/ή των προνοιών των εκδιδόμενων δυνάμει αυτής κανονισμών από 
ένα (1) χρόνο φυλάκισης σε τρία (3) χρόνια φυλάκισης και από είκοσι χιλιάδες λίρες (£20.000) χρηματική 
ποινή σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000). 

3. Η θέσπιση εξώδικης ρύθμισης των προβλεπόμενων στη βασική νομοθεσία αδικημάτων. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9 του περί Ελέγχου 
της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 
(Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις 
Καύσης) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193.  

 Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς, ως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, 
προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Η θέσπιση υποχρέωσης στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να κινεί τη 
διαδικασία χορήγησης άδειας εκπομπής αερίων εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης από τον 
φορέα εκμετάλλευσης και να ενημερώνει σχετικά τον φορέα εκμετάλλευσης. 

2. Η αντικατάσταση της φράσης «εντός εύλογου χρονικού διαστήματος» με τη φράση «χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση», σε σχέση με την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να προβαίνει σε ορισμένες 
ενέργειες, ως αυτές προβλέπονται στις σχετικές πρόνοιες των κανονισμών.  

3. Καθορισμός των κανόνων για το είδος, τη συχνότητα και τον μορφότυπο της ενημέρωσης που οφείλει να 
παρέχει στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ο φορέας εκμετάλλευσης, σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσής του με τις οριακές τιμές εκπομπής που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ των 
κανονισμών, οι οποίοι προτείνονται να καθορίζονται με σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος σχετικά με το υπό εξέταση νομοσχέδιο και τους υπό εξέταση κανονισμούς, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή απέστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2021, 
λόγω πλημμελούς μεταφοράς στην εθνική έννομη τάξη ορισμένων προνοιών της Οδηγίας η οποία επιτεύχθηκε 
με τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμο και τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους 
Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμούς του 2022.  Ειδικότερα, βάσει της εν λόγω 
προειδοποιητικής επιστολής υποδεικνύονται στη Δημοκρατία τα ακόλουθα: 

1. Μη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία του άρθρου 5, παράγραφος 4, και του άρθρου 7, παράγραφος 7, 
της Οδηγίας, με τις οποίες πρόνοιες θεσπίζεται αφενός η υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να εγγράφει σε 
μητρώο ή να κινεί τη διαδικασία αδειοδότησης για τη μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης εντός ενός μηνός 
από την παροχή ενημέρωσης από τον φορέα εκμετάλλευσης και ακολούθως να τον ενημερώνει σχετικά 
και αφετέρου η υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης της υπό αναφορά μονάδας να θεσπίσουν κανόνες για το είδος, τη συχνότητα και τον 
μορφότυπο της ενημέρωσης που πρέπει να παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης στην αρμόδια αρχή. 

2. Μη ορθή εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες του άρθρου 7, παράγραφος 6, του άρθρου 
8, παράγραφος 3, και του άρθρου 9 της Οδηγίας, καθότι, ενώ στις σχετικές πρόνοιες της Οδηγίας γίνεται 
χρήση της φράσης «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση», σε σχέση με την υποχρέωση του φορέα 
εκμετάλλευσης να προβεί στις προβλεπόμενες στις εν λόγω πρόνοιες ενέργειες, στην εθνική νομοθεσία 
γίνεται χρήση της φράσης «εντός εύλογου χρονικού διαστήματος», ορολογία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κρίνει ως λιγότερο απαιτητική, εν συγκρίσει με την ορολογία που χρησιμοποιείται στην Οδηγία, διότι 
εναπόκειται στον φορέα εκμετάλλευσης να καθορίσει ποιο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ως εύλογο, αντί να αιτιολογήσει πιθανή καθυστέρηση διάθεσης των εν λόγω δεδομένων και πληροφοριών. 
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3. Μη ορθή εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες του άρθρου 16 της Οδηγίας, καθότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι το προβλεπόμενο ύψος των ποινών στην υφιστάμενη νομοθεσία 
δεν είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό. 

 Σημειώνεται ότι η ορθή μεταφορά της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη κρίνεται επείγουσα, καθότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2022,  διατύπωσε αιτιολογημένη γνώμη κατά της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, λόγω πλημμελούς μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία των προνοιών της Οδηγίας που 
αναλύονται ανωτέρω. 

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με επιστολή του, ημερομηνίας 2 Μαΐου 
2022, ενημέρωσε την επιτροπή ότι σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 
(Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις 
Καύσης) Κανονισμούς του 2018 για τις μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης με ρυθμό θερμικής ενέργειας 
εισόδου μεγαλύτερο των 5MV και τις μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις με ρυθμό θερμικής ενέργειας εισόδου 
μικρότερο από ή ίσο με 5MV η υποχρέωση εξασφάλισης άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων ισχύει από την 1η 
Ιανουαρίου 2024 και την 1η Ιανουαρίου 2029, αντίστοιχα.  Συναφώς, βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, 
οι εν λόγω εγκαταστάσεις μέχρι τις πιο πάνω χρονικές προθεσμίες δεν ενέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση για 
τήρηση των οριακών τιμών εκπομπής ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα και συνακόλουθα δεν τυγχάνουν 
ελέγχου και παρακολούθησης. 

 Με τα δεδομένα αυτά, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπέβαλε στην 
επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο, ώστε να προστεθεί στους υπό εξέταση κανονισμούς μεταβατική διάταξη που 
προβλέπει ότι οι μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης με ρυθμό θερμικής ενέργειας εισόδου μεγαλύτερο των 
5MV και οι μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις με ρυθμό θερμικής ενέργειας εισόδου μικρότερο από ή ίσο με 5MV 
οφείλουν να εφαρμόζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις οριακές τιμές εκπομπής όπως αυτές καθορίζονται στις 
πρόνοιες των υπό εξέταση κανονισμών. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε σχετική πρόνοια που προβλέπει 
ότι το ποσό που καταβάλλεται στο πλαίσιο της εξώδικης ρύθμισης αδικήματος που προβλέπεται στη βασική 
νομοθεσία θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε στο εν λόγω πρόσωπο λόγω καταδίκης του για το σχετικό 
αδίκημα.  Ειδικότερα, η επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με τη συνταγματικότητα της εν λόγω 
πρόνοιας, καθότι η εξουσία για εκδίκαση, καταδίκη και επιβολή ποινής για τέλεση ενός αδικήματος συνιστά 
αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαστικής εξουσίας, και υπογράμμισε παράλληλα την αντίφαση της εν λόγω 
πρόνοιας με άλλη πρόνοια του υπό εξέταση νομοσχεδίου, που προβλέπει ότι η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και 
η καταβολή του σχετικού ποσού δε συνιστά καταδίκη. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Τμήματος 
Περιβάλλοντος, αποφάσισε ομόφωνα να διαγράψει τη σχετική πρόνοια του υπό εξέταση νομοσχεδίου που 
προβλέπει ότι το ποσό που καταβάλλεται στο πλαίσιο της εξώδικης ρύθμισης αδικήματος που προβλέπεται στη 
βασική νομοθεσία θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης του επηρεαζόμενου προσώπου 
για το σχετικό αδίκημα. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της τοποθέτησης ο πρόεδρος της επιτροπής, βουλευτής του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την πρόνοια του υπό εξέταση νομοσχέδιου που προβλέπει αύξηση 
της χρονικής ισχύος της άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων από πέντε (5) σε δέκα (10) χρόνια και 
επιφυλάχθηκαν να υποβάλουν σχετική τροπολογία για διαγραφή της εν λόγω πρόνοιας κατά το στάδιο της 
διαβούλευσης επί τροπολογιών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, 
τροποποίησε το κείμενο του νομοσχεδίου με τη διαγραφή της πρόνοιας που προβλέπει ότι το ποσό που 
καταβάλλεται στο πλαίσιο της εξώδικης ρύθμισης αδικήματος θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω 
καταδίκης για το σχετικό αδίκημα και, αφού προέβη στις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις του νομοσχεδίου 
και των κανονισμών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των Κανονισμών 
κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία, εδώ έχουμε και μία τροπολογία από τον κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. 

 Κύριε Θεοπέμπτου, έχετε τροπολογία εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, του κ. 
Κέττηρου, του κ. Ανδρέα Καυκαλιά, της κ. Μαρίνας Νικολάου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ. 

 Το λοιπόν, έχουμε ομιλητές και να αναπτύξετε και τις τροπολογίες σας. 

 Παρακαλώ, κύριε Κέττηρε. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 To περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό, συνάδελφε.  Για τα συγκεκριμένα νομοσχέδια έχει έρθει 
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αιτιολογημένη γνώμη. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ! 

 Κύριε Κέττηρε, έχεις τον λόγο. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Νόμιζα ότι κάποιος ήθελε κάτι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, συνάδελφοι, χαμηλώστε τους τόνους, για να μπορεί… 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Για τα συγκεκριμένα νομοσχέδια υπάρχει αιτιολογημένη γνώμη.  Αφορά τις μονάδες μεσαίου μεγέθους 
καύσης, και η αιτιολογημένη γνώμη αφορούσε τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται με βάση την προηγούμενη 
νομοθεσία.  Έχουν γίνει οι απαραίτητες αλλαγές, για να αυξηθούν τα πρόστιμα και να συμβαδίζουν με τις 
ευρωπαϊκές Οδηγίες.  Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί 
προβλέπεται και κάτι άλλο, κάτι με το οποίο είμαστε αντίθετοι, και γι’ αυτό τον λόγο είναι που καταθέτουμε τη 
συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία είναι ενώπιόν μας.   

 Με βάση το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, η ανανέωση της έκδοσης άδειας για αυτές τις μεσαίου μεγέθους 
μονάδες καύσης αντί κάθε πέντε χρόνια θα γίνεται κάθε δέκα χρόνια.  Εμείς διαφωνούμε με αυτό και θεωρούμε 
ότι οι έλεγχοι σ’ αυτές τις μονάδες θα πρέπει να γίνονται κάθε πέντε χρόνια.  Και θα πρέπει να σας αναφέρω ότι, 
με βάση την ανάλυση αντικτύπου η οποία βρίσκεται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αυτές οι εγκαταστάσεις 
μεσαίου μεγέθους αφορούν, χρησιμοποιούνται «για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για θέρμανση -ψύξη και 
βιομηχανική χρήση, καθώς και για άλλες εφαρμογές», γράφει στην ανάλυση αντικτύπου.  «Οι πιο πάνω 
εγκαταστάσεις καύσης,» γράφει, «αποτελούν σημαντικές πηγές εκπομπών αερίων ρύπων, όπως διοξιδίου του 
θείου, οξιδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων».  Σ’ αυτές τις μονάδες εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει 
να γίνεται έλεγχος για την ανανέωση της άδειάς τους.  Θα είμαι άδικος, κύριε Πρόεδρε, αν διερωτηθώ ποιοι θα 
εξυπηρετηθούν από τον ελλιπή έλεγχο ή την απουσία ελέγχου;   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 O κ. Θεμιστοκλέους, ο Ανδρέας.   

 Κύριε Θεμιστοκλέους, ζητήσατε τον λόγο;  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ήθελα να ρωτήσω το σώμα, κύριε Πρόεδρε, για το προηγούμενο θέμα κατά πόσο η απόρριψη ενός 
νομοσχεδίου ισχύει καθ’ όλο το μήκος της υπόλοιπης θητείας ή της υπόλοιπης συνόδου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, έληξε εκείνο.  Προχωρούμε στη διαδικασία και τούτα θα τα λύσουμε μετά.   

 Το λοιπόν, ο κ. Πρόδρομος Αλαμπρίτης και μετά ο κ. Θεοπέμπτου. 

 Κύριε Αλαμπρίτη. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Εννά τοποθετηθώ μόνο για την τροπολογία.  Το νομοσχέδιο έν’ εναρμονιστικό, κάποιες διατάξεις, για να 
συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως αναφέρθηκε.  Εμείς δε διαφωνούμε με τους ελέγχους.  
Μάλιστα, θέλουμε να γίνονται πιο εντατικοί ελέγχοι σε διάφορες επιχειρήσεις, τζιαι όσον αφορά το περιβάλλον, 
για να διασφαλίσουμε τζιαι την ποιότητα του αέρα, αλλά τζιαι την ποιότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος, αλλά 
στο συγκεκριμένο μιλούμε για την αδειοδότηση των συγκεκριμένων μονάδων τζιαι όχι για τον έλεγχο!  Αν ήταν 
για τον έλεγχο, να γίνονται εντατικότεροι έλεγχοι.  Απλώς, μιλούμε για την αδειοδότηση, τζιαι, ’πού τη στιγμή που 
δεν αλλάζει το συγκεκριμένο, δεν αλλάζουν πράγματα σε θέματα αδειοδότησης, θεωρούμε ότι μπορούμε να 
υποστηρίξουμε τα δέκα χρόνια.  Επαναλαμβάνω, μιλά για αδειοδότηση και όχι για έλεγχο το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. 
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πρόδρομε. 

 Ο συνάδελφος ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε.   

 Εξήγησέν τα πάρα πολλά καλά ο κ. Κέττηρος, δε θα προσθέσω οτιδήποτε άλλο.  Απλώς να εξηγήσω ένα 
θέμα σοβαρό που έχουμε δαμαί, ένα πολλά μεγάλο πρόβλημα.  Είχαμε διαδήλωση του Τμήματος Περιβάλλοντος 
έξω, γιατί χρειάζουνται κατ’ ακρίβεια εκατόν ογδόντα άτομα, για να κάμουν τη δουλειά του Τμήματος 
Περιβάλλοντος.  Οι θέσεις εις το σύνολο έν’ ογδόντα και υπηρετούν σαράντα.  Και, όταν ρωτήσετε «γιατί θέλετε 
κάθε δέκα χρόνια να βκάλλουν ξανά την άδεια τζιαι όι κάθε πέντε», έρκουνται τζιαι λαλούν σου «μα, ξέρεις έντζ’ 
έσιει κόσμο».  Το ίδιο πρόβλημα ακριβώς έχουμέν το και με άλλο θέμα, που έν’ τούτου του νόμου.  Δεν μπορούν 
να πάν’ να βκάλλουν πολεοδομική άδεια τζιαι μετά ’πού την πολεοδομική άδεια να του βκάλουν άδεια εκπομπής 
ρύπων.  Βκάλλουμεν την άδεια πριν, γιατί δεν προλαβαίνει η κυβέρνηση, δεν έσιει προσωπικό! Τζιαι διούμεν 
άδειες σε παράνομες κατασκευές, ίσως!  Ή, να το πω διαφορετικά και πιο σωστά, σε κατασκευές που δεν 
εξασφάλισαν ακόμα τες άδειές τους για τα κτίσματα, γιατί δεν έσιει κόσμο.  Τζιαι δε γίνεται τούτο το πράμα σε 
τόσο σοβαρά θέματα. 

 Να θυμίσω κλείνοντας ότι ο υπ’ αριθμόν 1 κίνδυνος για τη δημόσια υγεία εις την Ευρώπη είναι η ποιότητα 
του αέρα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν.  Άρα, έχουμε φτάσει αισίως στο τέλος των ομιλιών.  Να διαβαστεί η τροπολογία των 
συναδέλφων. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών και Νίκου Κέττηρου, Αντρέα Καυκαλιά και Μαρίνας Νικολάου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 
 Γίνεται εισήγηση για διαγραφή του άρθρου 2 του πιο πάνω νομοσχεδίου, με το οποίο τροποποιείται το 
άρθρο 8 του βασικού νόμου.  

Σημειώσεις:  
α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διαγραφή της επέκτασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας 

ισχύος της άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ώστε αυτή να παραμείνει στα πέντε (5) έτη. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, ψηφίστε για την τροπολογία των Οικολόγων που ανεγνώσθη μόλις τώρα και να ανακοινωθούν 
τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα τρεις.  Υπέρ δεκαοκτώ.  Εναντίον δεκαπέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με δεκαοκτώ ψήφους υπέρ, δεκαπέντε εναντίον και μία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Έν’ τζιαι του ΑΚΕΛ η τροπολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Συγγνώμη, η τροπολογία, ναι, με συγχωρείτε.  Είναι και του ΑΚΕΛ.  Έχρισαν τον κ. Θεοπέμπτου, επειδή 
είναι ο πατέρας των Οικολόγων, αλλά σ’ αυτήν είναι και οι συνάδελφοι ο Νίκος Κέττηρος, ο Αντρέας Καυκαλιάς, 
η κ. Μαρίνα Νικολάου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.  Απολογούμαι, 
συνάδελφοι, που σας άφηκα πίσω.   
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 Το λοιπόν.  Άρα, η τροπολογία έχει εγκριθεί και προχωρούμε.  

 Δεύτερη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 26Α.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε, παρακαλώ, για τα άρθρα, κύριοι συνάδελφοι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα τρεις.  Υπέρ τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, τα άρθρα 1 μέχρι 3 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, συνάδελφοι, ψηφίστε για το σύνολο του νομοσχεδίου τώρα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα τέσσερις.  Υπέρ τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Άρα, με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, το νομοσχέδιο ψηφίζεται ομόφωνα σε νόμο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

 Λοιπόν, προχωρούμε με την έγκριση των υπ’ αριθμόν 17 κανονισμών.   

 Ψηφίστε, παρακαλώ, για τους κανονισμούς. 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα τρεις.  Υπέρ τριάντα δύο.  Είναι ομόφωνο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, οι υπ’ αριθμόν 17 κανονισμοί εγκρίνονται ομόφωνα και καθίστανται ως 
κανονισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας επί του θέματος.  

 Και προχωρούμε. 

 Ναι, παρακαλώ, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Τούτο το υπ’ αριθμόν 18, που αναβάλλεται... 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.   

 Το υπ’ αριθμόν 18 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος 
Νόμος του 2019», ένας ταλαιπωρημένος νόμος.  Αυτή είναι η τελευταία αναβολή και στην επόμενη συνεδρία 
αυτό θα προχωρήσει, για τη δημιουργία των δύο δικαστηρίων.  Έχουμε καθυστερήσει υπερβολικά και αυτή 
ευελπιστώ ότι ήταν η τελευταία αναβολή. 
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 Κύριε πρόεδρε της επιτροπής Νομικών, έχεις τον λόγο. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος.  Απλώς, θα ήθελα να σας πω, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, αλλά 
κυρίως οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εδώ και χρόνια ακούουν για μια επιδιωκόμενη μεταρρύθμιση 
που εμείς εδώ θα θεσπίζαμε, θα ψηφίζαμε, αυτή ακριβώς ήταν η ώρα της μεταρρύθμισης.  Δυστυχώς, ζητήθηκε 
αναβολή από το Δημοκρατικό Κόμμα, την οποία αποδέχθηκε το ΑΚΕΛ.  Λέμε σήμερα ότι ελπίζουμε ότι είναι η 
τελευταία φορά.  Την επόμενη εβδομάδα ακριβώς την ίδια ώρα είμαι σίγουρος ότι οι κόποι, που όλοι ανεξάρτητα 
οι βουλευτές έχουν καταβάλει, της επιτροπής Νομικών της Βουλής, από όλα ανεξαρτήτως τα κόμματα, θα φέρουν 
καρπούς.  Θα λειτουργήσουμε υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, υπέρ του κράτους δικαίου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τορναρίτη. 

 Και προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 19 θέμα... 

 Ναι, κύριε Λεωνίδου! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.   

 Οφείλουμε να δώσουμε εμείς εξήγηση γιατί ζητήσαμε αναβολή αυτού του θέματος.  Αυτό το θέμα, κύριε 
Πρόεδρε, είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρό.  Δε μιλάμε για οποιαδήποτε τροποποίηση.  Μιλάμε καταρχάς για 
τροποποίηση του Συντάγματος.  Μιλάμε για μια βαθιά τομή που προτείνεται μέσα από αυτή τη συνταγματική 
τροποποίηση, στην οποία τροποποίηση έχουμε υποβάλει σήμερα τροπολογία, γιατί επιθυμούμε και επιδιώκουμε 
να ψηφιστούν κι άλλα ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με την ευρύτερη δικαστική μεταρρύθμιση.  

 Και συγκεκριμένα, μια από τις προτάσεις μας, που έχουμε ήδη καταθέσει...  Έχουμε επιδώσει στην 
επιτροπή Νομικών έγγραφο με προτάσεις συγκεκριμένες, για να υπάρξει μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση, 
αλλά, επειδή δεν είναι εφικτό σε αυτό το στάδιο και επειδή υποστηρίζουμε άμεσα να γίνει η μεταρρύθμιση, 
τουλάχιστον προτείνουμε κάποια ζητήματα τα οποία μπορούν σε αυτό το στάδιο να εισαχθούν στα νομοσχέδια 
και στην πρόταση για τροποποίηση του Συντάγματος. 

 Και αυτό το συγκεκριμένο, κύριε Πρόεδρε, αφορά τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των διοικητικών 
δικαστηρίων, ούτως ώστε, εκτός από τον έλεγχο νομιμότητας που ασκούν σήμερα σε αποφάσεις των διοικητικών 
δικαστηρίων, να ασκούν και έλεγχο επί της ουσίας, μία βαθιά τομή που χρειάζεται ασφαλώς λίγο χρόνο.  Γι’ αυτό 
ζητήσαμε, με όλο τον σεβασμό προς τους συναδέλφους, ιδιαίτερα της επιτροπής Νομικών, γιατί ξέρω ότι 
κουραστήκαμε πάρα πολύ, για να φτάσουμε μέχρι εδώ, όμως χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε κακή πίστη.  
Αντίθετα, καλόπιστα και δικαιωματικά από τον ίδιο τον κανονισμό, ζητήσαμε αυτή την αναβολή.   

 Νομίζω μέχρι εδώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άρα, εδώ έν’ το τέλος του δρόμου και την άλλη εβδομάδα τα δικαστήρια θα γίνουν δύο.   

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Από δικής μας πλευράς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Θα επανέλθουμε εκεί που πρέπει να πάμε. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να ’στε καλά. 

 Κύριε Λουκαΐδη μου, θέλετε να πείτε κάτι; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
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 Αναφέρθηκε και το ΑΚΕΛ.  Να πω ότι ζητήθηκε από τους συναδέλφους, όντως του ΔΗΚΟ, αναβολή.  Είναι 
η πρώτη φορά που έχει ζητηθεί αναβολή.  Το ΑΚΕΛ έχει στηρίξει, αλλά -διορθώνω τον συνάδελφο τον κ. 
Τορναρίτη, εκ παραδρομής ενδεχομένως- και τα υπόλοιπα κόμματα που είχαν παραστεί στη Σύσκεψη Αρχηγών 
επίσης συμφώνησαν. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 O κ. Τορναρίτης διαφωνεί δηλαδή; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Όι, έντζιε κατάλαβα να διαφωνεί.  Απλώς, λέω ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα είχαν δεχτεί την αναβολή και, 
επειδή έχω το βήμα, για να μην ξαναζητήσω τον λόγο, Πρόεδρε, για να τελειώνομε, το επόμενο θέμα, το υπ’ 
αριθμόν 19, θεωρούμε, επειδή έχει εξαντληθεί η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα, είναι το ίδιο θέμα.  
Έχουμε τους κανονισμούς τωρά και θερμή παράκληση είναι να μην ξαναξεκινήσουμε τη συζήτηση, εάν οι 
συνάδελφοι συμφωνούν βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 O πρόεδρος που… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Εξαντλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η συζήτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Λουκαΐδη μου, εκ καθήκοντος θα βάλω τη διαδικασία, όπως προνοείται εκ του Συντάγματος.   

 Κύριε Τορναρίτη, ο πρόεδρος της επιτροπής Νομικών... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Αν πήρα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, ήταν γιατί ακριβώς όλα τα μέλη, όλα τα κόμματα στην επιτροπή, είχαμε 
δεσμευτεί ότι κανένας μας δε θα ζητήσει αναβολή για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, γι’ αυτό ένιωσα έντονα...  
Δεν εξέφρασα τα συναισθήματά μου δημόσια, απλώς την παράκληση να είναι η τελευταία πράξη τούτη και να 
οδηγήσουμε την Κύπρο, την κυπριακή δικαιοσύνη, μπροστά.  Αυτό και μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Τορναρίτη, διαβεβαιώνω από τη θέση του Προέδρου ότι είναι το τέλος του δρόμου.  Την άλλη 
βδομάδα η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποκτήσει διπλά δικαστήρια, εκείνα που πρέπει να αποκτήσει.  Φαντάζομαι 
θα ’μαστε ομόθυμοι, να βάλομε μια ευταξία.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Το λοιπόν, τέρμα! 

 Προχωρούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο δέκατο ένατο θέμα.  Τιτλοφορείται «Οι περί Συμβασιούχων 
Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022».   

 Παρακαλείται ο γραμματέας να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση της διαδικασίας πρόσληψης των συμβασιούχων ειδικών 
αστυνομικών, τον καθορισμό των απαιτούμενων προσόντων για πρόσληψή τους και των καθηκόντων που θα 
εκτελούν. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή 

Θέματα) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 
 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Xριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Νίκος Γεωργίου   Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω πάνω 
κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 20 Μαΐου και την 1η και στις 8 
Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο 
Υπουργός Εσωτερικών, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του 
Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας 
Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ) και του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος ΙΣΟΤΗΤΑ.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Σωτήρης Ιωάννου και Κωστής Ευσταθίου και τα μη μέλη της επιτροπής κ. Ζαχαρίας Κουλίας και Αλέκος 
Τρυφωνίδης. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44Γ του 
περί Αστυνομίας Νόμου, είναι η ρύθμιση της διαδικασίας πρόσληψης των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών, 
ο καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων για πρόσληψή τους, καθώς και των καθηκόντων που θα εκτελούν. 

 Σημειώνεται επίσης ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 
εξετάστηκαν από την επιτροπή μαζί με συναφές νομοσχέδιο, το οποίο μελετήθηκε από την επιτροπή στο πλαίσιο 
των ίδιων πραγματοποιθεισών συνεδριών και το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο που τιτλοφορείται:  «Ο περί 
Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» από την ολομέλεια της Βουλής στις 23 Ιουνίου 2022.  Ωστόσο, 
για λόγους που άπτονται νομικών ζητημάτων και ειδικότερα για σκοπούς θέσπισης της σχετικής εξουσιοδότησης 
έκδοσης των υπό αναφορά κανονισμών με βάση τις πρόνοιες του ως άνω νόμου κρίθηκε σκόπιμο όπως οι 
κανονισμοί τεθούν ενώπιον της ολομέλειας προς έγκριση, αφού προηγηθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό συζήτηση 
κανονισμούς, ο καθ’ ύλην αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης Υπουργός Εσωτερικών, με σχετική επιστολή 
προς τη γενική διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτήθηκε χρηματοδότηση για την επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής, αίτημα το οποίο 
αντιμετωπίστηκε θετικά και η σχετική δαπάνη τροχοδρομείται να υποβληθεί στο πλαίσιο συγκεκριμένου 
χρηματοδοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των προτεινόμενων κανονισμών ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι απώτερος στόχος του νομοσχέδιου είναι η ενίσχυση της 
Αστυνομίας Κύπρου με ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων 
μεταναστευτικών ροών.  

 Ειδικότερα, ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε τα ακόλουθα: 

1. Οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί θα τοποθετηθούν στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
της Αστυνομίας Κύπρου.  

2. Ο αριθμός συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών των οποίων σκοπείται η πρόσληψη ανέρχεται στους 
τριακόσιους (300) και η εποπτεία αυτών θα ανατεθεί σε αστυνομικούς που κατέχουν τον βαθμό του λοχία. 

3. Οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί θα προσλαμβάνονται για αρχική περίοδο υπηρεσίας διάρκειας 
δεκαοκτώ (18) μηνών η οποία θα δύναται να ανανεωθεί άπαξ για περαιτέρω χρονική περίοδο δέκα (10) 
μηνών. 

4. Τα καθήκοντά τους θα περιορίζονται σε θέματα μετανάστευσης, ήτοι στην επιτήρηση σημείων διέλευσης 
παράτυπων μεταναστών κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, στον έλεγχο παράτυπων μεταναστών και 
παράνομης εργοδότησης αυτών, στη μεταφορά και συνοδεία παράτυπων μεταναστών, στην 
περιφρούρηση και φύλαξη κέντρων υποδοχής ή φιλοξενίας αιτητών ασύλου ή χώρων κράτησης 
παράτυπων μεταναστών και στις διαδικασίες απέλασης παράτυπων μεταναστών. 

5. Υφίσταται υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία απορρέει από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
866/2004 του Συμβουλίου (στο εξής «Κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή») να επιτηρεί την Πράσινη 
Γραμμή. 

6. Τα προσόντα πρόσληψης καθορίστηκαν στους πιο πάνω αναφερόμενους κανονισμούς κατ’ αναλογία των 
όσων ισχύουν και εφαρμόζονται στην Εθνική Φρουρά για την πρόσληψη των Συμβασιούχων Οπλιτών 
(ΣΥΟΠ). 

 Επιπροσθέτως των πιο πάνω που εκφράστηκαν προφορικά ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με επιστολή του  ημερομηνίας 17 Μαΐου 2022 προς την επιτροπή υπέβαλε 
εισήγηση για διαγραφή της πρόνοιας των κανονισμών με την οποία θεσπίζεται υποχρέωση στις γυναίκες 
υποψήφιες  προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης από γυναικολόγο ότι δεν παρουσιάζουν οποιοδήποτε 
πρόβλημα γυναικολογικής φύσεως.  

 Ο Υπουργός Εσωτερικών επισήμανε στην επιτροπή ότι επιβάλλεται η επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής 
στη βάση σχετικού σχεδιασμού κατά το πρότυπο των μέτρων που υιοθετήθηκαν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
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οι οποίες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, παρ’ όλο ότι αυτή δε 
συνιστά εξωτερικό σύνορο της Δημοκρατίας.  Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας για 
επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής, οι οποίες απορρέουν από τον Κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή.  Ο ίδιος 
σημείωσε ότι το φαινόμενο μαζικής μετανάστευσης, ιδίως διαμέσου της Πράσινης Γραμμής, αποτελεί θέμα 
εθνικής ασφάλειας και λαμβάνει διαστάσεις εκτάκτου ανάγκης.  Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο της Τουρκίας 
στην επιδείνωση του μεταναστευτικού προβλήματος στη Δημοκρατία και επιπρόσθετα παρουσίασε στατιστικά 
στοιχεία για τις ροές αιτητών ασύλου, την αυξητική τάση, το δημογραφικό τους προφίλ, καθώς και για τις 
διενεργηθείσες απελάσεις.  

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων 
περιορισμού των μεταναστευτικών ροών στη Δημοκρατία, δήλωσε ότι προς επίτευξη του στόχου αυτού είναι 
επιβεβλημένη η ενίσχυση της Αστυνομίας με επιπλέον προσωπικό επιφορτισμένο με καθήκοντα επί θεμάτων 
μετανάστευσης.  Επίσης, πληροφόρησε την επιτροπή ότι για τον σκοπό αυτό, παράλληλα με τους 
προτεινόμενους κανονισμούς και με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο, προωθούνται 
επιπρόσθετα μέτρα, περιλαμβανομένης της εγκατάστασης φυσικών εμποδίων και ηλεκτρονικού συστήματος 
επιτήρησης υπό την ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής.  

 Ο Αρχηγός της Αστυνομίας αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα επιτήρησης της Πράσινης Γραμμής 
επισημαίνοντας τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις Αρχές της Δημοκρατίας για επιτήρηση αυτής από τον 
Κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή, παρ’ όλο που αυτή δε συνιστά σύνορο της Δημοκρατίας.  Ο ίδιος ενημέρωσε 
την επιτροπή ότι έχει γίνει προκαταρκτικός σχεδιασμός ως προς την αξιοποίηση των προσώπων που θα 
προσληφθούν αναφορικά με την επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής, ενώ σε σχέση με την εκπαίδευσή τους 
δήλωσε ότι θα υποβάλλονται σε εκπαίδευση διάρκειας έξι (6) εβδομάδων.  Περαιτέρω, σημείωσε ότι κρίθηκε 
προτιμότερη η προώθηση της προτεινόμενης ρύθμισης, αντί να ακολουθηθεί η υφιστάμενη διαδικασία 
πρόσληψης μελών της Αστυνομίας, διότι η τελευταία είναι χρονοβόρα και ως εκ τούτου δε θα επιτυγχάνετο άμεσα 
ο επιδιωκόμενος σκοπός.  

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις επιτήρησης της 
Πράσινης Γραμμής, οι οποίες προκύπτουν από τον Κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή.  Ειδικότερα, αναφέρθηκε 
στους ελέγχους τους οποίους η Δημοκρατία υποχρεούται να διενεργεί στα πρόσωπα που διέρχονται από την 
Πράσινη Γραμμή και στην υποχρέωση διασφάλισης ότι πρόσωπα θα διέρχονται μόνο από τα καθορισμένα από 
τη Δημοκρατία σημεία διέλευσης. 

 Ο εκπρόσωπος του ΣΑΚ αναφέρθηκε στην αυξανόμενη ροή μεταναστών και στα προβλήματα που αυτή 
συνεπάγεται.  Ωστόσο, εξέφρασε την αντίθεση του συνδέσμου στις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προκρίνοντας ότι 
το πρόβλημα χρήζει ολιστικής διαχείρισης και αντιμετώπισης, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα των Αρχών 
πρέπει να αποτελέσει η στελέχωση της Αστυνομίας με μόνιμα μέλη, τα οποία θα υποβάλλονται στην απαραίτητη 
εκπαίδευση.  Τέλος, όπως επισήμανε, επί του παρόντος εκκρεμεί η πλήρωση εξακοσίων (600) μόνιμων θέσεων 
στην Αστυνομία. 

 O εκπρόσωπος του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, τόσο ενώπιον της επιτροπής όσο και με σχετικό σημείωμα ημερομηνίας 
11 Μαΐου 2022, αναγνώρισε την ανάγκη αναχαίτισης των μεταναστευτικών ροών διά της ενίσχυσης των ελέγχων 
στα σημεία διέλευσης, ωστόσο εξέφρασε τη διαφωνία του κλάδου με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.  Ειδικότερα, 
επισήμανε τον κίνδυνο της δημιουργίας μίας νέας τάξης μελών της Αστυνομίας, με ενδεχόμενο να προκληθούν 
προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του σώματος, και διακύβευσης εργασιακών δικαιωμάτων.  Περαιτέρω, 
έθεσε σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των ειδικών συμβασιούχων στην ιεραρχία της 
Αστυνομίας.  Τέλος, εισηγήθηκε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην αστυνομική δύναμη για επίλυση του 
προβλήματος. 

 Ο εκπρόσωπος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος ΙΣΟΤΗΤΑ με σχετικό υπόμνημα ημερομηνίας 11 
Μαΐου 2022, το οποίο κατέθεσε στην επιτροπή, εξέφρασε τη διαφωνία του κλάδου με τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Η πρόσληψη ειδικών συμβασιούχων αστυνομικών θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ιεραρχική εποπτεία 
αυτών και εν γένει θα διακυβεύσει την εύρυθμη λειτουργία της Αστυνομίας. 

2. Οι επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες προέκυψαν εξαιτίας της αύξησης των μεταναστευτικών ροών 
δύνανται να αντιμετωπιστούν με την πρόσληψη μόνιμων ειδικών αστυφυλάκων, δεδομένης της 
μονιμότητας του μεταναστευτικού φαινομένου. 

3. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις χαρακτηρίζονται από ασάφειες και ανακρίβειες οι οποίες πλήττουν την 
ασφάλεια δικαίου. 

 Ακολούθως, ο ίδιος εκπρόσωπος, παρά τη γενική διαφωνία του με το νομοσχέδιο, με νέο υπόμνημά του, 
ημερομηνίας 20 Μαΐου 2022, το οποίο κατατέθηκε εκ μέρους του συνδέσμου, εισηγήθηκε τροποποιήσεις στις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι περισσότερες των οποίων αφορούν τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών, 
ώστε μεταξύ άλλων να επενεχθούν τα ακόλουθα:  

1. Να εξασφαλιστεί η τοποθέτηση των ειδικών συμβασιούχων αστυνομικών σε συγκεκριμένο τμήμα της 



2349 

Αστυνομίας, του οποίου η καθ’ ύλην αρμοδιότητα θα εξαντλείται στη διαχείριση μεταναστευτικών θεμάτων. 

2. Να θεσπιστεί ως απαραίτητο προσόν πρόσληψης η επιτυχία σε ψυχομετρικές εξετάσεις και σε εξετάσεις 
της αγγλικής γλώσσας. 

3. Να απαλειφθεί η πρόνοια για κατοχή σχετικής βεβαίωσης από γυναικολόγο για τις γυναίκες υποψήφιες 
ως προϋπόθεση για πρόσληψη. 

4. Να μην παραχωρείται στους εν λόγω συμβασιούχους αστυνομική ταυτότητα, άδεια οπλοφορίας και 
αστυνομική στολή. 

5. Να υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά 
της Αστυνομίας. 

 Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Η απουσία ολιστικής μελέτης αναφορικά με τις ανάγκες της Αστυνομίας σε προσωπικό οι οποίες 
προκύπτουν από το αυξανόμενο φαινόμενο της μετανάστευσης και ο τρόπος ενσωμάτωσης των 
συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών στην υφιστάμενη δομή του σώματος, ώστε να μη διασαλευτεί η 
εύρυθμη λειτουργία του. 

2. Η εξέταση της επιλογής η πρόσληψη ειδικών αστυνομικών να γίνει δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας 
της Αστυνομίας, ώστε να στελεχωθεί περαιτέρω το αστυνομικό σώμα, και η εξέταση της επιλογής για 
σύσταση σώματος κατά το πρότυπο του εφεδρικού σώματος της Αστυνομίας.  

3. Η ανάγκη υιοθέτησης αδιάβλητων και κατάλληλων διαδικασιών πρόσληψης.  

4. Τα ζητήματα διαχείρισης της Πράσινης Γραμμής και ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας μεταξύ του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Άμυνας, της Εθνικής Φρουράς και της 
Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP). 

5. Η φύση και το περιεχόμενο των χαρακτηριζόμενων ως «βοηθητικών και υποστηρικτικών καθηκόντων» με 
τα οποία θα επιφορτίζονται οι συμβασιούχοι ειδικοί αστυνομικοί. 

6. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης και εκπαίδευσης των συμβασιούχων ειδικών 
αστυνομικών.  

7. Ο τρόπος διαχείρισης των μεταναστών, όταν διέρχονται από την Πράσινη Γραμμή.  

8. Ο ενδεχόμενος συσχετισμός των προτεινόμενων ρυθμίσεων με την υποβολή αιτήματος αξιολόγησης για 
λήψη απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στη Ζώνη του Σένγκεν. 

9. Η ενδεχόμενη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγχρηματοδότηση του κονδυλίου για την 
πρόσληψη των ειδικών συμβασιούχων αστυνομικών. 

 Για τα πιο πάνω ζητήματα, καθώς και για άλλα θέματα που προέκυψαν στο πλαίσιο των συνεδριάσεων 
της επιτροπής οι κυβερνητικοί αρμόδιοι υπέβαλαν γραπτώς τις θέσεις τους στην επιτροπή.    

 Περαιτέρω, στην πορεία της συζήτησης το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υπέβαλε στην 
επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών.  

 Πέραν των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να επιφέρει στο κείμενο των κανονισμών επιμέρους 
τροποποιήσεις και βελτιωτικές αλλαγές, με τη σύμφωνη γνώμη της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των προνοιών των υπό συζήτηση κανονισμών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινομένων κανονισμών και εισηγούνται την έγκρισή 
τους. 

2. Τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους 
ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία!   

 Έχουμε ομιλητές επί θέματος αρχής; 
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 Όχι. 

 Υπάρχει μια τροπολογία του συναδέλφου του Δαμιανού.  Παρακαλείται ο γραμματέας να την αναγνώσει. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για τους κανονισμούς «Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών 

(Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022» 
 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του Κανονισμού 4 των πιο πάνω κανονισμών, ώστε να προστεθεί, 
αμέσως μετά την υποπαράγραφο (iv) της παραγράφου (ιβ), η ακόλουθη νέα παράγραφος και οι επιφυλάξεις 
αυτής: 

 «(ιγ)   να έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης: 

            Νοείται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται, τηρουμένων των διατάξεων 
της τρίτης επιφύλαξης της παρούσας παραγράφου, να αναθέτει την ετοιμασία 
και βαθμολόγηση των ψυχομετρικών εξετάσεων σε άλλο κατάλληλο προς τούτο 
πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου και, στην περίπτωση αυτή, εποπτεύει 
τη διεξαγωγή της διαδικασίας που έχει ανατεθεί και καταρτίζει κατάλογο 
επιτυχόντων, ο οποίος αναρτάται δημόσια στην επίσημη ιστοσελίδα της 
Αστυνομίας στο διαδίκτυο: 

  
 

73(Ι) του 2016   
205(Ι) του 2020 
74(Ι) του 2022. 

          Νοείται περαιτέρω ότι για την ανάθεση από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
της ετοιμασίας και βαθμολόγησης των ψυχομετρικών εξετάσεων σε πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες στον περί της Ρύθμισης 
των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο 
διαδικασίες: 

            Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο τύπος των ψυχομετρικών εργαλείων που 
χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των ψυχομετρικών εξετάσεων, ο τρόπος 
διεξαγωγής τους, καθώς και τα αποδεκτά όρια βαθμολογίας τους καθορίζονται 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης και γνωστοποιούνται κατά την προκήρυξη των 
θέσεων.». 

Σημειώσεις:  
α.  Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διεύρυνση των προσόντων που πρέπει να κατέχουν οι 

υποψήφιοι για πρόσληψη ως ειδικοί συμβασιούχοι αστυνομικοί με την προσθήκη της προϋπόθεσης 
προηγούμενης επιτυχίας σε ψυχομετρική εξέταση, η οποία θα διεξάγεται στα πρότυπα που διεξάγονται οι 
ψυχομετρικές εξετάσεις για την πρόσληψη αστυνομικών και ειδικών αστυνομικών. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν, ψηφίστε για την τροπολογία, αγαπητοί συνάδελφοι. 

 Ναι. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Απλώς, κύριε Πρόεδρε, να ενημερώσω το σώμα και ως πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής που είδε το 
συγκεκριμένο νομοθέτημα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός τάσσεται εναντίον για ουσιαστικότατους λόγους.  Γιατί 
είναι πολύ καλά γνωστό ότι η κυβέρνηση ζητεί επειγόντως να οριστούν οι τριακόσιοι συμβασιούχοι, γιατί είναι 
πραγματικότητα ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Και θεωρούμε 
ότι γίνεται ένα πολύ σοβαρό πρώτο βήμα.  Δε λύεται το πρόβλημα -το τονίζουμε- με τους τριακόσιους, χρειάζονται 
πολλά να γίνουν, ειδικότερα από την Ευρώπη και το τονίζω.  Ζητούμε επιτακτικά την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σ’ αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ημικατεχόμενη Κύπρος, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, γειτνιάζουσα με τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής και το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος ουσιαστικά που 
δέχεται αυτούς τους ταλαίπωρους ανθρώπους.   

 Άρα, κύριε Πρόεδρε, καλώ όλους τους συναδέλφους να απορρίψουν την τροπολογία του ΑΚΕΛ και να 
υπερψηφίσουν τους κανονισμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Λεωνίδου, έχετε τον λόγο. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 
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 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Εζήτησα τον λόγο, γιατί πραγματικά νιώθω ότι διαδικαστικά δεν μπορεί να υπάρξει τροπολογία επί 
κανονισμού.  Θέτω άθελα, πιστεύω, μία εκτροπή από τη νόμιμη διαδικασία. 

 Το ένα έν’ το τυπικό, αλλά και επί της ουσίας μπορεί να είχε μια βάση η τροπολογία σας, αγαπητοί 
συνάδελφοι του ΑΚΕΛ, αλλά στην παρούσα φάση, για τον σκοπό που ψηφίσαμε πριν μια βδομάδα τη σύσταση 
αυτού του σώματος, προέχει το τόσο επείγον εθνικό ζήτημα.  Οφείλουμε λοιπόν να παρθούν μέτρα τέτοια μέσα 
από τους κανονισμούς, οι οποίοι θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις άμεσης υλοποίησης του στόχου για τον 
οποίο ψηφίσαμε τον νόμο προχθές.   

 Γι’ αυτό θέτω και το τυπικό συνταγματικό κώλυμα του να ψηφίσουμε τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, και 
παρακαλώ κάποιος να μας πει αν έχουμε το δικαίωμα να το πράξουμε ή αν ανοίγουμε τον ασκό του Αιόλου με 
αυτό το εγχείρημα και, αν είναι νόμιμο, να προχωρήσουμε στη διαδικασία παρακάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν, ο κ. Κωστής Ευσταθίου εζήτησεν τον λόγο…  Συγγνώμη, ο Δαμιανού ο Άριστος. 

 Κύριε Άριστε.   

 Και μετά ο συνάδελφος ο Κωστής. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Μου αρέσει που κάμνουμεν συμφωνίες κυρίων και κυριών και πέντε λεπτά μετά τις ανατρέπουμε.  Είχαμε 
εισηγηθεί να μην υπάρξουν ομιλητές, γιατί δεν πρέπει να επαναλάβουμε την ίδια συζήτηση.  Δεν απέφυγε τον 
πειρασμό -ουδέποτε ονομάζω στην ολομέλεια- ο κ. Τορναρίτης, ακολούθησαν και άλλοι συνάδελφοι.  Εκ των 
πραγμάτων και καθηκόντως, θα τοποθετηθώ και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ασφαλώς, δεν αποτελεί μομφή κατά του προεδρείου, διότι καθηκόντως… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Όχι, κάθε άλλο, κάθε άλλο! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Α! 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Αλλά, όταν γίνονται συμφωνίες, άμα ένα λεπτό μετά ανατρέπονται… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ε, ρωτήστε τον κ. Γεωργιάδη.  Πριν ένα λεπτό εσυγκατανεύσατε στο να μην τοποθετηθούμε, γιατί 
εκάμαμεν αυτή τη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα.  Είναι και αυτό ένα στοιχείο απαξίωσης των πολιτών 
προς εμάς, το να μην τηρούμε τα όσα συμφωνούμε. 

 Δε θα επαναλάβω τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, γιατί θέλω να παραμείνω δεσμευμένος και πιστός σε αυτά 
που προτείναμε ως κοινοβουλευτική ομάδα.  Αλλά οφείλω να σχολιάσω κάτι το οποίο κατ’ εμάς είναι 
συνταγματική εκτροπή.  Κανένας -μα κανένας- δε δύναται να απαγορεύσει σε βουλευτή να νομοθετήσει επί 
οιουδήποτε θέματος!  Και υπήρξε γνωμάτευση συγκεκριμένου Γενικού Εισαγγελέα και ερμηνεία από τη 
διεύθυνση της Βουλής ότι δε δύναται βουλευτής να νομοθετήσει για κανονισμούς· εμείς το απορρίπτουμε 
αναφανδόν.  Επί του άλλου ζητήματος και της ουσίας δε θα πω τίποτα, παρά μόνο το εξής:  Όλοι εκείνοι οι οποίοι 
θεωρούν ότι για λόγους ταχύτητας δεν ενδείκνυται να γίνονται ψυχομετρικά τεστ να παρακαλούν και να 
προσεύχονται -εάν θρησκεύουν- να μην έχουμε έστω και ένα κρούσμα, ένα συμβάν, γιατί κάποιοι, αν, ο μη 
γένοιτο, συμβεί, θα πρέπει να λογοδοτήσουν και μεταξύ αυτών θα είστε κι εσείς! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Ευσταθίου ο Κώστας. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Θα υιοθετήσω αναφανδόν τη θέση του αγαπητού μου συναδέλφου του κ. Λεωνίδου ότι δεν μπορεί η 
Βουλή να προχωρεί στην τροποποίηση κανονισμών.  Οι κανονισμοί δεν αποτελούν νομοθέτημα.  Υπάρχει η 
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νόρμα η οποία προέρχεται από τον κανονισμό, αλλά υπάρχει μια σαφής διαφορά νόμου και κανονισμών.  Ο 
κανονισμός πάντοτε έπεται του νόμου, ρυθμίζει τα του νόμου και είναι ζήτημα ξεκάθαρο της εκτελεστικής 
εξουσίας.  Το ότι οι κανονισμοί αυτοί είναι βιαστικοί, εκβιαστικά γραμμένοι, ασφαλώς είναι.  Μπορώ να σας πω…  
Αφήνουν κενά;  Αφήνουν πολλά κενά.  Μπορούσαν ναν’ καλύτεροι;  Ασφαλώς, μπορούσαν νάν’ καλύτεροι.  
Μπερδεύουν για παράδειγμα την κατοχή των απαιτούμενων προσόντων με τη μοριοδότηση, κάτι το οποίο είναι 
εκτός τόπου και χρόνου.  Όμως, όπως είπε και ο κ. Λεωνίδου, όπως ξέρουμε όλοι, δε μας παίρνει ο χρόνος, 
πρέπει αυτή η ιστορία να τελειώσει.  Επιτέλους, η Κύπρος να σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι!  Ό,τι χρειαστεί 
πάνω σ’ αυτή τη βάση, με βάση αυτό τον σκοπό, θα το έχετε.  Να ʼστε όμως λλίον πιο σοβαροί, πιο προσεκτικοί.  
Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Αλέκος ο Τρυφωνίδης. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Το θέμα της αποτροπής των μεταναστευτικών ροών βεβαίως είναι εθνικό και βεβαίως πρέπει να το 
αντιμετωπίσουμε ποικιλοτρόπως.  Ένας από τους τρόπους είναι και οι τριακόσιοι οριοφύλακες με τα 
συγκεκριμένα καθήκοντα.  Η τροπολογία των συναδέλφων του ΑΚΕΛ…  Γιατί εγώ εδιάβασα, συνάδελφοι, ότι ο 
τρόπος που θα προσληφθούν και θα λειτουργούν θα είναι όπως οι ΣΥΟΠ, οι τρεις χιλιάδες ΣΥΟΠ.  Τους τρεις 
χιλιάδες ΣΥΟΠ εν τους εκάμαμεν ψυχομετρικά τεστ.  Εάν πρέπει να μπουν τώρα σε αυτούς που είναι δεκαοκτώ 
συν δέκα μήνες ψυχομετρικά, τότε πρέπει να πάμε πίσω και να κάμουμεν και σε όλους τους ΣΥΟΠ και στους 
αξιωματικούς και στους υπαξιωματικούς και στους κληρωτούς και στους πάντες.  Αυτά τα ψυχομετρικά τεστ, 
κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι, που εβάλαμεν και ο τρόπος που γίνονται είναι για τη δυσλειτουργία των σωμάτων 
ασφαλείας και εζητήσαμέν το και προχτές.  Και, κύριε πρόεδρε της επιτροπής Νομικών, πρέπει να αφαιρεθούν 
αυτά τα τεστ, γιατί θα πηαίννουν και θα πηαίννουν και τα εργαλεία που δίνουμε στην Αστυνομία πκιάνουμέν της 
τα με τούντα τεστ, που δεν βκάλλεις άκρη.  Γι’ αυτό πρέπει να τα αφαιρέσουμε, για να προσληφθούν και οι 
σαράντα έξι και οι υπόλοιποι διακόσιοι είκοσι πέντε.  Όχι να βάλουμε κι άλλα.  Οι κίνδυνοι που λέει ο φίλος ο 
Άριστος Δαμιανού είναι με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο που θα βγάλει η Αστυνομία και δεν μπορεί να μας το 
πει και δημοσίως.  Και τα καθήκοντα και οι όροι εντολής που θα έχουν θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και 
προσδιορισμένα αυστηρά.  Γιατί και ψες, που ήμαστε στο Ακάκι στη συγκέντρωση που έγινε, ελέχθησαν πολλά.  
Κι εγώ θα καλέσω δημοσίως την Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό της Αστυνομίας να ακούσουν και εκεί 
τους κατοίκους, αλλά και αυτούς που δραστηριοποιούνται στην Πράσινη Γραμμή, στην ουδέτερη Νεκρή Ζώνη -
που έχει εκατοντάδες που δραστηριοποιούνται- για να γίνει πιο σωστή δουλειά, αλλά πρώτιστα είναι ο 
περιορισμός των μεταναστευτικών ροών. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τορναρίτης. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Είχα πρόθεση να μιλήσω, δε θα μιλήσω.  Παρ’ όλο που δεν αποδέχτηκα την πρόταση του κ. Λουκαΐδη, 
όμως, επειδή είπε ο κ. Δαμιανού ότι την αποδέχτηκαν άλλα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, την αποδέχομαι 
τώρα.  Ακούστηκαν όλα, νομίζω να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, αλλά έχει δυο-τρεις συνάδελφους που ζητούν τον λόγο.  Ο κ. Παπαδούρης και η κ. Ατταλίδου. 

 Κύριε Παπαδούρη.  Σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Απλώς, Πρόεδρε, εννά παραμείνω συνεπής στο τι εψήφισα την περασμένη φορά για το ίδιο θέμα.  Θα 
ταχθώ κατά της τροπολογίας του ΑΚΕΛ, γιατί πιστεύω ότι οτιδήποτε θα επιμηκύνει τη διαδικασία, μέχρι να 
εφαρμοστεί, απλώς θα διογκώσει το πρόβλημα.  Και επαναλαμβάνω ότι παραμένω στον ρεαλισμό και στα 
δεδομένα που έχουμε μπροστά μας.  Αν έχω επιφυλάξεις;  Φυσικά έχω επιφυλάξεις, όπως όλοι έχουμε 
επιφυλάξεις.  Θα συμφωνήσω απόλυτα με το τι έχει αναφέρει… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, παρακαλώ.  Τι είναι;   

 Ποιο είναι το πρόβλημα, κύριοι; 
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 Ολοκληρώσατε; 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Όι, προσπαθώ να ολοκληρώσω, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Άρα, θα παραμείνω στον ρεαλισμό τζιαι στα δεδομένα.  Όπως είχα πει πριν, οτιδήποτε διαιωνίζει τις 
διαδικασίες διογκώνει το πρόβλημα τζιαι θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κ. Ευσταθίου ότι δυστυχώς σε τούντο 
θέμα πάμε με τη λογική του «έτσι ώρα, έτσι λόγια».  Δυστυχώς!   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαδούρη. 

 Έχουμε άλλο συνάδελφο;   

 Η συνάδελφος η Ατταλίδου.   

 Σύντομα, συνάδελφοι.   

 Και, κύριε Θεμιστοκλέους, σας είδα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Εγώ θα υπερψηφίσω την τροπολογία και θα καταψηφίσω αυτό το νομοσχέδιο, γιατί θεωρώ ότι δε θα κάνει 
τίποτε -τίποτε- για να εμποδίσει την παράτυπη μετανάστευση, αφού θα είναι ήδη σε έδαφος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Τζιαι τούτο δείχνει ότι πάρα πολλοί δεν ξέρουν καν τες Οδηγίες τζιαι τους κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι κάμνεις, όταν κάποιος είναι ήδη στο έδαφός σου.  Εν πειράζει!  Αλλά θεωρώ ότι, 
για να σε προσλάβουν σήμερα σε οποιαδήποτε εταιρεία στο εξωτερικό, περνάς από ψυχομετρικό τεστ.  Αλλά 
εμείς, εν πειράζει, θα οπλίσουμε κάποιους, θα τους βάλουμε πάνω στη Γραμμή!  Ό,τι επεισόδιο γίνει, κύριοι, θα 
είστε υπεύθυνοι! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Έμεινα εμβρόντητος ειλικρινά με το που άκουσα ότι η Βουλή δε δικαιούται να τροποποιήσει κανονισμούς 
της εκτελεστικής εξουσίας!  Ουαί και αλίμονο!  Ουαί και αλίμονο, εάν οι νομοθέτες δεν μπορούν να νομοθετήσουν 
δευτερογενή νομοθεσία!  Αυτά συνέβαιναν στην Κούβα, στη χούντα, σε διάφορες άλλες χώρες!  Λέει:  «Εάν μέσα 
σε εξήντα μέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των κανονισμών αυτών η Βουλή… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Πανίκο Λεωνίδου) 

 Κύριε Λεωνίδου! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Συγγνώμη, απολογούμαι. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Συνεχίζω.  «Εάν εντός εξήντα ημερών η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τροποποιήσει ή 
δεν ακυρώσει τους κανονισμούς αυτούς, στο σύνολό τους ή μερικώς, τότε αμέσως μετά την πάροδο της πιο 
πάνω προθεσμίας οι κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα του κράτους».  Προνοεί δε μόνο 
μία περίπτωση που δε χρειάζεται η Βουλή.  Ξέρετε πότε;  Όταν η Βουλή πάει από μόνη της στον νόμο και πει 
ότι δε χρειάζεται η έγκρισή της για τους κανονισμούς που προνοούνται από τον νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Έληξε. 

 Ο κ. Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο πρέπει να έχουμε λλίην έννοια.  Σκεφτείτε την περίπτωση να περπατούν 
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οι τριακόσιοι που έχουμε τωρά, να έχουν το όπλο μαζί τους και να βρεθούν σε δύσκολη κατάσταση.  Είναι η 
στιγμή την οποία θέλω τον άνθρωπο στον οποίο εδώκαμεν όπλο να είναι εντάξει, να μεν έν’ κανένας νευρικός, 
να μεν έν’ κανένας που ξεκινά καυκάδες, να ξεκινήσει περίπτωση εις την οποία να έχουμε ύστερα να συζητούμε 
δαμαί είντα μ’ που επήαμεν τζι εκάμαμεν!  Πρέπει να ʼμαστε πάρα πολλά προσεκτικοί!  Διούμεν όπλα σε 
κάποιους, θα βκουν έξω και θα είναι μόνοι τους σε δύσκολες καταστάσεις έξω στη φύση! 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Κύριε Τορναρίτη, νομίζω πρέπει να εμπιστευθούμε την Κυπριακή Δημοκρατία. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Παραπλανούμε ίσως κόσμο.  Να πω το εξής, επαναλαμβάνω, το είπε και η κ. Τσιρίδου την περασμένη 
εβτομάδα, το είπαν και διάφοροι συνάδελφοι εδώ πέρα:  Δεκαοκτάχρονα παιδιά, τα παιδιά μας, τα στέλνουμε 
στρατό, οπλοφορούν και έρχονται αντιμέτωποι με πολλών ειδών κινδύνους… 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Στην Πράσινη Γραμμή δεν έχει σφαίρες! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Συγγνώμη;  Στην Πράσινη Γραμμή δεν έχει σφαίρες;  Σοβαρομιλούμε τώρα;  Τζιαι λέμε τζιαι δημόσια;   

 Άρα, λέω…  Να πω το εξής:  Τα καθήκοντά τους είναι συγκεκριμένα.  Υπάρχει εκπαίδευση, ειδική 
εκπαίδευση πολλών εβδομάδων… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Μάλιστα, έχετε δίκαιο, μπράβο!  Οπόταν, έξι εβδομάδες εκπαίδευση, ναι, έξι εβδομάδες εκπαίδευση…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Το λοιπόν, κύριε Τορναρίτη, ευχαριστώ πολύ. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Άρα, λέω, θα παρακολουθούμε τα πάντα.  Όλοι έχουμε ευαισθησίες, όλοι έχουμε σκέψεις, όμως, 
επαναλαμβάνω, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ.  

 Θα κάνω μία διευκρίνηση για το επιχείρημα του συνάδελφου του Άριστου Δαμιανού.  Η γραμματεία 
εβοήθησέν με, έφερεν τον νόμο αρ. 99 του 1989, που επιτρέπει την τροπολογία στους κανονισμούς με σαφές 
άρθρο, αυτό που διάβασε ο κ. Θεμιστοκλέους.  Είναι ο νόμος αρ. 99 του 1989, άρθρο 3, εδάφιο (2), να μην το 
διαβάσω. 

 Και τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την τροπολογία την έχουμε διαβάσει, άρα προχωρούμε στην 
ψήφιση για την τροπολογία. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ! 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας όπως έχει αναγνωσθεί προηγουμένως; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα τέσσερις, υπέρ δώδεκα, εναντίον είκοσι δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με είκοσι δύο ψήφους εναντίον, δώδεκα υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Άρα προχωρούμε στην έγκριση των κανονισμών.   

 Ψηφίστε, παρακαλώ, για την έγκριση των κανονισμών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα τέσσερις, υπέρ είκοσι δύο, εναντίον δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι δύο ψήφους υπέρ, δώδεκα εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 20 θέμα, που είναι εξ αναβολής, αναβάλλεται και επίσης το υπ’ αριθμόν 21 αναβάλλεται. 

 Προχωρούμε με την πρόταση νόμου η οποία κατατέθηκε σήμερα από τους κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη και 
Νίκο Σύκα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Κώστα Κώστα, Γιαννάκη 
Γαβριήλ και Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, 
Πανίκο Λεωνίδου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, 
Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της 
Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Σταύρο Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Σωτήρη Ιωάννου εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και από τον 
ανεξάρτητο βουλευτή κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους και έχει κηρυχθεί ως επείγουσα.  

 Αν έχετε όλοι ενώπιόν σας τη σχετική έκθεση που ετοιμάστηκε αυθημερόν από την αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή, να προχωρήσουμε. 

 Παρακαλείται ο γραμματέας να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε η προθεσμία 
καταβολής από τις εγγεγραμμένες εταιρείες του ετήσιου τέλους για το έτος 2022 στον Έφορο Εταιρειών να 
παραταθεί από την 30ή Ιουνίου 2022 στην 31η Δεκεμβρίου 2022 και να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Υπουργό 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να παρατείνει περαιτέρω την εν λόγω περίοδο με έκδοση σχετικού 
διατάγματος. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την 
πρόταση νόμου «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022»  

Παρόντες: 
 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Χρύσης Παντελίδης 

 Ονούφριος Κουλλά Ηλίας Μυριάνθους 

 Νίκος Σύκας  Μιχάλης Γιακουμή 

 Κώστας Κώστα Σταύρος Παπαδούρης 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Μη μέλη της επιτροπής: 
 Ανδρέας Πασιουρτίδης Σωτήρης Ιωάννου  

 Πανίκος Λεωνίδου Ανδρέας Θεμιστοκλέους 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε αυθημερόν την 
πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής από τα μέλη 
της επιτροπής κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη και Νίκο Σύκα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, Κώστα Κώστα, Γιαννάκη Γαβριήλ και Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Πανίκο Λεωνίδου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Κόμματος, Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μιχάλη 
Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων και Σταύρο Παπαδούρη 
εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, από τον βουλευτή κ. Σωτήρη Ιωάννου εκ μέρους του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, καθώς και από τον ανεξάρτητο βουλευτή κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους και κηρύχθηκε 
επείγουσα σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον Κανονισμό της Βουλής διαδικασία (Κανονισμός 51Α).   

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε η προθεσμία 
καταβολής από τις εγγεγραμμένες εταιρείες του ετήσιου τέλους για το έτος 2022 στον Έφορο Εταιρειών να 
παραταθεί από την 30ή Ιουνίου 2022 στην 31η Δεκεμβρίου 2022 και να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Υπουργό 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να παρατείνει περαιτέρω την εν λόγω περίοδο με έκδοση σχετικού 
διατάγματος. 

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις 
κρίνονται αναγκαίες, καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία, 

 
 Υπέρ: ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Σταύρος Παπαδούρης (Κίνημα Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 
Εναντίον: ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 
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οι οποίες επέφεραν μεταξύ άλλων σημαντικές αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών, πλήττουν σε 
μεγάλο βαθμό και τον κύκλο εργασιών των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών.  

 Σημειώνεται ότι η προθεσμία καταβολής του ετήσιου τέλους για το έτος 2022 εκπνέει την 30ή Ιουνίου 2022 
και ως εκ τούτου η προώθηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων κρίνεται επείγουσας φύσεως. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι τόσο στις 30 Απριλίου 2020 όσο και την 1η Ιουλίου 2021 η Βουλή των 
Αντιπροσώπων ψήφισε σε νόμους αντίστοιχες τροποποιήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, με σκοπό την 
παράταση της εν λόγω προθεσμίας καταβολής στον Έφορο Εταιρειών του ετήσιου τέλους για τα έτη 2020 και 
2021, αντίστοιχα. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη 
συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Λεωνίδου, εξηγήστε την πρόταση νόμου, διότι πολύς κόσμος αναμένει να ξέρει για τούτο το θέμα. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Πρόεδρε,  

 Σήμερα λήγει η προθεσμία καταβολής του ετήσιου τέλους για τις εταιρείες, αυτού του χαρατσιού που 
τέθηκε πριν έξι-εφτά χρόνια, αν δε με απατά η μνήμη μου.  Παρ’ όλο που η θέση και του Δημοκρατικού Κόμματος, 
αλλά και άλλων συναδέλφων είναι η πλήρης κατάργηση αυτού του τέλους, εντούτοις, για σκοπούς συζήτησης 
του θέματος του βασικού τις επόμενες μέρες, προτείνουμε με την πρότασή μας να ψηφιστεί αναβολή πληρωμής 
αυτού του τέλους και ουσιαστικά να μην υπόκεινται σε οποιαδήποτε κύρωση αυτοί οι οποίοι δε θα καταβάλουν 
μέχρι το τέλος του χρόνου.  Είναι μία δίκαια εισήγηση και πέρσι δόθηκε αυτή η χρονική παράταση και ζητούμε 
και νομίζω είναι ομόφωνη η πρόταση… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, με όλο τον σεβασμό! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Απολογούμαι. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Η υποχρέωση -πρέπει να το διευκρινίσουμε, κύριε Πρόεδρε- παραμένει, δεν καταργούμε την υποχρέωση 
της καταβολής, απλώς αναστέλλεται η καταβολή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.  Όποιος θέλει μπορεί να πληρώσει και 
σήμερα και αύριο και οποιαδήποτε στιγμή. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Απλώς, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει πρόταση νόμου του υποφαινόμενου μαζί με άλλους συναδέλφους 
και αναμένουμε από τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη να το βάλει στην επιτροπή Εμπορίου, γιατί αυτός ο νόμος είναι 
άκρως τιμωρητικός και πρέπει να καταργηθεί, προ πολλού που έπρεπε να γίνει, είναι ένας νόμος άκρως 
τιμωρητικός. 

 Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 391 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε για τα άρθρα, παρακαλώ. 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα δύο, υπέρ τριάντα ένας, εναντίον μία ψήφος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, μία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 
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 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ψηφίστε για το σύνολο της πρότασης νόμου, παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι. 

 Ανακοινώστε τα αποτελέσματα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες τριάντα τρεις, υπέρ τριάντα δύο, εναντίον μία ψήφος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, μία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο της 
Δημοκρατίας. 

 Το Κεφάλαιο Δεύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, έχει ήδη γίνει. 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.327, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συχνότερη χρήση του όρου “ecocide” (οικοκτονία), στο πλαίσιο 
διαφόρων συζητήσεων που διεξάγονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών 
φορέων. Τον περασμένο Ιούνιο ο διεθνής οργανισμός “Stop Ecocide International” προχώρησε στη σύνταξη του 
νομικού ορισμού της οικοκτονίας, καλώντας το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να τον υιοθετήσει. Συγκεκριμένα, το 
προσχέδιο νόμου, το οποίο συντάχθηκε από δώδεκα διακεκριμένους νομικούς, ορίζει την οικοκτονία ως “τις 
παράνομες πράξεις που διαπράττονται εν γνώση της ύπαρξης σημαντικής πιθανότητας για σοβαρή και 
εκτεταμένη ή μακροχρόνια ζημιά στο περιβάλλον που θα προκληθεί ως αποτέλεσμα αυτών των πράξεων”. Για 
σκοπούς διευκόλυνσης σας αποστέλλεται η σχετική έκθεση. 

 Παράλληλα, μεταξύ των μελών του Ecocide Alliance, που προωθεί την αναγνώριση της οικοκτονίας ως 
διεθνούς εγκλήματος, συγκαταλέγεται μεγάλος αριθμός εκπροσώπων εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ πολλές προσωπικότητες, όπως ο Πρόεδρος της Γαλλίας, έχουν ταχθεί ανοιχτά 
υπέρ αυτής της προοπτικής. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τη νομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική πτυχή της συζήτησης που 
επισυμβαίνει στα διεθνή φόρα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για το κατά πόσο τα αρμόδια τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν υπόψη τους τον εν λόγω νομικό ορισμό 
και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αναγνώριση της οικοκτονίας ως διεθνούς εγκλήματος. 
Επιπρόσθετα, παρακαλώ όπως μας ενημερώσει για το κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε ή είναι 
προγραμματισμένο να συμμετέχει σε διεθνή φόρα σε σχέση με το ζήτημα της οικοκτονίας και, εάν ναι, ποια ήταν 
ή προσανατολίζεται να είναι η θέση της. 

 Περαιτέρω, στο συλλογιστικό πλαίσιο της οικοκτονίας ως αδικήματος παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό 
όπως μας πληροφορήσει για το κατά πόσο υπήρξε στο παρελθόν τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση από 
κυπριακό δικαστήριο εναντίον οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ακόμη και εναντίον της Κυπριακής 
Δημοκρατίας η οποία να αφορά την πρόκληση σοβαρής και εκτεταμένης ή μακροχρόνιας περιβαλλοντικής 
ζημιάς.» 

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

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.328, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Σε συνέχεια της εκδήλωσης διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022, στην Πάφο, 
παραδόθηκαν από τον παρουσιαζόμενο ως πρόεδρο του “Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα”, σύμφωνα με 

 
 Υπέρ: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΚΣ ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Κίνημα 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 
 Εναντίον: Ονούφριος Κουλλά (ΔΗΣΥ).  
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δηλώσεις του ιδίου, σε εκπρόσωπο της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου και σε συνεργασία με τον κοινοτάρχη 
Ίνειας τίτλοι ιδιοκτησίας 2 500 ιδιωτικών περιουσιών. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι τίτλοι ιδιοκτησίας 
που παραδόθηκαν συνοδεύονται από εξουσιοδοτήσεις των ιδιοκτητών.  Εάν όχι, παρακαλώ όπως μας 
ενημερώσει για το πώς περιήλθαν στην κατοχή του παρουσιαζόμενου ως προέδρου του “Συνδέσμου Ιδιοκτητών 
Γης Ακάμα”.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.329, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Με αφορμή την παρέμβαση του παρουσιαζόμενου ως προέδρου και εκπροσώπου του “Συνδέσμου 
Ιδιοκτητών Γης Ακάμα” σε σειρά μέσων μαζικής ενημέρωσης και δεδομένου ότι:  

1.  σύμφωνα με τουλάχιστον ένα δημοσίευμα, με τίτλο “Ζητούν εξαγγελία τοπικού σχεδίου Ακάμα μέχρι το 
τέλος Μαρτίου”, του ενημερωτικού ιστοχώρου “Stockwatch”, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2022, έλαβαν 
χώρα συναντήσεις του εν λόγω προσώπου με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,  

2. το εν λόγω πρόσωπο εμφανίστηκε στην κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, ημερομηνίας 8 Ιουνίου, στην οποία συζητήθηκε το θέμα του Τοπικού 
Σχεδίου Ακάμα, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος δύο κοινοτήτων, εκφράζοντας ταυτόσημες θέσεις με 
αυτές που διατυπώνει και ως πρόεδρος του “Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα”, γεγονός που πιθανόν να 
εγείρει ζήτημα σύγκρουσης συμφέροντος  

και λαμβάνοντας υπόψιν ότι μετά από έρευνα: 

1. δεν έχω εντοπίσει καμία τέτοια επωνυμία στο μητρώο με τα εγγεγραμμένα σωματεία, ιδρύματα, 
ομοσπονδίες ή ενώσεις που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών,  

2. δεν έχω εντοπίσει καμία τέτοια επωνυμία στον κατάλογο εγγεγραμμένων σωματείων ή στον κατάλογο 
εγγεγραμμένων ιδρυμάτων που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο επαρχιακών διοικήσεων,  

3. έχω εντοπίσει στο μητρώο με τα σωματεία και ιδρύματα που έχουν διαγραφεί και βρίσκονται υπό 
εκκαθάριση που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών τις παρεμφερείς επωνυμίες 
“ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΑΜΑ” και “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΓΗΣ ΙΝΝΙΑΣ”, για τις οποίες διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία με την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ότι 
δε σχετίζονται με το εν λόγω πρόσωπο,  

4. έχω εντοπίσει στον ιστότοπο του ΕΒΕ Πάφου σε σχετική ανακοίνωση με τίτλο “Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών 
Γης Ακάμα εντάσσεται στο ΕΒΕ Πάφου - Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο”, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 
2016, αναφορά περί καταστατικού και ύπαρξη διοικητικού συμβουλίου και καταχώριση στο μητρώο των 
μελών του ΕΒΕ Πάφου με την επωνυμία “S. HADJIMINAS & M. ASSIKALIS - AKAMAS LAND OWNERS 
ASSOCIATION”, για την οποία, μετά από επικοινωνία με το ΕΒΕ Πάφου, μας διευκρινίστηκε ότι πρόκειται 
για καταχώριση των δύο φυσικών προσώπων της επωνυμίας και όχι οποιασδήποτε νομικής οντότητας 
(π.χ. σωματείο, ίδρυμα, εταιρεία κτλ.),  

παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να προωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις ακόλουθες πληροφορίες:  

1. Είναι οποιοσδήποτε φορέας με την επωνυμία “Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Γης Ακάμα” εγγεγραμμένος στα 
σχετικά μητρώα της Κυπριακής Δημοκρατίας;  

2. Αν ναι, για ποιο λόγο ο φορέας δεν είναι καταχωρισμένος στις σχετικές λίστες που είναι αναρτημένες 
στους υπό αναφορά ιστοτόπους;  Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε όπως μας προωθηθεί το σχετικό 
καταστατικό ίδρυσης ή/και λειτουργίας.  

3. Αν όχι, υπό ποια ιδιότητα οι δύο προαναφερθέντες υπουργοί προχώρησαν σε συναντήσεις με το εν λόγω 
πρόσωπο υπό την “ιδιότητά” του ως προέδρου και εκπροσώπου του “Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα” 
στην παρουσία μάλιστα όλων των κυβερνητικών τμημάτων που εμπλέκονται με το θέμα του Ακάμα;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.330, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου πως σε σημείο της επαρχίας Λευκωσίας όπου υπάρχει όρυγμα και 
πολυβολείο της Εθνικής Φρουράς πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες.  Συγκεκριμένα, πρόκειται για το 
τελευταίο ύψωμα πριν από την κατοικημένη περιοχή του δήμου Γερίου.  Για σκοπούς διευκόλυνσης παρατίθενται 
οι γεωγραφικές συντεταγμένες: https://goo.gl/maps/qTrJ5yi86mT8LLbt7.  Επιπρόσθετα, επισυνάπτεται σχετικό 
φωτογραφικό υλικό που λήφθηκε από την περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας, στο οποίο 
αποτυπώνεται ξεκάθαρα η οικοδομική δραστηριότητα πάνω σε όρυγμα και πολυβολείο της Εθνικής Φρουράς.  

https://goo.gl/maps/qTrJ5yi86mT8LLbt7
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 Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, για την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας από το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως θα έπρεπε να ενημερωθεί δεόντως το Υπουργείο Άμυνας.   

 Δεδομένου ότι η οικοδομική ανάπτυξη μπορεί να άπτεται θεμάτων ασφαλείας, παρακαλώ τον αρμόδιο 
υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν λήφθηκε υπόψη η παράμετρος της ασφάλειας, 
όταν δόθηκε άδεια για ανέγερση κτιρίου πάνω σε ευαίσθητες υποδομές της Εθνικής Φρουράς, καθώς και ποια 
διαδικασία ακολουθήθηκε.» 

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

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.331, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Παρακαλούμε όπως ερωτηθεί ο αρμόδιος υπουργός και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
τα εξής σχετικά με την πρόβλεψη για τον μαθητικό πληθυσμό των σχολείων της επαρχίας Λάρνακας:  

1. Είναι επαρκείς οι σχολικές μονάδες και η δυναμικότητά τους σε ορίζοντα πενταετίας; 

2. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για την επόμενη πενταετία;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.332, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Κερύνειας κ. Χρίστου Χριστόφια 

 «Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου 
(ΟΝΕΚ) χηρεύει από τον Μάρτιο του 2021, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διοικητικά προβλήματα και 
δυσλειτουργίες. 

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για ποιο λόγο εδώ και έναν και πλέον χρόνο δεν 
έχει πληρωθεί η θέση του εκτελεστικού διευθυντή του ΟΝΕΚ μετά την παραίτηση του κ. Μενέλαου Μενελάου τον 
Μάρτιο του 2021. 

 Επίσης, παρακαλείται να μας ενημερώσει κατά πόσο προτίθεται να προκηρύξει τη θέση και πότε 
αναμένεται η πλήρωσή της.» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.151, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021, 

του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα: 

(α) Έργα και ποσά που εγκρίθηκαν στους προϋπολογισμούς: 

Α/Α Έργο Πρόνοια προϋπολογισμού 
 

  2017 
€.000 

2018 
€.000 

2019 
€.000 

2020 
€.000 

2021 
€.000 

2022 
€.000 

1. Νηπιαγωγείο Κιτίου 
(Ανέγερση) 250      

2. Α΄ Δημοτικό Σχολείο 
Αθηένου (Αντικατάσταση) 1.940 471     

3. Δημοτικό Τρούλλων 
(Ανέγερση) 300      

4. Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου 
Λαζάρου (Γενική 
Αναβάθμιση/Αντικατάσταση) 

1.800 1.800 1.800 807   

5. Δημόσιο Νηπιαγωγείο 
Ψευδά (Ανέγερση)  130 170 380 310  

6. Δημοτικό Αθηένου 
(Επέκταση, Κλιμακοστάσιο)  500 700    
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7. Γ΄ Δημοτικό Αραδίππου (2 
Αίθουσες Διδασκαλίας)  150     

8. Α΄ Δημοτικό Σχολείο 
Δρομολαξιάς (Αίθουσα 
Διδασκαλίας, 
Διαμορφώσεις, Βελτιώσεις) 

 200     

9. Δημοτικό Σχολείο Κιτίου (3 
Αίθουσες Διδασκαλίας)  250 60    

10. Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς 
Κ.Α΄ (Γενική αναβάθμιση 
κτηρίων, Επεκτάσεις, 
Διαμορφώσεις) 

 400 570 553   

11. Λύκειο Αγίου Γεωργίου 
(Υπαίθρια Αθλητική 
Υποδομή) 

146 150 150 173   

12. Νέα Τεχνική Σχολή Αγίου 
Λαζάρου (Ανέγερση)  100 1.000 2.000 200 3.500 

13. Δημοτικό Σχολείο 
Μαρωνίου- Ψεματισμένου 
(Αίθουσα 
Διδασκαλίας/Βελτιώσεις) 

  140 100 140  

14. Δημόσιο Νηπιαγωγείο 
Αγγλισίδων (Επεκτάσεις, 
Βελτιώσεις) 

  60 50   

15. Τεχνική και Επαγγελματική 
Σχολή Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Λάρνακας 

(Επεκτάσεις/Διαμορφώσεις) 

50      

16. Νέα Τεχνική Σχολή 
Λάρνακας (Επέκταση, 
Βελτιώσεις) 

  280 350 300 185 

17. Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο 
(Γενική Αναβάθμιση, 
Επεκτάσεις, Διαμορφώσεις) 

  325 1.150 1.300 1.700 

18. Δημοτικό Σχολείο Αγίου 
Θεοδώρου (Αναβάθμιση 
κτηρίων, Επεκτάσεις, 
Διαμορφώσεις) 

  100 450 400 205 

19. Δημοτικό Σχολείο Ζυγίου 
(Επέκταση)    100   

20. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου 
(Γενική Αναβάθμιση 
Κτηρίων, Επεκτάσεις, 
Διαμορφώσεις) 

   20   

21. Γυμνάσιο Δροσιάς (Γενική 
Αναβάθμιση Κτηρίων, 
Επεκτάσεις, Διαμορφώσεις) 

   150  250 

22. Δημοτικό Σχολείο Αθηένου 
(Αίθουσα Πολλαπλής 
Χρήσης) 

   900 1.250 977 

23. Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών 
ΚΑ΄ (Επέκταση)   150    
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24. Γυμνάσιο Φανερωμένης 
(Υπαίθρια Αθλητική 
Υποδομή) 

 130     

25. Δ΄ Δημοτικό Σχολείο 
Αραδίππου (Επεκτάσεις)   140    

26. Δημοτικό Σχολείο 
Βορόκληνης (Επέκταση)   140    

Συνολικό ποσό  
€.000 

4.486 4.281 5.785 7.183 3.900 6.817 

Επιπρόσθετα της πρόνοιας των προϋπολογισμών, έγιναν οι πιο κάτω εργασίες: 
 Χορηγίες προς Σχολικές Εφορείες επαρχίας Λάρνακας (για αναλυτική κατάσταση βλ. Παράρτημα): 

Έτος Ποσό (με ΦΠΑ) 
€ 

2017 103.883,78 

2018 263.657,71 

2019 617.805,78 

2020 897.213,79 

2021 1.054.890,43 

2022 127.364,73 

Συνολικό ποσό 
€.000 

3.064.816.22 

 Κονδύλι για μικρά έργα: 

Α/Α Έργο Ποσό (με ΦΠΑ) 
€ 

 2017  

1. Γυμνάσιο Αραδίππου (Ανακαίνιση αποχωρητηρίων) 14.268,10 

2. Δημοτικό Δροσιάς Κ.Α΄ (Αντικατάσταση πτέρυγας, 
Επέκταση, Αναβάθμιση, Μετατροπές) 11.014,64 

3. Λύκειο Λιβαδιών (Αντικατάσταση νιπτήρων) 19.516 

4. Γυμνάσιο Λευκάρων (Βελτίωση ξύλινης στέγης με 
κεραμίδια) 6.307 

5. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Χοιροκοιτίας (Διαμόρφωση αυλής) 10.531,50 

6. Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου (Ανακαίνιση 
αποχωρητηρίων) 9.436,70 

7. Α΄ Δημοτικό Δρομολαξιάς (Αντικατάσταση κουφωμάτων 
και Συντήρηση γραφείων Σχολικής Εφορείας) 54.264 

 2018  

8. Γυμνάσιο Λευκάρων (Βελτίωση οροφής αίθουσας 
πολλαπλής χρήσης) 8.359,75 

9. Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης (Εργασίες συντήρησης) 23.086 

10. Νέα Τεχνική Σχολή Λάρνακας (υγρομόνωση δωμάτων) 19.435,08 
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11. Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου (Συντήρηση 
προκατασκευασμένων αιθουσών και κτηρίου) 54.371,10 

12. Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου (ανακαίνιση κυλικείου) 5.057,50 

13. Β΄ Νηπιαγωγείο Αραδίππου (νέοι χώροι υγιεινής) 10.591 

14. Περιφερειακό Γυμνάσιο Λιβαδιών (Μετατροπές-ειδική 
εκπαίδευση) 14.280 

15. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αλεθρικού (βαφές-εργασίες 
συντήρησης) 14.214,55 

 2019  

16. Δημοτικό Σχολείο Καμάρων (διαμόρφωση γηπέδων 
αθλοπαιδιών) 14.042 

17. Δημοτικό Σχολείο Κελλιών (συντήρηση κτηρίου) 24.692,50 

18. Δημοτικό Σχολείο Χοιροκοιτίας (επίστρωση γηπέδου 
καλαθόσφαιρας) 33.320 

19. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Περβολιών (Προμήθεια και 
εγκατάσταση συστήματος κεντρικής θέρμανσης) 12.352,20 

20. Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού (Συντήρηση κτηρίου) 31.892 

21. Δημοτικό Σχολείο Καθαρής (αντικατάσταση δαπέδου στην 
αίθουσα πολλαπλής χρήσης) 12.971 

22. Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου (ανακαίνιση εργαστηρίου, 
γραφείων και συντήρηση κτηρίων) 21.979,30 

23. Γυμνάσιο Ξυλοφάγου (διαμόρφωση αίθουσας γλωσσών) 13.387,50 

24. Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών Κ.Α΄ (Διαμόρφωση γραφείου 
δασκάλων) 13.328 

25. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Περβολιών (Διαμορφώσεις 
υφιστάμενου κτηρίου) 69.972 

26. Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου (συντηρήσεις, βαφές) 32.844 

27. Δημοτικό Σχολείο Λευκάρων (αντικατάσταση 
υγρομόνωσης και θερμομόνωση οροφής) 15.464,05 

28. Γυμνάσιο Αραδίππου (μετατροπή αίθουσας διδ. σε 
εργαστήριο μουσικής) 33.835,27 

29. Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής (κατασκευή φρεατίου 
ανελκυστήρα) 40.990,74 

30. Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής (προμήθεια και 
εγκατάσταση ηλεκτρικού ανελκυστήρα) 26.001,50 

31. Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ορμήδειας (κατασκευή φρεατίου 
ανελκυστήρα και άλλες οικοδομικές εργασίες) 55.406,40 

32. Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου (αντικατάσταση μηχανημάτων 
κεντρικής θέρμανσης) 20.051,50 

33. Νηπιαγωγείο Περβολιών (κατασκευή καναλιού συλλογής 
ομβρίων υδάτων) 3.570 

34. Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ορμήδειας (προμήθεια και 
εγκατάσταση ηλεκτρικού ανελκυστήρα) 25.585 

 2020  

35. Συντήρηση γηπέδων αθλοπαιδιών σε διάφορα σχολεία 
της Λάρνακας 41.412 

36. Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου (Συντήρηση κτηρίου) 57.506,75 
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37. Δημοτικό Σχολείο Ζήνων (Εξωτερικές εργασίες) 31.535 

38. Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων (Βελτίωση μεταλλικών 
στεγάστρων) 4.522 

39. Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου (Συντήρηση Κτηρίου) 41.507,20 

40. Γυμνάσιο Φανερωμένης (ανακαίνιση αποχωρητηρίων και 
δωματίου καθαριστριών) 47.362 

41. Δημοτικό Σχολείο Κελλιών (ανέγερση μεταλλικού 
στεγάστρου) 21.241,50 

42. Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής (αντικατάσταση 
κουφωμάτων) 8.175,30 

43. Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού (Ανακαίνιση 
αποχωρητηρίων) 37.961 

44. Β΄ Δημοτικό Σχολείο Δρομολαξιάς (εργασίες συντήρησης) 31.892 

45. Δημοτικό Σχολείο Αγίας Άννας (ανέγερση γραφείου 
διευθύντριας και συντήρηση γηπέδου καλαθόσφαιρας) 46.291 

46. Β΄ Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου (ανέγερση μεταλλικού 
στεγάστρου) 57.477 

47. Γυμνάσιο Ξυλοφάγου (διαμόρφωση χώρου στάθμευσης) 34.391 

48. Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ορμήδειας (συντήρηση κτηρίου) 27.846 

49. Δημοτικό Σχολείο Τόχνης (Βελτιώσεις/Αντισεισμικές 
Αναβαθμίσεις) 218.960 

50. Λύκειο Μακαρίου Γ΄ (Βελτιώσεις/Αντισεισμικές 
Αναβαθμίσεις, Συντήρηση Κτηρίου) 224.297 

51. Γυμνάσιο Αραδίππου (Ανέγερση και εγκατάσταση 
ανελκυστήρα) 74.622 

 2021  

52. Γυμνάσιο Δροσιάς (διαχωρισμός αιθουσών διδασκαλίας) 59.262 

53. Γυμνάσιο Δροσιάς (παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
επιμετρητή ποσοτήτων για την αντισεισμική αναβάθμιση) 21.063 

54. Δημοτικό Σχολείο Μαζωτού (εξωτερικές εργασίες) 17.136 

55. Δημοτικό Σχολείο Περβολιών (ανακαίνιση χώρων υγιεινής) 35.676,20 

56. Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων (βελτιώσεις 
γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου) 19.040 

57. Γυμνάσιο Κιτίου (Ανέγερση φρεατίου και εγκατάσταση 
ηλεκτρικού ανελκυστήρα) 92.034 

 Συνολικό ποσό 2.027.627,83 

 Χορηγίες προς Σχολικές Εφορείες/Δήμους/Κοινοτικά συμβούλια, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού 
Συμβουλίου: 

Α/Α Σχολική Εφορεία/Δήμος/Κοινοτικό 
Συμβούλιο Είδος Εργασίας 

Ποσό    
(€) 

 2017 

1. Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λάρνακας 

Προμήθεια και 
εγκατάσταση ψυκτών 
νερού σε σχολεία. 

50.000 

2. Σχολική Εφορεία Ορμήδειας Α΄ Δημοτικό Σχολείο 
Ορμήδειας - 

105.198 
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Αποπεράτωση Αίθουσας 
Πολλαπλών Χρήσεων. 

3. Δήμος Αραδίππου Εργασίες Ανακαίνισης του 
αμφιθεάτρου του Λυκείου 
Αραδίππου και 
αναβάθμισής του σε 
Δημοτικό Θέατρο “Τάσος 
Μητσόπουλος”. 

200.000 

 2019 

5. Σχολική Εφορεία Λιβαδιών Τοποθέτηση παρκέ σε 
Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων. 

40.000 

6. Σχολική Εφορεία Μενεού-Δρομολαξιάς Κατασκευή στεγάστρου. 30.000 

7. Σχολική Εφορεία Αραδίππου Ε΄ δημοτικό Αραδίππου- 
Στέγαστρο, 

Β΄ Δημοτικό Αραδίππου- 
Στέγαστρο, 

Εργασίες για θέματα 
ασφάλειας και υγείας στα 
σχολεία Αραδίππου. 

250.000 

8. Σχολική Εφορεία Αγγλισίδων Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων. 450.000 

 2020 

9. Σχολική Εφορεία Λάρνακας Γυμνάσιο Πετράκη 
Κυπριανού- Συντηρήσεις. 100.000 

10. Σχολική εφορεία Δρομολαξιάς-Μενεού Δημοτικό Σχολείο 
Δρομολαξιάς-Στέγαστρο, 

Δημοτικό Σχολείο Μενεού - 
Αντικατάσταση 
παραθύρων. 

110.000 

11. Σχολική Εφορεία Ξυλοτύμπου Περιφερειακό Γυμνάσιο 
Ξυλοτύμπου - Γήπεδο. 200.000 

12. Σχολική Εφορεία Κιτίου Γυμνάσιο Κιτίου - Γήπεδο. 300.000 

 2021 

13. Σχολική Εφορεία Αραδίππου Δ΄ Δημοτικό Σχολείο 
Αραδίππου- Στέγαστρο 
Διαδρόμου. 

Γυμνάσιο Αραδίππου-
Βελτιώσεις και Επεκτάσεις. 

Λύκειο Αραδίππου-
Αμφιθέατρο. Συντηρήσεις 
κτηρίων. 

300.000 

14. Σχολική Εφορεία Κιτίου Γυμνάσιο Κιτίου - 
Συντηρήσεις. 100.000 

15. Σχολική Εφορεία Λευκάρων Γυμνάσιο Λευκάρων - 
Εργασίες Συντήρησης 
Αίθουσας Πολλαπλών 
Χρήσεων. 

100.000 

16. Σχολική Εφορεία Μοσφιλωτής Δημοτικό Σχολείο 
Μοσφιλωτής- Στέγαστρο. 150.000 
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Συντηρήσεις Σχολικών 
Κτηρίων. 

17. Σχολική Εφορεία Λάρνακας Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς 
Κ.Α΄ και Κ.Β΄- Δημοτικό 
Σχολείο Αγίων Αναργύρων 
- Λύκειο Αγίου Γεωργίου - 
Στέγαστρα. Συντηρήσεις 
Εκπαιδευτηρίων. 

600.000 

18. Σχολική Εφορεία Ορμήδειας Β΄ Δημοτικό Σχολείο 
Ορμήδειας - Κατασκευή 
στεγάστρου. 

50.000 

19. Σχολική Εφορεία Δρομολαξιάς - Μενεού Δημόσιο Νηπιαγωγείο 
Δρομολαξιάς-Μενεού-
Στέγαστρο. Συντηρήσεις 
Σχολικών Κτηρίων. 

40.000 

20. Σχολική Εφορεία Κοφίνου Δημοτικό Σχολείο 
Κοφίνου- Αθλητική 
Υποδομή. Συντηρήσεις 
Σχολικών Κτηρίων. 

100.000 

Συνολικό ποσό 3.475.198 

 Χορηγίες που δόθηκαν από το ΥΠΠΑΝ, τον Δεκέμβριο του 2018, για περιφράξεις, θυροτηλέφωνα και άλλα 
θέματα ασφάλειας και υγείας: 

Α/Α Σχολική Εφορεία 
Ποσό 

(€) 

1. Λάρνακας 564.000 

2. Αγίου Θεοδώρου 18.000 

3. Αγγλισίδων 18.000 

4. Αγίας Άννας 18.000 

5. Αθηένου 45.000 

6. Αλεθρικού 18.000 

7. Αναφωτίας 18.000 

8. Αραδίππου 180.000 

9. Βορόκλινης 45.000 

10. Δρομολαξιάς/Μενεού 18.000 

11. Ζυγίου 18.000 

12. Καλαβασού 18.000 

13. Καλού Χωριού 18.000 

14. Κελλιών 18.000 

15. Κιτίου 45.000 

16. Κόρνου 18.000 

17. Κοφίνου 18.000 

18. Λιβαδιών 45.000 

19. Λευκάρων 45.000 

20. Μαζωτού 18.000 

21. Μαρωνίου 18.000 
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22. Μοσφιλωτής 18.000 

23. Ξυλοτύμπου 45.000 

24. Ξυλοφάγου 45.000 

25. Ορμήδειας 18.000 

26. Περβολιών 18.000 

27. Πύλας 18.000 

28. Πυργών 18.000 

29. Τερσεφάνου 18.000 

30. Τόχνης 18.000 

31. Τρούλλων 18.000 

32. Χοιροκοιτίας 18.000 

33. Ψευδά  18.000 

Συνολικό ποσό 1.491.000 

 Χορηγίες που δόθηκαν από το ΥΠΠΑΝ, τον Δεκέμβριο του 2018, για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: 

Α/Α Σχολική Εφορεία 
Ποσό 

(€) 

1. Λάρνακας 206.350 

2. Αγίου Θεοδώρου 6.800 

3. Αγγλισίδων 6.800 

4. Αγίας Άννας 5.000 

5. Αθηένου 7.750 

6. Αλεθρικού 1.250 

7. Αναφωτίας 4.300 

8. Αραδίππου 38.850 

9. Βορόκλινης 3.750 

10. Δρομολαξιάς/Μενεού 18.050 

11. Ζυγίου 6.800 

12. Καλαβασού 6.800 

13. Καλού Χωριού 6.800 

14. Κελλιών 5.000 

15. Κιτίου 15.000 

16. Κόρνου 6.800 

17. Κοφίνου 1.800 

18. Λιβαδιών 30.100 

19. Λευκάρων 16.800 

20. Μαζωτού 6.800 

21. Μαρωνίου 6.800 

22. Μοσφιλωτής 6.800 

23. Ξυλοτύμπου 21.800 
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24. Ξυλοφάγου 13.600 

25. Ορμήδειας 3.050 

26. Περβολιών 6.800 

27. Πύλας 6.800 

28. Πυργών 6.800 

29. Τερσεφάνου 4.300 

30. Τόχνη 5.000 

31. Τρούλλων 3.000 

32. Χοιροκοιτίας 6.800 

33. Ψευδά  6.800 

Συνολικό ποσό 499.950 

 Επιπλέον, έγιναν εργασίες από τις Σχολικές Εφορείες της επαρχίας Λάρνακας, με κονδύλια που διαθέτουν 
από τους προϋπολογισμούς των Σχολικών Εφορειών. 

(β) Έργα που περιλαμβάνονται στην πρόνοια του προϋπολογισμού κι έχουν ολοκληρωθεί: 

Α/Α Έργο 
Ποσό Συμβολαίου (με ΦΠΑ) 

€ 

1. Νηπιαγωγείο Κιτίου (Ανέγερση) 398.531 

2. Δημοτικό Τρούλλων (Ανέγερση) 3.089.224 

3. Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αθηένου (Επεκτάσεις) 2.809.253 

4. Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου 
(Βελτιώσεις/Αντισεισμικές Αναβαθμίσεις) 3.427.161 

5. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ψευδά (Ανέγερση) 616.420 

6. Δημοτικό Αθηένου (6 Αίθουσες Διδασκαλίας, 
Κλιμακοστάσιο) 485.520 

7. Γ΄ Δημοτικό Αραδίππου (2 Αίθουσες 
Διδασκαλίας) 113.740 

8. Α΄ Δημοτικό Σχολείο Δρομολαξιάς (Επεκτάσεις) 249.400 

9. Δημοτικό Σχολείο Κιτίου (Επεκτάσεις) 278.460 

10. Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς Κ.Α΄ 
(Βελτιώσεις/Αντισεισμικές Αναβαθμίσεις) 1.502.377 

11. Λύκειο Αγίου Γεωργίου (Έργα Υποδομής 
Σχολικού Αθλητισμού) 1.122.170 

12. Δημοτικό Σχολείο Μαρωνίου - Ψεματισμένου 
(Επέκταση) 224.887 

13. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγγλισίδων (Επεκτάσεις) 165.350 

14. Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης Λάρνακας 
(Επεκτάσεις/Διαμορφώσεις) 

553.088 

15. Γυμνάσιο Φανερωμένης (Υπαίθρια Αθλητική 
Υποδομή) 227.290 

16. Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών ΚΑ΄ (Επέκταση) 129.234 

17. Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου (Επεκτάσεις) 210.487 

18. Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης (Επέκταση) 243.950 
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 Συνολικό ποσό 15.846.542 

(γ) Έργα που υλοποιούνται, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα: 

Α/Α Έργο 

1. Δημοτικό Σχολείο Αθηένου (Αμφιθεατρική Αίθουσα εκδηλώσεων - Ανέγερση) 

2. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θεοδώρου (Βελτιώσεις/Αντισεισμικές Αναβαθμίσεις) 

3. Νέα Τεχνική Σχολή Λάρνακας (Επεκτάσεις, Βελτιώσεις) 

4. Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο (Γενική Αναβάθμιση, Επεκτάσεις, Διαμορφώσεις) 

(δ) Έργα τα οποία είναι στο στάδιο της μελέτης: 

Α/Α Έργο Χρόνος έναρξης 
εργασιών 

Κόστος 
(με ΦΠΑ) €.000 

Περίοδος 
υλοποίησης 

1. 
Γυμνάσιο Δροσιάς (Γενική 
Αναβάθμιση Κτηρίων, 
Επεκτάσεις, Διαμορφώσεις) 

Σεπτέμβριος 2022 2.380 28 μήνες 

2. Δημοτικό Σχολείο Ζυγίου 
(Επέκταση) Ιούνιος 2022 476 16 μήνες 

3. 

Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου 
(Γενική Αναβάθμιση 
Κτηρίων, Επεκτάσεις, 
Διαμορφώσεις) 

Καταβάλλεται 
προσπάθεια 
ένταξης σε 
επόμενο 
προϋπολογισμό. 

435 14 μήνες 

4. Νέα Τεχνική Σχολή Αγίου 
Λαζάρου (Ανέγερση) Δεκέμβριος 2022 25.585 25 μήνες 

(ε) Ποσοστό υλοποίησης των προϋπολογισμών ανά έτος για τη Λάρνακα: 
 Οι δαπάνες ανά έτος για την επαρχία Λάρνακας ξεπερνούν το ποσό προϋπολογισμού που αναλογεί στην 
επαρχία. Συμψηφίζοντας όλες τις χορηγίες που αναφέρονται στο μέρος (α), η απορρόφηση για την επαρχία 
Λάρνακας είναι πέραν του 100%. 

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.249, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, της 

βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 
 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω λάβει από 
το αρμόδιο Τμήμα, να σας πληροφορήσω ότι όσον αφορά το ερώτημα που τέθηκε σχετικά με τις προδιαγραφές 
του ηλεκτρικού ποδήλατου, που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων 
Οχημάτων και πιο συγκεκριμένα στον όρο που καθορίζει την τοποθέτηση του κινητήρα στο κέντρο του 
ποδηλάτου, ο εν λόγω όρος τέθηκε για να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας του προϊόντος που θα 
τύχει χορηγίας και να αποφευχθεί η πιθανότητα επιχορήγησης ποδηλάτων, που δεν κατασκευάστηκαν ως 
ηλεκτρικά (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης), αλλά διαμορφώθηκαν ως τέτοια από τρίτους. 

2. Επιπρόσθετα σας πληροφορώ ότι, το ύψος χορηγίας της κατηγορίας χορηγίας Η14 [Χορηγία για αγορά 
καινούριου ηλεκτρικού ποδήλατου (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης)] του πιο πάνω Σχεδίου (€1000), 
καθορίστηκε σε συνάρτηση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που τέθηκαν, δηλαδή λήφθηκε υπόψη το κόστος 
αγοράς του ηλεκτρικού ποδήλατου που είναι επιλέξιμο για χορηγία. 

3. Συμπληρωματικά σημειώνεται ότι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των οχημάτων που τυγχάνουν χορηγίας, τα 
οποία έχουν τεθεί στο πιο πάνω Σχέδιο, δεν περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα που επιτρέπεται από τη νομοθεσία 
να πωληθούν ή/και εγγραφούν στο μητρώο του Εφόρου Μηχανοκίνητων οχημάτων (όπου εφαρμόζεται).  

4.  Τέλος σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο επικοινωνίας που είχε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών με 
ενδιαφερόμενους από την αγορά ποδηλάτου, αποφασίστηκε η διαμόρφωση και προκήρυξη συμπληρωματικής 
προκήρυξης, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η οποία θα περιλαμβάνει και ποδήλατα με τον κινητήρα 
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στους τροχούς, με ποσό χορηγίας όμως, χαμηλότερο από το ποσό που διατέθηκε για την κατηγορία Η14 πιο 
πάνω. 

5. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις απαιτηθούν.» 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.252, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 
 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

2. Το Τμήμα Φορολογίας ταλανίζεται εδώ και χρόνια από την απόφαση παγοποίησης προσλήψεων, λόγω 
της οικονομικής κρίσης που διένυσε το κράτος. Κατά το διάστημα 2012-2018 αφυπηρέτησαν από το 
Τμήμα 156 άτομα χωρίς να υπάρξουν νέες προσλήψεις.  Αντίστοιχα, το διάστημα 2019-2021 
αφυπηρέτησαν 84 άτομα, ενώ το διάστημα 2022-2024 αναμένεται να αφυπηρετήσουν 57 άτομα. 

3. Από το 2019 που ξεκίνησε η αποπαγοποίηση των θέσεων για το Τμήμα Φορολογίας πραγματοποιήθηκαν 
οι ακόλουθες προσλήψεις ετησίως: 

 α. Το 2019 προσλήφθηκαν 25 Λειτουργοί Φορολογίας (Κλ. Α8-Α10-Α11),  

β. Το 2020 μέχρι το 2022 προσλήφθηκαν 14 Βοηθοί Φορολογίας (Κλ. Α4-Α7), και 

γ. Κατά τον Απρίλιο 2022 προσλήφθηκαν 19 Λειτουργοί Φορολογίας (Κλ. Α8-Α10-Α11). 

4. Πρόσφατα έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες, ώστε να προωθηθεί η αποπαγοποίηση συνολικά 32 
θέσεων Πρώτου Διορισμού ή/και Προαγωγής.  Αναλυτικά, προωθήθηκαν για αποπαγοποίηση 18 θέσεις 
Αρχιφοροθετών, 4 Ανώτερων Λειτουργών Εσωτερικών Προσόδων, 6 Λειτουργών Εσωτερικών Προσόδων 
Α΄, 1 Ανώτερου Λειτουργού ΦΠΑ, 3 Λειτουργών ΦΠΑ Α΄. 

5. Στο διάστημα αυτό το Τμήμα Φορολογίας έχει προσαρμοστεί στη νέα Οργανωτική Δομή ως αυτή έχει 
διαμορφωθεί μετά την ενοποίηση τον Ιούλιο του 2014, βασισμένη στο φορολογούμενο και όχι στο είδος 
φόρου, προκειμένου να αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και 
να επιτύχει βελτιωμένη και ποιοτική εξυπηρέτηση προς το φορολογούμενο. 

6. Την τελευταία διετία το Τμήμα Φορολογίας έχει προκηρύξει και κατακυρώσει προσφορά για την ανάπτυξη 
νέου Μηχανογραφικού Συστήματος TAX For All (TFA), το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι και το 
2024.  Με το TFA αναμένεται ότι το Τμήμα θα επιτύχει την αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών, θα είναι 
σε θέση να εφαρμόσει μηχανισμούς ταχείας αντίδρασης στις περιπτώσεις κινδύνου φοροδιαφυγής και θα 
αξιοποιήσει το προσωπικό για πολύ πιο ανεπτυγμένες πρακτικές που χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις 
και προσόντα. 

7. Παραμένω στη διάθεσή σας για την οποιαδήποτε διευκρίνιση.» 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης 
Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.272, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2022, της βουλευτού 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 
 Σημείωση:  Η απάντηση της υπουργού είναι απόρρητη. 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2022 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.288, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. 

Ανδρέα Αποστόλου 
«Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση από το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή τις Ιατρικές Υπηρεσίες, είναι η 

ακόλουθη: 

1. ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 α. Η Ανακουφιστική Φροντίδα (ΑΦ) ανήκει στο ευρύ φάσμα παροχής υπηρεσιών υγείας συνιστώντας 
ένα Απαραίτητο και Αναπόσπαστο μέρος. Μέχρι σήμερα η Ίδρυση και Λειτουργία των Χώρων και 
ο Τρόπος που παρέχεται δεν είναι νομοθετικά θεσμοθετημένα.  Η ΑΦ, βάσει αναγνωρισμένων 
Διεθνώς Προτύπων, πρέπει να γίνεται σε Εξειδικευμένους Χώρους από Επαΐοντες Επαγγελματίες 
Υγείας, που συνεργάζονται σε Πολυθεματικές Ομάδες.  Επομένως, υπάρχει η Ανάγκη για τη 
“δημιουργία νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των Κέντρων Ανακουφιστικής Φροντίδας”, 

 β. Σκοπός του Νομοσχεδίου ΑΦ είναι όπως υπάρχει το Νομικό Έρεισμα, με πρόνοιες και 
Προϋποθέσεις βάσει Διεθνών Προτύπων, για την Ίδρυση, Αδειοδότηση, Λειτουργία, Έλεγχο και 
Εποπτεία. 

γ. Στο υπό επεξεργασία στο επίπεδο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
Νομοσχέδιο υπάρχει πρόνοια για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες ΑΦ 
μέσω σύστασης “Εξειδικευμένης Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας ΑΦ”.  Ενδεικτικά οι 
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Αρμοδιότητες της Επιτροπής αφορούν ζητήματα: (α) Πρόσβασης Ασθενών για ΑΦ, (β) Παροχής 
ΑΦ βάσει βέλτιστων πρακτικών από Διεθνώς Αναγνωρισμένα Κέντρα, (γ) Προώθησης της 
Εκπαίδευσης όσων ασχολούνται με την ΑΦ, (δ) Ανάδειξης προβλημάτων στη λειτουργία ΑΦ 
προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες Βελτιωτικές Αλλαγές και (ε) Συνεργασίας και Διαβούλευσης με 
άλλους θεσμοθετημένους φορείς προκειμένου να επιλύονται προβλήματα και να αναβαθμίζεται η 
παροχή ΑΦ με τις Αναγκαίες Βελτιωτικές Αλλαγές. 

δ. Σημειώνεται ότι στο Νομοσχέδιο υπάρχει πρόνοια Μεταβατικής Περιόδου αναβάθμισης 
υπαρχουσών “Μονάδων” παροχής ΑΦ. Τα ζητήματα της Μεταβατικής Περιόδου κατά κύριο λόγο 
αφορούν τις Κτιριακές Εγκαταστάσεις, τον Τρόπο Λειτουργίας και την Αναγνώριση Προσόντων των 
Επαγγελματιών Υγείας. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ 

Στην Πρόταση Νομοσχεδίου υπάρχουν ειδικές πρόνοιες, όπως οι Παραπομπές, Εισαγωγές, Εξιτήρια, 
Επανεξέταση και Συνεχής Ιατρική παρακολούθηση ΑΦ, που βασίζονται στις συστάσεις για Βέλτιστες και 
Υποσχόμενες Πρακτικές (Best Promising Practices) από Διεθνώς Αναγνωρισμένα Κέντρα.  Απαραίτητες 
Προϋποθέσεις για τις δραστηριότητες αυτές είναι η καταγραφή από τους Επαγγελματίες Υγείας (1) της 
Ιατρικής Αιτιολόγησης και (2) Σαφούς Έγκυρης Τεκμηρίωσης. 

Η απόφαση για το εύρος αναγκών Ανακουφιστικής Φροντίδας που θα καλύπτονται μέσω του ΓΕΣΥ αφορά 
τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. 

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

Αναφορικά με την προώθηση διαδικασίας για την κατάθεση Νομοθετικού Πλαισίου Παροχής 
Ανακουφιστικής Φροντίδας σημειώνεται ότι το κείμενο βρίσκεται ακόμα υπό επεξεργασία με ενσωμάτωση 
των απόψεων που έχουν εκφραστεί κατά τη διάρκεια της αρχικής διαβούλευσης.  Ενόψει της ανάγκης 
πραγματοποίησης και δεύτερου γύρου δημόσιας διαβούλευσης και με κάθε επιφύλαξη, η κατάθεση στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων εκτιμάται να γίνει τον Δεκέμβριο του 2022. 

 Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.» 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

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

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη συνεδρία ορίζεται για την 
Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022, στις 4.00 μ.μ., με ημερήσια διάταξη η οποία θα σας σταλεί. 

 [Στις 5 Ιουλίου 2022 κυκλοφόρησαν η ημερήσια διάταξη και συμπληρωματική ημερήσια διάταξη της 
τριακοστής έκτης συνεδρίας της Πρώτης Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου του σώματος. Στις 6 
Ιουλίου 2022 κυκλοφόρησε αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη: 

 «Η Πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνει ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της ολομέλειας του σώματος 
για την Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022, στις 4.00 μ.μ., αναθεωρείται ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1.  Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος 

Νόμος του 2019.  
(Αρ. Φακ. 23.01.060.129-2019). 

 2.  Ο περί της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου, 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.090-2022). 

 3.  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν για την 
Κατάργηση Θεωρήσεων επί Διπλωματικών, Ειδικών και 
Υπηρεσιακών Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.101-2022). 

 4.  Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.091-2022). 

 5.  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της 
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Αμερικής για Συνεργασία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.107-2022). 

Προσθήκη θέματος 
(συμπληρωματική ημερήσια 
διάταξη) 

6.  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
σχετικά με την επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές σε κατηγορίες 
αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.119-2022). 

 7.  Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και 
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά και 
Σάβιας Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση 
Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.038-2022). 

 8.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.100-2022). 

 9.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.095-2022). 

 10.  Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών 
Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.057-2022). 

 11.  Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.058-2022). 

 12.  Ο περί Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.059-2022). 

 13.  O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Σταύρου 
Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.041-2022). 

 14.  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Σταύρου 
Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.115-2022). 

 15.  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου της κ. Σάβιας Ορφανίδου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.102-2021). 

 16.  Οι περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Ταμείο Ευημερίας 
Προσωπικού) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.044-2022). 



2372 

 17.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.022-2022). 

 18.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.021-2022). 

 19.  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.081-2022). 

 20.  Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού 
Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.082-2022). 

 21.  Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κώστα Κώστα, Γιαννάκη Γαβριήλ και 
Βαλεντίνου Φακοντή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.011-2022). 

 22.  Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.007-2022). 

 23.  Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενώνων Νόμος 
του 2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου, και Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.084-2022). 

 24.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.087-2021). 

 25.  Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών 
Διευθυντών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Γεωργίου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Ανδρέα 
Πασιουρτίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.091-2022). 

 26.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.160-2021). 

 27.  Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των 
Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.027-2022). 

Απόσυρση 28.  Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.105-2022). 

Απόσυρση  
Επανακατάθεση 

29.  Οι περί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων - Θέση Υγειονομικού 
Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.042-2022). 
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 30.  Οι περί Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων - Θέση Διευθυντή (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.043-2022). 

 31.  Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.027-2022). 

 32.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.029-2022). 

 33.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.009-2022). 

 34.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.010-2022). 

 35.  Οι περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.013-2022). 

 36.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).»] 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης της Βουλής. 

(Ώρα λήξης:  7.40 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 
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Κουλλά Ονούφριος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Μαυρίδης Μάριος  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Δαμιανού Άριστος Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 

Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 
Κώστα Κώστας Χριστόφιας Χρίστος  
Λουκαΐδης Γιώργος Χριστοφίδης Χρίστος 

ΔΗΚΟ 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Ορφανίδης Χρίστος 

Κουλίας Ζαχαρίας Παντελίδης Χρύσης 

Λεωνίδου Πανίκος Παπαδόπουλος Νικόλας 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής Σιζόπουλος Μαρίνος 

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 
Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 
Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι 
Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 
Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών) 

Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Αναφορά του προεδρεύοντος της συνεδρίασης (Ζαχαρίας Κουλίας) στον θάνατο του πρώην υπουργού, 

πρώην βουλευτή και πρώην μέλους της ΕΔΥ Παύλου Παπαγεωργίου και τήρηση μονόλεπτης σιγής στη 
μνήμη του. 

2. Αναφορά του προεδρεύοντος στην Παγκόσμια Ημέρα Κοινοβουλευτισμού. 

3. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

α. Συμμετοχή του κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης στην 131η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου 
(Επιτροπή της Βενετίας). 
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β. Συμμετοχή του κ. Νίκου Τορναρίτη, ως επικεφαλής, και των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Χριστιάνας 
Ερωτοκρίτου και Κωστή Ευσταθίου στις εργασίες του 3ου Μέρους της Συνόδου 2022 της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

γ. Συμμετοχή του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων κ. Χάρη Γεωργιάδη σε διαδικτυακή διακοινοβουλευτική συνάντηση με θέμα «Πολιτική 
Διεύρυνσης την Επόμενη Μέρα της Ρωσικής Εισβολής στην Ουκρανία» που διοργάνωσε η 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

4. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

5. Έκθεση για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς: 

α. «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021», 

β. «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021», 

γ. «Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών 
και Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) Κανονισμοί του 2022», 

ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, του πρώτου με τον τίτλο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022» και του δεύτερου με τον τίτλο «Ο περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022», και έγκριση των κανονισμών με τον τίτλο 
«Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και 
Προέγκριση Μεθοδολογίας Τιμολόγησης Ελεγχόμενων Συναλλαγών) Κανονισμοί του 2022». 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Εξυγίανσης 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2022», 
αγορεύσεις και συζήτηση (Αντρέας Καυκαλιάς, Σωτήρης Ιωάννου, Ηλίας Μυριάνθους, Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου, Νίκος Κέττηρος, Χάρης Γεωργιάδης, Μαρίνος Σιζόπουλος, Αλέκος Τρυφωνίδης, Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Κωστής Ευσταθίου, Γιώργος Λουκαΐδης, Νίκος Τορναρίτης, 
Νικόλας Παπαδόπουλος, προεδρεύων, Ονούφριος Κουλλά, Χρίστος Χρίστου, Χρύσης Παντελίδης, Λίνος 
Παπαγιάννης, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Στέφανος Στεφάνου) και ψήφισή του σε νόμο. 

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή 
Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο. 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και τους κανονισμούς «Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
Κύπρου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021», ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και έγκριση 
των κανονισμών. 

10. Έκθεση για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των 
Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022» και αποδοχή της αναπομπής. 

11. Έκθεση για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022», παρατηρήσεις του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και αποδοχή 
της αναπομπής. 

12. Έκθεση για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022», συζήτηση (Κυριάκος Χατζηγιάννης, Άριστος Δαμιανού, 
Σταύρος Παπαδούρης), μερική αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου. 

13. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» και τους κανονισμούς «Οι περί της 
Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022», συζήτηση και αγορεύσεις (Γιώργος Λουκαΐδης, Κυριάκος 
Χατζηγιάννης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Κώστας Κώστα, Μιχάλης Γιακουμή, Ηλίας Μυριάνθους, Νίκος 
Σύκας, Άριστος Δαμιανού, Λίνος Παπαγιάννης, Ονούφριος Κουλλά, Χρίστος Ορφανίδης) καταψήφιση του 
νομοσχεδίου και απόρριψη των κανονισμών. 

14. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» και 
έγκρισή τους. 

15. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022» και για τους κανονισμούς «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των 
Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) 
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(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022», αγορεύσεις (Νίκος Κέττηρος, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου), ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και έγκριση των κανονισμών. 

16. Αναβολή του νομοσχεδίου «Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 
2019» έπειτα από συζήτηση (Νίκος Τορναρίτης, Πανίκος Λεωνίδου, Γιώργος Λουκαΐδης). 

17. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και 
Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022», αγορεύσεις και συζήτηση (Νίκος Τορναρίτης, Πανίκος Λεωνίδου, 
Άριστος Δαμιανού, Κωστής Ευσταθίου, Αλέκος Τρυφωνίδης, Σταύρος Παπαδούρης, Αλεξάνδρα 
Ατταλίδου, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου) και έγκρισή τους.  

18. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022», 
παρατηρήσεις του κ. Πανίκου Λεωνίδου και του προεδρεύοντος και ψήφισή της σε νόμο (με αρ. 3). 

19. Ερωτήσεις βουλευτών: 

Η Κυπριακή Δημοκρατία και το ζήτημα της οικοκτονίας - Παράδοση τίτλων ιδιοκτησίας από τον 
παρουσιαζόμενο ως πρόεδρο του «Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα» - Μη ύπαρξη εγγραφής του 
«Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα» σε μητρώα της Κυπριακής Δημοκρατίας - Οικοδομικές εργασίες 
πάνω σε όρυγμα και πολυβολείο της Εθνικής Φρουράς στη Λευκωσία - Επάρκεια σχολικών μονάδων 
επαρχίας Λάρνακας και δυναμικότητά τους - Πλήρωση θέσης εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού 
Νεολαίας Κύπρου. 

20. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Οι προϋπολογισμοί για τα σχολεία της Λάρνακας τα τελευταία πέντε χρόνια - Διευκρινίσεις σχετικά με το 
σχέδιο επιχορήγησης αγοράς ηλεκτρικού ποδηλάτου - Η ανάγκη στελέχωσης του Τμήματος Φορολογίας 
- Η διαχείριση περιστατικών ελλείποντων προσώπων από την αστυνομία (απόρρητη απάντηση) - Κέντρα 
Ανακουφιστικής Φροντίδας εντός του ΓΕΣΥ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 



2377 

 

 

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 7ης Ιουλίου 2022 

Ώρα έναρξης: 4.10 μ.μ. 

Αρ. 36 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλό απόγευμα! 

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.  Παρακαλώ τους γραμματείς 
να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα ήθελα να αναφέρω προ ημερησίας διατάξεως ότι υποβλήθηκε αίτημα από την κοινοβουλευτική ομάδα 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία τόσο κατά τη σημερινή συνεδρία όσο και κατά 
την επόμενη, τελευταία συνεδρία, που είναι την επόμενη Πέμπτη, 14 Ιουλίου, διά ανατάσεως χειρός και όχι 
ηλεκτρονικά, επειδή έχει παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως επίσης να 
ενημερώσω το σώμα ότι ανάλογη επιστολή στάλθηκε και από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος τον κ. 
Νικόλα Παπαδόπουλο.  Θα επανέλθουμε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη νέα σύνοδο τον ερχόμενο 
Σεπτέμβρη, εφόσον γίνουν οι αναγκαίες δοκιμές και βεβαιωθούμε ότι όλα βαίνουν καλώς κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο.  Οπόταν, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα, αγαπητοί κύριοι γραμματείς, θα πρέπει να καταμετράτε 
τις ψήφους δια ανατάσεως χειρός. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Προ ημερησίας διατάξεως θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία τραγικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν τη 
χώρα μας και βύθισαν σε πένθος την Εθνική Φρουρά. 

 Την περασμένη Κυριακή τελέστηκε σε κλίμα βαθύτατου πένθους η κηδεία του συμβασιούχου οπλίτη 
Παναγιώτη Γιαννιού, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά πριν από μερικές μέρες στο πλαίσιο προγραμματισμένης 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας και απεβίωσε την τρίτη μέρα της νοσηλείας του.  Ο άτυχος καταδρομέας 
τραυματίστηκε κατά την πραγματοποίηση άλματος από ελικόπτερο σε θαλάσσια περιοχή στη Λάρα.  Ο 
Παναγιώτης Γιαννιός προσλήφθηκε τo 2016 στην Εθνική Φρουρά ως συμβασιούχος οπλίτης με τον βαθμό του 
Δεκανέα Καταδρομών.  Υπηρετούσε στον Λόχο Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Καταδρομών.  Οι γονείς 
του αδικοχαμένου ΣΥΟΠ προχώρησαν στη δωρεά οργάνων του γιου τους, δίνοντας έτσι ζωή σε άλλους 
συνανθρώπους μας και τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. 

 Να θυμίσω ότι περίπου δύο μήνες πριν θρηνήσαμε τον χαμό ακόμη μίας ΣΥΟΠ, της Νάταλι Νεοφύτου, η 
οποία υπέκυψε στα τραύματά της, όταν ανατράπηκε το όχημα τύπου τζιπ στο οποίο επέβαινε η νεαρή οπλίτρια 
μαζί με δόκιμο έφεδρο αξιωματικό και κληρωτό οπλίτη.  Η εικοσιεπτάχρονη υπηρέτησε ως χειρίστρια 
τεθωρακισμένου οχήματος μάχης στη 2η Ίλη της 28ης Επιλαρχίας Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης στον 
Κόρνο για σχεδόν δύο μήνες. 

 Δυστυχώς, ο κατάλογος είναι μακρύς.  Έναν χρόνο πριν ο λοχαγός Μηχανικού Ξάνθος Κυριάκου, τριάντα 
δύο ετών, έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής άσκησης σε 
περιοχή της Τροοδίτισσας, όταν κόπηκε το σχοινί με το οποίο ήταν προσδεδεμένος, κόβοντας και το νήμα της 
ζωής του.  Ο Ξάνθος Κυριάκου αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 2010 με τον βαθμό του 
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Ανθυπολοχαγού Μηχανικού.  Υπηρέτησε ως διμοιρίτης και διοικητής λόχου στο 70ό Τάγμα Μηχανικού, 
υποδιοικητής του 20ού Λόχου Μηχανικού και διμοιρίτης της Διμοιρίας Εκκαθάρισης Ναρκών Ξηράς.  Φοίτησε στο 
βασικό σχολείο του όπλου του Μηχανικού και παρακολούθησε εκπαιδεύσεις σχετικές με την ειδικότητά του.  Λίγο 
πριν το μοιραίο προήχθη στον βαθμό του Λοχαγού. 

 Οι δύο νέοι και η νεαρή, η οπλίτρια, διακρίνονταν για τη φιλοπατρία, το ήθος και τον επαγγελματισμό τους.  
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους επέδειξαν ζήλο και υψηλό αίσθημα ευθύνης.  Οι κηδείες τους 
τελέστηκαν δημοσία δαπάνη και με στρατιωτικές τιμές.   

 Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι το θέμα της ασφάλειας του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς και το 
επίπεδο φύλαξης, συντήρησης και ελέγχου οπλικών συστημάτων και άλλου υλικού απασχολούν επισταμένως 
την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας. 

 Εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που θρηνούμε τον θάνατο συνανθρώπων μας εν ώρα καθήκοντος, 
πόσω μάλλον νέων ανθρώπων. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Συμπληρώνονται φέτος έντεκα χρόνια από την ανείπωτη τραγωδία της 11ης Ιουλίου 2011, που συγκλόνισε 
την Κύπρο, όταν στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, όπου φυλασσόταν φορτίο πυρομαχικών, 
προκλήθηκε ολέθρια έκρηξη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δεκατρείς ήρωες της Εθνικής Φρουράς, της 
Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. 

 Ο πλοίαρχος, ο αντιπλοίαρχος, οι υπαξιωματικοί, οι εθνοφρουροί και οι πυροσβέστες, που οδηγήθηκαν 
στον θάνατο εν καιρώ ειρήνης εξαιτίας τραγικών και απαράδεκτων κρατικών παραλείψεων, υπηρέτησαν την 
Κύπρο και τον λαό της, περιφρουρώντας τη δημόσια ασφάλεια και προστασία με υψηλό αίσθημα ευθύνης και 
επαγγελματισμό. 

 Ως Βουλή των Αντιπροσώπων εκφράζουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας προς τους οικείους των 
αδικοχαμένων ανδρών, που με αλτρουισμό, ηρωισμό και αυταπάρνηση αψήφησαν τον θανάσιμο κίνδυνο και 
τίμησαν τη στολή, τον βαθμό και την πατρίδα τους, παραμένοντας αφοσιωμένοι στο καθήκον μέχρι τέλους.  
Ταυτόχρονα, τονίζουμε πως συλλογικά και συντεταγμένα επιβάλλεται να εργαστούμε σκληρά για ένα κράτος 
ευνομούμενο και προνοητικό, για να μην επαναληφθούν στο μέλλον παρόμοια τραγικά συμβάντα με οδυνηρό 
απολογισμό και υλικές καταστροφές. 

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Με θλίψη θυμόμαστε αυτές τις μέρες μια ακόμη τραγωδία που έπληξε την Εθνική Φρουρά στις 10 Ιουλίου 
του 2002, όταν, ξημερώματα και πάλι, η Κύπρος ξύπνησε στο άκουσμα της πτώσης του ελικοπτέρου Bell-206 
στα Κούκλια της Πάφου.  Από την πτώση του ελικοπτέρου βρήκαν τραγικό θάνατο ο Αρχηγός της Εθνικής 
Φρουράς αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης, ο διοικητής της Αεροπορίας ταξίαρχος Στυλιανός Δεμέναγας, ο 
σμηναγός Πάρης Αθανασιάδης, ο υποπλοίαρχος Νικόλας Γεωργίου και ο υποσμηναγός Μιχάλης Σιακαλλής, οι 
οποίοι μετέβαιναν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, για να παρακολουθήσουν από 
κοντά άσκηση της Εθνικής Φρουράς. 

 Ο Αρχηγός Ευάγγελος Φλωράκης και οι τέσσερις αξιωματικοί, υπεραμυνόμενοι του όρκου τους έναντι της 
πατρίδας, όπως τους υπαγόρευε η συνείδησή τους, έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, προκαλώντας συγκλονισμό, 
απέραντη θλίψη και πόνο.  Η θυσία τους και η ανιδιοτελής προσφορά τους προς την πατρίδα τούς καθιστούν 
λαμπρό υπόδειγμα φιλοπατρίας και αυταπάρνησης, καθώς και σύμβολα αγωνιστικότητας και ακούραστης 
προσήλωσης στο εθνικό χρέος. 

 Διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων, σας καλώ να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των ηρώων 
συμπατριωτών μας της φονικής έκρηξης στο Μαρί και της πτώσης του ελικοπτέρου της Εθνικής Φρουράς καθώς 
και στη μνήμη των τριών νέων μας. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία τους η μνήμη! 

 Επίσης, αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, προτού προχωρήσουμε στην αναφορά για τις 
διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής, θα ήθελα και από το βήμα να συγχαρώ τη συναδέλφισσα Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου για την επανεκλογή της στη θέση της Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
ΟΑΣΕ.  Η κ. Χαραλαμπίδου, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την Ασφάλεια και Συνεργασία 
στην Ευρώπη και επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας, επανεξελέγη στη θέση της Αντιπροέδρου μέχρι το 
2025, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά την τελευταία συνεδρία της ολομέλειας 
του οργανισμού, της 29ης Ετήσιας Συνόδου στο Μπέρμιγχαμ, γεγονός που τιμά τόσο την ίδια όσο βεβαίως και 
το κοινοβούλιό μας. 

 Συγχαρητήρια στην κ. Χαραλαμπίδου!  Καλή θητεία! 

 Παρακαλώ πολύ τον κ. Γεωργίου να αναγνώσει τις αναφορές για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 H κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ως επικεφαλής, καθώς και ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης και ο κ. Χρίστος 
Σενέκης, ως μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), συμμετείχαν στις εργασίες της 29ης Ετήσιας Συνόδου 
της Συνέλευσης, η οποία διεξήχθη μεταξύ 2 και 6 Ιουλίου 2022 στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 Σε εκλογές που διεξήχθησαν για την ανάδειξη των νέων αξιωματούχων της Συνέλευσης, η Αντιπρόσωπος 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου 
επανεξελέγη στη θέση της Αντιπροέδρου της Συνέλευσης μέχρι το 2025, λαμβάνοντας τις περισσότερες ψήφους 
μεταξύ των συνυποψηφίων της.  

 Σε παρέμβασή της κατά τη συνεδρία της Γενικής Επιτροπής Πολιτικών Θεμάτων και Ασφάλειας η κ. 
Χαραλαμπίδου εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι 
ο αναθεωρητισμός και οι παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, είτε αφορούν την Κριμαία, το Ντονμπάς, είτε 
αφορούν προκλήσεις στο Αιγαίο ή το Βαρώσι, αποτελούν απειλή για τη διεθνή τάξη και πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με την ίδια αποφασιστικότητα.  Επίσης, κατά τη συζήτηση επί του κειμένου των τροπολογιών 
η κ. Χαραλαμπίδου έφερε ένσταση σε τροπολογία της τουρκικής αντιπροσωπίας για απάλειψη του δικαίου της 
θάλασσας από το κείμενο του ψηφίσματος, τονίζοντας ότι ο πραγματικός στόχος της τουρκικής πλευράς είναι η 
υποβάθμιση των νομικά δεσμευτικών προνοιών της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.  Η εν λόγω 
τροπολογία απορρίφθηκε με μεγάλη πλειοψηφία.  Εξάλλου, κατά τη συνεδρία της Γενικής Επιτροπής 
Οικονομικών Θεμάτων, Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος η κ. Χαραλαμπίδου παρουσίασε πρόταση 
ψηφίσματος το οποίο αφορά την υιοθέτηση κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της ΚΣ ΟΑΣΕ.  Το ψήφισμα 
υιοθετήθηκε ομόφωνα και αποτελεί μέρος της Τελικής Διακήρυξης της Ετήσιας Συνόδου. 

 Σε παρέμβασή του κατά τη συνεδρία της Γενικής Επιτροπής Πολιτικών Θεμάτων και Ασφάλειας ο κ. 
Σενέκης επισήμανε ότι η Άγκυρα επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο κατά το δοκούν, όπως στην περίπτωση της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενώ αρνείται να ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία 
και παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο στην Κύπρο εδώ και σαράντα οκτώ χρόνια.  Σε παρέμβασή του κατά 
τη συνεδρία της Γενικής Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων, Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος ο κ. 
Σενέκης υπογράμμισε ότι οι ενεργειακές πηγές στην Ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβανομένων και αυτών εντός 
της κυπριακής ΑΟΖ, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική εναλλακτική πηγή για τον ενεργειακό εφοδιασμό της 
Ευρώπης. 

 Στο πλαίσιο της συνεδρίας της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα 
Ανθρωπιστικά Θέματα σε παρέμβασή του ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, σημείωσε ότι στις αρνητικές 
επιπτώσεις που επέφερε σε ολόκληρη την υφήλιο η πανδημία της νόσου COVID-19 προστέθηκαν οι 
ανθρωπιστικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες να απειλούνται άμεσα.  Εξάλλου, κατά τις συνεδρίες της 
Επιτροπής Πολιτικών Θεμάτων και Ασφάλειας και της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και Ανθρωπιστικά Θέματα ο κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης υπέβαλε τροπολογίες σχετικά με την αποτροπή της 
χρήσης πυρηνικών όπλων, τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της κατάσβεσης πυρκαγιών, 
την καταδίκη της δημιουργίας συνθηκών σε ορισμένα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ που δυσχεραίνουν 
υπέρμετρα τη λειτουργία μη κυβερνητικών οργανισμών και τη σημασία της διεξαγωγής αποστολών 
παρακολούθησης εκλογών και παρακολούθησης των συμπερασμάτων που εξάγονται από τις εν λόγω 
αποστολές. 

 Τα μέλη της αντιπροσωπίας συμμετείχαν στις εργασίες της ολομέλειας της Συνέλευσης.  Η κ. 
Χαραλαμπίδου, ως η Ειδική Αντιπρόσωπος για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, και ο κ. Χατζηγιάννης, ως ο 
Ειδικός Αντιπρόσωπος για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, παρουσίασαν στα μέλη της Συνέλευσης 
εκθέσεις με τις πρόσφατες δραστηριότητές τους.  Επιπρόσθετα, ο κ. Χατζηγιάννης, ως ο Ειδικός Συντονιστής 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ για παρακολούθηση των πρόσφατων εκλογών στη Σερβία 
παρουσίασε στην ολομέλεια τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης από την επίβλεψη της εκλογικής διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ! 

 Προχωρούμε τώρα στο Πρώτο Κεφάλαιο της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική 
εργασία.  Όλες οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες. 

 Το πρώτο θέμα είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2019».   

 Καλωσορίζουμε στην αίθουσα της ολομέλειας τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπως και την 
Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 1 θέματος είναι η τροποποίηση του Συντάγματος για τη μεταρρύθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό της δομής και της λειτουργίας των δικαστηρίων με την επαναλειτουργία των δύο ανώτατων 
δικαστηρίων που προβλέπονται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας, ήτοι του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου 
και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την απονομή σε αυτά πρόσθετης δικαιοδοσίας τρίτου βαθμού, καθώς και με την 
ίδρυση και λειτουργία Εφετείου για την εκδίκαση των εφέσεων, ρύθμιση η οποία προτείνεται με τα νομοσχέδια 
που τιτλοφορούνται «Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» 
και «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019» 

Παρόντες:  

 Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Νίκος Γεωργίου Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέτασε το υπό συζήτηση 
νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και στις 2 Φεβρουαρίου, 
6 και 13 Απριλίου, καθώς και στις 4 Μαΐου 2022. Στο πλαίσιο της συζήτησης κλήθηκαν και κατέθεσαν τις απόψεις 
τους ενώπιον της επιτροπής o Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  Η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, παρ’ 
όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, διαβίβασε ωστόσο γραπτώς τις απόψεις του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της 
επιτροπής κ. Νίκος Τορναρίτης και τα μέλη της επιτροπής κ. Γιώργος Κουκουμάς, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, 
Πανίκος Λεωνίδου και Κωστής Ευσταθίου. 

 Το υπό αναφορά νομοσχέδιο, που αποτελεί μέρος ευρύτερων νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες 
επιδιώκεται η δικαστική μεταρρύθμιση, κατατέθηκε και συζητήθηκε κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο 
μαζί με δύο άλλα νομοσχέδια, που τιτλοφορούνται «Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».  

 Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να καταστεί δυνατή 
η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και της λειτουργίας των δικαστηρίων με την επαναλειτουργία 
των δύο ανωτάτων δικαστηρίων που προβλέπονται στο σύνταγμα της Δημοκρατίας, ήτοι του Ανωτάτου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την απονομή στα δύο αυτά δικαστήρια πρόσθετης 
δικαιοδοσίας τρίτου βαθμού, καθώς και με την ίδρυση και λειτουργία Εφετείου για την εκδίκαση των εφέσεων, 
ρύθμιση η οποία προτείνεται με τα δύο προαναφερόμενα νομοσχέδια.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τη δέσμη των τριών 
μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, αυτά ετοιμάστηκαν κατόπιν αξιολόγησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης και βασίστηκαν τόσο στην έκθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2016 
για τις λειτουργικές ανάγκες των δικαστηρίων όσο και στην έκθεση των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων του 2018 
αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.  Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, της κατάθεσης των 
νομοσχεδίων προηγήθηκε εντατική διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με το 
Ανώτατο Δικαστήριο, τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.  

 Όπως αναφέρεται στο προοίμιο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, η συγχώνευση της δικαιοδοσίας των 
δύο ανωτάτων δικαιοδοτικών οργάνων του Συντάγματος και η αποκλειστική άσκηση της δικαιοδοσίας τους από 
το σημερινό Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο καθιδρύθηκε με τον περί της Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι 
Διατάξεις) Νόμο (Ν. 33 του 1964) κατ’ επίκληση του δικαίου της ανάγκης, έχει συν τω χρόνω δυσχεράνει το έργο 
του δικαστηρίου αυτού και δε συμβάλλει στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και στην αποφυγή 
καθυστερήσεων.  Ως εκ τούτου, δικαιολογείται η επίκληση του δικαίου της ανάγκης, καθότι με τις προτεινόμενες 
νομοθετικές ρυθμίσεις επιδιώκεται η διασφάλιση πραγματικά αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης, η 
οποία συνιστά ουσιώδη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους δικαίου.  Περαιτέρω, σύμφωνα με το προοίμιο του 
υπό συζήτηση νομοσχεδίου, επειδή εξακολουθούν να υφίστανται τα γεγονότα που κατέστησαν αδύνατη τη 
λειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Συντάγματος, εξακολουθεί να δικαιολογείται από το δίκαιο της ανάγκης κάθε νομοθετική ρύθμιση 
αποκλίνουσα από τις συνταγματικές διατάξεις για τα εν λόγω δικαστήρια.  Στο προοίμιο του νομοσχεδίου 
επεξηγούνται περαιτέρω οι λόγοι που δικαιολογούν την επίκληση του δικαίου της ανάγκης για την τροποποίηση 
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των άρθρων 144, 146 και 155 του Συντάγματος, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα θεμελιώδη άρθρα του 
Συντάγματος, που δε δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν ή καταργηθούν.  

 Οι προτεινόμενες με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ρυθμίσεις είναι απόρροια των τροποποιήσεων που 
προτείνονται με το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», με το οποίο προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η επαναλειτουργία των δύο ανώτατων δικαιοδοτικών οργάνων του Συντάγματος, ήτοι του Ανωτάτου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στα οποία χορηγείται, πέραν της 
προβλεπόμενης στο σύνταγμα δικαιοδοσίας τους, ανώτατη δευτεροβάθμια δικαιοδοσία και δικαιοδοσία 
τρίτου βαθμού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που καθορίζονται στο νομοσχέδιο. 

2. Η ίδρυση Εφετείου που θα υπάγεται στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει όλες τις 
εφέσεις κατά αποφάσεων οποιουδήποτε δικαστηρίου, εκτός των αποφάσεων του Ανωτάτου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των εφέσεων που θα παραπέμπονται στο 
Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστήριο στο πλαίσιο της ανώτατης δευτεροβάθμιας 
δικαιοδοσίας τους. 

3. Η επαναλειτουργία των δύο Δικαστικών Συμβουλίων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 133.8 
και 153.8 του Συντάγματος, τα οποία θα αποφασίζουν επί της αποχώρησης, της απόλυσης ή του με 
οιονδήποτε τρόπο τερματισμού της υπηρεσίας των δικαστών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου 
και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  

4. Η διεύρυνση της σύνθεσης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ώστε, πέραν των μελών του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, τα οποία σήμερα απαρτίζουν το εν λόγω συμβούλιο, να συμμετέχουν σε αυτό και άλλα μέλη 
του δικαστικού σώματος, καθώς και μέλη του δικηγορικού σώματος.   

 Ειδικότερα, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, 
προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Η εισαγωγή πρόνοιας στα άρθρα 146 και 155 του Συντάγματος με την οποία εξουσιοδοτείται η διά νόμου 
ρύθμιση της δικαιοδοσίας του Εφετείου, καθώς και της ανώτατης δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας και της 
τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
αντίστοιχα.  

2. Η τροποποίηση του άρθρου 144 του Συντάγματος, ώστε εγειρόμενο περί αντισυνταγματικότητας ζήτημα 
να αποφασίζεται από το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση στην οποία αυτό εγείρεται και παραπομπή 
τέτοιου ζητήματος στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο να επιτρέπεται μόνο από το Εφετείο ή από το 
Ανώτατο Δικαστήριο, εφόσον το εγειρόμενο περί αντισυνταγματικότητας ζήτημα είναι μείζονος δημόσιου 
συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας.  Σε περίπτωση δε παραπομπής, ως ανωτέρω, θα 
αναστέλλεται η ενώπιον του παραπέμποντος  δικαστηρίου διαδικασία, μέχρις ότου το Ανώτατο 
Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίσει επί τούτου. 

 Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών της 
προηγούμενης βουλευτικής περιόδου σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της και ως εκ τούτου η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υπό τη νέα κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο 
σύνθεσή της έκρινε σκόπιμο να αξιοποιήσει τη μακρά και ενδελεχή εξέτασή του και να προχωρήσει με την 
εξέταση του τελευταίου αναθεωρημένου κειμένου του, το οποίο υποβλήθηκε στην τότε επιτροπή από τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

 Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη κατά την προηγούμενη βουλευτική 
περίοδο απασχόλησαν μεταξύ άλλων την τότε επιτροπή τα ακόλουθα ζητήματα:  

1. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του  Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

2. H ανάγκη εξεύρεσης υποδομών για τα νέα δικαστήρια και η ανάγκη ρύθμισης της εθιμοταξίας ανάμεσα 
στους δικαστές των δύο ανωτάτων δικαστηρίων.  

3. H ανάγκη τροποποίησης, επιπροσθέτως, του άρθρου 136 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι το 
Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία που καθορίζεται σε συγκεκριμένα 
άρθρα του Συντάγματος, ώστε να περιληφθεί στο εν λόγω άρθρο πρόνοια βάσει της οποίας να επιτρέπεται 
η διά νόμου ρύθμιση της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου επί άλλων θεμάτων, 
προκειμένου η ρύθμιση της δικαιοδοσίας του εν λόγω δικαστηρίου, όπως αυτή προτείνεται με το 
νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμο, να μην 
εκφεύγει του πλαισίου της υπό αναφορά συνταγματικής διάταξης. 

4. H δυνατότητα που παρέχεται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για διαφοροποίηση της δικαιοδοσίας του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου με νόμο που ψηφίζεται με απλή 
πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών. 
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 Στο πλαίσιο της περαιτέρω συζήτησης επί του νομοσχεδίου κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο, το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προχώρησε στην εκ νέου αναθεώρηση του κειμένου αυτού, 
λαμβάνοντας υπόψη σχετικές απόψεις και εισηγήσεις που προέκυψαν από νέο κύκλο διαβούλευσης της 
Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και εισηγήσεις που 
υποβλήθηκαν στη βάση της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής. 

 Στο τελευταίο αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης ενώπιον της επιτροπής, 
προβλέπονται κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Η παροχή δικαιώματος σε διάδικο να εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας νόμου, απόφασης ή διάταξης 
αυτών το οποίο είναι ουσιώδες για τη διάγνωση της εκκρεμούσας ενώπιον του δικαστηρίου υπόθεσης. 

2. Η παροχή δυνατότητας σε πρωτόδικο δικαστήριο και στο Εφετείο ενώπιον του οποίου εγείρεται ζήτημα 
αντισυνταγματικότητας νόμου ή αποφάσεως ή διατάξεως αυτού το οποίο είναι ουσιώδες για την έκβαση 
της ενώπιόν του υπόθεσης να παραπέμψει αυτό, ως νόμος ήθελε ορίσει, ενώπιον του Aνωτάτου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου.  

3. Η επιβολή υποχρέωσης στο Ανώτατο Δικαστήριο, σε περίπτωση που εγείρεται ενώπιόν του ζήτημα 
αντισυνταγματικότητας νόμου ή αποφάσεως ή διατάξεως αυτού το οποίο είναι ουσιώδες για την έκβαση 
της ενώπιόν του υπόθεσης, να παραπέμψει αυτό στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και να αναστείλει 
την πρόοδο της ενώπιόν του διαδικασίας, μέχρις ότου αποφανθεί επί αυτού το Ανώτατο Συνταγματικό 
Δικαστήριο. 

4. Η διαγραφή της πρόνοιας που είχε εισαχθεί στο νομοσχέδιο σύμφωνα με την οποία για την ψήφιση νόμου 
με τον οποίο ορίζονται θέματα δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων 
του αριθμού των βουλευτών. 

5. Η προσθήκη μεταβατικής διάταξης σύμφωνα με την οποία το υφιστάμενο Ανώτατο Δικαστήριο συνεχίζει 
να ασκεί τη δικαιοδοσία του, μέχρι να προβλεφθεί διαφορετικά διά νόμου, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κενό 
δικαιοδοσίας. 

 Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη κατά την παρούσα βουλευτική 
περίοδο την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων το ζήτημα της  επίκλησης του δικαίου της ανάγκης, ώστε να 
δικαιολογηθεί η απόκλιση της προτεινόμενης δικαστικής μεταρρύθμισης από τα προβλεπόμενα στο Σύνταγμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ανάγκη άμεσης και εκ βάθρων αναδιάρθρωσης της πρωτοβάθμιας 
δικαιοδοσίας του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης και λήψης επιπρόσθετων μέτρων, πέραν των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων, για την περάτωση των δικαστικών υποθέσεων σε εύλογο χρόνο. 

 Η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε επιστολή της, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2021, προς τον 
πρόεδρο της επιτροπής επανέλαβε τη θέση του Ανωτάτου Δικαστηρίου όπως αυτή εκφράστηκε ενώπιον της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, η οποία περιλαμβάνεται σε 
γραπτή δήλωσή της, στην οποία προέβη στις 7 Απριλίου 2021, ήτοι ότι τα τρία νομοσχέδια με τα οποία 
επιδιώκεται δικαστική μεταρρύθμιση έχουν κατ’ επανάληψη συζητηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο και επί αυτών 
έχουν εκφραστεί διάφορες και διαφορετικές σκέψεις και θέσεις, οι οποίες τέθηκαν ενώπιον της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.  Όπως περαιτέρω αναφέρεται στην εν λόγω δήλωση, οποιοιδήποτε προβληματισμοί και 
σκέψεις που δημοκρατικά αναπτύχθηκαν δεν αναιρούν, με δεδομένες τις θέσεις των μελών του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, την επιθυμία και αποφασιστικότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου να προωθηθεί η ήδη 
καθυστερημένη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.  Τέλος, σύμφωνα με την πιο πάνω δήλωση, το Ανώτατο 
Δικαστήριο δε θεωρεί ορθό να τοποθετηθεί περαιτέρω στο κατά πόσο συμφωνεί ή διαφωνεί με την ψήφιση των 
συγκεκριμένων νομοσχεδίων, δεδομένου ότι τούτο εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Βουλής των 
Αντιπροσώπων η οποία αποτελεί το κυρίαρχο νομοθετικό σώμα της πολιτείας. 

 Συναφώς, σημειώνεται ότι σε υπόμνημα που κατατέθηκε από την Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστήριο στο 
πλαίσιο της μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίων κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο καταγράφονται 
οι θέσεις της πλειοψηφίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί συγκεκριμένων θεμάτων που ρυθμίζονται με τα εν 
λόγω νομοσχέδια και ειδικότερα επί της προτεινόμενης επαναλειτουργίας των δύο ανώτατων δικαιοδοτικών 
οργάνων του Συντάγματος, του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Οι θέσεις 
της πλειοψηφίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου όπως διατυπώνονται στο εν λόγω υπόμνημα είναι οι ακόλουθες: 

1. Η διατήρηση του ενιαίου σχήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμφίβολα εξυπηρετεί την ορθή και 
εύρυθμη απονομή της δικαιοσύνης. 

2. Η λειτουργία του ενιαίου Ανωτάτου Δικαστηρίου επί 57 και πλέον έτη υπήρξε σε κάθε περίπτωση 
καθοριστική στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης και την κατίσχυση του κράτους δικαίου, αποτελεί δε 
αταλάντευτο εχέγγυο για την περαιτέρω διασφάλισή τους. 

3. Με τη συνέχιση του ενιαίου σχήματος του υφιστάμενου Ανωτάτου Δικαστηρίου θα αποφευχθεί το πολύ 
σοβαρό ενδεχόμενο τα δύο νέα ανώτατα δικαστήρια να εμπλακούν σε ατέρμονες διαδικασίες αναφορικά 
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με τη νομιμότητά τους στο πλαίσιο επιδίωξης από διαδίκους των ιδιαίτερων σκοπών τους, με αποτέλεσμα 
την παρεμπόδιση του έργου τους για εύρυθμη απονομή της δικαιοσύνης. 

4. Η αιτιολόγηση για μια τόσο δραστική μεταβολή του δικαστηριακού συστήματος της Κύπρου στο ανώτατο 
επίπεδο με τη δημιουργία δύο ξεχωριστών δικαστηρίων προϋποθέτει τη διεξαγωγή σοβαρής και 
εμπεριστατωμένης μελέτης, με την οποία πρέπει να τεκμηριώνεται με αδιάσειστα στοιχεία ότι η διατήρηση 
του ενιαίου Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι η αιτία της πρόκλησης αξεπέραστων προβλημάτων στην 
απονομή της δικαιοσύνης, ότι η προαναφερόμενη προτεινόμενη λύση είναι η πλέον ενδεδειγμένη, καθώς 
και ότι εξ αυτής δε θα προκληθούν οποιαδήποτε προβλήματα στον πρωταρχικό σκοπό της δικαστικής 
λειτουργίας, ήτοι στην απονομή της δικαιοσύνης.  Στην προκειμένη περίπτωση ουδέποτε έγινε 
οποιαδήποτε μελέτη, η δε προτεινόμενη λύση συνιστά μείζονα μεταβολή της σημερινής κατάστασης με 
άδηλα αποτελέσματα.  Το ενιαίο του σχήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν αποτέλεσε ποτέ την αιτία 
για την πρόκληση καθυστερήσεων, ενώ στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
2018 ουδεμία εισήγηση περιλήφθηκε για τον διαχωρισμό του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

5. Είναι δεδομένη η ανάγκη άμεσης επίλυσης των προβλημάτων που έχουν αναγνωριστεί από τις εκθέσεις 
που αφορούν στη λειτουργία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα οποία συνιστούν την πραγματική αιτία για τις 
καθυστερήσεις που επισημαίνονται στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στην 
εν λόγω έκθεση τίθεται επιτακτικά η ανάγκη για ίδρυση Εφετείου με δευτεροβάθμια δικαιοδοσία, μεταφορά 
της πρωτόδικης δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στα πρωτόδικα δικαστήρια και μετατροπή του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου σε τριτοβάθμιο δικαστήριο, κατά το πρότυπο του Supreme Court του Ηνωμένου 
Βασιλείου. 

 Στο εν λόγω υπόμνημα καταγράφεται επίσης η θέση της μειοψηφίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα 
με την οποία, όπως αναφέρεται, υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο 
των δεδομένων, προκρίνεται η πλησιέστερη προς το σύνταγμα δομή, ήτοι η καθίδρυση Ανωτάτου Δικαστηρίου 
και Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, θεωρώντας ότι η λύση ενός ενιαίου Ανωτάτου Δικαστηρίου οδηγεί σε 
υπερσυγκέντρωση εξουσιών και δυσλειτουργία και ως εκ τούτου δε δύναται να ανταποκριθεί στο βασικό 
ζητούμενο του αλληλοελέγχου και της διαφάνειας, στοιχεία καθοριστικά για τον αποτελεσματικό και 
εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης.  Σύμφωνα με τη θέση της 
μειοψηφίας, η σύσταση δύο ανώτατων δικαστικών σωμάτων διασφαλίζει την αποκέντρωση εξουσιών, την 
ευέλικτη λειτουργία και εξειδίκευση και τον αμοιβαίο δικαστικό έλεγχο των δύο δικαστηρίων από τα αντίστοιχα 
συμβούλια, κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 133.8 και 153.8 του Συντάγματος.  Επιπλέον, διασφαλίζει τον 
έλεγχο του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου χωρίς να αφήνει περιθώρια πρόκλησης οποιωνδήποτε εύλογων 
αμφιβολιών, ιδίως στους πολίτες, ως προς τα εχέγγυα διαφάνειας. 

 Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή για τα μέτρα που έχουν ήδη 
ληφθεί και τεθεί σε εφαρμογή για τη βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης, περιλαμβανομένης της σύστασης 
του Διοικητικού Δικαστηρίου και του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, για την επικείμενη εφαρμογή 
του συστήματος «e-justice», καθώς και για τον κύκλο διαβουλεύσεων που διεξήγαγε επί της προτεινόμενης 
μεταρρύθμισης, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων της, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  

 Αναφερόμενη στη συγκρότηση Ανωτάτου Δικαστηρίου και Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, η 
υπουργός τόνισε την ανάγκη για δημιουργία δύο τριτοβάθμιων δικαστηρίων, αφού με τον διαχωρισμό της 
δικαιοδοσίας τους κατά τον τρόπο που προτείνεται θα ενισχυθεί η διαφάνεια και θα εγκαθιδρυθεί σύστημα 
αμοιβαίου ελέγχου (checks and balances), θα επιτευχθεί αποκέντρωση των εξουσιών του υφιστάμενου 
Ανωτάτου Δικαστηρίου και θα παρασχεθεί δυνατότητα εξειδίκευσης των μελών των προτεινόμενων δικαστηρίων. 

 Τέλος, η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τη Δημοκρατία διά του Νόμου, γνωστή ως «Επιτροπή Βενετίας», μετά από αίτημα της Δημοκρατίας 
για διαβούλευση, υιοθέτησε γνωμάτευση στην 129η ολομέλειά της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 
Δεκεμβρίου 2021, στην οποία τοποθετείται θετικά ως προς τη σύσταση Ανωτάτου Δικαστηρίου και Ανωτάτου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου. 

 Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εξέφρασε την άποψη ότι η ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης 
στη Δημοκρατία βρίσκεται σε εξαιρετικά επίπεδα λόγω της ανεξαρτησίας των λειτουργών της δικαιοσύνης και της 
πολυεπίπεδης μόρφωσής τους. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο ίδιος, η ποιότητα της δικαιοσύνης που απονέμεται 
επισκιάζεται από τη σημαντική και αναντίλεκτη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκδίκαση των υποθέσεων 
σε όλες τις βαθμίδες.  Σχετικά με τη δημιουργία δύο ανώτατων δικαστικών οργάνων,  ο Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας δήλωσε ότι η ύπαρξη ενός μόνο ανώτατου δικαστικού σώματος και η συγκέντρωση σε αυτό του 
συνόλου των εξουσιών επί ζητημάτων ελέγχου και πειθαρχικών κυρώσεων των μελών του δε διασφαλίζει τα 
εχέγγυα ορθοκρισίας και αμεροληψίας, ενώ η παράλληλη λειτουργία Ανωτάτου Δικαστηρίου και Ανωτάτου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου θα επιτρέψει σε αμφότερα να λειτουργούν πιο ευέλικτα και να υπόκεινται σε σύστημα 
αμοιβαίου ελέγχου. 

 Τοποθετούμενος αναφορικά με τους προβληματισμούς περί αντισυνταγματικότητας συγκεκριμένων 
προνοιών των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, περιλαμβανομένων των προνοιών του υπό συζήτηση 
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νομοσχεδίου, που αφορούν στον διαχωρισμό της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε Ανώτατο 
Δικαστήριο και σε Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι την 
τελική κρίση επί του θέματος αυτού θα εκφέρει το αρμόδιο με βάση το σύνταγμα δικαστήριο, αλλά εξέφρασε την 
άποψη ότι δεν υφίσταται έκδηλη αντισυνταγματικότητα. 

 Επιπροσθέτως των πιο πάνω θέσεων που εκφράστηκαν προφορικά ενώπιον της επιτροπής από τον 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, από πλευράς της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εκφράστηκαν σε 
επιστολή προς την επιτροπή, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2022, επιπλέον οι ακόλουθες απόψεις: 

1. Λόγω των γεγονότων του 1963, με τον περί Απoνoμής της Δικαιoσύνης (Πoικίλαι Διατάξεις) Νόμo τoυ 
1964 (Ν. 33/1964) καθιδρύθηκε το υφιστάμενο Ανώτατο Δικαστήριο προς άσκηση της δικαιοδοσίας και 
των εξουσιών των εκ του Συντάγματος καθιδρυόμενων Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα οποία κατέστησαν ανενεργά εξαιτίας των προαναφερόμενων γεγονότων. 

2. Το επιτρεπτό της καθίδρυσης του υφιστάμενου Ανωτάτου Δικαστηρίου επικροτήθηκε από το ίδιο το 
Ανώτατο Δικαστήριο, αρχής γενομένης με την υπόθεση Attorney General of the Republic v. Mustafa 
Ibrahim and Others [(1964) CLR 195], όπου κρίθηκε ότι ο προρρηθείς νόμος ήταν επιτρεπτός βάσει του 
δικαίου της ανάγκης. 

3. Το γεγονός ότι το δίκαιο της ανάγκης, το οποίο συνεχίζει να εφαρμόζεται, επειδή συνεχίζει να υφίσταται η 
έκρυθμη κατάσταση που προέκυψε από τα γεγονότα του 1963 και 1974, επέτρεψε τη συγκρότηση του 
υφιστάμενου Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν αποκλείει την εφαρμογή του δικαίου της ανάγκης, ώστε να 
επιτραπεί η αναθεώρηση του συγκεντρωτικού δικαστικού μοντέλου το οποίο θέσπισε ο πιο πάνω 
αναφερόμενος νόμος.  Απόδειξη τούτου συνιστά η απόφαση της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, επί της έφεσης κατά της Απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου αρ. 
99/2016, με την οποία επικροτήθηκε η βάσει του δικαίου της ανάγκης θέσπιση του περί Διοικητικού 
Δικαστηρίου Νόμου [Ν. 131(Ι)/2015], με τον οποίο μεταφέρθηκε στο Διοικητικό Δικαστήριο μέρος της 
δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου την οποία αρχικώς ασκούσε το Ανώτατο Συνταγματικό 
Δικαστήριο.  Στην απόφαση αυτή το Ανώτατο Δικαστήριο επικρότησε την αναθεώρηση του δικαστικού 
μοντέλου το οποίο αρχικώς θεσμοθετήθηκε διά του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) 
Νόμου, στόχος της οποίας ήταν η εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης.  Τα τρία νομοσχέδια για την 
προτεινόμενη δικαστική μεταρρύθμιση προωθούνται για τον ίδιο σκοπό και με τον ίδιο τρόπο, ήτοι διά της 
παράλληλης τροποποίησης του Συντάγματος και της ψήφισης κοινών νόμων. 

4. Δεδομένου ότι το δίκαιο της ανάγκης επιβάλλει όπως η βάσει αυτού νέα ρύθμιση είναι κατά το δυνατόν 
εγγύτερα στην αρχική συνταγματική ρύθμιση από την οποία υπάρχει η ανάγκη εκτροπής, η Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας εκτιμά ότι το δικαστικό μοντέλο το οποίο τα εν λόγω νομοσχέδια προτάσσουν 
είναι ακόμη πιο αναλογικό από το υφιστάμενο δικαστικό μοντέλο, το οποίο νομολογιακά κρίθηκε επιτρεπτό 
βάσει του εν λόγω δικαίου.  Το προτεινόμενο δικαστικό μοντέλο προβλέπει τον διαχωρισμό του 
υφιστάμενου Ανωτάτου Δικαστηρίου σε Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και Ανώτατο Δικαστήριο, τα 
οποία δεν είναι μεν εκείνα που έχουν καθιδρυθεί από το σύνταγμα λόγω διαφορετικής συγκρότησης και 
δικαιοδοσίας, αλλά υπέχουν ίδια χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, ήτοι: 

 α. τη θεματική εξειδίκευση, υπό την έννοια ότι το ένα δικαστήριο δε θα επιλαμβάνεται της δικαιοδοσίας 
του άλλου, 

 β. την ταχύτερη εκδίκαση που συνεπάγεται η εξειδίκευση, υπό την έννοια ότι δε θα επιλαμβάνονται 
του ίδιου θέματος όλοι οι δικαστές αμφοτέρων των δικαστηρίων, 

 γ. την επιστροφή στον πειθαρχικό έλεγχο των δικαστών του ενός δικαστηρίου από το άλλο διακριτό 
δικαστήριο, ως προβλέπουν εξ υπαρχής το άρθρο 133.8 και το άρθρο 153.8 του Συντάγματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

5. Επιπροσθέτως, ο διαχωρισμός του υφιστάμενου δικαστηρίου σε δύο δικαστήρια εξυπηρετεί τη 
συμμόρφωση της Δημοκρατίας προς συστάσεις διεθνών οργανισμών, ώστε το Ανώτατο Συνταγματικό 
Δικαστήριο να ενεργεί ως δευτεροβάθμιο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα ελέγχει τις 
αποφάσεις των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου που συνέρχονται ως πρωτοβάθμιο Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο, χορηγώντας έτσι ένδικο μέσο σε δικαστές ή υποψήφιους δικαστές που επιθυμούν 
να προσβάλουν απόφαση του πρωτοβάθμιου Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που τους επηρεάζει 
δυσμενώς, οι οποίοι επί του παρόντος δεν απολαύουν τέτοιου ένδικου μέσου. 

6. Το προτεινόμενο δικαστικό μοντέλο προβλέπει επιπροσθέτως την καθίδρυση Εφετείου ως τρίτου 
δικαστηρίου, το οποίο δεν προβλέπεται στο σύνταγμα, και προτείνεται συναφώς η τροποποίηση του 
Συντάγματος κατά τρόπο που να εξουσιοδοτεί τη διά νόμου καθίδρυσή του, προκειμένου να μην τεθεί 
βάσιμο θέμα αντισυνταγματικότητας. 

7. Για τους πιο πάνω λόγους, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας εκτιμά ότι τα προτεινόμενα 
μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια είναι επιτρεπτό να ψηφιστούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατ’ 
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επίκληση του δικαίου της ανάγκης και στην παράλληλη βάση της τροποποίησης του Συντάγματος η οποία 
προτείνεται. 

 Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενημέρωσε την επιτροπή για την ομόφωνη θέση του 
συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου επί της συγκρότησης δύο δικαστηρίων, του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, αφού με τον διαχωρισμό αυτό επιτυγχάνεται 
εξειδίκευση εκάστου εξ αυτών, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας και της ταχύτητας της 
απονομής δικαιοσύνης, τη διασφάλιση του αμοιβαίου ελέγχου (checks and balances) μεταξύ των δύο 
δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του ελέγχου των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου αναφορικά 
με διορισμούς και προαγωγές δικαστών, και την απάμβλυνση του προβλήματος της καθυστέρησης στην 
εκδίκαση υποθέσεων στα δικαστήρια, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συγκέντρωση εξουσιών στο Ανώτατο Δικαστήριο. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια 
του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε 
να αναφέρεται ως «Ο περί της Δέκατης Έβδομης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία! 

 Λοιπόν, υπάρχει μια κοινή τροπολογία του βουλευτή κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού και του βουλευτή κ. Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και μία επιπρόσθετη τροπολογία του κ. Δαμιανού εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής του ομάδας. 

 Θα προχωρήσουμε με τους ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής.  Θέλω να ανακοινώσω ότι στη 
Σύσκεψη Αρχηγών έχει οριστεί χρόνος για το κάθε κοινοβουλευτικό πολιτικό κόμμα, ο οποίος έχει διαμοιραστεί 
και κοινοποιηθεί.  Οπόταν, έχουμε ενώπιόν μας τους χρόνους που, αναλόγως των ομιλητών, θα διαμοιραστούν, 
για να μπορέσουμε να τελειώσουμε εγκαίρως, αφού, αντιλαμβάνεστε, έχουμε αρκετά θέματα και θα πρέπει να 
είμαστε ουσιαστικοί και λακωνικοί. 

 Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ έχουν από τριάντα λεπτά στη διάθεσή τους, το Δημοκρατικό 
Κόμμα έχει είκοσι ένα λεπτά, τα κόμματα ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ έχουν δεκαπέντε λεπτά, οι Οικολόγοι δώδεκα 
λεπτά και βεβαίως ο ανεξάρτητος βουλευτής έχει οκτώ λεπτά στη διάθεσή του, εάν και εφόσον επιθυμεί να έχει 
τον λόγο.  

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Λόγω του βεβαρημένου του προγράμματος της σημερινής ατζέντας, η δική μας η πρόθεση είναι να μην 
εξαντλήσουμε, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση, τα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας.  Και κάνουμε έκκληση, 
αν υπάρχει δυνατότητα, και στους υπόλοιπους συναδέλφους να πράξουν το ανάλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Λουκαΐδη. 

 Ο κύριος Σιζόπουλος. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι ο χρόνος που έχει καθοριστεί είναι πάρα πολύ μεγάλος.  Εγώ εισηγούμαι ο 
χρόνος να μοιραστεί στο 50% για όλα τα κόμματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ! 

 Κύριε Παπαδόπουλε. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Καταλαβαίνω τζιαι κατανοώ τες ανησυχίες που εκφράζονται, αλλά, επειδή θα τροποποιήσουμε το 
Σύνταγμα, νομίζω πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος, για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι μια 
απλή αλλαγή, δεν είναι μια απλή τροπολογία.  Πιστεύω ότι ο χρόνος που έχει καθοριστεί είναι επαρκής, για να 
εξηγήσουμε κάποια πράγματα, προτού προχωρήσουμε με αυτή την αλλαγή. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε. 

 Ο κ. Τορναρίτης. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Απλώς, να πω ότι για πολύ μικρότερης σημασίας θέματα τούτο το κοινοβούλιο συζητούσε για ώρες.  
Πραγματικά διερωτώμαι, κυρία Πρόεδρε, εάν, αυτή την ώρα που μαζευτήκαμε εδώ, για να τροποποιήσουμε τον 
υπέρτατο νόμο της Δημοκρατίας, πρέπει να βάλουμε όρια στους εαυτούς μας.  Προσέξτε!  Πρόκειται για μια 
μεταρρύθμιση η οποία συζητείται στο κοινοβούλιο εδώ και τρία χρόνια και στην κοινωνία εδώ και είκοσι πέντε 
χρόνια.  Έχω την εντύπωση -ταπεινά το λέω- ότι πολύ ταπεινοί είναι και οι χρόνοι που δόθηκαν και πρέπει ο 
κάθε συνάδελφος ο οποίος έχει κάτι να πει να το πει, γιατί τροποποιούμε το Σύνταγμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, επειδή έχω την εντύπωση ότι θα συζητούμε περισσότερη ώρα για τα διαδικαστικά παρά για την 
ουσία, σας είπα και ανέφερα προηγουμένως ότι είναι απόφαση της Σύσκεψης Αρχηγών.  Θεωρώ ότι είναι 
άπλετος ο χρόνος -όχι, άπλετος δεν είναι, αλλά ικανοποιητικός για κάθε κόμμα- υπάρχει μια έκκληση, αν και 
εφόσον μπορούμε, να είμαστε ακόμα πιο σύντομοι και σύντομες.  Καλώς, αυτό θα ακολουθηθεί και μπαίνουμε 
ευθύς αμέσως στη συζήτηση και στην ουσία. 

 Θα ξεκινήσουμε από τα μικρότερα προς τα μεγαλύτερα κόμματα.  Έχει ήδη γίνει μια συνεννόηση, οπόταν 
με ενημερώνετε από τις υπηρεσίες αν υπάρχει διαφοροποίηση, γιατί δεν το έχω μπροστά μου.  Θα ξεκινήσει 
βεβαίως πρώτος ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών ο κ. Τορναρίτης, που θα καθορίσει και το πλαίσιο. 

 Οφείλω από το βήμα αυτό, κύριε Τορναρίτη, να δώσω συγχαρητήρια στη δική σας επιτροπή, σε όλους 
τους συναδέλφους και συναδέλφισσες.  Γνωρίζω πόση δουλειά, επίπονη, έχει παραχθεί όλο αυτό το διάστημα, 
για να είναι σήμερα ενώπιον του σώματος μια πολύ σημαντική τροποποίηση και είμαι σίγουρη ότι θα επεξηγήσετε 
λεπτομερέστατα το τι ακριβώς εμπερικλείεται.   

 Στη συνέχεια να ετοιμάζεται ο πρόεδρος των Οικολόγων ο κ. Θεοπέμπτου. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ελάτε. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Πρώτα και πάνω από όλα, να μου επιτρέψετε να καλωσορίσω στην αίθουσα, με τη σειρά μου, τον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και την Υπουργό Δικαιοσύνης. 

 Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για το κοινοβούλιό μας, αφού, μετά από τρία χρόνια εντατικών 
συζητήσεων στην επιτροπή Νομικών της Βουλής και δεκάδες χρόνια πριν εκεί έξω στην κοινωνία, η 
μεταρρύθμιση της ανώτατης βαθμίδας της δικαιοσύνης βρίσκεται επιτέλους ολοκληρωμένη ενώπιόν μας. 

 Καλούμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα και την ερχόμενη Πέμπτη να ψηφίσουμε τα νομοσχέδια, για 
να κάνουμε ένα σημαντικότατο βήμα μπροστά, ώστε να δώσουμε στους πολίτες ένα γρήγορο, ποιοτικό και 
αποτελεσματικότερο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. 

 Καλούμαστε σήμερα να αφήσουμε πίσω μας ένα σύστημα άκαμπτο, δυσλειτουργικό, που έχει επιφέρει 
τεράστιες καθυστερήσεις, όπως επιβεβαιώνουν και οι ευρωπαϊκοί δείκτες, που μας τοποθετούν στον πάτο όσον 
αφορά τον χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων.  Και καταθέτω στη γραμματεία την τελευταία έρευνα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

(Στο σημείο αυτό ο κ. Νίκος Τορναρίτης καταθέτει στη γραμματεία το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο 
βρίσκεται στο Αρχείο της Βουλής.) 

 Ένα σύστημα που αποτελεί κοινή παραδοχή όλων μας ότι έχει καταρρεύσει. 

 Αντιλαμβάνεστε πως, όταν το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας μάς καλεί να προχωρήσουμε άμεσα 
στην ψήφιση της μεταρρύθμισης, γιατί το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης καταρρέει, όταν σύσσωμος ο 
δικηγορικός κόσμος διά των αντιπροσώπων του μας καλεί να προχωρήσουμε με τη μεταρρύθμιση, όταν οι 
πολίτες, που εμείς όλοι αντιπροσωπεύουμε, αγανακτούν, όταν οι εμπειρογνώμονες που καλέσαμε ως κράτος 
τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουμε καμία 
απολύτως άλλη επιλογή.  Είναι πλέον ξεκάθαρη η υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε άμεσα στην ψήφιση των 
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νομοσχεδίων, κάνοντας αρχή σήμερα με αυτό που έχουμε μπροστά μας και αφορά την τροποποίηση του 
Συντάγματος. 

 Οφείλω σε αυτό το σημείο ως Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της 
Βουλής να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο, για να βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό 
ακριβώς το σημείο.  Να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ιωνά Νικολάου, 
που κατέθεσε πρώτος τα νομοσχέδια, τη διάδοχό του την κ. Έμιλυ Γιολίτη, η οποία έκανε τις δικές της 
προσπάθειες, τον διάδοχο της κ. Γιολίτη τον κ. Γιώργο Σαββίδη, νυν Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος επίσης 
εργάστηκε με υπευθυνότητα για την προαγωγή αυτού ακριβώς του οράματος, τους λειτουργούς του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και της Γενικής Εισαγγελίας.  Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον πρώην πρόεδρο της επιτροπής 
Νομικών της Βουλής, τον συνάδελφό μας τον Γιώργο τον Γεωργίου.  Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τη 
Φωτεινή την Τσιρίδου, τον Νίκο τον Γεωργίου, τον Άριστο τον Δαμιανού, τον Ανδρέα τον Πασιουρτίδη, τον Γιώργο 
τον Κουκουμά, τη Χριστιάνα την Ερωτοκρίτου, τον Πανίκο τον Λεωνίδου, τον Κωστή Ευσταθίου, τον Χαράλαμπο 
Θεοπέμπτου, τον Σωτήρη Ιωάννου.  Θέλω να ευχαριστήσω τους λειτουργούς και τους γραμματείς της Βουλής 
των Αντιπροσώπων.  Μα, πάνω απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω την Υπουργό Δικαιοσύνης, τη Στέφη Δράκου, 
για την ξεχωριστή συνεργασία που είχαμε, για την αποτελεσματικότητά της στην παραγωγή και τη σύνθεση των 
πολιτικών.  Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος, 
σε μια στιγμή που τα πράγματα δεν πήγαιναν και τόσο καλά, είχε συγκαλέσει σύσκεψη στο Προεδρικό και μέσα 
από μια ώριμη συζήτηση και κατάθεση προτάσεων από όλα τα κόμματα είμαστε εδώ, για να ψηφίσουμε σήμερα 
την τροποποίηση του Συντάγματός μας για την ανώτατη βαθμίδα της δικαιοσύνης, αλλά και με την υπόσχεση ότι 
θα προχωρήσουμε μπροστά για άλλα βήματα που αφορούν και την πρωτοβάθμια δικαιοσύνη και άλλως πως. 

 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Όποτε το κοινοβούλιο καλείται να τροποποιήσει το Σύνταγμα, τον υπέρτατο νόμο του κράτους μας, είναι 
από μόνο του ένα ιστορικό γεγονός και γι’ αυτό πρέπει να γίνεται με φειδώ εκεί και όπου οι συνθήκες το 
επιβάλλουν, εκεί και όπου το κράτος δικαίου το απαιτεί, πόσω δε μάλλον όταν μια τέτοια τροποποίηση αφορά 
στον εκσυγχρονισμό του κατεξοχήν κυττάρου μιας ευνομούμενης πολιτείας, της δικαιοσύνης μας, η οποία, όπως 
ο Αριστοτέλης όρισε, «αποτελεί συστατικό στοιχείο της πόλης». 

 Όπως η κοινωνία μας εξελίσσεται και οι ανάγκες της μεταλλάσσονται, έτσι και το Σύνταγμά μας πρέπει να 
τροποποιείται, για να ανταποκρίνεται στις νέες πραγματικότητες και να εξυπηρετεί το συμφέρον των πολιτών.  
Άλλωστε, «η ευημερία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος» και πρέπει να είναι ο υπέρτατος νόμος της πολιτείας. 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 Η μεταρρύθμιση της ανώτατης βαθμίδας της δικαιοσύνης, που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας, δεν αφορά 
μόνο στη γρήγορη εκδίκαση των εφέσεων, όπως ακούω εκεί έξω, αποσκοπεί στην προώθηση της διαφάνειας, 
της εξειδίκευσης και στον αλληλοέλεγχο των δικαστών. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος.  Με τα τρία νομοσχέδια 
δημιουργείται ο τρίτος βαθμός δικαιοδοσίας.  Θα δημιουργηθεί το Εφετείο, με δεκαέξι δικαστές, το νέο Ανώτατο 
Δικαστήριο και το νέο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, με επτά και εννέα δικαστές, αντίστοιχα.  Με τον τρόπο 
αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, σίγουρα θα αντιμετωπιστούν οι καθυστερημένες εφέσεις, ενώ θα επιτύχουμε την 
ποιοτικότερη απονομή της δικαιοσύνης, χάρη στην εξειδίκευση που θα αποκτήσουν οι δικαστές μας.  Δε θα 
ασχολούνται πλέον όλοι οι δικαστές με όλες τις υποθέσεις.   

 Παράλληλα, προνοείται η σύσταση ενός νέου Γνωμοδοτικού Δικαστικού Συμβουλίου, που θα εισηγείται 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποψήφιους δικαστές για διορισμό στις θέσεις των δικαστών των ανωτάτων 
δικαστηρίων. 

Επιπλέον, εμπλουτίζεται η σύνθεση του νέου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που μέχρι τώρα αποτελείται 
μόνο από τους δικαστές του σημερινού Ανωτάτου, με εξωδικαστικούς, όπως τον Γενικό Εισαγγελέα, τον πρόεδρο 
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και -μετά την εισήγηση του ΑΚΕΛ, την οποία έχουμε ήδη αποδεχθεί- δύο 
ακόμη εγνωσμένου κύρους και υπόληψης νομικούς. 

 Επιπλέον, με τη σύσταση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου θα υπάρχει η δυνατότητα 
προσφυγής κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου από υποψήφιους δικαστές που δεν έχουν 
διοριστεί ή προαχθεί.  Προσέξτε!  Φανταστείτε ότι μέχρι και σήμερα το δικαίωμα που έχει ο κάθε πολίτης να 
προσφεύγει στο δικαστήριο, γιατί δεν έχει διοριστεί και θεωρεί ότι αδικήθηκε σε μια δημόσια θέση, δεν το έχουν 
οι δικαστές μας.  Με την ψήφιση των νομοσχεδίων αυτό θα παύσει να υφίσταται.  Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται 
η διαφάνεια κατά τον διορισμό και προαγωγή των δικαστών μας.  Δημιουργούνται επίσης δικαστικά συμβούλια 
εντός των δύο ανωτάτων δικαστηρίων με στόχο τον αλληλοέλεγχο.  Σήμερα, οι ίδιοι οι δικαστές του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, προσέξτε, καλούνται να ελέγξουν τους «αδελφούς» τους δικαστές, πράγμα που κατά την ταπεινή 
μου άποψη -και όχι μόνο τη δικιά μου, αλλά και της Επιτροπής της Βενετίας και του κοινού νου, θα έλεγα- είναι 
ανεπίτρεπτο.  

 Με τη μεταρρύθμιση που κάνουμε σήμερα οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα ελέγχουν τους 
δικαστές του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και το αντίστροφο.  Με τον τρόπο αυτό, αγαπητοί κυρίες και 
κύριοι συνάδελφοι, επιτυγχάνεται ο αλληλοέλεγχος, τα checks and balances, όπως θα έλεγαν κάποιοι. 
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 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Όπως ανέφερα και πιο πριν, η μεταρρύθμιση της ανώτατης βαθμίδας της δικαιοσύνης δε θα βοηθήσει 
μόνο στη γρηγορότερη απονομή της δικαιοσύνης.  Η μεταρρύθμιση προωθεί τη διαφάνεια, τον αλληλοέλεγχο και 
την εξειδίκευση.   Άλλωστε η δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι μόνο γρήγορη, πρέπει να είναι και ποιοτική, πρέπει 
να είναι και διαφανής και πρέπει να δημιουργεί το αίσθημα της εμπιστοσύνης στον πολίτη.  Και πραγματικά 
πιστεύω ότι σήμερα θέτουμε γερά θεμέλια προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση, την ανάκτηση της χαμένης 
εμπιστοσύνης των πολιτών προς το σύστημα της δικαιοσύνης στον τόπο μας.  Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε ότι, 
όταν μιλάμε για μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, δεν αναφερόμαστε μόνο στα νομοσχέδια που έχουμε σήμερα 
ενώπιόν μας.    Κομμάτι της μεταρρύθμισης αποτελεί η ίδρυση ειδικών δικαστηρίων.  Πριν λίγες εβδομάδες εμείς 
οι ίδιοι ψηφίσαμε την ίδρυση του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου.  Τα προηγούμενα χρόνια 
ψηφίσαμε την ίδρυση του Διοικητικού Δικαστηρίου και του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. 

 Η μεταρρύθμιση λοιπόν είναι μια διαρκής διαδικασία.  Γνωρίζουμε ότι μπαίνει σιγά σιγά η τεχνολογία στα 
δικαστήριά μας με το i-justice και το e-justice, με τα οποία θα επιτρέπεται η ηλεκτρονική καταχώριση και 
διαχείριση δικαστικών υποθέσεων.  Προχωρά η μετάβαση από τη στενογραφία στη στενοτύπηση και στη 
συνέχεια στην ακουστική ψηφιακή καταγραφή πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίου. Γνωρίζουμε ότι το 
Ανώτατο Δικαστήριο έχει προχωρήσει στην υλοποίηση ενός εξαιρετικού έργου με τους νέους θεσμούς πολιτικής 
δικονομίας, με τους οποίους θα απλοποιηθούν, ελπίζουμε, και θα επιταχυνθούν οι δικαστικές διαδικασίες των 
επαρχιακών δικαστηρίων.  Ήδη σε κάθε επαρχία έχουν οριστεί δικαστές που ασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα 
με την εκδίκαση των υποθέσεων.  Μέσα απ’ όλα αυτά τα νομοσχέδια και τις δράσεις που γίνονται τα τελευταία 
χρόνια και από το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο και από την εκτελεστική εξουσία και από εμάς εδώ στη Βουλή, 
γιατί όλοι έχουμε συνεισφέρει στη μεγάλη αυτή προσπάθεια που γίνεται, θα επιτύχουμε τον κοινό για όλους μας 
στόχο, που δεν είναι άλλος από τη γρήγορη και αποτελεσματική δικαιοσύνη.  

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Δεν ισχυρίζομαι ότι με την ψήφιση αυτών των νομοσχεδίων που έχουμε σήμερα μπροστά μας θα επιλυθεί 
αυτόματα το τεράστιο πρόβλημα των καθυστερήσεων στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης μας.  
Συγκεκριμένα, αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή για τη σύσταση Δικαστηρίου Επίλυσης 
Μικροδιαφορών.  Ήταν μια εισήγηση του προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, του Νικόλα Παπαδόπουλου, 
την οποία υποστηρίξαμε και εμείς, αγκάλιασε η υπουργός, όρισε επιτροπές, υπάρχει συζήτηση και, κυρία 
υπουργέ, μας ακούτε, το ξέρετε πολύ καλά, το συντομότερο δυνατό πρέπει να οδηγήσετε και το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο ενώπιον της Βουλής.  

 Η καθιέρωση και η ενίσχυση του θεσμού του διαμεσολαβητή, η υλικοτεχνική αναβάθμιση των υποδομών 
όλων των δικαστηρίων, ειδικότερα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.  Δεν μπορεί να συνεχίσει να 
υφίσταται η κατάσταση πραγμάτων που υφίσταται.  Πρέπει εχτές να ευρεθεί άλλος αξιοπρεπής χώρος, ο οποίος 
θα φιλοξενήσει το επαρχιακό δικαστήριο της πρωτεύουσας της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Επίσης αναμένουμε 
από τη Νομική Υπηρεσία να αποσταλεί στην επιτροπή μας και η επιτροπή μας θα το διαχειριστεί άμεσα. 

 Απολογούμαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν σε κάποιους φαίνομαι βαρετός, αλλά θεωρώ ότι τούτα 
που διαβάζω είναι πολύ σοβαρά -πάρα πολύ σοβαρά και πιστέψτε με- διότι οι συμπολίτες μας υποφέρουν, 
πιστέψτε με.   

 Λοιπόν, αναμένουμε, έλεγα, από τη Νομική Υπηρεσία, στην οποία απεστάλησαν εκ πλευράς Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τα νομοσχέδια του Οικογενειακού Δικαίου και η υπόσχεση όλων των μελών 
της επιτροπής Νομικών είναι ότι, μόλις τα έχουμε στα χέρια μας, θα βάλουμε όσες συνεδρίες χρειάζονται, για να 
τα διεξέλθουμε.   

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ως εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού έχουμε βαριά ευθύνη να 
διασφαλίσουμε την ισοπολιτεία, την ισονομία και τη χρηστή διοίκηση, καθώς και την προάσπιση των 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του πολίτη από κάθε μορφή αυθαιρεσίας και κατάχρησης εξουσίας.  Οι πολίτες 
ζητούν πλέον συγκεκριμένες πράξεις και αποτελέσματα.  Μόνον με πράξεις και αποτελέσματα θα μπορέσουμε 
συλλογικά ως θεσμοί να ξαναχτίσουμε τη χαμένη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.   

 Οι σημερινές μεταρρυθμίσεις αποτελούν αδιαμφισβήτητα ένα θετικό βήμα προς τα μπρος, ένα βήμα προς 
ένα καλύτερο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.  Αυτό χρωστούσαμε, αυτό χρωστάμε στους πολίτες του 
σήμερα, αλλά και στους πολίτες που δεν έχουν γεννηθεί ακόμη. 

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τορναρίτη. 

 Και τώρα θα συνεχίσουμε με τον κ. Θεοπέμπτου.  Έχετε δύο ομιλητές, έτσι;  Θα μιλήσει και στη συνέχεια 
η κ. Ατταλίδου μετά που θα ξανακάνουμε τον γύρο. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 
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 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Θα είστε ο μοναδικός ομιλητής; 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Όχι, θα παρακαλούσα να διευκρινίσετε αυτή τη διαδικασία, διότι, σεβόμενοι απόλυτα τις ρυθμίσεις των 
κομμάτων, διαφοροποιεί μια διευθέτηση που έχουμε κάνει ως κοινοβουλευτική ομάδα.  Δηλαδή, θα είναι ομιλητές 
ο ένας μετά τον άλλο από την ίδια κοινοβουλευτική ομάδα;   Θα κάνετε δεύτερο κύκλο με την ίδια σειρά, όπως 
κάμνετε τώρα;  Τι από τα δύο θα γίνει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα γίνει ανάλογα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο κόμμα και βεβαίως ήταν και εισήγηση του κ. Λουκαΐδη 
στη σύσκεψη αρχηγών να μην τους βάλουμε συνεχόμενους από το κάθε πολιτικό κόμμα.  Και βεβαίως επειδή 
ένας ομιλητής θα είναι από εσάς, θα σας αφήσω στο τέλος. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Όχι, εκ των πραγμάτων επιφυλασσόμαστε για το ποιος θα κάνει δεύτερη ομιλία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ενημερώστε με, πολύ ευχαρίστως. 

 Ευχαριστώ, κύριε Δαμιανού. 

 Ο κ. Θεοπέμπτου έχει τον λόγο. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Σήμερα φτάνουμε στο τέλος μιας πορείας πολλών χρόνων συζητήσεων και μελετών που αφορούν τη 
μεταρρύθμιση των δικαστηρίων.  Η μεταρρύθμιση αφορά μόνο τα δικαστήρια στην ανώτατη βαθμίδα. Τώρα, εάν 
η μεταρρύθμιση των δικαστηρίων οδηγήσει στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, που είναι το ζητούμενο, αυτό θα 
το καταδείξει η δικαστική πρακτική. 

 Κύρια στοιχεία της μεταρρύθμισης που έχουμε σήμερα είναι, πρώτον, η επαναλειτουργία του Ανώτατου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, που έπαψε να λειτουργεί από το 1964, και η δημιουργία Εφετείου με αρκετούς 
δικαστές να εκδικάζουν εφέσεις.  Αυτό αναμένεται να μειώσει τον χρόνο εκδίκασης των εφέσεων στα τρία χρόνια, 
σύμφωνα με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.   Επίσης, δεύτερον, είναι ο διαχωρισμός του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου σε Ανώτατο Δικαστήριο και Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.  Η δικαστική εξουσία, το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Νομική Υπηρεσία και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος συμφώνησαν 
τα κείμενα.  Η Επιτροπή Βενετίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κράτος δικαίου και η Επιτροπή της GRECO 
έχουν συμφωνήσει στη μεταρρύθμιση αυτή και αυτό το λαμβάνουμε σοβαρότατα υπόψη.  

 Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές αυτές επιτροπές συστήνουν να μην υπάρχει κανένα δικαστήριο που να 
απολαμβάνει τόσο υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας και να περιλαμβάνει τόσο μεγάλο εύρος δικαιοδοσίας.  
Επιτυγχάνεται με το νομοσχέδιο μια μορφή αλληλοελέγχου στην ανώτατη βαθμίδα της δικαιοσύνης μεταξύ του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου και Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και αυτό είναι θεμιτό. 

 Η δημιουργία Εφετείου, που θα λειτουργεί ως δευτεροβάθμιος βαθμός απονομής δικαιοσύνης, 
αδιαμφισβήτητα είναι θετικό και βρίσκει όλους σύμφωνους, ακόμα και τους έγκριτους νομικούς που κατακρίνουν 
το μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο.  Θεμιτή και η θέσπιση τρίτου βαθμού δικαιοδοσίας, που θα διασφαλίσει 
ασφάλεια δικαίου, καθώς θα έχουμε επιτέλους ενιαία ερμηνεία του νόμου και συνοχή της νομολογίας.  Θέλω να 
αναφέρω επίσης ότι ως Κίνημα Οικολόγων είχαμε θέσεις κυρίως όσον αφορά τη σύνθεση του Δικαστικού 
Συμβουλίου όπου προτείναμε τη συμμετοχή και άλλων προσώπων που δεν είναι δικαστές, όπως συμβαίνει και 
σε άλλες χώρες. Ωστόσο, σεβαστήκαμε τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε μεταξύ Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου και Ανωτάτου και δεν προχωρήσαμε στην υποβολή σχετικής τροπολογίας, για να μην υπάρξει ο 
κίνδυνος το Ανώτατο Δικαστήριο να το κηρύξει αντισυνταγματικό, με τη δικαιολογία της παραβίασης της αρχής 
της διάκρισης των εξουσιών.  Αναφέρουμε επίσης ότι ως Κίνημα Οικολόγων θα συνεχίσουμε την προσπάθεια 
υποβοήθησης εξεύρεσης λύσεων και στην πρωτοβάθμια δικαιοσύνη.  

 Τέλος, και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου η οποία αναφέρει ότι 
τυχόν καταψήφιση των νομοσχεδίων της μεταρρύθμισης θα οδηγήσει στην ολοκληρωτική κατάρρευση, το Κίνημα 
Οικολόγων θα υπερψηφίσει την τροποποίηση του Συντάγματος.  

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.    

 Και προχωράμε τώρα στη Δημοκρατική Παράταξη.   

 Από την ΕΔΕΚ θα μιλήσετε και ο κ. Ευσταθίου και ο κ. Σιζόπουλος;   

 Πολύ ωραία! 

 Άρα, θα προχωρήσουμε στη Δημοκρατική Παράταξη.   

 Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Καρογιάν;  

 Ωραία, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης στο βήμα. 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Έχουμε ενώπιόν μας μία ιδιαίτερα σημαντική τροποποίηση του Συντάγματος, με την οποία αλλάζει ο 
υφιστάμενος σχεδιασμός και η λειτουργία του δικαστικού συστήματος. 

 Βέβαια, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να θέσουμε κάποια ερωτήματα, κατά πόσο δηλαδή ήταν επιβεβλημένη 
η τροποποίηση του Συντάγματος σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.  Ρωτώ:  Το υφιστάμενο σύστημα 
ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών και μιας σύγχρονης εποχής;  Εξυπηρετείται η αρχή 
της δίκαιης, αποτελεσματικής και έγκαιρης δικαιοσύνης;  Έχουμε την εντύπωση πως όχι· όχι τουλάχιστον στον 
βαθμό που θα θέλαμε.  Πέρα από τις διακηρύξεις, πέρα από τα ευχολόγια, η θέση μας είναι ξεκάθαρη.  Ο κόσμος 
αλλάζει, οι συνθήκες αλλάζουν, οι κοινωνίες αλλάζουν, οι ανάγκες των πολιτών αλλάζουν.  Όμως, δεν μπορεί το 
ίδιο το σύστημα, οι θεσμοί να μένουν στάσιμα. 

 Η τροποποίηση του Συντάγματος σήμερα και η ψήφιση ακολούθως των νομοσχεδίων αφορούν μια 
μεταρρύθμιση σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα.  Και βέβαια, για την κοινωνία μας αποτελεί μια αδήριτη ανάγκη.  
Η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς είναι θεμελιώδης για τη λειτουργία της δημοκρατίας.  Θεωρείται μάλιστα μια 
από τις κύριες μεταβλητές που μετρούν την απόσταση στις σχέσεις πολιτών-πολιτικής και σχετίζεται άμεσα με 
τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και την ποιότητα της δημοκρατίας.  Η χαμηλή εμπιστοσύνη στο πολιτικό 
σύστημα, στους πολιτικούς ή στους θεσμούς του, υποδεικνύει ότι κάποιο ή κάποια από τα συστατικά του στοιχεία 
λειτουργεί αναποτελεσματικά, λειτουργεί εσφαλμένα. 

 Τι είναι η δικαιοσύνη;  Είναι το έσχατο καταφύγιο των πολιτών.  Και δυστυχώς, μια μεγάλη μερίδα των 
συμπολιτών μας αποφεύγει να προσφεύγει στη δικαιοσύνη, γιατί ακριβώς το νομικό σύστημα πάσχει.  Και είναι 
λογικό.  Εδώ και δεκαετίες γίνονται συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.  Εδώ και δεκαετίες γίνονται 
συζητήσεις για το τι πρέπει να αλλάξει, όμως τα πράματα έμεναν στάσιμα.  Αυτό δεν τιμά ούτε το σύστημά μας, 
δεν τιμά ούτε την κοινωνία μας, δεν τιμά ούτε και το κράτος.  Γιατί…  Τι αναμέναμε, να φτάσει στο απροχώρητο;  
Να προειδοποιεί το Ανώτατο Δικαστήριο ότι, αν συνεχίσουμε με την πεπατημένη, το σύστημα δικαιοσύνης θα 
χρεοκοπήσει.  Άρα λοιπόν, έπρεπε να κλαίουμεν επί ερειπίων;  Έπρεπε δηλαδή να φτάσουμε στο απροχώρητο, 
για να υπάρξει πολιτική βούληση να προχωρήσουμε τάχιστα σε αυτές τις τομές, αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αυτά 
που είναι προαπαιτούμενα σε άλλες σύγχρονες κοινωνίες; 

 Οι αδυναμίες, τα κοινά, οι αγκυλώσεις ήσαν και είναι έκδηλες.  Οι αδικαιολόγητες και μακροχρόνιες 
καθυστερήσεις, η χρήση ξεπερασμένων τεχνολογικών μέσων, κτιριακών εγκαταστάσεων, που πραγματικά δεν 
τιμούν μια χώρα στον εικοστό πρώτο αιώνα ούτε μπορούν οι λειτουργοί της δικαιοσύνης να δουλέψουν μέσα σε 
ανθρώπινο περιβάλλον, πόσω μάλλον όμως οι πολίτες, η ταλαιπωρία τους…  Και τι εικόνα δίνει το κράτος μας, 
ένα σύγχρονο κράτος, όπως εμείς θέλουμε να το θεωρούμε, όταν γινόμαστε ουσιαστικά περίγελο;  Όλα αυτά δεν 
έπρεπε να μας επροβλημάτιζαν;  Έπρεπε δηλαδή να φτάσουμε στην υστάτη, για να κάνουμε το επόμενο βήμα; 

 Είναι γεγονός ότι η σημερινή λειτουργία του δικαστικού συστήματος μπάζει και είναι προβληματική και το 
σύστημα οφείλει πάραυτα να διορθωθεί. 

 Βέβαια, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, θα πρέπει να υπάρχουν τα περιβόητα «checks and balances», αυτά 
που υπάρχουν σε άλλα κράτη.  Να υπάρχουν οι μηχανισμοί ελέγχου που να διασφαλίζουν την αρχή της 
αποτελεσματικής προστασίας ανεξάρτητα και αμερόληπτα και να θεμελιώνουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

 Επιπρόσθετα, λεν «είμαστε μια σύγχρονη χώρα».  Και πώς είναι δυνατό η Κύπρος να θέλει να προσελκύει 
ξένους επενδυτές, να προσελκύει ανθρώπους σοβαρούς που θέλουν να βοηθήσουν στην οικονομία, όταν για 
μια φιλονικία ή για μια αγωγή ή για διαδικασίες των οποίων πρέπει να επιληφθεί το δικαστήριο κάνουν έξι και 
εφτά και οχτώ χρόνια;  Γιατί να επιλέγουν την Κύπρο;  Προς τι; 

 Η βαθμίδα, όπως είπε ο πρόεδρος της επιτροπής πριν λίγο… Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια 
βαθμίδα, μια βαθμολογία.  Η Κυπριακή Δημοκρατία και το σύστημά της εδώ και χρόνια βρίσκονται στις τελευταίες 
θέσεις!  Μας τιμά; 
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 Υπάρχει η ποιότητα και δικαστών και λειτουργών της δικαιοσύνης και ανθρώπων που εμπλέκονται.  
Όμως, αυτό δεν είναι αρκετό.  Χρειάζεται να υπάρχει μια διαφάνεια, χρειάζεται κράτος δικαίου και οι δικαστικές 
αρχές να λειτουργούν με δημοκρατικό και αποτελεσματικό τρόπο.  Να υπάρχει κι έξωθεν καλή μαρτυρία. 

 Επιπρόσθετα, διερωτώνται οι πολίτες τι είδους δικαιοσύνη είναι τούτη, όταν ο πολίτης προσφεύγει 
ασκώντας τα δικά του δικαιώματα στη δικαιοσύνη και περιμένει να πάρει απόφαση ή απάντηση ή ετυμηγορία 
του δικαστηρίου μετά από έξι, εφτά ή οχτώ χρόνια.  Είναι δικαιοσύνη αυτή;  Δεν είναι ακόμη μια επιπρόσθετη 
κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, που εμφανίζονται καταρρακωμένοι στην αντίληψη του κόσμου, αλλά δυστυχώς 
και εκτός, στο εξωτερικό;  Και αυτό είναι επικίνδυνο. 

 Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν, είναι η ώρα που πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι θεσμοί αυτού του κράτους, 
το οποίο εμείς θέλουμε να θεωρούμε κανονικό, σύγχρονο κράτος -και ελπίζω έτσι να ’ναι- καλούμαστε να 
κερδίσουμε ένα στοίχημα.  Και το στοίχημα δε θα το κερδίσουμε για τους εαυτούς μας, θα το κερδίσουμε για τον 
τόπο μας, για το κράτος μας, για τον κάθε πολίτη.   

 Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν, η Δημοκρατική Παράταξη σε όλη αυτή τη διαδικασία, συνεργασία, είχε υποβάλει 
και στην Υπουργό Δικαιοσύνης και στους προηγούμενους υπουργούς, στον Γενικό Εισαγγελέα, τον νυν Γενικό 
Εισαγγελέα σειρά προτάσεων.  Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές όλες οι εισηγήσεις και 
οι προτάσεις, υπάρχουν και άλλα κόμματα, άλλες πολιτικές δυνάμεις που έχουν τη δική τους οπτική γωνία.  Έγινε 
μια σύνθεση.  Επιχειρήσαμε να βρούμε την κοινή συνισταμένη.  Ελπίζω αυτή η λογική να επικρατήσει και σε 
άλλους σημαντικούς τομείς αυτού του τόπου, γιατί η Κύπρος χρειάζεται αλλαγές, χρειάζεται μεταρρυθμίσεις, 
απαιτούνται τομές, χρειάζεται να κάνουμε το επόμενο βήμα. 

 Η Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία θα υπερψηφίσει την τροποποίηση του Συντάγματος, παρ’ όλο ότι 
είχαμε πάντοτε μια σταθερά που έλεγε ότι δύσκολα…  Δεν προσφέρεται το Σύνταγμα για μεγάλες αλλαγές, όμως 
δεν μπορούμε να λειτουργούμε με αυτό τον τρόπο, θα πρέπει να γίνει.  Το δίκαιο της ανάγκης μετά από τόσα 
πολλά χρόνια σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να εκλείψει.  Γι’ αυτό τον λόγο εμείς θα υπερψηφίσουμε αυτή την 
τροπολογία.  Και ελπίζω με τη σημερινή μέρα να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα σε αυτό που όλοι θέλουμε, τον 
εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης, αλλά και την εμπέδωση θεσμών που θα δίνουν την αίσθηση και στους πολίτες 
και στην κοινωνία και στο εξωτερικό ότι είμαστε ένα σύγχρονο κανονικό κράτος. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ πάρα πολύ, κύριε Καρογιάν. 

 Να συνεχίσουμε με την ΕΔΕΚ. 

 Κύριε Σιζόπουλε, πρόεδρε της ΕΔΕΚ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Πάρα πολύ σύντομα από τη θέση μου. 

 Να τονίσω ότι ακριβώς η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης είναι μια αναγκαιότητα, η οποία, έστω και με 
μεγάλη καθυστέρηση, τίθεται σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου προς ψήφιση. 

 Είναι κοινά παραδεκτό ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά την εκδίκαση υποθέσεων που 
βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης.  Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτή η καθυστέρηση αποβαίνει σε βάρος 
κυρίως των πολιτών και κυρίως πολιτών που προέρχονται από τις ευάλωτες και τις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. 

 Η απονομή της δικαιοσύνης θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι πρέπει να είναι άμεση και τυφλή, αν θέλουμε 
να ’μαστε σωστοί, που δυστυχώς δεν το έχουμε προσέξει σε όλες τις περιπτώσεις.  Και επειδή ακριβώς τέθηκε 
το ζήτημα ότι ψηφίσαμε, για να συσταθούν πάρα πολλά ειδικά δικαστήρια, όπως το ναυτοδικείο, όπως το 
οικογενειακό δικαστήριο, που το αναμένουμε, θα πω όμως ότι η πλειοψηφία αυτής της Βουλής δεν ψήφισε το 
πιο σημαντικό τμήμα, αυτό του ειδικού δικαστηρίου, που θα αφορά ακριβώς τη δυνατότητα προσφυγής των 
δανειοληπτών στις αυθαιρεσίες των τραπεζιτών, όσον αφορά τις άδικες εκποιήσεις και όσον αφορά τις άδικες 
υπερχρεώσεις, με αποτέλεσμα για ακόμα μία φορά να αφήσουμε τους δανειολήπτες, κυρίως αυτούς που 
προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, εντελώς απροστάτευτους. 

 Και αφού τίθεται το συγκεκριμένο ζήτημα, θα πούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση, πέραν του ότι 
καταψηφίστηκε, να μη συζητηθεί στις είκοσι δύο του περασμένου Απριλίου, από τον περασμένο Σεπτέμβριο είναι 
κατατεθειμένη από κοινού με το ΔΗΚΟ, για να ξανασυζητηθεί, και μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί καν για συζήτηση! 

 Και διερωτώμαι πραγματικά πού αποσκοπεί όλη αυτή η καθυστέρηση.  Εγώ κατανοώ πού αποσκοπεί η 
καθυστέρηση.  Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα τον Ιούνιο πώλησε δύο πακέτα 
μη εξυπηρετούμενων δανείων και τον Οκτώβριο πούλησε και το τρίτο και τελευταίο.  Και είναι προφανές ότι η 
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καθυστέρηση αυτή κατά κύριο λόγο θέλει να ευνοήσει ή ευνόησε τραπεζικά συστήματα. 

 Γι’ αυτό η παράκλησή μου είναι ότι, όπως και στην περίπτωση που θα συζητήσουμε το θέμα του 
νομοσχεδίου που έχει σχέση με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αφορά ακριβώς το θέμα της 
δυνατότητας πρόσβασης των εταιρειών αγοράς δανείων στα προσωπικά δεδομένα των δανειοληπτών και των 
εγγυητών, άμεσα θα πρέπει να ψηφιστεί και το ειδικό τμήμα του δικαστηρίου, των επαρχιακών δικαστηρίων, από 
τη στιγμή μάλιστα που έχουν ήδη διοριστεί δικαστές στα επαρχιακά δικαστήρια, για να αναλάβουν αυτή την 
υπόθεση, και υπήρχε και η σύμφωνη γνώμη του Ανωτάτου Δικαστηρίου.   

 Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, τονίζουμε ότι εμείς θα υπερψηφίσουμε την τροποποίηση του Συντάγματος, 
αλλά από εκεί και πέρα περιμένουμε άμεσες και δραστικές λύσεις στο θέμα το οποίο ανέφερα προηγουμένως. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ πάρα πολύ. 

 Και έναν ομιλητή έχει το ΕΛΑΜ, έτσι;  Τον κ. Ιωάννου. 

 Περιμένετε ή έχετε δύο;  Έναν ομιλητή έχετε; 

 Και από το ΔΗΚΟ βλέπω τρεις ομιλητές, οπόταν θέλετε να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Παπαδόπουλε, ή 
προτιμάτε να σας αφήσω στο τέλος;   

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κανένα πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ξεκινήσουμε με εσάς, για να μείνει ένας ομιλητής του ΕΛΑΜ, ένας του ΑΚΕΛ, ένας του ΔΗΣΥ, να 
καταλήξουμε και να ολοκληρώσετε τις παρεμβάσεις και να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή από τα μικρά κόμματα. 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Παπαδόπουλε. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Έντιμε κύριε Γενικέ Εισαγγελέα, 

 Έντιμη κυρία υπουργέ, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το Δημοκρατικό Κόμμα υποστηρίζει και θα υπερψηφίσει την προτεινόμενη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.  
Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της επιτροπής Νομικών, τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής 
Νομικών, ως επίσης φυσικά και την έντιμη κ. υπουργό για τη σημαντική δουλειά που έχει διεκπεραιωθεί, για να 
φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα.  Για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί -και δε θα τους 
επαναλάβω- συμφωνούμε και εμείς.  Απαιτείται η δημιουργία ενός δευτεροβάθμιου εφετείου πριν την τελεσίδικη 
απόφαση ενός τρίτου Ανώτατου Δικαστηρίου ή Συνταγματικού Δικαστηρίου για την καλύτερη απονομή της 
δικαιοσύνης.   

 Και επί ζητήματος αρχής φυσικά συμφωνούμε με τον διαχωρισμό του Συνταγματικού και του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος έλεγχος τόσο των δικαστών, για τους λόγους που έχει 
επεξηγηθεί, όσο φυσικά και για την καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, εξέταση 
συνταγματικών ζητημάτων. 

 Φυσικά, οφείλουμε να καταθέσουμε μία συγκεκριμένη νομική ανησυχία που αφορά την επίκληση του 
δικαίου της ανάγκης, για να επανέλθουμε στο καθεστώς που υπήρχε με το Σύνταγμα, καθώς οφείλουμε να 
υπενθυμίσουμε, κυρία Πρόεδρε, ότι μετά την Τουρκανταρσία και μετά την απόφαση «Ibrahim» είναι με το δίκαιο 
της ανάγκης που συνενώθηκαν στην ουσία τα δικαστήρια και λειτουργούσε το Ανώτατο Δικαστήριο ως 
Συνταγματικό Δικαστήριο.  Και οφείλουμε να καταθέσουμε την ανησυχία ότι ενδεχομένως αυτή η επαναφορά, 
επικαλούμενοι το δίκαιο της ανάγκης, για να υιοθετήσουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που εφαρμόστηκε τότε, 
ενδεχομένως να αξιοποιηθεί αρνητικά από την τουρκική πλευρά.   

 Όμως, κυρία Πρόεδρε, οφείλουμε να καταθέσουμε ενώπιον του λαού και κάποιες άλλες ανησυχίες.  Γιατί 
οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς για το τι ψηφίζουμε σήμερα.  Για τους λόγους που έχουν εξηγηθεί επί ζητήματος 
αρχής, φυσικά και συμφωνούμε με τη δημιουργία ενός εφετείου, με τον διαχωρισμό του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου.  Όμως, οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον λαό μας. 



2393 

 

 Το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυπριακής δικαιοσύνης δεν είναι οι προαγωγές των δικαστών ή ο έλεγχος 
των δικαστών.  Το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυπριακής δικαιοσύνης, όπως ελέχθη και προηγουμένως, είναι η 
τεράστια καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων.  Είμαστε οι τελευταίοι της Ευρώπης!  Αυτό που θα 
ψηφίσουμε σήμερα και τα νομοσχέδια που ενδεχομένως να ψηφίσει η ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα δε θα 
κάνουν απολύτως τίποτε, για να αντιμετωπίσουν αυτό το μεγαλύτερο της κυπριακής δικαιοσύνης.  Κατ’ ακρίβειαν, 
αυτά που θα ψηφίσουμε θα επιδεινώσουν το πρόβλημα της καθυστέρησης της εκδίκασης των υποθέσεων.  
Σκεφτείτε πάρα πολύ απλά πόσο επιπρόσθετο χρόνο θα χρειάζεται, για να ολοκληρωθεί μια δικαστική 
διαδικασία, όταν δε θα υπάρχει μόνο ένα δευτεροβάθμιο όργανο εξέτασης της υπόθεσης, αλλά θα υπάρχει 
δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο.  Σκεφτείτε τον κάθε κατηγορούμενο που θα αντιμετωπίζει ποινική υπόθεση και, 
πριν να προχωρήσει η υπόθεσή του, για να κερδίσει χρόνο ή για να κερδίσει εκείνα που πιστεύει ότι θα κερδίσει, 
κάθε κατηγορούμενος θα κάμνει αίτηση, προσφυγή, στο Συνταγματικό Δικαστήριο, γιατί θα ισχυρίζεται ότι 
παραβιάζονται τα συνταγματικά του δικαιώματα.  Το ίδιο και κάθε εναγόμενος που θα θέλει να καθυστερήσει η 
εκδίκαση της υπόθεσης εναντίον του.  Όλα αυτά τα επιπρόσθετα διαδικαστικά βήματα θα επαυξήσουν τον χρόνο 
εκδίκασης των υποθέσεων, δε θα τον μειώσουν.  Εάν δε γίνει κάτι άλλο δραματικό, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο 
πρόβλημα σε ό,τι αφορά την εκδίκαση των υποθέσεων από αυτό που έχουμε σήμερα.  Και οφείλουμε να 
τονίσουμε, κυρία Πρόεδρε, ότι το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι οι τέσσερις χιλιάδες υποθέσεις που εκκρεμούν 
αυτή τη στιγμή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 Το μεγάλο πρόβλημα στην Κύπρο είναι οι 50 000 υποθέσεις των επαρχιακών δικαστηρίων.  Τίποτε από 
ό,τι θα ψηφίσουμε σήμερα και την άλλη εβδομάδα δεν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα.  Τίποτε απολύτως!  Δεν 
κάνουμε απολύτως τίποτε γι’ αυτό το μεγάλο πρόβλημα.   

 Επομένως, ένα εύλογο ερώτημα των πολιτών είναι: «Καλά, γιατί ψηφίζετε, αφού αναγνωρίζετε ότι θα 
υπάρξει αυτό το τεράστιο πρόβλημα;».  Εξήγησα τους λόγους αρχής που πιστεύουμε ότι πρέπει να 
ακολουθήσουμε σε ό,τι αφορά τη δημιουργία Εφετείου και τον διαχωρισμό του Συνταγματικού Δικαστηρίου.  
Επιπρόσθετα όμως, ως Δημοκρατικό Κόμμα, αναγνωρίζουμε ότι μαζί με αυτές τις εισηγήσεις θα υπάρξει μία 
άλλη πάρα πολύ σημαντική αλλαγή σε ό,τι αφορά το νομικό καθεστώς σήμερα·  η τροπολογία μιας σημαντικής 
διάταξης του Συντάγματος, έτσι ώστε πλέον να εξετάζονται επί της ουσίας οι αποφάσεις των διοικητικών 
δικαστηρίων.   Να αντιμετωπίσουμε την τυπολατρία που αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται σε αποφάσεις του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, να υπάρχει καλύτερη λογοδοσία επί της ουσίας για τις αποφάσεις της κυβέρνησης, της 
διοίκησης.  Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος.   

 Ο δεύτερος σημαντικός λόγος που υπερψηφίζουμε αυτές τις συνταγματικές ρυθμίσεις είναι επειδή έχουν 
γίνει αποδεκτές εισηγήσεις και προτάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις που 
απαιτούνται για τη βελτίωση της κατάστασης των επαρχιακών δικαστηρίων.  Η έντιμη κυρία υπουργός έχει 
αποδεχθεί αυτές τις εισηγήσεις με επιστολή της που έχει αποστείλει στο Δημοκρατικό Κόμμα στις 5 Ιουλίου 2022, 
με τις οποίες ακριβώς έχει δεχθεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός δικαστηρίου επίλυσης 
μικροδιαφορών.  Το 80% των υποθέσεων των επαρχιακών δικαστηρίων είναι τέτοιες μικροδιαφορές.  Γιατί να μη 
γίνει ένα ειδικό δικαστήριο εκδίκασης αυτών των υποθέσεων χωρίς δικηγόρους, χωρίς δικόγραφα με άμεση 
έκδοση απόφασης από την έδρα, για να μπορεί ο κόσμος να λαμβάνει τις αποφάσεις του χωρίς καθυστέρηση.  
Επιπρόσθετα, έχουν γίνει αποδεκτές οι εισηγήσεις μας για διαδικτυακές ακροάσεις, για την ηλεκτρονική 
καταχώριση δικογράφων, για την ενίσχυση του θεσμού της διαιτησίας και πολλά άλλα.   

 Πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα υλοποιηθούν;   Δε γνωρίζω, κυρία Πρόεδρε.  Έχουμε αποδεχθεί την καλή 
διάθεση και πρόθεση της κ. υπουργού να προωθήσει αυτές τις εισηγήσεις.  Θα αναμένουμε να δούμε…  Μακάρι 
να προχωρήσουν, γιατί πιστεύουμε ότι αυτές οι εισηγήσεις είναι που θα βοηθήσουν τον απλό κόσμο.  Εάν δεν 
προχωρήσουν, η δική μας υπόσχεση προς τον κυπριακό λαό είναι ότι σε οκτώ μήνες, εάν τιμήσει ο λαός με την 
ψήφο του τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η δική του διακυβέρνηση ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάμει θα είναι 
να προωθήσει αυτές ακριβώς τις εισηγήσεις:  Δημιουργία δικαστηρίου μικροδιαφορών, δημιουργία δικαστηρίου 
για τους δανειολήπτες και όλα τα άλλα που έχω αναφέρει, για να υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη στην Κύπρο. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε. 

 Τώρα έχετε ακόμα δύο ομιλητές από το Δημοκρατικό Κόμμα.  Για να μη βάλουμε όμως συνεχόμενα τους 
ομιλητές και ομιλήτριες από το Δημοκρατικό Κόμμα, θα μας βοηθήσει η κ. Ατταλίδου, η οποία, ωσότου 
ετοιμαστεί…  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Εντάξει, είμαι έτοιμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Είστε έτοιμη;   

 Ωραία. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Ναι, ναι.  

 Ο ελληνικός πολιτισμός και ο ρωμαϊκός είναι οι βάσεις για αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως δυτικό 
πολιτισμό.  Η εδραίωσή τους είναι το αίτημα για δικαιοσύνη που είχαν οι λαοί αυτοί.  Σήμερα δικαιοσύνη σημαίνει 
ισονομία, ανθρώπινα δικαιώματα, ατομικές ελευθερίες για όλους και δημοκρατικό πολίτευμα.   

 Δυστυχώς, τις προηγούμενες δεκαετίες, και στον τόπο μας, πήραμε τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία ως 
δεδομένο και γι’ αυτό και δεν ήταν στο επίκεντρο της κοινωνίας και δεν αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης, 
αναζήτησης και βελτίωσης.  Ίσως γι’ αυτό φτάσαμε στη σημερινή κρίση αξιών, στην άνοδο του λαϊκισμού, της 
παραπληροφόρησης, της απαξίωσης της πολιτικής διαδικασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της 
δημοκρατίας.  

 Συνεπώς, το ζητούμενο είναι να έχουμε επιτέλους αποτελεσματικό κράτος δικαίου, όπου η δικαιοσύνη θα 
σημαίνει πολιτική ισότητα και δημοκρατία με την έννοια της κοινωνικής συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων 
και στη θέσπιση των νόμων, αλλά και στον έλεγχο της ίδιας της εξουσίας.  Σήμερα γίνεται ένα μεγάλο βήμα για 
τον εκσυγχρονισμό ενός από τους πυλώνες του κράτους δικαίου που αποτελεί απαίτηση των πολιτών και των 
οργανωμένων συνόλων της κοινωνίας, αφού ο μέσος όρος που απαιτείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να 
υπάρξει τελεσιδικία σε μια υπόθεση, είναι οκτώ μήνες, ενώ στην Κύπρο χρειάζεται πέραν των ογδόντα μηνών.  
Δικαιοσύνη που καθυστερεί δεν είναι δικαιοσύνη και χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει κράτος δικαίου.  Η κατάσταση 
φυσικά αυτή εξηγείται, αφού η Κύπρος κατατάσσεται τελευταία σε ό,τι αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ που ξοδεύεται 
για τη λειτουργία των δικαστηρίων με 0,12%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 0,32%, σχεδόν τριπλάσιος.  
Επίσης, η Κύπρος σε ό,τι αφορά τον δείκτη του αριθμού δικαστών ανά εκατό χιλιάδες κατοίκους διαθέτει δώδεκα 
δικαστές την ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος ανέρχεται σε είκοσι.  Γι’ αυτό πέρα από τη 
μεταρρύθμιση χρειάζεται και η οικονομική στήριξη, η εξειδίκευση των δικαστών και η εισαγωγή της τεχνολογίας, 
για να έχουμε τη δικαιοσύνη που αρμόζει σε ένα ευρωπαϊκό κράτος και που μας αξίζει.   

 Σήμερα εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας για τη δουλειά που έγινε στην επιτροπή Νομικών υπό την 
προεδρία του κ. Τορναρίτη και τη θετική συμβολή της Υπουργού Δικαιοσύνης της κ. Δράκου, την οποία 
ευχαριστούμε πολύ, γι’ αυτό ψηφίζουμε το νομοσχέδιο, γιατί στόχος μας είναι η ισονομία των πολιτών που έχει 
νόημα μόνο με την έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ατταλίδου. 

 Και θα μου επιτρέψετε τώρα να δώσω τον λόγο στον κ. Λεωνίδου, από το Δημοκρατικό Κόμμα, για να 
μπορέσουμε στη συνέχεια να μείνει ένας ομιλητής από το Δημοκρατικό Κόμμα και να κλείσουμε τον κύκλο της 
συζήτησης.   

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Έχετε δεκατρία λεπτά.  Χρησιμοποίησε οκτώ ο κ. Παπαδόπουλος και πρέπει να αφήσετε και κάποια λεπτά 
για την κ. Ερωτοκρίτου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Θα προσπαθήσω να είμαι στον χρόνο. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Έντιμε κύριε Γενικέ Εισαγγελέα,  

 Έντιμη κυρία υπουργέ,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων, διαφωνιών και ενστάσεων τόσο σε πολιτικό όσο και σε νομικό 
επίπεδο βρίσκεται σήμερα ενώπιον της ολομέλειας για ψήφιση η τροποποίηση του Συντάγματος, η οποία, μαζί 
με τα άλλα δυο νομοσχέδια που θα τεθούν προς ψήφιση την ερχόμενη βδομάδα, καθορίζει το περιεχόμενο της 
δικαστικής μεταρρύθμισης.  



2395 

 

 Είναι κοινή διαπίστωση ότι το δικαστικό σύστημα στην Κύπρο χρειάζεται σημαντικές διαρθρωτικές 
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που αφορούν από τη μία την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της 
καθυστέρησης στην εκδίκαση των υποθέσεων και από την άλλη την ποιότητα στην απονομή της δικαιοσύνης. 

 Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν τα προβλήματα που υπάρχουν και αφουγκραζόμενοι την απαίτηση της 
κοινωνίας, προχωρήσαμε στην καταγραφή όλων των παρατηρήσεων διεθνών οργανισμών, οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανεξάρτητων θεσμών και συμμετείχαμε σε μια μεγάλη συζήτηση όλων των θεμάτων 
με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 

 Είναι γεγονός ότι σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος, που είναι ιδιαίτερα ενταγμένο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ο σεβασμός της αρχής του κράτους δικαίου είναι ουσιώδους σημασίας για το ίδιο το κράτος, αλλά και 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Το κράτος δικαίου αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί επίσης βασική προϋπόθεση 
για την προστασία των άλλων θεμελιωδών αξιών της Ένωσης. 

 Ο πυρήνας του κράτους δικαίου, όπως η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζει, είναι η 
αποτελεσματική δικαστική προστασία, η οποία απαιτεί την ανεξαρτησία, την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. 

 Αυτές τις μέρες καλούμαστε να αποφασίσουμε κατά πόσο θα οδηγήσουμε τη δικαστική εξουσία του τόπου 
μας σε μια μεταρρύθμιση η οποία θα επιτελεί τον βασικό της σκοπό που είναι η δίκαιη και έγκαιρη απονομή της 
δικαιοσύνης και να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί ως εγγυητής των ατομικών δικαιωμάτων και θεματοφύλακας 
τήρησης του Συντάγματος. 

 Υπάρχει ευτυχώς από όλους η πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να υποβληθεί σε σημαντικές 
αλλαγές και σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, με επιδιωκόμενους στόχους την ουσιαστική βελτίωση των 
απαράδεκτων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων, αλλά και στην 
ενίσχυση του συστήματος με στόχο την πλήρη κατοχύρωση της αρχής του κράτους δικαίου. 

 Το Δημοκρατικό Κόμμα όλα τα προηγούμενα χρόνια συνεργάστηκε εποικοδομητικά με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Εισαγγελία, Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά και με το 
Ανώτατο Δικαστήριο, στον βαθμό βεβαίως που επιτρέπεται και επιβάλλεται. 

 Με γνώμονα το καλό της δικαιοσύνης πετύχαμε να ενσωματώσουμε αρκετές προτάσεις μας, έτσι που να 
διαμορφωθεί ένα -κατά την άποψή μας- ορθολογιστικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να θέτει τα θεμέλια της 
εφαρμογής, όπως έχω αναφέρει, του κράτους δικαίου, αλλά και να ανακόπτει την ολοκληρωτική κατάρρευση του 
δικαστικού συστήματος στην Κύπρο.  Αυτό επιτυγχάνεται με την ψήφιση της σημερινής τροποποίησης του 
Συντάγματος, η οποία ουσιαστικά διαχωρίζει το Ανώτατο Δικαστήριο σε Ανώτατο Συνταγματικό και Ανώτατο 
Δικαστήριο με τη δημιουργία Εφετείου, νέου Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.  

 Με τον τρόπο αυτό καθιερώνεται, όπως έχει λεχθεί και προηγουμένως, ο αυτοέλεγχος των δικαστών, η 
συμμετοχή δικηγόρων στους διορισμούς και στις προαγωγές δικαστών, ελέγχεται η νομιμότητα των διορισμών -
υπήρχε παντελής απουσία συστήματος διαδικασίας και στις προαγωγές- στα δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια 
δικαστήρια μέσω προσφυγών στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. 

 Το νέο σύστημα που θα διαμορφωθεί θα εκσυγχρονίσει τη δικαιοσύνη και θα διασφαλίσει τον 
αποτελεσματικό έλεγχο και την προστασία των ατομικών συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στο 
επίπεδο του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, όπως συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. 

 Δυστυχώς, η δικαστική μεταρρύθμιση, όπως αποτυπώνεται στις διατάξεις των τριών νομοσχεδίων, δεν 
επιλύει όλα τα προβλήματα της δικαιοσύνης ούτε παρεμβαίνει στη λειτουργία των κατώτερων δικαστηρίων και 
ούτε δίνει άμεσες λύσεις ή καθορίζει τομείς αντιμετώπισης των απαράδεκτων καθυστερήσεων εκδίκασης 
υποθέσεων στα πρωτόδικα δικαστήρια.  

 Το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως έχει αναφέρει και ο πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος πριν από λίγο, 
ύστερα από συζήτηση στην κοινοβουλευτική του ομάδα, απέστειλε επιστολή στην έντιμη Υπουργό Δικαιοσύνης 
με την οποία επιστολή καταθέσαμε μια σειρά από ζητήματα που θεωρούσαμε ότι θα συμβάλουν στην εύρυθμη 
λειτουργία του δικαστικού συστήματος και τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στις προτεινόμενες ρυθμίσεις της 
κυβέρνησης.  

 Συγκεκριμένα, επικεντρωθήκαμε σε τρεις άξονες:  Πρώτον, στην εύρυθμη λειτουργία των επαρχιακών 
δικαστηρίων.  Δεύτερον, στην επέκταση της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων και σε άλλα είδη 
διοικητικών διαφορών ουσίας.  Τρίτον, στη θέσπιση νομοθεσίας που αφορά στη μη συμμόρφωση των 
διοικητικών οργάνων με τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων. 

 Δε θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες στα θέματα της εύρυθμης λειτουργίας των επαρχιακών δικαστηρίων, 
γιατί έχει αναφερθεί ο πρόεδρος πριν από λίγο, όμως έχουμε εισηγηθεί και κάποια ζητήματα που έχουν άμεση 
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σχέση με τον τρόπο που λειτουργούν και την έκταση της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων και εδώ θα 
σταθώ λίγο περισσότερο, καθότι και η τροπολογία μας αναφέρεται σε αυτό το ειδικό ζήτημα. 

 Σήμερα η αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων περιορίζεται σε υποθέσεις ουσίας, εκτός βέβαια από 
την ακυρωτική διαδικασία για έλεγχο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και αναφέρεται, αφορά σε 
φορολογικά ζητήματα και σε διαφορές επί θεμάτων διεθνούς προστασίας.  Δηλαδή, για τους αιτητές πολιτικού 
ασύλου, εάν θέλει να κάνει προσφυγή, θα εξεταστεί και η ουσία της υπόθεσης, όχι μόνο η νομιμότητα, αλλά και 
η ουσία. 

 Είναι η άποψή μας ότι η ρύθμιση αυτή θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της απονομής της 
δικαιοσύνης, στην άρση των καθυστερήσεων και στην επιτάχυνση όλων των διαδικασιών. 

 Εισηγούμαστε ακόμα όπως εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου ολοκληρωθεί και ψηφισθεί η 
νομοθεσία που αφορά τη μη συμμόρφωση των διοικητικών οργάνων με τις αποφάσεις του Διοικητικού 
Δικαστηρίου, θέμα το οποίο συζητείται και ενώπιον της επιτροπής Νομικών.  

 Για τις πλείστες εισηγήσεις μας, αλήθεια, με ειλικρίνεια θέλω να διαβεβαιώσω το σώμα ότι είχαμε μια 
άριστη συνεργασία και επικοινωνία τόσο με την έντιμη Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, την κ. Στέφη 
Δράκου, όσο και με τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κ. Γιώργο Σαββίδη, με τους οποίους 
συζητήσαμε όλους τους προβληματισμούς που αναφέρονται τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο δίκαιο και 
πραγματικά βρήκαμε μεγάλη ανταπόκριση, με αποτέλεσμα σήμερα να νιώθουμε ασφαλείς ότι θα προχωρήσουν 
και οι επόμενες, αν θέλετε, διαβεβαιώσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν νομοθεσίες σε πάρα πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα, και θα είμαστε εδώ να τις συζητάμε, για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το όλο ζήτημα 
της μεταρρύθμισης. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είναι αλήθεια ότι η μεταρρύθμιση των δικαστηρίων είναι ιδιαίτερα δύσκολο και σοβαρό εγχείρημα.  Έχουν 
ακουστεί αρκετές απόψεις και διαφωνίες για τον διαχωρισμό, ειδικότερα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και στην 
επάνοδο ουσιαστικά στις πριν από το 1964 πρόνοιες του Συντάγματος. 

 Ιδιαίτερα, έχουν ακουστεί ισχυρισμοί ότι με τον διαχωρισμό θα καταστραφεί το δίκαιο της ανάγκης και θα 
εξανεμιστεί η βαρύτητα και το κύρος της απόφασης «Ibrahim».  Εμείς θεωρούμε ότι μέχρι την επίλυση του 
Κυπριακού το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης θα αποτελεί και θα συνεχίζει να αποτελεί βασική αρχή του 
Συντάγματος και του συνταγματικού μας δικαίου. 

 Κατά την άποψή μας, η έλλειψη ειδικού Συνταγματικού Δικαστηρίου στην Κύπρο και οι αδυναμίες, κύριε 
Κουλία, του υφιστάμενου Δικαστικού Συμβουλίου δε συνέβαλαν στην ενίσχυση και στον βαθμό που θα έπρεπε 
της διασφάλισης των συνταγματικών και ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών που προβλέπονται από το ίδιο 
το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και που είναι κατοχυρωμένα από την ΕΣΔΑ. 

 Δεν μπορεί, βεβαίως, κανένας να μη συμφωνήσει και με τις διαπιστώσεις του διακεκριμένου νομικού κ. 
Πόλυ Πολυβίου, που πηγάζουν από το βιβλίο του «Διοίκηση και Δικαιοσύνη».  Επισημάνσεις που αναφέρονται 
στα κενά τόσο της νομοθεσίας όσο και της ερμηνείας των συνταγματικών διατάξεων περί του τρόπου και της 
έκτασης λειτουργίας ορισμένων διοικητικών οργάνων του κράτους, όπως η ΕΠΑ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
και ο ΟΑΥ, προσθέτω εγώ, η λειτουργία των οποίων, όπως έχει διαμορφωθεί, δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 
6.1 της ΕΣΔΑ ούτε και με το άρθρο 30.2 του Συντάγματός μας, παραβιάζοντας προφανώς τη θεμελιώδη αρχή 
για δίκαιη δίκη από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο.  

 Αυτά τα κενά, τα οποία είναι πολλά, δεν επιχείρησε κανένας μέχρι σήμερα να τα επιλύσει σε πρακτικό 
επίπεδο.  Η ΕΠΑ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν είναι σήμερα που έχουν δημιουργηθεί, έχει αρκετά χρόνια.  
Κανένας όμως δεν ετόλμησεν να αγγίξει τα όρια της εξουσίας αυτών των οργάνων όπως και άλλων νομοθετικών 
θεσμών. 

 Δώστε μου τρία λεπτά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, κυρία Πρόεδρε, το σημείο.  Θα μου τα εκχωρήσει ο κ. 
Τορναρίτης από τη δική του ομιλία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συνεχίστε, κύριε Λεωνίδου. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νίκο Τορναρίτη) 

 Όχι, όχι, μη διακόπτετε! 

 Συνεχίστε, απλώς δε θα μείνει χρόνος για την κ. Ερωτοκρίτου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ. 
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 Με τη λειτουργία λοιπόν ξεχωριστού Συνταγματικού Δικαστηρίου και την επέκταση των αρμοδιοτήτων του 
Διοικητικού Δικαστηρίου σε διαφορές ουσίας, τέτοιου είδους ζητήματα, όπως αυτά που έχω αναφέρει 
προηγουμένως, αναμφίβολα θα αποτελέσουν θέματα προς επίλυση. 

 Θα αναφερθώ ένα λεπτό στην τροπολογία που καταθέσαμε και βρίσκεται σήμερα ενώπιον της ολομέλειας, 
η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ με τον αγαπητό συνάδελφο κ. Κωστή Ευσταθίου, ο οποίος είναι πολύ καλός 
γνώστης του δημοσίου δικαίου, αλλά και με τους εκλεκτούς συναδέλφους Άριστο Δαμιανού και τον πρόεδρο της 
επιτροπής, τον οποίο να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω για τη στάση, τη συνολική του στάση απέναντι στα 
μέλη της επιτροπής και γενικότερα στη διαδικασία, για να φτάσουμε μέχρι εδώ.  Ήταν η στάση του πάρα πολύ 
εποικοδομητική, όπως και των άλλων συναδέλφων της επιτροπής.  Θεωρούμε ότι με την ψήφιση αυτής της 
τροπολογίας θα οδηγήσουμε τα πράγματα με μεγάλα άλματα στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της 
δημοκρατικής αρχής. 

 Θέλω να εκφράσω κι εγώ τις θερμές μου ευχαριστίες και να υπομνήσω τη σημαντική συμβολή των τριών 
προγενέστερων υπουργών, του προηγούμενου προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του κ. Δώρου 
Ιωαννίδη, του Χρίστου του Κληρίδη, του νυν προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, των μελών της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος που με στήριξαν σε όλη αυτή την προσπάθεια, του 
προέδρου και ιδιαίτερα της Χριστιάνας, που είναι μέλος της επιτροπής, αλλά και πάλι θέλω να τονίσω τη 
σημαντική συμβολή της κ. υπουργού, του Γενικού Εισαγγελέα, των συνεργατών τους και των συνεργατών τους 
στο υπουργείο και των συνεργατών μας στη Βουλή. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Λεωνίδου. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Τρυφωνίδης. 

 Ή δε θέλετε να μιλήσετε, κύριε Τρυφωνίδη; 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Αλέκο Τρυφωνίδη) 

 Βεβαίως, ελάτε, ελάτε στο βήμα! 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κύριε Γενικέ Εισαγγελέα, 

 Κυρία υπουργέ, 

 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Μια σύγχρονη, γερασμένη, δυσκίνητη και εσωστρεφής δικαιοσύνη βασανίζει την κυπριακή νομική και 
δικαστική πραγματικότητα, αλλά και την κυπριακή κοινωνία. 

 Όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει μια τεράστια δυσκολία στην απονομή της δικαιοσύνης και μια τεράστια 
χρονοκαθυστέρηση, που εκθέτει τον τόπο μας και ως κοινωνία και ως κράτος. 

 Με τη σημερινή αλλαγή του Συντάγματος και τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια γίνεται η αρχή για μια 
γρήγορη, διαφανή, αλλά και ποιοτική δικαιοσύνη, που θα αρχίσει να εμπνέει εμπιστοσύνη στην κυπριακή 
κοινωνία. 

 Σε συνέχεια της ομιλίας του προέδρου μας, θα συνεχίσω από εκεί που τέλειωσε για το τι πρέπει να γίνει 
από εδώ και πέρα, ψηφίζοντας τόσο την αλλαγή του Συντάγματος, αλλά και τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια. 

 Επιβάλλεται η δημιουργία των ειδικών δικαστηρίων για εκδίκαση των οικονομικών διαφορών μεταξύ των 
πολιτών, αλλά και των τραπεζών.  Όλοι ξέρετε πόσο ταλανίζει αυτό το θέμα με τις διαφορές που υπάρχουν με 
τους Κυπρίους πολίτες που έχουν δανειστεί, τον σφαγιασμό που γίνεται από τις τράπεζες και τις εταιρείες 
διαχείρισης δανείων, τα δυσβάσταχτα επιτόκια, τις τιμωρητικές, αν θέλετε, επιβαρύνσεις και άλλα πολλά, αλλά 
την ίδια ώρα δεν μπορεί ο Κύπριος πολίτης να αποταθεί σε ειδικό δικαστήριο, για να βρει το δίκαιό του. 

 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δημιουργηθούν... Τα ειδικά δικαστήρια θα πρέπει να εκδικάζουν 
μικροϋποθέσεις κάτω των €10.000 με συνοπτικές ακροαματικές διαδικασίες.  Διαιτητικά δικαστήρια, τα οποία θα 
εκδικάζουν υποθέσεις κάτω των €10.000 εντός έξι μηνών, στα οποία θα διορίζονται και δικηγόροι με δωδεκαετή 
πείρα για άμεση εκδίκαση των υποθέσεων.  Εκδίκαση αυτόφωρων αδικημάτων μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες. 

 Στις υποθέσεις τραπεζικής φύσεως οποιασδήποτε μορφής να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή της 
Κεντρικής Τράπεζας είτε υπό καθεστώς ειδικού συμβούλου του δικαστηρίου είτε ακόμα και του τριτοδικείου.  Με 
τον τρόπο αυτό η εκδίκαση των υποθέσεων θα είναι ακριβοδίκαιη και θα εμπνέει εμπιστοσύνη στην κοινωνία. 
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 Η μείωση των χαρτοσήμων είναι απόλυτα επιβεβλημένη, αφού αποτελούν τροχοπέδη για τον πολίτη, για 
να διεκδικήσει τα δίκαιά του. 

 Στον τομέα του οικογενειακού δικαστηρίου απαιτείται άμεση υιοθέτηση απλουστευμένων διαδικασιών, 
κυρίως στα θέματα του συναινετικού διαζυγίου χωρίς ακρόαση ενώπιον κοινού.  Είναι τόσο αναχρονιστικό το 
σύστημα που ισχύει και ουσιαστικά καταπατεί κάθε έννοια προσωπικών δεδομένων και καταντά διαδικασία 
χλευασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

 Η αριθμοποίηση των υποθέσεων, για να γνωρίζει ο πολίτης ποια είναι η σειρά του στη συγκεκριμένη 
ημερομηνία και ακριβή ώρα.  Απαγόρευση εκδίκασης υποθέσεων από δικαστές που συνδέονται άμεσα σε πρώτο 
ή δεύτερο βαθμό συγγένειας με τράπεζες ή έναν εκ των αντιδίκων.  Δικαίωμα επιλογής διαμεσολαβητού από 
τους διαδίκους.  Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.  
Με την παρούσα νομοθεσία, αν κάποιος πολίτης δεν πληρώσει τα οφειλόμενα προς το κράτος, απλά φυλακίζεται, 
με συνέπεια το κράτος να μην εισπράττει τίποτα και επιπλέον η πολιτεία να επιβαρύνεται τα έξοδα. 

 Και όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορούμε να πετύχουμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα με τον 
εξής απλούστατο τρόπο.  Στο δικαστήριο, που εκδίδει οποιοδήποτε ποσό με διάταγμα αποπληρωμής με μηνιαίες 
δόσεις, τώρα ισχύει μόνο για συνολικές οφειλές μέχρι €6.000.  Το memo, το εμπόδιο στα περιουσιακά στοιχεία 
του ποσού οφειλής.  Φυλάκιση για χρέη στην κατοικία με χρήση βραχιολιού, ώστε να εργάζεται και να συνεισφέρει 
στην οφειλή του.  Δυνατότητα εκ συμφώνου απόφασης μεταξύ εισαγγελίας και κατηγορούμενου για την ποινή. 

 Θα υπάρξει, με όλα αυτά, οικονομία δικαστικού χρόνου.  Κίνητρο για διαλεύκανση άλλων αδικημάτων, 
ίσως και σοβαρότερων.  Άμεση διεκπεραίωση ανακριτικού έργου και δικαστικής διαδικασίας. 

 Κύρια Πρόεδρε, 

 Κύριε Γενικέ Εισαγγελέα, 

 Κυρία υπουργέ, 

 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε ένα πράγμα που αποτελεί ντροπή για όλους μας, για το δικαστικό σώμα, 
για τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, για όλο το κυπριακό κράτος, την κατάσταση των επαρχιακών δικαστηρίων 
Λευκωσίας, που και εσείς ομολογουμένως τη διαπιστώνετε.  Παίρνονται κάποια μέτρα για καλυτέρευση της 
κατάστασης, όμως δεν μπορεί η πρωτεύουσα να μείνει χωρίς καινούρια υποδομή των δικαστηρίων Λευκωσίας, 
που να υπάρχει ο στοιχειώδης σεβασμός και να παρέχουμε τα ελάχιστα στους δικαστικούς λειτουργούς, αλλά 
και στους πολίτες που πηγαίνουν καθημερινά.  Η ποινή που έχει αναλυθεί και ο Γενικός Ελεγκτής προσπάθησε 
να μειώσει την ποινή στο ήμισυ, όλα αυτά είναι χρονοβόρες διαδικασίες.  Πρέπει να βρούμε άμεσους τρόπους 
και κάποτε πρέπει να αποφασίζομε και για λόγους εθνικού δημοσίου συμφέροντος οι διαδικασίες μας να είναι 
πιο κινητικές, ούτως ώστε να παρέχουμε όλα τα αναγκαία που πρέπει να παρέχουμε.  Και πιστεύω, κύριε 
υπουργέ, κύριε γενικέ, θα κινείστε και θα κινηθείτε καλύτερα, ούτως ώστε να έχομε νέα επαρχιακά δικαστήρια 
στην πρωτεύουσα, για να φύγει αυτή η ντροπή από όλους μας. 

 Ευχαριστώ όλους και, όπως είπε και ο πρόεδρος της παράταξης, θα υπερψηφίσομε τη συνταγματική 
μεταρρύθμιση, καθώς και τα νομοσχέδια και τις τροπολογίες που προτείνονται από τους συναδέλφους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρυφωνίδη.   

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κωστής Ευσταθίου από την ΕΔΕΚ. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Καταρχάς, να καλωσορίσω με ευχαρίστηση και την Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Γενικό Εισαγγελέα, των 
οποίων η συμβολή στη διαμόρφωση των τελικών κειμένων ήταν όντως καταλυτική και τους ευχαριστώ.   

 Έχω ακούσει την ομιλία του προέδρου της επιτροπής Νομικών, του αγαπητού μου Νίκου Τορναρίτη, με 
την οποία συμφωνώ.  Και με την ευκαιρία θα ήθελα και αυτού να του δώσω τα εύσημα και για τη δουλειά που 
κάνει, αλλά και για τον τρόπο που έχει να μας πείθει πολλές φορές να προχωρούμε με συναίνεση, προκειμένου 
να καταλήξουμε σε έναν στόχο, όταν ο στόχος αυτός είναι και απαραίτητος αλλά και αναγκαίος.  Θα συγχαρώ 
οπωσδήποτε και τους συναδέλφους μου και θα προχωρήσω στην ομιλία  μου με μία μικρή ένσταση σ’ αυτά τα 
οποία έχουμε ακούσει.   

 Δε θεωρώ ότι θα λύσουν τα προβλήματα της δικαιοσύνης τα νομοσχέδια και οι νόμοι που θα ψηφίσουμε.  
Έχει απόλυτο δίκαιο και ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος, αλλά και η πρακτική και η κατάσταση, όπως έχει…  Και θα 
εξηγήσω τους λόγους αμέσως μετά.  Με τον προτεινόμενο νόμο, ο οποίος τροποποιεί ουσιαστικά το Σύνταγμα, 
επιτυγχάνουμε τον διπλό, τον διάχυτο και τον συγκεντρωτικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, κάτι το 
οποίο είναι απαραίτητο και απόδειξη ότι ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία.  Τα δύο δικαστήρια, τα οποία είναι 
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απαραίτητα, προβλέπονται εξάλλου στο Σύνταγμα του 1960.  Το γεγονός ότι συγκεντρώθηκαν όλες οι εξουσίες 
και των δύο δικαστηρίων σε ένα δικαστήριο είναι αυτό το οποίο έχει περιγράψει ο κ. Θεοπέμπτου, είναι πολύ…  
Ήταν ένας από τους λόγους της αδυναμίας της δικαιοσύνης στην Κύπρο.  Όπου υπάρχει συγκέντρωση, 
υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε οποιοδήποτε όργανο, και αν αυτό είναι δικαστικό ή είναι διοικητικό, εκεί υπάρχει 
πρόβλημα, είτε πρόβλημα κατάχρησης είτε πρόβλημα εσφαλμένης, πολλές φορές, άσκησης της δικαιοδοσίας.   

 Το Σύνταγμα του 1960, αν και δοτό, απαράδεκτο, το οποίο δόθηκε, επιβλήθηκε ουσιαστικά, στον κυπριακό 
λαό, είναι το σωσίβιό μας και είναι η βάρκα μέσα στην οποία προχωρούμε μέσα στον ωκεανό αυτό που 
ονομάζεται διεθνής πολιτική.  Μπάζει, έχει τις τρύπες του, βάζει νερά, αλλά είναι το μόνο το οποίο μας έμεινε, 
διότι αλλιώτικα, χωρίς αυτή τη βάρκα τη σωσίβια, θα βουλιάξουμε και θα πάμε και εμείς στα βάραθρα και θα 
εξαφανιστούμε ως λαός, όπως πολλοί λαοί έχουν εξαφανιστεί στο διάβα της ιστορίας.   

 Επομένως, με τον προτεινόμενο νόμο, με τη ρύθμιση, προσπαθούμε να επανέλθουμε στη συνταγματική 
τάξη, όσο μπορούμε, του 1960.  Το δίκαιο της ανάγκης, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι ουσιαστικό δίκαιο.  
Είναι το μέσο.  Είναι το μέσο μέσα από το οποίο λειτουργούν και τα συνταγματικά και τα δικαστικά και τα 
διοικητικά όργανα, ακόμα και αυτή η Βουλή.  Δεν είναι επομένως ουσιαστική διάταξη δικαίου.  Είναι το μέσο, είναι 
ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το κράτος.  Επομένως, με το να ξαναπάμε πίσω στο Ανώτατο Συνταγματικό 
Δικαστήριο, δεν κινδυνεύει το κράτος μας από τη μη εξασφάλιση του δικαίου της ανάγκης.   

 Θέλω να πω όμως κάποια πράγματα τα οποία ελλοχεύουν και σήμερα.  Σήμερα τα δικαστήριά μας δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν στο καθήκον τους και στο έργο τους για πάρα πολλούς λόγους.  Ένας απ’ αυτούς 
είναι η υπερσυγκέντρωση.  Ας δούμε έναν επαρχιακό δικαστή.  Ο επαρχιακός δικαστής σήμερα, σε οποιαδήποτε 
πόλη, είναι και ειρηνοδίκης και πταισματοδίκης, είναι και δικαστής παραπομπών απαλλοτρίωσης, είναι και 
δικαστής ενταλμάτων, είναι και δικαστής διαχειρίσεων και διαθηκών και προχωρεί στην έκδοση διαταγμάτων και 
προχωρεί και στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης ή έρευνας.  Όλα αυτά μπορούσαν να αποφεύγονται και είναι 
γι’ αυτό οι προτάσεις της ΕΔΕΚ οι οποίες κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί και τις οποίες θα παρουσιάσουμε εκ 
νέου μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου.  Αυτό το οποίο χαιρετίζουμε είναι η αποδοχή από μέρους της 
υπουργού της θέσης για τα δικαστήρια μικρών διαφορών.  Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή η πρόταση ξεκίνησε 
πριν πολλά χρόνια, όταν η ΕΔΕΚ διαμόρφωσε μαζί με τον Γιώργο τον Λιλλήκα το πρόγραμμα διακυβέρνησης 
του Γιώργου Λιλλήκα στις προεδρικές εκλογές.  Ήταν τότε που είχαμε προτείνει, και προτείνουμε έκτοτε βεβαίως, 
τα δικαστήρια μικρών διαφορών, στον βαθμό και στο πρότυπο που λειτουργούν τα ειρηνοδικεία στις άλλες 
χώρες, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στη Γερμανία.  Απλοποιημένες διαδικασίες, εξεταστικό σύστημα, όπως 
εξεταστικό σύστημα θα έπρεπε να λειτουργεί σε πολλές από τις περιπτώσεις που εκδικάζονται υποθέσεις στην 
Κύπρο.  Γι’ αυτό μόνο με τομές στα δικαστήριά μας μπορούμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε.  Και θέλω 
να τελειώσω με δύο πολύ σοβαρές τροπολογίες. 

 Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ευθύς εξαρχής ότι συμφωνούμε απόλυτα με την τροπολογία του ΑΚΕΛ.  
Και συμφωνούμε απόλυτα και για έναν άλλο λόγο.  Δεν μπορεί τα προνομιακά εντάλματα να τα εκδικάζει 
δικαστήριο κατώτερο από το δικαστήριο το συνταγματικό, το οποίο θα εφαρμόσει σε τελική ανάλυση τον νόμο 
και μια απόφαση.  Επομένως, είναι σοφή η τροπολογία και μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. 

 Πάμε στη δεύτερη τροπολογία, την τροπολογία την οποία ουσιαστικά επεξεργάστηκε ο φίλτατός μου 
εξαιρετικός Πανίκος Λεωνίδου με τη συνδρομή και τη δική μου, αλλά και των υπόλοιπων συναδέλφων.  Τι λέει;  
Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στην Κύπρο, το οποίο αντιμετωπίζουμε από τη δεκαετία του ’60, είναι η μη 
συμμόρφωση της διοίκησης προς τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων.  Γιατί;   Διότι ακριβώς είναι 
ακυρωτικές.  Τι λέμε ακυρωτικές;  Δεν μπαίνει ποτέ στην ουσία.  Ακυρώνω τον διορισμό, την προαγωγή, του 
Κωστή του Ευσταθίου, διότι εκείνη την ημέρα δεν τηρούνταν σωστά πρακτικά.  Ακυρώνω τον διορισμό, την 
προαγωγή, του Νίκου του Κέττηρου, διότι εκείνη την ημέρα δεν είχαν υπόψη τους ότι το τάδε μέλος δεν εδικαιούτο 
να συμμετάσχει στη σύνθεση.  Επομένως, κατά την επανεξέταση πολλές φορές η διοίκηση, εμμένοντας και από 
έναν ψευτοπατριωτισμό στην απόφασή της, καταλήγει στην ίδια εσφαλμένη απόφαση.  Μόνο με την εκδίκαση 
των διοικητικών διαφορών επί της ουσίας τους μπορεί το δικαστήριο να διατάξει «ναι, ο άλφα είναι καλύτερος 
από τον βήτα, ο οποίος τελικώς επιλέχθηκε, γι’ αυτό τον λόγο,  τον άλφα, τον βήτα και τον γάμα».  Αυτό 
επιτυγχάνεται με την τροπολογία και σας καλώ όλους να την ψηφίσουμε.  Χαίρομαι ιδιαιτέρως που σε αυτό τον 
δρόμο συναντηθήκαμε και με τον Νίκο τον Τορναρίτη και με τον Άριστο τον Δαμιανού, ακριβώς για να 
προχωρήσουμε στη μεγαλύτερη για μένα τομή, την εισαγωγή του θεσμού της εκδίκασης των διοικητικών 
διαφορών ουσίας.   

 Θέλω να τελειώσω και με κάποια παρατήρηση που πολύ εύστοχα έκαμε ο πρόεδρος του κινήματος.  Είναι 
πολύ καλά γνωστό ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να απονέμεται ακριβώς τον χρόνο που πρέπει να απονέμεται.  
Τα ειδικά δικαστήρια απονομής της δικαιοσύνης, στα οποία θα έπρεπε από καιρό να προσφεύγουν οι 
δανειολήπτες, προκειμένου να αμφισβητήσουν το ποσό της οφειλής, το οποίο εμφανίζει η τράπεζα όπως θέλει, 
όποτε θέλει και όπως το θέλει, να αμφισβητήσει λοιπόν καλόπιστα και την αξία της υποθήκης και του χρέους και 
του δανείου και να διεκδικήσει ή να πει στο δικαστήριο «ξέρετε, να μη μου πουληθεί το σπίτι, γιατί ακριβώς, όταν 
μου πουληθεί το σπίτι, χάνω την εστία  μου και αντί αυτού προτείνω το άλφα, το βήτα το οποίο η τράπεζα από 
μόνη της και καταχρηστικά δεν αποδέχτηκε»,  αυτή την απλή διαδικασία δεν μπορεί ο Κύπριος πολίτης να 
απολαμβάνει, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο.   



2400 

 

 Επομένως, η δικαιοσύνη θα έχει νόημα, εάν επιτέλους ψηφιστεί η νομοθεσία για τη δημιουργία του ειδικού 
δικαστηρίου στο οποίο να προσφεύγουν οι δανειολήπτες, ο καθένας ο οποίος μπορεί να…  Στο κάτω κάτω δεν 
είναι όλοι απατεώνες όσοι τα βάζουν με τις τράπεζες.  Μάλλον το αντίθετο.  Επομένως, έχουν σημασία οι 
μεταρρυθμίσεις, όταν αυτές καταλήγουν στο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και πρόσβασης στα δικαστήρια 
του απλού καθημερινού πολίτη. 

 Και τελειώνω με τα έξοδα.  Όπως πάει η δικαιοσύνη, αν δεν την προσέξουμε, θα είναι δικαιοσύνη για τους 
πολύ ολίγους.  Δεν μπορεί για απλές αγωγές να υπάρχουν έξοδα τετραπλάσια από το ποσό της οποιασδήποτε 
αξίωσης.  Καταλήγουμε σ’ αυτό στο οποίο έχουν καταλήξει δυστυχώς και στην Αγγλία· τα δικαστήρια να είναι 
δικαστήρια της ελίτ.  Θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση στα δικαστήρια.  Γι’ αυτό 
ακριβώς τον λόγο προτείνουμε, εδώ και χρόνια ως ΕΔΕΚ, αυτά τα δικαστήρια των μικρών διαφορών, τα 
ειρηνοδικεία, με τις απλούστατες διαδικασίες, ώστε ο καθένας να μπορεί να βρίσκει το δίκαιό του και βεβαίως να 
προχωρεί η υπόθεση προς τα πάνω, προς τα ανώτατα δικαστήρια, σε ένα κράτος δικαίου.   

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Ευσταθίου. 

 Προχωράμε με τον επόμενο ομιλητή.  Είναι ο κ. Ιωάννου του ΕΛΑΜ. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Έχουν ακουστεί πάρα πολλά τις τελευταίες δύο ώρες.  Δε χρειάζεται να επαναλάβουμε αυτά τα οποία 
έχουν ακουστεί.  Θα σταθώ στα πιο σημαντικά, τα οποία οφείλουμε και εμείς με τη σειρά μας να τονίσουμε.   

 Ως ΕΛΑΜ, καταρχήν θα υποστηρίξουμε την τροποποίηση του Συντάγματος και οφείλουμε και εμείς να 
παραδεχτούμε με τη σειρά μας ότι πρόκειται για πολυβασανισμένα νομοσχέδια.  Η μεταρρύθμιση της 
δικαιοσύνης αποτέλεσε κατά γενική ομολογία μια μεγάλη ανάγκη για την Κύπρο.  Και είναι γνωστά σε όλους τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, από το δικαστικό σύστημα μέχρι τους πολίτες που οδηγούνται 
εκεί για δικές τους προσωπικές υποθέσεις.  Αυτά θα λυθούν στην ολότητά τους από τη μια μέρα στην άλλη και 
θα δούμε δικαστήρια αγγελικά πλασμένα, να λειτουργούν όλα ρολόι;  Εμείς λέμε πως όχι.  Αυτό για το οποίο 
όμως είμαστε πεπεισμένοι είναι ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό, γιατί σήμερα δεν είναι 
δυνατόν ο χρόνος εκδίκασης μίας έφεσης να είναι επτά χρόνια!  Δεν είναι δυνατόν το ΕΔΑΔ να επιδικάζει 
προστίματα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω καθυστέρησης στην έγκαιρη διάγνωση αστικών 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των διαδίκων και στην έγκαιρη έκδοση αποφάσεων των δικαστηρίων, κάτι το 
οποίo καταγράφει και ο Γενικός Ελεγκτής στην έκθεσή του.  Μεγάλες καθυστερήσεις λοιπόν, οι οποίες, σύμφωνα 
με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλονται σε μεγάλο αλλά όχι αποκλειστικό 
βαθμό στη συγκέντρωση εξουσιών στο Ανώτατο Δικαστήριο.  Κρατούμε ότι μέσα από αυτά τα νομοσχέδια 
επιτυγχάνονται συγκεκριμένα ζητήματα, τα θεσμικά αντίβαρα.   

 Ευελιξία και ενδυνάμωση της λειτουργικότητας της ανώτατης βαθμίδας.  Εξειδίκευση.  Κάτι που θα φέρει 
ενίσχυση της ποιότητας της δικαιοσύνης.  Δυστυχώς, η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης είναι ένα ακόμη μείζον 
ζήτημα του τόπου μας που πέρασε από τη δίνη των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα 
την καθυστέρηση αρκετών μηνών στην ψήφιση των νομοσχεδίων.  Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει ανησυχία 
για το μέλλον και την επιβίωση του κυπριακού συστήματος δικαιοσύνης και να εκφράζονται φόβοι για την πλήρη 
κατάρρευσή του, με όλες τις επακόλουθες συνέπειες που θα μπορούσαν να υπάρξουν.   

 Κυριότερος παράγοντας για τη λήψη της απόφασης που λάβαμε ως ΕΛΑΜ είναι η συμφωνία των 
συλλόγων και ανθρώπων που εκπροσωπούν όσους βρίσκονται καθημερινά στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν 
από πρώτο χέρι τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν.  Είναι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, είναι το 
Ανώτατο Δικαστήριο, είναι η Γενική Εισαγγελία και σε γενικότερο βαθμό η Επιτροπή της Βενετίας, αλλά και άλλοι.   

 Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, οι προκλήσεις στο δικαστικό σύστημα της Κύπρου μεγαλώνουν καθημερινά, 
είναι γενικά παραδεκτό.  Όσο συνεχίζεται όμως η απάθεια και η αναβλητικότητα, η κατάσταση θα χειροτερεύει.  
Θέλουμε δικαιοσύνη ταχύτερη, ευέλικτη, αποτελεσματική.  Είναι πλέον στο χέρι των αρμοδίων, και εκεί βρίσκεται 
η μπάλα, να αξιοποιήσουν τα νομοθετικά όπλα που τους δίνουμε και να αντιστρέψουν την κατάσταση.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Ιωάννου. 

 Στη συνέχεια θα μιλήσει η κ. Ερωτοκρίτου.  Σύντομα, σας παρακαλώ, γιατί εξαντλήθηκε ήδη ο χρόνος του 
Δημοκρατικού Κόμματος.   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ:   
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 Τρία λεπτά το πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τρία λεπτά, ωραία.  Σας ακούμε. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ:   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Δε θα επεκταθώ στο πόσο θα βοηθήσει ή δε θα βοηθήσει αυτή η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, αυτά 
είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν την ερχόμενη Πέμπτη, όταν θα τεθούν ενώπιον της ολομέλειας τα άλλα 
δύο νομοσχέδια.   

 Σήμερα ενώπιόν μας έχουμε τροποποίηση του Συντάγματος.  Η τροποποίηση του Συντάγματος είναι η 
κορυφαία πράξη που ένας βουλευτής θα κληθεί να αποφασίσει ενώπιον της κοινωνίας και ενώπιον του σώματος.  
Είναι γι’ αυτό τον λόγο, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δεν μπορώ να υπερψηφίσω την 
τροποποίηση του Συντάγματος.   

 Η διάσωση της Δημοκρατίας είναι ο υπέρτατος νόμος.  Αυτό είπε το Ανώτατο Δικαστήριο το 1964 στην 
υπόθεση «Ibrahim».  Η προσπάθεια που έγινε από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων για την κατάρρευση των 
δομών της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένου και του θεσμού της δικαιοσύνης, κατέληξε στην κορυφαία απόφαση 
του δικαστηρίου, την «Ibrahim», «Γενικός Εισαγγελέας v. Mustafa Ibrahim and Οthers», το 1964, σύμφωνα με 
την οποία το δίκαιο της ανάγκης καθιστούσε ορθό, δίκαιο, σύννομο και συνταγματικό τον περί Απονομής της 
Δικαιοσύνης Νόμο του 1964, σύμφωνα με τον οποίο οι δύο αρμοδιότητες του δικαστηρίου εξασκούνταν από ένα 
σώμα, το Ενιαίο Ανώτατο Δικαστήριο.   

 Οτιδήποτε μπορεί έστω και απομακρυσμένα να θέσει σε αμφιβολία την ισχύ, το εύρος, την επίδραση και 
την ορθότητα της απόφασης «Ibrahim», η βάση της οποίας επέτρεψε στην Κυπριακή Δημοκρατία να επιβιώσει 
το 1963 και το 1974, κατά τη δική μου κρίση δεν πρέπει να γίνει.   

 Και ακριβώς επειδή η ίδια η απόφαση, η οποία είναι ο λόγος που διεσώθη η Κυπριακή Δημοκρατία, η ίδια 
η απόφαση μας δίνει την κατευθυντήρια γραμμή, για να αποφασίσουμε…  Και σήμερα και απολογούμαι που θα 
μιλήσω στην αγγλική, αλλά το απόσπασμα είναι από την αγγλική, από την εν λόγω απόφαση, το είπα σε 
μετάφραση στα ελληνικά, αλλά το 1964 το Ανώτατο Δικαστήριο -ξέρετε πολύ καλά ποιοι ήταν οι σπουδαίοι 
νομικοί που είχαμε τότε- είπε:  «Τhe salvation of the Republic should be the Supreme Law».  Εγώ λέω σήμερα 
ότι η διάσωση και η διαφύλαξη της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είναι ο υπέρτατος οδηγός μας, όταν 
αποφασίζουμε για την τροποποίηση του Συντάγματος  

 Και πάω και ένα βήμα παρακάτω, κυρία Πρόεδρε, και λέω ότι η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης όπως έχει 
κατατεθεί, η φιλοσοφία της οποίας με βρίσκει σύμφωνη, θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τον διαχωρισμό του 
τριτοβάθμιου δικαστηρίου σε Ανώτατο Δικαστήριο και σε Ανώτατο Συνταγματικό.  Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος 
για τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε στον διαχωρισμό του τριτοβάθμιου και άρα να ρισκάρουμε το υπόβαθρο 
της απόφασης «Ibrahim».  Το Εφετείο -το οποίο πολύ ορθά δημιουργείται, είναι νομοσχέδια που θα δούμε την 
επόμενη βδομάδα- το δευτεροβάθμιο, το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ των πρωτόδικων δικαστηρίων και του 
τριτοβάθμιου, έχει τρεις δικαιοδοσίες:  Αστικό, Ποινικό, Διοικητικό, ένα ενιαίο δευτεροβάθμιο δικαστήριο με τρία 
τμήματα.  Ένα ενιαίο τριτοβάθμιο έπρεπε να έχουμε με δύο τμήματα:  Αστικό, Ανώτατο, και Συνταγματικό.  Θα 
μπορούσαν οι ιδιότητες, δηλαδή να εξασκηθούν από το ίδιο σώμα.   

 Γι’ αυτό το λόγο, κυρία Πρόεδρε, ενώ τα νομοσχέδια που αφορούν τη μεταρρύθμιση που θα τεθούν 
ενώπιόν μας την επόμενη εβδομάδα είναι σωστά και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, για τους λόγους που έχω 
εξηγήσει δεν μπορώ να υπερψηφίσω την τροποποίηση του Συντάγματος.   

 Σας ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Ερωτοκρίτου.   

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Άριστος Δαμιανού.   

 Σας ακούμε.   

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ:   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Συζητούμε σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, την έκταση και την εμβέλεια του οποίου πιθανόν να 
μην μπορούμε να κατανοήσουμε εκ πρώτης όψεως, αλλά προοπτικά υπάρχουν προεκτάσεις, προκλήσεις, 
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ζητήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν, αλλά και βεβαίως δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν.   

 Προτού μπω στο βασικό κορμό της τοποθέτησής μου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής μας ομάδας όμως, 
κυρία Πρόεδρε, να πω ότι, επειδή οι καλοί συνάδελφοι και πρόεδροι κομμάτων δεν απέφυγαν την προεδρολογία, 
τάζοντας το πώς θα συμπεριφερθούν οι υποψήφιοί τους ως Πρόεδροι της Δημοκρατίας από την 1η Μαρτίου, 
πολύ ταπεινά θα πω ότι, ανεξαρτήτως του κατά πόσο τη δεύτερη Κυριακή μαζί με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη θα 
βρίσκεται ο original, το πρωτότυπο, ή το true copy, το πιστό αντίγραφο, εμείς θα είμαστε εκεί, για να δώσουμε 
έντιμα και δημοκρατικά τη μάχη.  Για να μιλήσω και με όρους νομικούς τζιόλας!   

(Αστειευόμενος) 

 Όταν, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινούσε με την παρούσα μορφή της στην επιτροπή 
Νομικών η συζήτηση το 2019, τα δεδομένα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά.  Και αν είναι κάτι το οποίο εκ προοιμίου 
θέλω να σημειώσω με ικανοποίηση, είναι το γεγονός ότι ιδιαίτερα μετά το 2020 ή από το 2020 και εντεύθεν -και, 
επειδή τυγχάνει να είναι και παρόντες και παρούσα σήμερα, με τότε υπουργό τον κ. Σαββίδη και σήμερα την κ. 
Δράκου- οι αλλαγές, οι βελτιώσεις, οι προσαρμογές, ο εμπλουτισμός που υπήρξαν στα νομοσχέδια είναι τέτοια 
που έχουν καθορίσει εν πολλοίς και τον τρόπο που σήμερα η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα θα τοποθετηθεί.   

 Και, επειδή συνηθίζουμε να μοιράζουμε ευχαριστίες σε εαυτούς και αλλήλους, είναι αυτονόητη η 
αναγνώριση της προσφοράς του συνόλου της επιτροπής Νομικών της Βουλής και του προέδρου της σε αυτή την 
προσπάθεια, και του τέως προέδρου.  Θέλω να κάμω ειδική μνεία στο Γιώργο τον Γεωργίου, γιατί αφιερώσαμε 
ώρες ατέλειωτες, αλλά αυτό που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας, με τα υπέρ, τα κατά, τις αδυναμίες, τα ελλείμματα, 
αλλά και τις θετικές δυνατότητες, είναι αποτέλεσμα εργασίας που έγινε μέσα από κοπιώδη προσπάθεια, όπως 
εξάλλου θα έπρεπε να είναι.  Και, αν είναι κάτι το οποίο καυτηριάσαμε σε πρώτο χρόνο, ήταν το γεγονός ότι στα 
αρχικά στάδια, ενδεχομένως στην πίεση του να κατατεθούν νομοσχέδια από τον τότε υπουργό, δεν είχε 
προηγηθεί ο δημόσιος διάλογος.  Και μάλιστα να υπενθυμίσω ότι ο τότε Γενικός Εισαγγελέας, το 2019 και ο τότε 
πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κατήγγειλαν δημόσια ότι είχαν μείνει εκτός των 
διαβουλεύσεων.   

 Σεμνυνόμαστε ότι και με τη δική μας διεκδίκηση στο κοινοβούλιο και με τη σύμφωνο γνώμη και της 
εκτελεστικής εξουσίας διευρύνθηκε ο διάλογος σε τρεις κύκλους προβληματισμών και εντός της Βουλής και εκτός 
της Βουλής, για να είμαστε σήμερα εδώ, για να υπερψηφίσουμε αυτό που είναι σήμερα ενώπιόν μας.  Και θα πω 
εκ προοιμίου ότι αυτό που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας δεν είναι μια συνολική μεταρρύθμιση, δεν είναι μια 
μεταρρύθμιση της εμβέλειας της μεταρρύθμισης που έγινε πριν μερικούς μήνες στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι 
μια μερική μεταρρύθμιση.  Είναι μια δυνατότητα η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί, πάνω στην οποία πρέπει να 
κτίσουν όλοι οι επόμενοι, για να ολοκληρωθεί το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο οποίο θα αναφερθώ στη 
συνέχεια.   

 Τον Σεπτέμβριο του 2020, κυρία Πρόεδρε, όχι πρόσφατα, αλλά τον Σεπτέμβριο του 2020, 
ανταποκρινόμενο το ΑΚΕΛ στην προσπάθεια να είμαστε δημιουργικοί ως κόμμα αντιπολίτευσης…  Ειρήσθω εν 
παρόδω, εδώ να πω και να ευχηθώ από τον Μάρτιο του ’23 και εντεύθεν…  Μακάρι και ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός και άλλοι να επιδείξουν τη σοβαρότητα, τη δημιουργικότητα, την υπευθυνότητα και τη στάση εν γένει 
αρχών που τηρεί το ΑΚΕΛ ενώπιον σημαντικών αλλαγών που πρέπει να περάσουν και από το κοινοβούλιο.  Και 
να βάζουν και άλλοι πλάτες γερές πολιτικές, όπως το ΑΚΕΛ και η κοινοβουλευτική μας ομάδα σε περίοδο που 
είμαστε αντιπολίτευση, για να περάσουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις, για τις οποίες πιστώνεται ασφαλώς και ο Νίκος 
Αναστασιάδης και η κυβέρνησή του, όπως είναι το ΓΕΣΥ, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι η μερική 
ρύθμιση που θα γίνει σήμερα, πάνω στην οποία πρέπει να κτίσουμε για το μέλλον.   

 Τότε, κυρία Πρόεδρε, από το 2020, είχαμε σημειώσει στην υπουργό κ. Γιολίτη ότι στα νομοσχέδια υπήρχε 
έλλειψη, άρα και ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικών μηχανισμών και δομών διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου 
για τις διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγών στο δικαστικό σώμα, ότι απουσίαζαν από τα νομοσχέδια 
διαδικασίες θεσμοθέτησης μετρήσιμων και αξιοκρατικών κριτηρίων διορισμού και προαγωγής δικαστών, καθώς 
και η υποχρέωση αιτιολογημένης απόφασης.  Μέχρι σήμερα το μόνο διορίζον όργανο στη Δημοκρατία του 
οποίου οι αποφάσεις δεν ελέγχονται δικαστικά είναι η δικαστική εξουσία και δεν έχει ο πολίτης νομικό διάβημα, 
για να διεκδικήσει το δίκαιό του.  Είναι μία καινοτομία που διεκδικήσαμε, βελτιώσαμε και ενσωματώθηκε στα 
νομοσχέδια που θα ψηφιστούν αυτή και την επόμενη βδομάδα.   

 Είχαμε σημειώσει μέσω επιστολής του Άντρου Κυπριανού την αδυναμία συγκρότησης ενός Ανώτατου 
Δικαστικού Συμβουλίου, που δε θα εξαντλείται μόνο σε δικαστές και κάποιες μονάδες δικηγόρων, αλλά θα είναι 
ανοικτό στην ευρύτερη κοινωνία με τη συμπερίληψη νομικών εγνωσμένου κύρους, άλλων ανθρώπων 
εγνωσμένου κύρους και αξίας στην κυπριακή κοινωνία, που θα διαπρέπουν και θα εμπλουτίζουν το Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο.   

 Αυτό εν μέρει το έχουμε πετύχει με τα κείμενα και θα το ολοκληρώσουμε ψηφίζοντας -θέλω να πιστεύω 
υπερψηφίζοντας- την τροπολογία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για την περαιτέρω διεύρυνση του Ανωτάτου 
Δικαστικού Συμβουλίου και του Γνωμοδοτικού με δύο νομικούς εγνωσμένου κύρους, που θα προσθέτουν με τις 
γνώσεις, την εμπειρία, την αξιοσύνη τους, μαζί και δίπλα από τους δικαστές, χωρίς να παρεμβαίνουν σε δικαστική 
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ύλη, αλλά να έχουν δικαίωμα λόγου και συμμετοχής ουσιαστικής σε όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τη δικαστική 
εξουσία, όχι την άσκηση δικαστικής αρμοδιότητας.   

 Σταθήκαμε ιδιαίτερα τότε στον κίνδυνο αποψίλωσης και αποδόμησης των επαρχιακών δικαστηρίων με 
δεδομένη την αξιοποίηση των προέδρων των επαρχιακών δικαστηρίων στο υπό δημιουργία Εφετείο.  Για αυτό 
τον κίνδυνο είχαμε προτείνει μια σειρά από μέτρα με τα οποία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, μεταξύ των 
οποίων η κατάργηση της άτυπης ανομολόγητης επετηρίδας, με βάση την οποία όλοι οι δικαστές αναμένουν ότι 
στην πορεία του χρόνου θα βρεθούν βαθμηδόν μέχρι και το Ανώτατο Δικαστήριο, και η αξιοποίηση ικανών 
δικηγόρων που ασκούν δικηγορία, εμπλουτίζοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία τους την έδρα, το δικαστικό 
σώμα.   

 Και βεβαίως το πιο σημαντικό, που είχαμε σημειώσει τότε ως το προεξάρχον στις ενστάσεις μας, ήταν το 
γεγονός ότι υπήρχε απουσία ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση των απαράδεκτων καθυστερήσεων 
στην πρωτοβάθμια δικαιοσύνη, εκεί που, όπως υπογραμμίζαμε, ταλαιπωρείται η μεγάλη μάζα της κοινωνίας, 
αλλά και των εργαζομένων και των λειτουργών της δικαιοσύνης.  Επείγει, λέγαμε, ο εκσυγχρονισμός των 
δικονομικών κανόνων, η απλοποίηση διαδικασιών, η δημιουργία δικαστηρίου μικρών διαφορών, η επίλυση του 
κτιριακού προβλήματος και ιδιαίτερα στη Λευκωσία και η αναθεώρηση των υφιστάμενων τελών, που είναι 
απαγορευτικά για μια μεγάλη μάζα των πολιτών, για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.  Σημειώναμε την ανάγκη 
τότε -ήταν στην περίοδο που η κορύφωση της πανδημίας δεν είχε δείξει τα δόντια της και στη δικαιοσύνη- την 
ανάγκη εισαγωγής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και μια σειρά από άλλες προτάσεις, που χαιρόμαστε να πούμε ότι 
με την πάροδο της τριετίας σχεδόν αρκετά από τα μέτρα τα οποία είχαμε προτείνει έχουν δρομολογηθεί, κάποια 
έχουν εφαρμοστεί, είτε υβριδικά είτε πλήρως, αλλά εν πάση περιπτώσει η άπνοια του 2019 έχει μετατραπεί σε 
μια κινητικότητα στον τομέα της δικαιοσύνης και αυτό πρέπει να καταγραφεί.   

 Έχουμε το προνόμιο όσοι μιλούμε τελευταίοι να μπορούμε να αναφερθούμε σε αναφορές που 
προηγήθηκαν για εξοικονόμηση χρόνου και προς όφελος της ολομέλειας συνολικά.  Πρέπει να πω ότι, ως προς 
την περιγραφή της μεταρρύθμισης, υιοθετούμε πλήρως την περιγραφή που έκαμε εξάλλου εκ μέρους της 
επιτροπής ο κ. Τορναρίτης, του οποίου τη συνδρομή θέλω να επαναλάβω.  Σε αυτή την προσπάθεια εξάλλου ο 
ρόλος των προέδρων των επιτροπών είναι να συνθέτουν.  Και η εμπειρία μου, κυρία Πρόεδρε, και όλων είναι 
ότι, εκεί και όπου οι πρόεδροι είναι δεκτικοί σε εισηγήσεις, παρατηρήσεις, προβληματισμούς και ελιγμούς 
συλλογικά, αυτό αποβαίνει προς όφελος του συνόλου της Βουλής των Αντιπροσώπων και ειδικά στην επιτροπή 
Νομικών, που κατά τεκμήριο τα θέματα δεν έχουν αυστηρά πολιτικό χαρακτήρα, αλλά, όταν μιλούμε για τη 
δικαιοσύνη με εξαιρέσεις, θα πρέπει να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον.  Ασφαλώς υπάρχουν και τα 
ζητήματα που πρέπει και καταγράφονται διαφορετικές απόψεις, εκεί και όπου θεωρούμε ότι υπάρχουν ζητήματα 
πολιτικών διαφωνιών.   

 Οι βασικοί μας προβληματισμοί, κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά στη μεταρρύθμιση.  Οι αλλαγές που θα 
επέλθουν σήμερα και την ερχόμενη βδομάδα δεν αντιμετωπίζουν τον πυρήνα των προβλημάτων που αφορούν 
τις καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων, κυρίως σε επίπεδο επαρχιακό και ορισμένων ειδικών δικαστηρίων, 
όπου χρειάζονται σήμερα περίπου εφτά χρόνια, για να τελεσιδικήσει, να εκδικαστεί σε πρωτοβάθμιο βαθμό μία 
υπόθεση και βεβαίως διπλασιάζεται ο χρόνος, για να τελεσιδικήσει και η κατ’ έφεση.  Και αυτό είναι απαράδεκτο, 
δεν περιποιεί τιμή, διότι πλήττει καίρια το κράτος δικαίου.  Και αυτή η διάσταση είναι πολύ σημαντική, πρέπει να 
προσεχθεί, ούτως ώστε τα γνήσια, πιστεύω, «δεσμεύομαι» της Υπουργού Δικαιοσύνης αναφορικά με αιτήματα 
κομμάτων στην πορεία να μετατραπούν σε προτάσεις και, επειδή, κακά τα ψέματα, θα μπούμε σε μια περίοδο 
μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, εκτιμούμε ότι αυτά τα ζητήματα είναι διακυβεύματα και ανοικτά 
ζητήματα προς διεκδίκηση και από τις επόμενες κυβερνήσεις, όποιες και αν είναι αυτές. 

 Έχω πει ότι αναγνωρίζουμε ότι έχουν επέλθει αλλαγές προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού, είτε 
αρχικά με την ενδιάμεση ηλεκτρονική δικαιοσύνη είτε υβριδικά, έστω με προβλήματα, με την εισαγωγή της 
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είτε με τα ζητήματα στενοτύπησης είτε με μια σειρά από άλλα θέματα, που έχουν 
απαριθμηθεί, να μην τα επαναλάβω.  Είναι και αυτά βήματα μπροστά, που μειώνουν το πρόβλημα που 
εντοπίσαμε αρχικά, ότι, αντί η μεταρρύθμιση τούτη να ξεκινήσει από τη βάση της πυραμίδας, που είναι τα 
επαρχιακά δικαστήρια, ξεκινούσε από την κορυφή, που είναι το Ανώτατο Δικαστήριο, που σε κάποιες 
περιπτώσεις, λυπούμαι να πω, είναι και η κορυφή του παγόβουνου.   

 Και να υπενθυμίσω εδώ ότι κάποια κόμματα δυστυχώς δικαιωθήκαμε στην πορεία του χρόνου, όταν ήταν 
οι συζητήσεις για τη δημιουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου, που λέγαμε με έντονη επιφύλαξη ότι η 
επιχειρηματολογία πως η δημιουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου και η αφαίρεση του άρθρου 146 του 
Συντάγματος από τις αρμοδιότητες του Ανωτάτου Δικαστηρίου και η μεταφορά στο Διοικητικό δε θα μείωνε τον 
όγκο υποθέσεων.  Όπως τότε μας έλεγε και το Ανώτατο και ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, τότε μας παρουσίαζαν 
κάποιους υπολογισμούς μαθηματικούς, λυπούμαι να παρατηρήσω, πρόχειρους.  Η ζωή έχει αποδείξει δυστυχώς 
ότι όχι μόνο δε μειώθηκε ο όγκος υποθέσεων στο Διοικητικό, όχι μόνο δε μειώθηκε ο όγκος υποθέσεων στο 
Ανώτατο, αλλά σήμερα είμαστε μπροστά στο ίδιο έργο θεατές για την ανάγκη διαχωρισμού, την ανάγκη 
μεταφοράς στο Εφετείο πέραν των 3 000 υποθέσεων.  Που είναι ορθό βήμα και η δημιουργία του Εφετείου, 
υιοθετώντας εισήγηση των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι τούτη τη φορά θα 
μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος.  Και είμαστε εδώ, για να κρίνουμε στην πορεία του χρόνου.   
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 Μία τρίτη βασική αδυναμία, πέραν του ότι δεν έχει τεκμηριωθεί η επιτάχυνση των διαδικασιών, πέραν του 
ότι αποδεδειγμένα θα δημιουργηθούν προβλήματα στα επαρχιακά δικαστήρια, είναι μια καθαρά νομική διάσταση, 
με μια πολιτική προέκταση που έχει αναφερθεί.  Και εδώ θεσμικά εγκαλούμε -με την καλή έννοια- τον Γενικό 
Εισαγγελέα, ο οποίος έχει γνωματεύσει διά λειτουργών του ότι δε θα διασαλευθεί το δίκαιο της ανάγκης, διότι 
κατ’ επανάληψη στην επιτροπή Νομικών είχαμε εκφράσει ανησυχίες με το εξής σκεπτικό:  Ως αποτέλεσμα της 
αποχώρησης των Τουρκοκυπρίων από το κοινό κράτος το ’63 με ’64, στην πορεία του χρόνου, κατ’ επίκληση 
του δικαίου της ανάγκης, επήλθε συνένωση των δύο δικαστηρίων.  Σήμερα, κατ’ επίκληση του ίδιου δικαίου της 
ανάγκης, επέρχεται ένας διαχωρισμός, που αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι εκείνος του ’60, αλλά επανέρχεται ο 
διαχωρισμός σε Ανώτατο Δικαστήριο και Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.  Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι 
γνωματεύσεις που κατατέθηκαν στην επιτροπή Νομικών θα υπερισχύσουν σε ενδεχόμενες υποθέσεις 
προσβολής της συνταγματικότητας αυτής ενώπιον δικαστηρίων.   

 Και εδώ οφείλω να πω για λόγους ιστορικής αλήθειας, γιατί ήταν βασικός μας προβληματισμός 
τουλάχιστον ως κοινοβουλευτικής ομάδας, ό,τι και αν λέχθηκε μεταγενέστερα, ότι και το ίδιο το Ανώτατο 
Δικαστήριο…  Έχω εδώ τρεις επίσημες τοποθετήσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, της πλειοψηφίας του, ενώπιον 
της επιτροπής Νομικών, που ήγειρε ζητήματα ενδεχόμενης συνταγματικότητας και νομιμότητας και 
αναγνωρίζουμε ότι στην πορεία του χρόνου μάς είπαν «ανεξαρτήτως των θέσεων που καταθέσαμε για τα 
ζητήματα αυτά, για το Ανώτατο Δικαστήριο η μεγάλη εικόνα είναι η μεταρρύθμιση, γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι 
βουλευτές, σας παρακαλούμε να προχωρήσετε».  Πλην όμως, την ώρα που εμείς θα υπερψηφίζουμε, στο πίσω 
μέρος του μυαλού μας θα υπάρχει η ανησυχία, ο μη γένοιτο, προσβολής της συνταγματικότητας αυτής της 
αλληλεγγύης.  Και επίσης γνωρίζω ότι με αφορμή το Διοικητικό Δικαστήριο έχει κριθεί το ζήτημα της δημιουργίας 
του Διοικητικού Δικαστηρίου, πλην όμως αυτό που γίνεται σήμερα είναι κάτι πολύ διαφορετικό.  Το ίδιο το 
Ανώτατο αποσυντίθεται περίπου όπως ήταν το 1960.  Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα σταθεί αυτή η αλλαγή 
και δε θέλουμε να είμαστε μάντεις κακών μηνυμάτων.   

 Οι βελτιώσεις που επήλθαν, κυρία Πρόεδρε, κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων, η υπερψήφιση ήδη 
κάποιων άλλων ειδικών νομοσχεδίων, για τη Σχολή Δικαστών, συζήτηση που αφορά και τις κλίμακες, όλα αυτά 
τα οποία και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι έχουμε απαριθμήσει ως προσθήκες της μεταρρύθμισης στην πορεία 
του χρόνου, αλλά και η εκτίμησή μας, που είναι και η εκτίμηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχεδόν εδώ και μια 
δεκαπενταετία, ότι το σύστημα απονομής δικαιοσύνης βρίσκεται υπό κατάρρευση ήταν αρκούντως σοβαρά 
κριτήρια, για να μας οδηγήσουν ως κοινοβουλευτική ομάδα στην πολιτική απόφαση, για να υπερψηφίσουμε τη 
μεταρρύθμιση.  Γιατί για μας η μεγάλη εικόνα είναι να δημιουργηθούν αυτές οι δυνατότητες και μέσω του νέου 
Εφετείου, του δεκαεξαμελούς νέου Εφετείου, της δημιουργίας πραγματικά δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας, της 
δυνατότητας που δημιουργείται στο νέο Ανώτατο Δικαστήριο και Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και βεβαίως 
του εμπλουτισμού των επαρχιακών δικαστηρίων και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε νέους δικονομικούς κανόνες, 
αλλά και σε νέες τεχνολογίες, προαπαιτούμενα που έχουμε κι εμείς θέσει από το 2020 και τα οποία έχουν μπει 
σε μια πορεία υλοποίησης.   

 Επομένως, οι επιμέρους επιφυλάξεις, ενστάσεις και προβληματισμοί μας τίθενται σε δεύτερη μοίρα 
μπροστά στην ανάγκη να επέλθει αυτή η αλλαγή, για να δοθούν ακριβώς οι δυνατότητες στη δικαστική εξουσία, 
η οποία αυτή τη φορά, με όλο τον σεβασμό στη διάκριση εξουσιών, πρέπει να λάβει κάποια μηνύματα.  Ό,τι και 
αν λέγεται, ό,τι και αν γράφεται, όποιοι ισχυρισμοί και αν υπάρχουν έξω από την αίθουσα αυτή ή από τη Βουλή 
συνολικά, δεν είναι οι βουλευτές που δικάζουν∙ είναι οι δικαστές που δικάζουν.  Τα κενά, οι αδυναμίες, τα 
προβλήματα στην άσκηση δικαστικής αρμοδιότητας είναι ευθύνη της δικαστικής εξουσίας.  Εμείς σήμερα σε 
συνεργασία με την εκτελεστική δίνουμε εργαλεία, εργαλεία μάλιστα τα οποία διεκδίκησε με αποφασιστικότητα η 
δικαστική εξουσία, γι’ αυτό, σεβόμενοι απολύτως τη διάκριση εξουσιών, θέλουμε να πιστεύουμε ότι τούτη τη 
φορά, σε μερικά χρόνια από σήμερα, όποιοι κι αν θα είναι σε αυτά τα έδρανα, θα είναι σε θέση να κάνουν 
καλύτερες διαπιστώσεις από ό,τι κάμνουμε εμείς σήμερα για τις προηγούμενες αλλαγές που επήλθαν για το 
Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο είναι χρήσιμο, είναι σωστή αυτή η διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά, εκ του 
αποτελέσματος κρινόμενο, η πλημμυρίδα των υποθέσεων έχει πολλαπλασιαστεί, με αποτέλεσμα ο διαχωρισμός 
που έγινε αφ’ εαυτού να μην τεκμηριώνει ότι αυτόματα ένας διαχωρισμός δημιουργεί και συνθήκες ταχύτερης 
εκδίκασης υποθέσεων.   

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Όλα αυτά τα χρόνια, μακριά από μεγάλα λόγια, φανφάρες, λαϊκισμούς, δημόσιες τοποθετήσεις 
βαρύγδουπες, ως κοινοβουλευτική ομάδα και εντός της επιτροπής Νομικών και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
στις συσκέψεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως και άλλα κόμματα -και το αναγνωρίζουμε- είχαμε μια 
πυξίδα, να ενισχύσουμε τα νομοσχέδια, να τα εμπλουτίσουμε, να διαφοροποιήσουμε δημιουργικά εκείνα τα 
σημεία στα οποία είχαμε σοβαρές ενστάσεις.  Ένα  μόνο παράδειγμα θα δώσω.  Τα αρχικά νομοσχέδια 
αφαιρούσαν σημαντικά δικαιώματα πρόσβασης στη δικαιοσύνη.  Το έχουμε ανατρέψει.  Δεν είναι απρόσκοπτη, 
είναι υπό όρους σε  κάποιες περιπτώσεις εφέσεων, πλην όμως το δικαίωμα έχει  κατοχυρωθεί πλέρια σε 
σύγκριση με τα αρχικά νομοσχέδια, πέραν των άλλων αλλαγών που επήλθαν, των βελτιώσεων, για τις οποίες 
θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας.   
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 Γι’ αυτό, κυρία Πρόεδρε, επειδή έχουμε ως γνώμονα τη διαφύλαξη και εδραίωση του κράτους δικαίου στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή η δικαιοσύνη είναι κριτήριο της ποιότητας της δημοκρατίας μας, εμείς 
υπερψηφίζουμε σήμερα.  Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θα παρεμβαίνουμε εκεί και όπου μπορούμε και 
βεβαίως, προϊόντος του χρόνου, θα δούμε ποιες άλλες αλλαγές θα πρέπει να δρομολογηθούν, ούτως ώστε τα 
επόμενα χρόνια να ολοκληρωθεί αυτό το πρότζεκτ, το οποίο θα πρέπει να αγγίξει γερά και τα επαρχιακά 
δικαστήρια, ούτως ώστε επιτέλους οι πολίτες να νιώσουν ότι κάτι αλλάζει σ’ αυτό τον τόπο.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Δαμιανού. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Τορναρίτης για δύο λεπτά. 

(Mη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Θέλετε να μιλήσετε; 

 Περιμένετε, κύριε Τορναρίτη. 

 Απολογούμαι, δεν επικοινώνησα μαζί σας, για να γνωρίζω ότι θέλατε να μιλήσετε.  Μπορείτε, ναι! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Δε χάθηκε ο κόσμος!  Θα ήθελα να θέσω ένα τεράστιο ερώτημα, το οποίο απασχόλησε τις ανθρώπινες 
κοινωνίες από τα βάθη της ιστορίας μέχρι και σήμερα.  Ποιοι θα μας γλυτώσουν από τη δίκαιη εφαρμογή άδικων 
νόμων;  Και ποιοι θα μας δικαιώσουν από νόμους άδικους που εφαρμόζονται δίκαια;  Από τους άδικους νόμους 
οι βουλευτές θα σώσουν την κοινωνία, εάν σώζεται!  Από την άδικη εφαρμογή δίκαιων νόμων θα μας σώσουν οι 
υπουργοί, κυρία Δράκου! 

 Η λέξη-κλειδί είναι ο λειτουργός της δικαιοσύνης, όποιος και αν είναι αυτός!  Αν ο λειτουργός της 
δικαιοσύνης δεν είναι έντιμος, τίμιος, αξιόπιστος, ειλικρινής, φιλαλήθης, που ξέρει να δικάζει ανθρώπους, ό,τι και 
να κάνουμε θα πάει λάθος.  Έχει πει ο κ. Παπαδόπουλος -και συμφωνώ απόλυτα μαζί του- ότι η ρίζα του 
προβλήματος είναι δηλητηριασμένη, φτάνει σε μεγάλο βάθος και είναι οι καθυστερήσεις στα επαρχιακά 
δικαστήρια. 

 Έχει γίνει λόγος για την αρχαία Αθήνα.  Στην αρχαία Αθήνα, όταν ξεκινούσε μια δίκη, ξεκινούσε από το 
χάραμαν του φου και έπρεπε πάση θυσία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας να τελειώσει.  Δεν επιτρεπόταν το 
πήγαινε-έλα πέντε, έξι χρόνια, δέκα χρόνια, έπρεπε να ολοκληρωθεί.  Έχει λεχθεί από τον κ. Κωστή Ευσταθίου 
μια άλλη φράση-κλειδί:  «Η δικαιοσύνη θα είναι μόνο για τους ολίγους, τους εκλεκτούς, που έχουν και αντέχουν»;  
Αν αυτή είναι η δικαιοσύνη που θέλουμε, δε θα έχουμε δημοκρατικό πολίτευμα.  Διότι το δημοκρατικό πολίτευμα, 
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επινοήθηκε από μία μεγάλη ανάγκη, να προστατευτούν οι πολίτες από τις 
αυθαιρεσίες της όποιας εξουσίας, εκτελεστικής, θρησκευτικής, οικονομικής, στρατιωτικής.  Αυτή ήταν η σκέψη 
του μακαρίτη του Κλεισθένη το 508 π.Χ.   

 Άρα, για να διασφαλίσουν το δημοκρατικό πολίτευμα -όπως πολύ σωστά έχει πει ο κ. Άριστος Δαμιανού- 
θα πρέπει ο πυλώνας ο βασικός, το θεμέλιο ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, που είναι η δικαιοσύνη, να 
διασφαλιστεί πλήρως.  Θα υπερψηφίσω τα νομοθετήματα όλα, και αυτά που έγιναν πριν και τις σημερινές 
τροποποιήσεις του Συντάγματος, αν και είμαι της αντίληψης ότι πάνω στο Σύνταγμα δεν πρέπει να αγγίζουμε 
τόσο συχνά-πυκνά, όπως παρατηρήθηκε τους τελευταίους δεκαοκτώ, δεκαέξι, πόσους μήνες που είμαστε στη 
Βουλή.  Πρέπει να είμαστε πολύ φειδωλοί με τις συνταγματικές τροποποιήσεις. 

 Θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε, αυτή τη σύντομη παρέμβασή μου με το εξής:  Οι εντιμότατοι φίλοι μας, οι 
δικαστές, πάσης βαθμίδας, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι σ’ αυτό τον τόπο «ιερές αγελάδες» δεν υπάρχουν και 
ότι το Σύνταγμά μας απαγορεύει την απονομή προνομίων, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες όπως η Αγγλία.  Δεν 
υπάρχουν αυτοί οι τίτλοι ευγενείας.  Άρα, άνθρωποι είναι και οι δικαστές που πληρώνονται από τον κυπριακό 
λαό και δεν μπορεί κανένας να θέλει να τους εξαιρέσει είτε από τον αυτοέλεγχο που θα έπρεπε να είχαν είτε από 
οποιοδήποτε έλεγχο θα ήθελε, ας πούμε, ο κ. Λεωνίδου μαζί με το ΔΗΚΟ να ασκήσει πάνω τους. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) 

 Την τροπολογία σας, κύριε Κουλία, θα την ψηφίσω, όπως και τις υπόλοιπες τροπολογίες. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Κύριε Τορναρίτη, να κλείσετε αυτό τον κύκλο ομιλητών, σας παρακαλώ, σύντομα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 
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 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση ανεβαίνοντας στο βήμα να σχολιάσω, να κρίνω ή να επικρίνω ή να 
διαφωνήσω εκεί που διαφωνώ αυτή την ώρα με τοποθετήσεις συναδέλφων.  Αν ανέβηκα σε τούτο το βήμα τούτη 
ακριβώς τη στιγμή, είναι για να σας πω ότι είμαι συγκινημένος, για να σας πω ένα πελώριο ευχαριστώ και να 
επιστρέψω τα δικά σας τα ευχαριστώ, που απευθύνατε στις ομιλίες σας σε εμένα, πίσω σε εσάς, τα επιστρέφω 
πίσω στην κ. Δράκου, στον κ. Σαββίδη, στους λειτουργούς της Βουλής και στους Κύπριους πολίτες, που πρέπει 
να αισθάνονται ότι σε λίγο θα υπάρχει ένα περισσότερο κράτος δικαίου, για το οποίο πρέπει να είναι περήφανοι! 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Τορναρίτη. 

 Έχουμε ολοκληρώσει με τις αγορεύσεις των βουλευτών, βουλευτριών και θα προχωρήσουμε αμέσως στην 
ψήφιση αυτής της τόσο σημαντικής ρύθμισης.  

 Θέλετε να μιλήσετε, κύριε Τρυφωνίδη; 

 Όχι.  Κλείστε το μικρόφωνό σας. 

 Προχωρούμε τώρα με την τροπολογία των κ. Λεωνίδου, Ευσταθίου, Τορναρίτη και Δαμιανού.  Παρακαλώ 
τον κ. Γεωργίου να μας αναγνώσει την τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Νίκου 

Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Άριστου 
Δαμιανού εκ μέρους  της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο 

«Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 4 του νομοσχεδίου, ώστε να προστεθεί, αμέσως μετά την 
παράγραφο (α) αυτού, η ακόλουθη νέα παράγραφος και να αναριθμηθεί η υφιστάμενη παράγραφος (β) σε 
παράγραφο (γ): 

 «(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου 4 αυτού με την ακόλουθη 
παράγραφο: 

 “(δ) να τροποποιήσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση ή την πράξη, ως νόμος ήθελε ορίσει, νοουμένου ότι 
αυτή αφορά φορολογικό ζήτημα ή είναι απόφαση ή πράξη αφορώσα σε διαδικασία διεθνούς προστασίας κατά 
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αφορώσα σε οποιοδήποτε άλλο θέμα ως νόμος ήθελε ορίσει.”». 

Σημειώσεις:  

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία εισάγεται συνταγματικά η δυνατότητα της άσκησης ελέγχου ουσίας από 
διοικητικό δικαστήριο επί πάσης προσφυγής ασκουμένης δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, ο 
οποίος ήδη ασκείται για φορολογικά ζητήματα και ζητήματα διεθνούς προστασίας κατά το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία! 

 Ψηφίζουμε.  Έχετε ζητήσει να γίνεται δι’ ανατάσεως της χειρός, οπόταν ψηφίζουμε όχι ηλεκτρονικά, αλλά 
δι’ ανατάσεως της χειρός. 

 Παρακαλώ, πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

 Είναι ομόφωνο. 

 Μετρήστε, παρακαλώ, πόσα άτομα βρίσκονται στην αίθουσα της ολομέλειας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Παρόντες πενήντα δύο.  Υπέρ πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πενήντα δύο υπέρ. 
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 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άρα, με πενήντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωράμε στην επόμενη προτεινόμενη τροπολογία, που είναι από τον κ. Άριστο Δαμιανού, εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

 Παρακαλώ, κύριε Γεωργίου, να τη διαβάσετε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του 

Συντάγματος Νόμος του 2019» 

 Γίνεται εισήγηση για διαγραφή της παραγράφου (γ) του άρθρου 5 του νομοσχεδίου. 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διατήρηση της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου να εκδίδει εντάλματα της φύσεως του habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto 
και certiorari. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα! 

 Ναι. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

(Γελώντας) 

 Θέλω περίπου δέκα λεπτά, για να εξηγήσω τα προνομιακά εντάλματα, αν θέλετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Γελώντας) 

 Ευχαριστούμε που μας κρατάτε σε εγρήγορση, αγαπητέ συνάδελφε, και είμαι σίγουρη ότι εκτιμάται 
δεόντως. 

 Ψηφίζουμε;  Είμαστε έτοιμοι;   

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας του κ. Δαμιανού, όπως ακριβώς έχει αναγνωστεί; 

 Δεν είναι ομόφωνο, προσέξτε, μετρήστε! 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πενήντα δύο υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι ομόφωνο.  Με πενήντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία 
εγκρίνεται. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Άρθρου 136 του Συντάγματος.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του Άρθρου 144 του Συντάγματος.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του Άρθρου 146 του Συντάγματος.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του Άρθρου 155 του Συντάγματος.  Άρθρο 5. 

 Μεταβατική διάταξη.  Άρθρο 6. 

 Έναρξη της  ισχύος του παρόντος Νόμου. Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υπέρ πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα μία ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 7 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου... 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Δεν μπορεί κάποιος να έχει... 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ) 

 Όι, όι, έσιει έναν που έν’ εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει... 
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 Κυρία Ερωτοκρίτου... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Α, γι’ αυτό!  Είναι εναντίον η κ. Ερωτοκρίτου.  Πενήντα ένας υπέρ και μία ψήφος εναντίον.   

 Ρώτησα για εναντίον, όμως δε σηκώσατε το χέρι, μπορεί να μη θέλατε.  Έχει δικαίωμα ο βουλευτής να 
είναι στην αίθουσα και να μη θέλει να ψηφίσει, αλλά, έχει δίκαιο ο κ. Θεμιστοκλέους, είναι πενήντα δύο οι 
παρόντες. 

 Με πενήντα μία ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 7 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Δέκατης Έβδομης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2022.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Αντιλαμβάνομαι, με την ίδια ακριβώς αναλογία.  Ψηφίστε, παρακαλώ, για το νομοσχέδιο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα δύο παρόντες.  Πενήντα ένας υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σωστό.   

 Πενήντα δύο παρόντες.  Πενήντα ένας υπέρ, μία εναντίον, καμία αποχή. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα μία ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Θα προχωρήσουμε τώρα με τα θέματα με τους αριθμούς 26 και 27, τα οποία είναι εξ αναβολής, έχουν 
κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021» και «Ο 
περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022».  Αφορούν και τα δύο προτάσεις νόμου της 
υποφαινόμενης και παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τους σκοπούς. 

 Παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε να θεσπισθεί το αδίκημα της γυναικοκτονίας, το οποίο να 
επισύρει την ποινή της φυλάκισης διά βίου. 

 Τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της 
Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου με τον οποίο έχει τεθεί σε ισχύ ειδικό νομοθετικό 
πλαίσιο για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων της κυρωθείσας διά νόμου Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»), ώστε να θεσπισθεί το ιδιώνυμο αδίκημα της γυναικοκτονίας, το οποίο να 
επισύρει την ποινή της φυλάκισης διά βίου.  

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Ποινικού Κώδικα 
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(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021» και «O περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας 
κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 

2) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Νίκος Γεωργίου Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τις πιο πάνω 
προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από την κ. Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, η πρώτη στις 7 Οκτωβρίου 2021 και η δεύτερη στις 3 Μαρτίου 2022, σε έξι συνεδρίες της που 
πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 3ης Νοεμβρίου 2021 και 1ης Ιουνίου 2022.   

 Στο πλαίσιο της συζήτησης της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία έλαβε χώρα σε δύο συνεδρίες της 
επιτροπής, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2021 και 2 Φεβρουαρίου 2022, αντίστοιχα, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας 
Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, η Σύμβουλος του 
Υπουργείου Εξωτερικών για Θέματα Φύλου, εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του 
Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, του Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ, της 
Παγκύπριας Κίνησης ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων (ΓΥΚΟ), του 
Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου, των οργανώσεων ΤΙΣΙΜ-ΔΕΟΚ, ΤΕΠΑΚ, ΦΗΜΟΝΟΗ και 
ΓΟΔΗΣΥ.  Παρευρέθηκε επίσης ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης και ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Χαράλαμπος 
Παπαχαραλάμπους. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία έλαβε χώρα σε τέσσερις συνεδρίες 
της επιτροπής, ημερομηνίας 8 και 23 Μαρτίου και στις 25 Μαΐου και 1η Ιουνίου 2022, και που λόγω της φύσεως 
και της σημασίας του θέματος συζητήθηκε κατά προτεραιότητα δυνάμει του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού 
της Βουλής, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου Επιτρόπου 
για την Ισότητα των Φύλων και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  Παρευρέθηκε επίσης ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Χαράλαμπος 
Παπαχαραλάμπους, ενώ ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 
στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Χριστιάνα Κούτα κλήθηκαν, αλλά δεν 
παρευρέθηκαν. 

 Στο στάδιο της συζήτησης και των δύο προτάσεων νόμου παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου, ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Νίκος Τορναρίτης, και τα μέλη της επιτροπής 
κ. Γιώργος Κουκουμάς, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Πανίκος Λεωνίδου.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται με την πρώτη πρόταση νόμου είναι η τροποποίηση του Ποινικού 
Κώδικα, ώστε να θεσπισθεί το αδίκημα της γυναικοκτονίας, το οποίο θα επισύρει την ποινή της φυλάκισης διά 
βίου. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται με τη δεύτερη πρόταση νόμου, η οποία σημειωτέον κατατέθηκε στη 
Βουλή σε χρόνο μεταγενέστερο της κατάθεσης της πρώτης πρότασης νόμου, είναι η τροποποίηση του περί της 
Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί 
Συναφών Θεμάτων Νόμου [Αρ. Ν. 115(Ι) του 2021] με τον οποίο έχει τεθεί σε ισχύ ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για 
σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων της κυρωθείσας διά νόμου Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας 
(εφεξής «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»), ώστε να θεσπισθεί το ιδιώνυμο αδίκημα της γυναικοκτονίας, το 
οποίο να επισύρει την ποινή της φυλάκισης διά βίου.  

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρώτη πρόταση νόμου, η προτεινόμενη 
τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα για σκοπούς θέσπισης του αδικήματος της γυναικοκτονίας ως διακριτού 
εγκλήματος σε σχέση με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας κρίνεται αναγκαία προς αντιμετώπιση του παλαιού μεν 
αλλά συνεχώς εντεινόμενου εγκληματολογικού και ανθρωπολογικού φαινομένου της «γυναικοκτονίας» 
(femicide), για την εξάλειψη του οποίου διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις καλούν τα κράτη να υιοθετήσουν 
αποτελεσματικές θεσμικές αλλαγές.  Ειδικότερα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και 
το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία 
κυρώθηκαν με τον υπ’ Αρ. 14 του 1969 Νόμο, η Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά 
των Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών (CEDAW) και το Προαιρετικό αυτής Πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε με 
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τον υπ’ Αρ. 1 (ΙΙΙ) του 2002 Νόμο, καθώς και η Γενική Σύσταση Αριθ. 19 της Επιτροπής CEDAW για τη Βία κατά 
των Γυναικών, η Διακήρυξη του Πεκίνου και η Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκε στο Πεκίνο στις 15 Σεπτεμβρίου 
1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Γυναίκα (Δράση για Ισότητα, Ανάπτυξη 
και Ειρήνη), η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία κυρώθηκε με τον υπ’ Αρ. 
243 του 1990 Νόμο και τα Προαιρετικά αυτής Πρωτόκολλα, τα οποία κυρώθηκαν με τους υπ’ Αρ. 6 (ΙΙΙ) του 2006 
και 13 (ΙΙΙ) του 2017 Νόμους, καλούν τα συμβαλλόμενα μέρη να προχωρήσουν στην υιοθέτηση ολοκληρωμένων 
θεσμικών ρυθμίσεων προς εξάλειψη εκείνων των εμποδίων που αποστερούν τις γυναίκες και τα κορίτσια από 
την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων τους.  Συνεπώς, κρίνεται ότι επέστη ο χρόνος θέσπισης διακριτού 
αδικήματος ως απάντησης στο συνεχώς διογκούμενο αυτό φαινόμενο, του οποίου η νοηματοδότηση ως το 
έγκλημα της «γυναικοκτονίας» (femicide), ήτοι η θανατηφόρα άσκηση βίας από άνδρες εναντίον γυναικών και 
κοριτσιών, ακριβώς ως εκδήλωση μισογυνισμού και/ή καταφρόνησης προς το γυναικείο φύλο, αναμένεται ότι θα 
προσδώσει νέα διάσταση στην ευρύτερη προσπάθεια της πολιτείας να πατάξει αποτελεσματικά την έμφυλη 
διακριτική μεταχείριση. 

 Εισάγοντας ενώπιον της επιτροπής την πρώτη πρόταση νόμου, η εισηγήτρια αυτής Πρόεδρος της Βουλής 
κ. Αννίτα Δημητρίου, επισήμανε ότι η γυναικοκτονία ως εγκληματική πράξη οφείλεται στις πλείστες των 
περιπτώσεων σε ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία.  Συναφώς, όπως ανέφερε, γίνεται πλέον ευρέως 
αποδεκτό ότι η διάπραξη της γυναικοκτονίας συνιστά ουσιαστικά μία μορφή διάκρισης, η οποία πλήττει τη 
συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, είναι δε γι’ αυτούς τους λόγους που κρίνεται, μεταξύ άλλων, 
επιβεβλημένη η θέσπιση διακριτού αδικήματος, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει αφενός στην παραδειγματική 
τιμωρία του δράστη και αφετέρου στην εκρίζωση της εδραιωμένης αντίληψης ότι η βία κατά των γυναικών 
αποτελεί φαινόμενο κοινωνικά αποδεκτό ή/και αναπόφευκτο.   

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη δεύτερη πρόταση νόμου, της οποίας, όπως έχει 
ήδη αναφερθεί, η κατάθεση ακολούθησε χρονικά την κατάθεση της πρώτης πρότασης νόμου, η δολοφονία 
γυναικών συνιστά την πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας, η οποία, αναντίλεκτα, στις πλείστες των περιπτώσεων 
αφορμάται από την πλήρως αποδεκτή στις στερεοτυπικές και πατριαρχικές κοινωνίες άσκηση ελέγχου από τον 
άνδρα στο σώμα και στις επιλογές της γυναίκας, όπως και του νεαρού κοριτσιού κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, 
εν τη εννοία που αποδίδεται στον όρο αυτό από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. 

 Υπό το φως των πιο πάνω και δεδομένου του ότι ο όρος «γυναικοκτονία» και η χρησιμότητα καθορισμού 
ξεχωριστού εγκλήματος κατά τρόπο που να νοηματοδοτεί τη δολοφονία της γυναίκας από άνδρα εξαιτίας του 
φύλου, μεταξύ  άλλων, για σκοπούς αποτελεσματικής διερεύνησης και προσαγωγής ενώπιον της δικαιοσύνης 
των ανδρών θυτών σε εγκλήματα μισογυνισμού κατά των γυναικών έχει από πολλού επισημανθεί, περαιτέρω δε 
με την υπογραφή της Διακήρυξης της Βιέννης για τη «γυναικοκτονία», με βάση την οποία κατέστη σαφές ότι η 
γυναικοκτονία ως έγκλημα δεν τυγχάνει ορθής διερεύνησης και ότι ένα τέτοιο έγκλημα επ’ ουδενί καθίσταται 
ορατό ως φαινόμενο έμφυλης βίας, αλλ’ ως έγκλημα του κοινού Ποινικού Δικαίου, κρίνεται ότι επέστη ο χρόνος 
θέσπισης ξεχωριστού ιδιώνυμου εγκλήματος. 

 Σύμφωνα με την κ. Αννίτα Δημητρίου, εισηγήτρια και της δεύτερης πρότασης νόμου, η θέσπιση του 
εγκλήματος της γυναικοκτονίας ως ξεχωριστού ιδιώνυμου αδικήματος εντεταγμένου στις διατάξεις του ειδικού 
νόμου για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας κρίνεται 
εν τέλει ως πλέον δόκιμη αντί της τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα.  Όπως η ίδια η εισηγήτρια ανέφερε, ο 
επιδιωκόμενος σκοπός επιτυγχάνεται εν τέλει καλύτερα με την τροποποίηση του οικείου ειδικού νόμου, 
συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της αναγκαίας ενσυναίσθησης, όπως και στην προσπάθεια της πολιτείας να 
εξαλείψει όλα τα εμπόδια που αποστερούν τις γυναίκες από την ισότιμη απόλαυση των δικαιωμάτων τους.  
Καθιστά, επίσης, το πολύ παλαιό μεν αλλά συνεχώς διογκούμενο φαινόμενο της γυναικοκτονίας απολύτως 
ορατό, επιτυγχάνοντας δε εν τέλει πλήρη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τις διεθνείς συμβατικές 
υποχρεώσεις της χώρας, δεδομένου ότι στην επεξηγηματική έκθεση της κυρωθείσας Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης απαντά συγκεκριμένη αναφορά στον όρο «γυναικοκτονία».  Ο υπό αναφορά όρος απαντά 
ειδικότερα στη Σύσταση 1861 του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Γυναικοκτονία», γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει αφ’ εαυτού ότι η χρήση του όρου «γυναικοκτονία» επιτάσσει όπως το έγκλημα αυτό ενταχθεί στο 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής της υπό αναφορά σύμβασης, η οποία επιβάλλει στα κράτη την 
υποχρέωση να λάβουν ειδικά μέτρα προς πρόληψη, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, ενημέρωση, καταγραφή και 
τήρηση στατιστικών αναφορικά με τους αριθμούς των διαπραττόμενων γυναικοκτονιών.  Περαιτέρω, η 
προτεινόμενη νομοθεσία συνάδει με την ανάγκη αποδοχής από τις σύγχρονες κοινωνίες της αντίληψης ότι η 
χρήση του όρου «γυναικοκτονία» από τις εθνικές έννομες τάξεις καθίσταται πλέον αναγκαία, αφού 
τοιουτοτρόπως καθίσταται ορατή η βία ανδρών προς τις γυναίκες και τα κορίτσια, ενσωματώνοντας στο δίκαιο 
την έμφυλη διάσταση των εγκλημάτων που διαπράττονται με θύματα γυναίκες και νεαρά κορίτσια, εξαιτίας 
ακριβώς του φύλου τους και ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, μισογυνισμού, θρησκευτικών πεποιθήσεων, 
ενδοοικογενειακής βίας, σχέσης εξάρτησης ή εκμετάλλευσης ευάλωτης θέσης ή για λόγους τιμής. 

 Εν κατακλείδι, με την προτεινόμενη τροποποίηση, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Βουλής, νοηματοδοτείται 
και καθίσταται πλέον ορατή η θανατηφόρα άσκηση βίας από άνδρα προς τη γυναίκα ως έκφραση κτητικότητας 
και/ή καταφρόνησης προς το γυναικείο φύλο, βρίσκοντας την έκφρασή της στο ιδιώνυμο αδίκημα της 
γυναικοκτονίας ως εγκλήματος κατά της γυναίκας και/ή του κοριτσιού, ακριβώς λόγω του φύλου του θύματος.  
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Παράλληλα, με την ένταξη του υπό αναφορά αδικήματος στην οικεία ειδική νομοθεσία και τις συνθήκες τέλεσης 
του εγκλήματος να καθίστανται επιβαρυντικές περιστάσεις προσμετρώμενες κατά την επιβολή της ποινής 
κρίνεται ότι ολοκληρώνεται το νομικό πλαίσιο προστασίας των γυναικών και κοριτσιών σε σχέση με την εναντίον 
τους άσκηση βίας ή ενδοοικογενειακής βίας.   

 Στο στάδιο της συζήτησης του όλου θέματος και ειδικότερα της πρώτης πρότασης νόμου, ενώ ως θέμα 
αρχής όλοι οι κληθέντες είχαν εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη τους με την ανάγκη θέσπισης του διακριτού 
αδικήματος της γυναικοκτονίας ως απάντησης στην έμφυλη βία, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματική επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού μέσω 
τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα και θέσπισης του αδικήματος της γυναικοκτονίας υπό την προτεινόμενη 
μορφή, σύμφωνα με την οποία η θανάτωση γυναίκας ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων προνοούμενων με την υπό 
αναφορά πρόταση νόμου περιπτώσεων και συνθηκών άσκησης βίας θα συνιστά το αδίκημα της γυναικοκτονίας.  
Συναφώς, υποστήριξε ότι η δεδομένη πρόταση διαφοροποιεί μεν τη θανάτωση γυναίκας από το κοινό αδίκημα 
της ανθρωποκτονίας, νοηματοδοτώντας την ειδική αυτή περίπτωση διάπραξης τέτοιου εγκλήματος ως 
αποτέλεσμα έμφυλων διακρίσεων, δημιουργεί όμως πρόσθετα προβλήματα στην αποδεικτική διαδικασία του 
νέου αυτού εγκλήματος, η οποία καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, αφού στην αντικειμενική υπόσταση αυτού (actus 
reus) προστίθενται ουσιαστικά νέα συστατικά στοιχεία, τα οποία θα δυσχεράνουν αντί να διευκολύνουν την 
απόδειξη ενός τέτοιου εγκλήματος. 

 Σημειώνεται ότι με την ως άνω θέση συμφώνησε και ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου.   

 Συναφώς, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας προς επίτευξη του επιδιωκόμενου 
σκοπού εισηγήθηκε όπως αντί τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα τροποποιηθεί το οικείο ειδικό νομοθετικό 
πλαίσιο με το οποίο έχει υλοποιηθεί η εφαρμογή της κυρωθείσας διά νόμου σύμβασης, ήτοι της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της 
Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστής ως Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την τροποποίηση του οικείου 
Νόμου [Αρ. Νόμου 115(Ι) του 2021], κατά τρόπο που οι προνοούμενες στην υπό αναφορά πρώτη πρόταση 
νόμου περιπτώσεις θανάτωσης γυναίκας ως αποτέλεσμα άσκησης βίας να καταστούν επιβαρυντικές περιστάσεις 
προσμετρώμενες κατά την επιβολή της ποινής.   

 Υπό το φως του πιο πάνω προβληματισμού και επιφυλάξεων, η Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα 
Δημητρίου και εισηγήτρια της πρώτης πρότασης νόμου επανήλθε με την κατάθεση στη Βουλή της δεύτερης υπό 
αναφορά πρότασης νόμου, με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του ανωτέρω αναφερόμενου νόμου, ήτοι 
του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και 
περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε οι προνοούμενες περιπτώσεις θανάτου γυναίκας ως αποτέλεσμα άσκησης 
βίας λόγω φύλου, ως αυτές επακριβώς προνοούνται στην πρώτη πρόταση νόμου, να καταστούν αντί συστατικά 
στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, επιβαρυντικές περιστάσεις κατά την επιβολή της ποινής 
για την πρόκληση θανάτου γυναίκας με παράνομη πράξη ή παράλειψη, συνιστώντας το αδίκημα της 
γυναικοκτονίας.  Το εν λόγω αδίκημα θα περιληφθεί τοιουτοτρόπως στον πίνακα του υπό αναφορά Νόμου, στον 
οποίο παρατίθεται ως μέρος του ειδικού αυτού Νόμου σειρά αδικημάτων, τα οποία για σκοπούς του υπό 
αναφορά νόμου λογίζονται ως αδικήματα βίας κατά γυναίκας, γεγονός το οποίο αφ’ εαυτού σηματοδοτεί και την 
ουσία ύπαρξης του ειδικού αυτού νόμου ως αποτόκου της κυρωθείσας Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.   

 Ειδικότερα, με τη δεύτερη υπό συζήτηση πρόταση νόμου το δικαστήριο, πέραν των ήδη προβλεπόμενων 
στην ειδική νομοθεσία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών επιβαρυντικών περιστάσεων, κατά την 
επιβολή της ποινής για το αδίκημα της γυναικοκτονίας θα λαμβάνει υπόψη επιπρόσθετους επιβαρυντικούς 
παράγοντες, ήτοι ότι ο θάνατος επήλθε ως αποτέλεσμα: 

1. άσκησης βίας από ερωτικό σύντροφο. 

2. βασανισμού ή άσκησης βίας λόγω μισογυνισμού. 

3. άσκησης ενδοοικογενειακής βίας. 

4. άσκησης βίας για λόγους τιμής. 

5. άσκησης βίας για λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων. 

6. άσκησης βίας λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. 

7. διάπραξης του αδικήματος του ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 233Α του Ποινικού Κώδικα. 

8. άσκησης βίας με σκοπό ή στο πλαίσιο σεξουαλικής εκμετάλλευσης και/ή της εμπορίας προσώπων και/ή 
της διακίνησης ναρκωτικών και/ή του οργανωμένου εγκλήματος. 

9. άσκησης βίας προς επίτευξη παράνομης συνουσίας· και 

10. στοχευμένης άσκησης βίας εναντίον γυναικών, στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων. 
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 Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι, σύμφωνα με την προτεινόμενη νομοθεσία, στην έννοια του όρου 
«ερωτικός σύντροφος», ο οποίος θα είναι εν δυνάμει κατηγορούμενος για το θεσπισθησόμενο αδίκημα της 
γυναικοκτονίας, προτείνεται να περιληφθεί και ο πρώην ή νυν σύζυγος και/ή σύντροφος, ανεξαρτήτως αν αυτός 
έχει μοιραστεί ή μοιράζεται την ίδια κατοικία με το θύμα, κατ’ επιταγήν του ορισμού που αποδίδεται στον όρο 
αυτό από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, απαντώντας τοιουτοτρόπως στην ανάγκη 
κάλυψης με την προτεινόμενη νομοθεσία όλων των πτυχών και πεδίων πιθανής άσκησης βίας από άνδρα προς 
γυναίκα ένεκα του φύλου της. 

 Όλες οι πλευρές οι οποίες παρέστησαν κατά τη συζήτηση του θέματος συμφώνησαν ότι οι επιδιωκόμενοι 
στόχοι και σκοποί επιτυγχάνονται καλύτερα με την ένταξη του αδικήματος της γυναικοκτονίας ως ιδιώνυμου 
αδικήματος στο ισχύον ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, με το οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της κυρωθείσας 
διά νόμου Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, αντί στον Ποινικό Κώδικα.  Συναφώς, η θέσπιση του αδικήματος 
της γυναικοκτονίας ως διακριτού αδικήματος και η ένταξή του σε ειδική νομοθεσία συνάδει επίσης με τα 
χαρακτηριστικά ενός ιδιώνυμου αδικήματος, το οποίο ως τέτοιο εντάσσεται σε ειδικό ποινικό νόμο διακρινόμενο 
από τις γενικότερες κατηγορίες ανάλογων ποινικών αδικημάτων.  Περαιτέρω, το γεγονός ότι το προτεινόμενο 
ιδιώνυμο αδίκημα της γυναικοκτονίας δε διαφοροποιείται ως προς την επιβλητέα ποινή από το αδίκημα της 
ανθρωποκτονίας του κοινού Ποινικού Δικαίου το οποίο τιμωρείται, επίσης, με την ποινή της φυλάκισης διά βίου 
ουδόλως υποβαθμίζει τη χρησιμότητα και/ή αναγκαιότητα θέσπισης ξεχωριστού αδικήματος, στο πλαίσιο, μεταξύ 
άλλων, της ανάγκης αποτελεσματικής διερεύνησης και συνακόλουθα προσαγωγής ενώπιον της δικαιοσύνης των 
ανδρών θυτών σε εγκλήματα μισογυνισμού κατά των γυναικών.  Όπως σχετικά είχε τονισθεί το 2012 ενώπιον 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), σε ειδικό συμπόσιο με αντικείμενο το ζήτημα του καθορισμού του 
όρου «γυναικοκτονία», τέτοια εγκλήματα σπανίως τυγχάνουν της ορθής διερεύνησης και σε παγκόσμια κλίμακα 
σπανιότερα φτάνουν ενώπιον της δικαιοσύνης, κυρίως λόγω έλλειψης στοιχείων, αφού τέτοιας φύσεως 
εγκλήματα στις πλείστες των περιπτώσεων διαπράττονται στον οικογενειακό χώρο ως φαινόμενα αποδεκτά από 
τις τοπικές κοινωνίες.   

 Σημειώνεται ότι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου κ. Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, παρότι ως θέμα αρχής τάχθηκε υπέρ της ανάγκης θέσπισης 
διακριτού αδικήματος για την περίπτωση θανάτωσης γυναίκας από άνδρα συνεπεία του φύλου της ως μορφής 
ακραίας άσκησης βίας, δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η «γυναικοκτονία» ως διακριτό έγκλημα 
νοηματοδοτείται καλύτερα, εάν αντί στον οικείο ειδικό νόμο ενταχθεί στον Ποινικό Κώδικα, δηλώνοντας 
ταυτόχρονα ότι η πολιτεία ως θέμα αρχής οφείλει να προχωρήσει στη θέσπιση του σχετικού αδικήματος της 
«γυναικοκτονίας», στο πλαίσιο ενός Ποινικού Δικαίου ανθρώπινων δικαιωμάτων, χωρίς, σύμφωνα με τον ίδιο, 
το θέμα της θέσπισης ή μη τοιούτου αδικήματος να πρέπει να εστιασθεί στην αποδεικτική διαδικασία, η οποία εν 
πάση περιπτώσει ακολουθεί την πορεία της βάσει του ισχύοντος αποδεικτικού δικαίου.   

 Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Τμήμα Νομικής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, εκφράζοντας, όπως ανέφερε, την πτυχή του 
θέματος που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμφώνησε με τον σκοπό της πρώτης πρότασης νόμου και 
υποστήριξε ότι η προτεινόμενη νομοθεσία συνάδει απόλυτα με τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας που 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών.  Παράλληλα, 
δήλωσε ότι με την προτεινόμενη νομοθεσία θα διευκολυνθεί η καταγραφή εγκλημάτων γυναικοκτονίας, 
συμβάλλοντας στην ίδρυση παρατηρητηρίου, το οποίο αποτελεί εισήγηση του ΟΗΕ.  Συμπλήρωσε δε ότι η ειδική 
εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναικών έκανε αναφορά σε «πανδημία γυναικοκτονιών», όπως και 
στην ανάγκη καταγραφής ειδικότερων χαρακτηριστικών που να νοηματοδοτούν το υπό αναφορά έγκλημα ως 
παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

 Σύμφωνα με τον ίδιο, διεθνείς συμβάσεις, όπως η Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών 
Διακρίσεων κατά των Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών (Cedaw) και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, καλούν 
τα κράτη να αναλάβουν δράσεις που θα διαφοροποιούν τις κοινωνικές και πολιτισμικές αντιλήψεις και θα 
αλλάξουν τη νοοτροπία της κοινωνίας. 

 Η εκπρόσωπος του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου αναφέρθηκε στην 
αναγκαιότητα συμπερίληψης του αδικήματος της γυναικοκτονίας στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αφού οι 
υφιστάμενες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την ανθρωποκτονία δεν αντικατοπτρίζουν την έμφυλη διάσταση 
του φαινομένου αυτού, τα χαρακτηριστικά του οποίου συνδέονται με τις έμφυλες διακρίσεις και την ανισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.  Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε ότι με τη θέσπιση του αδικήματος της 
γυναικοκτονίας καθίσταται ορατή η πιο ακραία εκδήλωση έμφυλης βίας και δυνατή η συστηματική συλλογή 
δεδομένων για σκοπούς εκτίμησης και αξιολόγησης του κινδύνου και πρόληψης του φαινομένου της 
γυναικοκτονίας.   

 Στο στάδιο της συζήτησης της δεύτερης πρότασης νόμου εγέρθηκαν επίσης από βουλευτές μέλη της 
επιτροπής επιμέρους ζητήματα, τα οποία εστιάζονται στον τρόπο διάκρισης του θεσπισθησομένου αδικήματος 
από το ήδη προβλεπόμενο στον Ποινικό Κώδικα κακούργημα της ανθρωποκτονίας, στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες το έγκλημα διαπράττεται υπό περιστάσεις μη εμπίπτουσες στην έννοια του όρου «γυναικοκτονία», ως 
αυτός έχει ανωτέρω αναλυθεί.  Συναφώς, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι 
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εάν πρόσωπο επέφερε τον θάνατο γυναίκας με παράνομη πράξη ή παράλειψη, στο πλαίσιο ή υπό περιστάσεις 
που δε δικαιολογούν τη διάπραξη του αδικήματος της «γυναικοκτονίας», στο σχετικό κατηγορητήριο θα 
περιλαμβάνεται κατηγορία για το προβλεπόμενο στον Ποινικό Κώδικα κακούργημα της ανθρωποκτονίας, 
πάντοτε κατά την κρίση της κατηγορούσας αρχής.  Τέτοια είναι η περίπτωση της θανάτωσης γυναίκας κάτω από 
τυχαίες περιστάσεις. 

 Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της κυρίως συζήτησης επί του θέματος, το μέλος της επιτροπής κ. Κωστής 
Ευσταθίου υπέβαλε στην επιτροπή νέα πρόταση τροποποίησης του υπό συζήτηση ειδικού νόμου υπό μορφή 
προτεινόμενης τροπολογίας, με την οποία προτείνει τη διαγραφή των όρων «γυναίκα» και «γυναικοκτονία» όπου 
αυτοί απαντούν και την αντικατάστασή τους από τον όρο «άλλο πρόσωπο».  Ταυτόχρονα, με την εν λόγω 
τροπολογία το ίδιο μέλος της επιτροπής προτείνει την αναδιάταξη των προβλεπόμενων με την υπό συζήτηση 
πρόταση νόμου επιβαρυντικών περιστάσεων και/ή τη διαγραφή ορισμένων ήδη προβλεπομένων, αλλά και την 
τροποποίηση άλλων, ώστε με την υπό αναφορά τροπολογία να επέλθουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο 
αρχικό κείμενο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου: 

1. Εκτός από τη βία κατά των γυναικών στο πλαίσιο ή κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων να 
υπεισέλθουν στο αδίκημα τα παιδιά, οι άμαχοι και το μη στρατιωτικό προσωπικό, έτσι ώστε το αδίκημα να 
μην περιορίζεται σε γυναίκες. 

2. Να προστεθεί στον επιβαρυντικό παράγοντα που αφορά την άσκηση βίας για λόγους τιμής η άσκηση βίας 
για λόγους θρησκευτικούς, πολιτικούς ή κοινωνικών πεποιθήσεων του θύματος. 

3. Να προστεθεί νέος επιβαρυντικός παράγοντας, ο οποίος συνίσταται στην άσκηση βίας κατά προσώπου 
το οποίο τελεί σε σχέση εξάρτησης ή κατά προσώπου ευάλωτου λόγω σωματικής ή πνευματικής 
αναπηρίας κατά τρόπο που το θεσπισθησόμενο αδίκημα να μην αφορά μόνο θύματα γυναίκες, αλλά 
ευρύτερα σε κάθε πρόσωπο το οποίο τελεί σε ανάλογη κατάσταση. 

4. Να εισαχθεί περαιτέρω επιβαρυντικός παράγοντας, ο οποίος συνίσταται στην άσκηση ενδοοικογενειακής 
βίας από πρόσωπο το οποίο τελεί σε σχέση εξουσίας ή υπεροχής έναντι του θύματος, περιλαμβανομένου 
συζύγου ή ερωτικού συντρόφου ή προσώπου διαμένοντος με αυτό. 

5. Να διαφοροποιηθεί ο ήδη προβλεπόμενος με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου επιβαρυντικός 
παράγοντας που αφορά στην άσκηση βίας με σκοπό ή στο πλαίσιο σεξουαλικής εκμετάλλευσης και/ή της 
εμπορίας προσώπων, ώστε να αφαιρεθεί η άσκηση βίας στο πλαίσιο διακίνησης ναρκωτικών και/ή του 
οργανωμένου εγκλήματος. 

6. Να διαφοροποιηθεί ο προβλεπόμενος με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου επιβαρυντικός παράγοντας, 
ώστε να αναφέρεται αντί σε βασανισμό ή άσκηση βίας λόγω μισογυνισμού σε βασανισμό ή άσκηση βίας 
λόγω μίσους προς το θύμα. 

7. Να αφαιρεθεί από την προτεινόμενη νομοθεσία ο προβλεπόμενος με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου 
επιβαρυντικός παράγοντας της άσκησης βίας λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.   

 Σύμφωνα με τη δοθείσα επεξήγηση σε σχέση με την υπό αναφορά τροπολογία στο αδίκημα της 
ανθρωποκτονίας πρέπει να εισαχθεί, μεταξύ άλλων, ως επιβαρυντικός παράγοντας κατά την επιμέτρηση της 
ποινής η σχέση θύματος και δράστη και οι ιδιάζουσες προσωπικές περιστάσεις του θύματος.  Ταυτόχρονα, 
προτείνεται η απλοποίηση ορισμένων εννοιών, ώστε, όπως αναφέρεται, να μην υφίσταται πρόβλημα ερμηνείας 
ή εφαρμογής ποινικού νόμου, σε περίπτωση που το θύμα της ανθρωποκτονίας είναι πρόσωπο ευάλωτο το οποίο 
τελεί σε σχέση εξάρτησης με τον δράστη, περιλαμβανομένων των παιδιών και γυναικών. 

 Στο στάδιο της συζήτησης επί του σκοπού της προτεινόμενης τροπολογίας το μέλος της επιτροπής κ. 
Κωστής Ευσταθίου, επεξηγώντας περαιτέρω την πρότασή του για τροπολογία επί της δεύτερης πρότασης 
νόμου, ανέφερε ότι από το πεδίο του προτεινόμενου με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου αδικήματος της 
γυναικοκτονίας εξαιρείται η περίπτωση της θανάτωσης παιδιού, ατόμου με αναπηρία ή η περίπτωση θανάτωσης 
γυναίκας από γυναίκα θύτη, κατ’ επέκταση δε εξαιρείται κάθε πρόσωπο το οποίο τελεί σε κατάσταση εξάρτησης 
προς τον θύτη ή είναι ευάλωτο.  Συναφώς, υποστήριξε ότι, πέραν της γυναίκας ως θύματος, υπάρχουν και άλλες 
ομάδες ευάλωτων προσώπων που χρήζουν της ίδιας προστασίας και αυτός είναι και ο λόγος υποβολής της 
συγκεκριμένης τροπολογίας.   

 Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, χωρίς να απορρίπτει 
την ευρύτερη αντίληψη περί της ανάγκης προστασίας και άλλων ευάλωτων προσώπων έναντι της άσκησης βίας 
ή ενδοοικογενειακής βίας, επισήμανε ότι η προτεινόμενη με τη δεύτερη πρόταση νόμου τροποποίηση αφορά 
στην ειδική νομοθεσία με την οποία εφαρμόζονται στην πράξη οι διατάξεις της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης, η οποία αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη διεθνή σύμβαση για τη βία κατά των γυναικών και 
την ενδοοικογενειακή βία.   

 Σε συνάφεια με τα λεχθέντα της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τονίζεται στο 
σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με τους αντίστοιχους ορισμούς που απαντούν στην εν λόγω σύμβαση, ως «βία κατά 
των γυναικών» ορίζονται οι πράξεις βίας λόγω φύλου, δηλαδή η βία που στρέφεται εναντίον μίας γυναίκας επειδή 
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είναι γυναίκα ή που επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες και που έχει ως αποτέλεσμα ή ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσμα τη σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική ζημιά ή ταλαιπωρία για τη γυναίκα, 
περιλαμβανομένων των απειλών για τέτοιες πράξεις, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, 
είτε επισυμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή.  Περαιτέρω, «ενδοοικογενειακή βία», όπως ορίζεται στην 
ίδια σύμβαση, συνιστούν όλες οι πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που 
επισυμβαίνουν εντός της οικογένειας ή της ενδοοικογενειακής μονάδας ή μεταξύ πρώην ή τρεχόντων συζύγων 
ή συντρόφων, ανεξαρτήτως του αν ο δράστης μοιράζεται ή έχει μοιραστεί ή όχι την ίδια κατοικία με το θύμα. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισήμανε ότι η προτεινόμενη από το μέλος της 
επιτροπής κ. Κωστή Ευσταθίου τροπολογία θα μπορούσε να μελετηθεί για σκοπούς τροποποίησης άλλης 
νομοθεσίας ή του Ποινικού Κώδικα, καθότι στον ορισμό του όρου «ενδοοικογενειακή βία» δεν εμπίπτει το παιδί 
υπό την έννοια του θύματος, η δε περίληψη των όρων «παιδί» και «μέλος της οικογένειας» στην ειδική νομοθεσία 
αποσκοπούσε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που δυνατόν να έχει επί των μελών της οικογένειας η άσκηση 
βίας κατά γυναίκας στην παρουσία τους. 

 Από την πλευρά του, κληθείς να σχολιάσει την ουσία της προτεινόμενης τροπολογίας, ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Χαράλαμπος 
Παπαχαραλάμπους ανέφερε ότι το πνεύμα των ρυθμίσεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (ratio legis) 
είναι η προστασία των γυναικών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση έναντι του δράστη και που υπόκεινται σε 
ενδοοικογενειακή βία.   

 Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αναφερόμενος στην τροπολογία που υπέβαλε ο 
κ. Κωστής Ευσταθίου, δήλωσε ότι η όποια νομοθετική ρύθμιση πρέπει να παραμείνει εντός της φιλοσοφίας της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και του ειδικού νόμου [Αρ. Νόμου 115(Ι) του 2021], τονίζοντας ταυτόχρονα 
ότι η προτεινόμενη θέσπιση του ιδιώνυμου αδικήματος της γυναικοκτονίας εμπλουτίζει το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο και συνιστά απάντηση στη γυναικοκτονία ως την πλέον ακραία μορφή βίας κατά των γυναικών. 

 Ο ίδιος πιο πάνω εκπρόσωπος τόνισε ότι η ενδοοικογενειακή βία ως ξεχωριστός επιβαρυντικός 
παράγοντας δεν προσθέτει οτιδήποτε στο συνολικό πλαίσιο, καθότι ήδη στο άρθρο 11 του οικείου νόμου και 
ειδικότερα στην παράγραφο (γ) αυτού προβλέπεται ότι κατά την επιβολή της ποινής, εφόσον δεν αποτελεί ήδη 
συστατικό στοιχείο του αδικήματος, λαμβάνεται υπόψη ότι το αδίκημα διαπράχθηκε εναντίον προσώπου το οποίο 
τελεί σε ευάλωτη θέση, συνεπεία διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας ή κατάστασης εξάρτησης, ή κατά γυναίκας 
η οποία εγκυμονούσε κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήματος ή που τελούσε υπό άλλες ειδικές συνθήκες.   

 Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι το αδίκημα της παιδοκτονίας προβλέπεται ήδη από το άρθρο 
209 του Ποινικού Κώδικα, ενώ με την προτεινόμενη τροποποίηση του οικείου ειδικού νόμου για τη θέσπιση του 
ιδιώνυμου αδικήματος της γυναικοκτονίας αντί τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται 
θέμα άνισης μεταχείρισης του δράστη σε αδίκημα της γυναικοκτονίας σε σχέση με τον δράστη του αδικήματος 
της ανθρωποκτονίας του Ποινικού Κώδικα, αφού το άρθρο 4 του ειδικού νόμου το οποίο θεσπίζει τις αρχές επί 
των οποίων βασίζεται η εφαρμογή των διατάξεών του είναι σαφές σε σχέση με την ανάγκη προώθησης μέτρων 
προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων βίας κατά γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας, παρέχοντας έτσι 
ικανή νομιμοποιητική βάση θέσπισης του εν λόγω αδικήματος για σκοπούς νοηματοδότησης της βίας κατά των 
γυναικών ένεκα φύλου.   

 Επιπροσθέτως των πιο πάνω, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, απαντώντας σε 
διάφορες παρατηρήσεις μελών της επιτροπής, οι οποίες εστιάστηκαν στη μη κάλυψη από το θεσπισθησόμενο 
αδίκημα της «γυναικοκτονίας» και του φόνου εκ προμελέτης γυναίκας από άνδρα, όπως και του ενδεχομένου 
δράστης τέτοιου εγκλήματος να επιδιώκει να καλύψει την πράξη του υπό τον μανδύα του «μισογυνισμού», έτσι 
που εν τέλει να αποτρέψει την επιβολή της ποινής της διά βίου φυλάκισης που επισύρει ο φόνος εκ προμελέτης, 
απάντησε τα εξής: 

1. Ορθά από το θεσπισθησόμενο αδίκημα της γυναικοκτονίας εξαιρείται ο φόνος εκ προμελέτης, ο οποίος 
επισύρει την ποινή της φυλάκισης διά βίου, καθότι η «προμελέτη» συνιστά ένα στοιχείο το οποίο 
ερμηνεύεται νομολογιακά και για το οποίο η κατηγορούσα αρχή κατά τη σύνταξη του κατηγορητηρίου 
πρέπει να πεισθεί, για να κατηγορηθεί ο δράστης για φόνο εκ προμελέτης.  Εφόσον ο δράστης 
κατηγορηθεί για φόνο εκ προμελέτης, το στοιχείο του «μισογυνισμού» δεν προσθέτει οτιδήποτε ούτε 
στην αντικειμενική ούτε στην υποκειμενική υπόσταση του υπό απόδειξη εγκλήματος ούτε συνιστά 
ελαφρυντικό παράγοντα.  Περαιτέρω, ουδεμία προβλεπόμενη διά νόμου ή/και άλλη επιβαρυντική 
περίσταση αποτελεί μέρος των συστατικών στοιχείων του εγκλήματος ή λαμβάνεται υπόψη κατά τη 
λήψη απόφασης από το δικαστήριο περί της ενοχής ή μη του κατηγορουμένου.   

2. Δεν υφίσταται οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της 
ανθρωποκτονίας από την υποκειμενική υπόσταση (mens rea) του προτεινόμενου να θεσπισθεί 
αδικήματος της γυναικοκτονίας, αλλά με τη θέσπιση ιδιώνυμου αδικήματος γυναικοκτονίας 
νοηματοδοτείται η θανάτωση της γυναίκας ως η πιο ακραία μορφή άσκησης βίας λόγω φύλου.   

3. Νομολογιακά κρίθηκε ότι βασανισμός επί μέρες γυναίκας πριν από τη θανάτωσή της δε σημαίνει 
απαραίτητα ότι υπήρξε σχεδιασμός.  Εν πάση περιπτώσει, το εκδικάζον δικαστήριο δύναται να 
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εφαρμόσει το άρθρο 29 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο, εφόσον κάποιο αδίκημα τιμωρείται 
με ποινή φυλάκισης διά βίου, το δικαστήριο δύναται να επιβάλει ποινή φυλάκισης λιγότερου χρόνου.   

4. Το κριτήριο βάσει του οποίου ο δράστης δύναται να κατηγορηθεί για φόνο εκ προμελέτης, σύμφωνα με 
τη νομολογία, όπως αυτολεξεί αναφέρεται, είναι: 

«…αν κάτω από το φως όλων των περιστάσεων της υποθέσεως ο δράστης είχε αρκετή ευχέρεια μετά 
που σχημάτισε την πρόθεση να σκοτώσει, να ξανασκεφτεί με σκοπό να αποφασίσει αν θα σκοτώσει ή όχι 
και ότι αποφάσισε να σκοτώσει σαν αποτέλεσμα αυτής της σκέψης.  Με άλλα λόγια, η δολοφονία πρέπει 
να είναι αποτέλεσμα αυτού του αναλογισμού και όχι κάτι το ξαφνικό…  Τα μέσα που χρησιμοποιούνται 
και η επιμονή του δράση στο να επιφέρει τον θάνατο είναι στοιχεία αποκαλυπτικά των προθέσεών του 
που μπορεί να συνεκτιμηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την ύπαρξη προμελέτης».  
[Ανδρέας Κ. Αριστοδήμου, άλλως Γιουρούκκης vs της Δημοκρατίας) (1990) 2.Α.Α.Δ 402]. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
κατατέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να υποβάλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής 
απόφασης επί της δεύτερης πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος, επιφυλάσσοντας τις θέσεις όλων 
των πλευρών της στο στάδιο αυτό.  Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου 
σε νόμο, η πρώτη πρόταση νόμου υπό τον τίτλο «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
2021», με τη σύμφωνη γνώμη της εισηγήτριάς της, θα αποσυρθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ποιος ζητεί τον λόγο;   

 Ναι, ο κ. Κωστής Ευσταθίου.  Πρέπει να πω, πριν δώσω στον καλό συνάδελφο τον λόγο, ότι αποσύρεται 
η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και μένουμε μόνο στην τροποποίηση του νόμου για τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, παρακαλώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, να ξεκαθαρίσουμε κάπως τη διαδικασία.  Στη δική μου αντίληψη ο πρώτος ομιλητής 
σήμερα είναι ο εισηγητής της τροποποίησης του νόμου.  Αυτός πρέπει να είναι ο πρώτος ομιλητής και ο 
τελευταίος ομιλητής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αυτό θα γίνει, έχετε δίκιο.  Και θα σας προλάβω, νομίζω θα σας ικανοποιήσω, ο κ. Κωστής είναι για την 
τροπολογία του, που με έχει ενημερώσει από πριν, και θέλει να ανακοινώσει στο σώμα την απόφασή του.  Επί 
της ουσίας θα είμαι η πρώτη ομιλήτρια και όποιος άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα επιθυμεί θα μιλήσει 
αργότερα.  Πολύ σωστά το θέσατε!   

 Κύριε Ευσταθίου, έχετε τον λόγο επί της τροπολογίας σας. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Επειδή δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω, θα πω μόνο ότι ασφαλώς και -φαντάζομαι, θα περιγράψετε τις 
προτάσεις νόμου- δε θα μιλήσω για σας.  Διατηρώ τη θέση ότι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γυναικοκτονίας 
ισχύουν και για θύματα ανθρωποκτονιών όπου χαρακτηρίζονται τα θύματα ότι είναι ευάλωτα και αδύναμα 
μπροστά στον θύτη.  Δεν είναι μόνο οι γυναίκες, ασφαλώς είναι οι γυναίκες, είναι όμως και ο άρρωστος 
συνάνθρωπός μας εναντίον του οποίου ασκεί βία είτε γυναίκα είτε άντρας, είναι ένα παιδί το οποίο είναι αδύναμο 
σε μια κατάσταση της οποίας κατάληξη είναι ο θάνατος, είναι γενικά όλοι οι συνάνθρωποί μας οι οποίοι 
βρίσκονται σε μία σχέση εξάρτησης από τον θύτη.  Άρα, δεν είναι μόνο οι γυναίκες.   

 Ήταν αυτός ο λόγος που προχώρησα στην κατάθεση τροπολογίας.  Όμως, για να μη θεωρηθεί ότι υπάρχει 
μία αντιπαράθεση και ότι δεν επιθυμούμε να προχωρήσουμε στη διάγνωση, ότι, ναι, οι γυναίκες είναι κατεξοχήν 
ευάλωτα θύματα σε μία σχέση, θα αποσύρω την τροπολογία και βεβαίως διατηρώ το δικαίωμα να καταθέσω 
πρόταση νόμου για τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Ποινικού Κώδικα στην ανθρωποκτονία, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη ως επιβαρυντικοί παράγοντες στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας, όχι βεβαίως εις τον φόνο 
εκ προμελέτης, η σχέση εξάρτησης, η σχέση υποταγής, η σχέση του δυνατού με τον αδύνατο, είτε αυτός έν’ 
άντρας είτε γυναίκα, παιδί, άρρωστος, ευάλωτος συνάνθρωπός μας.  Υπ’ αυτή την έννοια, αποσύρω την 
τροπολογία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 ...για να προχωρήσουμε στην υπερψήφιση όλοι μαζί της θαυμάσιας πρότασής σας, να φαίνονται δηλαδή 
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στις περιπτώσεις της ανθρωποκτονίας, να λαμβάνονται υπόψη και να διαγιγνώσκονται η σχέση εξάρτησης ή η 
σχέση υποταγής μεταξύ θύτη και θύματος. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. 

 Θα είμαι η πρώτη ομιλήτρια.   

 Να παρακαλέσω τον κ. Κουλία να έρθει στο προεδρείο, για να μπορέσω να κατέβω στο βήμα.   

 Και θα ήθελα, παρακαλώ, να γίνει κατάλογος ομιλητών, ομιλητριών. 

 Κύριε Χρίστου, θέλετε να μιλήσετε επί του θέματος αρχής ή διαδικαστικό; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, πριν ξεκινήσετε για το εν λόγω θέμα τζιαι υπεισέλθουμε στην ουσία του θέματος, η 
παρέμβασή μου αφορά το εξής:  Έξω από το κτίριο της Βουλής είναι σε εξέλιξη μια διαμαρτυρία.  Υπάρχουν 
τρεις εκλελεγμένοι κοινοτάρχες οι οποίοι ζητούν να επιδώσουν ένα ψήφισμα σε κάποιον αντιπρόσωπο της 
Βουλής και ζητώ την παρέμβασή σας, για να επιλυθεί αυτό το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, το έχουμε συζητήσει ήδη στη Σύσκεψη Αρχηγών και ήδη η κ. Ιερωνυμίδου είναι έξω να παραλάβει το 
ψήφισμα.  Δεν μπορεί να διακόπτει τις διεργασίες της η ολομέλεια φυσικά και νομίζω είναι γνωστή η ώρα που 
συνεδριάζει η ολομέλεια του σώματος.  Δικαίωμα του καθενός να διαμαρτυρηθεί, δικαίωμά του να καταθέσει 
υπόμνημα στη Βουλή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διακοπούν οι διεργασίες της ολομέλειας, για να βγει ο 
όποιος βουλευτής, βουλεύτρια έξω, όπως επίσης και η Πρόεδρος του σώματος.  Οπόταν, η κ. Ιερωνυμίδου εκ 
μέρους της... 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Εμείς, Πρόεδρε, απλώς να διευκρινίσω ότι δεν ήμασταν στη Σύσκεψη Αρχηγών σήμερα, επομένως δεν 
υιοθετούμε αυτή την απόφαση την οποία έχετε λάβει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, δικαίωμά σας.  Δικαίωμά μας και εμάς να τηρούμε τους κανονισμούς και να τηρείται απρόσκοπτα 
η λειτουργία του σώματος.  Έτσι τιμάται ο θεσμός.  Η κ. Ιερωνυμίδου θα παραλάβει το ψήφισμα. 

 Και συνεχίζουμε με τη συζήτηση. 

 Κατάλογο ομιλητών, κύριε Γεωργίου, παρακαλώ.   

 Και ευχαριστώ τον κ. Κουλία που έχει έρθει εδώ. 

(Στο σημείο αυτό την Πρόεδρο της Βουλής αντικαθιστά στην έδρα ο κ. Ζαχαρίας Κουλίας.) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Ψηλώστε τα χέρια ποιοι θέλετε να δηλώσετε, κύριοι.   

 Γράψε τους, κύριε Γεωργίου.   

 Ένας, δύο, τρεις...  Κρατάτε τα χέρια, μέχρι να σας σημειώσει ο συνάδελφος. 

 Τον λόγο έχει η Πρόεδρος. 

 Κυρία Πρόεδρε. 

ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Θέλω να ξεκαθαρίσω, προτού προχωρήσω στην ομιλία μου, ότι δεν αγγίζουμε τον Ποινικό Κώδικα, που 
ήταν η πρώτη κατεξοχήν, η πρώτη καταρχήν, συγγνώμη, ρύθμιση η οποία είχε κατατεθεί, αλλά, μετά ακριβώς 
που ακούσαμε όλους τους στοχασμούς, όλες τις συμβουλές από συναδέλφους, από τη Γενική Εισαγγελία, από 
τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, από μη κυβερνητικές οργανώσεις, αποφασίστηκε η τροποποίηση του νόμου 
της βίας προς τις γυναίκες, που είναι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η συμπερίληψη ενός ιδιώνυμου 
αδικήματος, που είναι η γυναικοκτονία, και με αυτό τον τρόπο ο/η νομοθέτης να προσδώσει ορατότητα σε μια 
κοινωνική πραγματικότητα, την οποία εκτιμώ ότι όλοι και όλες αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει.   
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 Και αισθάνομαι λοιπόν έντονα την ανάγκη να παραθέσω τα τελευταία στοιχεία:  Εννέα το 2019, πέντε το 
2020, πέντε το 2021, μία το 2022 και η χρονιά δεν έχει κλείσει ακόμη.  Κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε έναν άνθρωπο 
και συγκεκριμένα σε μία γυναίκα.  Κοινός παρονομαστής στην εξίσωση το στίγμα του εγκλήματος, το οποίο έχει 
έμφυλη διάσταση ως αποτέλεσμα της κλιμακούμενης βίας προς τις γυναίκες.  Γιατί επιμένουμε στη σημαντικότητα 
του όρου «γυναικοκτονία»;  Γιατί πολύ απλά κωδικοποιεί, νοηματοδοτεί και ονοματίζει την πιο ακραία μορφή 
έμφυλης βίας και οφείλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι η δολοφονία μίας γυναίκας, επειδή είναι 
γυναίκα, είναι γυναικοκτονία.  

 Όλες έχασαν τη ζωή τους, επειδή ήταν γυναίκες.  Όλες δολοφονήθηκαν από άντρες που εμπιστεύτηκαν, 
τις περισσότερες φορές μάλιστα του στενού οικογενειακού τους κύκλου, πρώην και νυν συζύγους, συντρόφους, 
αδερφούς, πατεράδες, που τις θεώρησαν κτήμα τους, που ασκούσαν εξουσία πάνω τους, που είχαν την 
πεποίθηση ότι εκείνοι μπορούν να αποφασίζουν για τη ζωή τους, για το πώς σκέπτονται, τι φοράνε, πώς μιλάνε, 
ποιον αγαπάνε.  Ακόμη και για το πόσο θα ζήσουν.   

 Το φαινόμενο της αφαίρεσης ζωής -που συνιστά καταπάτηση του βασικότερου ανθρώπινου δικαιώματος- 
λόγω φύλου τρέφεται και θεριεύει μέσα από τα στερεοτυπικά κατάλοιπα της πατριαρχίας, της ανισότητας, της 
προκατάληψης, που έχουν ριζώσει βαθιά και έχουν διαβρώσει τον κοινωνικό ιστό.  Είναι παραδεκτό ότι η έξαρση 
φαινομένων ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας λόγω του εγκλεισμού που έφερε ο Covid 19 έχει πάρει 
διεθνώς διαστάσεις μιας παράλληλης πανδημίας με γεωμετρική αύξηση των περιστατικών.  Το θύμα βρίσκεται 
εγκλωβισμένο στα δίχτυα του θύτη, με αποκορύφωμα της κακοποίησης τη γυναικοκτονία.  Ο όρος δεν αναιρεί 
την ανθρωποκτονία, αλλά επιδρά συμπληρωματικά και ενισχυτικά.  

 Τώρα, γιατί υπάρχει ανάγκη νομικού διαχωρισμού;  Τι περισσότερο -θα μπορούσε κάποιος να ερωτήσει- 
προσφέρει η θέσπιση ενός ιδιώνυμου αδικήματος, που ονομάζεται «γυναικοκτονία», έναντι του εγκλήματος του 
κοινού Ποινικού Δικαίου της ανθρωποκτονίας;  Η απάντηση, την οποία κάθε σύγχρονη κοινωνία καλείται να 
δώσει, είναι ότι τα θύματα της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, τα θύματα μισογυνισμού, τα θύματα 
άσκησης βίας από ερωτικό σύντροφο, τα θύματα εγκλημάτων τιμής ή και για θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι σε 
αυτές τις περιπτώσεις γυναίκες και όχι άντρες. 

 Είναι γι’ αυτό τον λόγο που η αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία» και η ένταξή του στην έννομη τάξη 
της χώρας μας καθίσταται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ επιτακτική, γιατί δίνει έμφαση στην ένταση, στην 
προέλευση και στην αιτία του εγκλήματος, κάτω από τις συνθήκες που έχουν προαναφερθεί.  Έτσι, 
αποτυπώνεται δυναμικά και η βούληση της κοινωνίας να αντιταχθεί στη βίαιη συμπεριφορά προς τις γυναίκες 
εξαιτίας του φύλου τους, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξάλειψη των πατριαρχικών στερεοτύπων, ώστε μαζί 
με τις πολιτικές ισότητας των φύλων να δώσει έμφαση στην ενδυνάμωση των γυναικών.  Και παράλληλα 
προστίθεται στην εργαλειοθήκη για την εξάλειψη του φαινομένου μια πολύτιμη παράμετρος.  Μας δίνει τη 
δυνατότητα καταγραφής των γυναικοκτονιών, που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. 

 Η θέσπιση λοιπόν της γυναικοκτονίας ως ιδιώνυμου αδικήματος ενσωματωμένου στον ειδικό νόμο για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας προς τις γυναίκες και της ενδοοικογενειακής βίας, τον νόμο δηλαδή με 
τον οποίο εφαρμόστηκε στην πράξη η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, γνωστό ως «νόμο βίας προς τις 
γυναίκες», θα συμβάλει αναμφισβήτητα στην ανάπτυξη της αναγκαίας ενσυναίσθησης και στην προσπάθεια της 
πολιτείας να εξαλείψει όλα τα εμπόδια που αποστερούν τις γυναίκες από την ισότιμη απόλαυση των δικαιωμάτων 
τους, καθιστώντας το φαινόμενο ορατό στο πλαίσιο, όπως πολύ ορθά έχει τονιστεί και στην ειδική συνεδρία της 
επιτροπής Νομικών, ενός Ποινικού Δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο την προστασία των γυναικών 
που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και υπόκεινται σε ενδοοικογενειακή βία έναντι του άντρα/δράστη σε ισχυρότερη 
θέση. 

 Αντιλαμβάνομαι ότι στο θεσμικό δίκαιο και δη στον Ποινικό Κώδικα η γυναίκα και το κορίτσι κάτω των 
δεκαοχτώ ετών δεν καταλαμβάνουν ορατή θέση, αφού γενικά η σύνδεση της γυναίκας με το δίκαιο και/ή η έμφυλη 
διάσταση στο δίκαιο είναι ανύπαρκτη.  Ένα όμως δίκαιο που δεν είναι ικανό να συμβάλει στην πρόοδο μίας 
κοινωνίας, που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών και δε συμβάλλει στην απάλειψη των 
διαχρονικά άνισων σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, των σχέσεων που σηματοδοτούν τη βία προς αυτές 
δεν μπορεί παρά να είναι ένα δίκαιο παρωχημένο και μονομερές. 

 Είναι σημαντικό να τονίσω ότι το ζήτημα αναλύθηκε σε βάθος όσον αφορά τη νομική και αποδεικτική του 
πλευρά στην αρμόδια επιτροπή.  Θέλω να ξεκαθαρίσω για ακόμα μια φορά, δεν πρόκειται για νέα συστατικά 
στοιχεία, που ενδεχόμενα να δημιουργούσαν πρόβλημα ή δυσκολία στο δίκαιο της απόδειξης, αλλά για 
συγκεκριμένους επιβαρυντικούς παράγοντες που θα προσμετρούνται και γι’ αυτό συμπεριλαμβάνεται στον νόμο 
της βίας προς τις γυναίκες και όχι σε τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα.  Άρα, δεν πρόκειται, το επαναλαμβάνω, 
για νέα συστατικά στοιχεία αλλά για καθορισμένες από τον νόμο επιβαρυντικές περιστάσεις, οι οποίες θα 
προσμετρώνται κατά την επιβολή της ποινής για πρόκληση θανάτου γυναίκας με παράνομη πράξη ή παράλειψη, 
ως απάντηση στην έκρηξη του φαινομένου.   

 Πρέπει να πω επίσης ότι ο όρος «γυναικοκτονία» χρονολογείται ήδη από το 1976, όταν τότε πρώτη η 
κοινωνιολόγος Ράσελ τον είχε για πρώτη φορά χρησιμοποιήσει.  Και δεν πρέπει επίσης να αγνοείται το γεγονός 
ότι το 2012, ενώπιον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το ζήτημα του ορισμού του όρου «γυναικοκτονία», 
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κατέληξαν στην υπογραφή της Διακήρυξης της Βιέννης και τονίστηκε ότι οι γυναικοκτονίες σπάνια τυγχάνουν της 
ορθής διερεύνησης και σπανιότερα φτάνουν ενώπιον της δικαιοσύνης λόγω έλλειψης στοιχείων, αφού τέτοιας 
φύσεως εγκλήματα διαπράττονται στον οικογενειακό χώρο, πολλές φορές ως φαινόμενα απολύτως αποδεκτά 
από τις τοπικές κοινωνίες και μάλιστα σε πλείστες των περιπτώσεων συγκαλύπτονται.  

 Καλούμαστε σήμερα εμείς λοιπόν ως Βουλή να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά, να αποδείξουμε ότι 
θέλουμε η έμφυλη διάσταση να διαποτίσει το δίκαιο της χώρας μας, ότι θέλουμε να σπάσουμε την ένοχη σιωπή 
που καλύπτει τις βαθιά στερεοτυπικές κοινωνίες, ότι η Κύπρος δεν είναι μια κοινωνία στερεοτυπική αλλά μία 
κοινωνία προοδευτική, που δεν αγκυλώνεται σε παρωχημένες αντιλήψεις και που θέλει να ενσωματώσει στο 
δίκαιο τις αξίες και ανάγκες των ευάλωτων γυναικών, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας νέας προσέγγισης 
ισότητας, που θα εμποτίσει πολυεπίπεδα τη νομική σκέψη και την κοινωνία.  Και κάθε βήμα που μας φέρνει πιο 
κοντά στην αποκλιμάκωση της έμφυλης βίας οφείλουμε να το τολμούμε, οφείλουμε να προλαβαίνουμε, να 
σηκώνουμε ασπίδες προστασίας απέναντι σε κάθε θύτη και μπροστά από το κάθε εν δυνάμει θύμα.  Έτσι 
αντιμετωπίζουμε μια κοινωνική πραγματικότητα, έτσι αντιμετωπίζουμε ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει 
ανησυχητικές διαστάσεις.  Έτσι οφείλουμε να πράξουμε για όλες αυτές τις γυναίκες που βασανίστηκαν και 
κακοποιήθηκαν μέχρι θανάτου, γιατί απλώς ήταν γυναίκες.  

 Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους που συνέβαλαν σε αρκετές συζητήσεις 
στην επιτροπή Νομικών, τους αγαπημένους μου συναδέλφους και τις αγαπημένες μου συναδέλφισσες, γιατί 
πραγματικά αφιέρωσαν πάρα πολύ χρόνο, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτό το πλαίσιο.  Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες στη Γενική Εισαγγελία, η οποία συμφωνεί με την πρόταση, και συγκεκριμένα θα μου επιτρέψετε να 
αναφέρω την κ. Δέσποινα Κυπριανού για τις πολλές ώρες τις οποίες αφιέρωσε, για να βρίσκεται κοντά μας, όχι 
μόνο στην επιτροπή, αλλά και εκτός, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποινικού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου κ. Μιχάλη Πική, που επίσης αφιέρωσε αρκετές ώρες και συναινεί στην πρόταση, τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, που βρίσκονται πάντοτε δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια, και βεβαίως ξανά τους συναδέλφους, 
τις συναδέλφισσες, γιατί κατανοούν, κατανοούμε και βεβαίως φιλτράρουν όλα αυτά που ακούγονται, για να 
έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη νομική εργαλειοθήκη της Κύπρου μας και για να μπορέσουμε να 
προσδώσουμε ορατότητα σε αυτό το έγκλημα το οποίο συντελείται και με αυτό τον τρόπο να επενδύσουμε στην 
πρόληψη. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε την Πρόεδρο για την παρέμβαση. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Ανδρέας Θεμιστοκλέους. 

(Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής επανέρχεται στην έδρα.) 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η λέξη «γυναικοκτονία» θα είχε κάποιο νόημα, εάν, αντί του όρου «ανθρωποκτονία», είχαμε τον όρο 
«ανδροκτονία», οπόταν κάποιος νουνεχής και μυαλωμένος άνθρωπος για λόγους καθαρά ισότητας θα 
απαιτούσε την εισαγωγή της λέξεως «γυναικοκτονία».   

 Όταν δολοφονείται ένα παιδί, ένας ηλικιωμένος, ένας γέρος, ένας πλούσιος ή ένας φτωχός ή ένας 
ΛΟΑΤΚΙ, οποιουδήποτε προσανατολισμού σεξουαλικού, όλες οι κοινωνίες και όλα τα κράτη το καταδικάζουν.  Το 
καταδικάζουν, διότι απλώς είναι ανθρωποκτονία.  Και μάλιστα τιμωρείται η αφαίρεση ζωής από άνθρωπο, που 
αφαιρεί τη ζωή από άλλο άνθρωπο, από τη χειρότερη, την αυστηρότερη όλων των ποινών.   

 Η αφαίρεση της ζωής μιας γυναίκας δεν προκαλεί περισσότερο πόνο, περισσότερα δάκρυα, περισσότερη 
θλίψη και απελπισία από την αφαίρεση ζωής ενός άντρα.  Η ζωή μιας γυναίκα και ενός άντρα είναι η ζωή ενός 
ανθρώπου, που αξίζουν το ίδιο, πρέπει να προστατεύονται το ίδιο, και η δολοφονία ενός ανθρώπου πρέπει να 
τιμωρείται το ίδιο, ανεξαρτήτως εάν το θύμα είναι άνδρας ή γυναίκα.  Γυναίκες και άνδρες και δολοφονούν και 
δολοφονούνται.  Και, είτε σκοτώνουν είτε σκοτώνονται, η «ανθρωποκτονία» είναι ο όρος που καλύπτει πλήρως 
και τα θύματα και τους θύτες. 

 Ασφαλώς, συχνά-πυκνά χρησιμοποιούμε όρους όπως «μητροκτόνος», «πατροκτόνος», «αδελφοκτόνος», 
«παιδοκτόνος», αλλά, προσέξτε, αυτοί όλοι οι όροι δεν έχουν να κάνουν με το φύλο ούτε του θύτη ούτε του 
θύματος.  Αυτοί όλοι οι όροι έχουν να κάνουν με την εξ αίματος ή την εξ αγχιστείας συγγένεια του θύτη με το 
θύμα.   

 Συζυγοκτόνος είναι το άτομο, άντρας ή γυναίκα, που αφαιρεί τη ζωή του ή της συζύγου, αδελφοκτόνος το 
άτομο που αφαιρεί τη ζωή της αδελφής ή του αδελφού του.  Ομοίως και ο πατροκτόνος, ο μητροκτόνος.  
Υπάρχουν ασφαλώς άνδρες εγκληματίες που δολοφόνησαν τις συζύγους, τις συντρόφους ή τις ερωμένες τους, 
όπως υπάρχουν επίσης και γυναίκες που έπραξαν το ίδιο.  Όποιος ή όποια δεν μπορεί να δεχθεί αυτή τη σκληρή, 
ωμή, πικρή αλήθεια, τότε δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και ούτε βεβαίως με την ισότητα.  
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Ασφαλώς, υπάρχουν και εγκλήματα που γίνονται λόγω φύλου, αλλά στην περίπτωσή μας, για να είχε νόημα η 
γυναικοκτονία, θα έπρεπε στο δικαστήριο ο δράστης να επικαλεστεί αυτούς τους λόγους ή το δικαστήριο να 
αποδείξει ότι ήταν μισογύνης και σκότωσε.  Κάτι που αμφιβάλλω αν θα ήταν προς το συμφέρον του τόπου και 
της πραγματικής απονομής της δικαιοσύνης.   

 Το δεύτερο είναι ότι, για να γίνει ανεκτή, για να παραδεχτούμε ότι υπάρχει γυναικοκτονία, όπως λέει και ο 
ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να δεχτούμε ότι η κοινωνία μας κάπου περίπου τα επιτρέπει αυτά 
τα πράγματα.  Καμία κοινωνία δεν τα επιτρέπει.  Αντίθετα, η κυπριακή ειδικά κοινωνία τα καταδίκαζε και τα 
καταδικάζει εδώ και αιώνες.   

 Πριν από ενάμιση περίπου χρόνο μια νεαρή γυναίκα στην Αθήνα έριξε βιτριόλι στο πρόσωπο μιας άλλης 
γυναίκας, πιστεύοντας ότι ξελόγιασε τον εραστή της, και με το βιτριόλι αυτό σακάτεψε τη γυναίκα.  Η ερώτηση 
είναι απλή.  Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν 
ήταν προσπάθεια γυναικοκτονίας.  Γιατί;  Διότι δράστης ήταν γυναίκα και, άμα ο δράστης είναι γυναίκα εναντίον 
γυναίκας, δεν υπάρχει γυναικοκτονία.  Ποιος το λέει αυτό;  Το λέει το νομοθέτημα που έχετε μπροστά σας, το 
λέει η έκθεση.  Τι λέει δηλαδή η έκθεση;   

 Διαβάζω αυτολεξεί: «[…] γυναικοκτονία, η θανατηφόρα άσκηση βίας από άνδρες εναντίον γυναικών και 
κοριτσιών ως εκδήλωση μισογυνισμού ή και καταφρόνησης προς το γυναικείο φύλο».  Δηλαδή, όταν γυναίκες 
σκοτώνουν γυναίκες, δεν υπάρχει γυναικοκτονία.  Μα είντα ωραίοι που είμαστε μες σε τούντον τόπο!  Έχω εδώ…  
Ζήτησα τις ανθρωποκτονίες τις τελευταίες δεκαετίες, από το 2010 έως το 2021, αλλά ως το 2018 μου απέστειλαν, 
διότι μέχρι εκεί είχαμε τα στοιχεία.  Είχαμε εκατό δέκα δολοφονίες συνολικά αυτή τη δεκαετία.  Εξήντα πέντε ήταν 
άνδρες θύματα και τριάντα γυναίκες,  έχουμε και δεκαπέντε που δεν έχουμε στοιχεία.  Δηλαδή τα περισσότερα 
θύματα στον τομέα των ανθρωποκτονιών είναι άνδρες.  Δεν άκουσα κανέναν σ’ αυτό τον τόπο να μιλήσει ποτέ 
για ανδροκτονία.  Και ούτε ήταν σωστό να μιλήσει.  

 Παρεμπιπτόντως, οι μισοί δράστες είναι αλλοδαποί, στοιχείο από τον ίδιο πίνακα της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, είναι μια από τις καλύτερες υπηρεσίες που διαθέτει ο τόπος σε ό,τι 
αφορά την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητά της.   

 Υπάρχουν και δύο άλλα περίεργα.  Περίπου θέλουμε να καταργήσουμε τα φύλα, να επιφέρουμε την 
ισότητα απέναντι στους νόμους, απέναντι στο Σύνταγμα, στη ζωή και πάμε μετά θάνατον να τα ξεχωρίσουμε 
οξέως, σαφώς και πάρα πολύ διακεκριμένως.  Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι -σεβαστή η άποψή τους- που 
πιστεύουν ότι με τα νομοθετήματα τούτα θα περιορίσουν τις γυναικοκτονίες.  Εγώ λέω ότι κανένας δεν μπορεί 
να περιορίσει ή να υπολογίσει πού θα ππέσει κεραυνός τον Οκτώβρη.  Η άσκηση βίας ενδοοικογενειακής δεν 
εξαρτάται από νομοθεσίες.  Από την ώρα που ο άλλος αναγνωρίζει ότι θα πάει φυλακή ισόβια και προχωρεί σε 
ανθρωποκτονία, υπάρχει άλλη ποινή.  Θα τον ενοχλήσει, επειδή εμείς δαμαί θα τον αποκαλέσουμε γυναικοκτόνο;  
Υπάρχει κανένας λογικός άνθρωπος, καλέ, που πιστεύει αυτό το πράγμα;  Ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο… 
Όπως πρόσφατα στη Λεμεσό πήγε με το σφυρί και σκότωσε τη σύζυγό του.  Δηλαδή, αν είναι περασμένος ο 
νόμος και μίλα για τη γυναικοκτονία, ήταν να πει «α, ξέρετε εννά της τη χαρίσω, διότι μπορεί να με πει ο 
Θεμιστοκλέους γυναικοκτόνο»;   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Θα τελειώσω με μια μικρή, θλιβερή, πικρή ιστορία που έχω την εντύπωση ότι κανένας σας δεν την ξέρει.  
Το 1925 παντρεύτηκε μία κοπέλα σε ένα χωριό της ορεινής Λευκωσίας.  Η φτώχια και η ένδεια τότε και η 
τοκογλυφία ήταν σε τόσο μεγάλη έξαρση, που έμενε όλη η οικογένεια σε ένα-δύο δωμάτια.  Η πεθερά αυτής της 
κοπέλας ζήλευε τρομερά τη νύφη και η νύφη αποφάσισε το 1925 να σιωπήσει την πεθερά για πάντα.  Άρπαξε 
έναν ζαυλό ’πού την τσιμινιά και με τη βοήθεια δύο άλλων συγχωριανών γυναικών εμπήξαν της το στο στόμα και 
πέθανε.  Παντρεμένη γυναίκα με ένα μωρό.  Έφυγε, όπως ήταν φυσιολογικό επακόλουθο, από το χωριό, 
κατέβηκε στην πόλη.  Ο γάμος εδιαλύθηκεν.  Η γυναίκα, μη έχοντας πού αλλού να πάει, βρήκε κάποιο τρόπο να 
στείλει τον γιο της να σπουδάσει.  Ο γιος της πήγε στην Αγγλία.  Ήταν ωραίος νέος -απ’ ό,τι λένε οι γραφές- και 
ερωτεύτηκε ένα μοντέλο από τη Γερμανία, την οποία και παντρεύτηκε.  Η γυναίκα από την Κύπρο ακολούθησε 
τον γιο της.  Όταν επήγεν εκεί, ενώ στην Κύπρο ως νύφη εσκότωσεν την πεθερά, στο Λονδίνο σαν πεθερά 
εσκότωσεν τη νύφη.  Και μάλιστα περίπου διά της ιδίας μεθόδου.  Εμπούκκωσέν της ένα ολόκληρο κομμάτι 
ρούχο μέσα στον λαιμό.  Ο γιος της, αφού εσκοτώθηκεν η γυναίκα του, είπε να μη χάσει τη μάνα του.  Μαζί με 
τους δικηγόρους, τους οποίους ακριβοπλήρωσε, Λονδρέζους δικηγόρους, επροσπαθούσαν να πείσουν τη 
γυναίκα αυτή να παραδεχτεί ότι περίπου ήταν μια πελλή, μια μισόπελλη.  Η γυναίκα όμως για λόγους γοήτρου 
και αξιοπρέπειας είπε στο δικαστήριο: «Όχι, όχι, ούτε πελλή είμαι ούτε μισόπελλη.  Εγώ θέλω να με δικάσετε για 
τη δολοφονία».  Εδικάστηκεν και το 1954 -η δολοφονία έγινε το 1953- καταδικάστηκε σε θάνατο και κρεμάστηκε 
και, ως τελευταία χάρη που απονέμεται στον κάθε καταδικασμένο σε θάνατο, εζήτησεν απλά να της βάλουν έναν 
σταυρό μες στο δωμάτιο που θα γινόταν η εκτέλεση.  Η γυναίκα αυτή, που, επαναλαμβάνω, ως νύφη εσκότωσεν 
την πεθερά και ως πεθερά εσκότωσεν τη νύφη, αυτή η γυναίκα δε χαρακτηρίζεται γυναικοκτόνος.  Εδώ ήθελα να 
καταλήξω.  Βάσει αυτού που έχετε μπροστά σας, της έκθεσης και του προτεινόμενου νόμου, αυτή η γυναίκα δε 
θα κρινόταν ποτέ ότι διέπραξε γυναικοκτονία.  Όμως, το όνομα της κυρίας αυτής, της μακαρίτισσας, ήταν Στυλλού 
Παντοπίου Χριστοφή. 
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 Μπορεί να φτάνει και χωριανή με κάποιους ’πού σας τους Λευκωσιάτες, κύριε Παπαδόπουλε! 

(Γέλια στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Θεμιστοκλέους! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Θα ολοκληρώσω με το εξής, κυρία Πρόεδρε:  Ο όρος «γυναικοκτονία» στον Ποινικό μας Κώδικα 
παραπέμπει συνειρμικά και οδηγεί την κοινή γνώμη σε δύο μεγάλα, άδικα, εσφαλμένα συμπεράσματα.  Περίπου 
το πρώτο συμπέρασμα…  Γυναικοκτόνος, ναι.  Ε, πάει, ετέλειωσεν.  Είναι καταδικασμένος ό,τι και να γίνει.  Χάνει 
το ιερό τεκμήριο της αθωότητας.  Το χάνει.  Άμα χαρακτηριστεί γυναικοκτόνος, πάει, ετέλειωσεν.   

 Και το δεύτερο είναι ότι…  Ξέρετε, όταν γυναίκα δολοφονεί άνδρα, περίπου θα είχε κάποιους λόγους 
σοβαρούς η γυναίκα αυτή…   

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

 Κάτι θα έγινε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κάτι θα έγινε!  Περίπου «αυτός ο τύπος ήταν κουρούπεττος, για να τον σκοτώσει η γυναίκα του».  Αυτά 
όμως που δεσπόζουν της δημόσιας ζωής του τόπου δεν οδηγούν παρά μόνο σε εσφαλμένες, επηρεασμένες 
δικαστικές αποφάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ολοκληρώσατε, κύριε Θεμιστοκλέους; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Όχι, απλά ο κ. Λουκαΐδης έχει την τάση να κάμνει τον κηπουρό κάθε φορά που μιλώ. 

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.   

 Τελειώσατε; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Για να κλείσουμε το θέμα μας, αναφέρομαι στους άνδρες.  Κάθε άνδρας αγαπά τις «γυναίκες» του, τον 
αγαπούν οι «γυναίκες» του, η μάνα του, οι αδελφές του, η γυναίκα του, οι κόρες του.  Και δε διανοούμαι κανένα 
άνδρα από όλους εσάς, αν, ο μη γένοιτο, κάποιος άλλος αφαιρούσε ζωή από οποιαδήποτε αγαπημένη του 
γυναίκα, κόρη, μάνα, κτλ., ότι δε θα του έβγαιναν οι αυτόνομες εκδικητικές τάσεις, για να τιμωρήσει τον ένοχο.  
Άρα, ουσιαστικά αυτό που θέλω να σας πω, κανένας άνδρας δεν είναι στη βάση των πραγμάτων μισογύνης.  
Αγαπά τις γυναίκες ένας πραγματικός άνδρας.  Και από την κατάφαση της ζωής, της ανθρώπινης ζωής, 
προκύπτει ένα χρέος, το χρέος της ανύψωσης, της υπεράσπισης και της προστασίας της, είτε είναι γυναίκα είτε 
είναι άνδρας είτε είναι παιδί είτε φτωχός είτε πλούσιος.   

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Να προχωρήσουμε... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Δεν εκατάλαβα τι είπε ο κ. Θεμιστοκλέους.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πείτε μου, κύριε Λουκαΐδη... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κάτι για δικηγόρους, κηπουρούς…  Eν εκατάλαβα τι ελάλεν.  

 Η αλήθεια είναι ότι ενημέρωσα και τα άλλα κόμματα ότι εμείς πρέπει η ώρα οκτώ να αποχωρήσουμε.  
Έχουμε υποχρέωση και θα είναι πολύ δύσκολο να παραμείνουμε.  Και, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα 
καθορίσει τον τρόπο συνεδριάσεως της ολομέλειας με χρονικούς περιορισμούς, όπως υπάρχουν στα 
κοινοβούλια που λειτουργούν με μια στοιχειώδη σοβαρότητα, η εισήγηση είναι τούτη, κυρία Πρόεδρε:  Να δούμε 
μέχρι και τις οκτώ, αν μπορούμε και αν συμφωνούν και τα υπόλοιπα κόμματα, ποια θέματα πρέπει να ψηφιστούν 
σήμερα, να τους δώσουμε προτεραιότητα και τα υπόλοιπα να έρθουμε όση ώρα χρειαστεί, αν χρειαστεί, και 
δεύτερη μέρα, πριν να ολοκληρώσει τις εργασίες της η ολομέλεια, για να τελειώσουμε, με την ελπίδα βέβαια, 
κυρία Πρόεδρε, ότι θα καθορίσουμε ένα πλαίσιο για τον τρόπο συνεδρίασης της ολομέλειας, για να μην έχουμε 
ανάλογα φαινόμενα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, δε συμβαίνει σε αυτή την ολομέλεια κάτι διαφορετικό από ό,τι συνέβαινε σε άλλες 
κοινοβουλευτικές θητείες.  Έχει οριστεί και έχει κλείσει η λίστα των ομιλητών.  Δεν μπορώ από το βήμα να 
διακόψω.  Παρακαλώ πάντοτε υπό μορφή παρότρυνσης.  Δεν μπορώ να διακόψω συνάδελφο ή συναδέλφισσα 
και έχουμε ακόμα πέντε ομιλητές.   

 Αντιλαμβάνομαι και κατανοώ και σέβομαι ότι θα πρέπει να αποχωρήσετε.  Να είμαστε όλοι σύντομοι και 
σύντομες όσο περισσότερο μπορούμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά από αυτό 
εδώ το βήμα, πρέπει να δοθούν απαντήσεις.  Για εμάς πλέον είναι ζήτημα συνειδήσεως και δικαίου.  Και είμαι 
σίγουρη ότι θα θέλουν πάρα πολλοί και πολλές να απαντήσουν σε πολλά θέματα τα οποία θα τεθούν, γιατί 
αντιλαμβάνεστε ότι απασχόλησε πάρα πολύ ειδικά το συγκεκριμένο ζήτημα την επιτροπή Νομικών και σίγουρα 
από αυτό το σώμα δεν πρέπει να βγαίνουν λανθασμένα μηνύματα προς τα έξω.  Οπόταν, να είμαστε όσο πιο 
σύντομοι μπορούμε, γιατί έχει δίκαιο ο συνάδελφος. 

 Είμαστε στο δεύτερο θέμα και η ώρα είναι επτά και έχουν υποχρεώσεις στη συνέχεια και οι συνάδελφοι, 
όμως δεν μπορούμε να έρθουμε και άλλη μέρα από την άλλη Πέμπτη, που είναι η τελευταία συνεδρία.  Σύντομα, 
παρακαλώ. 

 Λοιπόν, τον λόγο έχει η κ. Ατταλίδου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν περίπου είκοσι χρόνων, έγινε μία δολοφονία, της Έστερ της 
Χιλιανής, την οποία τρεις φορές επιτέθηκε ο άντρας της, της έκοψε και κάποια κομμάτια, μέχρι που κατέφυγε σε 
ένα γηροκομείο στη Λευκωσία, για να γλιτώσει, και τη βρήκε και τη σκότωσε με τριάντα επτά μαχαιριές. 

 Η γυναικοκτονία, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ανθρωποκτονία γυναικών από πρόθεση, επειδή είναι 
γυναίκες, γι’ αυτό αποτελεί την πιο ακραία εκδήλωση έμφυλης βίας κατά των γυναικών, αλλά και την πιο βίαια 
εκδήλωση έμφυλης διάκρισης και ανισότητας και γι’ αυτό είναι στο επίκεντρο όλων των κινημάτων για την ισότητα 
των φύλων.   

 Με βάση τα ποσοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν σε έρευνα για τη γυναικοκτονία στην Κύπρο στο 
πλαίσιο του προγράμματος FEM-United, το οποίο συντονίζει το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού 
Φύλου, και παρουσιάστηκαν από τη δρα Χριστιάνα Κούτα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου για την πρόληψη της γυναικοκτονίας στην Ευρώπη, τα βασικά χαρακτηριστικά της 
γυναικοκτονίας στην Κύπρο είναι, πρώτον, ότι η πλειοψηφία των γυναικοκτονιών διαπράχθηκαν στο πλαίσιο 
συντροφικής ενδοοικογενειακής βίας, δεύτερον, ότι όλοι οι δράστες ήταν άντρες, τρίτον, ότι η πλειοψηφία των 
θυμάτων ήταν γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο ή καθεστώς, τέταρτον, ότι η πλειοψηφία των δραστών ήταν 
Κύπριοι υπήκοοι και, πέμπτον, ότι, παρά το ιστορικό βίας από στενό σύντροφο, δεν υπήρχε καμία παρέμβαση 
από τις αρχές πριν από τις γυναικοκτονίες.   

 Με την αναγνώριση των δολοφονιών γυναικών και κοριτσιών στο νομοθετικό πλαίσιο της έμφυλης βίας 
ως γυναικοκτονίες αναγνωρίζεται επιτέλους και σε πολιτικό και πρακτικό επίπεδο η ανάγκη για τα ακόλουθα:  
Πρώτον, τη συστηματική συλλογή στατιστικών δεδομένων για τη βία κατά των γυναικών και τη γυναικοκτονία για 
καλύτερο σχεδιασμό και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών και μέτρων πρόληψης.  Τη βελτίωση των 
διαδικασιών και εργαλείων αξιολόγησης του κινδύνου, αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας τους παράγοντες 
κινδύνου που σχετίζονται με την έμφυλη βία, λαμβάνοντας υπόψη την καταναγκαστική και ελεγκτική 
συμπεριφορά.  Την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικών παρεμβάσεων παροχής στήριξης και προστασίας στις γυναίκες, καθώς και 



2423 

 

παρακολούθησης των δραστών.  Λήψη μέτρων για την αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων βίας κατά 
γυναικών και κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της γυναικοκτονίας, καθώς και την ποινική δίωξη και τιμωρία των 
δραστών.  Εφαρμογή υποχρεωτικής και συστηματικής εκπαίδευσης για όλους τους επαγγελματίες πρώτης 
γραμμής, συμπεριλαμβανομένης και της εκτίμησης του κινδύνου, καθώς και των επιβλαβών, σεξιστικών 
στάσεων, συμπεριφορών και στερεοτύπων που πολλές φορές βλέπουμε και στην αίθουσα αυτή.  Προώθηση της 
ισότητας των φύλων και καταπολέμηση των σεξιστικών συμπεριφορών και των έμφυλων στερεοτύπων που 
δυσχεραίνουν τη βία κατά των γυναικών μέσω της εκπαίδευσης, αλλά και ενημέρωσης και συνεργασίας με τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης.  Τέλος, την προώθηση και στήριξη εξειδικευμένων υπηρεσιών στήριξης και 
προστασίας των γυναικών θυμάτων μέσω επαρκούς και βιώσιμης χρηματοδότησης των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που ασχολούνται με το θέμα και εδώ θα σταθώ και θα δώσω συγχαρητήρια στις γυναικείες 
οργανώσεις και σε όλες τις ΜΚΟ οι οποίες για χρόνια αγωνίζονται ενάντια στη βία κατά των γυναικών και τις 
ευχαριστούμε πάρα πολύ.   

 Η σημερινή πρόταση είναι ένα μεγάλο και θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, γι’ αυτό και ευχαριστώ 
και συγχαίρω την Πρόεδρο της Βουλής για την πρωτοβουλία της και γι’ αυτό θα έχει και τη θετική μας ψήφο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την αναφορά σας, κυρία Ατταλίδου. 

 Προχωρούμε τώρα με τον κ. Σωτήρη Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο φύλων είναι τα ίδια και αυτό σε καμία περίπτωση κατά τη δική 
μας εκτίμηση δεν πρέπει να διαταράσσεται στον ποινικό μας κώδικα, στο Σύνταγμα ή στη νομοθεσία με 
οποιονδήποτε τρόπο.  Σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι. 

 Το ΕΛΑΜ προασπίζεται και υπερασπίζεται την ισότητα των φύλων.  Αυτό το έχουμε αποδείξει και με 
προτάσεις νόμου, αλλά και με συγκεκριμένες πράξεις.  Σε αυτό το ζήτημα θέλουμε επίσης να είμαστε ξεκάθαροι.  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόταση νόμου του ΕΛΑΜ... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ, ησυχία!  

 Έχετε δίκαιο, έχετε δίκαιο. 

 Συνάδελφε, σας ακούμε.  Έχετε δίκαιο. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Όπως είπα λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, το ΕΛΑΜ προασπίζεται και υπερασπίζεται την ισότητα των φύλων.  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόταση νόμου την οποία έχουμε καταθέσει για απαγόρευση της ισλαμικής 
μαντήλας στους δημόσιους χώρους της Κύπρου και τα δημόσια εκπαιδευτήρια.  Πολλοί γελάνε, κάποιοι ίσως και 
να εκνευρίζονται, αλλά δεν επικαλούνται, όπως κάνουν συνήθως, τις αποφάσεις άλλων ευρωπαϊκών 
κοινοβουλίων.  Η ισλαμική μαντίλα για όσους δεν το γνωρίζουν αποτελεί προϊόν καταπίεσης, συμβολίζει την 
υποταγή των γυναικών, τη μειονεκτική θέση στην οποία, σύμφωνα με τους μουσουλμανικούς νόμους, πρέπει να 
βρίσκονται με τον άντρα και προσβάλλει τη γυναικεία αξιοπρέπεια.   

 Το δεύτερο που θέλουμε να τονίσουμε είναι η ανυπαρξία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο 
αναφορικά με την προστασία των γυναικών στις διάφορες ανάγκες που προκύπτουν για την επιβίωσή τους μαζί 
με την οικογένειά τους.  Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα: επίδομα τέκνου, επίδομα μονογονιού, 
ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας.  Αυτά είναι τα δικαιώματα των γυναικών που οφείλουμε να διασφαλίσουμε.  Σε 
αυτά τα ζητήματα οι γυναίκες της Κύπρου σήμερα αντιμετωπίζουν βασικά προβλήματα, αλλά η κοινωνία 
δυστυχώς κωφεύει και κλείνει τα μάτια.  Απέναντι σε αυτές ακριβώς τις προκλήσεις οφείλουμε ως Βουλή να 
κινητοποιηθούμε. 

 Όσον αφορά την πρόταση νόμου, εμείς θα την καταψηφίσουμε.  Δε θεωρούμε ότι υπάρχει οποιοσδήποτε 
νομικός λόγος για εφαρμογή μιας τέτοιας νομοθεσίας.  Το αδίκημα του φόνου είναι εξίσου ποινικά κολάσιμο και 
επισύρει τη μέγιστη ποινή, αυτήν της διά βίου φυλάκισης, άρα, πέρα από κάτι συμβολικό, δε θεωρούμε ότι η 
πρόταση νόμου θα επιλύσει τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος.  Όπως ακούστηκε 
και στην επιτροπή, ουσία είναι η ύπαρξη του αδικήματος και όχι το πώς ακούγεται η λέξη.  Δε βρίσκουμε λοιπόν 
νομικό επιχείρημα για εισαγωγή της λέξης «γυναικοκτονία».   
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 Κλείνοντας, τονίζουμε ξανά τον απεριόριστό μας σεβασμό προς τη γυναίκα, τη μητέρα, την αδελφή, τη 
σύζυγο, τη σύντροφο.  Στην Κύπρο όμως αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι περισσότερες πράξεις και 
λιγότερους συμβολισμούς.  Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ως ΕΛΑΜ, αντί αυτής της πρότασης, λέμε ένα μεγάλο 
«ναι», «ναι» στην προστασία των γυναικών από την πραγματική βία, «ναι» σε σοβαρότερες ποινές για 
κακοποίηση γυναικών, που να φτάνουν μέχρι και τον χημικό ευνουχισμό των βιαστών και των παιδεραστών, 
«ναι» στον περιορισμό της καθόδου ατόμων στην Κύπρο που προέρχονται από πολιτισμούς που θεωρούν τις 
γυναίκες λιγότερο ίσες και τις αντιμετωπίζουν ως σκεύος ηδονής, «ναι» στην πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των γυναικών που σκοπό έχουν την επιβίωσή τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Τρυφωνίδης.  Έτσι σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε έναν νόμο ο οποίος βάζει σε πλαίσιο τις δολοφονίες γυναικών λόγω 
του φύλου τους.  Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ογδόντα μία χιλιάδες γυναίκες και 
κορίτσια έχουν δολοφονηθεί από τους συντρόφους τους ή μέλος της οικογένειάς τους.  Αυτό αντιστοιχεί σε μια 
γυναικοκτονία κάθε έντεκα λεπτά.  Στη χώρα μας έχουν διαπραχθεί περίπου σαράντα γυναικοκτονίες τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες.  Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας έχουν πολλαπλασιαστεί και ιδιαίτερα μετά την 
πανδημία υπήρξε μια ραγδαία αύξηση ανά τον κόσμο, χωρίς η χώρα μας να αποτελέσει εξαίρεση. 

 Η βία κατά των γυναικών και οι γυναικοκτονίες είναι αποτέλεσμα της πατριαρχίας και της άμεσης σχέσης 
εξουσίας μεταξύ γυναικών και αντρών, αποτέλεσμα παραδοσιακών προτύπων και στερεοτύπων.  Είναι η ακραία 
έκφραση βίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες προερχόμενη από το στενό τους οικογενειακό περιβάλλον και 
συνήθως είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας κακοποιητικής συμπεριφοράς.  Η αύξηση των αριθμών των 
θυμάτων των γυναικών που δολοφονήθηκαν από άντρες εξαιτίας του φύλου τους θα έπρεπε να φέρει και μια πιο 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου.  Εντούτοις, πολλές περιπτώσεις δεν τυγχάνουν ορθής 
διερεύνησης και προσαγωγής ενώπιον της δικαιοσύνης.   

 Ως κοινωνία πρέπει να μην κρυβόμαστε πλέον πίσω από το δάχτυλό μας.  Πρέπει να αναγνωρίσουμε και 
να αναδείξουμε το πρόβλημα, να παραδεχτούμε ότι τέτοια περιστατικά, όπως η θανατηφόρα άσκηση βίας από 
άντρα σε γυναίκα είτε λόγω κτητικότητας είτε καταφροσύνης προς το γυναικείο φύλο, είναι ορατά και καθημερινά 
φαινόμενα.  Δυστυχώς, δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή σε κάθε 
γυναίκα, είτε είναι η κόρη μας είτε είναι η αδελφή μας, η μάνα μας, η συγγενής, η φίλη μας.   

 Όμως η νομοθεσία δεν είναι αρκετή από μόνη της.  Η διαφώτιση του κοινού για θέματα βίας θα βοηθήσει 
στην αποτροπή τέτοιων εγκλημάτων.  Επίσης πρέπει να αλλάξει ο τρόπος παρουσίασης από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης των γυναικοκτονιών, με τίτλους που είτε εξισώνουν το θύμα με τον θύτη είτε του δίνουν ελαφρυντικά 
για τη διάπραξη τέτοιου εγκλήματος.  

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ως Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία σάς συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία σας.  Θα υπερψηφίσουμε 
τα νομοθετήματα και τονίζω ξανά ότι είμαστε κάθετα ενάντια σε κάθε μορφή βίας ενάντια στις γυναίκες.  Θέλουμε 
ένα καλύτερο μέλλον για την κάθε γυναίκα της ζωής μας, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές.  Για τον λόγο αυτό, 
μαζί με την υπερψήφιση των νομοσχεδίων, θα πρέπει να εξαλείψουμε και άλλες μορφές που αδικούνται οι 
γυναίκες, που δεν είναι της ώρας σήμερα, αλλά θα επεκταθούμε, θα αναφερθούμε σε άλλες συνεδρίες. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, συνάδελφε.  Ευχαριστώ και για την αναφορά σας. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παντελίδης. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Δε θα μπω στη νομική ανάλυση, η οποία έχει γίνει διεξοδικά στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, 
καταγράφεται και στην έκθεση.  Θέλω να επαναλάβω κάτι που είπα τον περασμένο Δεκέμβριο, μιλώντας στη 
συζήτηση για τους προϋπολογισμούς, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου για την Πρόληψη και 
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια το 2020 στην Κύπρο είχαμε δύο χιλιάδες εκατό σαράντα επτά 
περιστατικά οικογενειακής και συντροφικής βίας.  Οκτακόσιες ογδόντα γυναίκες κατήγγειλαν αύξηση της βίας 
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τους προηγούμενους τρεις μήνες, τετρακόσιες επτά κατήγγειλαν απειλή για θανάτωση, τριακόσιες είκοσι δύο 
κατήγγειλαν βία με χρήση αντικειμένου ή όπλου και εκατόν είκοσι εννέα γυναίκες κατήγγειλαν απόπειρα 
στραγγαλισμού τους. 

 Κυρίες και κύριοι,  

 Παρακαλώ να αναλογιστούμε ότι τα στοιχεία αυτά προέρχονται μόνο από τις γυναίκες θύματα που έχουν 
τολμήσει και έχουν μιλήσει και αναλογιστείτε πόσες άλλες γυναίκες θύματα επιλέγουν τη σιωπή.  

 Επομένως, θέλω να αξιοποιήσω και τη σημερινή ευκαιρία που δίνεται και να πω ότι η πρωτοβουλία, για 
την οποία σας αξίζουν συγχαρητήρια, κυρία Πρόεδρε, είναι ένα ακόμα  βήμα, προκειμένου να 
συνειδητοποιήσουμε ότι η βία κατά των γυναικών δεν πρέπει να είναι πρόβλημα μόνο των γυναικών, αλλά είναι 
και πρόβλημα των αντρών.  Για την ακρίβεια είναι πρόβλημα ολόκληρης της κοινωνίας που προκαλείται κυρίως 
από άντρες.  Και θεωρώ τη σημερινή νομοθέτηση ένα ακόμα βήμα, προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε και να 
αναγνωρίσουμε όλες και όλοι -κυρίως όλοι- το μέγεθος του προβλήματος, έτσι ώστε να στηρίξουμε τα θύματα 
που τόλμησαν και τολμούν να μιλήσουν, να ενθαρρύνουμε τα θύματα που δεν έχουν μιλήσει ακόμα και τέλος να 
εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο που στηρίζεται σε ξεπερασμένες, πατριαρχικές, στερεότυπες και κυρίως 
λανθασμένες αντιλήψεις αντρών.   

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εγώ ευχαριστώ. 

 Τον λόγο έχει τώρα... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Πώς;  Εντάξει.  Έχω σημειωμένη και την κ. Ερωτοκρίτου, αλλά δεν είναι στην αίθουσα. 

 Ο κ. Πασιουρτίδης και μετά η κ. Σούπερμαν και τελευταία θα μου επιτρέψετε να δευτερολογήσω. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία αφύπνισης της κοινωνίας όσον αφορά το φαινόμενο της έμφυλης βίας, της 
βίας κατά των γυναικών και της θανάτωσης γυναικών λόγω φύλου ή λόγω άλλων κινήτρων τα οποία αναφέρονται 
ως επιβαρυντικοί παράγοντες στη νομοθεσία που πρόκειται να ψηφίσουμε σήμερα. 

 Πρέπει να διαχωρίσουμε τη συζήτηση στην κοινωνική και στη νομική της διάσταση.  Θεωρώ ότι η ανάγκη 
αφύπνισης της κοινωνίας έχει κοινωνικό υπόβαθρο και όχι νομικό.  Η ποινική νομοθεσία που υπάρχει σήμερα 
δε διαχωρίζει τον θάνατο και δεν τον τιμωρεί αναλόγως του φύλου, της ηλικίας, της εθνικότητας, της φυλής.  Και 
πολύ σωστά η κυπριακή έννομη τάξη ζυγίζει το ίδιο οποιαδήποτε ανθρώπινη ζωή και γι’ αυτό και τιμωρεί με τις 
ίδιες ποινές τη θανάτωση του οποιουδήποτε.  Πρέπει να εστιάσουμε βέβαια -και γι’ αυτό χαιρετίζουμε τα κίνητρα- 
σε ένα αυξανόμενο φαινόμενο που λέγεται «βία κατά των γυναικών».  Αυτό θα γίνει μέσα από την τροποποίηση 
της νομοθεσίας για τη βία κατά των γυναικών και τη βία στην οικογένεια;  Ίσως!  Βάζω ένα ερωτηματικό και θα 
σας πω γιατί.  Όμως, ίσως να είναι ένα όπλο στη φαρέτρα μας και γι’ αυτό κι εμείς θα υπερψηφίσουμε, διότι 
θεωρούμε ότι οτιδήποτε κάνουμε προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης είναι καλό. 

 Έχουμε κάποιους προβληματισμούς -δε θα κρυφτούμε- κάποιους νομικούς προβληματισμούς, οι οποίοι 
αναφέρθηκαν και κατά τη συζήτηση.  Θα σας πω κάποια παραδείγματα, για να καταλάβει και ο κόσμος.  Αν αυτή 
η νομοθεσία ήταν ψηφισμένη, τον καιρό που ο Ορέστης σκότωσε τις επτά γυναίκες και τα δύο παιδιά... 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Αλλοδαπές. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 ...που ήταν και αλλοδαπές, ναι, διότι εκεί υπήρχαν και τα φυλετικά κίνητρα, αλλά και τα κίνητρα λόγω 
φύλου, δε θα καταγράφονταν ως γυναικοκτονίες, διότι ήταν φόνοι εκ προμελέτης.  Θα καταγράφονταν ως φόνοι 
εκ προμελέτης.  Άρα, ο σκοπός που πολύ σωστά επιδιώκεται, δηλαδή να κρατούμε στατιστικά στοιχεία των 
γυναικοκτονιών, που, επαναλαμβάνω, σημαίνει ότι υπάρχουν κίνητρα τα οποία αφορούν έμφυλη βία, φυλετικά, 
μισογυνισμό κ.λπ., δεν επιτυγχάνεται με αυτό το πράγμα.  Και εδώ απευθύνομαι στις ανακριτικές και διωκτικές 
αρχές.  Αν θα τους δώσουμε αυτό το εφόδιο, χωρίς να εκπαιδεύσουμε κατάλληλα τους ανακριτές, για να 
αναγνωρίζουν πότε μια ανθρωποκτονία ή πότε ένας φόνος εκ προμελέτης έχει ως κίνητρα αυτά τα οποία λέμε, 
τον μισογυνισμό και όλα τα υπόλοιπα, τότε απλώς δε θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον σκοπό για τον 
οποίο ψηφίζουμε.  Εάν ο φόνος ή η θανάτωση γυναίκας τιμωρείτο με πιο χαμηλή ποινή από τη θανάτωση ή τον 
φόνο οποιουδήποτε άντρα, τότε θα καταλάβαινα να αγγίξουμε νομικά το θέμα.  Όμως -πολύ σωστά- στην Κύπρο 
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τιμωρείται το ίδιο.  Πολύ σωστά όμως κι εσείς έχετε έρθει και έχετε αλλάξει την αρχική σας εισήγηση και πλέον 
αυτοί οι λόγοι θα λειτουργούν ως επιβαρυντικοί παράγοντες.  Και, για να εξηγήσετε και στον κόσμο, σήμερα, εάν 
καταδικαστώ για φόνο εκ προμελέτης, πάω φυλακή ισόβια, δεν υπάρχει περιθώριο άλλο, το δικαστήριο 
καταδικάζει σε ισόβια κάθειρξη.  Αν καταδικαστώ για ανθρωποκτονία όμως, είτε άντρα είτε γυναίκας είτε παιδιού, 
το δικαστήριο μπορεί να μου επιβάλει χαμηλότερη ποινή, όπως και κάνει, είτε είκοσι χρόνια είτε δεκαπέντε είτε 
είκοσι πέντε, ανάλογα με την περίσταση.  Και εδώ είναι που μπαίνει ο επιβαρυντικός παράγοντας, κυρία Πρόεδρε, 
που πολύ σωστά εισάγετε όλους αυτούς του λόγους.   

 Τι γίνεται όμως σήμερα, πριν οδηγηθούμε στο σημείο της γυναικοκτονίας;  Θέλετε να πούμε για τις 
γυναίκες που πηγαίνουν στους αστυνομικούς σταθμούς και καταγγέλλουν και τες ρωτούν:  «Θέλετε να κάνουμε 
αναφορά οξά να κάνουμε καταγγελία;  Απλώς, να το γράψουμε τζιαι να μείνει στο βιβλίο, για να το έσιετε, ή να 
κάμουμε καταγγελία;  Θέλετε να τον πκιάμεν ένα τηλέφωνο τζιαι να πάεις πίσω σπίτι τζιαι να δούμε αύριο»;  Όλα 
αυτά είναι το στάδιο πριν να φτάσουμε στο σημείο του θανάτου και δυστυχώς στην Κύπρο πάσχει το σύστημα 
σ’ αυτό το στάδιο.  Δεν υπάρχουν ούτε οι υποδομές φιλοξενίας που να επαρκούν για όλες, δεν υπάρχει η 
υποστήριξη που πρέπει, ούτως ώστε να μη φοβηθούν να μιλήσουν και να φύγουν από το σπίτι, και αναγκάζεται 
η οποιαδήποτε γυναίκα να επιστρέψει και σταδιακά θα φτάσουμε ίσως στο σημείο δυστυχώς της γυναικοκτονίας.  
Άρα, για εμάς αυτό το υπαρκτό κοινωνικό φαινόμενο, που χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, πρέπει να 
αναδειχθεί στο στάδιο πριν φτάσουμε στη γυναικοκτονία και εκεί πρέπει να γίνει δουλειά. 

 Ξαναλέω όμως τι γίνεται σήμερα, για παράδειγμα, στα δικαστήρια;  Ένα κατηγορητήριο θα έρχεται αύριο 
-και αυτοί είναι κάποιοι προβληματισμοί- και θα έχει πάνω γυναικοκτονία και φόνο εκ προμελέτης.  Σήμερα γίνεται 
ανθρωποκτονία, φόνος εκ προμελέτης.  Να σας πω τι κάνουν οι δικηγόροι.  Κάνουν διαπραγμάτευση με τη 
Νομική Υπηρεσία:  «Εάν φύγεις τον φόνο εκ προμελέτης, θα παραδεχτώ.  Εάν μου αφήσεις τον φόνο εκ 
προμελέτης, θα δικάσω και να αποφασίσει το δικαστήριο».  Και δημιουργείται ο εξής φόβος εδώ -και πάλι 
απευθύνομαι, όχι σε σας· στις ανακριτικές και διωκτικές αρχές και στη Νομική Υπηρεσία- πολλοί θα θέλουν να 
αποδείξουν ότι είναι μισογύνηδες, για να πηγαίνουν δικαστήριο ως γυναικοκτόνοι και όχι για φόνο εκ προμελέτης.  
Και αυτός είναι ο φόβος.  Θα θέλουν να πείσουν τις διωκτικές αρχές ότι εμισούσαν τη γυναίκα τους και την 
εσκότωσαν.  Για να μην πάσιν για φόνο εκ προμελέτης.  Και αυτό με προβληματίζει και μας προβληματίζει.  
Όμως, ήρθε η Νομική Υπηρεσία και μας είπε να μην ανησυχούμε και υπάρχει ο τρόπος, ελπίζω.  Γιατί;  Διότι δε 
θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα μέσα από αυτή τη νομοθεσία και στο τέλος αυτό που 
θέλουμε να αναδείξουμε, που είναι η στατιστική πλευρά, που είναι η κοινωνιολογική πλευρά του φαινομένου, να 
θάβεται πίσω από νομικίστικα επιχειρήματα, για να μειώνεται η ποινή.  Ελπίζω και εύχομαι να μας ακούν αυτή 
τη στιγμή εκείνοι που θα αναλαμβάνουν από την πρώτη στιγμή τον χειρισμό αυτών των υποθέσεων.   

 Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι υπάρχουν γκρίζα σημεία.  Όπως, για παράδειγμα -και αυτή είναι 
ερώτηση που ούτε εγώ δεν μπόρεσα να απαντήσω ακόμα- εάν είμαι πατέρας και ο γιος μου κάνει αλλαγή φύλου 
και γίνει γυναίκα και εγώ σκοτώσω τον γιο μου που έγινε γυναίκα, είναι γυναικοκτονία;  Αν γίνει το αντίστροφο;  
Αν η κόρη μου γίνει άντρας και την σκοτώσω/τον σκοτώσω, είναι γυναικοκτονία;  Είναι κάποια πράγματα που τα 
λέω, όχι για να δημιουργήσω φόβο, αλλά για να δείξω ότι δεν είναι τόσο μέσα από την τροποποίηση της ποινικής 
νομοθεσίας που θα καταπολεμηθεί το φαινόμενο αλλά μέσα από εκπαίδευση, μέσα από ενημέρωση, μέσα από 
πρόληψη, σημεία στα οποία πάσχουμε.  Θεωρώ ότι όσον αφορά την ποινική αντιμετώπιση δεν πάσχουμε.  
Όμως, ξαναλέω, η πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας εύχομαι και ελπίζω, μέσα από τη σωστή εκπαίδευση αυτών 
που θα χειρίζονται τις υποθέσεις, να βοηθήσει στην πραγματική καταγραφή του φαινομένου από τη στατιστική 
του πλευρά, για να μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες να προλαβαίνουν τα φαινόμενα τα οποία πολύ 
σωστά θέλετε να αναδείξετε.  Γι’ αυτό κι εμείς, κυρία Πρόεδρε, θα υπερψηφίσουμε αυτή την πρόταση. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου, σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. 

 Είχα σκοπό να πω πολλά και διάφορα, πλην όμως εγώ θα αρκεστώ πρωτίστως να εκφράσω τη συμφωνία 
του δικού μου του κόμματος και να υιοθετήσω την επιχειρηματολογία σας, αυτή την οποία έχετε αναφέρει.  Πλην 
όμως, θέλω να προσθέσω κάποια πράγματα, διότι άκουσα πολλά και διάφορα μέσα σε αυτή την αίθουσα, μια 
δόση ειρωνείας, μια δόση χλευασμού, αλλά διερωτώμαι πραγματικά αν όλα αυτά που ακούσαμε μέσα σε αυτή 
την αίθουσα όντως κάποιοι τα πιστεύουν.  Κανονικά δεν έπρεπε να είχαμε ούτε τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, διότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αφορά αποκλειστικά τη βία κατά των γυναικών.  
Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης συνασπίστηκαν, για να αναγάγουν τη βία γυναικών σε 
κάτι υπέρτερο από τη βία εναντίον των παιδιών ή εναντίον των αντρών;   

 Λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η κοινωνία αλλάζει κάποιες φορές 
προς το καλύτερο, κάποιες φορές προς το χειρότερο και δυστυχώς η κοινωνία μας, σε αντίθεση με αυτά που 
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συνέβαιναν πριν από πενήντα χρόνια σε αυτό τον τομέα είναι σε χειρότερο σημείο.  Ο νόμος πρέπει πάντοτε να 
εξελίσσεται και να προσαρμόζεται, για να αντιμετωπίζει τις ιδιάζουσες συνθήκες της εποχής που ζούμε.  Και είναι 
γεγονός ότι η βία εναντίον των γυναικών, που κατά κανόνα είναι ενδοοικογενειακή και σεξουαλική, είναι μια μορφή 
διάκρισης, κυρία Πρόεδρε, η οποία πλήττει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας.  Και στο κάτω 
κάτω αυτό που συζητούμε με αυτή την πολύ σωστή πρόταση νόμου την οποία έχετε υποβάλει είναι τον 
επιβαρυντικό παράγοντα.  Οι επιβαρυντικοί παράγοντες σε πολλά και διάφορα αδικήματα που υπάρχουν είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένοι ως τέτοιοι, που τους λαμβάνει υπόψη το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής.  
Αυτό γίνεται και με την παρούσα πρόταση και θεωρώ ότι, αν δεν υπήρχε αυτή η πρόταση, θα εξακολουθούσαν 
να υφίστανται δυσμενή διάκριση οι γυναίκες και τα θύματα βίας συνεπεία του φύλου τους ή συνεπεία της σχέσης 
τους. 

 Οπόταν, είναι πολύ σωστή η πρόταση νόμου, σας συγχαίρουμε, κυρία Πρόεδρε, κι εμείς θα την 
υποστηρίξουμε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αναφορά, κυρία Ερωτοκρίτου, και τελευταία ομιλήτρια η κ. Σούπερμαν. 

ΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Εγώ θέλω απλώς να απαντήσω το ερώτημα αν υπάρχει σοβαρός λόγος, για να ρυθμιστεί διαφορετικά το 
αδίκημα της γυναικοκτονίας, το έγκλημα της γυναικοκτονίας.  Ο λόγος βασικά πρέπει να αναζητηθεί στα κίνητρα 
του δράστη, όπως και στα εγκλήματα της ξενοφοβίας, της μισαλλοδοξίας, κατά της εθνικής και εθνοτικής 
καταγωγής, του σεξουαλικού προσανατολισμού και όλα τα άλλα.   

 Οι υποθέσεις σήμερα καταγράφονται, αλλά τι τους λείπει;  Τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, που θα 
βοηθήσουν στην κατηγοριοποίησή τους.  Αυτό λείπει.  Ο σκοτεινός αριθμός αυτών των περιπτώσεων είναι πάρα 
πολύ μεγάλος.  Και θέλω να πω ότι η νομική, αλλά και η εγκληματολογία είναι υποχρεωμένες να ταξινομούν τις 
παραμέτρους των εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κινήτρου, το οποίο είναι αναπόσπαστο στοιχείο 
της επιμέτρησης της ποινής.   

 Το ζήτημα της δολοφονίας γυναικών δεν είναι ζήτημα που αφορά φεμινισμό, όπως πολλοί βιάζονται να 
πουν, αλλά αφορά σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία πρέπει να απολαμβάνουν και οι άντρες και οι 
γυναίκες και είναι όλοι ίσοι προς αυτά.  Ο χαρακτηρισμός της δολοφονίας των γυναικών ως «γυναικοκτονία» 
συνιστά πράξη αντίστασης στην απόκρυψη μιας κοινωνικής πραγματικότητας και ξεσκεπάζει τη συνενοχή των 
σεξιστικών κοινωνιών.  Γι’ αυτό πρόκειται τελικά.  Ειδικά τώρα μας νοιάζει περισσότερο, γιατί η γυναικοκτονία και 
τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας έχουν αυξηθεί παγκοσμίως επί πανδημίας.   

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, συναδέλφισσα.   

 Δευτερολογία, κύριε Θεμιστοκλέους; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Αν ετέλειωσεν ο κατάλογος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ετέλειωσεν, ναι.   

 Θέλει κάποιος άλλος, κάποια άλλη να πρωτολογήσει;   

 Όχι. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  
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 Με τα όσα έχω ακούσει είμαι αναγκασμένος να επανέλθω στο ίδιο ερώτημα:  Δηλαδή, όταν άνδρας εκ 
προθέσεως δολοφονεί μία γυναίκα, ας υποθέσουμε ότι είναι γυναικοκτονία.  Θέλω απάντηση!  Όταν μια γυναίκα 
δολοφονεί γυναίκα, γιατί να μην είναι γυναικοκτονία;   

 Και το δεύτερο ερώτημα:  Άλλο το να εξετάζουμε το θέμα πώς θα χαρακτηρίσουμε την άσκηση βίας 
εναντίον των γυναικών, που εκεί πρέπει πράγματι ο δικαστής να επιμετρήσει ποιος ήταν ο κυρίαρχος στο σπίτι, 
στη σχέση, αν ήταν αδύναμος σωματικά, πνευματικά, αν είχε δεσπόζουσα επιρροή πάνω στο θύμα.  Ωραία, εκεί 
να το δεχτούμε.  Αλλά μιλούμε για τις δολοφονίες τωρά.  Και η απορία μου, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι, από την 
ώρα που ο Ποινικός μας Κώδικας -πολύ καλά μάλιστα- προνοεί ότι, όταν γίνεται φόνος εκ προθέσεως, η τιμωρία 
ασχέτως του φύλου του θύματος και του θύτη είναι μία, τα ισόβια, άρα εδώ τι κάνουμε απόψε, τωρά;  Τι 
συζητούμε, ας πούμε;  Ότι, ξέρετε, πρέπει να επινοήσουμε μια άλλη ποινή, βαρύτερη και χειρότερη από τη διά 
βίου φυλάκιση;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Η επόμενη ποινή, κυρία Πρόεδρε, η χειρότερη από τη διά βίου φυλάκιση να υπενθυμίσω στο σώμα ότι 
είναι η κρεμάλα!  Εν έσιει άλλη!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.   

 Θέλει κάποιος άλλος να δευτερολογήσει;   

 Ο κ. Κουλίας λείπει.   

 Κύριε Θεοπέμπτου, να ’ρθείτε, σας παρακαλώ, να μπορέσω να κατεβώ στο βήμα; 

(Στο σημείο αυτό την Πρόεδρο της Βουλής αντικαθιστά στην έδρα ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.) 

ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και θα προσπαθήσω να συγκρατηθώ, γιατί, αν έμπαιναν κάποιοι στη 
θέση να ’ρθούνε στην επιτροπή, θα έβλεπαν ότι όλα αυτά έχουν απαντηθεί και έχουν συζητηθεί λεπτομερώς.  
Και δεν ξέρω με αυτά, με κάποια μάλλον που έχω ακούσει αν πρέπει να κλάψω ή να γελάσω.  Δεν είμαι απόλυτα 
σίγουρη.  Γιατί έχουμε ευθύνη, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σώμα, έχουμε ευθύνη πρώτα απ’ όλα να 
αναγνωρίσουμε τι συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία των πολιτών, πώς προλαβαίνουμε καταστάσεις και πώς 
αντιμετωπίζουμε πράγματα τα οποία βγάζουν μάτι.  Και βγάζουν μάτι κάποιοι αριθμοί, κάποια ονόματα και 
κάποια δεδομένα.  Δεν είχα πρόθεση να αναφερθώ, αλλά θα το κάμω.  Το είχα βάλει στην αρχή και είπα δε θα 
το πράξω.  Θα το πράξω. 

 Σοφία Ζήνωνος, είκοσι έξι ετών, πυροβολήθηκε από τον πρώην σύντροφό της.  Γκάντα Ανούρι, τριάντα 
ενός ετών, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον σύζυγό της μπροστά στα μάτια της κόρης της.  Μαρία Χάρπα, 
είκοσι ενός, πυροβολήθηκε από τον αδελφό της.  Νίκη Σιεφταλή, σαράντα τεσσάρων ετών, νεκρή από το 
κυνηγετικό του πρώην συντρόφου της.  Γκιουγιέν, σαράντα έξι ετών, μαχαιρώθηκε από τον σύντροφό της.  
Ειρήνα Χούρκουβα, τριάντα έξι ετών, στραγγαλίστηκε από τον πρώην σύντροφό της.  Ναταλία, τριάντα οκτώ 
ετών, στραγγαλίστηκε από τον πρώην σύντροφό της.  Ανδρούλα Αβραξίδου, πενήντα δύο ετών, δολοφονήθηκε 
μαζί με τον γιο της Στέλιο από τον σύζυγό της.  Μαρία, τριάντα τριών ετών, και Χαγιάτ, σαράντα δύο, 
πυροβολήθηκαν εξ επαφής.  Γιωργούλλα Χαραλάμπους, ογδόντα δύο ετών -αναφέρθηκε προηγουμένως- 
δολοφονήθηκε με σφυρί από τον σύντροφό της.   

 Όλες αυτές, γιατί κάποιοι πίστευαν ότι είναι κτήμα τους.  Το είπα και θα το ξαναπώ:  Δεν αλλάζουμε τον 
Ποινικό Κώδικα.  Το είπα και θα το ξαναπώ:  Δεν αλλάζουν οι ποινές.  Δε θα μετρά ισόβια, επειδή ήταν γυναίκα, 
και θα είναι λιγότερο ισόβια, γιατί ήταν άντρας.  Αναφέρεται σε πρόσωπο η έκθεση, όχι σε άντρα που δολοφονεί 
γυναίκα.  Τα είπαμε, τα συζητήσαμε.  Και ξέρετε τι είναι η γυναικοκτονία;  Είναι η πιο ακραία μορφή, είπαμε, 
έμφυλης βίας.  Είναι το αποκορύφωμα της ενδοοικογενειακής βίας.  Διαφορετικά, δεν είναι γυναικοκτονία, είναι 
ανθρωποκτονία.  Ξεκινά συνήθως από το οικογενειακό περιβάλλον και επιδεινώνεται και καταλήγουμε σε αυτά 
τα τραγικά τα οποία έχουν ακουστεί.  Δολοφονία γυναίκας από πρόθεση.   

 Και, αφού δεν υπάρχει ζήτημα και όλα είναι όμορφα και ωραία, για ποιο λόγο κυρώσαμε τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης;  Για ποιο λόγο έχουμε τον νόμο της βίας προς τις γυναίκες;  Αλλά προφανώς κάτι δεν 
ξέρουν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, όλες αυτές οι συμβάσεις, η Γενική 
Εισαγγελία, η οποία έχει συναινέσει, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, όλες αυτές οι ΜΚΟ.  Αλλά τι ξέρουν 
αυτές, τι ξέρουν αυτοί και πόσα πολύ περισσότερα γνωρίζουμε εμείς;  Πιστέψτε με, δεν υπάρχει καμία πρόθεση 
να δημιουργηθεί πρόβλημα και ειδικά στην απόδειξη.   
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 Γι’ αυτό τον λόγο στον νόμο που είναι για τη βία προς τις γυναίκες συμπεριλαμβάνεται ως ιδιώνυμο 
αδίκημα η γυναικοκτονία και προσδίδει ορατότητα σε μια κοινωνική πραγματικότητα για την οποία δεν έχουμε 
καν στοιχεία για όλα αυτά τα χρόνια.  Μόνο για τα τελευταία τρία είναι αυτά που είπα, για όσους φαίνονται σκληρές 
αυτές οι καταστάσεις.   

 Είναι γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν που χρειάζεται να προστατεύσουμε τις γυναίκες, τα θύματα, τα εν δυνάμει 
θύματα.  Και κυρίως να ενισχύσουμε το νομικό οπλοστάσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και κάθε κράτους 
που θέλει να σέβεται τον εαυτό του, γιατί με αυτό τον τρόπο βοηθάμε στην αντιμετώπιση και θα μετρά ως 
επιβαρυντικός παράγοντας και περίσταση.  Δε θα χρειάζεται να το αποδείξουμε ότι είναι γυναικοκτονία.  Πόσες 
φορές να το πούμε; 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος να μπορέσεις να είσαι πραγματικά υπέρ είναι 
να απαντήσεις εμπράκτως με πρωτοβουλίες νομοθετικές, διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να βγαίνουμε μπροστά 
ούτε και υπάρχει λόγος να απαιτούμε από την κοινωνία των πολιτών να έρθει ενώπιον των ευθυνών της.  Είναι 
δική μας η ευθύνη, εμάς των εκλεγμένων αντιπροσώπων του λαού, να αναλαμβάνουμε ευθύνη για όλα αυτά τα 
οποία πρέπει να γίνουν, εκτός και αν δε συμμεριζόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία μας. 

 Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ξανά, κλείνοντας, όλους και όλες τους συναδέλφους και συναδέλφισσες.  
Κατανοώ και συμμερίζομαι απόλυτα και τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς, γι’ αυτό και τροποποιήθηκε 
ευθύς η πρόταση νόμου στην αρχή.  Και στο τέλος δεν είναι δική μου πρόταση νόμου, είναι μια κοινή πρόταση 
όλων όσοι πραγματικά ήθελαν και θέλουν να προσδώσουν ορατότητα σε μια κοινωνική ανησυχητική κατάσταση.  
Και να είστε βέβαιοι ότι δε θα είναι η τελευταία, αλλά θα είναι μία σειρά από πολλές προτάσεις που πρέπει να 
γίνουν, για να ενισχύσουμε πραγματικά την ισότητα, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται και μόνο έτσι 
αναλαμβάνουμε ευθύνες, ευθύνες τις οποίες φέρουμε ακέραιες και έτσι έχουμε και τα μούτρα στη συνέχεια να 
βγαίνουμε να ζητούμε και ανάλογες πολιτικές από την κοινωνία των πολιτών. 

 Σας ευχαριστώ. 

(Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής επανέρχεται στην έδρα.) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, προχωράμε στην ψήφιση. 

 Δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 27 πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 10Α.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, τέσσερις εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των 
Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, τέσσερις εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Θα προχωρήσουμε τώρα...  Αντιλαμβάνομαι μετά από... 

 Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι ότι αρκετοί βουλευτές έχουν έντονες υποχρεώσεις, που πρέπει να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αυτό θα έλεγα, επιτρέψτε μου ένα λεπτό, θα σας ανακοινώσω, και νομίζω θα σας ικανοποιήσω, επειδή 
αντιλαμβάνομαι ότι ήδη η ώρα είναι οκτώ -αντιλαμβάνομαι αυτό θα λέγατε- και θα πρέπει λόγω υποχρεώσεων 
να συντομεύσουμε.  Ήδη κάποια θέματα -έχει γίνει μια προδιαβούλευση- μπορούμε να τα αφήσουμε για την 
ερχόμενη εβδομάδα, όμως... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Δυο λεπτά, δεν ξέρω για ποια προδιαβούλευση μιλάτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα τα πω ένα... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 ...με τον Δημοκρατικό Συναγερμό δεν έγινε καμία προδιαβούλευση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα κάνουμε τώρα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ξεκάθαρα πράγματα και έχω την εντύπωση το καθήκον μας είναι πρώτα η Βουλή και μετά οτιδήποτε άλλο! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν... Τωρά θα συζητούμε μία ώρα το διαδικαστικό, γιατί σας είπα προδιαβούλευση με τις υπηρεσίες!  
Δεν είπα ότι έγινε με άλλα κόμματα και δεν έγινε με τον Δημοκρατικό Συναγερμό!  Επαγγελματικά και 
δεοντολογικά μπορούμε, νομίζω, να είμαστε λίγο συνεργάσιμοι, για να μπορέσουμε τουλάχιστον ως τες δώδεκα 
τα μεσάνυχτα να τελειώσουμε.  Πάμε να κάμουμε μια πρωτοβουλία, αμέσως αντιδρούμε, πριν να δούμε την 
ουσία!   

 Πείτε μου, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
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 Επειδή συνεχώς αφήνονται σκιές, μπηχτές, εκάμαμεν έκκληση, όταν ξεκινούσε η συζήτηση της 
συνταγματικής αλλαγής, τροποποίησης, αν είναι δυνατόν, να συντομεύσουμε.  Έκκληση.  Και δεχτήκαμε 
παρατηρήσεις ότι περίπου δε μας ενδιαφέρει το θέμα τζιαι εν το θεωρούμε αρκετά σοβαρό τζιαι ετολμήσαμεν να 
καλέσουμε για συντόμευση.  Για να ξέρει τζιαι ο κόσμος, επειδή είχαμε υπόψη μας ότι ήταν μεγάλη η ατζέντα με 
σοβαρά θέματα, εζητήσαμεν να ξεκινήσουμε η ώρα τρεις τη συνεδρία.  Από κάποιους υπήρξε άρνηση.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Δεν ετολμήσαν καν να σας ζητήσουν προφανώς, κύριε Τορναρίτη.  Εν ετολμήσαν καν να σας ζητήσουν! 

 Τώρα προφανώς μιλώ με όλα τα κόμματα σχεδόν, μιλώ και με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.  Έχουμε 
υποχρέωση.  Θέλετε να απαριθμήσω πόσες φορές είχε υποχρεώσεις ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κομματικές 
υποχρεώσεις, τις οποίες εμείς εσεβαστήκαμεν;  Τζιαι τώρα ο κ. Τορναρίτης μάς λέει ότι δε μας ενδιαφέρει το 
κοινοβουλευτικό έργο, γιατί έχουμε άλλες υποχρεώσεις.  Τέτοιο σεβασμό επιδεικνύει!  Είναι ντροπής πράγματα 
αυτά, πραγματικά δηλαδή!  Είναι ντροπής πράγματα!  Λίγος περισσότερος σεβασμός εν βλάφτει!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, δε χρειάζεται αυτό το κλίμα...   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Άκουσα δύο φορές το όνομά μου, εγώ δεν αναφέρθηκα σε κανέναν.  Αλλά να πω ξεκάθαρα πρώτα, 
σεβόμενος και σεβόμενοι εδώ στον Δημοκρατικό Συναγερμό το αίτημα του ΑΚΕΛ να είμαστε σύντομοι -οι 
γραμματείς και οι δύο να το επιβεβαιώσουν ή να το διαψεύσουν- ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε τριάντα λεπτά 
για το πρώτο θέμα και χρησιμοποίησε δεκαεννέα λεπτά.   

 Άρα, κύριε Λουκαΐδη, δεν μπορείτε να μας κατηγορήσετε για το συγκεκριμένο.  Με μας, είπα, δεν έχετε 
διαβουλευτεί.  Δεν είπα κανένα ψέμα, είπα την... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Εμιλήσαμέν σου, κύριε Τορναρίτη; 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Εδιαβουλεύτηκες και πήρες απάντηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συγγνώμη, εννά μιλάτε μεταξύ σας;  Για να ξέρω! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Προφανώς και όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Προφανώς και όχι και σας παρακαλώ, την ώρα που μιλώ, να μη με διακόπτουν, όπως εγώ δεν έχω 
διακόψει κανέναν!  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά σας παρακαλώ να μη μιλάτε με τον κ. Λουκαΐδη! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Άρα, σεβασμός πρώτα και πάνω από όλα στους πολίτες, στις νομοθεσίες και τα προγράμματά μας δεν 
μπορεί να έρχονται σε πρώτη ζήτηση.  Πρώτα είναι το κοινοβουλευτικό έργο και μετά οτιδήποτε άλλο!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Ερωτοκρίτου, θέλετε κάτι ή να τοποθετηθώ; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Χαίρομαι.   

 Λοιπόν, εκεί και όπου μπορεί να υπάρξει αναβολή για κάποιο ζήτημα, θεωρώ ότι μπορούμε να το 
πράξουμε.  Θα θέτω εισήγηση και, αν δεν υπάρχει ένσταση, θα το δούμε.  Είναι φύσει αδύνατο να μείνουμε εδώ 
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μέχρι τις δύο τα ξημερώματα!  Οπόταν, δεν υπάρχει, εκτιμώ, βουλευτής και βουλεύτρια σ’ αυτό το σώμα που να 
μην πιστεύει ότι βρίσκεται εδώ μετά λόγου γνώσεως, για να παρακολουθεί και να συμμετέχει στην 
κοινοβουλευτική διαδικασία.  Όμως, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη είναι περασμένες οκτώ και είμαστε στο δεύτερο 
θέμα.  Οπόταν, νομίζω, με τη συνεργασία όλων θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. 

 Επιτρέψτε μου να προχωρήσω ευθύς αμέσως στο εικοστό πρώτο θέμα και, όταν είμαστε σύντομοι, 
σύντομες, λακωνικές, λακωνικοί, θα τελειώσουμε πάρα πολύ σύντομα. 

 Το εικοστό πρώτο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022», είναι πρόταση νόμου των κ. Κώστα Κώστα, Γιαννάκη Γαβριήλ, Βαλεντίνου Φακοντή εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

 Τον σκοπό, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου, ώστε να τροποποιηθεί ο ορισμός του 
όρου «φορτηγό όχημα», προκειμένου να περιλαμβάνει φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα με μικτό επιτρεπόμενο 
βάρος άνω των 7 500 κιλών, αντί με μικτό επιτρεπόμενο βάρος 7 500 κιλών και άνω, όπως ορίζεται στην 
ισχύουσα ερμηνευτική διάταξη. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την πρόταση 
νόμου «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χρύσανθος Σαββίδης 

 Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση 
νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Κώστα Κώστα, Γιαννάκη Γαβριήλ και Βαλεντίνο Φακοντή, σε δύο 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 23 Ιουνίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής 
κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιόν της εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης της πρότασης νόμου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της 
επιτροπής κ. Κώστας Κώστα, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Βαλεντίνος Φακοντής, Χρίστος Ορφανίδης και Σταύρος 
Παπαδούρης. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου, ώστε 
να τροποποιηθεί ο ορισμός του όρου «φορτηγό όχημα», προκειμένου να περιλαμβάνει φορτηγό μηχανοκίνητο 
όχημα με μικτό επιτρεπόμενο βάρος άνω των 7 500 κιλών, αντί με μικτό επιτρεπόμενο βάρος 7 500 κιλών και 
άνω όπως ορίζεται στην ισχύουσα ερμηνευτική διάταξη. 

 Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, ο υφιστάμενος ορισμός του όρου «φορτηγό όχημα» 
περιλαμβάνει και οχήματα των οποίων το βάρος ισούται με 7 500 κιλά, με αποτέλεσμα να απαιτείται από τους 
ιδιοκτήτες οχημάτων τέτοιου βάρους η εξασφάλιση επαγγελματικής άδειας οδηγού.  Περαιτέρω, οι ίδιοι ανέφεραν 
ότι οι εν ισχύι διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας δε συνάδουν με την κατηγοριοποίηση 
οχημάτων βάσει του βάρους τους που προβλέπεται σε άλλες συναφείς νομοθεσίες, στις οποίες τα οχήματα 
βάρους 7 500 κιλών περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή κατηγορία από τα οχήματα των οποίων το βάρος τους 
υπερβαίνει τα 7 500 κιλά, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες φορτηγών οχημάτων με βάρος που 
ισούται με 7 500 κιλά αχρείαστες υποχρεώσεις. 

 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων συμφώνησε με την προτεινόμενη ρύθμιση και δήλωσε ότι με αυτή θα εναρμονιστεί η υπό τροποποίηση 
βασική νομοθεσία με άλλες συναφείς νομοθεσίες της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με 
την κατηγοριοποίηση οχημάτων βάσει του βάρους τους και θα διορθωθεί η ισχύουσα λανθασμένη διατύπωση 
της ερμηνείας του όρου «φορτηγό όχημα».  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 
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 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν αποχή; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Συνεχίζουμε με το εικοστό δεύτερο θέμα, που είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Οι περί Αρχαιοτήτων 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022». 

 Εδώ υπάρχει εισήγηση να πάει την ερχόμενη Πέμπτη. 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:  

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πάρα πολύ ωραία.  Θα το εξετάσουμε την ερχόμενη Πέμπτη. 

 Κύριε Μουσιούττα, είστε εντάξει; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ησυχία.  Ένα λεπτό να βρω το κείμενό μου... 

 Λοιπόν, προχωράμε... 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Αναβάλλεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αναβάλλεται, ναι.  
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 Προχωράμε τώρα στο υπ’ αριθμόν 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης, που τιτλοφορείται «Ο περί της 
Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, 
αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». 

 Τον σκοπό, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κύρωση της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, αφενός, και 
της Αυστραλίας, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 7 Αυγούστου 2017 από τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τους αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντιπρόσωπο της 
Αυστραλίας και της οποίας η υπογραφή εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο 
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 81.257 Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2016. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, 

και της Αυστραλίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Χάρης Γεωργιάδης, πρόεδρος Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Τορναρίτης Κωστής Ευσταθίου 

 Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής:  

 Γιώργος Κουκουμάς Αλεξάνδρα Ατταλίδου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου 2022.  Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Μάριος Μαυρίδης, Μαρίνα Νικολάου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρίστος Χρίστου. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η, δυνάμει του άρθρου 169.2 του Συντάγματος, κύρωση της 
Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, 
αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 7 Αυγούστου 2017 από τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους 
αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντιπρόσωπο της Αυστραλίας και της 
οποίας η υπογραφή εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 81.257 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 
5 Σεπτεμβρίου 2016. 

 Ειδικότερα, σκοπός της συμφωνίας είναι η καθιέρωση ενισχυμένης εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο 
μερών, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων ενδιαφέροντος. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις αναφορικά με τις πρόνοιες της υπό αναφορά συμφωνίας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Μάλιστα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Τα πρώτα έξι θέματα είναι κυρωτικές συμφωνίες και μπορούν να ψηφιστούν μαζί. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Τα υπ’ αριθμόν 2 μέχρι 6 θέματα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 
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 Τα υπ’ αριθμόν 2 μέχρι 6 θέματα, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κύριε Λουκαΐδη.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Στο δεύτερο θέμα για τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αυστραλίας εμείς είμαστε αποχή, οπόταν ας 
καταγραφεί η αποχή μας σ’ εκείνο.  Στα υπόλοιπα είμαστε υπέρ, κυρία Πρόεδρε, αν θα γίνει ενιαία ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άρα, στο υπ’ αριθμόν 2 θέμα είστε αποχή, ενώ στα άλλα είστε...  

 Νομίζω σύντομα να κάμουμε τη διαδικασία, γιατί θα συγχυστούμε. 

 Λοιπόν, είμαστε τώρα στον κυρωτικό... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Το συμφωνημένο πλαίσιο, ο περί της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αυστραλίας (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2022, θα το τελειώσουμε σε τρία λεπτά. 

 Έχετε θέση ή ψηφίζουμε;  

 Ψηφίζουμε. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Κύρωση της Συμφωνίας.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα ένας υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και δεκατρείς αποχές, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας-Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα ένας υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και δεκατρείς αποχές, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το τρίτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν για την Κατάργηση Θεωρήσεων επί Διπλωματικών, Ειδικών 
και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». 

 Να διαβαστεί ο σκοπός. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του 
Βασιλείου του Μπαχρέιν για την Κατάργηση Θεωρήσεων επί Διπλωματικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών 
Διαβατηρίων, η οποία υπεγράφη από τα δύο μέρη στη Μανάμα στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 και εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμόν 91.918 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 8 Οκτωβρίου 2021. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του 

Βασιλείου του Μπαχρέιν για την Κατάργηση Θεωρήσεων επί Διπλωματικών, Ειδικών και 
Υπηρεσιακών Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Χάρης Γεωργιάδης, πρόεδρος Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Τορναρίτης Κωστής Ευσταθίου 

 Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής:  

 Γιώργος Κουκουμάς Αλεξάνδρα Ατταλίδου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου 2022. Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Μάριος Μαυρίδης, Μαρίνα Νικολάου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρίστος Χρίστου. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η, δυνάμει του άρθρου 169.2 του Συντάγματος, κύρωση της 
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του 
Μπαχρέιν για την Κατάργηση Θεωρήσεων επί Διπλωματικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων, η οποία 
υπεγράφη από τα δύο μέρη στη Μανάμα στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 91.918 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 8 Οκτωβρίου 2021. 

 Ειδικότερα, σκοπός της συμφωνίας είναι η διευκόλυνση των επαφών μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων 
και υπηρεσιακών λειτουργών των δύο χωρών και θα συμβάλει στην προώθηση των διμερών πολιτικών, 
εμπορικών, οικονομικών και άλλων σχέσεων.  
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 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εξωτερικών, η συμφωνία 
προνοεί μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι κατέχουν διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια θα 
δύνανται να εισέρχονται χωρίς θεώρηση εισόδου στο Βασίλειο του Μπαχρέιν για περίοδο μέχρι ενενήντα 
(90) ημέρες ανά εξάμηνο. 

2. Οι πολίτες του Βασιλείου του Μπαχρέιν οι οποίοι κατέχουν διπλωματικά και ειδικά διαβατήρια θα 
δύνανται να εισέρχονται χωρίς θεώρηση εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο μέχρι 
ενενήντα (90) ημέρες ανά εξάμηνο. 

3. Σε περίπτωση διπλωματικής ή προξενικής αποστολής στις δύο χώρες, οι κάτοχοι τέτοιων διαβατηρίων 
μέλη των αποστολών αυτών και οι οικογένειές τους θα έχουν δικαίωμα εισόδου και διαμονής για όσο 
καιρό διαρκεί η θητεία του μέλους της διπλωματικής ή προξενικής αποστολής. 

4. Ασφαλιστικές δικλίδες για λόγους κρατικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης και δημόσιας υγείας, έτσι ώστε 
έκαστο κράτος να διατηρεί τα δικαιώματα άρνησης εισόδου ή παραμονής στην επικράτειά του σε 
στοχευμένους πολίτες του άλλου κράτους οι οποίοι κατέχουν τα υπό αναφορά διαβατήρια και 
προσωρινής αναστολής της εφαρμογής της συμφωνίας στο σύνολό της ή εν μέρει. 

5. Η συμφωνία έχει διάρκεια πέντε (5) χρόνων και θα ανανεώνεται για διαδοχικές περιόδους των πέντε (5) 
ετών, εκτός εάν το ένα κράτος γνωστοποιήσει στο άλλο την επιθυμία του να τερματίσει τη συμφωνία.  Σε 
τέτοια περίπτωση, η συμφωνία θα παύσει να ισχύει μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποβολή 
της γραπτής γνωστοποίησης του ενός κράτους προς το άλλο. 

 Σημειώνεται ότι και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ουγγαρία, 
έχουν υπογράψει παρόμοιες συμφωνίες με το Μπαχρέιν. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις αναφορικά με τις πρόνοιες της υπό αναφορά συμφωνίας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Κύρωση της Συμφωνίας.  Άρθρο 3. 

 Αρμόδια αρχή.  Άρθρο 4. 

 Έκδοση Κανονισμών.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 5 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν για την Κατάργηση Θεωρήσεων επί 
Διπλωματικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο 
και η σύμβαση κυρούται. 

 Το τέταρτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». 

 Να διαβαστεί ο σκοπός. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, 
η οποία υπεγράφη στις 17 Δεκεμβρίου 2021 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 92.285 Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου 2021. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 

Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Χάρης Γεωργιάδης, πρόεδρος Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Τορναρίτης Κωστής Ευσταθίου 

 Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής: 

 Γιώργος Κουκουμάς Αλεξάνδρα Ατταλίδου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου 2022. Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 
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 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Μάριος Μαυρίδης, Μαρίνα Νικολάου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρίστος Χρίστου. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η, δυνάμει του άρθρου 169.2 του Συντάγματος, κύρωση της 
Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, η οποία υπεγράφη 
στις 17 Δεκεμβρίου 2021 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 92.285 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 
13 Δεκεμβρίου 2021. 

 Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά συμφωνία συνάδει με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης 
Φυγοδίκων του 1957.  Ειδικότερα, προνοείται η υποχρέωση των συμβαλλόμενων κρατών να εκδίδουν, σύμφωνα 
με τις εθνικές τους νομοθεσίες και κατόπιν αιτήματος του αντισυμβαλλόμενου κράτους, πρόσωπα τα οποία 
βρίσκονται στο έδαφός τους και τα οποία καταζητούνται από τις αρμόδιες αρχές του αντισυμβαλλόμενου κράτους 
είτε για να διωχθούν για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης ή άλλη στερητική της ελευθερίας ποινή διάρκειας 
τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε για να εκτίσουν ποινή φυλάκισης που τους έχει επιβληθεί διάρκειας τουλάχιστον 
έξι (6) μηνών.  Περαιτέρω, εξαιρείται η έκδοση υπηκόων του κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση, καθώς και 
η έκδοση προσώπου για στρατιωτικά ή πολιτικά αδικήματα ή η έκδοση προσώπου, όταν αυτή αντίκειται στις 
θεμελιώδεις αρχές του εφαρμοστέου δικαίου του συμβαλλόμενου μέρους από το οποίο ζητείται. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις αναφορικά με τις πρόνοιες της υπό αναφορά συμφωνίας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Κύρωση της Συμφωνίας.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο 
και η σύμβαση κυρούται. 

 Το πέμπτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για Συνεργασία στην Επιστήμη και την 
Τεχνολογία (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». 

 Να διαβαστεί ο σκοπός. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κύρωση της Συμφωνίας για Συνεργασία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία υπεγράφη από τα δύο μέρη 
στις 11 Φεβρουαρίου 2022 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 92.558 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 
2 Φεβρουαρίου 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για Συνεργασία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χάρης Γεωργιάδης, πρόεδρος Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Τορναρίτης Κωστής Ευσταθίου 

 Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής:  

 Γιώργος Κουκουμάς Αλεξάνδρα Ατταλίδου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου 2022. Στην πρώτη 
συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Μάριος Μαυρίδης, Μαρίνα Νικολάου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρίστος Χρίστου. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η, δυνάμει του άρθρου 169.2 του Συντάγματος, κύρωση της 
Συμφωνίας για Συνεργασία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία υπεγράφη από τα δύο μέρη στις 11 Φεβρουαρίου 
2022 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 92.558 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 2 Φεβρουαρίου 2022. 

 Ειδικότερα, σκοπός της συμφωνίας είναι η συνέχιση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο 
μερών στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.  Η εν λόγω συνεργασία με τις ΗΠΑ θεωρείται ιδιαίτερα 
σημαντική για την Κύπρο, γιατί θα συμβάλει στην προώθηση της χώρας ως περιφερειακού κόμβου έρευνας, 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα επιχειρηματικές ευκαιρίες και πρόσθετες θέσεις απασχόλησης μέσω της προσέλκυσης εταιρειών 
τεχνολογιών αιχμής από τις ΗΠΑ. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις αναφορικά με τις πρόνοιες της υπό αναφορά συμφωνίας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 
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 Κύρωση της Συμφωνίας.  Άρθρο 3. 

 Αρμόδια αρχή.  Άρθρο 4. 

 Έκδοση Κανονισμών.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 5 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για Συνεργασία στην Επιστήμη και την 
Τεχνολογία (Κυρωτικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο 
και η σύμβαση κυρούται. 

 Το έκτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχετικά με την επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές σε 
κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022». 

 Να διαβαστεί ο σκοπός. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχετικά με την επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές σε κατηγορίες 
αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία υπεγράφη στη Λευκωσία στις 14 
Ιουνίου 2022 και της οποίας η υπογραφή εξουσιοδοτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 622.2022 απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχετικά με την επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές σε κατηγορίες 
αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χάρης Γεωργιάδης, πρόεδρος Χρύσης Παντελίδης 

 Νίκος Τορναρίτης Κωστής Ευσταθίου 

 Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής:  

 Γιώργος Κουκουμάς Αλεξάνδρα Ατταλίδου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2022.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  Το Υπουργείο 
Εξωτερικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α(3) του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, λόγω της φύσης και της 
σημασίας των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η, δυνάμει του άρθρου 169.2 του Συντάγματος, κύρωση της 
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής σχετικά με την επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού 
υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία υπεγράφη στη Λευκωσία στις 14 Ιουνίου 2022 και της οποίας η 
υπογραφή εξουσιοδοτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 622/2022 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 
18 Μαΐου 2022. 

 Ειδικότερα, σκοπός της συμφωνίας είναι ο περαιτέρω περιορισμός της παράνομης διακίνησης 
πολιτιστικών αντικειμένων λόγω του ότι επεκτείνεται η χρονολογική περίοδος στην οποία εμπίπτει το 
προστατευόμενο αρχαιολογικό υλικό. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, η συμφωνία προνοεί μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Επιβολή περιορισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) στην εισαγωγή κυπριακών 
αρχαιολογικών αντικειμένων τα οποία χρονολογούνται από την 11η χιλιετία π.Χ. μέχρι το 1770 μ.Χ. και 
εθνολογικών αντικειμένων από τον 4ο αιώνα μ.Χ. έως το 1878.  

 Σημειώνεται ότι στο μνημόνιο συναντίληψης περιλαμβάνονταν βυζαντινά εκκλησιαστικά και εθνολογικά 
αντικείμενα, καθώς και νομίσματα τα οποία χρονολογούνται μόνο μέχρι το 1500 μ.Χ., καθώς και 
αντικείμενα λατρευτικής και εθνολογικής φύσεως τα οποία χρονολογούνται μόνο μέχρι το 1850. 

2. Απαγόρευση εισαγωγής εντός των ΗΠΑ κυπριακών πολιτιστικών αγαθών που εμπίπτουν στον 
καθορισμένο κατάλογο κυπριακού αρχαιολογικού υλικού τον οποίο έχει δημοσιεύσει η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ, εκτός αν συνοδεύονται από άδεια εξαγωγής που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

3. Τα παράνομα αρχαιολογικά και εθνογραφικά αντικείμενα τα οποία εντοπίζονται στις ΗΠΑ επιστρέφονται 
στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

4. Καθορισμός των τομέων συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την καταπολέμηση της 
αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικής περιουσίας, όπως η ανταλλαγή 
πληροφοριών για ανασκαφές και η ανταλλαγή αρχαιολογικού υλικού μέσω μακροπρόθεσμων δανεισμών.  

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις αναφορικά με τις πρόνοιες της υπό αναφορά συμφωνίας. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του 
στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Κύρωση της Συμφωνίας.  Άρθρο 3. 

 Αρμόδια αρχή.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχετικά με την επιβολή περιορισμών στις 
εισαγωγές σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 



2444 

 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το έβδομο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον 
Ευρύτερο... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Αναβλήθηκε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αναβλήθηκε από πριν, να μη θεωρηθεί ότι το κάνουμε τώρα. 

 Το όγδοο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022». 

 Υπάρχει αίτημα για αναβολή; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να παραχωρείται από το φορολογικό 
έτος 2022 και μετά αυξημένη έκπτωση ύψους 20% επί της πραγματικής δαπάνης σε επιστημονική έρευνα, καθώς 
και σε έρευνα και ανάπτυξη για ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων που ασκούν 
επιχείρηση να επενδύσουν στην έρευνα και ανάπτυξη. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά  Ηλίας Μυριάνθους 

 Σάβια Ορφανίδου  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Άριστος Δαμιανού  Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Ιουνίου 2022. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που 
κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής 
κ. Χρύσης Παντελίδης. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, 
ώστε να παραχωρείται για περίοδο τριών ετών, αρχής γενομένης του φορολογικού έτους 2022, αυξημένη 
έκπτωση ύψους 20% επί της πραγματικής δαπάνης σε επιστημονική έρευνα, καθώς και σε έρευνα και ανάπτυξη 
για ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχείρηση να επενδύσουν στην 
έρευνα και ανάπτυξη. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση 
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ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 
τον Οκτώβριο του 2021. 

 Όπως η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και προωθείται στο πλαίσιο της υλοποίησης της πολιτικής για την ενθάρρυνση και προσέλκυση 
επενδύσεων και κεφαλαίων για την έρευνα και ανάπτυξη. 

 Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, αναφερόμενη στο ζήτημα της συμβατότητας του νομοσχεδίου 
με τους ευρωπαϊκούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων, επισήμανε ότι οποιοδήποτε μέτρο προωθείται εκ μέρους 
του κράτους δεν πρέπει να είναι επιλεκτικό αλλά γενικό. Όπως η ιδία αξιωματούχος δήλωσε, κατόπιν εξέτασης 
του νομοσχεδίου, δεν προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα επιλεκτικότητας και συναφώς ο προτεινόμενος νόμος είναι 
συμβατός με το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

 Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ συμφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και εισηγήθηκε μικρής έκτασης 
νομοτεχνικές βελτιώσεις επί του κειμένου του νομοσχεδίου, καθώς και την τροποποίηση επιμέρους προνοιών 
αυτού, ώστε να διασαφηνιστεί ότι το προτεινόμενο μέτρο αφορά και δαπάνες κεφαλαιουχικής φύσεως. 

 Στη βάση των πιο πάνω η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως μελετήσει τις εισηγήσεις 
του ΣΕΛΚ και καταθέσει ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στις 22 Ιουνίου 2022 αναθεωρημένο κείμενο του 
νομοσχεδίου, στο οποίο διευκρινίζεται ότι: 

1. η φορολογική ελάφρυνση παραχωρείται σε πρόσωπο το οποίο έχει την οικονομική ιδιοκτησία του άυλου 
περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει ή ενδέχεται να προκύψει από τη διενέργεια δαπάνης για 
επιστημονική έρευνα, καθώς και για έρευνα και ανάπτυξη και 

2. η πρόσθετη έκπτωση ύψους 20% θα παραχωρείται και για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 
κεφαλαιουχικής φύσεως. 

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα κατατεθέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στοιχεία, το αναθεωρημένο 
κείμενο του νομοσχεδίου έτυχε σχετικού ελέγχου από το Γραφείο της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 
ως προς τη συμβατότητά του με τους ευρωπαϊκούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη 
της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της 
βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος 
στην ολομέλεια του σώματος. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς 
και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του 
νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Στη βάση των πιο πάνω τοποθετήσεων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου κατά τη 
συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ουδείς, ουδεμία. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα τρεις υπέρ. 
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 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία. 

 Αποχές;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καμία. 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα τρεις υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Καμία. 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το ένατο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ, υπάρχει αίτημα για αναβολή; 

 Όχι. 

 Τον σκοπό παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε η ΕΔΥ κατά τη διεξαγωγή προφορικής 
εξέτασης υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία να ενεργεί αναφορικά με την απόδοση των 
υποψηφίων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που εισήχθησαν στον βασικό νόμο, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 
της δημόσιας υπηρεσίας και περίληψη στους καταλόγους υπαλλήλων που δύναται να διοριστούν ως ερευνώντες 
λειτουργοί για τη διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίοι καταρτίζονται σε υπουργεία, ανεξάρτητα 
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γραφεία ή υπηρεσίες υπαλλήλων διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων με μισθολογική Κλίμακα Α8 και άνω του 
κυβερνητικού μισθολογίου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και στις 4 Ιουλίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της 
επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Επιτροπής Δημόσιας 
Υπηρεσίας (ΕΔΥ).  

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να 
επενεχθούν τα ακόλουθα: 

1. Η ΕΔΥ κατά τη διεξαγωγή προφορικής εξέτασης υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία να 
ενεργεί αναφορικά με την απόδοση των υποψηφίων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που εισήχθησαν στον 
βασικό νόμο στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίες προβλέπουν για την 
εφαρμογή εσωτερικών μηχανισμών σε όλες τις διαδικασίες της που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 
τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή υποψηφίων. 

2. Στους καταλόγους υπαλλήλων που δύναται να διοριστούν ως ερευνώντες λειτουργοί για τη διερεύνηση 
πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίοι καταρτίζονται σε υπουργεία και ανεξάρτητα γραφεία/υπηρεσίες, 
να περιλαμβάνονται υπάλληλοι διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων με μισθολογική κλίμακα Α8 και άνω 
του κυβερνητικού μισθολογίου. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμου: 

1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής 
η γενική εντύπωση αναφορικά με την απόδοση υποψηφίων ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε 
περίπτωση που αυτή συσταθεί, καθώς και της ΕΔΥ κατά την προφορική εξέταση καταγράφεται στα 
πρακτικά της κάθε επιτροπής κατά περίπτωση και αιτιολογείται. 

2. Η ΕΔΥ μεριμνά για την εφαρμογή ασφαλιστικών δικλίδων σε όλες τις διαδικασίες της για τη διασφάλιση 
της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή των 
υποψηφίων, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων στη συμπλήρωση δομημένων εντύπων για κάθε υποψήφιο 
κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων, στην καταγραφή ή/και βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων της 
προφορικής εξέτασης αυτών και στην καταγραφή κάθε άλλης παρατήρησης που επενεργεί στη λήψη 
απόφασης από την ΕΔΥ. 

 Συναφώς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η πρώτη υπό αναφορά προτεινόμενη ρύθμιση προωθείται κατόπιν 
σχετικής εισήγησης της ΕΔΥ προς το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό οι εν λόγω διατάξεις να συνάδουν 
μεταξύ τους. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, στα υπουργεία και ανεξάρτητα γραφεία ή υπηρεσίες, με 
εξαίρεση το Γραφείο της ΕΔΥ, καταρτίζεται κατάλογος υπαλλήλων που δύναται να οριστούν ως 
ερευνώντες λειτουργοί για τη διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων.  Ο κατάλογος αποτελείται κατ’ 
ελάχιστον από τέσσερις υπαλλήλους, οι οποίοι προέρχονται από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και υπηρετούν 
σε θέση με μισθολογική κλίμακα Α8 και άνω του κυβερνητικού μισθολογίου, ενώ στις περιπτώσεις 
ανεξάρτητων γραφείων ή υπηρεσιών ο αριθμός των λειτουργών δύναται να είναι μικρότερος. 
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2. Δεδομένου του ότι οι πιο πάνω ρυθμίσεις παρέχουν ευελιξία ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων που 
απαρτίζουν τους καταλόγους ερευνώντων λειτουργών και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα υπουργεία 
και υπηρεσίες τα ιεραρχικά επίπεδα σε θέσεις πέραν της μισθολογικής κλίμακας Α8 του κυβερνητικού 
μισθολογίου υπερβαίνουν τα τέσσερα, κρίνεται απαραίτητη η προώθηση της δεύτερης υπό αναφορά 
προτεινόμενης ρύθμισης, ώστε οι υπάλληλοι να προέρχονται από διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα και όχι 
κατ’ ανάγκη από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. 

3. Η υποχρέωση για καταρτισμό καταλόγου προσώπων για διορισμό τους ως ερευνώντων λειτουργών και 
ο καθορισμός ελάχιστου αριθμού προσώπων από τον οποίο αυτός απαρτίζεται περιλήφθηκε στον βασικό 
νόμο στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να έχουν 
τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να επιλέγουν το καταλληλότερο πρόσωπο για τη διερεύνηση πειθαρχικού 
παραπτώματος.  Ο κατάλογος καταρτίζεται εκ των προτέρων και τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε 
αυτόν τυγχάνουν κατάλληλης εκπαίδευσης για σκοπούς ανάληψης καθηκόντων ερευνώντος λειτουργού. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;   

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 33 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 81 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 10, 11 και 12 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Εξυγίανσης 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», «Ο περί Δημοσίων 
Προτάσεων Εξαγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και «Ο περί Συμφωνιών Παροχής 
Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Να αναβληθούν;  Υπάρχει αίτημα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ναι. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Όχι... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Όχι.  Και τα τρία μαζί, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και τα τρία μαζί να ψηφιστούν.  Ωραία. 

 Τους σκοπούς σύντομα, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 10 νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το Άρθρο 1, παράγραφος 3, 
της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 
2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012». 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 11 νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς 
Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το Άρθρο 4, παράγραφος 5, τρίτο εδάφιο, της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 
2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς». 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 12 νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Συμφωνιών Παροχής 
Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το Άρθρο 1, παράγραφος 6, και 
με το Άρθρο 9α της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2002 για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του 
επισυνημμένου παραρτήματος 
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Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια του 
επισυνημμένου παραρτήματος σε τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Ιουνίου και 
στις 4 Ιουλίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριών της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) 
και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).  

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου του επισυνημμένου παραρτήματος είναι η τροποποίηση του περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το 
Άρθρο 1, παράγραφος 3, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 
82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 
2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012». 

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου του επισυνημμένου παραρτήματος είναι η τροποποίηση του περί 
Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το Άρθρο 4, παράγραφος 5, τρίτο 
εδάφιο, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς». 

 Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου του επισυνημμένου παραρτήματος είναι η τροποποίηση του περί 
Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το Άρθρο 1, 
παράγραφος 6, και με το Άρθρο 9α της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2002/47/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2002 για τις συμφωνίες παροχής 
χρηματοοικονομικής ασφάλειας». 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι προτεινόμενες εναρμονιστικές ρυθμίσεις πηγάζουν από τον 
«Κανονισμό (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά 
με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014, (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και (ΕΕ) 
2015/2365 και των οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132» και 
αποσκοπούν γενικότερα στη μείωση του κινδύνου πτώχευσης των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και στην 
καθιέρωση διαδικασιών για την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων που περιέρχονται σε κατάσταση 
πτώχευσης, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα και στα δημόσια οικονομικά.  

 Στο στάδιο της συζήτησης επί ζητήματος αρχής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι, 
παρ’ όλο που δεν υπάρχουν στην Κύπρο κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι στο παρόν στάδιο, η προώθηση των 
προτεινόμενων νόμων είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

 Οι εκπρόσωποι της ΕΚΚ και της ΚΤΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης 
των κειμένων των προτεινόμενων νόμων, ώστε να επέλθουν σε αυτά μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις 
για σκοπούς ορθότερης αναφοράς σε υφιστάμενα άρθρα του νόμου. 

 Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης των νομοσχεδίων οι εκπρόσωποι της ΚΤΚ εισηγήθηκαν επίσης 
τροποποιήσεις για σκοπούς περαιτέρω απλοποίησης των εν λόγω αναφορών. 

 Η επιτροπή, στη βάση των όσων διαμείφθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως 
καταθέσει αναθεωρημένα κείμενα νομοσχεδίων.  

 Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με σχετικές επιστολές του, ημερομηνίας 24 Ιουνίου και 1ης Ιουλίου 
2022, κατέθεσε αναθεωρημένα κείμενα νομοσχεδίων.  
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 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης των νομοσχεδίων η επιτροπή ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις 
σε σχέση με τις δραστηριότητες των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, ζήτημα για το οποίο ενημερώθηκε από την 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
 (Αρ. Φακ.:  23.01.063.057-2022) 

2. Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
 (Αρ. Φακ.:  23.01.063.058-2022) 

3. O περί Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
 (Αρ. Φακ.:  23.01.063.059-2022) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 10 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 10 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 11 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 15Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 11 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 (Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 12 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 5 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 12 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 13 και 14 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Ακίνητης... 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ευθύμιο Δίπλαρο) 

(Αστειευόμενη) 

 Ναι, τρεις φορές η σφύρα, έτσι είναι, κύριε Δίπλαρε. 

 Έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022».  

 Υπάρχει αίτημα για αναβολή; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Να πάνε στην επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει ένσταση επί τούτου;  Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ωραία.  Άρα, δε θα είναι την ερχόμενη Πέμπτη, πάνε πίσω στην επιτροπή... 

 Ε, αποφασίστε. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Πρόεδρε, θα πάνε για συζήτηση στην επιτροπή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αν είναι έτοιμα, θα ’ρθούνε την Πέμπτη. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Θα πάνε στην επιτροπή Οικονομικών τη Δευτέρα για διευκρίνιση κάποιων σημείων επί των προτάσεων 
νόμου και θα τεθούν ενώπιον της ολομέλειας την Πέμπτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία. 

 Υπάρχει ένσταση; 

 Κύριε Τορναρίτη; 

 Κύριε Παπαδούρη, συγγνώμη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Δεν έχω ένσταση, Πρόεδρε, απλώς να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάν’ την 
επόμενη Πέμπτη.  Είναι θέματα τα οποία έχουμε μπλοκάρει στο Κτηματολόγιο, διακόσιες με τριακόσιες 
υποθέσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 ...παραπονιούνται όλοι, οτιδήποτε είναι να τεθεί τη Δευτέρα να τεθεί, την Πέμπτη πρέπει να ψηφίζεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία. 
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 Κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Εμείς συμφωνούμε με το αίτημα για αναβολή, η πρώτη φορά, αλλά δε συμφωνούμε να πάει στην 
επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Να πάει στην επιτροπή τη Δευτέρα με τη σύμφωνο όμως γνώμη και κατανόηση ότι θα είναι στην επόμενη 
ολομέλεια την Πέμπτη, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, αναβάλλονται τα δύο θέματα με τη δέσμευση ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα είναι ενώπιον της 
ολομέλειας.  Συμφωνούμε; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία. 

 Το δέκατο πέμπτο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2021», είναι πρόταση νόμου της κ. Σάβιας Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Δημοκρατικού Συναγερμού. 

 Αίτημα για αναβολή; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Όχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί η διάταξη η οποία 
προβλέπει ότι για σκοπούς έκδοσης, τροποποίησης ή ανανέωσης ενιαίας άδειας υπηκόου τρίτης χώρας, 
απαιτείται να είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ισχύος δύο (2) τουλάχιστον 
ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Αλλοδαπών 
και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Άριστος Δαμιανού, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου 

 Μαρίνα Νικολάου Χρίστος Σενέκης 

 Βαλεντίνος Φακοντής Κωστής Ευσταθίου 

 Νίκος Σύκας Μαρίνος Μουσιούττας 

 Νίκος Γεωργίου  Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε 
στη Βουλή από την κ. Σάβια Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, 
σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 30 Ιουνίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής 
κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών.  Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, 
παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής κ. Κυριάκος 
Χατζηγιάννης. 
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 Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή μελέτησε την πρόταση νόμου κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40A του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για λόγους που προκύπτουν 
από τους σκοπούς της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης, καθώς και λόγω έλλειψης χρόνου προς 
ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας συζήτησης, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα στον Κανονισμό της 
Βουλής, ενόψει της διακοπής των εργασιών της Βουλής για την καλοκαιρινή περίοδο. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, 
ώστε να αναθεωρηθεί η διάταξη αυτού η οποία προβλέπει ότι για σκοπούς έκδοσης, τροποποίησης ή ανανέωσης 
ενιαίας άδειας υπηκόου τρίτης χώρας απαιτείται όπως αυτός είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου 
ταξιδιωτικού εγγράφου ισχύος δύο (2) τουλάχιστον ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

 Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση, όπως αρχικά κατατέθηκε η πρόταση νόμου στη Βουλή, 
καθορίζεται ότι το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 
εγγράφου ισχύος ενός (1) τουλάχιστον έτους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην περίπτωση 
έκδοσης ή τροποποίησης ενιαίας άδειας και ισχύος έξι (6) τουλάχιστον μηνών στην περίπτωση ανανέωσης 
ενιαίας άδειας. 

 Σύμφωνα με την εισηγήτρια της πρότασης νόμου, καθώς και με την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, 
η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση ή η τροποποίηση ενιαίας άδειας 
αναφορικά με υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων τα ταξιδιωτικά έγγραφα έχουν ισχύ κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης για ενιαία άδεια μικρότερη των δύο (2) ετών, με απώτερο στόχο την απλοποίηση των 
διαδικασιών οι οποίες ισχύουν για σκοπούς εργοδότησης στη Δημοκρατία προσώπων που προέρχονται από 
τρίτες χώρες.  Επιπροσθέτως, με την εν λόγω ρύθμιση καθίσταται δυνατή η ανανέωση ενιαίας άδειας αναφορικά 
με υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δε δύναται να ανανεώσουν το διαβατήριό τους, λόγω του ότι ουδεμία χώρα 
ανανεώνει διαβατήρια, εκτός εάν η λήξη αυτών επέρχεται εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 
έξι (6) μήνες. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου η επιτροπή ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Εσωτερικών για ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας και της 
εργοδότησης αλλοδαπών στη Δημοκρατία. 

 Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών υιοθετεί καταρχήν τους σκοπούς 
και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.  Πάρα ταύτα, εισηγήθηκε στην επιτροπή επιμέρους τροποποιήσεις και 
βελτιωτικές αλλαγές επί του κειμένου αυτής, δεδομένου ότι το εν λόγω υπουργείο προτίθετο να καταθέσει σε 
μεταγενέστερο στάδιο στη Βουλή νομοσχέδιο προς υιοθέτηση ανάλογων ρυθμίσεων όσον αφορά τις διατάξεις 
της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που αφορούν την έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας. 

 Ειδικότερα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών εισηγήθηκε όπως αναθεωρηθεί το κείμενο της 
πρότασης νόμου, ώστε αφενός η ισχύς του διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης για έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας να λήγει τουλάχιστον έξι (6) μήνες 
μετά τη λήξη της ισχύος της αιτούμενης ενιαίας άδειας και αφετέρου ανάλογες ρυθμίσεις να ισχύουν σε 
περίπτωση υποβολής αίτησης στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης ή για σκοπούς 
έκδοσης της μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, με 
απώτερο στόχο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας στον 
τομέα αυτό. 

 Συναφώς, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη της εισηγήτριας της πρότασης νόμου, αποφάσισε να 
υιοθετήσει τις πιο πάνω αναφερόμενες εισηγήσεις που υποβλήθηκαν ενώπιόν της από την εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και να τροποποιήσει ανάλογα το κείμενο αυτής. 

 Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο 
πάνω, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος, 
όπως αυτή αναθεωρήθηκε σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος της, 
ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18ΛΑ του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 
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 Τροποποίηση του άρθρου 18ΣΕ του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομόφωνα, σαράντα τρεις. 

 Να αναμένετε, αφού δε θέλετε ηλεκτρονική ψηφοφορία, και να μη διαμαρτύρεστε! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ) 

 Όι, αν έν’ τζι η άλλη βδομάδα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τζιαι την άλλη εβδομάδα, υπολογίστε μία ώρα έξτρα, γιατί εννά μετρούμε με το χέρι!  

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανείς, καμία. 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το δέκατο έκτο θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Ταμείο Ευημερίας 
Προσωπικού) Κανονισμοί του 2022». 

 Υπάρχει αίτημα για αναβολή; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι. 

 Τον σκοπό παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση της λειτουργίας του ταμείου ευημερίας του προσωπικού του ΚΥΠΕ. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Κυπριακού 
Πρακτορείου Ειδήσεων (Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες:  

 Άριστος Δαμιανού, πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου 

 Μαρίνα Νικολάου Χρίστος Σενέκης 

 Βαλεντίνος Φακοντής Κωστής Ευσταθίου 

 Νίκος Σύκας Μαρίνος Μουσιούττας 

 Νίκος Γεωργίου  Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, 
που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 30 Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού 
Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΣΥΚΥΠΕ (ΟΗΟ-
ΣΕΚ).  Η Ένωση Συντακτών Κύπρου και η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν 
εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκε επίσης το μέλος της κ. Κυριάκος 
Χατζηγιάννης. 

 Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή μελέτησε τους εν λόγω προτεινόμενους κανονισμούς κατά 
προτεραιότητα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40A του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
για λόγους που προκύπτουν από τους σκοπούς των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, καθώς και λόγω 
έλλειψης χρόνου, προς ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας συζήτησης σύμφωνα με τα 
προαπαιτούμενα στον Κανονισμό της Βουλής και ενόψει της διακοπής των εργασιών της Βουλής για την 
καλοκαιρινή περίοδο. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 8 και 20 του περί 
Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών αναφορικά με τη λειτουργία του ταμείου 
ευημερίας του προσωπικού του ΚΥΠΕ. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω της μετάβασης του υπό αναφορά ταμείου σε νέο νομικό 
καθεστώς λειτουργίας, δεδομένου ότι η λειτουργία των ταμείων ευημερίας εν γένει δε διέπεται πλέον από τις 
διατάξεις του οικείου νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία των σωματείων. 

 Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών η επιτροπή επικεντρώθηκε στη συζήτηση 
ορισμένων ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων και συναφώς ζητήθηκαν 
από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΚΥΠΕ πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις. 

 Συναφώς, στη βάση των όσων λέχθηκαν κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών, η επιτροπή, 
με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΚΥΠΕ, αποφάσισε να επιφέρει 
στο κείμενό τους επιμέρους τροποποιήσεις, με στόχο την αποτελεσματικότερη ρύθμιση των διαδικασιών που 
αφορούν τη λειτουργία του ταμείου ευημερίας του ΚΥΠΕ, καθώς και για να επέλθουν οι δέουσες βελτιώσεις από 
νομοτεχνική άποψη.  Ειδικότερα, αποφάσισε όπως τροποποιήσει το κείμενο των κανονισμών, ώστε αυτό να 
διαλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Επέκταση της χρονικής περιόδου εντός της οποίας συγκαλείται η τακτική γενική συνέλευση των μελών 
του υπό αναφορά ταμείου ευημερίας, ώστε αυτή να συγκαλείται εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου 
έτους αντί κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Απριλίου και 31ης Μαΐου. 

2. Αναθεώρηση του χρονικού περιθωρίου εντός του οποίου κάθε μέλος δύναται να υποβάλει θέμα προς 
συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ώστε το εν λόγω αίτημα να υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα (10) 
ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνέλευση. 

3. Αναθεώρηση του χρονικού περιθωρίου εντός του οποίου η ημερήσια διάταξη της τακτικής γενικής 
συνέλευσης γνωστοποιείται με εγκύκλιο προς τα μέλη του ταμείου, ώστε αυτά να ενημερώνονται πέντε 
(5) ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνέλευση. 

4. Αναθεώρηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων οι οποίες προβλέπονται ως ασφαλιστικές δικλίδες, για να 
μην υφίσταται ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφέροντος στο πλαίσιο της εφαρμογής των υπό αναφορά 
κανονισμών, ώστε το επηρεαζόμενο μέλος του εν λόγω ταμείου ευημερίας ή της προβλεπόμενης 



2459 

 

διαχειριστικής επιτροπής αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, να δύναται να συμμετέχει στη συζήτηση που 
το αφορά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

5. Θέσπιση ομοιόμορφων ρυθμίσεων αναφορικά με τη διάλυση και μη επανάληψη έκτακτης γενικής 
συνέλευσης, είτε αυτή συγκαλείται από τη διαχειριστική επιτροπή του εν λόγω ταμείου ευημερίας, καθότι 
το έκρινε αναγκαίο, είτε ύστερα από αίτημα του ενός τρίτου των μελών αυτού. 

6. Χορήγηση δικαιώματος ακρόασης σε μέλος του ταμείου, προτού ληφθεί απόφαση για παύση αυτού από 
την προβλεπόμενη διαχειριστική επιτροπή ή στο πλαίσιο έκτακτης γενικής συνέλευσης. 

7. Αναθεώρηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων αναφορικά με ενδεχόμενη διάλυση του υπό αναφορά 
ταμείου ευημερίας, ώστε αφενός να απαλειφθούν ορισμένες πρόνοιες που συγκρούονται με άλλες οι 
οποίες αφορούν το ίδιο αντικείμενο και αφετέρου να καθορισθεί ότι σε περίπτωση διάλυσης του ταμείου 
η περιουσία αυτού διατίθεται στα μέλη του. 

 Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες 
των υπό συζήτηση κανονισμών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς 
και τις επιδιώξεις των κανονισμών όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και 
ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το δέκατο έβδομο θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές 
και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022». 

 Υπάρχει αίτημα όμως για αναβολή; 

 Όχι. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 
Υπαξιωματικών) Κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υπηρεσία 
των υπαξιωματικών του στρατού. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2022» 
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Παρόντες: 

 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Παύλος Μυλωνάς 

 Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Χρίστου 

 Κώστας Κώστα Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ζαχαρίας Κουλίας 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας 
και ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Χάρης Γεωργιάδης και Βαλεντίνος Φακοντής. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού της Δημοκρατίας 
Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) Κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει 
την υπηρεσία των μελών του στρατού. 

 Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών στις 24 Μαρτίου 2022, η επιτροπή 
αποφάσισε σε πρώτο στάδιο να προωθήσει για έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής μόνο το μέρος των 
κανονισμών που αφορούσε τα ακόλουθα: 

1. Εναρμόνιση των προνοιών των βασικών κανονισμών με τις διατάξεις του περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2021. 

2. Ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των υπαξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. 

3. Δημιουργία ξεχωριστής επετηρίδας για τους υπαξιωματικούς γραφείου, ανεξαρτήτως κλάδου και κοινού 
σώματος, καθότι μέχρι σήμερα η εν λόγω κατηγορία μελών του στρατού, παρά την ένταξή τους στις 
επετηρίδες ελαφράς υπηρεσίας και υπηρεσίας γραφείου, διατηρούσαν τη θέση τους στην επετηρίδα που 
ενεργράφησαν μετά τον διορισμό τους. 

 Υπενθυμίζεται ότι οι πρόνοιες του εναπομείναντος μέρους των κανονισμών δεν προωθήθηκαν για έγκριση 
στην ολομέλεια του σώματος, ώστε να παρασχεθεί χρόνος για ενδελεχέστερη μελέτη του από την επιτροπή, 
αλλά και λόγω των επιφυλάξεων που εξέφρασαν μέλη της για το ενδεχόμενο επηρεασμού των κρίσεων οι οποίες 
επρόκειτο να διενεργηθούν κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα για προαγωγή, καθώς και για το ενδεχόμενο 
πρόκλησης αναστάτωσης στους επηρεαζόμενους υπαξιωματικούς.  Περαιτέρω, η επιτροπή εξέφρασε την 
ετοιμότητά της να εξετάσει το εναπομείναν μέρος των κανονισμών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσεων 
των υπαξιωματικών του στρατού από το Υπουργείο Άμυνας και αφού προηγουμένως εγκριθούν οι σχετικοί 
κανονισμοί που διέπουν την υπηρεσία των αξιωματικών, ώστε να περιληφθούν αντίστοιχες με αυτές των εν λόγω 
κανονισμών ρυθμίσεις.  Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί για τους αξιωματικούς εγκρίθηκαν από την 
ολομέλεια της Βουλής στις 9 Ιουνίου 2022. 

Στο εναπομείναν μέρος των κανονισμών προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Η απόφαση του Υπουργού Άμυνας για χαρακτηρισμό ή μη υπαξιωματικού ως υπαξιωματικού γραφείου 
απαιτείται να λαμβάνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ιατρικής 
γνωμάτευσης ή, σε περίπτωση κατά την οποία υπαξιωματικός βρίσκεται υπό κρίση, πριν από τη σύνοδο 
του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων. 

2. Υπαξιωματικός που είναι χαρακτηρισμένος ως υπαξιωματικός γραφείου δύναται οποτεδήποτε να 
επανέλθει στην προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση, εφόσον αποκατασταθούν τα προβλήματα υγείας 
που αντιμετώπιζε και, σε περίπτωση επανόδου του, η αρχαιότητά του καθορίζεται όπως και πριν από τον 
χαρακτηρισμό του, ήτοι με βάση την ημερομηνία απόκτησης του κατεχόμενου βαθμού και όχι με βάση την 
ημερομηνία αποχαρακτηρισμού του, όπως ισχύει σήμερα.  Περαιτέρω, σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού 
του, ο χρόνος διοίκησης που απαιτείται να έχει, ώστε να κριθεί στον κατεχόμενο βαθμό, είναι τόσο ο 
χρόνος του κατεχόμενου βαθμού όσο και ο χρόνος που υπολείπεται από τους προηγούμενους βαθμούς 
με μέγιστο τα τρία (3) έτη επιπλέον του χρόνου διοίκησης για τον βαθμό που κατέχει.  Επιπροσθέτως, 
υπαξιωματικοί γραφείου που επανέρχονται στην προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση, για να κριθούν με 
την ανώτατη διαβάθμιση κρίσης, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τα καθοριζόμενα σχολεία. 

3. Υπαξιωματικοί οι οποίοι υπηρετούν σε στρατιωτικά τμήματα είναι δυνατό να παραπέμπονται για εξέταση 
από ιατροσυμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Άμυνας ή/και του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς ή ύστερα 
από αίτησή τους, ώστε να διαγνωσθεί η πάθησή τους και να αποφασιστεί κατά πόσο είναι ικανοί να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους. 
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4. Τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων δύνανται να χαρακτηρίσουν πειθαρχικό παράπτωμα που διαπράχθηκε 
από υπαξιωματικό ως σοβαρό, εφόσον του επιβλήθηκε για τη διάπραξή του ποινή φυλάκισης ή ποινή 
αυστηρότερη από αυτήν, δυνάμει των πειθαρχικών κανονισμών της Εθνικής Φρουράς, ενώ δύνανται να 
λάβουν υπόψη ως κριτήριο για την κρίση υπαξιωματικού πειθαρχικό παράπτωμα ή/και ποινικό αδίκημα 
μόνο κατά την πρώτη κρίση που έπεται χρονικά της ημερομηνίας επιβολής της πειθαρχικής ποινής για το 
παράπτωμα ή/και της καταδίκης από ποινικό δικαστήριο. 

5. Η κύρωση των Πινάκων Κρίσεων υπαξιωματικών από τον Υπουργό Άμυνας, καθώς και η προβλεπόμενη 
με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς εξουσία του να παραπέμπει υποθέσεις κρίσεων υπαξιωματικών 
ενώπιον του Συμβουλίου Επανακρίσεων καταργείται για λόγους αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, 
καθώς και για σκοπούς ομοιομορφίας με τις διαδικασίες κρίσεων των αξιωματικών, δεδομένου ότι ο ίδιος 
είναι πρόεδρος του εν λόγω συμβουλίου. 

6. Για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας της όλης διαδικασίας και ειδικότερα αναφορικά με την κοινοποίηση 
των κρίσεων και των Πινάκων Κρίσεων στους κριθέντες υπαξιωματικούς, η διαδικασία κρίσεων των 
υπαξιωματικών διαφοροποιείται. 

7. Για σκοπούς ορθότερης διενέργειας της διαδικασίας ανέλιξης υπαξιωματικών σε αξιωματικούς, η εν λόγω 
διαδικασία διαφοροποιείται. 

8. Υπαξιωματικός βαθμού Ανθυπασπιστή Β΄ δικαιούται αναβάθμιση, σε περίπτωση κατά την οποία, παρ’ 
όλο που λόγω βαθμολογιών σε έκθεση αξιολόγησης κρίνεται με χαμηλότερες διαβαθμίσεις από την 
ανώτατη για τον βαθμό του, η βαθμολογία του στις εκθέσεις αξιολόγησής του που συντάχθηκαν μετά την 
κρίση του σε χαμηλότερη διαβάθμιση κρίσης επιτρέπει την κατάταξή του στην ανώτερη διαβάθμιση, 
εφόσον πληροί τα λοιπά κριτήρια της αντίστοιχης διαβάθμισης και δεν έχει χαρακτηριστεί ως 
υπαξιωματικός γραφείου.  Σημειώνεται ότι το εν λόγω ευεργέτημα εφαρμόζεται ήδη στους υπόλοιπους 
βαθμούς υπαξιωματικών. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του εναπομείναντος μέρους των κανονισμών, το Υπουργείο Άμυνας κατέθεσε 
στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους να εναρμονίζονται πλήρως με τις 
πρόνοιες των κανονισμών που διέπουν την υπηρεσία των αξιωματικών.  Υπενθυμίζεται ότι η κυριότερη 
τροποποίηση αφορούσε τον προσδιορισμό της αρχαιότητας αξιωματικού που επανέρχεται στην προ του 
χαρακτηρισμού του ως αξιωματικού γραφείου υπηρεσιακή κατάσταση.  Ως εκ τούτου, τηρουμένων των 
αναλογιών, υπαξιωματικός που επανέρχεται στην προ του χαρακτηρισμού του ως υπαξιωματικού γραφείου 
υπηρεσιακή κατάσταση εντάσσεται στην επετηρίδα στην οποία ανήκε πριν από τον χαρακτηρισμό του και 
τοποθετείται τελευταίος σε σειρά στον κατάλογο των υπαξιωματικών με τους οποίους έχει προαχθεί στον 
κατεχόμενο βαθμό. 

 Επιπροσθέτως, η επιτροπή επέφερε στο αναθεωρημένο στη βάση των πιο πάνω κείμενο των κανονισμών 
περαιτέρω τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση ορισμένων προνοιών τους και τη βελτίωσή τους από 
νομοτεχνική άποψη. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα 
εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί στη βάση των πιο πάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωράμε στην έγκριση των κανονισμών.   

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, σαράντα τρεις ψήφοι υπέρ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Το δέκατο όγδοο θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022». 

 Τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός 
της Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή του νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει την υπηρεσία των συμβασιούχων υπαξιωματικών του στρατού. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός της Απασχόλησης Συμβασιούχων 

Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Παύλος Μυλωνάς 

 Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Χρίστου 

 Κώστας Κώστα Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Ζαχαρίας Κουλίας 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιουνίου 2022.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας 
και ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης 

τα μέλη της επιτροπής κ. Χάρης Γεωργιάδης και Βαλεντίνος Φακοντής. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού της Δημοκρατίας 
Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Τερματισμός της Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή του 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υπηρεσία των μελών του στρατού. 

 Όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια της συζήτησης των κανονισμών στις 24 Μαρτίου 2022, η επιτροπή 
αποφάσισε σε πρώτο στάδιο να προωθήσει για έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής μόνο το μέρος των 
κανονισμών που αφορούσε τα ακόλουθα: 

1. Εναρμόνιση των προνοιών των βασικών κανονισμών με τις διατάξεις του περί Στρατού της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2021. 

2. Ενοποίηση των υπηρεσιακών καταστάσεων των συμβασιούχων υπαξιωματικών που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας. 

3. Δημιουργία ξεχωριστής επετηρίδας για τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς γραφείου, ανεξαρτήτως 
κλάδου και κοινού σώματος, καθότι μέχρι σήμερα η εν λόγω κατηγορία μελών του στρατού, παρά την 
ένταξή τους στις επετηρίδες ελαφράς υπηρεσίας και υπηρεσίας γραφείου, διατηρούσαν τη θέση τους στην 
επετηρίδα στην οποία ενεγράφησαν μετά τον διορισμό τους. 

 Υπενθυμίζεται ότι οι πρόνοιες του εναπομείναντος μέρους των κανονισμών δεν προωθήθηκαν για έγκριση 
στην ολομέλεια του σώματος, ώστε να παρασχεθεί χρόνος για ενδελεχέστερη μελέτη του από την επιτροπή, 
αλλά και λόγω των επιφυλάξεων που εξέφρασαν μέλη της για το ενδεχόμενο επηρεασμού των κρίσεων οι οποίες 
επρόκειτο να διενεργηθούν κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα για προαγωγή, καθώς και για το ενδεχόμενο 
πρόκλησης αναστάτωσης στους επηρεαζόμενους συμβασιούχους υπαξιωματικούς.  Περαιτέρω, η επιτροπή 
εξέφρασε την ετοιμότητά της να εξετάσει το εναπομείναν μέρος των κανονισμών μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας κρίσεων από το Υπουργείο Άμυνας και αφού προηγουμένως εγκριθούν οι σχετικοί κανονισμοί που 
διέπουν την υπηρεσία των αξιωματικών, ώστε να περιληφθούν αντίστοιχες με αυτές των εν λόγω κανονισμών 
ρυθμίσεις.  Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί για τους αξιωματικούς εγκρίθηκαν από την ολομέλεια της 
Βουλής στις 9 Ιουνίου 2022. 

 Στο εναπομείναν μέρος των κανονισμών προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Η απόφαση του Υπουργού Άμυνας για χαρακτηρισμό ή μη συμβασιούχου υπαξιωματικού ως ΣΥΠ 
Γραφείου απαιτείται να λαμβάνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής 
ιατρικής γνωμάτευσης ή, σε περίπτωση κατά την οποία ο συμβασιούχος υπαξιωματικός βρίσκεται υπό 
κρίση, πριν από τη σύνοδο του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων. 

2. Συμβασιούχος υπαξιωματικός που είναι χαρακτηρισμένος ως ΣΥΠ Γραφείου δύναται οποτεδήποτε να 
επανέλθει στην προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση, εφόσον αποκατασταθούν τα προβλήματα υγείας 
που αντιμετώπιζε και, σε περίπτωση επανόδου του, η αρχαιότητά του καθορίζεται όπως και πριν από τον 
χαρακτηρισμό του, ήτοι με βάση την ημερομηνία απόκτησης του κατεχόμενου βαθμού και όχι με βάση την 
ημερομηνία αποχαρακτηρισμού του, όπως ισχύει σήμερα.  Περαιτέρω, συμβασιούχοι υπαξιωματικοί 
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γραφείου που επανέρχονται στην προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση, για να κριθούν με την ανώτατη 
διαβάθμιση κρίσης, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τα καθοριζόμενα σχολεία. 

3. Για σκοπούς κρίσης συμβασιούχων υπαξιωματικών σε κάθε βαθμό λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός 
χρόνος υπηρεσίας στον στρατό και όχι μόνο τα χρόνια παραμονής σε κάθε βαθμό, όπως ισχύει για τους 
αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς. 

4. Συμβασιούχοι υπαξιωματικοί οι οποίοι υπηρετούν σε στρατιωτικά τμήματα είναι δυνατό να 
παραπέμπονται για εξέταση από ιατροσυμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Άμυνας ή/και του Αρχηγού 
Εθνικής Φρουράς ή ύστερα από αίτησή τους, ώστε να διαγνωσθεί η πάθησή τους και να αποφασιστεί 
κατά πόσο είναι ικανοί να εκτελούν τα καθήκοντά τους. 

5. Τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων δύνανται να χαρακτηρίσουν πειθαρχικό παράπτωμα που διαπράχθηκε 
από συμβασιούχο υπαξιωματικό ως σοβαρό, εφόσον του επιβλήθηκε για τη διάπραξή του ποινή 
φυλάκισης ή ποινή αυστηρότερη από αυτήν, δυνάμει των πειθαρχικών κανονισμών της Εθνικής Φρουράς, 
ενώ δύνανται να λάβουν υπόψη ως κριτήριο για την κρίση συμβασιούχου υπαξιωματικού πειθαρχικό 
παράπτωμα ή/και ποινικό αδίκημα μόνο κατά την πρώτη κρίση που έπεται χρονικά της ημερομηνίας 
επιβολής της πειθαρχικής ποινής για το παράπτωμα ή/και της καταδίκης από ποινικό δικαστήριο. 

6. Η κύρωση των Πινάκων Κρίσεων συμβασιούχων υπαξιωματικών από τον Υπουργό Άμυνας, καθώς και η 
προβλεπόμενη με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς εξουσία του να παραπέμπει υποθέσεις κρίσεων 
συμβασιούχων υπαξιωματικών στο Συμβούλιο Επανακρίσεων καταργείται για λόγους αντικειμενικότητας 
και αμεροληψίας, καθώς και για σκοπούς ομοιομορφίας με τις διαδικασίες κρίσεων των αξιωματικών και 
των υπαξιωματικών, δεδομένου ότι ο ίδιος είναι πρόεδρος του εν λόγω συμβουλίου. 

7. Για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας της όλης διαδικασίας και ειδικότερα αναφορικά με την κοινοποίηση 
των κρίσεων και των Πινάκων Κρίσεων στους κριθέντες συμβασιούχους υπαξιωματικούς, η διαδικασία 
κρίσεων των συμβασιούχων υπαξιωματικών διαφοροποιείται. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης του εναπομείναντος μέρους των κανονισμών, το Υπουργείο Άμυνας κατέθεσε 
στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους να εναρμονίζονται πλήρως με τις 
πρόνοιες των κανονισμών που διέπουν την υπηρεσία των αξιωματικών και των υπαξιωματικών.  Υπενθυμίζεται 
ότι η κυριότερη τροποποίηση αφορούσε τον προσδιορισμό της αρχαιότητας αξιωματικού που επανέρχεται στην 
προ του χαρακτηρισμού του ως αξιωματικού γραφείου υπηρεσιακή κατάσταση.  Ως εκ τούτου, τηρουμένων των 
αναλογιών, συμβασιούχος υπαξιωματικός που επανέρχεται στην προ του χαρακτηρισμού του ως συμβασιούχου 
υπαξιωματικού γραφείου υπηρεσιακή κατάσταση εντάσσεται στην επετηρίδα στην οποία ανήκε πριν από τον 
χαρακτηρισμό του και τοποθετείται τελευταίος σε σειρά στον κατάλογο των συμβασιούχων υπαξιωματικών με 
τους οποίους έχει προαχθεί στον κατεχόμενο βαθμό. 

 Επιπροσθέτως, η επιτροπή επέφερε στο αναθεωρημένο στη βάση των πιο πάνω κείμενο των κανονισμών 
περαιτέρω τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση ορισμένων προνοιών τους και τη βελτίωσή τους από 
νομοτεχνική άποψη. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα 
εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί στη βάση των πιο πάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εσείς;  Συγγνώμη!  Ναι, κύριε Χρίστου. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Ήθελα να μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως! 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 
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 Εδώ απευθύνεστε, στο προεδρείο, δε μιλάτε μεταξύ σας. 

 Κύριε Χρίστου, έχετε τον λόγο.  Απολογούμαι, δε σας είχα δει.  Ναι. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Όσον αφορά την ψήφιση των κανονισμών για τους ΣΥΠ, δεν είναι μέσα στους κανονισμούς οι οποίοι θα 
περάσουν σήμερα.  Αυτό νομίζω πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.  Όμως συζητείται στην επιτροπή Οικονομικών 
ένα θέμα το οποίο τους αφορά άμεσα και το οποίο πιθανόν, εάν περάσει -όπως θέλει η κυβέρνηση να το περάσει- 
να επηρεάσει έναν σημαντικό αριθμό ατόμων από τη συγκεκριμένη κατηγορία υπαξιωματικών.  Το αναφέρω, 
επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας το ηθικό γενικότερα της Εθνικής Φρουράς να διατηρηθεί στο 
υψηλότερο δυνατόν επίπεδο.  Αυτή είναι η μια πλευρά και, από την άλλη, το θέμα νομίζω η Βουλή θα πρέπει να 
το δει και πιο ανθρωπιστικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Υπάρχει κάποιος, κάποια άλλη που θέλει τον λόγο; 

 Όχι.   

 Προχωράμε στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα σαράντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 19 και 20 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και «Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου 
Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του 2022», αντίστοιχα.  Τα 
διαβάζω, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ένσταση για την αναβολή. 

 Υπήρχε εισήγηση για αναβολή, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι δε συναινείτε…  

 Κύριε Σαββίδη; 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να ψηφιστούν σήμερα τα δύο νομοσχέδια, να δημοσιευτούν και να πάμε την 
ερχόμενη εβδομάδα να ψηφίσουμε τους κανονισμούς, αλλιώς θα πάμε τον Σεπτέμβρη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αυτή την ενημέρωση έχω και εγώ. 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Ενημέρωση προφανώς που δε λαμβάνει υπόψη ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα εκάμαμεν το ίδιο τζιαι 
εψηφίσαμεν τζιαι νόμο τζιαι κανονισμούς για το ίδιο θέμα.  Και αυτό είναι που κάμνουμε, συνάδελφοι, συνεχώς.   

 Η δέσμευση είναι ότι θα είναι στην ολομέλεια την άλλη εβδομάδα, διαφορετικά πρέπει να ξεκινήσουμε μια 
συζήτηση, με όλη την εκτίμηση…  Ήμασταν έτοιμοι να ψηφίσουμε, αλλά θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα.  Και 
θα πάρει τουλάχιστον μία ώρα η συζήτηση, επομένως ζητούμε αναβολή.  Θα πάει με τους κανονισμούς την άλλη 
εβδομάδα, όπως έγινε τζιαι την περασμένη εβδομάδα με άλλον νόμο τζιαι κανονισμούς, που τα εψηφίσαμεν την 
ίδια μέρα.  Τζιαι το έχουμε κάμει άπειρες φορές.  Επομένως, θερμή παράκληση, αφήστε το για την ερχόμενη 
εβδομάδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, έχω την εντύπωση ότι ήταν η διαφορά μας την προηγούμενη εβδομάδα το συγκεκριμένο και δεν έγινε 
στο τέλος. 

 Ναι, κύριε Τορναρίτη. 

 Θα μιλήσετε και εσείς, βεβαίως. 
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ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Απ’ ό,τι έχω εδώ σημειωμένο, εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε την αναβολή, μπορούμε όμως να 
συμφωνήσουμε εδώ ότι θα το ψηφίσουμε, δε θα μιλήσουμε τζιαι να μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Πρόεδρε, είναι και η πρώτη φορά που ζητούμε αναβολή!  Με βάση τον κανονισμό… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Βάλτε το σε ψηφοφορία. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Και η δέσμευση είναι να ψηφιστεί την ερχόμενη βδομάδα.  Τούντα τατσιζιλίκκια ʼπόψε πραγματικά δεν τα 
καταλαβαίνω!  Έν’ ανεξήγητα πράγματα δηλαδή! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ.   

 Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε αναβολή.  Το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο εμφανίζεται 
από κάποιους συναδέλφους.  Είναι θέμα πολύ σοβαρό, είναι θέμα το οποίο θα επηρεάζει και το ΤΕΠΑΚ και την 
ανώτατη παιδεία και την οικονομία του τόπου τα επόμενα πενήντα χρόνια και αυτή η θεωρία, να το ψηφίσουμε 
δηλαδή τώρα, για να μιλήσουμε μετά το παναΰριν, εν παρπατεί!  Έχει σημασία το θέμα να πάει για αναβολή μια 
βδομάδα.  Δε θα πάθει τίποτε ούτε το ΤΕΠΑΚ ούτε η Πάφος ούτε και ο Συναγερμός! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!   

 Κύριε Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εμείς διαφωνούμε με την αναβολή.  Θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα 
και δεν μπορώ να αντιληφθώ αν ζητείται αναβολή γιατί κάποιοι δεν έχουν χρόνο ή γιατί θέλουν να δουν κάποια 
ζητήματα.  Γιατί, αν ισχύει το πρώτο, έν’ πρωτάκουστο! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Καταγράφηκε.   

 Και ο κ. Μυλωνάς, ο κ. Κάρουλλας…   

 Σύντομα, σας παρακαλώ.  Ως τωρά εσυζητούσαμεν το θέμα! 

 Κύριε Μυλωνά, ως πρόεδρος της επιτροπής. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο λόγος που δε θέλουμε να το συζητήσουμε είναι η πίεση του 
χρόνου.  Το κατανοώ.  Αυτό μπορεί να είναι μάθημα για το ότι κάποτε τα θέματα για τα οποία επιλέγουμε να 
σπαταλούμε ή να χρησιμοποιούμε ή να αξιοποιούμε χρόνο -ο καθένας διαλέγει ό,τι θέλει- τα θέματα που θεωρεί 
ο καθένας από μας ότι είναι άξια προς συζήτηση για πολλή ώρα…  Λοιπόν, έν’ πολύ σοβαρό θέμα προφανώς, 
αλλά από την άλλη έγινε -και έγινε πολλές φορές- επίκληση και από συναδέλφους του ΑΚΕΛ, που είναι 
ενδελεχής, συνεχόμενη…  Να μη σας πω τα κόμματα και τις τελείες!   

 Εμείς είχαμε ενημέρωση ʼπού τις υπηρεσίες της Βουλής ότι θα ʼταν σωστό, με βάση τους κανονισμούς, να 
ψηφιστεί τώρα η νομοθεσία και την επόμενη εβδομάδα οι κανονισμοί, για να μην πάμε τον Σεπτέμβριο. 

 Όμως, επειδή λέγεται ότι είναι εφικτό, εγώ θα ʼθελα να έχω τη διαβεβαίωση όλων σας ότι θα μπορέσουμε 
την επόμενη εβδομάδα να προχωρήσουμε στην ψήφιση.  Αν θέλουμε να κρατήσουμε το γράμμα και τον 
κανονισμό, σημαίνει ότι πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα τζιαι να συζητήσουμε.  Ας μιλήσει ένας από κάθε 
κοινοβουλευτική ομάδα για ακόμα μισή ώρα, αλλά η συζήτηση μέσα στην επιτροπή έχει εξαντληθεί.  Είναι 
γνωστές οι θέσεις όλων των παρατάξεων.   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 
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 Κυρία Πρόεδρε, θέλω να θυμίσω -επειδή εννά το θυμούνται ούλλοι οι συνάδελφοι- ότι την περασμένη 
εβδομάδα απορρίψαμε τον νόμο για τα glamping.  Ακολουθούσαν κανονισμοί μετά.  Μόλις την περασμένη 
εβδομάδα εκάμαμεν αυτό το πράγμα.  Τούτες τες τυπικότητες, σε μια ώρα που η ομάδα του ΑΚΕΛ έπρεπε να 
είσιε φύει…  Σας λέω ότι το εκάμαμεν την περασμένη εβδομάδα τζιαι εν εψηφίσαμεν τους κανονισμούς, κύριε 
Κουλία…  Μόλις την περασμένη εβδομάδα το εκάμαμεν.  Τωρά πατούμε πάνω στην Αγία Τράπεζα! 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, συμφωνώ μαζί σου! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Αυτό εκάμαμεν μόλις την περασμένη εβδομάδα!  Τυπικά έν’ καλλύττερα, γίνεται όμως, το εκάμαμεν την 
περασμένη εβδομάδα τζιαι δεσμευόμαστε -με επιτροπή θέλουμε να πάει, με τίποτε- να πάμε, να το φέρουμε, να 
το ψηφίσουμε, να τελειώνουμε την άλλη εβδομάδα.  Για όνομα του Θεού! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν…   

 Κύριε Αλαμπρίτη. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Το θέμα είναι ότι, επειδή έχει ιστορικό το θέμα, να μεν χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο, η ψήφιση του 
νόμου τζιαι των κανονισμών, για να πάει παρακάτω το θέμα, για να μην έχουμε την εξέλιξη τον Σεπτέμβρη… 

 Λέω κάτι πολλά συγκεκριμένο.  Να μη χρησιμοποιηθεί το δεδομένο του κανονισμού τζιαι του νόμου, για 
να πάει παρακάτω το θέμα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Έν’ δέσμευση και δική μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, θέλει κάποιος… 

 Ο κ. Κάρουλλας.  Σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, το θέμα έχει συζητηθεί πολύ εξαντλητικά -το είπε και ο πρόεδρος της επιτροπής- εις την 
επιτροπή.  Έχουμε φθάσει σε επίπεδο τροπολογιών, είναι ενώπιόν μας, άρα…  Τζιαι είναι γραμμένο τζιαι στην 
έκθεση ότι πρέπει να ψηφιστεί σήμερα, πριν από τους κανονισμούς, η σχετική νομοθεσία, άρα πρέπει να 
προχωρήσουμε, να μη δημιουργούμε τζιαι άλλα προηγούμενα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, κύριε Παπαγιάννη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, έχει εξαντληθεί η συζήτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, το ξέρω.   

 Κύριε Παπαγιάννη, σύντομα.  Σας ακούω. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι η εισήγηση του κ. Μυλωνά, εφόσον έχει ακουστεί και από το ΑΚΕΛ ότι την 
επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει η ψήφιση, μας βρίσκει σύμφωνους. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τι;  Δεν άκουσα. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Μας βρίσκει σύμφωνους, είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Σύμφωνους. 

 Κύριε Λεωνίδου, εσείς είστε σύμφωνοι; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θα συμφωνούσαμε, νοουμένου ότι θα ξεκαθαρίσει οριστικά και αμετάκλητα το 
διαδικαστικό νομικό ζήτημα, το συνταγματικό ζήτημα.  Εμείς είχαμε τοποθετηθεί… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χρίστο Χριστοφίδη) 

 Παρακαλώ, κύριε Χριστοφίδη, με όλο τον σεβασμό!  Ακούαμέν σας τόσην ώρα!   

 Ναι, έν’…  Αφήστε μας να ολοκληρώσουμε! 

 Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τη συνδρομή σας, για να μπορέσω να συνεχίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Λοιπόν, στην περασμένη συνεδρίαση, κυρία Πρόεδρε, ετέθηκεν παρόμοιο ζήτημα και κάναμε έντονη 
συζήτηση.  Ο καθένας είπε τις απόψεις του.  Επειδή το θέμα δεν είναι πολιτικό, είναι συνταγματικό, είναι νομικό, 
πρέπει οριστικά και αμετάκλητα να έρθει προς τη Βουλή μία γνωμάτευση, για να μη συζητάμε κάθε φορά τι είναι, 
αν είναι κανονισμοί, αν προηγείται ο νόμος ή αν προηγείται ο κανονισμός.  Εμείς ξέρουμε, γνωρίζουμε -το είπαμε 
προχθές και επαναλαμβάνω και σήμερα- ότι αυτό που λέει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Λουκαΐδης…  Εμείς 
διαφωνούμε.  Όμως, εάν υπάρχει συναίνεση να αναβληθεί, αλλά να ψηφιστεί την επόμενη βδομάδα και να μη 
ζητηθεί αναβολή ʼπού οποιονδήποτε άλλο, για να πάμε τον Σεπτέμβρη…  Γιατί, αντιλαμβάνεστε, θα παρθεί μια 
ιστορική απόφαση μεταφοράς της συγκεκριμένης σχολής στην Πάφο, με αποτέλεσμα, αν δε γίνει, να μην μπορεί 
να γίνει ο προγραμματισμός από το ΤΕΠΑΚ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ!  Σας παρακαλώ! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Λοιπόν, χρειάζεται συνεπώς να είμαστε σοβαροί, όταν ζητούμε αναβολές, και θα μπορούσε, Γιώργο, με 
όλον τον σεβασμό, να ζητούσατε αναβολή το πρωί στη Σύσκεψη των Αρχηγών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Δαμιανού…  Κύριε Τορναρίτη… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ, ησυχία! 

 Ναι, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ως τωρά εσυζητούσαμέν το, εν τω μεταξύ, αλλά συνεχίστε! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Εγώ δεν πιστεύω ποτέ στον τύπο, πιστεύω στο πνεύμα του νόμου.  Αφ’ ης στιγμής τώρα το ΑΚΕΛ δέχεται 
και ο νόμος και οι κανονισμοί να συζητηθούν την ίδια ημέρα, το αποδεχόμαστε κι εμείς, αναβάλλεται το θέμα.  
Προχωρούμε παρακάτω, για να ηρεμήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Δαμιανού. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω δύο πράματα, πάρα πολύ σύντομα. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ησυχία, παρακαλώ! 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Τουλάχιστον εγώ -έχει τζιαι παλαιότερους από μένα συναδέλφους, αλλά εγώ είμαι σ’ αυτό το σώμα έντεκα 
χρόνια- δεν έχω ξαναδεί τέτοια στάση έναντι κοινοβουλευτικής ομάδας που για πολύ εύλογο, συγκεκριμένο λόγο 
να ζητά μια διευκόλυνση και να υπάρχει αυτή η στάση.  Και λυπούμαι πάρα πολύ, αλλά τούντο πράμα έν’ 
ενδεικτικό κάποιων άλλων προθέσεων, που δεν έχουν να κάμουν με την ολομέλεια της Βουλής.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Δεύτερον, δεύτερον, δεύτερον…  Επειδή έχει συμφωνηθεί το ζήτημα, θέλω να ξεκαθαρίσω μιαν τζιαι καλήν 
το νομικό ζήτημα, το οποίο ισχυρίζομαι ότι εμείς πρώτοι ηγείραμε μαζί με τον κ. Ανδρέα Αγγελίδη πριν από πάρα 
πολλά χρόνια.  Τούτη η ολομέλεια, από τη στιγμή που με κάποιες σολομώντειες λύσεις, ακόμα και την ημέρα -
είναι εδώ ο κ. Τορναρίτης- που εψηφίζαμεν εμπορικό δικαστήριο και ναυτοδικείο, αλλά επειδή ο Συναγερμός 
έθελε ντε και καλά εκείνη την ημέρα που είχε εξασφαλισμένη πλειοψηφία να ψηφιστούν και τα δύο τζιαι ηύραμεν 
τη σολομώντειο λύση -τζιαι ηύραμέν την!- ε, τότε πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί στο να επικαλούμαστε 
τους κανονισμούς της Βουλής!   

 Άρα, επειδή θα ψηφίσουμε επί της αρχής τζιαι είναι προχωρημένη η ώρα, σας παρακαλούμε, πάμε στο 
επόμενο ζήτημα τζιαι είναι καλά αυτά τα ζητήματα να τα λύσετε τελεσίδικα στη Σύσκεψη των Αρχηγών, αλλά να 
προχωρήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, τώρα εμφανίστηκαν, κύριε Δαμιανού… 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Είναι κρίμα, είναι κρίμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …δε συζητήθηκαν καν εις τη Σύσκεψη των Αρχηγών. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 …είναι κρίμα να πλειοδοτούμε για ζητήματα που είναι λυμένα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία! 

 Μα γνωρίζουμε το θεσμικό!  Το θέμα είναι ότι το θεσμικό εν μπορεί να το χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν!   

 Ναι, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εμείς εδώσαμεν τη λύση…  Ανέμενα ένα «ευχαριστώ».  Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι σε 
μας… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Ήσουν πολύ εποικοδομητικός! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ!  Δεν είναι σε μας…   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Ήσουν ο πιο εποικοδομητικός σήμερα! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ!   

 Η μομφή είμαι σίγουρος δεν είναι σε μας.  Αν ήσασταν ειδικότερα στη Σύσκεψη των Αρχηγών… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χρύσανθο Σαββίδη) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ε, θέλετε τζι εσείς «ευχαριστώ»; 
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(Γέλια) 

 Τι δεν είπαμε που… 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστούμε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ʼστε καλά! 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Τζι εσείς «ευχαριστώ»;  Τι;   

 Έληξε το ζήτημα.  ʼΠού τη στιγμή που υπάρχει κοινή συναίνεση… 

 Κύριε Χρίστου, εσείς θέλετε τον λόγο επί της διαδικασίας; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Ναι, κυρία Πρόεδρε…   

 Όι, θέλω να μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ό,τι θέλετε!  Ακούμε.  Διαφωνείτε καταρχάς με την αναβολή; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: 

 Περιμένω με υπομονή.  Βλέπω να γίνεται μία συζήτηση, όποιος θέλει παίρνει τον λόγο, τώρα που ήρθε η 
σειρά μας θέλω να αναφέρω ορισμένα ζητήματα.  Την 31η Μαρτίου του 2022 ζητήσαμε αναβολή για συγκεκριμένο 
λόγο ως ΕΛΑΜ, που δεν αφορούσε κομματικές υποχρεώσεις, και το σώμα το αρνήθηκε.  Επίσης, κατ’ 
επανάληψιν, όποτε έτυχε σε συγκεκριμένα νομοσχέδια να ζητήσουμε αναβολή, επίσης μας αρνηθήκατε.  Σήμερα, 
επειδή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ βιάζεται να πάει στο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, προσπαθούμε να 
εξυπηρετήσουμε. 

 Την προηγούμενη βδομάδα ακολουθήσαμε μια πρωτοφανή διαδικασία, με τροπολογία η οποία τέθηκε 
προφορικά εν μέσω της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, για να εξυπηρετήσουμε το ΑΚΕΛ.  Αν θέλουν 
τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν αυτή την οδό και αυτό τον δρόμο, είναι πρόβλημά τους!  Εμείς, ως ΕΛΑΜ, 
σας δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δε θα συναινέσουμε στο να διακοπεί η συνεδρία, για τους λόγους τους οποίους 
έχω αναφέρει και εξηγήσει, διότι θεωρούμε ότι το σώμα πρέπει να εκτελέσει πρώτα απ’ όλα το καθήκον του και 
την αποστολή του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, σεβαστή η άποψή σας. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου, κάτι διαφορετικό; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Επί της διαδικασίας, κυρία Πρόεδρε.   

 Νομίζω ότι η ολομέλεια δεν είναι ο χώρος ή ο χρόνος κατά τον οποίο το κάθε κόμμα θα εκφράσει την 
άποψή του κατά πόσο έχει αδικηθεί ή έχει βοηθηθεί στο παρελθόν.  Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του.  
Τη στιγμή που υπάρχει αίτημα από ένα κόμμα για αναβολή, αν υπάρχει συμφωνία εγκρίνεται, μπαίνει σε 
ψηφοφορία.  Είτε απορρίπτεται είτε εγκρίνεται και τέλος η συζήτηση.  Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει στην 
ολομέλεια να κάμνουμεν αυτού του είδους τη συζήτηση και να θυμόμαστε τι έγινε την περασμένη βδομάδα που 
ήταν εις βάρος του δικού μου κόμματος, πριν έξι μήνες που ήταν προς όφελος του Συναγερμού ή πριν έναν 
χρόνο που ήταν εις βάρος του ΑΚΕΛ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σωστά. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Να το ψηφίσουμε να τελειώνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Ιωάννου, κάτι διαφορετικό; 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 
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 Κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με τον Κανονισμό, βασικά ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι δικαιολογούμαστε να 
μιλήσουμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί ψηφίσαμε εναντίον.  Άρα, έχουμε το -ακριβώς- αναφαίρετο κοινοβουλευτικό 
και δημοκρατικό δικαίωμα να δικαιολογήσουμε την ψήφο μας.  Αυτό έπραξε ο κ. Χρίστου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, για ποιο πράγμα μιλάτε, κύριε Ιωάννου;  Δεν εκάμαμεν ψηφοφορία ακόμη.  Συζητούμε αν θα το 
συζητήσουμε!   

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Ήμασταν οι μόνοι ενάντια στην αναβολή.  Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ο κ. Χρίστου ζήτησε τον λόγο, για 
να δικαιολογήσει την ψήφο του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κάτσετε κάτω, έληξε, κύριε Ιωάννου, η συζήτηση.   

 Θέλω να πω κάτι.  Πραγματικά εντυπωσιάζομαι σήμερα, εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ με το επίπεδο! 

 Λοιπόν, αυτή η Βουλή και αυτό το σώμα λειτουργεί δημοκρατικά, δεν αποφασίζουμε απολυταρχικά, 
τίθεται, εφόσον υπάρχει συναίνεση προς ψήφιση, δε ζητήθηκε από τη Σύσκεψη Αρχηγών και σέβομαι απόλυτα 
την ετυμηγορία της πλειοψηφίας, που δημοκρατικά έχει αποφανθεί, και συναινείτε λοιπόν στο να πάει για ψήφιση 
την ερχόμενη βδομάδα μαζί, αν και θεσμικά οφείλω να τοποθετηθώ ότι είναι ο νόμος και μετά οι κανονισμοί.  Έχει 
δίκαιο ο κ. Λουκαΐδης ότι έχει ξαναγίνει, αλλά δε σημαίνει ότι, επειδή έχει ξαναγίνει, πρέπει να επαναλαμβάνεται.  
Αυτή είναι η διαδικασία η σωστή, αυτό θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, γιατί πρέπει, ναι, το ΤΕΠΑΚ να έχει οδηγό 
σπουδών και να δεχτεί τους φοιτητές του το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.  Οπόταν, τα θέματα με τους αριθμούς 
19 και 20 αναβάλλονται για την ερχόμενη Πέμπτη. 

 Και πάμε στο εικοστό τρίτο θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Ξενώνων Νόμος του 2022».  Υπάρχει αίτημα για αναβολή και εδώ; 

 Όχι. 

 Είναι πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, και 
Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας. 

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας ξενώνων, ώστε να διασφαλιστεί η 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

(Η σχετική έκθεση) 

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για 
την πρόταση νόμου «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενώνων Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Χρύσης Παντελίδης Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Μαΐου 2022 από τους κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, και Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, σε τρεις 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαΐου και στις 7 και την 21η Ιουνίου 2022.   

 Στα πλαίσια της μελέτης της πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο 
Υφυπουργός Τουρισμού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 
του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών 
Κοινοτήτων, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της 
Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, της εργοδοτικής 
οργάνωσης ΟΕΒ και του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ξενώνων Κύπρου.  Το Υπουργείο Οικονομικών, το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick, ο Οργανισμός 
Νεολαίας Κύπρου, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων 
Κύπρου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, 
παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.  
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 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου παρέστησαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. 
Ονούφριος Κουλλά, Νίκος Σύκας, Γιαννάκης Γαβριήλ, Ανδρέας Πασιουρτίδης και Πανίκος Λεωνίδου. 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία ξενώνων, 
ώστε να ρυθμιστεί το κενό που υπήρχε έως τώρα λόγω της απουσίας σχετικού νομοθετικού πλαισίου και να 
διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 

 Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Τα πλαίσια αδειοδότησης και δημιουργίας μητρώου για την εγγραφή ξενώνων, το οποίο θα τηρείται από 
το Υφυπουργείο Τουρισμού.  

2. Ο οδηγός υπηρεσιών ξενώνα, στον οποίο θα περιλαμβάνονται πληροφορίες για την ενημέρωση των 
πελατών του, καθώς και οι όροι λειτουργίας του.  

3. Οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας αναφορικά 
με τη λειτουργία ξενώνων.  

4. Τα αδικήματα και οι ποινές που θα επιβάλλονται σε άτομα που λειτουργούν και διαχειρίζονται ξενώνα 
χωρίς άδεια λειτουργίας.  

 Περαιτέρω, στην πρόταση νόμου προβλέπεται μεταβατική διάταξη με βάση την οποία παρέχεται η 
δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των υφιστάμενων ξενώνων να προβούν στις απαραίτητες 
ενέργειες, ώστε να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας τους από την αρμόδια αρχή και οι ξενώνες 
να καταχωρισθούν στο σχετικό μητρώο ξενώνων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης της πρότασης νόμου ο Υφυπουργός Τουρισμού συμφώνησε με τους σκοπούς 
και τις επιδιώξεις της και τόνισε ότι μέσω αυτής εμπλουτίζεται το τουριστικό προϊόν της Κύπρου και προσελκύεται 
τουρισμός και από νέες αγορές.  Όπως επίσης επισήμανε, σε περίπτωση ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, 
το υφυπουργείο θα ετοιμάσει σχετικό νομοσχέδιο, στο οποίο θα προβλέπεται η ταξινόμηση των ξενώνων σε 
τάξεις πολυτελείας, Α΄ και Β΄. 

 Στα πλαίσια της συνέχισης της συζήτησης της πρότασης νόμου ο εκπρόσωπος του Υφυπουργείου 
Τουρισμού εισηγήθηκε στην επιτροπή την εισαγωγή απλοποιημένης διαδικασίας καταχώρισης του ξενώνα στο 
σχετικό μητρώο, ώστε η εν λόγω καταχώριση να πραγματοποιείται κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας του.  
Επιπροσθέτως, επισήμανε την ανάγκη δημιουργίας στους ξενώνες ξεχωριστού χώρου υγιεινής ανδρών και 
γυναικών για το προσωπικό των ξενώνων. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της 
πρότασης νόμου και εισηγήθηκε ορισμένες βελτιωτικές αλλαγές.  Ειδικότερα, εισηγήθηκε την αντικατάσταση της 
υποβολής αντιγράφου της άδειας οικοδομής του κτιρίου του ξενώνα, που αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για 
την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας του, με την υποβολή αντιγράφου του πιστοποιητικού έγκρισης ή του 
πιστοποιητικού έγκρισης με σημειώσεις.   

 Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ξενώνων Κύπρου συμφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 
και εισηγήθηκε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες βελτιώσεις και αλλαγές επί του κειμένου της πρότασης νόμου: 

1. Απάλειψη της υποχρέωσης για δημιουργία ξεχωριστών προθαλάμων με νιπτήρες, μέσα στέγνωσης 
χεριών και καθρέφτες στους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής, καθώς λόγω της περιορισμένης 
χωρητικότητας των υφιστάμενων υποστατικών δεν είναι εφικτή η υλοποίηση της εν λόγω υποχρέωσης.   

2. Απάλειψη της υποχρέωσης για την εγκατάσταση μηχανημάτων αυτόματης πώλησης/παρασκευής 
τροφίμων και ποτών στους κοινόχρηστους χώρους του ξενώνα, καθώς οι διαμένοντες σε αυτόν αναμένεται 
ότι θα εξυπηρετούνται από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής όπου λειτουργεί ο 
ξενώνας. 

3. Τροποποίηση της πρόνοιας για δημιουργία στους ξενώνες χώρου υγιεινής για το προσωπικό, ώστε αυτή 
να καταστεί προαιρετική από υποχρεωτική, καθώς μία τέτοια πρόνοια θα επηρεάσει δυσμενώς τη 
λειτουργία των υφιστάμενων υποστατικών που λειτουργούν ως ξενώνες.   

4. Βελτίωση της πρόνοιας για τη λειτουργία της υποδοχής ξενώνα, ώστε να λειτουργεί τουλάχιστον οκτώ 
ώρες, καθώς η άφιξη πελατών κατά τις βραδινές ώρες θα επηρεάσει τη νυκτερινή ανάπαυση των 
διαμενόντων.  

 Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστήμιου Κύπρου, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς ενώπιον της επιτροπής, 
συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και παράλληλα εισηγήθηκαν την υιοθέτηση 
επιπρόσθετων απαιτούμενων προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας ξενώνα.  Επίσης, 
επισήμαναν την ανάγκη καθορισμού συγκεκριμένου αριθμού και μεγέθους δωματίων για την εξυπηρέτηση 
ατόμων με αναπηρία.   
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 Επιπροσθέτως, εισηγήθηκαν την αύξηση του αριθμού ηλεκτροδοτών ανά κλίνη, αφού κάτι τέτοιο 
ανταποκρίνεται στην αυξημένη χρήση της τεχνολογίας και ενισχύει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στους ξενώνες. 

 Η εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου επισήμανε ότι πρέπει οι τεχνικές προδιαγραφές και οι 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που προβλέπονται στην πρόταση νόμου να συνάδουν με συγκεκριμένες 
πρόνοιες των περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών, οι οποίες διασφαλίζουν ότι κάθε οικοδομή σχεδιάζεται και 
κατασκευάζεται με τρόπο που να αποτρέπονται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή ζημιών και να είναι προσβάσιμη από 
άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.   

 Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, 
με γραπτό υπόμνημά του που απέστειλε στην επιτροπή επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι συμφωνεί με τους σκοπούς 
και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.   

 Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς, δήλωσαν ότι 
συμφωνούν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.   

 Ειδικότερα, στα γραπτά υπομνήματα που στάλθηκαν από τα πιο πάνω πανεπιστήμια επισημαίνεται ότι 
μέσα από τη θεσμοθέτηση της λειτουργίας των ξενώνων θα εξυπηρετηθεί μεγάλος αριθμός φοιτητών/φοιτητριών 
που επιλέγουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS ή σε άλλου είδους συνεργασία με πανεπιστήμια 
ευρωπαϊκών κρατών που προάγουν την ανταλλαγή και την κινητικότητα μεταξύ των φοιτητών/φοιτητριών. 
Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι υπάρχουν καταγγελίες φοιτητών σε σχέση με τις τιμές και την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών των ξενώνων στους οποίους διαμένουν, καθώς και ότι δεν υπάρχει ο αναγκαίος 
εποπτικός έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές.  

 Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης της πρότασης νόμου η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τροποποιήσει το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε να επιτευχθούν 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Απλοποίηση της διαδικασίας καταχώρισης στο μητρώο ξενώνων, ώστε στα πλαίσια της έκδοσης της 
άδειας λειτουργίας ξενώνα να πραγματοποιείται και η καταχώρισή του στο εν λόγω μητρώο. 

2. Απάλειψη της υποχρέωσης λειτουργίας στους ξενώνες μηχανημάτων αυτόματης παρασκευής και 
πώλησης τροφίμων και ποτών.  

3. Απάλειψη της υποχρέωσης δημιουργίας ξεχωριστών προθαλάμων με νιπτήρες, μέσα στέγνωσης χεριών 
και καθρέφτες στους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής των ξενώνων.  

4. Προσθήκη πρόνοιας για την υποχρέωση δημιουργίας ξεχωριστών χώρων υγιεινής ανδρών και γυναικών 
για το προσωπικό, μόνο στην περίπτωση απασχόλησης πέραν των πέντε ατόμων.  

5. Αύξηση του αριθμού των ηλεκτροδοτών ανά κλίνη από ένα σε τέσσερις. 

6. Προσθήκη πρόνοιας για δυνατότητα τοποθέτησης εγκαταστάσεων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αυτοκατανάλωση.   

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της 
πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή 
την ψήφισή της σε νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες;   

 Κύριε Χατζηγιάννη, ως εισηγητής, και ο κ. Θεοπέμπτου.   

 Ναι.   

 Και ο κ. Παντελίδης. 

 Ρώτησα αν υπάρχει αίτημα για αναβολή και δεν απαντήσατε, κύριε Λουκαΐδη, ώσπου να το συζητήσουμε, 
θα ολοκληρώσουμε. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Θεωρήσαμε ότι δε θα υπήρχαν τοποθετήσεις. 

 Το προηγούμενο θέμα.  Ο λόγος που ζητήσαμε αναβολή έντζιεν επειδή διαφωνούμε, επειδή θα είχε 
συζήτηση.  Θερμή παράκληση:  Όσα θέματα χρειάζονται συζήτηση να πάνε στην επόμενη ολομέλεια, εκτός από 
τον περί Αποβλήτων, που ο κ. Θεοπέμπτου με ενημέρωσε, όπως και η υπηρεσία, έπρεπε, πρέπει μέχρι τις 7 
του μηνός να προωθηθεί.  Εκείνο ας το ψηφίσουμε και, σας παρακαλώ, σεβαστείτε ένα αίτημα από ένα κόμμα, 
διότι πραγματικά δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται! 
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(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αφού ρώτησα αν υπάρχει αίτημα για αναβολή και δεν απάντησε. 

 Λοιπόν, θέλετε να δεσμευτούμε ότι θα είστε σύντομοι και να... 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη) 

 Μα, έχει δύο εισηγητές, δεν μπορώ να στερήσω τον λόγο.  Να είναι σύντομοι στα δύο λεπτά. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Πολύ σύντομα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Χατζηγιάννη, έχετε πρόβλημα να το αφήσουμε την ερχόμενη βδομάδα; 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Δεν καταλαβαίνω πραγματικά αυτό το ύφος, να μη γίνεται τοποθέτηση για ένα θέμα.  Πραγματικά!  Να 
υποσχεθούμε εδώ, παρακαλώ, να είμαστε πολύ σύντομοι και θα ήθελα τον πολύ αγαπητό συνάδελφο τον κ. 
Παντελίδη να τον ευχαριστήσω και να τον συγχαρώ για τη συνεργασία, καθώς επίσης και την επιτροπή στο 
σύνολό της.  Ρυθμίζουμε ένα κενό το οποίο υπήρχε.  Ρυθμίζουμε τη διαχείριση, ρυθμίζουμε την αδειοδότηση και 
κάνουμε εφικτό πλέον εκείνο το αίτημα δεκάδων χιλιάδων φοιτητών από τον κόσμο όλο, να μπορούν μέσα από 
προγράμματα να έρχονται να κάνουν ανταλλαγές στα κυπριακά πανεπιστήμια.  Και με τον τρόπο αυτό θα 
υπάρχει πραγματικό όφελος.  Γι’ αυτό τον λόγο ευχαριστώ ξανά τον συνάδελφο και όλους τους συναδέλφους της 
επιτροπής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Χατζηγιάννη, και για το σύντομο.  

 Κύριε Παντελίδη, σύντομα και μετά εσείς.   

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Σας παρακαλώ!  Σας ακούω. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ τον πρόεδρο της επιτροπής, την επιτροπή, το Υφυπουργείο Τουρισμού, έν’ τζιαι και 
κυβερνητικός βουλευτής, εξέχασέν το, και όλους τους εμπλεκομένους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παντελίδη. 

 Ο κ. Θεοπέμπτου. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Εμείς θα ψηφίσουμε την πρόταση νόμου.  Έσιει δκυο-τρία πράματα που θέλω να πω όμως, για να έχουμε 
έννοιαν, γιατί πρέπει να επανέλθουμε τον Σεπτέμβρη.  Εξανάετυχέν μας να λαλούμεν ότι πρέπει να μπει η 
Πολεοδομία, θα καθορίζει η Πολεοδομία,  τζι η Πολεοδομία να μεν καθορίζει πούποτε τζιαι να ’χουμε πρόβλημα 
πού εννά τους κάμουμεν.  Έσιει μια αναφορά μέσα για προσωρινή διαμονή και θα πρέπει κάποια στιγμή τον 
Σεπτέμβρη να δούμε τι εννοεί.  Έν’ πάρα πολλά αυστηρό στο ένα αδίκημα για ασφάλεια και υγεία να το κλείεις.  
Εν έχουμε πουθενά αλλού, από ό,τι ξέρω, τόση μεγάλη αυστηρότητα.  Και υπάρχει ένα σοβαρό θέμα μέσα στην 
πρόταση που οπωσδήποτε πρέπει να το διορθώσουμε τουλάχιστον τον Σεπτέμβρη, που ζητά τα προσωπικά 
δεδομένα όλων όσοι έμειναν μέσα στον ξενώνα να τα στέλνει στην κυβέρνηση.  Τζιαι τούτο, καταλαβαίνετε, δεν 
είναι σωστό. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ πάρα πολύ.   

 Δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 
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 Καθορισμός περιοχών ανάπτυξης ξενώνων.  Άρθρο 3. 

 Ίδρυση και λειτουργία ξενώνα.  Άρθρο 4. 

 Άδεια λειτουργίας ξενώνα.  Άρθρο 5. 

 Καταχώριση στο Μητρώο Ξενώνων.  Άρθρο 6. 

 Καθορισμός σχετικού τέλους.  Άρθρο 7. 

 Όνομα ξενώνα.  Άρθρο 8. 

 Αυτεπάγγελτος έλεγχος ξενώνων από την αρμόδια αρχή.  Άρθρο 9. 

 Οδηγός υπηρεσιών ξενώνα και συναφή θέματα.  Άρθρο 10. 

 Διαφήμιση ή προβολή ξενώνα.  Άρθρο 11. 

 Τήρηση στατιστικών στοιχείων πελατών.  Άρθρο 12. 

 Αδικήματα και ποινές.  Άρθρο 13. 

 Διοικητικό πρόστιμο.  Άρθρο 14. 

 Ιεραρχική προσφυγή.  Άρθρο 15. 

 Μεταβατική διάταξη.  Άρθρο 16. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα έξι ψήφους, τα άρθρα εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενώνων Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τον ίδιο, αντιλαμβάνομαι, αριθμό ψήφων, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το εικοστό τέταρτο θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021». 

 Εδώ υπάρχει εισήγηση για αναβολή;  Πρέπει να ψηφιστεί, αφού.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Γι’ αυτό σας λέω, πρέπει να ψηφιστεί.  Ωραία.  

 Παρακαλώ, τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρχών τοπικής διοίκησης για την ορθολογική διαχείριση των 
δημοτικών αποβλήτων. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Αποβλήτων 
(Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Κέττηρος, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνα Νικολάου 

Πρόδρομος Αλαμπρίτης Χρύσανθος Σαββίδης 

 Αντρέας Καυκαλιάς Λίνος Παπαγιάννης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε επτά συνεδρίες 
της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 13ης Απριλίου 2022 και της 22ας Ιουνίου 2022.  Στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Γραφείου Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του 
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 
(ΟΕΒ), του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης και Συνεργατών Κύπρου, της Green Dot (Cyprus) Public Co 
Ltd, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Φίλοι της Γης Κύπρου».   

 Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, ο Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Κύπρου και το 
Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν 
στις συνεδρίες της επιτροπής.  Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), παρ’ όλο που 
κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, ωστόσο ενημέρωσε με γραπτό υπόμνημά της την 
επιτροπή ότι συμφωνεί με τον σκοπό και τις πρόνοιες των υπό εξέταση κανονισμών. 

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Σάβια Ορφανίδου, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, Χρίστος Ορφανίδης και Μιχάλης 
Γιακουμή. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 13, 
του εδαφίου (5) του άρθρου 15, του εδαφίου (1Α) του άρθρου 35, του εδαφίου (1Α) του άρθρου 36 και της 
παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54 του περί Αποβλήτων Νόμου, είναι ο καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων των αρχών τοπικής διοίκησης για την ορθολογική διαχείριση των δημοτικών τους αποβλήτων. 

 Ειδικότερα, στους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες υποχρεώσεις 
των αρχών τοπικής διοίκησης:  

1. Εκπόνηση εξαετούς τοπικού σχεδίου δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των 
δημοτικών αποβλήτων, με σκοπό την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων που τέθηκαν για αύξηση αφενός 
της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και αφετέρου της χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων 
και οργανικών αποβλήτων, καθώς και για μείωση των ποσοτήτων μικτών αποβλήτων που καταλήγουν σε 
υγειονομική ταφή. 
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2. Εφαρμογή του συστήματος υποχρεωτικής διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής για τις κατηγορίες 
δημοτικών αποβλήτων που καθορίζονται στη σχετική πρόνοια των υπό εξέταση κανονισμών, σύμφωνα 
με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που καθορίζονται στο σχετικό διάταγμα που εκδίδει 
ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  

3. Εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω».  

4. Ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τις πρόνοιες του οικείου τοπικού σχεδίου δράσης, του συστήματος 
διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής και του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω», καθώς και με 
τα θέματα που προβλέπονται στη σχετική πρόνοια των υπό εξέταση κανονισμών.    

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, καθότι 
αποτελούν εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για την εκταμίευση κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και για τα χρηματοδοτικά προγράμματα 
που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων.  Πρόσθετα, ο Υπουργός Οικονομικών με επιστολή του ημερομηνίας 
9 Μαΐου 2022 ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε την εκπλήρωση της πιο πάνω 
αιρεσιμότητας ως προϋπόθεση για την έγκριση του προγράμματος πολιτικής συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» 
προϋπολογισμού ύψους €1,8 δις.   

 Στο πλαίσιο της συζήτησης επί της αρχής των προτεινόμενων κανονισμών οι εκπρόσωποι των 
εμπλεκόμενων φορέων, παρ’ όλο που συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, 
εξέφρασαν με σχετικά υπομνήματά τους επιφυλάξεις/παρατηρήσεις σε σχέση με συγκεκριμένες πρόνοιές τους. 

 Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου 
υπογράμμισαν την ανάγκη οικονομικής στήριξης των αρχών τοπικής διοίκησης και ιδιαίτερα των ορεινών και 
απομακρυσμένων περιοχών της Δημοκρατίας, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση των πρόσθετων υποχρεώσεων 
που θα επωμιστούν για την εφαρμογή των προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών.  Επιπροσθέτως, 
εξέφρασαν την αντίθεσή τους σχετικά με την πρόνοια των προτεινόμενων κανονισμών που θέτει ως προθεσμία 
εκπόνησης των τοπικών σχεδίων δράσης για την πρόληψη δημιουργίας και διαχείρισης των δημοτικών 
αποβλήτων την 31η Δεκεμβρίου 2022, λόγω του σύντομου χρόνου που απομένει για εκπλήρωση της εν λόγω 
υποχρέωσης, και εισηγήθηκαν στην επιτροπή την επέκταση της εν λόγω προθεσμίας έως την 31η Δεκεμβρίου 
2023.  

 Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Φίλοι της Γης Κύπρου» εξέφρασαν τη 
διαφωνία τους με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών που προβλέπουν ότι οι αρχές τοπικής διοίκησης 
συμβάλλουν «στο μέτρο των οικονομικών τους δυνατοτήτων» σχετικά με την επίτευξη ορισμένων υποχρεώσεων 
που προβλέπονται στις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, καθότι η εν λόγω αναφορά ενδέχεται να 
παρέχει τη δυνατότητα στις αρχές τοπικής διοίκησης να επικαλούνται οικονομικές δυσκολίες, με στόχο να 
αποκλίνουν από τις υποχρεώσεις τους για επίτευξη των εθνικών στόχων για ορθολογική διαχείριση των 
δημοτικών αποβλήτων.  Πρόσθετα, εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την πρόνοια με την οποία παρέχεται η 
δυνατότητα στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να καθορίσει με σχετικό διάταγμά 
του ότι τα μικτά δημοτικά απόβλητα δύναται να συλλέγονται υπό προϋποθέσεις στον ίδιο κάδο και/ή στην ίδια 
σακούλα με άλλες κατηγορίες αποβλήτων, υπογραμμίζοντας ότι τα μικτά δημοτικά απόβλητα πρέπει πάντα να 
συλλέγονται ξεχωριστά από τα οργανικά απόβλητα και τα ανακυκλώσιμα υλικά.   

 Στο πλαίσιο της εξέτασης των προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών η επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις 
σχετικά με ορισμένες πρόνοιες αυτών και επισήμανε την ανάγκη τροποποίησής τους, ώστε να επενεχθούν σε 
αυτούς τα ακόλουθα:  

1. Διαχωρισμός των αποβλήτων του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τα ογκώδη απόβλητα, 
λόγω της ειδικής διαχείρισης που πρέπει αυτά να τύχουν σε σύγκριση με άλλα ογκώδη απόβλητα. 

2. Επανεξέταση του όρου «αρχή τοπικής διοίκησης», ώστε να καθοριστούν ρητά στις πρόνοιες των 
κανονισμών οι δήμοι και τα συμπλέγματα υπηρεσιών κοινοτήτων ως αυτά διαμορφώθηκαν πρόσφατα με 
τη μεταρρύθμιση της τοπικής διοίκησης, λόγω του ότι δεν είναι δυνατή η παραπομπή στη σχετική 
νομοθεσία, αφού αυτή δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, καθότι σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω 
νομοθεσίας αυτή τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.  

3. Επέκταση της προθεσμίας που τέθηκε στις αρχές τοπικής διοίκησης για εκπόνηση των τοπικών σχεδίων 
δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, λόγω του 
σύντομου χρόνου που απομένει για εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 
που προβλέπει η σχετική πρόνοια των κανονισμών. 

4. Καθορισμός του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος 
δύναται να υποβάλει απόψεις και υποδείξεις στην αρχή τοπικής διοίκησης σε περίπτωση διαπίστωσης 
ελλείψεων στο οικείο τοπικό σχέδιο δράσης πριν από την οριστικοποίησή του. 
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5. Καθορισμός του χρόνου εντός του οποίου η αρχή τοπικής διοίκησης δύναται να θέσει σε ισχύ το οικείο 
τοπικό σχέδιο δράσης.  

6. Επανεξέταση της δυνατότητας που παρέχεται στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος να καθορίσει με σχετικό διάταγμά του ότι τα μικτά δημοτικά απόβλητα δύναται να 
συλλέγονται υπό προϋποθέσεις στον ίδιο κάδο και/ή στην ίδια σακούλα με άλλες κατηγορίες αποβλήτων. 

7. Επανεξέταση των θεμάτων τα οποία είναι δεκτικά ρύθμισης με σχετικά διατάγματα που εκδίδει ο 
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ειδικότερα περιορισμός της εν λόγω 
ευχέρειας του υπουργού σε ρύθμιση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος «Πληρώνω 
όσο Πετάω». 

8. Επανεξέταση της υποχρέωσης των αρχών τοπικής διοίκησης να ενημερώνουν το κοινό μέσω έντυπου 
υλικού, ανακοινώσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσω διαδικτύου σχετικά με θέματα που 
προβλέπονται στη σχετική πρόνοια των κανονισμών, ώστε αφενός να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω 
ενημέρωση θα είναι αναλυτική και θα διενεργείται τακτικά και αφετέρου ότι αυτή θα προβλέπεται αναλυτικά 
στο οικείο τοπικό σχέδιο δράσης. 

9. Διαγραφή της υποχρέωσης που προβλέπεται για παροχή πληροφοριών από τον κάτοχο δημοτικών 
αποβλήτων στην αρχή τοπικής διοίκησης σχετικά με την προέλευση, κατηγορία, ποσότητα, διαχείριση και 
προορισμό των αποβλήτων που κατέχει και περιορισμός της εν λόγω υποχρέωσης μόνο για τους 
εμπορικούς κατόχους δημοτικών αποβλήτων. 

10. Επανεξέταση της προτεινόμενης έναρξης ισχύος ορισμένων προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών, 
ώστε να δοθεί περαιτέρω χρόνος στις αρχές τοπικής διοίκησης να εκπονήσουν τα τοπικά σχέδια δράσης.  

Ακολούθως, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επανεξέτασε τις πρόνοιες 
των κανονισμών στη βάση των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν στην επιτροπή τόσο από μέλη της όσο 
και από τους εμπλεκόμενους φορείς και προέβη σε αναθεώρηση του κειμένου αυτών, το οποίο έθεσε 
ενώπιον της επιτροπής σε αντικατάσταση του αρχικώς κατατεθέντος με επιστολή του ημερομηνίας 15 
Ιουνίου 2022.  Σημειώνεται ότι η αντικατάσταση των προτεινόμενων κανονισμών έγινε κατόπιν σχετικής 
εξουσιοδότησης από το Υπουργικό Συμβούλιο στην απόφαση αυτού ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2021.   

 Ειδικότερα, οι κυριότερες πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών και 
διαφοροποιούνται σε σχέση με το αρχικώς κατατεθέν κείμενο είναι οι ακόλουθες: 

1. Καθορισμός των δήμων και των συμπλεγμάτων υπηρεσιών κοινοτήτων στο σχετικό παράρτημα των 
προτεινόμενων κανονισμών, ώστε αυτοί να συνάδουν με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας που 
ψηφίστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής διοίκησης κατόπιν σχετικής σύστασης 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

2. Επέκταση της προθεσμίας που τέθηκε στις αρχές τοπικής διοίκησης για εκπόνηση των τοπικών σχεδίων 
δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2023. 

3. Θέσπιση της υποχρέωσης των αρχών τοπικής διοίκησης να θέσουν σε ισχύ το τοπικό σχέδιο δράσης για 
την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων που αυτές εκπονούν έως την 
31η Δεκεμβρίου 2023.  

4. Καθορισμός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών εντός του οποίου ο διευθυντής του Τμήματος 
Περιβάλλοντος δύναται να υποβάλει απόψεις και υποδείξεις στην αρχή τοπικής διοίκησης σε περίπτωση 
διαπίστωσης ελλείψεων στο οικείο τοπικό σχέδιο δράσης πριν από την οριστικοποίησή του.  

5. Θέσπιση της υποχρέωσης των αρχών τοπικής διοίκησης να επικοινωνούν αμέσως με τα συστήματα 
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, σε περίπτωση που δημιουργείται πρόβλημα στην εξυπηρέτηση 
των δημοτών, και, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, να λαμβάνουν μέτρα για άρση του εν 
λόγω προβλήματος, το κόστος των οποίων επιβαρύνει τα εν λόγω συστήματα.  

6. Θέσπιση της υποχρέωσης του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για ανάπτυξη των κατάλληλων μηχανισμών ή διαδικασιών, με σκοπό την παροχή 
χρηματοδότησης και/ή παραχώρησης κινήτρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοχοι 
δημοτικών αποβλήτων θα μπορούν να διενεργούν χωριστή συλλογή αυτών απρόσκοπτα και χωρίς 
δυσανάλογο κόστος.  

7. Περιορισμός του δικαιώματος του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να 
εκδίδει διατάγματα μόνο για τον καθορισμό των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος 
«Πληρώνω όσο Πετάω». 
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8. Θέσπιση της υποχρέωσης των αρχών τοπικής διοίκησης για ενημέρωση του κοινού σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή αναλυτικής πληροφόρησης, σχετικά με θέματα που 
προβλέπονται στη σχετική πρόνοια των κανονισμών.  

9. Διαγραφή της υποχρέωσης που προβλέπεται για παροχή πληροφοριών από τον κάτοχο δημοτικών 
αποβλήτων στην αρχή τοπικής διοίκησης σχετικά με την προέλευση, κατηγορία, ποσότητα, διαχείριση και 
προορισμό των αποβλήτων που κατέχει, ώστε η εν λόγω υποχρέωση να αφορά μόνο τους εμπορικούς 
κατόχους δημοτικών αποβλήτων. 

 Επιπρόσθετα, στο αναθεωρημένο κείμενο που υποβλήθηκε στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προβλέπεται ότι τα Μέρη ΙΙΙ και IV των προτεινόμενων κανονισμών που 
αφορούν επιμέρους ρυθμίσεις σχετικά με τη διαλογή στην πηγή, τη χωριστή συλλογή και τη μεταφορά, καθώς 
και με το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω», αντίστοιχα, τίθενται σε ισχύ έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος των τοπικών σχεδίων δράσης.  Ωστόσο, στο πλαίσιο της συζήτησης των προνοιών του 
αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών, η επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την εν λόγω πρόνοια, 
καθότι σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια των κανονισμών οι αρχές τοπικής διοίκησης δύνανται να εκπονήσουν 
και να θέσουν σε ισχύ το τοπικό σχέδιο δράσης σε οποιαδήποτε ημέρα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, με 
αποτέλεσμα, σε περίπτωση που οι αρχές τοπικής διοίκησης εκπονήσουν το υπό αναφορά σχέδιο εντός του 
χρονικού πλαισίου που τίθεται αλλά σε διαφορετική ημερομηνία εκάστη, η έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων 
κανονισμών να είναι διαφορετική για την κάθε τοπική αρχή διοίκησης, γεγονός που εγείρει προβληματισμούς ως 
προς ενδεχόμενη παραβίαση της αρχής της ισότητας και της ασφάλειας του δικαίου. 

 Ως εκ τούτου, η επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Τμήματος Περιβάλλοντος 
αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας των προτεινόμενων κανονισμών, ώστε τα Μέρη 
IΙI και IV αυτών να τεθούν σε ισχύ την 30ή Ιουνίου 2024. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού 
προέβη στην αναφερθείσα ανωτέρω τροποποίηση του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών, καθώς και 
στις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις αυτού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των 
κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση έγκρισης των προτεινόμενων κανονισμών ο τίτλος τους θα τροποποιηθεί, 
ώστε να αναφέρεται ως «Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής 
Διοίκησης) Κανονισμοί του 2022». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  

 Όχι. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

  Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το εικοστό πέμπτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 
Γενικών Διευθυντών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 
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 Είναι πρόταση νόμου των κ. Νίκου Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις. 

 Έχετε αίτημα για αναβολή;  Όχι. 

 Τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, 
ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου να 
ανανεώνουν άπαξ σύμβαση ιδιωτικού δικαίου γενικού διευθυντή για πέντε (5) έτη ή για μικρότερη χρονική 
διάρκεια, νοουμένου ότι η διάρκεια της ανανέωσης δεν υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής 
αφυπηρέτησης. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την 
πρόταση νόμου «Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022»  

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Κουκουμάς 

 Φωτεινή Τσιρίδου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 

 Νίκος Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Νίκο Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού και τον κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις,  σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την 1η Ιουνίου και στις 8 Ιουνίου 
2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Διοίκησης 
και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.   

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου παρευρέθηκε και το μέλος της επιτροπής 
κ. Σωτήρης Ιωάννου. 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε διοικητικά συμβούλια νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου να ανανεώνουν άπαξ σύμβαση ιδιωτικού δικαίου γενικού διευθυντή για πέντε (5) 
έτη ή για μικρότερη χρονική διάρκεια, νοουμένου ότι η διάρκεια της ανανέωσης δεν υπερβαίνει το καθορισμένο 
όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.  

 Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, καθώς και την  αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, η 
προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς παροχής της δυνατότητας αξιοποίησης της 
συσσωρευμένης πείρας προσώπου το οποίο ήδη κατέχει θέση γενικού διευθυντή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω νομικού προσώπου, καθώς και για 
λόγους δημόσιου συμφέροντος.  Περαιτέρω, οι εισηγητές στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου 
ανέφεραν ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα δώσει κίνητρα σε πρόσωπα ικανά και εγνωσμένου κύρους να 
υποβάλουν αίτηση και να εργοδοτηθούν σε ημικρατικούς οργανισμούς.   

 Στο στάδιο της μελέτης της πρότασης νόμου η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με τη συνταγματικότητα της προτεινόμενης ρύθμισης.  Ειδικότερα, επισήμανε 
ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιούνται διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται η διαδικασία πρόσληψης 
και η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργοδότησης γενικού διευθυντή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, 
ρυθμίσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας και οι οποίες εισήχθησαν στη βασική 
νομοθεσία ύστερα από την ψήφιση σε νόμο σχετικού νομοσχεδίου, ήτοι του περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου 
Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2006.  Ως εκ τούτου, όπως ανέφερε 
καταληκτικά, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εγείρουν ζήτημα παραβίασης της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. 

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών 
ανέφερε ότι ο σκοπός της πρότασης νόμου είναι θεμιτός και ότι το υπουργείο συμφωνεί να παρασχεθεί η 
δυνατότητα στα διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου να ανανεώνουν σύμβαση 
εργοδότησης ιδιωτικού δικαίου γενικού διευθυντή άπαξ για περίοδο μέχρι και πέντε (5) έτη.  Επιπροσθέτως, 
αναφέρθηκε στις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας αναφορικά με τη 
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συνταγματικότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, ενημερώνοντας την επιτροπή ότι προωθείται η ετοιμασία 
σχετικού νομοσχεδίου.  

 Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ συμφώνησαν με τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις της προτεινόμενης ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι για λειτουργικούς λόγους 
επιβάλλεται να επισπευσθεί η προώθηση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου στην ολομέλεια της Βουλής προς 
ψήφιση. 

 Μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
αναφορικά με τη συνταγματικότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι τυχόν υιοθέτηση της εν 
λόγω θέσης περιορίζει ανεπίτρεπτα της εξουσίες της Βουλής των Αντιπροσώπων.     

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή 
της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον;   

 Αν δεν πάει στη θέση του ο κ. Σαββίδης, δεν μπορεί να υπολογιστεί η ψήφος του. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεκατρείς.  Δε χρειάζεται να έχουμε απάντηση για όλα.   

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Εναντίον;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι επτά ψήφους υπέρ, δεκατρείς εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 28 θέμα αποσύρεται από την εκτελεστική εξουσία. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 29 με 36 αποσύρονται και επανακατατίθενται.   

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας. 

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, 
έγγραφα, εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/Κοινοποίηση 
σε 

1.  Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.123-2022). 

Υπουργό Εσωτερικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών 

2.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.124-2022). 

Υπουργό Οικονομικών Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

3.  O περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού του Οργανισμού 
Νεολαίας Νόμος (Αρ. 1) του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.125-2022). 

Υπουργό Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας και 
Πολιτισμού 

4.  Οι περί Φαρμακευτικών Υπηρεσιών - 
Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου 
Φαρμακοποιού, Ανώτερου 
Φαρμακοποιού, Φαρμακοποιού και 
Τεχνικού Φαρμακείου (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.059-2022). 

Υπουργό Υγείας Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

5.  Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.060-2022). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

6.  Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία 
Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.061-2022). 

Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών, 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

7.  Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια 
υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα 
δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του 
κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες 
απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο 
σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, Αξιών 
και Επιτρόπου Διοικήσεως 
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τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών 
και για την πλήρωση των οποίων 
διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική 
Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 
Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 
2021. 
(Αρ. Φακ. 15.15.002). 

8.  Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια 
υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα 
δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του 
κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες 
απαιτείται ως βασικό προσόν 
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο 
προσόν και για την πλήρωση των οποίων 
διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική 
Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 
Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 
2021. 
(Αρ. Φακ. 15.15.002). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, Αξιών 
και Επιτρόπου Διοικήσεως 
  

9.  Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια 
υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως 
βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα 
ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική 
κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 
του κυβερνητικού μισθολογίου και για την 
πλήρωση των οποίων θα ακολουθούνται 
οι διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμων του 1990 έως 2020. 
(Αρ. Φακ. 15.15.002). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, Αξιών 
και Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

10.  Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια 
υπηρεσία, για τις οποίες απαιτείται ως 
βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα 
ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική 
κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 
του κυβερνητικού μισθολογίου και για την 
πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται ειδική 
γραπτή εξέταση από τις οικείες 
Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η 
αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με 
βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται 
στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους 
του 1998 έως 2021. 
(Αρ. Φακ. 15.15.002). 

Υπουργό Οικονομικών  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, Αξιών 
και Επιτρόπου Διοικήσεως 
  

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ.23.02.063.120-2022). 

Άριστο Δαμιανού εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

2. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.121-2022). 

Μάριο Μαυρίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

3. Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.122-2022). 

Χρίστο Χρίστου,  
Λίνο Παπαγιάννη και Σωτήρη 
Ιωάννου εκ μέρους του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 
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4. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.123-2022). 

Χρίστο Χρίστου,  
Λίνο Παπαγιάννη και Σωτήρη 
Ιωάννου εκ μέρους του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

5. Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.124-2022). 

Χρίστο Χρίστου,  
Λίνο Παπαγιάννη και Σωτήρη 
Ιωάννου εκ μέρους του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

6. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.125-2022). 

Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών, Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

7. Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του 
Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.126-2022). 

Σταύρο Παπαδούρη εκ μέρους 
του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών,  
Σωτήρη Ιωάννου εκ μέρους 
του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου,  
Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους 
του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ,  
Αλέκο Τρυφωνίδη και Μαρίνο 
Μουσιούττα εκ μέρους της 
Δημοκρατικής Παράταξης-
Συνεργασία Δημοκρατικών 
Δυνάμεων  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.333, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Στην ερώτηση με αριθμό 23.06.011.03.609 αναφορικά με την ανέγερση νέου κτιρίου για το Γενικό Χημείο 
του Κράτους ο τέως Υπουργός Υγείας απάντησε πως “Η ανέγερση του νέου κτιρίου του Γενικού Χημείου του 
Κράτους ευρίσκεται στο στάδιο της επικαιροποίησης της αρχικής κτιριολογικής μελέτης, ώστε να καταστεί δυνατή 
η προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου σε εργολάβο με την μέθοδο μελέτης κατασκευής και 
δωδεκαετούς συντήρησης, για τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια, μέχρι το τέλος του 2019”.  

 Επιπρόσθετα, στο ερώτημα για το αν έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα σχετικά με την ανέγερση του νέου κτιρίου 
του κρατικού χημείου και τη συνεπακόλουθη απομάκρυνση από την περιοχή της Ακρόπολης, ο τέως Υπουργός 
Υγείας μάς πληροφόρησε πως “Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ανέγερση του νέου κτιρίου, σύμφωνα 
με το Τμήμα Δημοσίων Έργων το οποίο έχει την ευθύνη συντονισμού της εκτέλεσης του έργου, έχει ως στόχο 
την αποπεράτωση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων εντός του 2023 με την ταυτόχρονη απομάκρυνσή μας 
από την περιοχή της Ακρόπολης”.   

 Δεδομένου πως σήμερα το Γενικό Χημείο του Κράτους στεγάζεται σε ένα πεπαλαιωμένο κτίριο, ιδιαίτερα 
επικίνδυνο σε περίπτωση σεισμού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για το κατά πόσο το έργο έχει ανατεθεί σε εργολάβο, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση των 
νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταστέγασή του.  Υπενθυμίζω πως 
πρόκειται για ένα συνεχιζόμενο θέμα που άπτεται της ασφάλειας, καθώς, εξ όσων γνωρίζω, το κτίριο στο οποίο 
στεγάζεται το Γενικό Χημείο του Κράτους κατατάσσεται στον κατάλογο με τα προβληματικά δημόσια κτίρια, ενώ 
διατηρεί ραδιενεργές, εύφλεκτες και τοξικές ουσίες, που σε περίπτωση ζημιάς ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο 
τόσο το προσωπικό όσο και τους περιοίκους.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.334, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά την 
πρόοδο του σχεδίου δεντροφυτεύσεων που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και 
το Κλίμα.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.335, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 
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 «Στις 17 Φεβρουαρίου 2022 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νόμο για την ίδρυση και λειτουργία της 
Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.  Στις 3 Μαΐου 2022 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ασκώντας τις 
εξουσίες που του απέδωσε ο συγκεκριμένος νόμος, διόρισε τον πρόεδρο και τα τέσσερα μέλη της Ανεξάρτητης 
Αρχής κατά της Διαφθοράς.  Στις 8 Ιουλίου 2022 έχει προγραμματιστεί η επίσημη διαβεβαίωση του προέδρου 
και των μελών της Αρχής, ημερομηνία κατά την οποία αναλαμβάνουν και επίσημα καθήκοντα.  Ωστόσο, έχω 
πληροφορηθεί ότι η Αρχή δε θα είναι σε θέση να λαμβάνει παράπονα και/ή καταγγελίες,  όπως προνοεί ο νόμος,  
για τον λόγο ότι δεν υπάρχουν κανονισμοί που να διέπουν τη διαδικασία λήψης και εξέτασης καταγγελιών, αλλά 
και γενικότερα τη λειτουργία της.  

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Δεδομένης της απουσίας κανονισμών λειτουργίας της Αρχής, οι οποίοι βάσει του άρθρου 28(2)(γ) 
περιλαμβάνουν και τον τρόπο τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Αρχής, θα έχει τη 
δυνατότητα η Αρχή να συνεδριάσει πριν από την έκδοση των εν λόγω κανονισμών;  

2. Ποιο το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα σύνταξης των εν λόγω κανονισμών και κατάθεσής τους στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων; 

3. Υπήρχαν λόγοι για τους οποίους δεν υποβλήθηκαν παράλληλα με το νομοσχέδιο οι κανονισμοί 
λειτουργίας της Αρχής και ποιοι είναι αυτοί; 

4. Πέραν της λήψης και εξέτασης παραπόνων/καταγγελιών, ποιες άλλες εξουσίες δε θα ασκούν ο Επίτροπος 
Διαφάνειας και τα τέσσερα μέλη της Αρχής από την επίσημη διαβεβαίωσή τους μέχρι και την ψήφιση των 
κανονισμών λειτουργίας της Αρχής; 

5. Ποια η λύση που προτείνεται, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να δύνανται τουλάχιστον να 
υποβάλλουν άμεσα παράπονα και καταγγελίες, δεδομένου ότι οι κανονισμοί παρέχουν δυνατότητα 
ρύθμισης και δεν αποτελούν προαπαιτούμενο εφαρμογής του νόμου;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.336, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Στις 24 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε τελετή, με συμμετοχή του Υπουργού Άμυνας, κατά την οποία 
έγινε ενημέρωση για υπογραφή συμφωνίας που αφορά στην προμήθεια έξι ελαφρών επιθετικών ελικοπτέρων 
τύπου “H145Μ” της εταιρείας “Airbus Helicopters” με δικαίωμα εξάσκησης προαίρεσης για απόκτηση ακόμη έξι.  
Σύμφωνα με αναφορά του υπουργού, το ποσό που έχει διατεθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό είναι το υψηλότερο 
που έχει διατεθεί για αμυντικούς εξοπλισμούς τα τελευταία είκοσι χρόνια. 

 Η γαλλική δικαιοσύνη διερευνά υπόθεση διαφθοράς εναντίον στελέχους της Airbus και παράνομων 
προμηθειών εναντίον ενός μεσάζοντα, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε συμφωνία πώλησης ελικοπτέρων στο 
Καζακστάν.  Η υπόθεση είναι γνωστή ως “Kazakhgate”. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος της 
σχετικής συμφωνίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, αν υπήρξε μεσάζοντας μεταξύ της εταιρείας “Airbus 
Helicopters” με την Κυπριακή Δημοκρατία και, σε περίπτωση που υπήρξε, ποιο ήταν το ποσό της προμήθειας 
που έχει καταβληθεί σ’ αυτόν.» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.337, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη 

 «Όταν αποφασιζόταν η μεταφορά των ελαστικών από την περιοχή Ιδαλίου στην περιοχή Βασιλικού, ο τότε 
διευθυντής της Πυροσβεστικής, όπως έχουμε ενημερωθεί από σχετικό δημοσίευμα, ανέφερε τα εξής: “…αυτές 
τις ανησυχίες τις έχουμε συζητήσει.  Ήμουν παρών στη σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό για μεταφορά των 
ελαστικών και συμφώνησα γιατί γνωρίζω την περιοχή, την επισκέφθηκα, είναι μία μεγάλη περιοχή, δεν υπάρχει 
περίπτωση η πυρκαγιά να επεκταθεί προς τα έξω, υπάρχει εγκατάσταση νερού, η οποία μπορεί αμέσως να 
τροφοδοτήσει τους τυλικτήρες για άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς στα πρώτα λεπτά, ούτως ώστε αυτή να μην 
εξαπλωθεί”. 

 Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 

1. Υπάρχει εγκατάσταση νερού; 

2. Υπάρχουν τυλικτήρες για άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς; 

3. Εάν δεν έγινε η εγκατάσταση και δεν τοποθετηθήκαν τυλικτήρες, γιατί έγιναν αυτές οι δηλώσεις, αφού, 
όπως διαπιστώθηκε στην πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή, τα πιο πάνω δεν υπήρχαν;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών)  

(Έχει διατηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των αποστολέων.) 
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Απάντηση ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.130, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση αναφορικά με τη δημιουργία οδικού δικτύου για 
εξυπηρέτηση των αναπτύξεων, που έχουν δημιουργηθεί στο Τ/Κ τεμάχιο με αρ. 1 Φ/ΣΧ. 40/64W2 επί της οδού 
Φανερωμένης και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

(α)  Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης επαγγελματικών αναγκών των προσφύγων, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/Κ 
Περιουσιών έχει προβεί στην εκμίσθωση μέρους του Τ/Κ ιδιοκτησίας τεμαχίου με αρ. 1 Φ/Σχ. 40/64W2, 
που βρίσκεται επί της οδού Φανερωμένης στη Λάρνακα, σε οκτώ εκτοπισμένους δικαιούχους, με σκοπό 
την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση.  Λόγω της θέσης του τεμαχίου (εφάπτεται κυκλικού κόμβου), 
ο Δήμος Λάρνακας δεν είναι πρόθυμος να προβεί στην έκδοση των σχετικών αδειών για λειτουργία των 
αναπτύξεων, εκτός και εάν προηγηθεί σωστός σχεδιασμός ανάπτυξης ολόκληρου του τεμαχίου. 

(β) Στο πλαίσιο ορθολογικής ανάπτυξης του αναφερόμενου τεμαχίου, σύμφωνα με τα δεδομένα της περιοχής, 
ο Δήμος Λάρνακας ετοίμασε σχέδιο διαχωρισμού του αναφερόμενου Τ/Κ τεμαχίου σε οκτώ οικόπεδα 
επαγγελματικής στέγης, οδικού δικτύου και χώρων στάθμευσης.  Η πρόταση του Δήμου Λάρνακας για 
δημιουργία οδικού δικτύου και χώρων στάθμευσης κρίθηκε αναγκαία, αφού είχε ως γνώμονα τη 
δυνατότητα εμπορικής ανάπτυξης του τεμαχίου, προσφέροντάς τους ικανοποιητική και ασφαλή 
πρόσβαση, καθώς και χώρους στάθμευσης των επισκεπτών κατά τρόπο που να μη δημιουργούνται 
κυκλοφοριακά προβλήματα και θέματα ασφάλειας.  Κύριος λόγος είναι η θέση του τεμαχίου, το οποίο 
εφάπτεται της πολυσύχναστης οδού Φανερωμένης και κυκλικού κυκλοφοριακού κόμβου. 

2. Εφόσον το έργο επιβάλλεται να δημιουργηθεί, ώστε οι μισθωτές να μπορέσουν να εξασφαλίσουν 
πολεοδομική και οικοδομική άδεια για τη σωστή λειτουργία των αναπτύξεών τους, το θέμα τέθηκε ενώπιον του 
Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών και εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού των €100.000 από κονδύλι της Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών προς το Δήμο Λάρνακας, ο οποίος και θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Ήδη το 
πιο πάνω ποσό έχει μεταφερθεί σε κονδύλι του Επάρχου Λάρνακας -Κλάδος Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών- για 
τα περαιτέρω.    

3. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες.» 

Απάντηση ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. 
Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ.  23.06.012.01.207, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2022, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

 «Αναφορικά με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

2.   (α)  Ποιος ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων που εργοδοτείται στα σχολεία και ποια η αναλογία 
εκπαιδευτικού ψυχολόγου-μαθητή; 

Σήμερα στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας εργοδοτούνται 48 λειτουργοί.  Από τους 48 
λειτουργούς που υπηρετούν στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής ψυχολογίας, 25 είναι μόνιμοι και 23 
εργαζόμενοι Αορίστου χρόνου.  Στη Διεύθυνση της Υπηρεσίας εργοδοτούνται τρεις Ανώτεροι 
Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι, υπάρχει μία κενή θέση Ανώτερου Ε.Ψ. καθώς και ένας Πρώτος 
Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος/Προϊστάμενος.  Σήμερα αναλογούν περίπου 2,700 μαθητές σε κάθε 
Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο.  Στην Υπηρεσία αναλογούν περίπου γύρω στα 20 με 25 σχολεία ανά 
Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο.  

 (β) Τι υπηρεσίες προσφέρονται από τους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους; 

Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας είναι Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στη Γενική 
Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.  Είναι διατμηματική 
Υπηρεσία και οι υπηρεσίες των εκπαιδευτικών ψυχολόγων απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης.  Αποστολή της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής ψυχολογίας είναι η προαγωγή της ψυχικής 
υγείας όλων των μαθητών και η διευκόλυνση της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξης κάθε 
ατόμου που μετέχει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.  Σκοπός της Υπηρεσίας είναι να μεταφέρει τις 
αρχές της ψυχολογίας στον χώρο της εκπαίδευσης συμβάλλοντας σημαντικά στον ποιοτικό 
εκδημοκρατισμό του θεσμού του σχολείου, στην αποδοχή και το σεβασμό της διαφορετικότητας και 
στη σχολική επιτυχία όλων των παιδιών.  

Η εργασία των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων καλύπτει δύο βασικούς τομείς: τον τομέα των ατομικών 
περιπτώσεων και τον τομέα προγραμμάτων, ερευνών και μελετών.  

Ο τομέας των ατομικών περιπτώσεων είναι ο τομέας στον οποίο παραδοσιακά οι Εκπαιδευτικοί 
Ψυχολόγοι αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους.  Στην Υπηρεσία παραπέμπονται 
μαθητές/μαθήτριες από τα σχολεία, τους γονείς, τις κατά τόπους Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και από άλλους αρμόδιους φορείς (ιατρούς, παιδοψυχιάτρους, 
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παιδονευρολόγους, ΥΚΕ).  Οι μαθητές αυτοί προέρχονται από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  
Οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, διάγνωσης μέσα 
από συνεντεύξεις με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς με στόχο την πρόληψη 
και αντιμετώπιση ενός ευρύτατου φάσματος δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάζουν οι μαθητές 
στο σχολείο.  Η αξιολογητική διαδικασία πέρα από την κλινική συνέντευξη περιλαμβάνει τη χρήση 
εξειδικευμένων δοκιμίων καθώς και την κλινική παρατήρηση.  Οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι 
ετοιμάζουν εκθέσεις για τις περιπτώσεις που παρακολουθούν με εισηγήσεις για αντιμετώπιση των 
προβλημάτων.  Η Υπηρεσία εκπροσωπείται στις κατά τόπους Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης και οι λειτουργοί της συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους μαθητές.  

Μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής της πρόληψης οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι αφιερώνουν μεγάλο 
μέρος του χρόνου τους στην ανάπτυξη προληπτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων στο χώρο 
του σχολείου που έχουν ως αντικείμενό τους: 

• Τη σχολική βία και όλες τις μορφές της (διαδικτυακή άσκηση βίας, εκφοβιστική συμπεριφορά 
κ.λπ.).  

• Τη σχολική αποτυχία και το σχολικό κλίμα.  

• Τη χρήση νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών.  

• Την πρώιμη ανίχνευση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.  

• Την ένταξη και ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και την ενεργό συμμετοχή τους 
σε κάθε σχολική δραστηριότητα.  

• Τη συναισθηματική και κοινωνική αγωγή των παιδιών.  

• Τον ποιοτικό εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και την καταπολέμηση κάθε είδους 
ρατσιστικής αντίληψης με βάση το φύλο, την προέλευση ή τη διαφορετικότητα του κάθε 
ατόμου εντός του σχολικού συστήματος.  

• Τη διαχείριση κρίσεων στο σχολείο και την κοινότητα. 

• Τη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας στα σχολεία και την προώθηση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας. 

 Μέσα από τα διάφορα προληπτικά προγράμματα και παρεμβάσεις επιδιώκεται η συναισθηματική 
καλλιέργεια και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών με στόχο να 
αντιμετωπιστούν πιθανά μελλοντικά προβλήματα.  

 (γ)  Ποια τα σχέδια και ποιος ο προγραμματισμός του Υπουργείου για αναβάθμιση του θεσμού; 

 Έχει προχωρήσει η διαδικασία πρόσληψης 31 νέων θέσεων εκπαιδευτικών ψυχολόγων.  Οι θέσεις 
βρίσκονται στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για πλήρωση.  Παράλληλα προωθείται η 
αναβάθμιση της Υπηρεσίας η οποία κρίνεται ως εξίσου σημαντική για να μπορέσει να προσφέρει 
αποτελεσματικότερα ποιοτικές υπηρεσίες με τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που έχει να 
αντιμετωπίσει.  

3.  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης 
Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.240, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

 «Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση σας διαβιβάζεται η ακόλουθη απαντητική επιστολή του Αρχηγού 
Αστυνομίας:  

 “Σχετικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείστε τα ακόλουθα: 

1. Τα ερωτήματα του βουλευτή κ. Κουκουμά αφορούν αποκλειστικά στο άρθρο 9 του περί της Πρόληψης και 
της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών 
Θεμάτων Νόμου του 2021 [Ν.115(Ι)2021] που προνοεί για την διάδοση υλικού πορνογραφικού ή 
σεξουαλικού περιεχομένου. 

2. Πριν την ψήφιση της πιο πάνω Νομοθεσίας του 2021, στην οποία εμπίπτει το υπό αναφορά άρθρο, τα 
αδικήματα που καταγγέλλονταν διερευνώντο σύμφωνα με τον νόμο για την παραβίαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι τα τελευταία πέντε χρόνια καταγγέλθηκαν συνολικά εξήντα πέντε (65) 
περιστατικά εκδικητικής πορνογραφίας εκ των οποίων τα δώδεκα (12) περιστατικά, διερευνήθηκαν στα 
πλαίσια του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της 
Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021.   

4. Σε ό,τι αφορά στο ερώτημα υπ’ αριθμόν 3, αναφέρεται ότι παρά το ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία για 
υποχρέωση σε παρόχους υπηρεσιών για διαγραφή του υλικού, η Αστυνομία αποστέλλει προς τις 
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εταιρείες,  σε εθελοντική βάση, αιτήματα για διαγραφή υλικού.  Εν όψει του ότι υπάρχει σχετική θετική 
ανταπόκριση από τις εταιρείες, αφού παραβιάζονται και οι όροι χρήσης, το υλικό διαγράφεται.  Επί του 
προκειμένου γίνεται εισήγηση όπως στην πιο πάνω αναφερόμενη Νομοθεσία εισαχθούν διατάξεις που να 
αφορούν στην υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών ή/και των ψηφιακών πλατφόρμων να διαγράφουν 
το υλικό πορνογραφικού ή σεξουαλικού περιεχομένου. 

5. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεκαεπτά (17) εκ των εξήντα πέντε (65) καταγγελθέντων περιστατικών 
αφορούσαν εκδικητική πορνογραφία με θύματα άντρες, κρίνεται σκόπιμο όπως στην σχετική Νομοθεσία, 
και ειδικότερα στο άρθρο 9, περιληφθεί και η ποινικοποίηση των εν λόγω εγκλημάτων με θύματα 
άνδρες.”.» 

Απάντηση ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην 
ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.254, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα  

 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι περιορισμένης χρήσης. 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. 
Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.261, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2022, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Κουκουμά 

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας, αναφορικά με την αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠΑΝ “Κώδικας 
Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικώνˮ και σας 
πληροφορώ τα ακόλουθα: 

1. Σχετικά με το ερώτημα 1, αναμένεται από όλα τα σχολεία Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να εφαρμόζουν την αντιρατσιστική πολιτική, ως μία από 
τις βασικές πολιτικές του ΥΠΠΑΝ. Για τη φετινή σχολική χρονιά, 2021-2022, στο Δίκτυο σχολείων που 
συντονίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για υποστήριξη της εφαρμογής της αντιρατσιστικής πολιτικής, 
συμμετέχουν τα ακόλουθα 31 σχολεία:  

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ  

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ  

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ  

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ  

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΛΕΑΣ  

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΨΩΝΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Δ΄ (ΚΑ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Ε΄ - ΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ (KB) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΗΜΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Δ΄ (KB) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ - ΜΕΛΕΤΕΙΟΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΟΥΝΤΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΔΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΜΠΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΡΝΕΣΙΟΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΘΕΚΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
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ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΑΣ 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ 

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 

2. Όσον αφορά στο ερώτημα 2, στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των σχολείων που υπέβαλαν 
στο ΥΠΠΑΝ ετήσια αναφορά για τα ρατσιστικά περιστατικά που διερεύνησαν και αντιμετώπισαν ανά 
αριθμό περιστατικών και ανά έτος: 

 2015- 2016 2016- 2017 2017- 2018 2018- 2019 2019- 2020 2020- 2021 

Σχολεία που 
υπέβαλαν 
ετήσια 
αναφορά 

73 41 100 124 129 124 

Συνολικός 
αριθμός 
ρατσιστικών 
περιστατικών 
που 
αναφέρθηκαν 

110 127 266 357 245 124 

3. Σε σχέση με το ερώτημα 3, τα κυριότερα χαρακτηριστικά στα οποία βασίστηκε η ρατσιστική συμπεριφορά 
για τα πλείστα περιστατικά, όπως προκύπτουν από τα δεδομένα που υποβλήθηκαν από τα σχολεία είναι 
τα εξής: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Κυριότερα 
χαρακτηριστικά 

Εθνικότητα 
Εμφάνιση 

Εμφάνιση 
Ηλικία 
Φύλο 

Εμφάνιση 
Εθνικότητα 
Γλώσσα 

Εμφάνιση 
Εθνικότητα 
Ικανότητες 

Εμφάνιση 
Γλώσσα 
Εθνικότητα 

Ηλικία 
Εθνικότητα 
Ικανότητες 

  Σημειώνεται, εντούτοις, ότι τα πιο πάνω αποτελέσματα δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για γενικεύσεις 
αναφορικά με τη μορφή και τη συχνότητα των ρατσιστικών περιστατικών που καταγράφονται στα σχολεία, 
λόγω των προκλήσεων που παρατηρούνται στην καθολική εφαρμογή της πολιτικής. 

4. Αναφορικά με το ερώτημα 4, σας ενημερώνω ότι η αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠΑΝ “Κώδικας 
Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικώνˮ 
θεωρείται υποχρεωτική πολιτική του ΥΠΠΑΝ για τα σχολεία Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

5. Στο Παράρτημα της επιστολής επισυνάπτονται οι απολογισμοί εφαρμογής της αντιρατσιστικής πολιτικής 
από το 2014 μέχρι το 2021. Ο απολογισμός για τη φετινή σχολική χρονιά 2021-2022 αναμένεται να είναι 
έτοιμος τον Ιούλιο 2022, αφού υποβληθούν τα συνοπτικά έντυπα καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών 
από τα σχολεία τον Ιούνιο 2022. 

6. Το ΥΠΠΑΝ παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.271, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

(α) Σύμφωνα με πληροφόρηση που εξασφαλίστηκε από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, οι απαγορευμένες 
περιοχές κυνηγίου κηρύσσονται περί τα μέσα Αυγούστου εκάστου έτους και έχουν ισχύ μέχρι τις 15 
Αυγούστου, του επόμενου έτους, οπότε αναθεωρούνται κάθε χρόνο. Για την κήρυξη μιας περιοχής ως 
απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω, αναλόγως του σκοπού που 
κηρύσσεται η απαγορευμένη περιοχή: 
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i. Στην περίπτωση κήρυξης μιας περιοχής κυνηγίου ως απαγορευμένης για σκοπούς διαχείρισης και 
προστασίας της άγριας ζωής, διαχείρισης του κυνηγίου και ελέγχου της κυνηγετικής πίεσης, 
λαμβάνονται υπόψη: 

• oι θέσεις των άμεσα εμπλεκομένων οργανωμένων συνόλων, καθώς και άλλων 
ενδιαφερόμενων φορέων (stakeholders), 

• τα διάφορα επιστημονικά δεδομένα (π.χ. έρευνα κάρπωσης, ετήσιες καταμετρήσεις 
πληθυσμών, πληθυσμός των ειδών σε συγκεκριμένη περιοχή), 

• η οικολογία των ειδών, 

• οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιόδου κυνηγίου και της κάθε περιοχής, καθώς και 

• η κυπριακή πραγματικότητα σε σχέση με τους κυνηγούς της Κύπρου. 

ii. Στην περίπτωση κήρυξης μιας περιοχής κυνηγίου ως απαγορευμένης για μείωση των 
προβλημάτων που προκύπτουν από τη διεξαγωγή του κυνηγίου πλησίον οικιστικών περιοχών, 
μεμονωμένων κατοικιών, κτηνοτροφικών υποστατικών, γεωργικών καλλιεργειών και στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων, λαμβάνονται υπόψη:  

• oι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για διάφορα προβλήματα που είναι 
δυνατό να προκύψουν από την διεξαγωγή του κυνηγίου σε μια περιοχή, 

• η επέκταση οικιστικών ζωνών και διάφορες άλλες αναπτύξεις, 

• τυχόν επιστολές ή απόψεις των τοπικών αρχών ή επιστολές από άλλες κρατικές υπηρεσίες, 
καθώς και 

• τα παράπονα μεμονωμένων ιδιοκτητών γης ή επιστολές παραπόνων που αποστέλλονται 
είτε στο Υπουργείο Εσωτερικών είτε απευθείας στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. 

(β) Σε ό,τι αφορά στη διασφάλιση της σωστής δραστηριότητας του κυνηγίου, αυτή επιτυγχάνεται μέσω 
στοχευμένων περιπολιών από μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, κατά τις ημέρες κυνηγίου. Κατά 
την περίοδο κυνηγίου ελέγχονται περιοχές όπου υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες, ότι διαπράττονται 
αδικήματα, ενώ παράλληλα γίνεται τεράστια προσπάθεια για ανταπόκριση της Υπηρεσίας σε καταγγελίες 
ή παράπονα, που αναφέρονται κατά τις ημέρες κυνηγίου. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί, 
ότι σε κάθε βάρδια και σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ο υπεύθυνος 
βάρδιας είναι εφοδιασμένος με υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο, οι αριθμοί των οποίων είναι δημοσιευμένοι 
στις άδειες κυνηγίου, στον επίσημο χάρτη κυνηγίου, καθώς και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, ενώ κατά 
καιρούς δημοσιεύονται και σε σχετικές ανακοινώσεις που εκδίδει η Υπηρεσία. Μέσω των πιο πάνω 
τηλεφώνων, λαμβάνονται σχεδόν καθημερινά πληροφορίες για διάφορα αδικήματα για τα οποία γίνεται 
μια πρώτη αξιολόγησή τους και στη συνέχεια όπου είναι δυνατό, λαμβάνονται άμεσα μέτρα. 

(γ) Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει συστηματική παραβίαση των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, γίνεται 
προσπάθεια ελέγχου αυτών των περιοχών μέσω στοχευμένων περιπολιών, με σκοπό την καταγγελία των 
προσώπων, που προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Σημειώνεται ότι το αδίκημα του κυνηγίου σε 
απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου τιμωρείται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προστασίας και 
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003 (Ν. 152(Ι)/2003), με εξώδικο πρόστιμο 
€2.000, ενώ το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ποινές φυλάκισης μέχρι τρία χρόνια ή χρηματική ποινή 
μέχρι €20.000 ή και τις δύο πιο πάνω ποινές. 

(δ) Σε ό,τι αφορά στη σήμανση των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, αυτή γίνεται με την χρήση πινακίδων 
στις οποίες αναγράφεται η φράση ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ. Για να είναι εύκολα 
κατανοητές για τους κυνηγούς, τα όρια των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου επιλέγονται με τέτοιο 
τρόπο, έτσι ώστε να είναι ορατά και ξεκάθαρα. Σημειώνεται ότι ως όρια των απαγορευμένων περιοχών 
κυνηγίου επιλέγονται κυρίως δρόμοι και αντιπυρικές λωρίδες. 

(ε) Τέλος, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των κυνηγών για τις απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου, αυτή γίνεται 
μέσω των πιο κάτω τρόπων: 

i. Πριν από την έναρξη κάθε κυνηγετικής περιόδου, η εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (Artemis 
Cy) που έχει δημιουργηθεί από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας εδώ και δύο χρόνια, 
ενημερώνεται για τα όρια των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου. 

ii. Με την έκδοση χάρτη κυνηγίου ο οποίος διανέμεται δωρεάν σε όποιο κυνηγό ενδιαφέρεται, ενώ 
αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας στην οποία οποιοσδήποτε μπορεί 
να έχει πρόσβαση. 
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iii. Με την έκδοση σχετικού διατάγματος στο οποίο περιγράφονται τα όρια όλων των απαγορευμένων 
περιοχών κυνηγίου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενώ 
αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. 

iv. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων που διεξάγονται για πρόσωπα που θέλουν να αποκτήσουν 
πρώτη φορά άδεια κυνηγίου. 

v. Με διαλέξεις και παρουσιάσεις που διεξάγονται από Λειτουργούς της Υπηρεσίας Θήρας και 
Πανίδας σε οργανωμένα κυνηγετικά σύνολα. 

vi. Με όλα τα δελτία τύπου που εκδίδει η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, πριν από την έναρξη κάθε 
κυνηγετικής περιόδου. 

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης 
Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.281, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2022, της βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση σας διαβιβάζεται η ακόλουθη απαντητική επιστολή του Αρχηγού 
Αστυνομίας αυτονόητου περιεχομένου:  

 “Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση αναφέρονται τα ακόλουθα: 

2. Η Αστυνομία στις περιπτώσεις υποβολής παραπόνων εναντίον μελών της στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ) δεν προβαίνει σε διερεύνηση 
για τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας από τα μέλη της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά 
αναμένει το πόρισμα της ΑΑΔΙΠΑ. 

3. Στην προκειμένη περίπτωση, η ΑΑΔΙΠΑ, στις 08/02/2021, διόρισε ποινικούς ανακριτές για διερεύνηση των 
γεγονότων (αρ. παραπόνου ΑΙΠ 73/21). 

4. Οι εξετάσεις των ποινικών ανακριτών έχουν ολοκληρωθεί και ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε για 
τελικές οδηγίες στον Γενικό Εισαγγελέα και αναμένεται σύντομα η απόφασή του. 

5. Με βάση τα πιο πάνω και δεδομένου ότι η Αστυνομία δεν είναι σε θέση να απαντήσει στα ερωτήματα, 
έχουμε την άποψη ότι το θέμα, λόγω αρμοδιότητας, πρέπει να προωθηθεί στον Πρόεδρο της ΑΑΔΙΠΑ.”.» 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης 
Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.284, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, της βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 Σημείωση:  Η απάντηση της υπουργού είναι εμπιστευτική. 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2022 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.294, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2022, των βουλευτών 

κ. Χρίστου Χρίστου, Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου, εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, 
Αμμοχώστου και Λάρνακας, αντίστοιχα   

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω ότι με βάση σχετική πληροφόρηση 
που έχει ληφθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) με επιστολή της με αρ. φακ. ΠΚΔ.01/426-Α/Α 
1288316 και ημερομηνία 15 Ιουνίου 2022: 

(α) για την περίοδο 2020-2021 διακόπηκε λόγω μη πληρωμής η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά μέσο όρο 
σε 9.800 οικιακούς πελάτες.  Ο αντίστοιχος αριθμός μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2022, ανήλθε σε 5.200 πελάτες.  
Το ύψος του οφειλόμενου ποσού, κατά μέσο όρο ανήλθε στα €290. 

(β) στον αριθμό των οικιακών πελατών που διακόπηκαν για μη πληρωμή την περίοδο 2020-2021, 
περιλαμβάνονταν κατά μέσο όρο 440 πελάτες ή ποσοστό 4,5%, οι οποίοι ανήκαν στην οικιακή διατίμηση 
με κώδικα 08.  Ο αντίστοιχος αριθμός μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 250 πελάτες ή ποσοστό 
4,8%.  Το οφειλόμενο ποσό κατά μέσο όρο ανήλθε σε €340. 

2. Συναφώς αναφέρω ότι η ΑΗΚ-Προμήθεια πριν προχωρήσει σε εντολή διακοπής της παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας σε υποστατικά των πελατών της, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο πελάτης να διευκολυνθεί 
και να μπορεί να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό του.  Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει τη σύναψη Συμφωνίας 
Αποπληρωμής του οφειλόμενου ποσού με δόσεις μεταξύ ΑΗΚ και επηρεαζόμενου πελάτη.  Σε περίπτωση 
αθέτησης της συμφωνίας αυτής, ενημερώνεται ο πελάτης με μήνυμα sms ότι σε 5 μέρες θα διακοπεί η παροχή 
στο υποστατικό του.  Επιπρόσθετα σε αρκετές περιπτώσεις καταβάλλεται προσπάθεια μέσω τηλεφωνικής 
επικοινωνίας με τον πελάτη, να υπάρχει η δυνατότητα καταβολής έναντι ποσού του λογαριασμού του πριν 
μεταβεί το Συνεργείο στο υποστατικό για τη διακοπή της παροχής. 
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 Περαιτέρω σημειώνεται ότι οι οικιακοί πελάτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο 
Σχέδιο Μηνιαίων Δόσεων για καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους.» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα προχωρήσουμε σήμερα. 

 Η επόμενη συνεδρία θα είναι στις 14 Ιουλίου, την ερχόμενη Πέμπτη, στις 11.00 π.μ., με ημερήσια διάταξη 
που θα σας αποσταλεί. 

 [Στις 12 Ιουλίου 2022 κυκλοφόρησε ημερήσια διάταξη της τριακοστής έβδομης συνεδρίας της Πρώτης 
Συνόδου της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου του σώματος: 

 «Η Πρόεδρος της Βουλής συγκαλεί συνεδρία της ολομέλειας του σώματος την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022, 
στις 11.00 π.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.079-2021). 

 2.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.080-2021). 

 3.  O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και 
Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.041-2022). 

 4.  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και 
Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.115-2022). 

 5.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.088-2022). 

 6.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.121-2022). 

 7.  Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2022 Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.118-2022). 

 8.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αλέκου Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή 
εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία 
Δημοκρατικών Δυνάμεων). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.063-2022). 

 9.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Στέφανου Στεφάνου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.078-2022). 

 10.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2022.  
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(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, Χριστιάνας 
Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.102-2022). 

 11.  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.081-2022). 

 12.  Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού 
Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.082-2022). 

 13.  O περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού 
Νεολαίας Νόμος (Αρ. 1) του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.125-2022). 

 14.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα Καυκαλιά και 
Χρίστου Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.044-2022). 

 15.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και 
Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.037-2022). 

 16.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημία 
Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.038-2022). 

 17.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα 
και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.039-2022). 

 18.  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και 
για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.090-2022). 

 19.  Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.007-2022). 

 20.  Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.053-2022). 

 21.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.054-2022). 

 22.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.018-2022). 

 23.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.191-2021). 

 24.  Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.192-2021). 
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 25.  Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση 
Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.173-2021). 

 26.  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα 
Διευκολύνσεων Πολιτικής Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.055-2021). 

 27.  Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.136-2021). 

 28.  Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.066-2022). 

 29.  Ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης 
σε Ειδικές Περιπτώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Στέφανου Στεφάνου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.037-2022). 

 30.  Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής 
Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.071-2022). 

 31.  Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου, Γιαννάκη Γαβριήλ, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου, Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού, Χρίστου Σενέκη, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου, Γιώργου Κάρουλλα, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Ρίτας Θεοδώρου 
Σούπερμαν, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, Νίκου 
Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, 
Χαράλαμπου Πάζαρου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου, 
και Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.036-2022). 

 32.  Οι περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων όπου Κρατούνται ή 
Εκτρέφονται Πουλερικά Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.002-2022). 

 33.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία 
Ωοπαραγωγών Ορνίθων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.003-2022). 

 34.  Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.069-2022). 

 35.  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα 
Ρευστών) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.030-2022). 

 36.  Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Επιτροπής 
Παρακολούθησης Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.047-2022). 

 37.  Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ποινικού Μητρώου (ECRIS) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.089-2022). 

 38.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019). 
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 39.  Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.078-2022). 

 40.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2022.  
(Αρ. Φακ. 23.01.063.102-2022). 

 41.  Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.  
(Αρ. Φακ. 23.01.060.130-2019). 

 42.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.  
(Αρ. Φακ. 23.01.060.131-2019). 

 43.  Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.060-2022). 

 44.  Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι 
Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.061-2022). 

 45.  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - 
Θέση Οικονόμου Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.033-2022). 

 46.  Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Θέση 
Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.040-2022). 

 47.  Οι περί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων - Θέση Υγειονομικού 
Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.042-2022). 

 48.  Οι περί Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων - Θέση Διευθυντή 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.043-2022). 

 49.  Οι περί του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών - Θέση 
Κυβερνήτη/Μηχανικού Σκάφους (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.045-2022). 

 50.  Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέση Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.048-2022). 

 51.  Οι περί Τμήματος Φορολογίας - Θέσεις Αρχιφοροθέτη, 
Λειτουργού Φορολογίας, Ανώτερου Φοροθέτη Α΄, Ανώτερου 
Φοροθέτη Β΄, Βοηθού Φορολογίας (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.051-2022). 

 52.  Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.096-2022). 

 53.  Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Υγείας). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.016-2022). 

 54.  Σχέδιο ψηφίσματος για την ανάγκη επιβολής κυρώσεων και 
τερματισμού πώλησης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στην 
Τουρκία. 
(Κατατέθηκε από το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο). 
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(Αρ. Φακ. 23.10.001). 

 55.  Σχέδιο ψηφίσματος αλληλεγγύης προς τον κουρδικό λαό.  
(Κατατέθηκε από το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.10.001). 

 56.  Σχέδιο ψηφίσματος αναφορικά με την αναθεωρητική πολιτική της 
Τουρκίας. 
(Κατατέθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα). 
(Αρ. Φακ. 23.10.001). 

Απόσυρση  57.  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.053-2022). 

Απόσυρση και 
επανακατάθεση 

58.  Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.046-2022). 

 59.  Οι περί Ελεγκτών (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.014-2022). 

 60.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.088-2021). 

 61.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.089-2021). 

 62.  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα 
Διευκολύνσεων Πολιτικής Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.055-2021). 

 63.  Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου και Τέλη) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.056-2021). 

 64.  Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.052.036-2015). 

 65.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.054.051-2017). 

 66.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018). 

 67.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα 
Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.058-2018). 

 68.  Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή 
Δασικών Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.072-2018). 

 69.  Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.055.098-2018). 

 70.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διαχείριση και 
Διάθεση/Χρήση Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών Αποβλήτων 
που προκύπτουν από Αγελαδοτροφικές Μονάδες) Κανονισμοί του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.013-2019). 

 71.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε περιπτώσεις 
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Παρουσίας Κυανίου σε Λίμνη Τελμάτων και περί Διασπώμενου με 
Ασθενές Οξύ Κυανίου) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.038-2019). 

 72.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Επιθεωρήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.039-2019). 

 73.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας 
(Χρηματικές Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.040-2019). 

 74.  Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.041-2019). 

 75.  Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019). 

 76.  Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων 
και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για 
Συναφή Θέματα Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.056.079-2019). 

 77.  Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας 
(Έλεγχος Υποστατικών και Λήψη Δραστικών Μέτρων) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.001-2020). 

 78.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.057-2020). 

 79.  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.111-2020). 

 80.  Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020). 

 81.  Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.057.117-2020). 

 82.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών 
Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021). 

 83.  Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από 
Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.013-2021). 

 84.  Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.014-2021). 

 85.  Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.015-2021). 

 86.  Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέση Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.048-2022). 

 87.  Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Κυβερνητικό Υδατικό Έργο 
του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Βοθρολυμάτων, 
Βιομηχανικών Αποβλήτων, Περίσσειας Υγρής Λάσπης και 
Στραγγισμάτων στην Περιοχή Βατί) Κανονισμοί του 2022. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.059.031-2022). 

 88.  Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Κυβερνητικό Υδατικό Έργο 
του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών 
Αποβλήτων στη Βαθειά Γωνιά) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.032-2022). 

 89.  Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.049-2022). 

 90.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.050-2022). 

 91.  Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία 
Σκύλων και Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και 
Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.016-2022). 

 92.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.018-2022). 

 93.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις Ακαδημαϊκού 
Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.025-2022). 

 94.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.004-2022). 

 95.  Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Ιατρείων, Κλινικών και 
Νοσοκομείων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.005-2022). 

 96.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.006-2022). 

 97.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική 
Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.058.061-2021). 

 98.  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.052-2022). 

 99.  Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Καθορισμός Τελών) 
Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.054-2022). 

 100.  Οι περί Αναπαραγωγής των Ζώων (Εμπόριο Ιπποειδών που 
Προορίζονται για Αγώνες και οι Όροι Συμμετοχής στους Αγώνες 
Αυτούς) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.055-2022). 

 101.  Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.056-2022). 

 102.  Οι περί Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, Μέση Εκπαίδευση - Θέση Καθηγητή (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.057-2022). 

 103.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.059.058-2022). 

 104.  Οι περί Φαρμακευτικών Υπηρεσιών - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου 
Φαρμακοποιού, Ανώτερου Φαρμακοποιού, Φαρμακοποιού και 
Τεχνικού Φαρμακείου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.03.059.059-2022). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις 
αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, προέδρου 
του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 
(8.7.2021). 
(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία αποσκοπεί στην 
αλλαγή των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να 
καταστεί ηγεμονική δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(20.1.2022). 
(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022).»] 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ και κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

(Ώρα λήξης: 8.35 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα  Μαυρίδης Μάριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Νεοφύτου Αβέρωφ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Γεωργίου Νίκος Σύκας Νίκος 

Δημητρίου Δημήτρης Τορναρίτης Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κάρουλλας Γιώργος Χατζηγιάννης Κυριάκος 

Κουλλά Ονούφριος  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Λουκαΐδης Γιώργος 

Δαμιανού Άριστος Νικολάου Μαρίνα 

Καυκαλιάς Αντρέας Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Κέττηρος Νίκος Στεφάνου Στέφανος 

Κουκουμάς Γιώργος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  

Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 
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ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Ορφανίδης Χρίστος 

Κουλίας Ζαχαρίας Παντελίδης Χρύσης 

Λεωνίδου Πανίκος Παπαδόπουλος Νικόλας 

Μυλωνάς Παύλος Σαββίδης Χρύσανθος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

Παπαγιάννης Λίνος  

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής Σιζόπουλος Μαρίνος 

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 

Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 

Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι  

Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

Παρόντες αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων 

Μούσας Γιαννάκης (Μαρωνιτών) 

Μαχτεσιάν Βαρτκές (Αρμενίων) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής στους πρόσφατους θανάτους εν ώρα καθήκοντος των συμβασιούχων 
οπλιτών (ΣΥΟΠ) Παναγιώτη Γιαννιού και Νάταλι Νεοφύτου, καθώς και του λοχαγού Μηχανικού Ξάνθου 
Κυριάκου, στην έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί το 2011, καθώς και στον 
θάνατο του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς Ευάγγελου Φλωράκη και τεσσάρων αξιωματικών από πτώση 
ελικοπτέρου το 2002 και τήρηση μονόλεπτης σιγής. 

2. Συγχαρητήρια της Προέδρου της Βουλής προς την κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου για την επανεκλογή της έως 
το 2025 στη θέση της Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ). 

3. Ενημέρωση για τη συμμετοχή των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ως επικεφαλής, και  Κυριάκου Χατζηγιάννη 
και Χρίστου Σενέκη, ως μελών, της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣ ΟΑΣΕ, στις εργασίες της 29ης 
Ετήσιας Συνόδου της Συνέλευσης  στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου και επανεκλογή της κ. 
Ειρήνης Χαραλαμπίδου στη θέση της Αντιπροέδρου της Συνέλευσης. 

4. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 
2019», αγορεύσεις (Νίκος Τορναρίτης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Μάριος Καρογιάν, Μαρίνος 
Σιζόπουλος, Νικόλας Παπαδόπουλος,  Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Πανίκος Λεωνίδου, Αλέκος Τρυφωνίδης, 
Κωστής Ευσταθίου, Σωτήρης Ιωάννου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Άριστος Δαμιανού, Ανδρέας 
Θεμιστοκλέους) και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί της Δέκατης Έβδομης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2022».  

5. Έκθεση για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021» και 
«Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής 
Βίας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022», αγορεύσεις και συζήτηση 
(Κωστής Ευσταθίου, Πρόεδρος, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Μαρίνα Νικολάου, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, 
Σωτήρης Ιωάννου, Αλέκος Τρυφωνίδης, Χρύσης Παντελίδης, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν) και ψήφιση της δεύτερης σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί της 
Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 
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6. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022» και ψήφισή της σε νόμο. 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2022» και ψήφισή του 
σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί της Συμφωνίας-Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2022».  

8. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν για την Κατάργηση Θεωρήσεων επί Διπλωματικών, 
Ειδικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο. 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022» και ψήφισή του 
σε νόμο. 

10. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για Συνεργασία στην Επιστήμη και την 
Τεχνολογία (Κυρωτικός) Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο. 

11. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σχετικά με την επιβολή περιορισμών στις 
εισαγωγές σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο. 

12. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022» και ψήφισή του σε νόμο (με αρ. 5). 

13. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022» και 
ψήφισή του σε νόμο (με αρ. 2). 

14. Έκθεση για τα νομοσχέδια:  

 α.  «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022», 

 β.  «Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και 

 γ.  «Ο περί Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022» 

 και ψήφισή τους σε νόμους, του τρίτου με τον τίτλο «Ο περί των Συμφωνιών Παροχής Χρηματοοικονομικής 
Εξασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

15. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021» και ψήφισή της σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

16. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Ταμείο Ευημερίας 
Προσωπικού) Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή τους. 

17. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή τους (με αρ. 2).  

18. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022», 
παρατηρήσεις του κ. Χρίστου και έγκρισή τους (με αρ. 2).  

19. Αναβολή των νομοσχεδίων «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022» και «Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του 2022», έπειτα από συζήτηση (Χρύσανθος Σαββίδης, 
Γιώργος Λουκαΐδης, Νίκος Τορναρίτης, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Σωτήρης Ιωάννου, Παύλος Μυλωνάς, 
Ζαχαρίας Κουλίας, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Γιώργος Κάρουλλας, Λίνος Παπαγιάννης, Πανίκος Λεωνίδου, 
Άριστος Δαμιανού, Χρίστος Χρίστου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Πρόεδρος). 

20. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενώνων Νόμος του 
2022», αγορεύσεις και συζήτηση (Κυριάκος Χατζηγιάννης, Χρύσης Παντελίδης, Χαράλαμπος 
Θεοπέμπτου) και ψήφισή της σε νόμο. 

21. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους. 
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22. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών 
Διευθυντών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και ψήφισή της σε νόμο. 

23. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. 

24. Ερωτήσεις βουλευτών: 

 Ανέγερση νέου κτιρίου για το Γενικό Χημείο του Κράτους - Πρόοδος του σχεδίου δεντροφυτεύσεων του 
Εθνικού Σχεδίου της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα -Απουσία κανονισμών λειτουργίας της 
Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς - Διερεύνηση συμφωνίας προμήθειας ελαφρών επιθετικών 
ελικοπτέρων τύπου «H145M» - Μεταφορά ελαστικών από την περιοχή Ιδαλίου στην περιοχή Βασιλικού. 

25. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

Χορήγηση πολεοδομικής άδειας σε τρία τεμάχια στον δήμο Λάρνακας - Ερωτήματα σχετικά με τον θεσμό 
του εκπαιδευτικού ψυχολόγου - Καταγγελίες περιστατικών εκδικητικής πορνογραφίας - Ποσά που 
αφορούν εγκριθέντα ταμεία προνοίας - Ρατσιστικά περιστατικά και αντιρατσιστική πολιτική στις σχολικές 
μονάδες - Ερωτήματα για τις απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου - Διερεύνηση παραπόνων κατά της 
Αστυνομίας Κύπρου σχετικά με την υπόθεση των κατηγορουμένων που συνελήφθησαν στη διαμαρτυρία 
της 13ης Φεβρουαρίου στο πάρκο «Κολοκάση» - Διερεύνηση κατηγοριών για Ρώσους ολιγάρχες και 
ελεγκτικό οίκο σχετικά με επιχειρηματικά συμφέροντα - Η αδυναμία πολιτών να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ρεύματος και η στάση της ΑΗΚ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τιμή: €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ 

Συνεδρίαση 14ης Ιουλίου 2022* 

Ώρα έναρξης:  11.32 π.μ. 

Αρ. 37 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Καλημέρα σας.  Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.   

 Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ τώρα τον γραμματέα να αναγνώσει τις αναφορές για τις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Στις 10 και 11 Ιουλίου ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων κ. Χάρης Γεωργιάδης συμμετείχε στις εργασίες της Συνάντησης των Προέδρων των Επιτροπών 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) στην 
Πράγα.  Σε παρέμβασή του μετά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Τσεχικής Προεδρίας, o κ. Γεωργιάδης 
επισήμανε ότι η διαφύλαξη της ειρήνης, της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την 
Ευρώπη αποτελεί την κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπεία της εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία.  Για την προάσπιση αυτών των θεμελιωδών αξιών, ανάφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
συνεργαστεί στενότερα με το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα τα δημοκρατικά κράτη.  Ο κ. Γεωργιάδης 
υπογράμμισε ότι η στάση της Ευρώπης απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα, όπως της Ρωσίας του Πούτιν και της 
Τουρκίας του Ερντογάν, πρέπει να είναι σταθερή και αυστηρή προς υπεράσπιση της διεθνούς τάξης.  Συναφώς, 
τόνισε ότι οι πωλήσεις όπλων προς τέτοια καθεστώτα υπονομεύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα των 
δημοκρατικών κρατών της Ευρώπης.  

 Μεταξύ 10 και 13 Ιουλίου ο κ. Νίκος Τορναρίτης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο 
Μαυροβούνιο ως Συνεισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων 
των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Ο κ. Τορναρίτης έγινε δεκτός από την Αναπληρώτρια 
Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Βουλής του Μαυροβουνίου και είχε συνάντηση με τον Υπουργό 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και τον Υπουργό Δικαιοσύνης.  Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης με τους 
εκπροσώπους ανεξάρτητων αρχών, τα εν τη βουλή κόμματα, την κοινωνία των πολιτών και εκπροσώπους των 
μέσων μαζικής επικοινωνίας.  Ο κ. Τορναρίτης αναμένεται να υποβάλει λίαν συντόμως σχετική έκθεση για την 
πρόοδο του Μαυροβουνίου στους βασικούς τομείς δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.   

 Στις 12 Ιουλίου ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών κ. Γιώργος Κουκουμάς και το μέλος της ίδιας επιτροπής κ. Ρίτα 
Θεοδώρου Σούπερμαν συμμετείχαν σε διαδικτυακή Διακοινοβουλευτική  Συνάντηση με θέμα τα δικαιώματα των 
Ουκρανών γυναικών που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο.  Τη συνάντηση συνδιοργάνωσαν τρεις 
επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των 

 
* Στην παρούσα συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία για τεχνικούς λόγους.  
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Φύλων, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή για την 
Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις.  Συζητήθηκαν οι συνθήκες υποδοχής και τα μέτρα προστασίας, οι 
κίνδυνοι για την ασφάλεια των Ουκρανών γυναικών και η πρόσβασή τους στα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας, στην αγορά εργασίας, στη στέγαση, στην εκπαίδευση, καθώς και σε δομές παιδικής μέριμνας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η εισήγηση στη Σύσκεψη Αρχηγών ήταν να ξεκινήσουμε με το Κεφάλαιο Δεύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων 
και εγγράφων, με τις κατεπείγουσες δύο προτάσεις νόμου, ή να μπούμε, αν θέλετε, στα θέματα…  Να 
ξεκινήσουμε με αυτές, αν είμαστε σύμφωνοι.  

 Κύριε Τορναρίτη… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Και τις δύο να τις εγκρίνει το σώμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, να τις πάρουμε μία μία.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη) 

 Κύριε Λουκαΐδη, ωραία. 

 Η πρώτη πρόταση νόμου τιτλοφορείται «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022».  Κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστο 
Χριστοφίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Σωτήρη Ιωάννου εκ μέρους 
του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ,  Αλέκο 
Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων και Σταύρο 
Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό.  Να κρίνουμε και κατά πόσο το σώμα συμφωνεί να 
κριθεί η πρόταση νόμου ως κατεπείγουσα ή όχι.  

 Τον σκοπό, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να επαναθεσπιστεί 
στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022 λόγω 
των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχουν επιφέρει τόσο η 
πανδημία COVID-19 όσο και ο πόλεμος στην Ουκρανία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση στο να κριθεί ως κατεπείγουσα και να συγκληθεί η αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή, για να μπορέσουμε να αφήσουμε στο τέλος της ψήφισης την πρόταση νόμου; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, οπόταν δεν υπάρχει καμία ένσταση.  Θα συγκληθεί η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και στην 
ουσία θα εξετάσει… 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Νόμιζα ότι θα ψηφίζαμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα ψηφίσουμε.  Πρώτα κρίνουμε αν θα κηρυχθεί κατεπείγουσα.  Θα συγκληθεί η επιτροπή.  Αν το έχει 
πράξει ήδη, θα αποφασίσουμε για την ουσία στο τέλος.  Θέλετε να ψηφίσουμε τώρα;  Κανένα πρόβλημα. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 …για το αν θα κηρυχθεί το θέμα ως κατεπείγον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ρώτησα αν υπάρχει κάποια ένσταση και δεν είδα κανένα χέρι.  Υπάρχει κάποια ένσταση στο να κριθεί ως 
κατεπείγουσα η σημερινή πρόταση νόμου ή όχι; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 
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 Αφού απεφασίσθη ήδη, εντιμοτάτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, αποφασίστηκε αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόταση…  Ένα λεπτό…  

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Θα ψηφίζαμε, πρώτον, αν θα το κηρύξουμε ως κατεπείγον.  Δεν αντιλήφθηκα ότι θα θέλετε να κάνουμε 
τοποθέτηση.  Δεν έχουμε τοποθέτηση, αλλά θα ψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, να ψηφίσουμε.  Θεωρούσα ότι ήδη αποφασίστηκε, αλλά να ψηφίσουμε, αν θέλετε να δείτε και τα 
χέρια.   

 Υπέρ…  Για να κηρυχθεί ως κατεπείγουσα, ποιοι, παρακαλώ, ποιες συμφωνούν; 

 Κύριε Γεωργίου, μόλις είστε έτοιμος… 

 Θα πρέπει να έχουμε την υπομονή σας σήμερα, από τη στιγμή που δε θέλετε την ηλεκτρονική ψηφοφορία.  
Ή έως ότου, τέλος πάντων, πιστοποιηθεί ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα, θα πρέπει να μετράμε, οπόταν 
θα χρειαστούμε την υπομονή σας σήμερα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υπέρ τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα τρεις υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, δεκαπέντε εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου κηρύσσεται 
κατεπείγουσα και θα συγκληθεί η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και στη συνέχεια θα ψηφιστεί η ουσία της 
προτάσεως.  

 Η δεύτερη πρόταση νόμου τιτλοφορείται «Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».  Κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μαρίνο Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία 
Δημοκρατικών Δυνάμεων και  Χρύσανθο Σαββίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος. 

 Να διαβαστεί ο σκοπός και να ακολουθηθεί ακριβώς η ίδια διαδικασία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου και ειδικότερα των προσωρινών 
ρυθμίσεων αυτού οι οποίες εισήχθησαν το 2021 και παρέχουν στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων τη 
δυνατότητα όπως μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 εκμισθώνουν οχήματα ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων ετών από την 
πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα, ώστε να επιτρέπεται η εκμίσθωση οχημάτων ηλικίας μέχρι 
δεκαπέντε ετών από την πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα και παράλληλα να μην απαιτείται η 
περίληψη των εν λόγω οχημάτων στην υποβαλλόμενη από τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις κατάσταση στον 
διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για σκοπούς επικύρωσής της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
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εκμίσθωση των οχημάτων αυτών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία.  Επομένως, να ψηφίσουμε και εδώ, για να είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. 

 Πόσοι, πόσες τοποθετούνται υπέρ του να κηρυχθεί επείγουσα αυτή η πρόταση και να ψηφιστεί σήμερα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υπέρ τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τριάντα δύο υπέρ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, δεκαπέντε εναντίον και δύο αποχές, η πρόταση νόμου κρίνεται 
κατεπείγουσα και θα συγκληθεί η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, για να αποφανθεί το σώμα στη συνέχεια 
για την ουσία του ζητήματος. 

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

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) 

Νομοσχέδια, κανονισμοί, αποφάσεις, έγγραφα, 
εκθέσεις 

Κατάθεση από Παραπομπή/ 
Κοινοποίηση σε 

1.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.126-2022). 

Υπουργό 
Οικονομικών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

2.  Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου 
Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού 
Τουρισμού παρά τω Προέδρω και 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.127-2022). 

Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 

3.  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του 
Ιράκ αναφορικά με την Εξαίρεση της 
Απαίτησης Θεώρησης Εισόδου για 
Κατόχους Διπλωματικών και Υπηρεσιακών 
Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.128-2022). 

Υπουργό 
Εξωτερικών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

4.  Ο περί της Κυπριακής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών (ΚΥΠ) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.129-2022). 

Υπουργό 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

5.  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός)  
(Αρ. 3) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.130-2022). 

Υπουργό 
Οικονομικών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
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6.  Ο περί Απόσπασης Εργαζομένων στο 
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.131-2022). 

Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Σχέδιο ψηφίσματος Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

Προστασία του Ακάμα. 
(Αρ. Φακ. 23.10.001). 

Κοινοβουλευτική 
ομάδα ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις και Κίνημα 
Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών 

Όλους τους βουλευτές 

Προτάσεις νόμου Κατάθεση από  Παραπομπή σε  

1. Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.127-2022). 

Χρίστο Χρίστου, Λίνο 
Παπαγιάννη και 
Σωτήρη Ιωάννου εκ 
μέρους του Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος 

2. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.130-2022). 

Αλεξάνδρα Ατταλίδου 
εκ μέρους του 
Κινήματος 
Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εσωτερικών 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προχωράμε τώρα στο Πρώτο Κεφάλαιο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες… 

 Κύριε Λουκαΐδη… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Το ψήφισμα;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το αφήσαμε προς το τέλος, αν δεν έχετε οποιαδήποτε ένσταση, το ψήφισμα… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Είναι με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. Να παρακαλέσω τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι προετοιμασμένες και να έχουν 
προετοιμασμένα και τα σενάρια, γιατί είναι εντελώς διαφορετική η σειρά, και ευτυχώς που δεν έχουμε την 
ηλεκτρονική ψηφοφορία στο κείμενο το οποίο έχω μπροστά μου.   

 Έχει δίκαιο ο κ. Λουκαΐδης.  Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν να κριθεί για το ψήφισμα το οποίο έχει ετοιμαστεί, 
παρακαλώ, κατά πόσο το σώμα αποδέχεται σήμερα να κηρυχθεί ως επείγον.  Το ψήφισμα που έχετε όλοι 
ενώπιόν σας και αφορά τον Ακάμα, έτσι; 

 Ψηφίζουμε.  Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της εξέτασης του ψηφίσματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος σήμερα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υπέρ δεκαεννέα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα δύο ψήφους εναντίον, δεκαεννέα υπέρ και καμία αποχή, δεν υπάρχει πλειοψηφία.  Το ψήφισμα 
θα τύχει εξέτασης, φαντάζομαι, κανονικά, με τη διαδικασία ως προβλέπεται, στην πρώτη ολομέλεια που θα γίνει 
σε κατοπινό στάδιο. 

 Προχωράμε τώρα στο Πρώτο Κεφάλαιο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία.  Όλες 
οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες.   

 Ξεκινάμε με τα θέματα με τους αριθμούς 1 και 2, τα οποία είναι εξ αναβολής, έχουν κοινή έκθεση και 
τιτλοφορούνται «Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021» και «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 
3) Νόμος του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς.   

 Υπάρχει και συμπληρωματική έκθεση.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 1 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών 
Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να δημιουργηθεί πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των 
εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων το οποίο να καθιστά δυνατή την πρόσβαση των εν λόγω 
εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους, τηρουμένων των 
διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, προκειμένου να αξιολογούν την πιστοληπτική 
τους ικανότητα και να παρέχουν βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 2 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται από τον διευθυντή του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να παρέχονται 
εφεξής και σε νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει πιστωτικές διευκολύνσεις, υπό προϋποθέσεις δε σε πρόσωπο 
που διαχειρίζεται πιστωτικές διευκολύνσεις δυνάμει των διατάξεων του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών 
Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.  

(Οι σχετικές εκθέσεις) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο 
περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2021» και «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 
3) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Μη μέλη της επιτροπής: 

 Ονούφριος Κουλλά Σταύρος Παπαδούρης 

 Σάβια Ορφανίδου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε έξι 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 20 Σεπτεμβρίου και 29 Οκτωβρίου 2021.  Στο 
πλαίσιο των συνεδριών κλήθηκαν και  παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η 
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, εκπρόσωποι 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών 
Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών 
(ΣΥΠΡΟΔΑΤ), της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, της Κυπριακής Εταιρείας 
Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας.  

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής κ. 
Άριστος Δαμιανού, Αντρέας Καυκαλιάς, Σωτήρης Ιωάννου και Ηλίας Μυριάνθους. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών 
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Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να δημιουργηθεί πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των 
εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων που να καθιστά δυνατή την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών 
στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους, τηρουμένων των διατάξεων 
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, προκειμένου να αξιολογούν την πιστοληπτική τους 
ικανότητα και να τους παρέχουν βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης.  

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε οι πληροφορίες που δύναται να παρέχονται από τον Διευθυντή του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να 
παρέχονται εφεξής και σε νομικό πρόσωπο που είτε κατέχει πιστωτικές διευκολύνσεις είτε διαχειρίζεται 
πιστωτικές διευκολύνσεις, δυνάμει των διατάξεων του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για 
Συναφή Θέματα Νόμου.   

 Σημειώνεται ότι μαζί με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια είχε αρχικά κατατεθεί και τρίτο νομοσχέδιο, με τίτλο 
«Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021», το οποίο με 
επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021, αποσύρθηκε.  Το εν λόγω νομοσχέδιο 
προέβλεπε ότι, σε περίπτωση αποστολής γνωστοποίησης από τον αγοραστή στον ενυπόθηκο οφειλέτη 
αναφορικά με τη μεταβίβαση υποθήκης δυνάμει των διατάξεων του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών 
Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, δε θα αποστέλλεται παράλληλα και σχετική γνωστοποίηση από 
τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  Ωστόσο, κατόπιν εισήγησης της Επιτρόπου 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας, κρίθηκε ότι, σε περίπτωση κατάργησης της υποχρέωσης αυτής, υπάρχει κίνδυνος το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ελλείψει νομικής υποχρέωσης στην οικεία νομοθεσία, να μην προβαίνει στην 
αναγκαία ενημέρωση, γεγονός που θα συνιστούσε παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, στο πρώτο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που 
προβλέπουν ειδικότερα τα ακόλουθα: 

1. Απλοποίηση του πεδίου εφαρμογής του βασικού νόμου, ώστε αυτός να εφαρμόζεται στην αγορά ή 
πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων στην περίπτωση που αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο το οποίο 
πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

2. Θέσπιση πλαισίου που να διασφαλίζει ότι τα νομικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να αναλάβουν τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων στη Δημοκρατία είναι ειδικά αδειοδοτημένα από 
την ΚΤΚ για τον σκοπό αυτό.  

3. Πρόσβαση των διαχειριστών πιστωτικών διευκολύνσεων στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ, καθώς και στη 
βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προκειμένου να αξιολογούν την 
πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους, περιλαμβανομένων 
των εγγυητών και των παρόχων εξασφάλισής τους. 

4. Διεύρυνση των εξουσιών της ΚΤΚ, ώστε σε αυτές να προστεθούν η αδειοδότηση, η εποπτεία, η αναστολή 
ή η ανάκληση άδειας διαχειριστή πιστωτικών διευκολύνσεων. 

5. Σαφέστερη ενημέρωση του κοινού, σε περίπτωση πρόθεσης πώλησης από νομικό πρόσωπο ολόκληρου 
ή μέρους του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών διευκολύνσεων, μέσω υποχρεωτικής δημοσίευσης της εν 
λόγω πρόθεσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις εφημερίδες του ημερήσιου τύπου 
και, στην περίπτωση πώλησης μέρους του χαρτοφυλακίου, αποστολή σχετικής ειδοποίησης στον 
εμπλεκόμενο δανειολήπτη, στους εγγυητές ή/και στους παρόχους εξασφάλισής του.  

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με το δεύτερο νομοσχέδιο προβλέπεται ειδικότερα η παροχή πρόσβασης 
στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και στους διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων, στη βάση δεδομένων του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ώστε να μπορούν να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των 
δανειοληπτών, με την προϋπόθεση της προσκόμισης στην αίτησή τους για παροχή πληροφοριών σχετικής 
βεβαίωσης από την ΚΤΚ, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει θετικά στις προτεινόμενες λύσεις αναδιάρθρωσης 
πιστωτικών διευκολύνσεων. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Τα νομοσχέδια περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που αφορούν στη βελτίωση της διαχείρισης των μη 
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και περιλαμβάνονται ως δράση στο Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας με ορόσημο εφαρμογής τους την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

2. Η στρατηγική διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων περιλαμβάνει και την ανάπτυξη της 
δευτερογενούς αγοράς για πώληση των δανείων, με στόχο την απομόχλευση των ισολογισμών των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και ενδυνάμωση του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

3. Η στρατηγική για ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς για την πώληση δανείων έχει περιληφθεί στο 
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σχέδιο δράσης της ΕΕ, καθώς συνάδει με τις πολιτικές που προωθούνται για την ολοκλήρωση της 
τραπεζικής ένωσης. 

 Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, μετά την κατάθεση των νομοσχεδίων στη Βουλή, το Υπουργείο 
Οικονομικών έκρινε σκόπιμο όπως στα νομοσχέδια επέλθει σειρά τροποποιήσεων στη βάση εισηγήσεων που 
τέθηκαν από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Σύνδεσμο Τραπεζών 
Κύπρου: 

 Αναφορικά με το πρώτο νομοσχέδιο, οι εν λόγω τροποποιήσεις συνοψίζονται κυρίως στα ακόλουθα: 

1. Αναδιατύπωση της ερμηνείας του όρου «συγκρότημα εταιρειών», ώστε να διευκρινίζεται ότι σε αυτόν 
περιλαμβάνονται και εταιρείες εγγεγραμμένες δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου. 

2. Διασαφήνιση ότι η εφαρμογή του νόμου θα αφορά στην αγορά ή πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων 
όπου ο πιστωτής ή ο εξ αποφάσεως πιστωτής αποτελεί νομικό πρόσωπο, όπως αυτό ορίζεται στις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις, με σκοπό την απαγόρευση αγοράς ή πώλησης δανείου από πρόσωπο που δεν 
τυγχάνει εποπτείας από την ΚΤΚ. 

3. Τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του νόμου, ώστε από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις να εξαιρούνται 
μόνο πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας 
ή μεταβιβάζονται δυνάμει των διατάξεων του περί Τιτλοποιήσεων Νόμου ή του περί Μεταβίβασης 
Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμου. 

4. Διασαφήνιση ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται για πιστωτικές διευκολύνσεις που 
παραχωρούνται από μη αδειοδοτημένο πρόσωπο, καθότι σκοπός του νόμου είναι να ρυθμιστεί η 
διαδικασία πώλησης πιστωτικών διευκολύνσεων οι οποίες κατέχονται από εποπτευόμενες από την ΚΤΚ 
οντότητες. 

5. Καθορισμός ότι η πρόσβαση σε στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ, αναφορικά με 
πιστωτικές διευκολύνσεις, παρέχεται σε διαχειριστές οι οποίοι είτε αποτελούν νομικό πρόσωπο είτε 
αποτελούν αδειοδοτημένο πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στις πρόνοιες του νομοσχεδίου. 

6. Ευθυγράμμιση των προνοιών του νομοσχεδίου με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων, ώστε μεταξύ άλλων να υπάρχει διάκριση μεταξύ της σύμβασης διαχείρισης 
πιστωτικών διευκολύνσεων και της σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
σκοπούς καλύτερης κατανόησης και εφαρμογής του νόμου.  

 Σε σχέση με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στη διασαφήνιση 
ότι οι διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων για σκοπούς απόκτησης πρόσβασης στη βάση δεδομένων του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πρέπει να προσκομίζουν στην αίτησή τους για παροχή πληροφοριών 
σχετική βεβαίωση από την ΚΤΚ, στην οποία να εμφαίνεται ότι πέρα από τη σύμβαση διαχείρισης πιστωτικών 
διευκολύνσεων έχουν συνάψει και σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 Σημειώνεται ότι, στη βάση των πιο πάνω τροποποιήσεων, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στις 20 
Σεπτεμβρίου 2021 αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων. 

 Στη βάση των αναθεωρημένων κειμένων των νομοσχεδίων η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα δήλωσε ότι οι εισηγήσεις της, οι οποίες κατατέθηκαν στην επιτροπή με γραπτό 
υπόμνημα, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021, έχουν περιληφθεί στα κείμενα όπως αποστάλθηκαν από το 
Υπουργείο Οικονομικών.  

 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ειδικότερα όσον αφορά στο δεύτερο 
νομοσχέδιο, δήλωσε ότι η πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα 
παρέχεται σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων, μόνο στις περιπτώσεις 
που θα προσκομίζεται από τους εν λόγω οργανισμούς η σχετική άδεια που τους παραχωρείται από την ΚΤΚ.  

 Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος ανέφερε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια υποβοηθά στη μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, είτε αυτά αφορούν στον τραπεζικό τομέα είτε έχουν μεταφερθεί στις εταιρείες 
εξαγοράς πιστώσεων, κινείται προς την ορθή κατεύθυνση. Τα υπό αναφορά νομοσχέδια, αν και δεν αναμένεται 
να συμβάλουν δραστικά στην απομείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, διευκολύνουν τους κατόχους και 
τους διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων να προχωρήσουν σε καλύτερη αξιολόγηση πληροφοριών, 
απαραίτητων για αποτελεσματικότερες διαδικασίες αναδιάρθρωσης. 

 Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του  ΣΕΛΚ, του ΣΥΠΡΟΔΑΤ και του Συνδέσμου 
Προστασίας Πρώτης Κατοικίας συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων. 

 Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΚΤΚ, του ΧΑΚ, της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και της ΚΕΔΙΠΕΣ δε 
διαφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. 
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 Στο στάδιο της συζήτησης επί της αρχής μέλη της επιτροπής έθεσαν σωρεία ερωτημάτων και εξέφρασαν 
επιφυλάξεις επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων, που αφορούν μεταξύ άλλων στη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των δανειοληπτών, στο δικαίωμα πρόσβασης των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και των διαχειριστών 
πιστωτικών διευκολύνσεων στις βάσεις δεδομένων για παροχή πληροφοριών σε σχέση με τους δανειολήπτες, 
στη διαδικασία υποβολής παραπόνου από δανειολήπτη στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, στην ενημέρωση 
του δανειολήπτη για την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και σε 
ενδεχόμενες καταχρήσεις των δεδομένων αυτών. 

 Περαιτέρω, τέθηκε από μέλη της επιτροπής το ερώτημα κατά πόσο είχε κατατεθεί σε προηγούμενη 
σύνοδο της Βουλής σχετικό νομοσχέδιο που αφορούσε στην παροχή πρόσβασης στις εταιρείες εξαγοράς 
πιστώσεων στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

 Σημειώνεται ότι ζητήθηκε επίσης η κατάθεση στοιχείων σε σχέση με τα ακόλουθα: 

1. Τη διαδικασία που ακολουθείται σε άλλα κράτη για την ενημέρωση των δανειοληπτών στην περίπτωση 
παροχής πρόσβασης σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων στα 
προσωπικά τους δεδομένα. 

2. Την εποπτεία και τους ελέγχους που διεξάγει η ΚΤΚ σε σχέση με τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και 
τους διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων και ποια τα αποτελέσματα αυτών. 

3. Τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργεί το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και τα 
αποτελέσματα αυτών.   

 Σε σχέση με τα τεθέντα ζητήματα οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν μεταξύ άλλων 
τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με στοιχεία της ΚΤΚ ποσοστό ύψους 46% των μη εξυπηρετούμενων δανείων αφορά 
καθυστερήσεις πέραν των πέντε ετών, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω δυσκολίες στις διαδικασίες 
αναδιάρθρωσης. 

2. Ο ρόλος του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου έχει ήδη διευρυνθεί με τροποποίηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λήψης παραπόνων και σε σχέση με εταιρείες εξαγοράς 
πιστώσεων. 

3. Κατά τη μεταβίβαση ενός δανείου από πιστωτικό ίδρυμα σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων δεν 
επηρεάζονται τα δικαιώματα του δανειολήπτη όπως αυτά καθορίζονται στην Οδηγία Διαχείρισης 
Καθυστερήσεων της ΚΤΚ.  

4. Κατά την ετοιμασία του σχεδίου «Εστία» είχε κατατεθεί στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο για την παροχή 
πρόσβασης σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας, το οποίο καταψηφίστηκε από την ολομέλεια του σώματος, καθότι, όπως διευκρινίστηκε,  
κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν υπήρχε ολοκληρωμένο πλαίσιο εποπτείας των εν λόγω 
εταιρειών. Όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν, στο διάστημα που μεσολάβησε, η ΚΤΚ έχει προχωρήσει 
στην έκδοση σχετικών οδηγιών δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο πλαίσιο εποπτείας των εν λόγω 
εταιρειών και συναφώς το αρμόδιο υπουργείο έχει επανέλθει με τα εν λόγω νομοσχέδια.       

 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δήλωσε ότι, για να παραχωρηθεί 
πρόσβαση σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, 
πρέπει απαραίτητα να τεκμηριωθεί εκ των προτέρων στον διευθυντή του τμήματος ότι πρόκειται για 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Επιπροσθέτως, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει την 
υποχρέωση, εκ των υστέρων, για διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου σχετικά με τις αιτήσεις που έχουν 
υποβληθεί για το σκοπό αυτό, καθώς και για την εφαρμογή της νομοθεσίας.  

 Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος δήλωσε ότι πρέπει να διευκρινιστεί στις προτεινόμενες ρυθμίσεις κατά 
πόσο η υποβολή παραπόνου από τον δανειολήπτη σε σχέση με χρηματοοικονομικά θέματα υποβάλλεται 
εναντίον του διαχειριστή πιστωτικών διευκολύνσεων ή εναντίον της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων.  

 Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανέφερε ότι στα νομοσχέδια προβλέπεται 
συγκεκριμένη διαδικασία ενημέρωσης του δανειολήπτη για τη λήψη των προσωπικών του δεδομένων από 
εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστή πιστωτικών διευκολύνσεων.   

 Η εκπρόσωπος της ΚΤΚ δήλωσε ότι η ΚΤΚ έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση τριών οδηγιών αναφορικά 
με την αδειοδότηση, την εποπτεία, τον έλεγχο, την καταλληλόλητα των μελών διοικητικού οργάνου και κατόχου 
καίριας θέσης, καθώς και τη διακυβέρνηση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων.  

 Η εκπρόσωπος του ΣΥΠΡΟΔΑΤ ανέφερε ότι στις περιπτώσεις που πωλούνται πιστωτικές διευκολύνσεις 
από πιστωτικά ιδρύματα σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων αποστέλλεται σχετική επιστολή ενημέρωσης στον 
δανειολήπτη. Παρ’ όλ’ αυτά έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο δανειολήπτης υποβάλλει πρόταση 
εξαγοράς της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης, χωρίς να λαμβάνει απαντητική επιστολή από το πιστωτικό 
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ίδρυμα. Επιπροσθέτως, οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων δε συνεργάζονται με τους δανειολήπτες κατά τη 
διαδικασία πώλησης των πιστωτικών διευκολύνσεων. 

 Σημειώνεται ότι σε σχέση με τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την επιτροπή κατατέθηκαν γραπτά 
υπομνήματα από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και από την ΚΤΚ. 

 Στο στάδιο της κατ’ άρθρον συζήτησης των νομοσχεδίων τέθηκαν πρόσθετες εισηγήσεις σε σχέση με τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων, καθώς και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, οι οποίοι κατέθεσαν και γραπτώς τις απόψεις τους 
με σχετικά υπομνήματα. 

 Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε νέα αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων στα 
οποία περιλήφθηκε μέρος των πιο πάνω εισηγήσεων, με τις οποίες διασφαλίζονται κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Οι διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων εφαρμόζουν κατάλληλη πολιτική η οποία διασφαλίζει την 
τήρηση των κανόνων για την προστασία και τη δίκαιη και επιμελή μεταχείριση των δανειοληπτών, 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική τους κατάσταση και εφόσον παρίσταται ανάγκη το δικαίωμα των 
δανειοληπτών να απευθυνθούν σε σύμβουλο αφερεγγυότητας.  

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης πιστωτικής διευκόλυνσης από πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία εξαγοράς 
πιστώσεων σε αγοραστή δε θα επηρεάζεται το δικαίωμα του δανειολήπτη για υποβολή αίτησης για 
διακανονισμό αφερεγγυότητας, καθώς και το δικαίωμα του δανειολήπτη ή άλλου προσώπου για διορισμό 
εξεταστή. 

3. Ο διαχειριστής πιστωτικών διευκολύνσεων για την εκτέλεση δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης, η οποία 
εκδίδεται αναφορικά με σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης, λαμβάνει νομικές υπηρεσίες από δικηγόρο ο 
οποίος ασκεί το επάγγελμα ή από εταιρεία δικηγόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικηγόρων 
Νόμου.  

4. Το δικαίωμα του δανειολήπτη να απευθύνεται στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για σκοπούς υποβολής 
παραπόνου ή/και για διορισμό διαμεσολαβητή για σκοπούς αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων.   

5. Πρόσωπα που αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις πριν από την πρώτη ανακοίνωση/κοινοποίηση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δανειοληπτών, εγγυητών ή παρόχων εξασφαλίσεων θα 
προβαίνουν στην προβλεπόμενη από τον  Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ενημέρωση. 

 Συναφώς, στη βάση των κειμένων όπως αυτά έχουν τελικά αναθεωρηθεί, ο πρόεδρος και τα μέλη της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν 
τους, αποφάσισαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια 
του σώματος. 

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα 
νομοσχέδια «Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 
Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Σωτήρης Ιωάννου 

 Χρύσης Παντελίδης  Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Χρίστος Χριστοφίδης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε τα υπό αναφορά 
νομοσχέδια, για τα οποία υποβλήθηκε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος στις 9 Δεκεμβρίου 2021, σε έντεκα 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 10ης Ιανουαρίου και 11ης Ιουλίου 2022. Στο πλαίσιο 
των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου 
Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, η Αναπλ. Έφορος Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ο Χρηματοοικονομικός 
Επίτροπος, εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων 
Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών 
Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και 
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Ποιότητας Ζωής, της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) και του 
Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της επανεξέτασης των νομοσχεδίων παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της 
επιτροπής κ. Χάρης Γεωργιάδης και Άριστος Δαμιανού.  

 Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση των εν λόγω νομοσχεδίων αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος 
κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2021 για σκοπούς επανεξέτασής τους από την αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή.  

 Όπως είναι γνωστό, σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί 
Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να δημιουργηθεί πλαίσιο 
αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων που να καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή 
τους, τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, προκειμένου να 
αξιολογούν την πιστοληπτική τους ικανότητα και να τους παρέχουν βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης. 

 Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε οι πληροφορίες που δύναται να παρέχονται από τον Διευθυντή 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
να παρέχονται εφεξής και σε νομικό πρόσωπο που είτε κατέχει πιστωτικές διευκολύνσεις είτε διαχειρίζεται 
πιστωτικές διευκολύνσεις, δυνάμει των διατάξεων του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για 
Συναφή Θέματα Νόμου. 

 Σημειώνεται ότι οι απόψεις των εμπλεκομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή 
περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεσή της. 

 Στο στάδιο της επανεξέτασης των νομοσχεδίων την επιτροπή απασχόλησαν επιπρόσθετα ζητήματα που 
αφορούν κυρίως στα ακόλουθα: 

1. Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για σκοπούς αδειοδότησης των διαχειριστών πιστωτικών 
διευκολύνσεων. 

2. Την είσπραξη ή ανάκτηση εξοφλητικών δόσεων από τον εγγυητή ή τον πάροχο εξασφάλισης εκ μέρους 
των διαχειριστών πιστωτικών διευκολύνσεων. 

3. Τη σχέση των διαχειριστών πιστωτικών διευκολύνσεων και των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων με τους 
δανειολήπτες, τους εγγυητές και τους παρόχους εξασφάλισης. 

4. Tην παροχή πρόσβασης στους διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων και στις εταιρείες εξαγοράς 
πιστώσεων στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ ή/και στη βάση δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας για τη λήψη στοιχείων που αφορούν σε δανειολήπτες, εγγυητές, παρόχους εξασφάλισης και 
συνδεδεμένα με τους δανειολήπτες πρόσωπα στο πλαίσιο διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων. 

5. Τη διαδικασία επιβολής προστίμων στην περίπτωση που φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή/και 
ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αποφανθούν υπέρ του εγγυητή στο πλαίσιο εξέτασης παραπόνου. 

 Στη βάση των πιο πάνω η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως μελετήσει τις εισηγήσεις της 
και καταθέσει ενώπιόν της αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων. 

 Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής αριθμό αναθεωρημένων κειμένων 
των νομοσχεδίων, με τελικά κατατεθειμένα κείμενα στις 8 Ιουλίου 2022, στα οποία ενσωματώθηκαν οι εισηγήσεις 
της επιτροπής που προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Για σκοπούς αδειοδότησης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου οι διαχειριστές πιστωτικών 
διευκολύνσεων εφαρμόζουν κατάλληλη πολιτική διακυβέρνησης και μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και 
διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων του δανειολήπτη, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του περί 
Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου όσο και του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου, καθώς 
και του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα Νόμου. Περαιτέρω, 
υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκείς, αποτελεσματικές και διαφανείς εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες 
διασφαλίζουν τη διαχείριση, χωρίς χρέωση, των καταγγελιών που υποβάλλονται από δανειολήπτες και 
την ενημέρωσή τους όσον αφορά το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εν λόγω καταγγελιών, καθώς και 
την καταγραφή των καταγγελιών και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους.  

2. Η εκ μέρους των διαχειριστών πιστωτικών διευκολύνσεων είσπραξη ή ανάκτηση εξοφλητικών δόσεων 
από τον εγγυητή ή τον πάροχο εξασφάλισης επιτρέπεται για σκοπούς εκτέλεσης δικαστικής ή διαιτητικής 
απόφασης αναφορικά με σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης ή κατόπιν εξασφάλισης της σύμφωνης 
γνώμης του εγγυητή ή του παρόχου εξασφάλισης. 

3. Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και οι διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων στις σχέσεις τους με τους 
εγγυητές και τους παρόχους εξασφάλισης ενεργούν καλόπιστα, δίκαια, επαγγελματικά και σε πλήρη 
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συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι οντότητες αυτές παρέχουν στους εγγυητές και τους 
παρόχους εξασφάλισης πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι παραπλανητικές, ασαφείς ή ψευδείς, σέβονται 
και προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία και την ιδιωτική τους ζωή και επικοινωνούν μαζί τους με τρόπο 
που δε συνιστά παρενόχληση, καταναγκασμό ή αθέμιτη επιρροή.   

4. Νομικό πρόσωπο το οποίο έχει αναθέσει τη διαχείριση πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή 
πιστωτικών διευκολύνσεων δύναται να παρέχει στον διαχειριστή, κατόπιν αιτήματός του, το αποτέλεσμα 
έρευνας σε σχέση με στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ ή/και στη βάση δεδομένων 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αφορούν εγγυητή, όταν αυτά απαιτούνται για τη 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων που του έχουν ανατεθεί. Σε αυτή την περίπτωση το νομικό πρόσωπο τηρεί 
κατάσταση και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες που παραχωρεί στον διαχειριστή, όπου 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι λόγοι για τους οποίους αιτιολογείται το αίτημα του διαχειριστή για 
απόκτηση των εν λόγω πληροφοριών. Για την εν λόγω κατάσταση το νομικό πρόσωπο προσκομίζει 
συγκεντρωτικά στοιχεία ανά εξαμηνία στον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή/και στον 
Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, οι οποίοι ενημερώνουν, σε ετήσια βάση, τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συνολικά συγκεντρωτικά στοιχεία των εν λόγω καταστάσεων. 

5. Για σκοπούς διερεύνησης παραπόνου από εγγυητή το οποίο υποβάλλεται σε φορέα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών ή/και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, το νομικό πρόσωπο που αγοράζει 
πιστωτικές διευκολύνσεις προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία στους εν λόγω φορείς σχετικά με τις 
πληροφορίες που παραχωρεί στον διαχειριστή και αφορούν στον εγγυητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

6. Σε περίπτωση εξέτασης παραπόνου, εάν ο φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή ο 
Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αποφανθεί υπέρ του εγγυητή, ενημερώνει σχετικά τον Διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή/και τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, 
αντίστοιχα, και, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, οι εν λόγω αρμόδιοι προβαίνουν στις απαραίτητες 
ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 Περαιτέρω, απαλείφθηκαν, στη βάση των εισηγήσεων της επιτροπής, οι σχετικές πρόνοιες που 
επέτρεπαν, στο πλαίσιο ανάληψης διαχείρισης πιστωτικής διευκόλυνσης, την πρόσβαση των διαχειριστών 
πιστωτικών διευκολύνσεων σε στοιχεία που αφορούν στον πάροχο εξασφάλισης, στο συνδεδεμένο με τον 
δανειολήπτη πρόσωπο και στον εγγυητή, τα οποία τηρούνται στη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ ή/και στη βάση 
δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  

 Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των νομοσχεδίων ο Υπουργός Οικονομικών, με τέσσερις επιστολές του 
που κατατέθηκαν στο διάστημα μεταξύ 21ης Ιουνίου και 11ης Ιουλίου 2022, ενημέρωσε την επιτροπή αναφορικά 
με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στα νομοσχέδια με σκοπό την εξασφάλιση ευρύτερης συναίνεσης και την 
προώθησή τους στην ολομέλεια του σώματος. Όπως ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρει, τα υπό αναφορά 
νομοσχέδια περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ορόσημο εφαρμογής τους 
την 31η Δεκεμβρίου 2021 και ως εκ τούτου περαιτέρω καθυστέρηση στην ψήφισή τους δυνατόν να επιφέρει 
αρνητικές επιπτώσεις ως προς την εκταμίευση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. Επιπροσθέτως, επισημαίνει ότι η εκτελεστική εξουσία, στο παρόν στάδιο, επεξεργάζεται σχετικά 
νομοσχέδια για τη θέσπιση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων 
χρηματοοικονομικών διαφορών.  

 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κατόπιν αιτήματος της επιτροπής, κατέθεσε σχετική επιστολή, 
ημερομηνίας 10 Μαΐου 2022, με την οποία ενημέρωσε την επιτροπή αναφορικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει 
τη λειτουργία εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και διαχειριστών πιστωτικών διευκολύνσεων σε άλλα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, η ΚΕΔΙΠΕΣ και ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ κατέθεσαν γραπτά υπομνήματα με τις 
θέσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των αναθεωρημένων κειμένων των νομοσχεδίων κατά τη 
συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  

 Εδώ να ξεκαθαρίσω ότι θα τηρηθεί αυστηρά σήμερα ο χρόνος, από τη θέση του ο κάθε βουλευτής, γιατί 
έχουμε πολλά ζητήματα.  Από τη θέση του ο κάθε βουλευτής ή βουλεύτρια θα πρέπει στα τρία λεπτά το μέγιστο 
να μπορέσει να κάνει την τοποθέτησή του.  Και μέγιστος χρόνος ανά κόμμα ξεκινώντας από το μεγαλύτερο είναι 
τα δεκαπέντε λεπτά και για τα μικρότερα από οκτώ.  Επίσης, θα κλείνει η λίστα από την αρχή.  Έτσι;  Για να μην 
έχουμε είκοσι, είκοσι πέντε ομιλητές για κάθε θέμα. 
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 Κύριε Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος σε αυτό το ζήτημα, σεβόμενος και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει στη 
συνέχεια για τις εκποιήσεις, άρα να μην επαναλαμβανόμαστε.  Όταν ήρθαν τα συγκεκριμένα νομοσχέδια στην 
επιτροπή Οικονομικών, είχαμε σταθμίσει δύο ακριβώς παράγοντες.  Ο πρώτος είναι η προστασία των εγγυητών, 
των δανειοληπτών, των συνδεδεμένων προσώπων και ο δεύτερος το ότι τα συγκεκριμένα νομοσχέδια αποτελούν 
προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας.  Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο και για μία ακόμη φορά 
δε μείναμε στη στείρα αντιπολίτευση, αλλά μαζί και με άλλους συναδέλφους στην επιτροπή, τον κ. Τρυφωνίδη 
και τον κ. Παπαδούρη, καταθέσαμε μία συγκεκριμένη τροπολογία, με σκοπό να παράξουμε πολιτική, και εν τέλει 
καταφέραμε μετά από αρκετές πιέσεις να πετύχουμε σημαντικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο.   

 Το πιο εύκολο για μας, κυρία Πρόεδρε, ήταν να πούμε από εκείνη την περίοδο ένα μεγάλο «όχι» απ’ αυτά 
που λέει συνήθως η Βουλή, να παριστάνουμε τους υπερασπιστές των δανειοληπτών, με κάποια κόμματα, 
κάποιους βουλευτές να περάσουν τα νομοσχέδια και να οδηγήσουμε τους συμπατριώτες μας σε πολύ χειρότερη 
θέση απ’ αυτή στην οποία βρίσκονται σήμερα.   

 Τι πετύχαμε με αυτούς τους αρκετούς μήνες καθυστέρησης αλλά έντονων πιέσεων;  Πλήρης απάλειψη 
των παρόχων εξασφάλισης και συνδεδεμένων προσώπων, προστασία εγγυητών απέναντι στις αυθαίρετες και 
καταχρηστικές λογικές των εταιρειών και προσθήκη αυτεπάγγελτων ποινών από τον διευθυντή του 
Κτηματολογίου σε όσες εταιρείες λειτουργήσουν καταχρηστικά.  Με αυτά διασφαλίζουμε αρκετά ζητήματα.  Σε 
καμιά περίπτωση όμως δε λύνουμε το πρόβλημα.  Αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει και θα λυθεί, μόνο όταν το 
κοινοβούλιο στην πλειοψηφία του αποφασίσει να σταματήσει να παριστάνει τον δικηγόρο των τραπεζών και 
ασχοληθεί ουσιαστικά και πραγματικά με το μείζον πρόβλημα που ονομάζεται «διαχείριση μη εξυπηρετούμενων 
δανείων». 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ.   

 Ο κ. Καυκαλιάς έχει τον λόγο. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Ωστόσο, κύριε Ιωάννου, με την ψήφιση αυτών των νομοσχεδίων αυτό που θα κάνει η Βουλή είναι να μην 
παριστάνει απλώς τον δικηγόρο των τραπεζών, αλλά και τον δικηγόρο των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και 
των εταιρειών διαχείρισης δανείων.   

 Το πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κυρία Πρόεδρε, είναι μεγάλο και συνεχίζει να πιέζει την 
πραγματική οικονομία του τόπου και τους δανειολήπτες.  Η πώληση των δανείων από τα ΑΠΙ και τις εταιρείες 
εξαγοράς πιστώσεων και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων δεν έλυσε το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, απλώς μείωσε τα μη εξυπηρετούμενα του τραπεζικού τομέα.  «Μύθος ότι υπάρχει δραστική μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων», αναφορά του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. «Δεν αντιμετωπίστηκε 
ορθολογιστικά το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων», επίσης αναφορά του Χρηματοοικονομικού 
Επιτρόπου.  Ούτως ή άλλως, υπάρχει πρόβλημα με το νομοθετικό πλαίσιο.  Ζήτημα και πρόβλημα υπάρχει και 
με την εφαρμογή από μέρους των ΑΠΙ της οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας περί διαχείρισης καθυστερήσεων, 
αλλά και του κώδικα συμπεριφοράς για τον χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.  
Πραγματικότητα η οποία επιβεβαιώνεται επί του εδάφους.  Και δυστυχώς, παρακολουθούμε την κυβέρνηση και 
την Κεντρική Τράπεζα απλώς να καταγράφουν το πρόβλημα και να αποδίδουν τις ευθύνες παρακάτω, στις 
τράπεζες, στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.  Την ίδια ώρα έχει στην πράξη αποδειχθεί ότι η διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων γίνεται 
ακόμη πιο επιθετική προς τους δανειολήπτες.   

 Επιπρόσθετα, οι δεσμεύσεις από την κυβέρνηση και την Κεντρική Τράπεζα για συνομολόγηση 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών, αλλά και ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου υπέρ των δανειοληπτών δεν 
έχουν υλοποιηθεί και εκ νέου, μέσα και από τη συζήτηση που είχαμε στην επιτροπή Οικονομικών γι’ αυτά τα 
ζητήματα, παραπέμπονται προς εξέταση σε βάθος χρόνου.  Σε εκκρεμότητα ακόμα ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο 
έχουμε θέσει και ζητήσαμε από τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ως την αρμόδια εποπτική αρχή, να ελέγξει 
τη διασύνδεση της σχέσης μετόχων, διευθυντών, διοικητικών συμβουλίων και συμφερόντων που εκπροσωπούν 
στελέχη των ΑΠΙ, των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, αλλά και εταιρειών διαχείρισης δανείων.  Και επί τούτου 
καμία απάντηση.   

 Τώρα στα νομοσχέδια.  Το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και των εταιρειών 
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διαχείρισης δανείων ρυθμίζεται με ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία πέρασε από τον Νιόβρη του 2021.  Ωστόσο, η 
κυβέρνηση με δική της ομολογία -και το τονίζω τούτο- με δική της ομολογία και παραδοχή έχει καταθέσει τα υπό 
αναφορά νομοσχέδια, προκρίνοντας δικές της θέσεις για τους διαχειριστές των δανείων, αντί όλων εκείνων που 
καθορίζονται στην ευρωπαϊκή Οδηγία, γιατί, όπως η ίδια δηλώνει, αν το έπραττε τούτο, αν εφάρμοζε δηλαδή την 
ευρωπαϊκή Οδηγία, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα δημιουργούνταν αναταράξεις στην εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς.  Τι μας ζητά η κυβέρνηση;  Μας ζητά με άλλα λόγια η κυβέρνηση να καλύψουμε τις 
υπάρχουσες συμφωνίες ανάθεσης των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων με τις 
εταιρείες διαχείρισης δανείων και μετά βλέπουμε!  Και, για να μην παρουσιάζω τις θέσεις σας με δικά μας λόγια, 
να διαβάσω αυτούσια την επιστολή που έχει αποστείλει η κυβέρνηση στο σχετικό ερώτημα, όταν υποβλήθηκε 
στην επιτροπή Οικονομικών.  Και λέει η κυβέρνηση:  «Υιοθέτηση του ορισμού της Οδηγίας, χωρίς να δοθεί η 
απαραίτητη περίοδος προσαρμογής στις απαιτήσεις της Οδηγίας, θα δημιουργήσει διατάραξη της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς, λαμβανομένου υπόψη ότι οι επιμέρους συμφωνίες ανάθεσης και τα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα περιλαμβάνουν τις λειτουργίες του διαχειριστή όπως προτείνονται με το νομοσχέδιο, όχι όπως 
καταγράφονται στην Οδηγία.  Πρόσθετα, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την ΚΕΔΙΠΕΣ, τυχόν άμεση υιοθέτηση του 
ορισμού της Οδηγίας θα συνεπάγεται αδυναμία αποτελεσματικού τρόπου διαχείρισης των περιουσιακών 
στοιχείων αυτής από τη διαχειρίστρια εταιρεία ένεκα των σχετικών δεσμεύσεων, γεγονός που θα επιφέρει 
σημαντικές ζημιές στην ΚΕΔΙΠΕΣ και κατ’ επέκταση θα επηρεάσει την ανάκτηση της κρατικής ενίσχυσης που 
δόθηκε.  Σε κάθε περίπτωση», συνεχίζει στην απαντητική της επιστολή η κυβέρνηση προς την επιτροπή, «η 
καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς της Οδηγίας στο ημεδαπό δίκαιο είναι η 30ή Δεκεμβρίου 2023.  Επομένως, 
τυχόν περιορισμοί που τίθενται από την Οδηγία θα υιοθετηθούν πλήρως εν ευθέτω χρόνω και σύμφωνα με τα 
χρονοδιαγράμματα που έχουν καθοριστεί».  Και καθορίζεται εδώ ότι μέχρι τις 9 του Γενάρη η κυβέρνηση θα 
επανέλθει να καταθέσει νομοσχέδια, για να ρυθμίσει το ίδιο ζήτημα.  Μας καλεί να ψηφίσουμε νομοσχέδια τον 
Ιούλη και να επανέλθουμε σε μερικούς μήνες, για να ρυθμίσουμε στη βάση της Οδηγίας αυτά τα ζητήματα.   

 Επιπλέον, κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά στην ουσία των νομοσχεδίων, υπάρχει πρόβλημα:  Έχουμε 
καταθέσει τις διαφωνίες μας, αλλά και συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες κινούνται στην κατεύθυνση του να 
ενισχύσουμε τα δικαιώματα και το πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών -και το τονίζω- όπως αυτά 
καθορίζονται στη σχετική Οδηγία που πέρασε τον Νιόβρη του 2021.  Προτείναμε μεταξύ άλλων τη συμμόρφωση 
αυτών των εταιρειών με την Οδηγία που αφορά στις καταχρηστικές ρήτρες, να ενισχυθεί το πλαίσιο για 
αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για τη διαχείριση των καταγγελιών, αλλά και για τα μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους, καθώς και για την ενίσχυση των προαπαιτούμενων κριτηρίων και 
εξασφαλίσεων και των ελέγχων προς αυτές τις εταιρείες. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Είναι φανερό το τι έχουμε μπροστά μας και το τι συμβαίνει.  Η κυβέρνηση, αγνοώντας συγκεκριμένη 
Οδηγία, έρχεται και μας προτείνει να κάνουμε μία ρύθμιση η οποία θα είναι εις βάρος των δανειοληπτών και μία 
ρύθμιση η οποία, όπως η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται, δεν είναι ευθυγραμμισμένη με την Οδηγία. 

 Ως ΑΚΕΛ θα καταψηφίσουμε τα συγκεκριμένα νομοσχέδια.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, ο κ. Παπαδούρης. 

 Εν τω μεταξύ, κύριε Σιζόπουλε, διορθώστε με, στη Σύσκεψη είπετέ μας για κάποιες τροπολογίες, θα 
κατατεθούν;  Προφορικές;  Θα τις επεξηγήσετε φαντάζομαι, έτσι;  Ωραία.   

 Κύριε Παπαδούρη, έχετε τον λόγο. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επί προσωπικού; 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κάτι που ανέφερε ο κ. Καυκαλιάς. 

 Επειδή συνήθως στο ΑΚΕΛ δεν παρακολουθούν ακριβώς το τι λέμε και θεωρούν ότι η θέση μας είναι ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αναφέρθηκε σε εσάς προσωπικά; 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Ναι. 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 
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 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Απολογούμαι. 

 Έχετε τον λόγο. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Επειδή λοιπόν στο ΑΚΕΛ δεν παρακολουθούν ακριβώς το τι λέμε τζιαι συνήθως θεωρούν ότι η θέση μας 
είναι εκείνη η οποία νομίζουν, αναφέρω ξανά το τι είπα.  Το πιο εύκολο για μας ήταν να πούμε από εκείνη την 
περίοδο ένα μεγάλο «όχι».  Δεν είπα στην τοποθέτησή μου ότι θα ψηφίσουμε υπέρ των νομοσχεδίων. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου. 

 Κύριε Παπαδούρη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Η συζήτηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2021.  Κατ’ εμάς, είναι ένα 
αρκετά επικίνδυνο νομοσχέδιο, το οποίο είχε όμως κάτι πολύ θετικό και το οποίο εξακολουθεί να το έχει αυτό το 
θετικό.  Το θετικό είναι η αδειοδότηση και η εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης δανείων.  Τι σημαίνει τώρα αυτό;  
Σημαίνει ότι σήμερα, για να μην εθελοτυφλεί κανένας στην αίθουσα ή να πει ότι δεν το ήξερε, οι εταιρείες 
διαχείρισης δανείων λειτουργούν ανεξέλεγκτα και δεν μπορεί να τους επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή.  Αυτό είναι 
το σημερινό καθεστώς.  Σήμερα πολλοί εγγυητές υφίστανται κατάχρηση, τα δεδομένα τους κυκλοφορούν 
ανεξέλεγκτα από πρώην υπαλλήλους του συνεργατισμού, του πρώην συνεργατισμού, το έχουμε υπόψη, αλλά 
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.  Αυτό το νομοσχέδιο, όσο επικίνδυνη και να ήταν η αρχική του μορφή, είχε και 
εξακολουθεί να έχει το θέμα αδειοδότησης και εποπτείας.  Αυτό στην πλευρά των θετικών. 

 Στην πλευρά των αρνητικών τώρα.  Έγινε η απόπειρα, παραβιάζοντας ευρωπαϊκή Οδηγία.  Και ευτυχώς 
που εβάλαμεν την τροπολογία τον Οκτώβρη και κάπου μπλοκάραμε την όλη διαδικασία.  Γιατί ήρθε η Οδηγία 
τον Νιόβρη του 2021 που αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τι μας έδειξε η Οδηγία;  Πολυσέλιδη Οδηγία, 
η οποία δεν αναφέρει το παραμικρό για το θέμα εγγυητών, παρόχων εξασφάλισης ή συνδεδεμένων προσώπων.  
Το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται υπερέβη εαυτόν και αποφάσισε, όταν ετοίμαζε το Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, ακολουθώντας απλώς την προτροπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρούμε τρόπους να 
μειώσουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και βρήκε αυτή τη σολομωνική να αρχίσουμε να επεμβαίνουμε στους 
εγγυητές, στους παρόχους εξασφάλισης, στα συνδεδεμένα πρόσωπα.  Ευτυχώς, λέω, καταθέσαμε την 
τροπολογία σε συνεργασία με το ΕΛΑΜ και τη ΔΗΠΑ -και με τη στήριξη και από την ΕΔΕΚ, μπορώ να πω, γιατί 
μπορεί να μην είχε την ευκαιρία ο κ. Μυριάνθους να υπογράψει, αλλά τη στήριξή του την είχαμε από την πρώτη 
μέρα- και ξεκίνησε μια νέα μακροχρόνια συζήτηση.  Πήρε δέκα μήνες.  Τι έγινε τελικά σε αυτούς τους δέκα μήνες;  
Καταλήξαμε στο ότι το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με την αφαίρεση των παρόχων εξασφάλισης, των 
συνδεδεμένων προσώπων και των εγγυητών από το θέμα πρόσβασης στο «Άρτεμις» και στο Κτηματολόγιο, 
στην περιουσία δηλαδή αυτών των ομάδων, από τις εταιρείες διαχείρισης, κάτι που θα ήταν εντελώς τραγικό και 
παράλογο.  Γιατί -να θυμίσω για ακόμα μια φορά- οι εταιρείες διαχείρισης δεν είναι ιδιοκτήτριες των δανείων.  
Κάποια πλεονεκτήματα έχουν οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, οι οποίες, ως ιδιοκτήτριες, 
μπορούν να επικαλούνται αυτά τα πλεονεκτήματα, όχι όμως οι εταιρείες διαχείρισης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε, παρακαλώ. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Φτάσαμε στο σημείο όπου έγινε αποδεκτή η τροπολογία, έγινε ενσωμάτωση στο σημερινό κείμενο.  
Ταυτόχρονα, το πήραμε ακόμα ένα βήμα πιο κάτω, συνδυάσαμε την οποιαδήποτε πιθανή κατάχρηση με ποινή, 
η οποία ποινή είναι άμεση ποινή.  Επιβάλλεται από τον διευθυντή του Κτηματολογίου, αφορά δύο χρόνια 
στέρησης άδειας και πρόστιμο μέχρι €250.000, εκεί που θα εντοπιστεί από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο ή 
από δειγματολογικό έλεγχο του διευθυντή του Κτηματολογίου ότι έγινε παραβίαση στα προσωπικά δεδομένα 
ατόμου, ενώ δεν έπρεπε να προχωρήσουν με την παροχή αυτών των στοιχείων.   

 Απλώς, θα το κλείσω λέγοντας το εξής, γιατί θα ακολουθήσει και συζήτηση για την αναστολή των 
πλειστηριασμών:  Ό,τι ακούσαμε τον Σεπτέμβριο του 2021 σε ό,τι αφορούσε αυτό το σχέδιο το ακούμε και 
σήμερα, όσον αφορά το θέμα της πιθανής αναστολής πλειστηριασμών.  Δηλαδή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πρέπει να ολοκληρώσετε όμως, είσαστε ήδη… 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Σε τριάντα δευτερόλεπτα, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Δηλαδή θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στον χρηματοοικονομικό τομέα.  Το καινούριο φρούτο που ακούμε 
τώρα, ότι θα δημιουργήσουμε αρνητικές προϋποθέσεις, για να μην υλοποιηθεί το ενοίκιο έναντι δόσης, αυτό το 
σχέδιο που όλο περιμένουμε και δεν το βλέπουμε…  Και τελικά όλες αυτές οι απειλές κατά τη συζήτηση των δέκα 
μηνών καταρρίφθηκαν όλες και τελικά οδηγηθήκαμε σε αυτό το νομοσχέδιο.  Το οποίο νομοσχέδιο -να το πω 
ξεκάθαρα, δε θέλω να εθελοτυφλώ- έχει θετικά στοιχεία, είχε αρνητικά τα οποία αφαιρέθηκαν και εμείς στο σημείο 
που βρίσκεται σήμερα θα το υπερψηφίσουμε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Σιζόπουλος. 

 Ήδη να πούμε, κύριε Σιζόπουλε, ότι έχουν κυκλοφορήσει οι προφορικές τροπολογίες, για να μπορέσουν 
να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι.  Τις έχετε όλοι και όλες ενώπιόν σας και θα τις επεξηγήσει τώρα ο κ. 
Σιζόπουλος.  Σας ακούμε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Αρχίζοντας, θα ήθελα από την αρχή να τονίσω πως θεωρώ ότι κανένας μέσα στις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες που διέρχεται η πατρίδα μας δε θα προσπαθήσει να αποστερήσει την εκταμίευση των €85 εκατομ. 
από το κυπριακό κράτος από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Όμως, την ίδια στιγμή θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην προσπάθειά μας αυτή δεν πρέπει με κανένα τρόπο 
να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την αυθαιρεσία των τραπεζιτών σε βάρος των πολιτών, των δανειοληπτών 
και των εγγυητών, που δυστυχώς έχει μεγιστοποιηθεί ως αποτέλεσμα όχι απλώς και μόνο της συνέργειας της 
κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς και της πλειοψηφίας της Βουλής, μέσα από τα προνόμια ή καλύτερα τα 
υπερπρονόμια τα οποία παραχωρήθηκαν στους τραπεζίτες.   

 Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, από την πρώτη στιγμή καταβάλαμε σημαντικές προσπάθειες να βελτιώσουμε 
αυτή την κατάσταση προς όφελος όχι των στρατηγικών κακοπληρωτών, όπως θέλουν να λέγονται, αλλά κυρίως 
όλων αυτών των συμπατριωτών μας που επλήγησαν από την οικονομική κρίση του 2012-2013 και όσων 
επακολούθησαν.  Δυστυχώς, αρκετές από τις προτάσεις μας, που θα μπορούσαν να ήταν ιδιαίτερα θετικές εις 
το να αντιμετωπιστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να γίνει σωστή αναδιάρθρωσή τους, έτσι ώστε να 
υπάρχει σημαντική μείωση, δεν έχουν εισακουστεί.  Γι’ αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα κάποιες από τις 
προτάσεις αυτές οι οποίες ήδη έγιναν αποδεκτές στο παρελθόν και δεν υιοθετήθηκαν να τις επαναφέρουμε μ’ 
αυτή την ευκαιρία.  Γι’ αυτό ακριβώς και καταθέτουμε τις τρεις προφορικές τροπολογίες και ζητούμε από το σώμα 
ακριβώς να τις στηρίξει. 

 Η πρώτη από τις τροπολογίες αυτές αφορά ακριβώς ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με οποιαδήποτε 
μορφή θα πρέπει να θέτουν ΜΕΜΟ στην περιουσία του δανειολήπτη ή του εγγυητή μόνο στην ακίνητη περιουσία 
αντίστοιχης αξίας με το ποσό που οφείλουν είτε ο ένας είτε ο άλλος στο τραπεζικό ίδρυμα και όχι στο σύνολο της 
περιουσίας.  Έχουμε περιπτώσεις όπου το ποσό μπορεί να είναι είκοσι, να είναι τριάντα, να είναι σαράντα 
χιλιάδες ευρώ και μπαίνει ΜΕΜΟ στην περιουσία αξίας, αν όχι εκατομμυρίων, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.  Αυτό 
το πράγμα δημιουργεί τεράστια προβλήματα όσον αφορά την επιχειρηματική, και όχι, μόνο δραστηριότητα του 
συγκεκριμένου δανειολήπτη ή του εγγυητή, που θεωρούμε ότι είναι άδικο. 

 Η δεύτερη ήταν πρόταση την οποία καταθέσαμε μαζί με το Δημοκρατικό Κόμμα στο Πλαίσιο 
Αφερεγγυότητας τον Απρίλιο του 2015, έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση, καταθέσαμε την πρόταση στη Βουλή 
από τον Μάιο του 2015, αλλά μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί.  Είναι πρόταση, σε περίπτωση όπου 
το ίδρυμα προσφύγει στους εγγυητές, να μην επιλέγει έναν εγγυητή και να τον οδηγεί στην πτώχευση, αλλά το 
ποσό να κατανέμεται εξίσου στους εγγυητές.  Αν υπάρχει εγγυητής ο οποίος δε βρίσκεται εν ζωή ή ενδεχομένως 
βρίσκεται σε πτώχευση, το ποσό το δικό του να το απορροφά η τράπεζα ως ζημιά.  Και αυτό γιατί -θα το 
τονίσουμε ακόμα μία φορά- ένας πολύ μεγάλος αριθμός εγγυητών έπρεπε να είχαν απαλλαγεί από τις εγγυήσεις 
τους, όταν με το κούρεμα του 2013 το ποσό του κουρέματος δεν ήταν €5,8 δις, όπως ήταν η αρχική πρόταση, 
αλλά σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν €9,4 δις, γιατί ακριβώς συμπεριλήφθηκε και η 
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αφερεγγυότητα των εγγυητών, άρα έπρεπε να είχαν απαλλαγεί. 

 Και η τρίτη είναι η διαγραφή της παραγράφου 1(α) του άρθρου 19 του νομοσχεδίου όπως έχει κατατεθεί, 
γιατί η υιοθέτηση αυτής της παραγράφου στην ουσία καταργεί την παράγραφο (α)1, (α)(i) του άρθρου 20 του 
ιδίου νομοσχεδίου, που αφορά τη δυνατότητα του δανειολήπτη να εξαγοράσει το δάνειό του.  Άρα λοιπόν, εάν 
υιοθετηθεί όπως είναι, το ένα αναιρεί το άλλο.  Εάν όντως πραγματικά θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον 
δανειολήπτη να εξαγοράσει το δάνειό του, προτού πάει σε εκποίηση, να του δώσουμε αυτή τη δυνατότητα και 
όχι το ένα να αναιρεί το άλλο.  Γι’ αυτό από την πλευρά της ΕΔΕΚ η τελική μας θέση θα εξαρτηθεί από την 
τοποθέτηση της πλειοψηφίας του σώματος απέναντι στις προφορικές μας τροπολογίες.   

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σιζόπουλε. 

 Ο κ. Τρυφωνίδης. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Τα δυο νομοσχέδια που έχουμε ενώπιόν μας αφορούν τη δημιουργία πλαισίου αδειοδότησης και 
εποπτείας υπό την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων και 
ταυτόχρονα καθιστούν δυνατή την πρόσβαση αυτών των εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα, στο σύστημα 
«Άρτεμις» και στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου των δανειοληπτών που βρίσκονται υπό διαχείρισή τους, 
ούτως ώστε να μπορούν να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα και να τους παρέχουν βιώσιμες 
αναδιαρθρώσεις.   

 Διάβασα τον σκοπό του νομοσχεδίου, γιατί -θα το πω από την αρχή, να μη νομίσουν κάποιοι ότι θα 
παρεκκλίνουν απ’ αυτό τον σκοπό- ο σκοπός είναι να βοηθηθούν οι δανειολήπτες να κάνουν βιώσιμες 
αναδιαρθρώσεις και να μην πάμε σε εκποιήσεις.  Γι’ αυτό υπενθυμίζω σ’ αυτούς που θα χειριστούν και θα 
υλοποιήσουν αυτά τα δύο νομοσχέδια τον σκοπό του νομοσχεδίου, τον υπενθυμίζω και στην κυβέρνηση και την 
Κεντρική Τράπεζα, που θα πρέπει να έχουν εποπτεία για υλοποίηση αυτού του σκοπού. 

 Είναι γεγονός ότι σήμερα οι εταιρείες διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων λειτουργούν χωρίς να 
εποπτεύονται και να ελέγχονται, οπόταν είναι πολύ σημαντικό ότι με την ψήφιση των νομοσχεδίων θα 
διευρυνθούν οι εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας και στις εταιρείες αυτές και από τώρα και στο εξής θα τις 
εποπτεύει και θα έχει τη δυνατότητα να αναστείλει ή και να ανακαλέσει την άδεια διαχείρισής τους.  Σημειώνουμε 
θετικά αυτή την πρόνοια της νομοθεσίας, όμως την ίδια ώρα δηλώνομε ότι θα παρακολουθούμε και θα ελέγχομε 
την εφαρμογή της νομοθεσίας, αν ψηφιστεί, και τις ενέργειες στις οποίες θα προβαίνει η Κεντρική Τράπεζα 
ασκώντας τις εξουσίες που θα αποκτήσει, διότι τον τελευταίο καιρό ακούγονται πολλά για τις εταιρείες αυτές και 
θα αναφέρω πιο κάτω τι εννοώ.  

 Επιπλέον, η ψήφιση των νομοσχεδίων αυτών αποτελεί προϋπόθεση στο Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας που αφορά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και μάλιστα είναι το τελευταίο προαπαιτούμενο 
πριν την εκταμίευση της πρώτης δόσης των €85 εκατομ.  Οπόταν, η μη έγκριση των νομοσχεδίων ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο την καταβολή του συνόλου ή μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς μέσα από απόφαση των 
θεσμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Όμως, εμείς έχουμε εκφράσει σε πολλές συνεδρίες της επιτροπής Οικονομικών -οκτώ μήνες είχε διαρκέσει 
η συζήτηση- τις σοβαρότατες επιφυλάξεις μας για την παραχώρηση του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα 
αυτά για ενδεχόμενες καταχρήσεις και μη σωστή διαχείριση του δικαιώματος που θα αποκτήσουν οι εταιρείες 
αυτές, δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία φθάνουν κοντά μας από εκατοντάδες συμπολίτες μας και 
αφορούν στις εταιρείες και τα ταμεία που διαχειρίζονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια.  Αναφέρω ενδεικτικά θέματα 
κακοδιαχείρισης, θέματα προνομιακής μεταχείρισης δανειοληπτών, αλλά και κάποιων τρίτων οι οποίοι 
συνδέονται με διάφορους τρόπους με τα ταμεία αυτά, θέματα μη συμμόρφωσης με τον κώδικα συμπεριφοράς 
για τον χειρισμό δανειοληπτών, επιλεκτική και μη ίση αντιμετώπιση των δανειοληπτών για θέματα όπως ποια 
είναι τα κριτήρια διαγραφής ποσού δανείου στα πλαίσια αναδιάρθρωσης, ποια είναι η πολιτική που ακολουθείται 
ως προς τον χρόνο απάντησης προς τους δανειολήπτες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με τόκους και 
υπερχρεώσεις, και ποια είναι η πολιτική που ακολουθείται με τα ποσοστά της μετέπειτα πώλησης των δανείων 
αυτών. 

 Περιττό να σας αναφέρω -το γνωρίζετε- ότι ένα δάνειο π.χ. των διακοσίων χιλιάδων ευρώ μπορεί να 
αγοράστηκε στο ένα πέμπτο, ένα έκτο της τιμής.  Στη συνέχεια οι εταιρείες αυτές απαιτούν το όλον και, 
απαιτώντας το όλο ποσό των διακοσίων χιλιάδων, έρχονται τεχνηέντως και μειώνουν την αξία του ενυπόθηκου 
δανείου του δανειολήπτη πάλι στο ένα τέταρτο και στο ένα πέμπτο, με αποτέλεσμα να παίρνουν και το σπίτι, 
παίρνουν και τα οικόπεδα και μένει και ένα τεράστιο ποσό, που λέει και ο φίλος μου ο Ζαχαρίας 
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«πουπανωπροίτζιν», για να πκιερώσουν ο δανειολήπτης και οι εγγυητές.  Όλα αυτά θα πρέπει η Κεντρική 
Τράπεζα, που τους δίνουμε τα εργαλεία, και να τα ελέγξει και να τα ρυθμίσει ισότιμα υπέρ των δανειοληπτών.   

 Για τους λόγους αυτούς είχαμε καταθέσει τροπολογία με τους συναδέλφους που έχουν μιλήσει 
προηγουμένως η οποία είχε σκοπό να περιορίσει τις καταχρήσεις του δικαιώματος που θα παρέχει η νομοθεσία 
σε αυτές τις εταιρείες πιστωτικών διευκολύνσεων σε βάρος των δανειοληπτών και των συνδεδεμένων 
προσώπων, των εγγυητών και των παρόχων εξασφάλισης.  Στην ουσία η τροπολογία μας είχε σκοπό να 
προστατεύσει τους πιο πάνω από ενδεχόμενη καταστρατήγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. 

 Φαίνεται και αποδείχτηκε ότι η επιμονή μας στην τροπολογία οδήγησε το Υπουργείο Οικονομικών στην 
κατάθεση αναθεωρημένων κειμένων, στα οποία έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα πρόσβασης για τα συνδεδεμένα 
πρόσωπα και για τους παρόχους εξασφάλισης.  Εμείς επιμέναμε μέχρι την τελευταία στιγμή να αφαιρεθεί η 
πρόσβαση και για τους εγγυητές, αφού στην Κύπρο ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας είναι εγγυητές 
σε δάνεια πολλών άλλων προσώπων, φυσικών και νομικών. 

 Τελικά, το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε εν μέρει με την τροπολογία μας και πρότεινε ως λύση οι 
εταιρείες διαχείρισης να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε, παρακαλώ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 …στα δεδομένα των εγγυητών, άμεση πρόσβαση, αλλά να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση μόνο 
μέσω των εταιρειών εξαγοράς, οι οποίες είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των δανείων και έχουν ιδιοκτησιακό καθεστώς 
σ’ ένα δάνειο.  Επίσης, ως μία επιπλέον ασφαλιστική δικλίδα, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα μπορεί να 
ασκεί έλεγχο στις περιπτώσεις αυτές και να διαβεβαιώνει ότι ορθά ζητήθηκε το δικαίωμα πρόσβασης.  Και αυτά 
τα σημεία έχουν τελικά ενσωματωθεί στο τελευταίο κείμενο που έχουμε ενώπιόν μας, γεγονός που σημειώνουμε 
με ικανοποίηση.  Από αυτό το βήμα να χαιρετίσω τις τοποθετήσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου που 
’χουν βοηθήσει πάρα πολλά στη διαμόρφωση του τελικού νομοσχεδίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω επιγραμματικά θέματα τα οποία θέσαμε ενώπιον της επιτροπής 
και θα βοηθήσουν στο να ρυθμιστεί όσο περισσότερο δυνατόν το δίχτυ προστασίας προς τους δανειολήπτες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μπορείτε να τα καταθέσετε και ολοκληρώστε, παρακαλώ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Η προώθηση νομοθετικού πλαισίου για άμεση εκδίκαση των υποθέσεων.  Στην περίπτωση εκποίησης 
ακινήτου να λαμβάνεται υπόψη η χρονολογική εκτίμηση του Κτηματολογίου και όχι η χαμηλότερη αξία.  Οι 
δεσμευτικές αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και, τελευταία, η ευρωπαϊκή Οδηγία που αναμένομε 
να υλοποιήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση άμεσα με το να την ενσωματώσει στο κυπριακό δίκαιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. 

 Μπορούσαμε και εμείς να είμαστε αρνητικοί, όμως φερόμαστε υπεύθυνα, αγωνιστήκαμε με άλλους 
συναδέλφους και κάναμε σωρεία αλλαγών και θετικών τροποποιήσεων προς όφελος των δανειοληπτών και των 
εγγυητών.  Την ίδια ώρα, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, φερόμαστε υπεύθυνα, θα 
βοηθήσομε να ψηφιστούν τα νομοσχέδια και θα δούμε και στο μέλλον για άλλες αλλαγές… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 …για να αποφύγουμε τις δύσκολες ατραπούς για την Κυπριακή Δημοκρατία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Γι’ αυτό θα ψηφίσομε τα δύο νομοσχέδια, κυρία Πρόεδρε.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Τον λόγο έχει τώρα…  Να μας βοηθήσει, για να μην έχουμε δύο ομιλητές… 

 Θέλετε και εσείς, κύριε Μυριάνθους, σωστά;   

 Να σας δώσω τώρα τον λόγο ή καλύτερα, για να μη μιλήσουν δύο από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, να 
σας ακούσουμε τώρα, κύριε Κουλλά, αν έχετε την καλοσύνη;  Ωραία, να δώσουμε τον λόγο στον κ. Κουλλά.  Στη 
συνέχεια ο κ. Μυριάνθους.  Θα μιλήσει και ο κ. Γεωργιάδης, έτσι; 

 Κύριε Κουλλά, έχετε τον λόγο. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Παρότι αυτό το νομοσχέδιο έγινε θρίλερ, για εμάς είναι πολύ απλό.  Ούτε θα μειώσει δραστικά από μόνο 
του τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ούτε θα τα αυξήσει ούτε θα δημιουργήσει κάποια ζημιά τεράστια σε κάποιους.  
Ρυθμίζει, όπως λέχθηκε, τους διαχειριστές -και σε αυτό συμφωνούσαν όλοι εξαρχής- και υπάρχει πρόσβαση σε 
πληροφόρηση.  Δεν αλλάζουν οι συμβατικές σχέσεις.  Ο δανειολήπτης θα παραμείνει δανειολήπτης, το πιστωτικό 
ίδρυμα, η αγορά εξαγορά, ο ιδιοκτήτης του δανείου θα παραμείνει ιδιοκτήτης, ο εγγυητής εγγυητής, η σύζυγος 
κάποιου σύζυγος κάποιου κ.ο.κ.  Δε μεταβάλλεται τίποτε επί της ουσίας για τη δανειακή σύμβαση του 
οποιουδήποτε.  Ό,τι πρόσβαση σε πληροφόρηση έχουν οι τράπεζες, την ίδια να έχουν και αυτοί οι οποίοι 
αγοράζουν τα δάνεια, έστω αν είχαμε μια έγνοια παραπάνω για τους διαχειριστές.  

 Κάναμε αλλαγές για τους παρόχους εξασφάλισης, για τα συνδεδεμένα πρόσωπα, θα έλεγα προς τη σωστή 
κατεύθυνση.  Έχουν καθησυχαστεί, θα έλεγα, οι ανησυχίες και, ναι, καταλήξαμε οι τράπεζες να έχουν παραπάνω 
δικαιώματα από τους άλλους.  Το σημειώνω απλώς γι’ αυτούς οι οποίοι συνήθως βάλλουν τις τράπεζες.  Απλώς 
το σημειώνω.  Δεν πειράζει, φαίνεται ότι θα είναι εντάξει τελικά το νομοσχέδιο. 

 Τον συνεργάσιμο δανειολήπτη που προσπαθεί να βρει λύση στο πρόβλημά του συμφέρει τον να πάει ο 
ίδιος να αποκαλύψει όλα τα στοιχεία, γιατί ίσως καταφέρει να πάρει μια καλύτερη συμφωνία.  Αυτό το νομοσχέδιο 
απαιτήθηκε, επειδή εντοπίστηκαν περιπτώσεις στρατηγικών κακοπληρωτών που είχαν περιουσιακά στοιχεία, 
που είχαν καταθέσεις κάπου αλλού και δεν τα αποκαλύπτουν και επομένως τελικά τι γίνεται;  Τι γίνεται;  Πέστε 
ότι βάζαμε και άλλους περιορισμούς.  Μάλλον εγώ θα έλεγα ας απαγορεύσουμε πλήρως την πρόσβαση σε 
πληροφόρηση.  Θα εξαφανιστούν τα δάνεια τα προβληματικά;  Θα μείνουν εκεί.  Θα τους λένε «αν δε μας φέρετε 
τα στοιχεία, δε σας κάνουμε καμιά αναδιάρθρωση, εννά σας κάμουμεν εκποίηση, εννά κάμουμεν το ένα και το 
άλλο».  Δε θα τους πουν «α, επειδή τώρα δεν ξέρω ποια είναι τα στοιχεία σας, θα το ξοφλήσετε με το 20% του 
δανείου».   

 Αυτή είναι η πραγματικότητα και μάλιστα οι δανειολήπτες οι οποίοι θέλουν να βρουν λύση στο πρόβλημά 
τους και μάλιστα δεν έχουν πράγματι καλές εγγυήσεις, καλούς εγγυητές ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, αυτοί, 
άμαν το αποκαλύψουν, εννά πάρουν και την καλύτερη προσφορά για εξόφληση εφάπαξ ή για αναδιάρθρωση 
του δανείου τους.  Αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί συνάδελφοι, και αυτό το θέμα, που για εμάς είναι τόσο 
απλό και ξεκάθαρο, μάλλον είναι τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που δε συμφέρει.  Μάλλον, δε λέω ότι δεν 
μπορεί να έχει και κάποια εξαίρεση.   

 Έχει σταματήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν είναι €85 εκατομ., είναι €1.200 εκατομ., γιατί δεν μπορείς 
να προχωρήσεις παρακάτω, αν πρώτα δεν πάρεις την πρώτη δόση.  Και επί αυτού είμαστε πολύ έντονοι, γιατί 
το Ταμείο Ανάκαμψης για εμάς είναι κάτι ιερό.  Μαζί με άλλους σχεδιασμούς και άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια θα 
μεταμορφώσουν τη χώρα μας.  Και δεν μπορεί να τιμωρούμε όλους τους πολίτες, δήθεν για να προστατεύουμε 
κάποιους.  Τα €85 εκατομ. ή τα €1.200 εκατομ. ανήκουν σε όλο τον κυπριακό λαό, στον κάθε πολίτη αυτού του 
τόπου και επί αυτού κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, γιατί, αν για όλα αυτά τα απλά θα δημιουργούμε τόσες 
καθυστερήσεις και στη συνέχεια, δεν είναι τίποτε άλλο, λέω, από το να τιμωρούμε ολόκληρη την οικονομία και 
όλους τους πολίτες μαζί.   

 Τελειώνω, αν και μάλλον αυτό θα χρειαστεί να το αναπτύξω περισσότερο, πως, όταν λέμε «κόσμος», όταν 
λέμε «τραπεζικό σύστημα», δε σημαίνει μόνο τους δανειολήπτες.  Και μάλιστα δεν έχει μόνο προβληματικούς 
δανειολήπτες.  Υπάρχουν οι καταθέτες και είναι η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτού του τόπου.  Πεντακόσιες 
χιλιάδες κόσμος.  Και επί αυτών δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε πως είναι νούμερο ένα προτεραιότητα 
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και θα τους προστατεύουμε, όσο και ό,τι χρειαστεί.  Και υπάρχουν και οι συνεπείς δανειολήπτες, που είναι η 
πλειοψηφία.  Είναι η πλειοψηφία οι συνεπείς δανειολήπτες. 

 Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι.   

 Είναι η πλειοψηφία και αυτοί υπόκεινται κόστος, λόγω του ότι υπάρχουν προβληματικά δάνεια, και πρέπει 
και αυτούς να τους σκεφτόμαστε, για να μην τους αυξήσουμε τουλάχιστον το κόστος που υπόκεινται είτε με 
αυξημένα επιτόκια είτε με αυξημένες χρεώσεις.   

 Και υπάρχουν -και αποχωρώ από το βήμα- και όλα τα νέα ζευγάρια.  Ο νέος που θέλει να ανοίξει μια 
επιχείρηση, το νέο ζευγάρι που θέλει να κάνει μια κατοικία, που όσο δυσκολεύουμε συνεχώς τα πράγματα, ε, δε 
θα μπορεί να δανειστεί κανένας εκτός από τους πολύ πλούσιους.  Και αυτούς θέλουμε να τους προστατεύσουμε.  
Και βεβαίως μέσα από κοινωνική πολιτική με τα Σχέδια «Εστία», «Οικία», το «Mortgage to Rent», «Ενοίκιο 
Έναντι Δόσης» και ό,τι άλλο χρειαστεί από το κράτος ως κοινωνική πολιτική, για να μη μείνει κανένας άστεγος, 
το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε στοχευμένα, με σχέδια από το κράτος.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, συνάδελφε. 

 Ο κ. Μυριάνθους.   

 Σας ακούμε. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Βρισκόμαστε ξανά, θα έλεγα μετά από έναν χρόνο, διότι πέρσι, θυμάμαι, τον Απρίλιο, λίγο πριν τις εκλογές 
συζητούσαμε πάλι όλα αυτά τα θέματα περί μη εξυπηρετούμενων δανείων, περί εγγυητών, περί εκποιήσεων 
κ.λπ.   

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μας είπε;  «Κύριοι, προχωρήστε με αναδιαρθρώσεις, όχι με πωλήσεις, όχι με 
εκποιήσεις».  Δυστυχώς, ο ίδιος ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος στην περασμένη συνεδρία της επιτροπής 
Οικονομικών μάς είπε ξεκάθαρα «ξέρετε, το σύστημα δεν έχει αντιμετωπίσει ορθολογικά τη μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων».  Ουσιαστικά, έγιναν κάποιες λογιστικές αλχημείες και τα δάνεια που μας λένε ότι 
είναι μη εξυπηρετούμενα στην κατοχή των τραπεζών είναι 10% και την ίδια στιγμή στις εταιρείες εξαγοράς 
δανείων αυτά τα δάνεια παραμένουν μη εξυπηρετούμενα.   

 Ως εκ τούτου, οι λύσεις οι οποίες έπρεπε να είχαν δοθεί μέσα από νομοσχέδια και προτάσεις, που 
κατατέθηκαν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από εισηγήσεις τους ότι έπρεπε να ρυθμιστούν αυτά τα 
πράγματα, για να μας εκταμιεύσουν τα €1.200 εκατομ., ουσιαστικά δε φαίνεται ότι επιλύουν το πρόβλημα.  Ναι, 
είναι ένα νομοσχέδιο του οποίου από τον Σεπτέμβρη μέχρι τώρα του έχουμε αλλάξει ομολογουμένως τα φώτα 
και βελτιώθηκε, αλλά την ίδια στιγμή το πρόβλημα παραμένει.  Παραμένει, γιατί ακριβώς ο δανειολήπτης 
συνεχίζει να είναι έρμαιο στις ορέξεις των τραπεζών.   

 Και να πω ότι ως ΕΔΕΚ είχαμε επισημάνει σημαντικά ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ρυθμιστεί, 
ώστε πραγματικά να έχει ρόλο και λόγο ο δανειολήπτης σε οποιαδήποτε περίπτωση αφορούσε εξαγορά 
πιστώσεων.  Και συγκεκριμένα, ως ΕΔΕΚ είχαμε ζητήσει ότι θα έπρεπε να είχε ξεκαθαρίσει και η βάση, με ποια 
αξία καθορίζεται η εκποίηση του ακινήτου και κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα βάσει αυτής της αξίας να γίνει 
πρόταση από τον δανειολήπτη.  Την ίδια στιγμή είπαμε ότι δεν μπορεί ένας εγγυητής -αφού δεν καταφέραμε να 
απαλλάξουμε τους εγγυητές από όλη αυτή τη διαδικασία- δεν μπορεί ένας εγγυητής από μόνος του να δέχεται 
όλη αυτή την επιβάρυνση, γιατί τον επιλέγει αυτόν -και θα έλεγα κατά το δοκούν- το κάθε τραπεζικό ίδρυμα, 
χωρίς να έχει μπροστά του ζητήματα τα οποία να θεωρούνται δίκαια για την απαλλαγή κάποιων άλλων εγγυητών.  
Σίγουρα ο εγγυητής δε θα λέγαμε ότι είναι άμοιρος ευθυνών, από τη στιγμή που έχει υπογράψει τη σύμβαση να 
μπει ως εγγυητής, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορεί να είναι έρμαιο στο να επιλέγεται αυτός έναντι κάποιων άλλων, 
οι οποίοι πληρούν τα ίδια κριτήρια.   

 Το άλλο ζήτημα που είχαμε θέσει ήταν ότι επιτέλους οι αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου 
θα έπρεπε να ήταν δεσμευτικές για όλους.  Όχι οι αποφάσεις να είναι μόνο, για παράδειγμα, για την ΚΕΔΙΠΕΣ 
είτε για κάποιους άλλους, αλλά για τα τραπεζικά ιδρύματα να μην είναι δεσμευτικές.  Όλα αυτά τα ζητήματα 
δυστυχώς παραμένουν χωρίς οποιαδήποτε ρύθμιση και δυστυχώς η κυβέρνηση έχει φανεί και ασυνεπής στη 
δέσμευσή της από πέρσι ότι θα έκλειεν και το ζήτημα του ειδικού δικαστηρίου που θα εκδίκαζε αυτές τις διαφορές.  
Δυστυχώς, μας έφερε μια επιστολή ο Υπουργός Οικονομικών που μας λέει «ξέρετε, θα δούμε στο μέλλον και τη 
ρύθμιση αυτού του ζητήματος».  Ε, καλά, έχει από τον Σεπτέμβρη πέρσι αυτό το ζήτημα και πολλά άλλα, δεν 
μπορούσαν να ρυθμιστούν και παίρνουμε πάλι υποσχέσεις.  Να ψηφίσουμε μια νομοθεσία υπό τη δαμόκλειο 
σπάθη ότι θα χάσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης τα πρώτα €85 εκατομ. και να δούμε για τα υπόλοιπα; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. 

 Έχει αναφερθεί από τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες.  Αναλόγως του πώς θα 
ψηφιστούν ή όχι αυτές οι τροπολογίες, θα ψηφίσουμε ή θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. 

 Ο κ. Γεωργιάδης έχει τώρα τον λόγο. 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου) 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Ναι, ναι, θα είμαι, κυρία Ερωτοκρίτου.  Αντιλαμβάνομαι θέλετε να μιλήσετε τελευταία, δεν έχω κανένα 
πρόβλημα. 

 Άκουσα, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον εκλεκτό συνάδελφο του ΑΚΕΛ να μας εξηγεί 
ότι το κόμμα της αριστεράς θα καταψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο, επειδή δεν είναι πλήρως εναρμονισμένο με μία 
ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία δεν εισάχθηκε ακόμα στο κυπριακό δίκαιο, επειδή δεν ήρθε ακόμα η ώρα, δεν 
παρήλθε το χρονοδιάγραμμα της ενσωμάτωσής της.  Μια ευρωπαϊκή Οδηγία περίπλοκη, με πολλές πρόνοιες, 
με μεταβατικές διατάξεις.  Και αυτός είναι ο λόγος που το ΑΚΕΛ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο.   

 Εκ πρώτης όψεως, κυρία Πρόεδρε, κάποιος θα μπορούσε να πει και να χαιρετίσει το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ 
μετατράπηκε ξαφνικά σε ένα… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Φιλοευρωπαϊκό! 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 …απόλυτα, σε υπερβολικό βαθμό φιλοευρωπαϊκό κόμμα.  Να έχουν έγνοια εάν νομοθεσίες είναι συμβατές 
με ευρωπαϊκές Οδηγίες που ακόμα θα έρθουν!  

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Κατ’ ακρίβεια, δεν είναι μια φιλοευρωπαϊκή στροφή· είναι μια ένδειξη υποκρισίας.  Επειδή, τη στιγμή που 
υπάρχει επίκληση μιας ευρωπαϊκής Οδηγίας, καταψηφίζει το ΑΚΕΛ συγκεκριμένες ανά χώρα συστάσεις, 
καταψηφίζει το ίδιο το Σχέδιο Ανάκαμψης, το οποίο εγκρίθηκε από όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ακυρώνει 
την εκταμίευση όχι €85 εκατομ., που είναι η δόση που χάσαμε, ακυρώνει -όσοι θέλετε, κύριοι συνάδελφοι, 
μπορείτε να σηκώσετε τα χέρια να δώσετε τις εξηγήσεις σας- την είσπραξη €1 δις.  Αυτό είναι και κατά τα άλλα 
γίνεται επίκληση ευρωπαϊκών Οδηγιών, τις οποίες εν πάση περιπτώσει ευρωπαϊκές Οδηγίες σε λίγο, κυρία 
Πρόεδρε, όταν θα συζητούμε τις δικές τους προτάσεις νόμου για το ΦΠΑ, θα τις ξεχάσουν τελείως.  Εκείνες τις 
εν ισχύι ευρωπαϊκές Οδηγίες που ρυθμίζουν την ευρωπαϊκή φορολογία του ΦΠΑ, εκεί δε θα υπάρχουν Οδηγίες, 
θα τις έχουμε ξεχάσει.  Μου θυμίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΑΚΕΛ, το πώς είχατε διαχειριστεί πράγματι την 
οικονομία.   

 Αλλά θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τις λεγόμενες προφορικές τροπολογίες του κ. Σιζόπουλου.   

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Πρώτη φορά βλέπω να κατατίθενται τροπολογίες επί ενός νομοσχεδίου που αφορούν έναν εντελώς 
διαφορετικό νόμο.  Δεν έχουν καμία σχέση τα όσα προτείνει η ΕΔΕΚ με τα νομοσχέδια που έχουμε ενώπιόν μας.  
Δεν μπορώ, πώς να το περιγράψω, κυρία Πρόεδρε;  Είναι σαν να έχουμε ενώπιόν μας νομοθεσία περί της 
λειτουργίας των πανεπιστημίων και κάμνουμε εισηγήσεις για το πώς θα λειτουργήσουν τα δημοτικά σχολεία.  Δεν 
υπάρχει δυνατότητα να γίνει καν, επειδή δεν είναι καν τροπολογίες, κυρία Πρόεδρε.  Είπαμε προφορικές, κανένα 
πρόβλημα.  Δεν είναι τροπολογίες τούτα τα πράγματα, είναι μια περιγραφή.  Ποιο άρθρο τροποποιούμε;  Για να 
ψηφίσουμε τροπολογία, πρέπει να ξέρουμε ποιο άρθρο τροποποιούμε με τον προτεινόμενο τρόπο.  Δεν είναι 
τροπολογία, δεν μπορεί να τεθεί καν προς ψήφιση, θεωρώ, κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει καν δυνατότητα να γίνουν 
οι νομοτεχνικές ρυθμίσεις, επειδή πολύ απλά αφορούν άλλο νόμο! 
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 Κυρία Πρόεδρε,  

 Νομίζω πρέπει να είμαστε σοβαροί και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και δείχνει και τη διάθεση, 
την ετοιμότητα των πολιτικών δυνάμεων να διαχειριστούν τα δύσκολα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας.   

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πολύ. 

 Κύριε Στεφάνου, θέλετε τον λόγο.  

 Και εσείς, κύριε Χριστοφίδη, ή να μιλήσει ο γενικός γραμματέας; 

 Ωραία, να μιλήσει ο κ. Στεφάνου και να αφήσουμε μετά τελευταία ομιλήτρια την κ. Ερωτοκρίτου. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου) 

 Βεβαίως, οι αρχηγοί των κομμάτων, βεβαίως. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Εντάξει, όταν μιλούμε για ζητήματα που αφορούν στις τράπεζες και αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 
καθένας μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει.  Επειδή έκανα και πέντε χρόνια στην επιτροπή Οικονομικών, όταν ο κ. 
Γεωργιάδης ήταν Υπουργός Οικονομικών, μπορώ να αναφέρω άπειρες φορές, όταν η κυβέρνηση για ζητήματα 
που αφορούν στην εξυπηρέτηση των τραπεζών έρχεται με ταχύτητα φωτός και όταν υπάρχουν Οδηγίες που 
προστατεύουν τους καταναλωτές, προστατεύουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προστατεύουν τον κόσμο, περί 
άλλων τυρβάζει!   

 Άρα, τα περί υποκρισίας που λέει ο κ. Γεωργιάδης τα αντιστρέφω.  Η υποκρισία είναι στην κυβέρνηση του 
Συναγερμού, που πάντοτε χρησιμοποιεί τις Οδηγίες, για να περνά με έναν εκβιαστικό τρόπο πράγματα που 
θέλουν, ναι, οι τράπεζες και άλλα μεγάλα συμφέροντα σε βάρος της κοινωνίας. 

 Εμείς ρωτήσαμε κάτι το απλό.  Αυτή την Οδηγία, που όντως προσπαθεί να εξορθολογήσει μια διαδικασία 
που έχει να κάνει και με τις εκποιήσεις και με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που είναι όντως ένα σοβαρό 
πρόβλημα, γιατί τόσο καιρό η κυβέρνηση δεν τα έφερε;  Τις υποσχέσεις που έδωσε το 2014, όταν άλλαξε τότε ο 
νόμος για τις εκποιήσεις, γιατί δεν τις υλοποίησε η κυβέρνηση;  Το 2018, όταν ξαναήρθε η κυβέρνηση και η 
πλειοψηφία της Βουλής με τη διαφωνία του ΑΚΕΛ και άλλων κομμάτων αφαίρεσε και στοιχειώδη δικαιώματα των 
δανειοληπτών, τι έλεγε τότε η κυβέρνηση διά στόματος του κ. Γεωργιάδη, του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και μιας 
σειράς από άλλους;  Ότι θα φέρουμε προγράμματα, για να προστατεύσουμε τους δανειολήπτες.  Και ξέρετε τι 
έγινε;  Τίποτα δεν έγινε για τους δανειολήπτες στην πραγματικότητα.   

 Αυτό που έγινε, ήρθαν οι τράπεζες και δημιουργήσαν εταιρείες αγοράς πιστώσεων και διαχείρισης 
πιστώσεων.  Είναι κάτι που κάποια στιγμή θα πρέπει να το ελέγξουμε, ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και 
τι κάνουν αυτές οι εταιρείες, που θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να το έκανε.  Μεταφέρουν τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια στις εταιρείες, οι οποίες δηλώνουν ότι δε δεσμεύονται από τίποτα και από καμιά διαδικασία, ναι, και 
επιτίθενται στους δανειολήπτες και οι τράπεζες δηλώνουν «ξέρετε, έχουμε καθαρίσει τα δικά μας τα 
χαρτοφυλάκια».  Μπορεί να καθαρίζουν τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων όμως είναι στην κοινωνία και στην οικονομία.  Και δεν είδαμε καμιά συγκίνηση και καμιά ευαισθησία από 
μέρους της κυβέρνησης, για να διορθώσει τα πράγματα. 

 Θα πρέπει να πω τζιαι κάτι για το σχέδιο ανάκαμψης.  Επειδή ξέρετε τι έγινε με το σχέδιο ανάκαμψης.  Η 
κυβέρνηση, η οποία διαπραγματεύτηκε με την Κομισιόν -έχουμε και επιστολή και απάντηση ’πού την Κομισιόν, 
έστειλε επιστολή ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου αναφορικά με το πώς διαμορφώθηκε το σχέδιο 
ανάκαμψης της Κύπρου- και η Κομισιόν λέει ότι είναι ζητήματα τα οποία διαπραγματευτήκαμε με την κυβέρνηση.  
Έβαλε ζητήματα μέσα η κυβέρνηση που ήθελε να περάσει, τα πέρασε στο σχέδιο ανάκαμψης και λίγο πολύ μας 
τα παρουσιάζει δίκην μνημονίου και τώρα έρχεται και λέει: «Ξέρετε, θα χάσουμε €85 εκατομ. και πρέπει να 
περάσουμε αυτό και εκείνο και έχουμε €1,2 δις».  Ναι, βεβαίως!  Όταν θέλω να περάσω αντιλαϊκά πράγματα, τα 
βάζω στο σχέδιο ανάκαμψης και έρχομαι πίσω και εκβιάζω και τις πολιτικές δυνάμεις στη Βουλή και την κοινωνία.  
Αυτό το σχέδιο ανάκαμψης εννά πρέπει να ξέρει τζιαι ο κόσμος τι χαρακτήρα έχει σε πολλά, σε διάφορα σημεία, 
όχι σε όλα, και πώς η κυβέρνηση το διαμόρφωσε και πώς το χρησιμοποιεί σε βάρος της κοινωνίας, για να περάσει 
τα πράγματα που θέλει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Για να έχουμε αυτά τα νομοθετήματα, που για κάποιους είναι κατάρες, επροηγήθηκε μια διαχείριση της 
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οικονομίας που μας έφερε το μνημόνιο.  Αναφέρονται συχνά για τον νόμο περί Εκποιήσεων, τον ανέφερε και 
πριν λίγο ο συνάδελφος ο κ. Στεφάνου.  Εξέχασεν πως και το κόμμα του τον ψήφισε το 2014.  Εμείς ήμαστον οι 
τραπεζίτες.  Ήμαστον δεκαεφτά.  Έσιει τριάντα εννιά, εμάς μας κατηγορείτε ότι είμαστε εναντίον του λαού.  Έσιετε 
τριάντα εννιά που είστε υπέρ του λαού, είνταμπου περιμένετε ’πού την κυβέρνηση;  Προτάσεις νόμου για το 
ΦΠΑ, για τα πλαφόν.  Δε σας προλαβαίνουμε να βάλλετε στη Βουλή, στο διάλειμμα, κυρία Πρόεδρε.  Τους 
προκαλώ!  Ιδού η Ρόδος!  Οι τριάντα εννιά σας φέρτε μιαν πρόταση να καταργήσετε τους νόμους που ψηφίσετε.  
Διότι έντζιε είσιε ποττέ πλειοψηφία ο Συναγερμός!  Τωρά έχουμε δεκαεφτά, προηγουμένως είχαμε δεκαοχτώ.  
Θέλεις είκοσι εννιά.  Αν εμετανώσετε για τούτα που περάσαν, τούτα που φέραν τη σταθερότητα στη χώρα, 
σταματάτε τις υποκρισίες.  Να λαλείτε ’πού το πρωί ως τη νύχτα ότι έχει δίκιο ο κόσμος, πρέπει να αλλάξουν οι 
νόμοι, φταίει ο Αβέρωφ, φταίει ο Συναγερμός.  Ιδού η Ρόδος!  Τώρα αμέσως!  Αμέσως!   

 Εμείς συμφωνούμε, κυρία Πρόεδρε, να γίνει τζιαι έκτακτη συνεδρία, πριν κλείσουμε, μεθαύριο.  Τζιαι εμείς 
δεχόμαστε, δε θα φέρουμε ενστάσεις.  Να κηρυχθεί κατεπείγουσα!  Να καταργήσουμε τούτους τους νόμους, που 
σκοτώνουν τον κόσμο.   

 Πρέπει να σταματήσει τούτη η ιστορία και τα υπονοούμενα, αυτά που ακούμε και στις λαϊκές οργανώσεις, 
να τσεκάρουμε ποιοι έν’ πίσω.  Ποιοι έν’ πίσω, τα λαλείτε.  Ποιοι έν’ πίσω ’πού τούτα τα funds.  Εκάμετέ μας 
ιδιοκτήτες της «Altamira», της «PIMCO», της «Θέμις», εγίναν οι τρισεκατομμυριούχοι του τόπου.  Ας μιλήσουμε 
σοβαρά, σιόρ!  Κανεί τα υπονοούμενα, κάμετε έλεγχο!  Ποιος παρεμποδίζει να κάμετε έλεγχο;  Να βρούμε ποιοι 
είναι ποιοι, της «PIMCO», που διαχειρίζονται ένα τρισεκατομμύριο.  Να βρούμε ποιοι αυτοί της «Altamira», πώς 
διαχειρίζονται μισό τρισεκατομμύριο.  Εκάμετέ μας ιδιοκτήτες ούλλου του κόσμου, με το υπονοούμενο, το 
υπόγειο.  Να ελέγξουμε ποιοι είναι!  Να ελέγξουν τούτοι που μας τους εφέραν με τες πολιτικές τους.  Η Κύπρος 
έν’ είχε ανάγκη τούτους τους ξένους, αν είχαμε σωστή οικονομική διαχείριση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Θα δευτερολογήσετε, κύριε Στεφάνου, όχι τώρα. 

 Τώρα θα μιλήσει ο κ. Παπαδόπουλος, σας παρακαλώ, και μετά εσείς για δευτερολογία. 

 Κύριε Παπαδόπουλε, σας ακούμε. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, κυρία Πρόεδρε, γιατί εμείς δε λέμε ότι ευθύνεται ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός και ιδιαίτερα ο κ. Νεοφύτου για την κατάσταση που βρέθηκε η χώρα το 2013, για τα νομοσχέδια που 
αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε, για να βγάλουμε τη χώρα από το μνημόνιο, για τα νομοσχέδια που 
αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε κάτω από την απειλή της τρόικας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 
πολλών άλλων.  Να είμαστε δίκαιοι.  Όμως, κυρία Πρόεδρε, επιμένουμε ότι θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερη 
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και του προβλήματος που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το 
χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερη διαχείριση σε επιμέρους ζητήματα και 
σε αυτά τα ζητήματα που συζητούμε σήμερα.   

 Και θα έρθω στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, μάλλον στα δύο συγκεκριμένα νομοσχέδια που έχουμε 
ενώπιόν μας, γιατί, αντίθετα με το τι ακούσαμε σήμερα, καμία σχέση δεν έχουν με τις εκποιήσεις.  Καμίαν 
απολύτως!  Έχουν σχέση με τη διαχείριση των δανείων που έχουν μεταφερθεί στις εταιρείες διαχείρισης δανείων.  
Και, για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι, να μη δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις, αυτά τα νομοσχέδια 
είναι θετικά για τους δανειολήπτες.  Θα θεσμοθετήσουν ένα εποπτικό πλαίσιο για τες εταιρείες δανείων, που αυτή 
τη στιγμή λειτουργούν ανεξέλεγκτα.  Θα μπουν κάτω ασφαλιστικές δικλίδες, τες οποίες θα εφαρμόζει η Κεντρική 
Τράπεζα.  Εκείνη θα μετατραπεί στο εποπτικό όργανο που θα έχει καθήκον να ελέγχει τη διαχείριση αυτών των 
δανείων και εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να σημειώσουμε και να παραδεχθούμε ότι το αρχικό 
νομοσχέδιο, τα δύο νομοσχέδια που ήρθαν, εβελτιώθηκαν με προτάσεις της Δημοκρατικής Παράταξης, της 
ΕΔΕΚ, των Οικολόγων και άλλων και με δικές μας.  Οφείλουμε να το σημειώσουμε.   

 Από εκεί και πέρα όμως, ναι, και εμείς είμαστε προβληματισμένοι κατά πόσο αυτά τα νομοσχέδια θα 
λύσουν τα προβλήματα.  Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα εξακολουθεί και παραμένει.  Αναφέρομαι στο 
πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δεν έχει επιλυθεί και δε θα επιλυθεί σήμερα με αυτά που θα 
ψηφίσουμε ούτε και με την επόμενη πρόταση νόμου, που αντιλαμβάνομαι θα εξεταστεί στη συνέχεια, για την 
αναστολή των εκποιήσεων για τρεις μήνες, την οποία εμείς θα υπερψηφίσουμε.  Γιατί δεν είναι αυτές οι επιμέρους 
λύσεις που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.   

 Γιατί το πρόβλημα που έχουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, και οφείλουμε να είμαστε και πάλι ειλικρινής με 
τους εαυτούς μας, δεν είναι πρόβλημα εκποιήσεων, είναι πρόβλημα δανείων.  Και τες εκποιήσεις να 
αναστείλουμε, τα δάνεια εξακολουθούν να είναι εκεί και να μας βλέπουν όλους.  Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό 
ποιοτικού δανεισμού κατά αναλογία πληθυσμού στον κόσμο.  Και η κριτική μας που ασκείται προς την 
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κυβέρνηση, κυρία Πρόεδρε, είναι αυτή.  Δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με μια ολοκληρωμένη σφαιρική 
αντιμετώπιση.  Αυτά που ψηφίζουμε επιμέρους ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν προσωρινά και μερικώς το 
πρόβλημα, αλλά όχι στην ουσία.  Και εμείς επανερχόμαστε με τη βασική πρόταση που έχουμε καταθέσει εδώ 
και πάρα πολύ καιρό και αφορά στη σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος και υιοθετεί πολλαπλές εισηγήσεις 
και προτάσεις που έχουμε να ακούσουμε.  Το είχαμε πει και στη σύσκεψη του προεδρικού και τώρα επίσημα 
από το βήμα της Βουλής την επαναφέρουμε.  Πρέπει να γίνει ειδικό δικαστήριο για τους δανειολήπτες στη βάση 
της πρότασης που έχει καταθέσει η ΕΔΕΚ, την οποία εμείς υιοθετούμε πλήρως, θα πρέπει να εφαρμοστεί η 
εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας για την αναστολή των εκποιήσεων κάτω από συγκεκριμένες περιορισμένες 
περιπτώσεις, μέχρι να εξακριβωθεί το χρέος.  Να εξεταστούν όλα αυτά που μας απασχολούν σε σχέση με τις 
παράνομες χρεώσεις, να τροποποιηθεί η νομοθεσία, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που 
διαπιστώνουμε και παρατηρούμε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ελλιπή τραπεζικά αρχεία που είχε ο συνεργατισμός 
και τώρα έχουν μεταφερθεί σε άλλες τράπεζες. Εμείς δηλώνουμε, κυρία Πρόεδρε, ότι είμαστε έτοιμοι, σε 
περίπτωση που θα φέρει η κυβέρνηση τέτοιες προτάσεις, να τες υπερψηφίσουμε, για να αντιμετωπίσουμε το 
πρόβλημα στην ολότητά του, όχι αποσπασματικά, όχι επιμέρους.  Ο Υπουργός Οικονομικών με επιστολή του 
έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να αποδεχθεί το ειδικό δικαστήριο.  Πεδίον δόξης λαμπρόν!  Ας φέρει νομοσχέδιο 
η κυβέρνηση αύριο, να το υπερψηφίσουμε τζιαι να ξεκινήσουμε την πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος.   

 Εμείς αυτό που θα δηλώσουμε για ακόμα μία φορά, κυρία Πρόεδρε, ενώπιον του λαού είναι ότι σε οκτώ 
μήνες, εάν ο λαός τιμήσει με την ψήφο του τον Νίκο Χριστοδουλίδη, το ειδικό δικαστήριο, η πρόταση της 
Κεντρικής Τράπεζας για αναστολή των εκποιήσεων, όλες οι υπόλοιπες προτάσεις και πρωτοβουλίες που έχουμε 
αναπτύξει αυτή την περίοδο θα είναι από τις πρώτες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη 
που θα τροχοδρομηθούν. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε. 

 Ας μείνουμε όμως στην ουσία του θέματος νομίζω. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους, σύντομα σας παρακαλώ πολύ, στα τρία λεπτά που έχουμε πει. 

 Ησυχία παρακαλώ! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Πόσο χρόνο δικαιούμαι, κυρία Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχουμε συμφωνήσει ο μέγιστος χρόνος να είναι τρία λεπτά, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε 
σήμερα τα θέματά μας.  Είμαι σίγουρη ότι θα βοηθήσετε.   

 Ελάτε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Θα προσπαθήσω να συμπυκνώσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 …αυτά που θέλω να πω στον χρόνο των τριών λεπτών τότε. 

 Πρώτον, να πούμε ότι γι’ αυτά που έχει πει ο κ. Παπαδόπουλος, για το ότι είμαστε πράγματι η πρώτη 
χώρα στον κόσμο σε ιδιωτικό χρέος, δεν ευθύνονται μόνο οι δανειολήπτες, ευθύνονται ακόμα δύο άλλοι.  
Ευθύνονται πρωτίστως οι τράπεζες, που είχαν προχωρήσει σε εκείνη την ακατάσχετη δανειοπαροχή, και 
ευθύνονται επίσης οι αρμόδιοι θεσμοί που επέτρεψαν στις τράπεζες να δίνουν εκείνα τα δάνεια.  Βεβαίως, τότε 
τα χρήματα που έρκουνταν Κύπρο ήταν τόσα πολλά που δεν ήξεραν τι να τα κάμουν οι τράπεζες.  Πήγαινε, για 
παράδειγμα, ο κ. Καρογιάν να κάμει δάνειο να χτίσει σπίτι, του έδιναν χρήματα να πάρει και ένα Range Rover.  
Ήθελαν οι φοιτητές να κάμουν διακοπές, τους έδιναν δάνειο.  Ήθελε ο άλλος να παντρευτεί, να πάει στο Νεπάλ, 
να κάμει ταξίδι του μέλιτος, οι τράπεζες του έδιναν δάνειο, διότι έπρεπε τα χρήματα αυτά να εξαντληθούν, να 
αξιοποιηθούν, για να αποφέρουν τα ανάλογα κέρδη στους καταθέτες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν 
ήταν Κύπριοι.   

 Δεύτερον, ευθύνη φέρει βεβαίως και ο δανειολήπτης, που έπαιρνε τα χρήματα, αλλά γιατί να του 
φορτώσουμε όλες τις ευθύνες αυτού του κακόμοιρου δανειολήπτη;  Οι ευθύνες των τραπεζών πού είναι;  Των 
εποπτικών φορέων πού είναι;  Άρα, ο κ. Αβέρωφ έχει δίκαιο σε ένα σημείο.  Ότι χρεώνεται ο Συναγερμός διάφορα 
μυστικοπαθή που υφέρπουν εντός της κοινωνίας.  Ε, τότε να το ξεκαθαρίσουμε, αγαπητέ Αβέρωφ.  Γιατί η 
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Κεντρική Τράπεζα δεν ενημερώνει τη Βουλή επίσημα;  Επίσημα!  Για το ποια funds ήρθαν στην Κύπρο;  Τι 
αγόρασαν και από πού το αγόρασαν, τους όρους και τις προϋποθέσεις που αγόρασαν τα δάνεια.  Και επίσης η 
Κεντρική Τράπεζα, αφού είμαστε ο λαός που θέλει διαφάνεια -και ακούω πολλές φορές τον εκπρόσωπο τύπου 
σας να λέει ότι θέλει να σπάσει αυγά πολλά για τη διαφάνεια- γιατί η Κεντρική Τράπεζα λοιπόν να μην καταθέσει 
στη Βουλή μιαν ολοκληρωμένη εικόνα για όλα, διότι μόνο τότε θα πάψουν να υφέρπουν οι ισχυρισμοί, οι 
υπαινιγμοί και οι συνειρμοί. 

 Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, με το εξής. Αυτό που σκοτώνει την ψυχή των δανειοληπτών, ιδιαίτερα που δεν 
είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, είναι ένα.  Τους τρώει όπως το σαράκι ένα ερώτημα: «Γιατί, κυρία τράπεζα, που 
επούλησες το δάνειό μου εμένα στους ξένους στο 25% της αξίας του, δεν ήρθες να μου πεις εμένα να το αγοράσω 
εγώ όχι στο 25, διότι εκεί το αγόρασε στα μαζικά και μου προβάλλεις το επιχείρημα ότι επούλησες πακέτο 
ολόκληρο, να το πληρώσω εγώ, ο δανειολήπτης, στο 30%, στο 40%, στο 50%.  Αντίθετα, υπάρχει διαχείριση, 
διαχειριστική εταιρεία, αγορασμένων κόκκινων δανείων, που, όχι μόνο διεκδικεί το 100% του δανείου, αλλά 
διεκδικεί και περισσότερα από αυτά που δικαιούται και δεν υπάρχει κάποιος να τους ανακόψει. 

 Και κάτι τελευταίο.  Θυμούμαι παλιά σε αυτή τη Βουλή ορισμένους συναδέλφους, βλέπω έναν-δύο, οι 
άλλοι είναι στο σπίτι τους, που ισχυριζόντουσαν μέρα-νύχτα ότι δεν πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει μεταξύ 
συμφωνιών ιδιωτών.  Οι τράπεζες τι ήταν;  Ήταν ιδιωτικές αλλά όχι τόσο ιδιωτικές;  Οι δανειολήπτες δεν ήταν 
ιδιώτες;  Τα ξένα funds που ήρθαν στην Κύπρο δεν τα έχουν ιδιώτες;  Ε, ωραία!  Αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ 
τους, ας πάν στα δικαστήρια να βρουν τα δίκαια τους και οι μεν και οι δε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

 Τελευταία ομιλήτρια η κ. Ερωτοκρίτου. 

 Δευτερολογία.  Έτσι σύντομα, γιατί η ώρα είναι ήδη μία… 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Σε μένα το λέτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Γελώντας) 

 Όχι σε σας, εσείς είσαστε πάντα σύντομη, είμαι σίγουρη θα είστε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε.   

 Έχουμε δύο δευτερολογίες, του κ. Στεφάνου και του κ. Παπαδούρη και αναλόγως, αντιλαμβάνομαι. 

 Ελάτε, κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Σε αντίθεση με το κλίμα που τα τελευταία λεπτά πήγε να επικρατήσει στο σώμα, με εκπλήσσει πραγματικά 
που κανένας από τους συναδέλφους δεν έχει θίξει το πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, σε αυτό το πακέτο 
των νομοσχεδίων που έχουμε ενώπιόν μας, ότι αυτό το πακέτο όπως το έχουμε σήμερα ενώπιόν μας είναι προϊόν 
συναίνεσης, είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς.  Και επειδή είναι προϊόν συναίνεσης, εξού και δεν έχετε και καμία 
τροπολογία.  Αν εξαιρέσουμε αυτές του κ. Σιζόπουλου, δεν υπάρχουν άλλες τροπολογίες ενώπιον του σώματος, 
επειδή η επιτροπή Οικονομικών, όλα της τα μέλη, κατάφερε, με τη δουλειά που έκαμεν τους τελευταίους μήνες, 
με την επιμονή της σε αυτό που είναι ορθό και δίκαιο και διαφανές, να ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις της μέσα 
στα νομοσχέδια και να έχετε αυτό το πακέτο σήμερα ενώπιόν σας.  Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 
συναδέλφους στην επιτροπή Οικονομικών, ακόμα και αυτούς που θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, γιατί ήταν 
πολύ εποικοδομητική η στάση τους.  Γιατί, κυρία Πρόεδρε, σε αυτά τα νομοσχέδια που έχετε σήμερα ενώπιόν 
σας οι εξαιρετικά βελτιωμένες προσθήκες και διαφοροποιήσεις που έχουν γίνει δε θα ήταν εφικτές, εάν δεν 
υπήρχε μία ισχυρή πλειοψηφία στην επιτροπή Οικονομικών να επιμένει για την έγκρισή τους.  Άρα, για εμένα, 
για το κόμμα μου, το πιο σημαντικό είναι ότι αυτά τα νομοσχέδια είναι προϊόν συναίνεσης.   

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Επειδή πολλοί από εμάς μπορούμε να παρασυρθούμε από διάφορα που θέλουμε να πούμε που να 
αφορούν άλλα θέματα, ας μη μας διαφεύγει το βασικό.  Αυτά τα νομοσχέδια αφορούν μόνο τη διαδικασία και το 
δικαίωμα πρόσβασης που έχουν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων στα 
προσωπικά δεδομένα δανειοληπτών, εγγυητών, παρόχων εξασφάλισης και συνδεδεμένων προσώπων στην 
τράπεζα πληροφοριών ΑΡΤΕΜΙΣ και στο Κτηματολόγιο.  Εδώ ξεκινά και εδώ σταματά η εμβέλεια αυτών των 
νομοσχεδίων.  Και είμαι πολύ ικανοποιημένη από το γεγονός ότι κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το πλέγμα 
προστασίας από την αθέμιτη πρόσβαση που έχουν μέχρι σήμερα -αθέμιτη και ανεξέλεγκτη πρόσβαση- οι 
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εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων στα τραπεζικά δεδομένα όλων αυτών των τάξεων είναι πολύ μεγαλύτερο από 
αυτό που έχουν τα τραπεζικά ιδρύματα.  Ένα συνδεδεμένο πρόσωπο, το παιδί ενός δανειολήπτη, που δεν ήταν 
ποτέ εγγυητής…  Ενώ σήμερα μία τράπεζα μπορεί να αποταθεί κοντά του και να ζητήσει περαιτέρω εξασφάλιση, 
εάν το δάνειο είναι σε εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του τέκνου 
του δανειολήπτη η εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων.  Και διερωτώμαι πραγματικά αν έχουμε εκτιμήσει ή αν 
μπορούμε να συνεκτιμήσουμε αυτό το μέγιστο το οποίο έχει επιτευχθεί, ότι σήμερα αυτοί που είναι εκτεθειμένοι 
στις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων είναι πιο προστατευμένοι από αυτούς που τα δάνειά τους είναι στις 
τράπεζες.   

 Εκτός αυτού, κυρία Πρόεδρε -πολύ σημαντικό, το έχουν αναφέρει και οι συνάδελφοι- είναι το μόνο 
νομοσχέδιο που δίνει το δικαίωμα στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, που δίνει το δικαίωμα στο Κτηματολόγιο, 
που δίνει το δικαίωμα στην Κεντρική Τράπεζα…  Εκείνης της εταιρείας διαχείρισης που θα παραβεί τους όρους 
αυτού του νομοσχεδίου, όταν αναζητά προσωπικά δεδομένα, εάν τους παραβεί, μπορεί να της αφαιρεθεί η άδεια 
εξασκήσεως των εργασιών της και την ίδια στιγμή να της επιβληθεί μέχρι €250.000 πρόστιμο!   

 Σας ρωτώ:  Ποιο άλλο νομοσχέδιο έχει αυτή τη διαδικασία;  Ποιο άλλο νομοσχέδιο προβλέπει γι’ αυτές τις 
ποινές εις βάρος αυτών που καταχρώνται το σύστημα;  Και οι καταχραστές, κατά την άποψή μας, δεν έχουν 
πάντοτε μία ιδιότητα.  Κακόπιστοι υπάρχουν σε όλες τις τάξεις.  Υπάρχουν και κακές τράπεζες, υπάρχουν και 
κακές εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων, υπάρχουν όμως και κακοπληρωτές.  Εμείς αυτούς όλους δεν επιθυμούμε 
να τους προστατεύσουμε.  Θέλουμε να έχουμε διαδικασίες δίκαιες στην Κύπρο, σύγχρονες στην Κύπρο, 
διαφανείς στην Κύπρο, που να προστατεύουν τους καλόπιστους και να ανάγουν και να προάγουν τις καλόπιστες 
ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με τη διαχείριση δανείων και τους καλόπιστους δανειολήπτες.   

 Με αυτά τα λίγα, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω ότι η φιλοσοφία των τροπολογιών που έχουν τεθεί 
από τον φίλτατο συνάδελφο τον κ. Σιζόπουλο δε μας βρίσκει να διαφωνούμε.  Πλην όμως, αφενός μεν ο χρόνος 
στον οποίο κατατέθηκαν δε μας επιτρέπει να τις εξετάσουμε όπως επιθυμούμε και, κατά δεύτερο λόγο, 
ενδεχομένως αυτές να αφορούν άλλα σχέδια νόμων, που βρίσκονται ήδη ενώπιον άλλων επιτροπών.  Με 
πληροφορεί ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος ότι μια εξ αυτών, η δεύτερη, αν δεν απατώμαι, αφορά 
νομοσχέδιο το οποίο εκκρεμεί στην επιτροπή Εσωτερικών… 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Η πρώτη τροπολογία. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Η πρώτη, που εκκρεμεί στην Εσωτερικών.   

 Έχοντας αυτά κατά νουν, κυρία Πρόεδρε, εμείς θα υπερψηφίσουμε αυτό το πακέτο νομοσχεδίων, διότι 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Περνάμε στις δευτερολογίες. Σύντομα, σας παρακαλώ. 

 Κύριε Σιζόπουλε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Πάρα πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Το θέμα είναι ότι -θα υπενθυμίσω στους συναδέλφους- στις 20 του Ιούνη στο Εθνικό Συμβούλιο, όταν 
τέθηκε το ζήτημα, από την πλευρά της ΕΔΕΚ είχαμε πει ότι έπρεπε να έρθει ένα πακέτο με όλα τα συγκεκριμένα 
ζητήματα ταυτόχρονα, για να γίνει συνολική ρύθμιση του ζητήματος.  Πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν έγινε, που 
θα περιελάμβανε και το θέμα του Ειδικού Δικαστηρίου, θα περιελάμβανε το θέμα του «memo», θα περιελάμβανε 
το θέμα των εγγυητών και το θέμα της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου.  Γιατί μιλούμε για ιδιωτική συμφωνία 
μεταξύ τραπεζών και δανειολήπτη, αλλά θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι οι τράπεζες αναιρούν αυτό το δικαίωμα, 
υποβαθμίζοντας ουσιαστικά την αξία του ακινήτου, και ήταν ένας από τους λόγους που δεν μπορούσαν να γίνουν 
αναδιαρθρώσεις των δανείων.  Άρα, ήταν μονομερής η διαδικασία.   

 Το δεύτερο, από τη στιγμή που σήμερα αυτό που επιχειρούμε είναι να δώσουμε ακριβώς τη δυνατότητα 
διαχείρισης των δανείων από τις εταιρείες εξαγοράς των πιστώσεων, μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε μέσα και, 
αν στη συνέχεια υπάρχουν τα νομοσχέδια τα οποία θα δώσουν μεγαλύτερη ευρύτητα, που θα καλύπτουν και 
άλλες ενδεχομένως περιπτώσεις, ακόμα καλύτερα.  Άρα λοιπόν, δεν είναι σε αντίθεση ούτε το θέμα του «memo» 
ούτε το θέμα των εγγυητών, αλλά πολύ περισσότερο ούτε και το θέμα που…  Ενώ δίδει τη δυνατότητα η μία 
παράγραφος στον δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του, έρχεται η άλλη παράγραφος να του στερεί αυτό το 
δικαίωμα.  Γι’ αυτό και ζητούμε τη διαγραφή της δεύτερης παραγράφου. 
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 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ.  

 Κύριε Παπαδούρη. 

 Σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Δεν είχα σκοπό να πω οτιδήποτε άλλο, κυρία Πρόεδρε, αλλά δε θα πάρω περισσότερο από τριάντα 
δευτερόλεπτα.  Απλώς, επειδή υπήρχε η πρόκληση από τον κ. Νεοφύτου για τους υπόλοιπους τριάντα εννέα 
βουλευτές, να πω ότι στην επιτροπή Οικονομικών εκκρεμούν εδώ και ενάμιση χρόνο δεκατρείς προτάσεις, οι 
οποίες αφορούν -κάποιες από αυτές- τη νομοθεσία του 2018, που εν μέσω εκκρεμοδικίας επιτρέπει τη διαδικασία 
ιδιωτικού πλειστηριασμού.  Και έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της προέδρου της επιτροπής, αφού περάσει το 
σημερινό νομοσχέδιο, αρχές Σεπτεμβρίου να συζητήσουμε αυτές τις προτάσεις.  Άρα, θα τις συζητήσουμε και, 
για οποιεσδήποτε αλλαγές μπορούμε να κάνουμε, που θα εξισορροπήσουν…  Κανένας δε θέλει να καταστρέψει 
τον χρηματοπιστωτικό τομέα ούτε τις τράπεζες θέλουμε να τις καταστρέψουμε, αλλά δε θέλουμε να 
καταστρέψουμε ούτε τον υπόλοιπο κόσμο.  Ο απώτερος σκοπός -τουλάχιστον προσωπικά μιλώντας- είναι μετά 
από τέσσερα χρόνια να πάω σπίτι μου και να ξέρω ότι έβαλα το λιθαράκι μου στο να βοηθήσω στην 
εξισορρόπηση των σχέσεων μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών για ένα υγιές σύστημα, ένα δίκαιο σύστημα, το 
οποίο να μπορώ να παραδώσω στην επόμενη γενιά και να μην ξαναπεράσει η πατρίδα μας το οποιοδήποτε 
κούρεμα ή πτώχευση και ούτω κ.ο.κ.   

 Άρα, κύριε Αβέρωφ, μετά τον Σεπτέμβρη ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε και ελπίζω ότι θα σας βρούμε 
συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια, γιατί είμαι σίγουρος ότι με αυτά που έχω αναφέρει δε νομίζω να διαφωνείτε. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ.   

 Είμαστε στις δευτερολογίες, κύριε Μυλωνά. 

 Απολογούμαι, δεν μπορώ να σας επιτρέψω να πάρετε τον λόγο. 

 Με δευτερολογία ο κ. Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και λυπούμαι που ταλαιπωρώ το σώμα.   

 Επειδή κάθε φορά αρέσκεται ο Συναγερμός να ρίχνει μια κουβέντα -«και τι κάνετε εσείς για τη διαχείριση 
της οικονομίας;»- ας αφήσουμε τους τρίτους να μιλήσουν και ειδικά την Κομισιόν επίσημα από του βήματος του 
Ευρωκοινοβουλίου, 17 του Απρίλη 2013.  Εισαγωγικά, εν θα δκιαβάσω ούλλην τη δήλωση, ένα κομμάτι μόνο:  
«Τα προβλήματα της Κύπρου συσσωρεύτηκαν εδώ και πολλά χρόνια.  Στην καρδιά τους βρίσκεται ένας 
υπερμεγέθης τραπεζικός τομέας, ο οποίος άνθησε ελκύοντας ξένες καταθέσεις με πολύ ευνοϊκούς όρους».  Πού 
είναι ο κ. Θεμιστοκλέους;  Τα έλεγε προηγουμένως.  «Ήταν τα προβλήματα σε αυτές τις τράπεζες που 
προκάλεσαν τα προβλήματα στα δημόσια οικονομικά και την οικονομική ύφεση στην Κύπρο και όχι το αντίθετο», 
Όλι Ρεν.  Λοιπόν, αυτό το πρώτο.   

 Το δεύτερο, ανέφερε ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ότι και το ΑΚΕΛ ψήφισε το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις του 
2014.  Εγώ τότε δεν ήμουν στη Βουλή, ο κ. Αβέρωφ ήταν στη Βουλή και είμαι βέβαιος ότι θυμάται ότι το ΑΚΕΛ 
έκανε έντεκα βασικές τροπολογίες στο βασικό νομοσχέδιο, ακριβώς για να υπάρχει η απαραίτητη ισορροπία και 
να προστατεύεται στον βαθμό του δυνατού ο δανειολήπτης ο καλός, όχι ο κακοπληρωτής, αυτός που βρέθηκε 
εκτεθειμένος λόγω του κουρέματος των καταθέσεων, της μείωσης των εισοδημάτων κ.λπ.  Και πέρασε με αυτό 
τον τρόπο και υπερψήφισε το ΑΚΕΛ.  Τι έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;  Έκαμεν ό,τι κάμνει συνήθως, άμα 
η Βουλή περάσει κανένα νόμο που προστατεύει τους δανειολήπτες, την κοινωνία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  
Κάποιες από τις τροπολογίες τις ανέφερε, κάποιες τις ανέπεμψε και ουσιαστικά έμεινε ο νόμος έτσι όπως τον 
είχε φέρει η κυβέρνηση.   

 Είναι καλά να μας πει και ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και το κόμμα του τι διαβεβαιώσεις έδινε στους 
δανειολήπτες και στην κοινωνία, όταν έφερε το νομοσχέδιο του 2018, για να αφαιρέσουμε και την ουσιαστική 
δυνατότητα από τον δανειολήπτη να διεκδικήσει την προστασία των δικαιωμάτων του στο δικαστήριο.  Έλεγε να 
μην ανησυχεί κανένας!  «Εδώ είμαστε, θα έρθουμε με προγράμματα», τα οποία υποσχέθηκε ο Νίκος 
Αναστασιάδης σε δημοσιογραφική διάσκεψη που μεταδιδόταν live από τα κανάλια για την προστασία της στέγης, 
για τη διευκόλυνση των βιώσιμων αναδιαρθρώσεων κ.λπ.  Και είναι καλά να δούμε ποια από όλα αυτά έχουν 
υλοποιηθεί.  Και αυτά ανήκουν στη σφαίρα των αποδεσμεύσεων του κ. Αναστασιάδη.   
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 Θα πρέπει να πω και το εξής, έτσι σύντομα, για να τελειώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Μια και αναφερόμαστε στην πρόκληση του κ. Αβέρωφ τι να κάνει η Βουλή -να κάνει η Βουλή!- όχι η 
κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση πάντοτε πριν από τις εκλογές έχει λύσεις για όλα, την επόμενη ημέρα των 
εκλογών τα ξεχνούν και αφήνουν τη Βουλή να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά!  Σωστά έχει πει ο κ. Παπαδούρης 
ότι υπάρχουν δεκατρείς προτάσεις νόμου στο πινάκιο της επιτροπής Οικονομικών, έχει και το ΑΚΕΛ προτάσεις 
νόμου, πρόσκληση ανοικτή προς τον Συναγερμό να έρθει να διευκολύνει τη συζήτηση των προτάσεων στην 
επιτροπή Οικονομικών.  Και να δούμε την ώρα που μετρά η στάση του καθενός, στην ψηφοφορία, τι θα κάνει 
επ’ αυτού. 

 Κλείνω με τις εταιρείες πιστώσεων.  Είναι καλά να δούμε και πού στεγάζονται αυτές οι εταιρείες 
πιστώσεων, ποιων είναι ιδιοκτησία τα κτίρια.  Θα βρούμε με έκπληξη ότι είναι των τραπεζών!  Εμείς περιμένουμε 
’πού την κυβέρνηση να συζητήσει και με την Κεντρική Τράπεζα τζιαι να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάμουμεν, 
για να υπάρχει όντως διαφάνεια και για το ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες τζιαι για το ποιες διαδικασίες 
εφαρμόζουν, ποιοι έχουν πρόσβαση στα φιλέτα που αγοράζουν μετά, έξω από τους πλειστηριασμούς ή και στους 
πλειστηριασμούς από περιουσίες που παίρνουν οι τράπεζες, για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει.  Ε, δεν είναι 
απλώς να κρυβόμαστε πίσω από κάποιες διαδικασίες, να τα φορτώνουμε στη Βουλή, όταν εμείς είμαστε 
κυβέρνηση για δέκα χρόνια και λέμε ότι «έχουμε προσπαθήσει»!   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Νεοφύτου. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Δεκατρείς προτάσεις της αντιπολίτευσης, όχι εδώ και βδομάδες, εδώ και χρόνια -οι τριάντα εννιά 
βουλευτές αναλογικά στην επιτροπή Οικονομικών έν’ η συντριπτική πλειοψηφία, εν χρειάζεστε τον Συναγερμό- 
εμπορούσατε να τες είχετε ψηφίσει εδώ και χρόνια! 

 Άκουσα τον συνάδελφο τον κ. Παπαδούρη να λέει στο τέλος του Σεπτέμβρη.  Μα, αν πιστεύετε ότι 
θυματοποιείται κόσμος;  Εγώ σας επροκάλεσα.  Είμαστε έτοιμοι να ’ρτουμε μεθαύριο!  Γιατί να αφήσετε να 
θυματοποιηθούν χιλιάδες συμπατριώτες σας ως το τέλος του Σεπτέμβρη;  Τι άλλο εννά κάμουσιν;  Ποιος σας 
παρεμποδίζει;  Αλλά έβαλε τζιαι προϋπόθεση ο κ. Στεφάνου τον Συναγερμό!  Είστε τριάντα εννιά, είντα μ’ που 
θέλετε τον Συναγερμό;  Εμείς έχουμε απόψεις.  Εννά πάει τούμπα ξανά η οικονομία.  Υποβαθμίσετε την 
πιστοληπτική ικανότητα του κράτους.  Εν μας πιστεύκετε, κάμνετε τους νόμους!  Να δούμε ποιοι προβλέπουν, 
ποιοι αξιολογούν, ποιοι καταλαβαίνουν, ποιοι έν’ υπέρ της οικονομίας του τόπου και ποιοι με ποιους!  Θα σας το 
ξαναπώ, ιδού η Ρόδος!  Μεν περιμένετε τέλος του Σεπτέμβρη. 

 Τώρα μίλησε κάτι πολύ σωστά ο κ. Στεφάνου, ότι έναν από τα προβλήματα -γιατί το 2013, να ’μαστε 
δίκαιοι, η κρίση ήταν και τραπεζική και δημοσιονομική- έχει πει ο κ. Στεφάνου για το μεγάλο τραπεζικό σύστημα.  
Μα, έν’ ο Πρόεδρός τους που εβούραν μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών στα Βαλκάνια και στη Μόσχα τζιαι 
εκάμναν εγκαίνια της επέκτασης του τραπεζικού συστήματος!  Έν’ τούτοι που υποστηρίζαν τον Βγενόπουλο, 
που απαιτούσε και εκβίαζε να αλλάξουν οι όροι, για να μη χρειάζεται έξτρα κεφάλαια, όταν θα ’καμνεν τη Λαϊκή 
τη μεγαλύτερη τράπεζα των Βαλκανίων! 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Ψέματα, κύριε Νεοφύτου! 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Πάντα ψέματα λέω; 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Πάντα.  Πε το του Συναγερμού! 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Πάντα ψέματα. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 
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 Να ολοκληρώσω. 

 Μα, να δούμε το τραπεζικό σύστημα της χώρας το 2003 πόσο μεγάλο ήταν και πόσο εκατάντησεν το τέλος 
του 2013;  Στα δέκα χρόνια που εν ήταν ο καταραμένος ο Συναγερμός στην εξουσία!  Ποιος επετάχτηκεν και 
πολλαπλασίασε τον τραπεζικό τομέα, που έγινε έξι, εφτά, οκτώ, εννιά φορές το ΑΕΠ της χώρας;  Ο Συναγερμός 
που ήταν στην αντιπολίτευση; 

 Και όσον αφορά -τελευταίο σχόλιο, κυρία Πρόεδρε- ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, να πατήσουν ένα κουμπί στον 
Έφορο Εταιρειών να δουν τζιαι ποιοι έν’ οι μετόχοι τούτων των δανείων και πού ανήκουν και τα κτίρια πού 
στεγάζονται.  Τόσο απλό!  Και να αφήσουν τους ψιθύρους, που δεν έχουν θέση το 2022.  Να μιλούμε ντόμπρα 
πολιτικά και όχι υπόγεια και υπονοούμενα.  Τα υπόγεια και τα υπονοούμενα εν έχουν θέση! 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Στέφανο Στεφάνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τελειώσετε; 

 Λοιπόν, εκτιμώ, κύριε Στεφάνου, επιτρέψετέ μου, ότι έληξε η συζήτηση, συζητάμε οτιδήποτε άλλο πέραν 
της ουσίας των νομοσχεδίων. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Εγώ καταλαβαίνω, όταν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά, αν επιτρέψω σε εσάς, θα πρέπει μετά να δώσω και στον κ. Νεοφύτου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Ναι, αλλά να πω κάτι όμως, διότι έχει μεγάλη σημασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πείτε μας, σας ακούμε. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Η δευτερολογία έχει και σημασία, όταν έχουμε διαφορά άποψης, διαφορετικά επιχειρήματα να βάλουμε.  
Νομίζω ότι, όταν λέγονται ψέματα με τον πιο αισχρό τρόπο, δεν μπορεί να μη δίνεται η δυνατότητα, για να 
σκευαστούν.  Διότι όσα έχει πει ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου αναφορικά προφανώς με τον Χριστόφια, καμία σχέση 
έχουν με την πραγματικότητα.  Είναι ψέμα ασύστολο! 

 Και επιτέλους να συζητήσουμε επί πραγματικών δεδομένων.  Θεμιτές οι διαφωνίες και έχουμε διαφωνίες, 
μας χωρίζει χάος, αλλά, όποτε μας λείπουν τα επιχειρήματα, να επιστρατεύουμε το ψέμα, αυτό πάει πολύ!  Δεν 
ανήκει σε μας η δήλωση ότι έχουμε τους καλύτερους τραπεζίτες στον κόσμο, δεν ανήκει σε μας η δήλωση ότι 
εκουραστήκαμεν να ψηφίζουμε για τες τράπεζες.  Στον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ανήκουν αυτές οι δηλώσεις! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Νεοφύτου. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Στην πράξη, τους καλύτερους τραπεζίτες η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ τούς έκαμε Υπουργούς Οικονομικών και 
δεν έχω τίποτε προσωπικά μαζί με τους ανθρώπους.  Τρεις Υπουργούς Οικονομικών είχετε και οι τρεις 
τραπεζίτες.  Έντζιε πιστεύκω να διαλέξετε κάποιους τραπεζίτες, για να τους κάμετε Υπουργούς Οικονομικών! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, έληξε η συζήτηση. 

 Ευχαριστώ.  

 Κύριε Μυλωνά, δε θα επιτρέψω άλλη συζήτηση, έληξε, προχωράμε στην ψήφιση. 

 Προφορικές τροπολογίες του κ. Σιζόπουλου. 

 Η πρώτη, ψηφίζουμε για την τοποθέτηση memo από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην περιουσία 
δανειολήπτη και/ή εγγυητή και να αφορά αξία ακινήτου ίση με το οφειλόμενο ποσό και όχι επί του συνόλου της 
περιουσίας του δανειολήπτη ή/και του εγγυητή. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της πρώτης τροπολογίας του κ. Σιζόπουλου; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους εναντίον, δεκαοκτώ υπέρ και τρεις αποχές, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Αντιλαμβάνομαι είναι η ίδια αναλογία και για τες υπόλοιπες δύο;  Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση; 

 Όχι.  Όχι, έτσι; 

 Σας ρωτώ, υπάρχει κάποια διαφοροποίηση; 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της δεύτερης τροπολογίας του κ. Σιζόπουλου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους εναντίον, δεκαοκτώ υπέρ και τρεις αποχές, η δεύτερη προφορική τροπολογία 
απορρίπτεται. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της τρίτης τροπολογίας του κ. Σιζόπουλου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαοκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους εναντίον, δεκαοκτώ υπέρ και τρεις αποχές, η τρίτη προφορική τροπολογία 
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απορρίπτεται. 

 Δεύτερη ανάγνωση, παρακαλώ, του υπ’ αριθμόν 1 νομοσχεδίου. 

 Κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων 4Α και 4Β.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 12.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων 12Α και 12Β.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 16. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 16.  Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.  Άρθρο 18. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου.  Άρθρο 19. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 19.  Άρθρο 20. 

 Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου.  Άρθρο 21. 

 Τροποποίηση του άρθρου 21 του βασικού νόμου.  Άρθρο 22. 

 Τροποποίηση του άρθρου 22 του βασικού νόμου.  Άρθρο 23. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση των λέξεων «μεταφορά» και «μεταφοράς».  
Άρθρο 24. 

 Μεταβατική διάταξη.  Άρθρο 25. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 25; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υπέρ τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είκοσι ένας. 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μία. 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, είκοσι μία εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 έως 25 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή 
Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, είκοσι μία εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Ναι, κύριε Παπαγιάννη. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Θεωρώ ότι στην προηγούμενη καταμέτρηση έχει γίνει κάποιο λάθος, επειδή ήμασταν υπέρ της 
τροπολογίας είκοσι βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ήμασταν υπέρ της τροπολογίας δεκαοκτώ βουλευτές και είκοσι οκτώ εναντίον. 

 Τι χρειάζεστε; 

 Και είκοσι να ήταν… 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Δεν είναι για να αλλάξει το πόρισμα, είναι καθαρά τυπικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να το ξαναδούμε, εντάξει, να το ελέγξουμε και να διορθωθεί στα πρακτικά. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 2 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 51Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

 Αν είναι η ίδια αναλογία, προχωράμε με βάση το προηγούμενο νομοσχέδιο. 
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 Υπάρχει διαφοροποίηση; 

 Όχι. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υπέρ τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μία. 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, είκοσι μία εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 έως 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, είκοσι μία εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωράμε στα θέματα υπ’ αριθμόν 3 και 4, τα οποία είναι επίσης εξ αναβολής, έχουν κοινή έκθεση και 
τιτλοφορούνται «O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022» και «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». 

 Αφορούν και τα δύο θέματα προτάσεις νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του κ. Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε η 
προβλεπόμενη απαγόρευση μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας ή αυτοτελούς τμήματός της η οποία εγγράφεται 
και επενεργεί προς όφελος της αρμόδιας οικοδομικής αρχής, εφόσον διαπιστώσει παρατυπία αναφορικά με την 
ακίνητη ιδιοκτησία, να μην ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης ή/και υποθήκευσης ακίνητης ιδιοκτησίας προς 
όφελος αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων στο πλαίσιο διαδικασίας 
αναδιάρθρωσης. 

 Τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε η προβλεπόμενη απαγόρευση 
μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας ή αυτοτελούς τμήματός της η οποία εγγράφεται και επενεργεί προς όφελος της 
αρμόδιας οικοδομικής αρχής, εφόσον έχει εκδοθεί πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, να μην ισχύει 
σε περίπτωση μεταβίβασης ή/και υποθήκευσης ακίνητης ιδιοκτησίας προς όφελος αδειοδοτημένου πιστωτικού 
ιδρύματος ή εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων στο πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου 
«Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

και «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022»  

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πρώτη υπό αναφορά 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τους βουλευτές κ. Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Σταύρο Παπαδούρη εκ 
μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν 
στις 11 Απριλίου, 20 και 27 Ιουνίου και στις 4 Ιουλίου 2022.  Η δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία 
κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τους ίδιους βουλευτές, μελετήθηκε από την επιτροπή σε δύο 
συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και στις 4 Ιουλίου 2022.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων 
της επιτροπής, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου 
Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ), της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών 
Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ), του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) και του 
Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης  Κατοικίας. 

 Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να υποβοηθηθούν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης χρέους στις 
περιπτώσεις ακινήτων που είναι επιβαρυμένα με την εγγραφή εμπράγματου βάρους από οποιαδήποτε 
επαρχιακή διοίκηση της Δημοκρατίας. 

 Ειδικότερα, προτείνεται όπως η προβλεπόμενη στον βασικό νόμο απαγόρευση μεταβίβασης ακίνητης 
ιδιοκτησίας ή τμήματός της, όταν διαπιστώνεται από την αρμόδια αρχή παρατυπία στο ακίνητο, μην εφαρμόζεται 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, σε περίπτωση που η μεταβίβαση ή/και υποθήκευση ακινήτου πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια αναδιάρθρωσης δανείου. 

 Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμου, ώστε η απαγόρευση εκούσιας μεταβίβασης και επιβάρυνσης ακίνητης ιδιοκτησίας, όταν 
εκδίδεται πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, να μην ισχύει στην περίπτωση μεταβίβασης ή/και 
υποθήκευσης ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργείται προς όφελος αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή 
εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων στα πλαίσια αναδιάρθρωσης χρέους. 

 Στα πλαίσια της συζήτησης της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, οι εισηγητές της δήλωσαν ότι οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι αναγκαίες, καθότι παρατηρείται αδυναμία στην ολοκλήρωση σημαντικού αριθμού 
αναδιαρθρώσεων δανείων, στα πλαίσια των οποίων περιλαμβάνονται ακίνητα με παρατυπίες, εξαιτίας της 
επιβάρυνσής τους με απαγόρευση μεταβίβασής τους. 

 Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αφού συμφώνησαν με τους σκοπούς και 
τις επιδιώξεις της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, εισηγήθηκαν την τροποποίηση των προνοιών της, 
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ώστε να καταστεί σαφές ότι η μεταβίβαση ακινήτων με παρατυπίες θα επιτρέπεται στα πλαίσια αναδιάρθρωσης 
δανείων, μόνο στην περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται προς όφελος του δανειστή.  

 Περαιτέρω, επισήμαναν την ανάγκη τροποποίησης του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, 
ώστε να περιληφθούν σε αυτόν ανάλογες ρυθμίσεις, δεδομένου ότι ο εν λόγω νόμος προβλέπει την απαγόρευση 
μεταβίβασης ακινήτου σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού μη εξουσιοδοτημένων εργασιών σε ακίνητο, όταν 
στο ακίνητο υφίστανται εργασίες ουσιώδους σημασίας που δεν είναι σύμφωνες με τη σχετική άδεια. 

 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, εισηγήθηκαν όπως διασαφηνιστεί ότι η μεταβίβαση θα επιτρέπεται 
να διενεργείται προς όφελος τόσο πιστωτικών ιδρυμάτων όσο και εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. 

 Η εκπρόσωπος του ΣΤΚ εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, επισημαίνοντας ότι 
παρέχεται μεν η δυνατότητα στους δανειολήπτες να συμπεριλαμβάνουν ακίνητά τους με παρατυπίες σε 
αναδιαρθρώσεις δανείων, δεν επιτρέπεται δε η μετέπειτα μεταβίβασή τους από τα πιστωτικά ιδρύματα σε τρίτα 
πρόσωπα.  Ο περιορισμός αυτός θα αποτελεί αντικίνητρο για τα πιστωτικά ιδρύματα στο να αποδέχονται την 
περίληψη ακινήτων με παρατυπίες στα πλαίσια αναδιάρθρωσης δανείων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι 
παρατυπίες είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να διορθωθούν. 

 Ως εκ τούτου, η ίδια εκπρόσωπος εισηγήθηκε την επαναφορά προηγούμενης ρύθμισης, η οποία ίσχυε 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, ώστε η απαγόρευση μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας να μην εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις μεταβίβασης ή/και υποθήκευσης ακινήτου που διενεργείται με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.  
Περαιτέρω, εισηγήθηκε όπως οι ρυθμίσεις ισχύσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, ώστε να δοθεί επαρκής 
χρόνος για την ολοκλήρωση όσο το δυνατόν περισσότερων αναδιαρθρώσεων δανείων, καθώς και για τη διάθεση 
των ακινήτων σε ενδιαφερόμενους αγοραστές εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζει ο σχετικός νόμος. 

 Ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΙΠΕΣ συμφώνησε με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του ΣΤΚ. 

 Στα πλαίσια της εξέτασης της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, την επιτροπή απασχόλησε εκτενώς 
τόσο το ζήτημα περιορισμού της εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων μόνο για σκοπούς μεταβίβασης 
ακινήτων με παρατυπίες στα πλαίσια αναδιάρθρωσης δανείων όσο και η εισήγηση των εκπροσώπων του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για περιορισμό της μεταβίβασης ακινήτου μόνο σε δανειστή.   

 Σε σχέση με το πρώτο ζήτημα, οι εισηγητές των προτάσεων νόμου δήλωσαν ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2021 επιτρεπόταν η μεταβίβαση ή/και υποθήκευση ακινήτων με παρατυπίες με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, 
χωρίς αυτή να περιορίζεται στα πλαίσια αναδιάρθρωσης δανείων. Η εν λόγω ρύθμιση αποτελούσε μέτρο 
οριζόντιας εφαρμογής, το οποίο λειτούργησε ως αντίμετρο ως προς τον αρχικό σκοπό για τον οποίο αυτή 
προωθήθηκε, που ήταν η υποβοήθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων.  Ως εκ τούτου, η πρώτη υπό αναφορά 
πρόταση νόμου περιλαμβάνει πιο στοχευμένες ρυθμίσεις για την υποβοήθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων, 
προς αποφυγή κατάχρησης του μέτρου. 

 Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δήλωσαν, σε σχέση με την εισήγησή τους 
για περιορισμό της δυνατότητας μεταβίβασης ακινήτων με παρατυπίες μόνο σε δανειστή, ότι με τον τρόπο αυτό 
περιορίζεται το ενδεχόμενο μεταβίβασης ακινήτων με παρατυπίες σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία δε θα είναι δυνατό 
να αξιοποιηθούν.  Επισήμαναν παράλληλα ότι η μεταβίβαση ακινήτου με παρατυπίες από τον δανειστή σε τρίτο 
πρόσωπο θα είναι δυνατή, αφού προηγουμένως ο δανειστής προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διόρθωσης των 
παρατυπιών. 

 Η επιτροπή, στη βάση όσων διαμείφθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο της 
πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών της, ώστε: 

1. να προβλεφθεί ότι η απαγόρευση μεταβίβασης ή/και υποθήκευσης ακινήτου με παρατυπίες δε θα ισχύει 
σε περίπτωση που η μεταβίβαση ή/και υποθήκευση ακινήτου διενεργείται προς όφελος αδειοδοτημένου 
πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων στα πλαίσια αναδιάρθρωσης δανείων και 

2. να απαλειφθεί η πρόνοια που προβλέπει για τη λήξη των προτεινόμενων ρυθμίσεων μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2022, ώστε αυτές να ισχύουν αυτοδικαίως για όσο διάστημα θα ισχύει το γενικότερο νομικό 
πλαίσιο το οποίο διέπει τις αναδιαρθρώσεις δανείων. 

 Περαιτέρω, οι εισηγητές της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση 
των εκπροσώπων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προχώρησαν στην κατάθεση της δεύτερης 
υπό αναφορά πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2022, στην οποία 
περιλήφθηκαν ρυθμίσεις ανάλογες με την πρώτη υπό αναφορά πρόταση νόμου, όπως αυτή αναθεωρήθηκε 
σύμφωνα με τα πιο πάνω. 

 Στο στάδιο της εξέτασης του αναθεωρημένου κειμένου της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, καθώς 
και της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους, δηλώντας μεταξύ άλλων ότι οι νέες προτεινόμενες ρυθμίσεις επιτρέπουν 
τη μεταβίβαση επ’ ονόματι αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων ακινήτων 
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με παρατυπίες ή με πιστοποιητικά μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, τα οποία βαρύνονται με απαγόρευση 
μεταβίβασης, στα πλαίσια αναδιάρθρωσης δανείων κατόπιν συμφωνίας με δανειολήπτες, και τυγχάνουν 
εφαρμογής και σε περιπτώσεις δανείων που περιλήφθηκαν στο σχέδιο «Εστία». 

 Η εκπρόσωπος του ΣΤΚ επισήμανε εκ νέου τις επιφυλάξεις της ως προς το περιορισμένο πεδίο 
εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Η πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης σε νόμους τόσο της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, όσο και της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη 
της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του 
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος 
της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των προτάσεων νόμου στην ολομέλεια του σώματος. 

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί των προτάσεων νόμου κατά τη 
συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Η κ. Ερωτοκρίτου και ο κ. Παπαδούρης. 

 Θα κλείσει η λίστα, θέλει κάποιος άλλος τον λόγο; 

 Ο κ. Μυλωνάς επί διαδικασίας; 

 Ναι, κύριε Μυλωνά, σας ακούω. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Δε θέλω καθόλου να μιλήσω, αλλά ισχύει, κυρία Πρόεδρε, για να μεν το κάμνω συνέχεια, εκτός αν θέλετε 
να το κάμνω, μπορώ να το κάμνω τζιόλας.  Θεωρώ ότι είμαι συνεχώς εγγραμμένος ως ομιλητής.  Γιατί 
προηγουμένως ήθελα να τοποθετηθώ μετά την ομιλία του κ. Παπαδούρη.  Μετά τη σύγκρουση μεταξύ του κ. 
Στεφάνου και του κ. Αβέρωφ, ήταν άκυρο, άσκοπο και προσβλητικό, για να παρέμβαινα.  Επομένως, ήμουν σε 
πολύ δύσκολη θέση, γιατί οι ηγέτες δύο κομμάτων είχαν διαφωνία και θα ζητούσα κάτι, δεν μπορώ να το κάνω 
τώρα. 

 Οπόταν, θέλω να είμαι γραμμένος συνεχώς, για να έχω την ευκαιρία τουλάχιστον να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να σας έχουμε γραμμένο, ναι. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αλλά ζητήσατε τον λόγο στη διαδικασία των δευτερολογιών.  Άρα, δεν μπορούσε να σας δοθεί. 

 Ο κ. Παπαδούρης, η κ. Ερωτοκρίτου, ο κ. Μυλωνάς. 

 Ποιος άλλος θέλει τον λόγο; 

 Κανείς.  Έκλεισε η λίστα ομιλητών. 

 Τον λόγο έχει ο κ. Παπαδούρης. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Σεβόμενος τον χρόνο, Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. 

 Η πρόταση είναι πολύ απλή.  Υπάρχουν κάποιες γενικές απαγορεύσεις πάνω σε κάποια ακίνητα, ακίνητα 
τα οποία εμπλέκονται σε θέμα αναδιάρθρωσης ή σε θέμα έγκρισης από το Σχέδιο «Εστία».  Είναι γνωστό το 
θέμα.   
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 Ο λόγος που εζήτησα να μιλήσω ήταν για να διορθώσω δικό μου ατόπημα.  Έχει δίκαιο η αγαπητή 
Χριστιάνα -και απολογούμαι, Χριστιάνα- όντως στην επιτροπή Οικονομικών για το προηγούμενο θέμα για δέκα 
μήνες μάς ανέχτηκε, βρήκαμε συναινέσεις, είχαμε όλοι την υπομονή και σ’ αυτό το θέμα το ίδιο και ειλικρινά 
απολογούμαι, ατόπημα. 

 Να ’στε καλά, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαδούρη. 

 Ο κ. Μυλωνάς και μετά η κ. Ερωτοκρίτου; 

 Όπως επιθυμείτε, είστε από το ίδιο κόμμα, δύο τελευταίοι ομιλητές. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Είναι σχετικό και άσχετο, κυρία Πρόεδρε.  Είκοσι δευτερόλεπτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Εάν τον Σεπτέμβριο, κυρία Πρόεδρε, ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία ενόψει και των προεδρικών 
επιλογών, πιστεύω ότι δε θα κάνουμε κοινοβουλευτικό ρόλο αλλά κάτι άλλο.  Και εγώ δε θα ήθελα να 
συμμετάσχω σε αυτή τη διαδικασία.  Ήταν σχόλιο σε σχέση με τον φίλο τον Παπαδούρη, που επέμενε τον 
Σεπτέμβριο να ξεκινήσει μια διαδικασία.  Του είπα και τώρα όχι. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία! 

 Κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Πολύ σύντομα επί του θέματος, επί των προτάσεων νόμου. 

 Το πρώτο που θέλω να πω, κυρία Πρόεδρε, για αυτές τις προτάσεις νόμου είναι ότι αυτές ήταν 
πρωτοβουλία του κ. Σταύρου Παπαδούρη, ο οποίος, όταν με επροσέγγισεν και μου εξήγησε το θέμα, ευχαρίστως 
συνυπόγραψα τες δύο προτάσεις, αλλά είναι πρωτοβουλία του κ. Παπαδούρη, με τον οποίο είχαμε μία άριστη 
συνεργασία. 

 Πολύ σύντομα.  Τι ψηφίζουμε;  Την 31η Δεκεμβρίου 2021 έληξε η ισχύς του προηγούμενου νόμου και 
ακίνητα τα οποία έχουν παρατυπίες εις τον τίτλο τους δεν μπορούν να επαναϋποθηκευτούν στα πλαίσια 
αναδιάρθρωσης.  Με αυτή την πρόταση νόμου επιτρέπουμε την υποθήκευση -για τους σκοπούς αναδιάρθρωσης 
και μόνο- ακινήτων τα οποία έχουν παρατυπίες εις τον τίτλο τους και τίποτα περισσότερο.  Βοηθούμε τη 
διαδικασία και την ταχύτητα αναδιαρθρώσεων των δανείων και τίποτα περισσότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία! 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Δεύτερη ανάγνωση, παρακαλώ, της υπ’ αριθμόν 3 πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 65ΚΖ του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 3; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εναντίον κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Αποχή καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ομόφωνα ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Δεύτερη ανάγνωση, παρακαλώ, της υπ’ αριθμόν 4 πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 10Γ του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι η ίδια αναλογία ή υπάρχει κάποια διαφοροποίηση; 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 3; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Εναντίον κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Αποχή καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ομόφωνα ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 5 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε: 

α. να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου πλαισίου απαλλαγής από φόρο εισοδήματος του 
πενήντα τοις εκατόν (50%) της αμοιβής προσώπου από εργοδότησή του στη Δημοκρατία, σε περίπτωση 
κατά την οποία ήταν μη κάτοικος στη Δημοκρατία πριν από την εργοδότησή του, προκειμένου να 
επεκταθεί το εύρος των δικαιούχων της φοροαπαλλαγής· 

β. για περίοδο πέντε ετών να χορηγείται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος του είκοσι τοις εκατό (20%) 
της αμοιβής από πρώτη εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία ή ποσού ύψους €8.550, οποιοδήποτε 
είναι το μικρότερο, προσώπου το οποίο για τρία συνεχόμενα έτη πριν από την έναρξη της εργοδότησής 
του στη Δημοκρατία εργοδοτείτο εκτός Δημοκρατίας σε εργοδότη μη κάτοικο της Δημοκρατίας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022»  

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Χρίστος Χριστοφίδης 
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 Χρύσης Παντελίδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού Σταύρος Παπαδούρης 

 Αντρέας Καυκαλιάς 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Ιουνίου και στις 4 Ιουλίου 2022.  Στο πλαίσιο των 
συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου 
Οικονομικών, εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου 
(ΚΝΕ), της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών (ΚΕΠ), του οργανισμού «TechIsland», του Κυπριακού Συνδέσμου 
Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων (CIBA) και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, 
ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου πλαισίου απαλλαγής από φόρο εισοδήματος του 
πενήντα τοις εκατό (50%) της αμοιβής ατόμου από εργοδότησή του στη Δημοκρατία, σε περίπτωση κατά την 
οποία ήταν μη κάτοικος στη Δημοκρατία πριν από την εργοδότησή του αυτή, προκειμένου να επεκταθεί το εύρος 
των δικαιούχων της φοροαπαλλαγής. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου επί της αρχής, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου 
Οικονομικών δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο προτεινόμενος νόμος προωθείται στο πλαίσιο υλοποίησης της 
στρατηγικής προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη 
Δημοκρατία, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, τη διεύρυνση της 
παραγωγικής βάσης και την ανάπτυξη της οικονομίας.  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να καταστήσουν 
το φορολογικό πλαίσιο εργοδότησης ατόμων από το εξωτερικό πιο ελκυστικό, ενθαρρύνοντας τη 
δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στη Δημοκρατία με φυσική παρουσία, μεταφέροντας την έδρα και το προσωπικό 
τους στην Κύπρο, τον επαναπατρισμό Κυπρίων που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό για μακρά περίοδο και την 
προσέλκυση στη Δημοκρατία ξένων εργαζομένων υψηλού βιοτικού επιπέδου με εξειδίκευση. 

 O ίδιος αξιωματούχος επισήμανε ότι με βάση το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο απαλλάσσεται του φόρου 
εισοδήματος-  

1. το 20% της αμοιβής, με μέγιστο ποσό απαλλαγής ύψους €8.550, από εργοδότηση που ασκείται στη 
Δημοκρατία ατόμου το οποίο ήταν μη κάτοικος της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής του 
στη Δημοκρατία με μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος της απαλλαγής τα πέντε έτη που ακολουθούν το έτος 
εργοδότησης, 

2. το 50% της αμοιβής από εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία ατόμου το οποίο ήταν κάτοικος εκτός 
της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία- 

α. για δέκα έτη, κατά τα οποία ασκείται εργοδότηση στη Δημοκρατία, αρχής γενομένης του έτους 
εργοδότησης και τα εισοδήματα από την εργοδότηση υπερβαίνουν τις €100.000 ετησίως, 

β. καθώς και ατόμου το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε τρία από τα 
πέντε φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο άρχισε η εργοδότησή του στη 
Δημοκρατία, καθώς και σε άτομο που δεν ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία κατά το έτος που 
προηγείται του έτους που άρχισε η εργοδότηση,  

γ. σε οποιοδήποτε έτος στο οποίο τα εισοδήµατα από την εργοδότηση στη Δημοκρατία υπερβαίνουν 
τις €100.000 ετησίως, ανεξάρτητα εάν σε κάποιο έτος τα εισοδήµατα από την εργοδότηση είναι 
μικρότερα, νοουμένου ότι, όταν άρχισε η εργοδότηση στη Δημοκρατία, τα εισοδήµατα από την 
εργοδότησή του στη Δημοκρατία υπερέβαιναν τις €100.000 ετησίως. 

 Όπως δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προτείνεται όπως- 

1. το 50% της αμοιβής νέων εργοδοτουμένων, των οποίων η έναρξη της πρώτης εργοδότησής τους στη 
Δημοκρατία ήταν την 1η Ιανουαρίου 2022, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος για περίοδο 17 ετών, 
νοουμένου ότι η αμοιβή τους κατ’ έτος υπερβαίνει τις €55.000 και δεν ήταν κάτοικοι της Δημοκρατίας για 
περίοδο τουλάχιστον 12 συνεχόμενων ετών πριν την έναρξη της εργοδότησής τους στη Δημοκρατία, 

2. παραχωρηθεί αντίστοιχη απαλλαγή για σκοπούς ίσης μεταχείρισης σε υφιστάμενους φορολογουμένους, 
νοουμένου ότι δεν ήταν κάτοικοι της Δημοκρατίας για περίοδο τουλάχιστον 12 συνεχόμενων ετών πριν 
την έναρξη της εργοδότησής τους στη Δημοκρατία, ώστε να χορηγείται απαλλαγή 50% της αμοιβής 
εργοδότησης από το έτος 2022 μέχρι και τη συμπλήρωση 17 ετών από την έναρξη της εργοδότησής τους, 
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σε περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω φορολογούμενοι ήταν δικαιούχοι με βάση το υφιστάμενο 
φορολογικό πλαίσιο- 

α. φοροαπαλλαγής του 50% της αμοιβής τους ή 

β. φοροαπαλλαγής του 20% της αμοιβής τους, με μέγιστο ποσό απαλλαγής ύψους €8.550, μέχρι και 
το έτος 2021 και η αμοιβή από την εργοδότησή τους στη Δημοκρατία κατά το έτος έναρξης της 
εργοδότησής τους υπερέβαινε τις €55.000 ετησίως ή  

γ. φοροαπαλλαγής του 20% της αμοιβής τους, με μέγιστο ποσό απαλλαγής ύψους €8.550, και η 
εργοδότησή τους στη Δημοκρατία άρχισε κατά τα έτη 2020 ή 2021 με αμοιβή που δεν υπερέβαινε 
τις €55.000 ετησίως, υπό την προϋπόθεση ότι η αμοιβή τους εντός 6 μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του προτεινόμενου νόμου θα υπερβεί το εν λόγω ποσό, 

3. συνεχίσουν να επωφελούνται του υφιστάμενου πλαισίου φοροαπαλλαγής της αμοιβής για εργοδότηση 
στη Δημοκρατία οι υφιστάμενοι δικαιούχοι οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις, για να ενταχθούν στο νέο 
φορολογικό πλαίσιο του προτεινόμενου νόμου, για τα εναπομείναντα έτη της φοροαπαλλαγής που 
επωφελούνται, 

4. τερματιστεί η φορολογική απαλλαγή του 20% της αμοιβής από εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία, 
με μέγιστο ποσό απαλλαγής ύψους €8.550, ώστε να μην εφαρμόζεται για νέους εργαζόμενους, 

5. παρασχεθεί περίοδος χάριτος 2 ετών για νέους εργαζομένους και 6 μηνών για υφιστάμενους 
εργαζομένους, προκειμένου να ικανοποιήσουν το κριτήριο της ελάχιστης απαιτούμενης αμοιβής των 
€55.000 και να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο φοροαπαλλαγής.  

 Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και 
εισηγήθηκε μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις.    

 Ο εκπρόσωπος του ΚΝΕ, χωρίς να διαφωνεί με την προώθηση φορολογικών κινήτρων για σκοπούς 
προσέλκυσης, δραστηριοποίησης και επέκτασης των δραστηριοτήτων εταιρειών στη Δημοκρατία, εξέφρασε 
επιμέρους επιφυλάξεις ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν στους υφιστάμενους επιλέξιμους 
δικαιούχους, οι οποίες υποβλήθηκαν και γραπτώς με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2022.  
Ειδικότερα, επισήμανε ότι με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι υφιστάμενοι δικαιούχοι δε θα είναι σε θέση να 
επωφεληθούν της δεκαεπταετούς διάρκειας ισχύος της φοροαπαλλαγής, καθότι το κίνητρο θα παραχωρείται 
μόνο σε άτομα που δεν ήταν κάτοικοι της Δημοκρατίας για 12 συνεχόμενα έτη πριν από την ανάληψη της 
εργασίας τους και δικαιούνταν αδιάλειπτο δικαίωμα απαλλαγής από το έτος 2011 έως το 2021.  Συνεπώς, οι 
υφιστάμενοι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τη φοροαπαλλαγή του 50% της αμοιβής τους 
μέχρι τη λήξη της δεκαετούς περιόδου, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να επωφεληθούν από τη διεύρυνση της 
περιόδου στα 17 έτη, καθώς δεν είχαν αδιάλειπτο δικαίωμα απαλλαγής από το έτος 2011 έως το 2021.  Συναφώς, 
για σκοπούς αποφυγής οποιασδήποτε διάκρισης μεταξύ φορολογουμένων εισηγήθηκε όπως η δεκαεπταετής 
περίοδος της φορολογικής απαλλαγής ισχύσει και για τους δικαιούχους του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου.  
Περαιτέρω, εισηγήθηκε όπως το κριτήριο του απαιτούμενου χρόνου των 12 ετών που άτομο πρέπει να βρίσκεται 
εκτός της Δημοκρατίας πριν την εργοδότησή του στη Δημοκρατία περιοριστεί στα 5 έτη, τουλάχιστον στις 
περιπτώσεις που η αμοιβή των ατόμων υπερβαίνει τις €100.000.    

 Οι εκπρόσωποι της ΚΕΠ και του CIBA συμφώνησαν με τις τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
νομοσχεδίου. 

 Οι εκπρόσωποι του οργανισμού «TechIsland» συμφώνησαν επίσης με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
του νομοσχεδίου, εκφράζοντας παράλληλα την ανάγκη προώθησης των προτεινόμενων ρυθμίσεων το 
συντομότερο δυνατό, λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού στο εξωτερικό για την προσέλκυση ατόμων με 
γνώσεις στη νέα τεχνολογία.  Επιπροσθέτως, εισηγήθηκαν την τροποποίηση του νομοσχεδίου, ώστε να 
περιληφθούν σε αυτό και οι περιπτώσεις ατόμων των οποίων η εργοδότηση άρχισε μεταξύ των ετών 2016-2019, 
νοουμένου ότι εντός συγκεκριμένης περιόδου θα ικανοποιήσουν την ελάχιστη απαίτηση για αμοιβή που 
υπερβαίνει τις €55.000, προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν του νέου πλαισίου φοροαπαλλαγής. 

 Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ επισήμαναν την ανάγκη περιορισμού της δωδεκαετούς περιόδου κατά την οποία 
πρόσωπο πρέπει να βρίσκεται στο εξωτερικό πριν από την εργοδότησή του στη Δημοκρατία, καθώς και την 
ανάγκη ίσης μεταχείρισης των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιούχων σε σχέση με τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος η επιτροπή ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την 
εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, τα κριτήρια εισδοχής εργαζομένων στο νέο πλαίσιο φοροαπαλλαγής, 
την κατάργηση της φοροαπαλλαγής του 20% της αμοιβής στην περίπτωση νέων εργαζομένων, καθώς και το 
δημοσιονομικό κόστος και τα οφέλη που αναμένονται να προκύψουν από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

 Σε σχέση με τα τεθέντα ζητήματα, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 
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1. Το νομοσχέδιο δεν εισάγει οποιεσδήποτε διακρίσεις, καθότι παρέχει το δικαίωμα τόσο σε υφιστάμενους 
όσο και σε νέους εργαζομένους να επωφεληθούν του νέου φορολογικού πλαισίου, νοουμένου ότι πληρούν 
τα απαιτούμενα κριτήρια.   

2. Η εισήγηση για απαλοιφή του κριτηρίου του απαιτούμενου χρόνου των 12 ετών που άτομο πρέπει να 
βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας πριν την εργοδότησή του στη Δημοκρατία, όπως και για περιορισμό του 
στα 5 έτη, στις περιπτώσεις που η αμοιβή από εργοδότηση υπερβαίνει τις €100.000, δεν είναι δυνατό να 
υιοθετηθούν, καθότι η εφαρμογή τους θα οδηγήσει αφενός σε στρεβλώσεις και άνιση μεταχείριση μεταξύ 
των εργαζομένων, δημιουργώντας φορολογουμένους πολλών ταχυτήτων, και αφετέρου σε υψηλό 
δημοσιονομικό κόστος.    

3. Το υφιστάμενο πλαίσιο φοροαπαλλαγής για εισοδήματα που υπερβαίνουν τις €100.000 παραμένει σε ισχύ 
μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης στον βασικό νόμο περιόδου των δέκα ετών, εντός της οποίας 
επωφελούνται οι υφιστάμενοι  δικαιούχοι. 

4. Η φοροαπαλλαγή του 50% της αμοιβής ατόμου από εργοδότηση στη Δημοκρατία επιλέχθηκε στη βάση 
αντίστοιχων ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη, με σκοπό το φορολογικό πλαίσιο της 
Κύπρου να είναι όσο το δυνατό πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό.  Η διάρκεια της ισχύος του νέου 
φορολογικού πλαισίου καθορίστηκε στα 17 έτη στη βάση αντίστοιχων φορολογικών ρυθμίσεων που 
προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία.  Η παραχώρηση της φοροαπαλλαγής για 17 έτη παρέχει σε άτομα 
που επιλέγουν να μετεγκατασταθούν και να εργαστούν στη Δημοκρατία ασφάλεια και σταθερότητα ως 
προς τη φορολογική μεταχείρισή τους μέχρι την αφυπηρέτησή τους. 

5. Η φοροαπαλλαγή του 20% της αμοιβής εργαζομένων θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση της 
περιόδου των πέντε ετών, εντός της οποίας επωφελούνται του μέτρου οι υφιστάμενοι φορολογούμενοι.  
Η ρύθμιση αυτή αποτελεί οριζόντιο μέτρο χωρίς ουσιαστικό κίνητρο προσέλκυσης για επαναπατρισμό ή 
μετεγκατάσταση στη Δημοκρατία για εργασία εξειδικευμένων ατόμων και δημιουργεί δυσανάλογο 
δημοσιονομικό κόστος σε σχέση με το όφελος για τους φορολογουμένους και ως εκ τούτου κρίθηκε 
σκόπιμη η κατάργησή του.  Το δημοσιονομικό κόστος σε περίπτωση διατήρησης της ισχύουσας ρύθμισης 
εκτιμάται στα €8,4 εκατομ., ενώ το πραγματικό μέσο όφελος ανά δικαιούχο κυμαίνεται μεταξύ €1.430 και 
€2.565 ετησίως.   

6. Το δημοσιονομικό κόστος, όπως και το όφελος από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να 
υπολογιστούν στο παρόν στάδιο, καθότι τα αποτελέσματα των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα διαφανούν 
μακροπρόθεσμα.  Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για Κυπρίους και η 
απόκτηση εξειδίκευσης και μακροπρόθεσμα η διεύρυνση της οικονομικής βάσης.   

 Στη βάση των όσων διαμείφθηκαν, η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως μελετήσει τις 
εκφρασθείσες απόψεις και εισηγήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και το ενδεχόμενο εισαγωγής 
στοχευμένων ρυθμίσεων για φοροαπαλλαγή του 20% της αμοιβής από εργοδότηση στη Δημοκρατία, ώστε να 
καλυφθούν νέοι εργαζόμενοι με προηγούμενη απασχόληση στο εξωτερικό, οι οποίοι δε θα είναι δυνατό να 
ενταχθούν στο νέο πλαίσιο απαλλαγής του 50% της αμοιβής από εργοδότηση στη Δημοκρατία, και, εφόσον το 
κρίνει σκόπιμο, καταθέσει ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου.    

 Συναφώς, στη βάση της πιο πάνω θέσης της επιτροπής, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε δύο 
αναθεωρημένα κείμενα σχεδίου νόμου στις 27 και 28 Ιουνίου 2022, στα οποία ενσωματώθηκαν επιμέρους 
παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και η εισήγηση της επιτροπής. 

 Ειδικότερα, στο τελικό κείμενο του προτεινόμενου νόμου έχουν επέλθει κυρίως οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις: 

1. Διασαφήνιση της έννοιας της πρώτης εργοδότησης στη βάση σχετικής εισήγησης του ΣΕΛΚ. 

2. Περιορισμός του απαιτούμενου χρόνου από 12 σε 10 συνεχόμενα έτη, κατά τον οποίο άτομο πρέπει να 
βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, προκειμένου να καθίσταται δικαιούχος του νέου φορολογικού πλαισίου. 

3. Ένταξη ως επιλέξιμων της φοροαπαλλαγής του 50% της αμοιβής όλων των υφιστάμενων δικαιούχων της 
φοροαπαλλαγής του 20% της αμοιβής, οι οποίοι εργοδοτήθηκαν με αμοιβή μικρότερη των €55.000 
ετησίως, νοουμένου ότι πληρούν τον απαιτούμενο χρόνο εκτός της Δημοκρατίας και η αμοιβή τους 
υπερβεί τις €55.000 εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του προτεινόμενου νόμου. 

4. Περίληψη πρόνοιας, ώστε να παρέχεται φοροαπαλλαγή στο 20% της αμοιβής, με μέγιστο ποσό 
απαλλαγής ύψους €8.550, ατόμου που εργάστηκε εκτός της Δημοκρατίας για περίοδο τριών συνεχόμενων 
ετών πριν από την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία σε εργοδότη μη κάτοικο της Δημοκρατίας 
για περίοδο πέντε ετών.    

 Στο πλαίσιο της εξέτασης των αναθεωρημένων κειμένων του νομοσχεδίου οι εμπλεκόμενοι φορείς 
συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις  που επήλθαν σε αυτά. 

 Ο εκπρόσωπος του ΚΝΕ δήλωσε ότι το επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα των 
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προτεινόμενων ρυθμίσεων, δε φέρει ένσταση ως προς την προώθηση του νομοσχεδίου, καθότι αποτελεί μέτρο 
ενίσχυσης της ανάπτυξης της οικονομίας.  Επισήμανε ωστόσο ότι το ΚΝΕ διατηρεί τις απόψεις του όπως 
εκφράστηκαν ενώπιον της επιτροπής και εισηγήθηκε την επανεξέτασή τους από την εκτελεστική εξουσία σε 
μεταγενέστερο στάδιο. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του 
θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Μυλωνάς; 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει. 

 Υπάρχει εδώ μια κοινή τροπολογία των βουλευτών, βουλευτριών κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση 
Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας 
Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αντρέα Καυκαλιά και 
Χρίστου Χριστοφίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Σωτήρη Ιωάννου 
εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, 
Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων και Σταύρου 
Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. 

 Οπόταν, προχωρούμε με την τροπολογία την κοινή και ψηφίζουμε. 

 Να μου επιτρέψετε, κύριε Γεωργίου, να το χειριστώ. 

 Σκοπός της τροπολογίας είναι η προτεινόμενη υπό προϋποθέσεις φοροαπαλλαγή του 20% της αμοιβής 
από πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία να χορηγείται για επτά φορολογικά έτη αντί για πέντε. 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας Ορφανίδου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου 

Χριστοφίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Σωτήρη Ιωάννου 
εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία 
Δημοκρατικών Δυνάμεων και Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (β) του άρθρου 2 του πιο πάνω νομοσχεδίου, με το 
οποίο προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου, ώστε στην πρώτη επιφύλαξη του 
προτεινόμενου εδαφίου (21Α) να αντικατασταθεί η φράση «για περίοδο πέντε (5) φορολογικών ετών» (δεύτερη 
και τρίτη γραμμή) με τη φράση «για περίοδο επτά (7) φορολογικών ετών». 

Σημειώσεις: 

α. Η προτεινόμενη, υπό προϋποθέσεις, φοροαπαλλαγή του είκοσι τοις εκατόν (20%) της αμοιβής από πρώτη 
εργοδότηση στη Δημοκρατία να χορηγείται για επτά φορολογικά έτη αντί για πέντε. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι ομόφωνο. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Εναντίον κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

 Εσείς, κυρία Ατταλίδου;  Δικαιολογήστε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Γιατί ο γιος μου ανήκει σε τούτη την κατηγορία τζιαι θέλω να απέχω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία! 

 Ευχαριστούμε πολύ και για τη δήλωση. 

 Με πενήντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 3; 

 Το ίδιο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υπέρ σαράντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και μία αποχή; 

 Ωραία! 

 Με σαράντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 



2547 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 6 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να διευρυνθεί το υφιστάμενο 
φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις, προκειμένου να περιληφθούν και επενδύσεις 
που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Σωτήρης Ιωάννου 

 Χρύσης Παντελίδης Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Χρίστος Χριστοφίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Ιουλίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου 
υπουργείου, του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, του Γραφείου Ελέγχου Εφόρου 
Κρατικών Ενισχύσεων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης και το μη 
μέλος της επιτροπής κ. Μάριος Μαυρίδης. 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, 
ώστε να διευρυνθεί το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις, προκειμένου 
να περιληφθούν σε αυτό και επενδύσεις που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συνάδουν με τις κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διέπουν τους 
ευρύτερους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.  Το προτεινόμενο φορολογικό πλαίσιο έχει τύχει της έγκρισης της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 14 Φεβρουαρίου 2022.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι το 
προτεινόμενο φορολογικό μέτρο περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ορόσημο 
εφαρμογής το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022.  

 Όπως η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα εκπίπτει του φορολογητέου 
εισοδήματος το τριάντα τοις εκατό (30%) της δαπάνης που διενεργείται για επένδυση ιδίων κεφαλαίων από 
νομικό πρόσωπο σε εγκεκριμένες μικρομεσαίες  καινοτόμες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το όφελος 
από την εκπιπτόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού φορολογητέου 
εισοδήματος του προσώπου, με ανώτατο ποσό τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000). 

 Σύμφωνα με την ίδια αρμόδιο, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο ολοκληρώνεται η κατάθεση στη Βουλή του 
πακέτου φορολογικών μέτρων που περιλαμβάνεται στη Στρατηγική Προσέλκυσης Επιχειρήσεων για 
Δραστηριοποίηση ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, όπως αυτή εγκρίθηκε από το 
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Υπουργικό Συμβούλιο. 

 Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δήλωσε ότι ο προτεινόμενος νόμος 
έχει τύχει του απαραίτητου ελέγχου και είναι συμβατός με τους ευρωπαϊκούς κανόνες χορήγησης κρατικών 
ενισχύσεων.  

 Η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής συμφώνησε με τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου. 

 Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων ζητήματα που 
αφορούν στον αριθμό φυσικών προσώπων που προσλήφθηκαν σε μικρομεσαίες καινοτόμες επιχειρήσεις 
συνεπεία του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου, καθώς και στο δημοσιονομικό κόστος από την εφαρμογή του 
υφιστάμενου μέτρου. 

 Στη βάση των πιο πάνω η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με βάση τη συμμετοχή 
φυσικών προσώπων το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο κρίνεται επιτυχημένο, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του 
Τμήματος Φορολογίας, το δημοσιονομικό κόστος από την εφαρμογή του μέτρου ανήλθε στο €1 εκατομ. 

 Τέλος, η ίδια αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι στο νομοσχέδιο πρέπει να επέλθουν μικρής έκτασης 
τροποποιήσεις, ώστε να καθοριστεί σαφώς η ημερομηνία λήξης του προτεινόμενου φορολογικού μέτρου, για να 
συνάδει με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε, στις 4 Ιουλίου 2022, αναθεωρημένο κείμενο του 
νομοσχεδίου, στο οποίο ως ημερομηνία λήξης της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων ορίζεται η 31η 
Δεκεμβρίου 2023. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη και λήξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και ουδεμίαν αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 O περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και ουδεμίαν αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 7 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2022 Νόμος του 2022».   

 Παρακαλώ τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων ποσού ύψους €6.684.428 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο 
περί Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων του 2022 Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Σωτήρης Ιωάννου 

 Χρύσης Παντελίδης  Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου Μη μέλη της επιτροπής: 

 Αντρέας Καυκαλιάς Σταύρος Παπαδούρης 

 Χρίστος Χριστοφίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε 
δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Ιουλίου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής 
παρευρέθηκαν ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

 Ο προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) για το 2022, ως αρχικά κατατέθηκε, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €6.693.688 
και έσοδα συνολικού ύψους €4.646.518, τα οποία προέρχονται κυρίως από την καταβολή ετήσιων διοικητικών 
τελών αδειών παροχέων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (€3.495.060) και ετήσιων 
διοικητικών τελών αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (€435.276). 

 Συναφώς, ο εν λόγω προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός και σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία το 
έλλειμμα θα καλυφθεί από το αποθεματικό του Γραφείου. 

 Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΓΕΡΗΕΤ για το 2022 αφορούν στα ακόλουθα: 
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1. Συνολικά έξοδα μισθοδοσίας (€2.347.679). 

2. Λειτουργικές δαπάνες (€296.343). 

3. Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις (€418.541).  

4. Εκπαίδευση προσωπικού/Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€227.055). 

5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (€1.205.594). 

 Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΓΕΡΗΕΤ για το έτος 2022 κατατέθηκε στη Βουλή στις 30 Ιουνίου 
2022 και ως εκ τούτου από την αρχή του έτους μέχρι και την έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 
Γραφείο λειτουργεί με την εφαρμογή δωδεκατημορίων, καθότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 153(6) του περί 
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου [Ν.112(Ι)/2004], δεν υπάρχει ο 
χρονικός περιορισμός των δύο μόνο δωδεκατημορίων (Ιανουάριος-Φεβρουάριος εκάστου έτους), όπως αυτός 
ισχύει για την πλειοψηφία των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. 

 Ο λόγος της καθυστέρησης στην κατάθεση του εν λόγω προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, έγκειται στο γεγονός της επιβολής μειώσεων στις προβλεπόμενες δαπάνες 
του ΓΕΡΗΕΤ για το έτος, τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και από το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, στις οποίες ο επίτροπος εξέφραζε την έντονη αντίθεσή του, καθότι, όπως υποστηρίζει, 
αυτές θα προκαλέσουν καθυστερήσεις στην έναρξη των έργων και στη στελέχωση του Γραφείου, σε σημείο που 
θεωρείται από τον ίδιο παρακώλυση και παρέμβαση στο ρυθμιστικό έργο του ΓΕΡΗΕΤ. 

 Σημειώνεται ότι προς απάντηση των πιο πάνω τα αρμόδια υπουργεία υποστηρίζουν ότι σε καμία 
περίπτωση δεν επιθυμούν να επέμβουν στο ρυθμιστικό έργο του ΓΕΡΗΕΤ, ενώ οι μειώσεις που έχουν προταθεί 
να επιβληθούν, κατά την κρίση πάντα του επιτρόπου, στόχο έχουν την αντικειμενική εκτίμηση των απαιτούμενων 
δαπανών και δεν αφορούν την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ο Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών δήλωσε ότι ρόλος του 
ΓΕΡΗΕΤ είναι η ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών 
υπηρεσιών.  Σκοπός του Γραφείου είναι η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων προς όφελος του καταναλωτή με στόχο τη μείωση των τιμών, τη 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διεύρυνση των επιλογών των καταναλωτών και την 
ενθάρρυνση των επενδύσεων. 

 Όπως ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε, ο προϋπολογισμός του ΓΕΡΗΕΤ για το 2022 παρουσιάζει αύξηση 
σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το 2021, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κονδυλίου 
που αφορά στην επιστροφή τελών προς τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων.  Η 
αύξηση στο εν λόγω κονδύλι προέκυψε κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων υπουργείων για επιστροφή 
τελών, λόγω του υψηλού αποθεματικού ταμειακών διαθέσιμων του ΓΕΡΗΕΤ.  

 Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε στην ετοιμασία και κατάθεση 
στη Βουλή του προϋπολογισμού του ΓΕΡΗΕΤ για το 2022, αριθμός έργων που περιλαμβάνονται στον υπό 
εξέταση προϋπολογισμό δεν αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους. 

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δήλωσε ότι ο καταρτισμός του 
προϋπολογισμού του ΓΕΡΗΕΤ αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία, καθότι σε αυτήν εμπλέκονται, πέραν του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υφυπουργείο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 

 Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό του ΓΕΡΗΕΤ για το 
2022 εκ παραδρομής ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν στη θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων παρουσιάζεται αυξημένος και ως εκ τούτου απαιτείται σχετική διόρθωσή του. 

 Στη βάση των πιο πάνω η επιτροπή κάλεσε τα αρμόδια υπουργεία και τον ΓΕΡΗΕΤ όπως συμβάλουν 
στην εξεύρεση λύσης με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας καταρτισμού του προϋπολογισμού του 
Γραφείου και την έγκαιρη κατάθεσή του στη Βουλή.  Επιπροσθέτως, κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως 
καταθέσει ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου στο οποίο να περιληφθούν οι απαραίτητες σύμφωνα 
με τα πιο πάνω τροποποιήσεις. 

 Συναφώς, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 5 
Ιουλίου 2022, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του προϋπολογισμού στο οποίο επήλθαν οι απαραίτητες 
διορθώσεις. Ως εκ τούτου, οι συνολικές προβλεπόμενες δαπάνες του ΓΕΡΗΕΤ για το 2022 για τις οποίες ζητείται 
έγκριση πληρωμής ανέρχονται στα €6.684.428. 

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Επιτρόπου ποσού ύψους €6.684.428 για τη χρήση του έτους που 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

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

 Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.  Άρθρο 5. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  Άρθρο 6. 

 Όροι και άλλη ορολογία που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο.  Άρθρο 7. 

 Μείωση κλιμάκων εισδοχής.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.  Άρθρο 9. 

 Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων και 
εποχιακών αναγκών.  Άρθρο 10. 

 Απαγόρευση απασχόλησης συνταξιούχων προσώπων.  Άρθρο 11. 

 Χρήση υπηρεσιακών μηχανοκινήτων οχημάτων.  Άρθρο 12. 

 Φορολόγηση επιδομάτων.  Άρθρο 13. 

 Αναπροσαρμογή μισθών αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και συντάξεων συνταξιούχων βάσει του 
δείκτη Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής.  Άρθρο 14. 

 Μισθοδοτικές κλίμακες.  Άρθρο 15. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Oυδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με πενήντα ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και ουδεμίαν αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 15 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 O περί Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων του 2022 Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ουδεμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με πενήντα ψήφους υπέρ, ουδεμίαν εναντίον και ουδεμίαν αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 8, 9 και 10 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022», πρόταση νόμου των κ. Αλέκου Τρυφωνίδη και 
Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, «Ο περί 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022», πρόταση νόμου του κ. Στέφανου 
Στεφάνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, και «Ο περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022», πρόταση νόμου των κ. Νικόλα 
Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Θέλετε να τα δούμε, όπως είπαμε στη Σύσκεψη Αρχηγών, ακριβώς μετά την επανασύσταση του σώματος 
το απόγευμα; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑÏΔΗΣ: 

 Μαζί με τα νομοσχέδια, τις προτάσεις νόμου, που κατατέθηκαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία!  Να παρακαλέσω τις υπηρεσίες να το σημειώσουν, για να αλλάξουμε το σενάριο.   

 Και προχωράμε τώρα στα θέματα με τους αριθμούς 11 και 12.  Είναι εξ αναβολής, έχουν κοινή έκθεση και 
τιτλοφορούνται «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και «Ο περί 
Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου Νόμος του 2022».   

 Παρακαλώ τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 11 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
Νόμου, ώστε να ιδρυθεί στο ΤΕΠΑΚ ακαδημαϊκή οντότητα υπό την επωνυμία «Ακαδημία Επαγγελμάτων 
Φιλοξενίας Κύπρου», στην οποία να ενταχθεί το ΑΞΙΚ.   

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 12 θέματος είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της μεταφοράς του 
προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και «Ο περί Μεταφοράς 
Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 
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 Χρύσανθος Σαββίδης Χρίστος Χριστόφιας 

 Γιώργιος Κάρουλλας Ανδρέας Αποστόλου 

 Μάριος Μαυρίδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Ανδρέας Θεμιστοκλέους 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε έξι συνεδρίες 
της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 25 Μαΐου 2022 και 29 Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του ίδιου υπουργείου, του 
Υπουργείου Οικονομικών, του Υφυπουργείου Τουρισμού, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, ο δήμαρχος Πάφου, εκπρόσωποι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), του 
Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών 
Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ και ΣΕΚ, της Φοιτητικής Ένωσης ΑΞΙΚ (ΦΕΝΑΞΙΚ), της 
Συντεχνίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ (ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ) και της Συντεχνίας Διοικητικού Προσωπικού 
του ΤΕΠΑΚ.  

 Σημειώνεται ότι η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), η Παγκύπρια Συντεχνία 
ΙΣΟΤΗΤΑ, η Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου (ΔΕΟΚ) και η Φοιτητική Ένωση του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΤΕΠΑΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της 
επιτροπής.  

 Στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων παρευρέθηκαν επίσης το μέλος της επιτροπής κ. Αντρέας 
Καυκαλιάς και το μη μέλος της επιτροπής κ. Χρύσης Παντελίδης.   

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
Νόμου, ώστε να ιδρυθεί στο ΤΕΠΑΚ ακαδημαϊκή οντότητα με το όνομα «Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας 
Κύπρου», στην οποία θα ενταχθεί το ΑΞΙΚ.  

 Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρώτο νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπονται 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Παρέχεται η εξουσία στο συμβούλιο του ΤΕΠΑΚ να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση του τρόπου 
λειτουργίας της πιο πάνω ακαδημαϊκής οντότητας και για άλλα συναφή θέματα. 

2. Παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς των προγραμμάτων σπουδών του ΑΞΙΚ και στην αγγλική γλώσσα, 
πέραν των επίσημων γλωσσών.   

3. Θεσπίζεται η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ με ειδικό νόμο.    

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της μεταφοράς του 
προσωπικού του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ, λόγω της ένταξης του ΑΞΙΚ σε αυτό.  

 Ειδικότερα, στο δεύτερο νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό του ΑΞΙΚ (μόνιμο προσωπικό και εργοδοτούμενοι αορίστου 
χρόνου) να επιλέξει είτε να ενταχθεί στο ΤΕΠΑΚ ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είτε να παραμείνει 
στη δημόσια υπηρεσία.  

2. Μεταφέρονται και διασφαλίζονται τα συνταξιοδοτικά, μισθολογικά και άλλα ωφελήματα του προσωπικού 
που θα επιλέξει να ενταχθεί στο ΤΕΠΑΚ. 

 Σημειώνεται ότι τα υπό εξέταση νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εξετάστηκαν 
από την επιτροπή μαζί με τους ακόλουθους τρεις κανονισμούς που τιτλοφορούνται ως ακολούθως: 

1. «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022». 

2. «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου) 
Κανονισμοί του 2022». 

3. «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022».   

 Ωστόσο, για λόγους που άπτονται νομικών ζητημάτων και ειδικότερα μεταξύ άλλων για σκοπούς θέσπισης 
της σχετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση των υπό αναφορά κανονισμών, κρίνεται σκόπιμο όπως οι πιο πάνω 
αναφερόμενοι κανονισμοί τεθούν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος προς έγκριση σε μεταγενέστερο στάδιο, 
αφού προηγηθεί η ψήφιση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους.   
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 Στο πλαίσιο της συζήτησης του πρώτου νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανέφερε ότι κρίθηκε αναγκαία η ίδρυση της 
Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου, η οποία θα υπάγεται στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και 
Φιλοξενίας της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΠΑΚ, λαμβανομένων 
υπόψη των διεθνών και ευρωπαϊκών τάσεων στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και της ευρύτερης 
στρατηγικής για την προώθηση του τουρισμού στη Δημοκρατία.  Περαιτέρω, ο πιο πάνω εκπρόσωπος επισήμανε 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα οφέλη τα οποία θα επέλθουν από τις προωθούμενες ρυθμίσεις: 

1. Ενοποίηση της δημόσιας ανώτερης εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού κάτω από ένα ακαδημαϊκό 
ίδρυμα.  

2. Ορθολογιστική ανάπτυξη του ΑΞΙΚ με την ένταξή του στο ΤΕΠΑΚ. 

3. Διασφάλιση της ποιότητας και αναβάθμιση της ακαδημαϊκής επάρκειας των προσφερόμενων 
ακαδημαϊκών προγραμμάτων του ΑΞΙΚ.  

4. Δυνατότητα προσφοράς επαγγελματικών προγραμμάτων βάσει των υφιστάμενων και μελλοντικών 
αναγκών της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου. 

5. Δυνατότητα σύναψης νέων συμφωνιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.  

6. Σύζευξη επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προγραμμάτων προς όφελος της βιομηχανίας τουρισμού και 
των αναγκών της αγοράς εργασίας.  

 Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι για την επίτευξη των πιο πάνω υπογράφηκε σχετικό 
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του ΤΕΠΑΚ.  
Ειδικότερα, με βάση την εν λόγω συμφωνία διασφαλίζεται ότι το ΑΞΙΚ θα συνεχίσει να παρέχει τριτοβάθμια, μη 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με επαγγελματικό προσανατολισμό και ότι οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές θα 
συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ΑΞΙΚ στη Λευκωσία.    

 Ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ ανέφερε ότι οι αποφάσεις του ΤΕΠΑΚ για τη δημιουργία της Σχολής Διοίκησης 
Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας, καθώς και την μεταφορά της έδρας της στην Πάφο, λήφθηκαν 
ομόφωνα από τη σύγκλητο και το συμβούλιο και εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ.   

 Ο δήμαρχος της Πάφου ενημέρωσε την επιτροπή για τη σχετική συμφωνία μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του 
δήμου Πάφου, καθώς και για τον σχεδιασμό ανέγερσης των εγκαταστάσεων στις οποίες θα μεταφερθεί η εν λόγω 
σχολή περιλαμβανομένης και της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου στην οποία θα ενταχθεί το 
ΑΞΙΚ.  Περαιτέρω, επεσήμανε ότι η απόφαση για τη μεταφορά του ΑΞΙΚ στην Πάφο είναι πολύ σημαντική, καθότι 
η Πάφος υποδέχεται το 38% του συνολικού τουρισμού του νησιού, ενώ το 40% της οικονομίας της Πάφου 
εξαρτάται από τον τουρισμό.  

 Η πλειοψηφία των εμπλεκόμενων φορέων που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής χαιρέτισαν 
την ίδρυση της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου και την προωθούμενη αναβάθμιση του ΑΞΙΚ, 
νοουμένου ότι με την ίδρυσή της διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας του ΑΞΙΚ και τα προγράμματα 
εκπαίδευσής του θα έχουν πρακτική κατεύθυνση εξυπηρετώντας τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας.    

 Επισημαίνεται ότι αριθμός εμπλεκομένων φορέων εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις όσον αφορά τη 
μεταφορά του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ και τη στέγασή του σε κτηριακές εγκαταστάσεις στην Πάφο.  Παράλληλα, αρκετοί 
από αυτούς κατέθεσαν υπομνήματα στα οποία μεταξύ άλλων τονίζεται ότι το αρμόδιο υπουργείο δεν προέβη σε 
κανένα διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς πριν από τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης, η οποία δεν 
τεκμηριώνεται με επιστημονική μελέτη ότι θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του ΑΞΙΚ.   

 Στο πλαίσιο της συνέχισης της συζήτησης των νομοσχεδίων, η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις και υπέβαλε ερωτήματα προς τους αρμοδίους σε σχέση με τις πρόνοιές τους.  Ειδικότερα, τα 
ερωτήματα αφορούσαν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα συνέχισης της προσφοράς προγραμμάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης από το ΑΞΙΚ μετά την ένταξή του στο ΤΕΠΑΚ, την εκμετάλλευση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
του ΑΞΙΚ στη Λευκωσία, τον ρόλο της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου, τη διασύνδεση των 
προγραμμάτων του ΑΞΙΚ με την αγορά εργασίας, τον τρόπο εισαγωγής φοιτητών στο ΑΞΙΚ, τη διασφάλιση των 
εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων των υφιστάμενων φοιτητών του ΑΞΙΚ, τη μεταφορά του προσωπικού του 
ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ και τη γλώσσα διδασκαλίας των προγραμμάτων του ΑΞΙΚ.  

 Σημειώνεται ότι σε σχέση με τα πιο πάνω ερωτήματα η επιτροπή έτυχε γραπτής και προφορικής 
ενημέρωσης τόσο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας όσο και από το ΤΕΠΑΚ.   

 Στο στάδιο της περαιτέρω συζήτησης των υπό εξέταση νομοσχεδίων, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν 
προβληματισμούς σχετικά με ορισμένες πρόνοιές τους που αφορούν μεταξύ άλλων την ονομασία της εν λόγω 
ακαδημαϊκής οντότητας, τις επιλογές εργοδότησης που παρέχονται στο προσωπικό του ΑΞΙΚ κατά τη μεταφορά 
του στο ΤΕΠΑΚ, καθώς και τη δυνατότητα προσφοράς προγραμμάτων σπουδών του ΑΞΙΚ και σε οποιαδήποτε 
άλλη ξένη γλώσσα πέραν της αγγλικής.   
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 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία των μελών της, αποφάσισε όπως επιφέρει 
ορισμένες τροποποιήσεις στα κείμενα των νομοσχεδίων.  Ειδικότερα στο κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου 
αποφάσισε να επιφέρει τα ακόλουθα: 

1. Την αλλαγή του ονόματος της ακαδημαϊκής οντότητας από «Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας 
Κύπρου» σε «Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου». 

2. Την προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα προσφοράς προγραμμάτων 
του ΑΞΙΚ και σε οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα πέραν των επίσημων γλωσσών, αντί μόνο στην αγγλική 
γλώσσα.  

 Σε σχέση με το κείμενο τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου νομοσχεδίου, αποφάσισε την προσθήκη 
πρόνοιας με την οποία παρέχεται η δυνατότητα επιλογής στη διευθύντρια του ΑΞΙΚ και στον ανώτερο λειτουργό 
του ΑΞΙΚ, εάν το επιθυμούν, να μεταφερθούν σε θέσεις διοικητικού προσωπικού, πέραν της δυνατότητας 
επιλογής τους για μεταφορά σε θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της 
και αφού επέφερε στα νομοσχέδια όλες τις αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις και αλλαγές, επιφυλάχθηκε να 
τοποθετηθεί επί των νομοσχεδίων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή 
τους στην ολομέλεια του σώματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Υπάρχει και μία τροπολογία στο υπ’ αριθμόν 11 θέμα και μία τροπολογία στο υπ’ αριθμόν 12 
θέμα από τους κ. Χρίστο Χριστοφίδη, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστο Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.  Οπόταν, οι ομιλητές είμαι σίγουρη ότι θα τοποθετηθούν και επί 
τροπολογιών. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής και επί τροπολογιών; 

 Ωραία!  Μόνο εσείς, κύριε Αποστόλου;  Θα γίνει ο κατάλογος μαζί με τον κ. Μυλωνά. 

 Ο κ. Αποστόλου, ο κ. Μυλωνάς, ο κ. Χριστοφίδης, ο κ. Φακοντής, ο κ. Τρυφωνίδης, ο κ. Κουλλά και ο κ. 
Θεμιστοκλέους.  Και ο κ. Κάρουλλας, συγγνώμη.  Ένα λεπτό. 

 Σας είδα, σας έχω σημειώσει, κύριε Κουλία.  Συγγνώμη, είπα τον κ. Κουλλά αντί εσάς, ναι.   

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Mα, γίνονται τούντα πράματα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, γίνονται και αυτά κάποτε! 

 Κύριε Λουκαΐδη, επί διαδικασίας.  Σας ακούμε.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη) 

 Να σας αφήσω μετά, νομίζω, έτσι; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑÏΔΗΣ: 

 Eγράψετέ με; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Nαι.  Θα σας αφήσω μετά, να τα βάλουμε έτσι κατά σειρά. 

 Να ξεκινήσουμε με τον κ. Αποστόλου, που πρώτος σήκωσε και το χέρι του. 

 Σας ακούμε, ώσπου να κάνουμε τη λίστα μας. 

 Κύριε Αποστόλου, σας ακούμε. 

 Να ανοίξει το μικρόφωνο του κ. Αποστόλου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ουσιαστικά, σήμερα ψηφίζουμε για την ένταξη του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ και τη μεταφορά της σχολής στην 
Πάφο.  Θέλω να συγχαρώ καταρχάς και τον δήμαρχο Πάφου και τις τοπικές αρχές Πάφου, που διεκδίκησαν αυτή 
τη σχολή και αναπτύσσεται και μια δημόσια σχολή πανεπιστημιακή στην Πάφο.  Θέση μας είναι ότι τα δημόσια 
πανεπιστήμια ανήκουν σε όλη την Κύπρο και θα πρέπει να συμβάλουν στην ανάπτυξη ολόκληρης της Κύπρου 
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και θέλουμε δημόσια πανεπιστήμια και σε άλλες πόλεις και στην ύπαιθρο.   

 Θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο θα αναβαθμιστεί το ΑΞΙΚ, με την ένταξή του ουσιαστικά στο ΤΕΠΑΚ, και 
θεωρούμε ότι οι σχολές αυτές, οι οποίες ενισχύουν την ξενοδοχειακή βιομηχανία, και θα πρέπει να 
υποστηριχθούν και να αναβαθμιστούν και να επεκταθούν και να μεταφέρουμε στους νέους μας την ανάγκη να 
σπουδάσουν αυτά τα επαγγέλματα και να στελεχώσουν την ξενοδοχειακή μας βιομηχανία.   

 Κλείνω με το εξής:  Ως βουλευτής Λάρνακας, οφείλω να τοποθετηθώ και να πω ότι και η Λάρνακα διεκδικεί 
δημόσια πανεπιστημιακή σχολή· διεκδικεί δημόσια πανεπιστημιακή σχολή εδώ και πάρα πολλά χρόνια.  Είναι 
μια δέσμευση της κυβέρνησης προς τη Λάρνακα και θα ήθελα μέχρι τη λήξη της διακυβέρνησης ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, ο Υπουργός Παιδείας ουσιαστικά να υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους απέναντι στη Λάρνακα και να 
υλοποιηθεί η δημιουργία της σχολής επιστημών, θαλάσσιων τεχνολογιών στην πόλη μας.  Ελπίζω ότι με την 
ψήφιση δημιουργίας αυτής της σχολής στην Πάφο δε θα κλείσει ο κύκλος της επέκτασης των δημόσιων 
πανεπιστημιακών σχολών και σε άλλες επαρχίες της Κύπρου. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πολύ. 

 Επειδή έχω πέντε ομιλητές από το ΑΚΕΛ, θα βάλω έναν ομιλητή τώρα. 

 Κύριε Κέττηρε, θέλετε εσείς τώρα; 

NIKOΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Εγώ δε θα πάρω καθόλου χρόνο.  Απλώς, επειδή αναφέρθηκε ο συνάδελφος -και έχει απόλυτο δίκαιο- 
για την πόλη της Λάρνακας, σε ό,τι αφορά την πανεπιστημιακή σχολή, θέλω να θέσω το θέμα καλώς να δουλέψει 
τζιαι να αναβαθμιστεί τζιαι να αναπτυχθεί το πανεπιστήμιο, όπως πάει στην Πάφο, αλλά θεωρώ ότι για τη δική 
μας επαρχία, την ελεύθερη επαρχία της Αμμοχώστου, θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε το ζήτημα, γιατί είναι 
η μόνη επαρχία η οποία στηρίζεται σε εποχική εργασία.  Θα πρέπει να στηρίξουμε την ελεύθερη επαρχία της 
Αμμοχώστου λόγω αυτού του γεγονότος, να χωροθετηθεί πανεπιστημιακή σχολή, ούτως ώστε να μπορέσει να 
αναπτυχθεί ολόκληρη η επαρχία, η οποία επιπροσθέτως δεν έχει μητροπολιτικό δήμο.  Είναι κατεχόμενη η δική 
μας η πόλη και αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος, για να λειτουργήσει πανεπιστημιακή σχολή στην επαρχία 
της Αμμοχώστου. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία!  Είμαι σίγουρη ότι θα τοποθετηθούν οι βουλευτές για όλες τις επαρχίες. 

 Κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η απόφαση για ίδρυση Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου στο ΤΕΠΑΚ είναι ένα σημαντικό 
βήμα.  Είναι ένα σημαντικό βήμα και ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της κοινωνίας μας για την 
ανάπτυξη μιας αναβαθμισμένης εξειδικευμένης σχολής υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου στον τομέα της ανώτερης 
εκπαίδευσης.  Μια σχολή που θα λειτουργεί μέσα σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, η οποία θα έχει τη 
δυνατότητα να προσφέρει ποιοτικά και σε ανώτατο επίπεδο τόσο ακαδημαϊκή όσο και τριτοβάθμια μη 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση με επαγγελματικό προσανατολισμό στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού. 

 Οι ανάγκες της τουριστικής μας βιομηχανίας αυξάνονται συνεχώς και φιλοδοξούμε ότι η νέα αυτή σχολή 
θα την τροφοδοτήσει με απόφοιτους που θα αναβαθμίσουν το τουριστικό μας προϊόν μέσω των ευέλικτων 
ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προγραμμάτων.  Επιπρόσθετα, επικροτούμε τη δυνατότητα επιλογής που 
παρέχεται μέσα στο νομοσχέδιο στο προσωπικό τού ΑΞΙΚ, τόσο στο μόνιμο προσωπικό όσο και στους 
εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου, είτε να ενταχθούν στο ΤΕΠΑΚ ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είτε να 
παραμείνουν στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και τη μεταφορά και διασφάλιση των συνταξιοδοτικών, 
μισθολογικών και άλλων ωφελημάτων όσων επιλέξουν να ενταχθούν στο ΤΕΠΑΚ.  

 Η δημιουργία της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την 
ακαδημαϊκή και ευρύτερη ζωή του τόπου, που θα ενοποιήσει τη δημόσια ανώτερη εκπαίδευση στον τομέα του 
τουρισμού, καθώς από μια ακαδημαϊκή στέγη θα προωθήσει ποιοτικά το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της 
Κύπρου σε διεθνές επίπεδο και θα δώσει την απαιτούμενη ώθηση στη βιομηχανία του τουρισμού, αλλά και των 
αναγκών της αγοράς εργασίας. 

 Η προσπάθεια του δημάρχου Πάφου και του δημοτικού συμβουλίου τόσο για τον χώρο ανέγερσης όσο 
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και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και για τους χώρους που θα στεγάζονται οι φοιτητές επικροτείται και θέλουμε 
να πιστεύουμε -και αισιοδοξούμε- ότι τα χρονοδιαγράμματα που μας έχουν αναφερθεί θα υλοποιηθούν, γιατί 
αυτή η σχολή θα δώσει στην Πάφο ζωή.  Οι φοιτητές δίνουν ζωή στις πόλεις και συντείνουν στην ανάπτυξή τους.  
Επιπρόσθετα, κυρία Πρόεδρε, θέλουμε και ζητούμε από το ΤΕΠΑΚ, αλλά και από τα άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα 
του τόπου να δημιουργήσουν αντίστοιχες σχολές, ως έχουν υποσχεθεί, και στη Λάρνακα και στην ελεύθερη 
Αμμόχωστο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Έχω τρεις ομιλητές από το Δημοκρατικό Κόμμα. 

 Κύριε Ορφανίδη, κύριε Κουλία, ποιος από τους δύο; 

 Κύριε Ορφανίδη, ελάτε εσείς, να αφήσουμε μετά τον κ. Κουλία.  Σας ακούμε στα τρία λεπτά. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Χαιρετίζω τη συλλογική προσπάθεια η οποία έχει γίνει στην Πάφο και από τον δήμαρχο και από τους 
βουλευτές και απ’ όλους τους εμπλεκόμενους, όμως νιώθω την ανάγκη…  Στη Λάρνακα, επειδή ειπώθηκε, έντζιε 
με τα ευχολόγια!  Έννεν με το να μεν βλέπουμε τι προηγήθηκε κάποιων καταστάσεων.  Στη Λάρνακα είχε 
υποδειχθεί ένας συγκεκριμένος χώρος και εν μία ημέρα, χωρίς να ερωτηθεί κανείς άλλος, ακυρώθηκε ο χώρος 
και υποδείχτηκαν δύο άλλοι χώροι, οι οποίοι δεν είναι εφαρμόσιμοι, για να γίνουν, στους συγκεκριμένους χώρους 
που υποδείχτηκαν, πανεπιστημιακές σχολές.  Να θωρούμεν τζιαι τα δικά μας τα λάθη… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ! 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 … και να μεν τα επιρρίπτουμε όλα στους άλλους.  Εκείνο το οποίο οφείλουμε στη Λάρνακα -και το έχουμε 
συζητήσει, αλλά βρισκούμαστεν κάθε τόσο τζιαι απλά λέμε δκυο κουβέντες και δεν εφαρμόζεται τίποτε άλλο ούτε 
στρατηγική έχουμε- είναι ότι πρέπει να υποδείξουμε τόπους που μπορούν να είναι υλοποιήσιμοι για τέτοιες 
σχολές. 

 Αυτά ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. 

 Επειδή έχω πολλούς ομιλητές, επιτρέψετέ μου να επιστρέψω... 

 Κύριε Πασιουρτίδη, να σας δώσω τώρα τον λόγο; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ:   

 Πολύ σύντομα.  Ευχαριστώ πάρα πολύ.   

 Σε έναν μικρό τόπο, όπως είναι η Κύπρος, η ανάπτυξη κάθε πόλης και επαρχίας δε θα πρέπει να είναι 
θέμα ανταγωνισμού -και πολύ καλά θεωρώ ότι δεν είναι- ούτε να αναπτύσσεται βάσει πολιτικών σκοπιμοτήτων.  
Δε θα επαναλάβω τα περί πανεπιστημιακής σχολής στη Λάρνακα και πώς οδηγηθήκαμε μέχρι εδώ, απλώς πλέον 
υπάρχει ένα δεδομένο:  Οι μόνες δύο επαρχίες που είναι χωρίς κρατική πανεπιστημιακή σχολή είναι η Λάρνακα 
και η Αμμόχωστος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Πασιουρτίδη.   

 Κύριε Θεμιστοκλέους;   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Τι, κυρία Πρόεδρε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε τον λόγο.   
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ζήτησα τον λόγο, αλλά να δώσουμε τον λόγο στον κ. Κουλία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, σας παραχωρεί τη θέση του ο κ. Θεμιστοκλέους, κύριε Κουλία, σας ακούμε.   

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Όι, έν’ τον χρόνο του που εννά παραχωρήσει, όχι τη θέση του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, τη σειρά του.   

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Τη θέση έπκιασά την μόνος μου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε, κύριε Κουλία!   

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Ζήτησα τον λόγο για τούτο το θέμα, για να διαμαρτυρηθώ για το ξήλωμα του ΑΞΙΚ.  Η διευθύντρια του 
ΑΞΙΚ είναι μία αξιόλογη κυρία και έδωσε μάχες, για να μη μεταφερθεί στην Πάφο το ΑΞΙΚ, διότι ήταν μία σχολή 
η οποία λειτουργούσε καθόλα αποτελεσματικά και εφοδίαζε με επαγγελματικό προσωπικό τις ξενοδοχειακές μας 
μονάδες.  Με ποιο προσωπικό;  Ένα προσωπικό ανώτερης εκπαίδευσης.  Και βάλθηκαν να το διαλύσουν.  
Έγραψα μάλιστα δύο φορές το θέμα στην επιτροπή Ελέγχου, αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω.  Και δράττομαι 
της ευκαιρίας, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω το εξής:  Ο σπουδαίος Τάσσος 
Παπαδόπουλος ίδρυσε τρεις σχολές, τη Νοσηλευτική, το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο και το ΑΞΙΚ.  Δεν ξέρω 
αν οι δασονόμοι που ήταν στο Τρόοδος ήταν δημιούργημα του Τάσσου.  Και τι εκάμαμεν εμείς;  Επκιάσαμεν και 
εξηλώσαμεν την ιεραρχία της παιδείας.  Έχουμε τη μέση εκπαίδευση, την ανώτερη και την ανώτατη.   

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ:  

 Μα, το ΑΤΙ έν’ ο Τάσσος που το εξήλωσεν. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ:  

 Ύστερα.   

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Επί των ημερών σας!   

 Κύριε Κυπριανού, επειδή με προκαλείς, ξέρεις, ο Τάσσος… 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ:  

 Δε σε προκαλώ.   

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Όχι, να σου εξηγήσω.  Αφού έβαλες το θέμα διά της πλαγίας, να σου το εξηγήσω διά της ευθείας.   

 Εσάς δυστυχώς ο Τάσσος δε σας εχάλαν χατίρι.  Έκαμε κάποιες συμφωνίες μαζί σας και τις τήρησε με 
θρησκευτική ευλάβεια, αλλά οι ηθικοί αυτουργοί της διάλυσης είσαστε εσείς, αφού με προκαλείς.   

 Το λοιπόν, να ολοκληρώσω.   

 Κύριε Κυπριανού, με όλο τον σεβασμό, αγαπώ σε, εκτιμώ σε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σε μένα απευθύνθηκε ο κ. Κυπριανού.  Συνεχίστε.   

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ε, μα έν’ εμένα που κοίταζε, κυρία Πρόεδρε, για να ξέρετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έν’ εμένα που κοίταζε, κύριε Κουλία, βλέπω καλά, δόξα τω Θεώ.   
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ωραία. 

 Και επαναλαμβάνω ότι αυτά τα σπουδαία ιδρύματα, τα οποία ήταν ενδιάμεσα της παιδείας και 
τροφοδοτούσαν με επαγγελματικά στελέχη τον τόπο, τις ξενοδοχειακές μονάδες, τους τεχνικούς, που ήταν το 
ΑΤΙ, και τη Νοσηλευτική Σχολή, εσκεφτήκαμεν σε τούτον τον τόπο να τους κάμουμεν όλους πτυχιούχους, κλίμακα 
Α8 και πάνω.  Καλά, στη μέση ποιοι θα μείνουν;  Και εφηύραμε και το ωραίο της υπόθεσης, να τους πάρουμε 
στην Πάφο.  Όταν ξεκίνησε η μεταφορά του ΑΞΙΚ στην Πάφο, λέω τους «γιατί στην Πάφο;».  Λέει μου «έχει 
θάλασσα».  Καλά, εννά τους βάλουμε να κολυμπούν τους ξενοδοχειακούς υπαλλήλους;   

 Αυτό το ίδρυμα το σπουδαίο, το οποίο εδίαν όλα αυτά τα στελέχη, στο τέλος βρήκαμε τρόπο να το 
καταργήσουμε.  Και ποιοι θα είναι, σας παρακαλώ, αυτοί που θα στελεχώνουν τις ξενοδοχειακές μονάδες, που 
θα είναι κάτω από την κλίμακα Α8, αφού θα γίνουν όλοι πτυχιούχοι, κλίμακα Α8 και πάνω;  Μου είπαν «όχι, θα 
το κάμουμε πιο χαμηλά, όπως ήταν».  Καλά, αφού θα το κάμετε πιο χαμηλά, όπως ήταν, για ποιο λόγο κάμνουμε 
όλα αυτά τα κόστη και τα έξοδα, να ξηλώσουμε το ΑΞΙΚ και να το πάρουμε στην Πάφο, γιατί ήθελε ο δήμαρχος;  
Ο δήμαρχος, αν ήθελε ΑΞΙΚ, ας κάμει δικό του.  Να κάμει πέντε, ας κάμει δεκαπέντε!  Σήμερα τα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια κάμνουν τα πολλοί και διάφοροι.  Γιατί έπρεπε να ξηλώσουμε το κρατικό ίδρυμα το οποίο 
παρήγαγε στελέχη πολύ σπουδαία, για να πούμε «επήραμέν το στην Πάφο»;  Γιατί δεν κάμνει δικό του ο Παφίτης 
ο δήμαρχος ή ’πού την Αγία Νάπα ή ’πού τη Λάρνακα;  Να κάμετε δεκαπέντε!  Αυτό που κάμνουμε είναι επί ζημία 
της κυπριακής οικονομίας και κατά κύριο λόγο επί ζημία των στελεχών, τούτων των ανθρώπων που εφοιτούσαν 
σε τούτα τα σχολεία, και επί ζημία του Κύπριου φορολογούμενου.   

 Ως εκ τούτου, θα ψηφίσω εναντίον.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κουλία.   

 Κύριε Άντρο Κυπριανού, θέλετε τώρα;   

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ:   

 Απλώς, για χάρη της ιστορίας, όι για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 
διαλύθηκε επί προεδρίας του αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου.  Το ΑΚΕΛ διαφωνούσε και μάλιστα είχα 
μερικές συναντήσεις μαζί του, σε μια προσπάθεια να τον μεταπείσω για την απόφαση την οποία είχε πάρει.  
Απλώς, για λόγους ιστορίας και όι για τίποτε άλλο.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να σημειωθεί στα πρακτικά, ευχαριστώ πολύ.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) 

 Όχι τώρα, μετά θα δευτερολογήσετε, αν θέλετε.   

 Λοιπόν, έχω ακόμα τρεις ομιλητές από το ΑΚΕΛ.   

 Κύριε Φακοντή, να μας βοηθήσετε; 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΦΑΚΟΝΤΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Η σημερινή μέρα είναι σταθμός για την Πάφο και το ΤΕΠΑΚ, γι’ αυτό καλωσορίζουμε τα νέα νομοσχέδια 
που τροποποιούν τη νομοθεσία για το ΤΕΠΑΚ και δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας αναβαθμισμένης σχολής 
τουριστικών σπουδών και μεταφοράς του κλάδου στην Πάφο.  Γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της 
επιτροπής Παιδείας και τον πρόεδρο, που εργάστηκαν, ώστε τα νομοσχέδια να βρίσκονται εδώ μπροστά μας 
σήμερα.  Επίσης, συγχαίρω κάθε φορέα που συνέβαλε στην επιτυχή κατάληξη αυτής της προσπάθειας.  Ένα 
πάγιο αίτημα της επαρχίας της Πάφου για φιλοξενία δημόσιου πανεπιστημίου πρόκειται να πάρει σάρκα και οστά.   

 Ο αγώνας του δήμου Πάφου, του δημοτικού συμβουλίου, των εκάστοτε βουλευτών, των άλλων 
οργανωμένων φορέων καρποφόρησε και έχουμε σήμερα τα καλά νέα, αν ψηφιστούν φυσικά τα νομοσχέδια.  
Αυτή η νομοθετική πράξη αναβαθμίζει και βελτιώνει το πρόγραμμα σπουδών που αφορά τα τουριστικά 
επαγγέλματα και σε συνδυασμό με τις νέες εξελιγμένες εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης της Πάφου, όπου 
πρόκειται να στεγαστούν οι σχολές, θα αποτελούν μία σύγχρονη, αξιοζήλευτη πανεπιστημιακή μονάδα.  Η 
επαρχία της Πάφου θα επωφεληθεί σε πολλούς τομείς, αλλά παράλληλα και το ίδιο το ΤΕΠΑΚ και οι σπουδαστές 
θα επωφεληθούν, αφού η Πάφος, η μικρότερη επαρχία της Δημοκρατίας, που δέχεται σχεδόν το 40% των 
τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο, μπορεί να στηρίξει την πρακτική κατάρτιση των φοιτητών.   
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 Γι’ αυτό χαιρετίζουμε αυτά τα νομοσχέδια, που θα αναβαθμίσουν τον τομέα των τουριστικών σπουδών 
και θα δώσουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν εμπεριστατωμένες γνώσεις και κατάρτιση και 
ταυτόχρονα θα βάλουν την Πάφο στον ακαδημαϊκό και πανεπιστημιακό χάρτη, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. 

 Κύριε Μυλωνά;   

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Πώς τα καταφέρνουμε, κυρία Πρόεδρε, σε μια γιορτή για την Πάφο, σε μια γιορτή για το πανεπιστήμιο το 
ΤΕΠΑΚ να μπλέκουμε, συγχωρέστε με, Τάσσους, μαύρους, άσπρους, κίτρινους;  Μόνο στην Κύπρο γίνονται 
αυτά τα πράγματα!   

 Αλλά, επειδή μου δίνεται η ευκαιρία να συγχαρώ όλους όσοι προσπάθησαν…  Και τον εαυτό μου, γιατί 
ποιος είμαι εγώ να δίνω συγχαρητήρια σε άλλους;  Κάποτε οι συνάδελφοι λένε «ευχαριστώ τη γραμματεία» κ.λπ.  
Νιώθω λίγο άβολα εγώ.  Ποιος είμαι να πω ευχαριστώ;  Ήθελα να το πω, γιατί νιώθω την ανάγκη, έτσι αισθάνομαι.   

 Κύριε Φακοντή, μείνετε όπως είστε, με μετρημένο λόγο, και συγχαρητήρια στην κοινοβουλευτική ομάδα 
του ΑΚΕΛ που σας έχει, και το εννοώ, διότι έμεινες στο θέμα, μετρημένος, ταπεινός και χωρίς φανφάρες.   

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε.   

 Τον λόγο έχει τώρα ο… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους, θέλετε να μιλήσετε τώρα;   

 Ναι, σας ακούμε.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Νόμιζα παραχωρήσατε τη θέση σας στον κ. Κουλία.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ:  

 Τη σειρά μου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Ωραία, σας ακούμε.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ:  

 Τη θέση μου δεν μπορώ να του την παραχωρήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ελάτε, κύριε Θεμιστοκλέους, σας ακούμε.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ:  

 Εάν υπήρχε ένας ανεξάρτητος παρατηρητής που πρώτη φορά κατέβαινε στην Κύπρο σήμερα εδώ, θα 
πίστευε ακράδαντα ότι αυτός ο τόπος ζει σε ροζ σύννεφα.   

 Εξακολουθούμε, μετά από το 1992 που ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, να αναπτύσσουμε και να 
προγραμματίζουμε την ανώτατη δημόσια και ιδιωτική παιδεία μας εική και ως έτυχε, τουτέστιν του κουτουρού.  Η 
επόμενη φούσκα που θα εκραγεί και τα αποκαΐδια της και τα ερείπιά της θα πέσουν επί των κεφαλών μας θα 
έχει τον τίτλο «δημόσια κρατική πανεπιστημιακή ανάπτυξη της Κύπρου».  Η Γερμανία των ογδόντα τριών 
εκατομμυρίων έχει ογδόντα οκτώ πανεπιστήμια.  Η Κύπρος των οκτακόσιων χιλιάδων έχει δέκα πανεπιστήμια.  
Και εξακολουθούμε εγκληματικά να δημιουργούμε διπλά τμήματα, διπλά εργαστήρια, διπλά κόστη, διπλούς 
καθηγητές, διπλούς άνεργους επιστήμονες.   

 Πριν χρόνια πολλά σε αυτή την αίθουσα -θυμούνται οι παλαιότεροι βουλευτές- είχα θίξει το θέμα των 
διπλών τμημάτων, των διπλών πολυτεχνικών και άλλων τμημάτων.  Δεν μπορεί, αγαπητοί συνάδελφοι, οι 
ανάγκες της Κύπρου, για παράδειγμα, να είναι εξήντα επτά πολιτικοί μηχανικοί και κάθε χρόνο να αποφοιτούν 
τριακόσιοι.  Δε γίνεται, για παράδειγμα, ο τόπος να έχει ανάγκη εκατό πέντε νομικούς και δικηγόρους και να 
αποφοιτούν χίλιοι πεντακόσιοι.  Πρέπει να επανασυνδέσουμε την πανεπιστημιακή μας ανάπτυξη με τον κοινό 
νου.  Τον κοινό νου!  Όταν δεν μπορεί η οικονομία, όταν δεν μπορεί η βιομηχανία, όταν δεν μπορεί η κοινωνία 
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να απορροφήσει τους επιστήμονες που παράγει ο τόπος, μοιραία, μοιραία, εναποθέτουμε στο μέλλον 
προβλήματα δισεπίλυτα για την οικονομία και τον τόπο.  Αυτή η νοοτροπία, η κάθε πόλη κρατικό πανεπιστήμιο, 
μήπως και κόψει έξω, είναι άκρως καταστροφική!  Μου θυμίζει τη νοοτροπία τότε που οι τράπεζες σε κάθε 
καντούνι άνοιγε η καθεμιά και ένα υποκατάστημα.  Τι γίνεται στην περίπτωση του νομοθετήματος;  Απλά 
πράγματα.  Για να θεωρηθεί κάποια σχολή ως σχολή, πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο τμήματα.  Με ένα τμήμα 
προφανώς η σχολή τουριστικών επαγγελμάτων -διότι αυτό είναι, τα περί φιλοξενίας είναι φούμαρα της απάνω 
Τζιερκατζιής- δεν μπορούσε να λειτουργήσει, γι’ αυτό τι κάμνει ο νόμος;  Αρπάσσει ένα τμήμα από τη Λεμεσό, 
προσθέτει πάνω το ΑΞΙΚ και το βαφτίζει σχολή και το παίρνει στην Πάφο.  «Το 40% του τουρισμού», λέει, «πάει 
στην Πάφο».  Ξέρετε πόσους φοιτητές είχε η Πάφος στο ΑΞΙΚ;  4%.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε, είστε ήδη στα πέντε λεπτά σχεδόν.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Να ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Αυτή η φούσκα συνεχώς μεγαλώνει.  Συνεχώς μεγαλώνει και συνεχώς λεπταίνουν τα τοιχώματά της.  Με 
αυτά τα εκατομμύρια που πετάσσουμεν στον αέρα θα μπορούσαν να είχαν γίνει τεράστια έργα πραγματικής 
ωφέλειας για τον κόσμο.  Αλλά κάποτε οι επόμενες γενιές θα μας καταριούνται για έναν λόγο, για έναν λόγο!  
Στοιχίζει ο κάθε φοιτητής από €16.000 έως €28.000 τον χρόνο στο κράτος, στον φορολογούμενο, αλλά αυτός ο 
νέος επιστήμονας είναι καταδικασμένος να αναζητήσει τις καλύτερες μέρες του, να δημιουργήσει οικογένεια πού, 
νομίζετε;  Στην αλλοδαπή, όχι στην Κύπρο.  Έχουν γεμίσει οι καφετέριες, έχουν γεμίσει οι υπεραγορές, έχουν 
γεμίσει οι εταιρείες από άνεργους, καλούς πτυχιούχους διαφόρων επαγγελμάτων.  Άμεση είναι η ανάγκη να 
ξανασυνδεθεί η πανεπιστημιακή μας ανάπτυξη με την αγορά εργασίας.   

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ:   

 Με τον κοινό νου.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Και με τον κοινό νου! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.   

 Κρούω για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου.  Ότι, αν συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον επικίνδυνο, 
ανηφορικό και δύσβατο δρόμο του λαϊκισμού, του χυδαίου και του αισχρού, η κάθε πόλη πανεπιστήμιο, το κάθε 
χωριό σχολή, η κάθε πολίχνη τμήματα, θα καταστραφεί αυτός ο τόπος!  Η επόμενη αιτία από την οποία θα 
γονατίσει η οικονομία εκ νέου, αν δεν είναι το ΓΕΣΥ, θα είναι η πανεπιστημιακή ανάπτυξη.   

 Κοντολογίς, η καταστροφή που εζήσαμεν ’πού τες τράπεζες μπροστά στην επόμενη καταστροφή θα 
φαντάζει σχολικός εκδρομικός περίπατος ενός δημοτικού σχολείου μια ανοιξιάτικη ηλιόλουστη μέρα.  Είναι που 
δε βλέπουμε τα προβλήματα.  Ενισχύουμε ένα θλιβερό μέλλον και δεν είναι μέρα χαράς η σημερινή, για να μην 
ασχοληθώ με τη νομιμότητα των πράξεων του δημοτικού συμβουλίου Πάφου και το κατά πόσο επιτρέπεται στον 
προϋπολογισμό του κράτους κεφάλαια δαπανημένα, για να κτιστεί δημοτικό μέγαρο, κατά πόσο επιτρέπεται τα 
κεφάλαια αυτά να αλλάζουν στήλη και να πηγαίνουν στην πανεπιστημιακή ανάπτυξη, κάτι που οι παλαιότεροι 
βουλευτές γνωρίζουν όλοι ότι απαγορεύεται διά ροπάλου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Κύριε Μυριάνθους, θέλετε να μιλήσετε;   

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ναι, κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ε, κατ’ εξαίρεσιν, για μία και μοναδική φορά όμως, γιατί δεν ήσαστε στη λίστα, όταν ρώτησα στην αρχή 



2562 

ποιοι θέλουν να μιλήσουν. 

 Τρία λεπτά, αυστηρά, σας παρακαλώ.  Έτσι;  Σας ακούμε, κύριε Μυριάνθους. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Να ισχύει για όλους… 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Έτσι, πολύ σύντομα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ισχύει για όλους.  Έχετε απόλυτο δίκαιο και θα είμαι αυστηρότατη σε αυτό, κυρία Ερωτοκρίτου. 

 Ναι, κύριε Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Αναμφίβολα το ζήτημα του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο δεν 
είναι θέμα του αν θα αναπτυχθούν περιφερειακά οποιαδήποτε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.  Το θέμα της 
Πάφου, γιατί υπάρχει 4% στο ΑΞΙΚ, κύριε Θεμιστοκλέους…  Αντιλαμβάνεστε ότι θα προτιμούσε ο φοιτητής από 
την επαρχία Πάφου να πάει στην Αθήνα να σπουδάσει, που είναι πιο φθηνή η ζωή, που είναι πιο φθηνά τα 
ενοίκια, παρά να έρθει στη Λευκωσία ή να πάει στη Λεμεσό να σπουδάσει, όπου τα ενοίκια είναι διπλάσια και 
τριπλάσια. 

 Άρα, αυτό το «αν ο προσανατολισμός του προς το ΑΞΙΚ είναι 4%» δε σημαίνει ότι υπάρχει πισωγύρισμα 
ή τέλος πάντων διαφορετική αντίληψη ως προς την εικόνα του ΑΞΙΚ.  Η ουσία είναι ότι δυστυχώς γενικότερα δεν 
είναι μόνο για την Πάφο αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι στις περιοχές οι οποίες είναι στην περιφέρεια τα 
παιδιά αναγκάζονται για τον άλφα ή τον βήτα λόγο, όταν δεν υπάρχει κοντά κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που να 
ικανοποιεί τις ανάγκες τους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να επιλέξουν είτε την Κύπρο είτε το εξωτερικό, 
αναλόγως είτε του πού θα περάσουν ή ̓ πού το αν τα οικονομικά τους δεδομένα είναι μέσα στα πλαίσια στα οποία 
μπορούν να αντεπεξέλθουν.   

 Από την άλλη, μιας και έχω τον λόγο, απλώς να πω ότι σίγουρα είναι ένα θετικό βήμα το ότι γίνεται μία 
αποκέντρωση των υπηρεσιών των σχολών αυτών του ΤΕΠΑΚ, αλλά από την άλλη θα λέγαμε ότι, ναι, όπως 
συμβαίνει και στην Ελλάδα, στην οποία είχαν γίνει αποκεντρώσεις σχολών και έδειξε ότι κάπου αυτές οι σχολές 
έχουν λειτουργήσει…  Από την άλλη, την ίδια στιγμή να διδαχτούμε και από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν 
από την υπέρμετρη αποκέντρωση αυτών των σχολών.  Αλλά η ουσία που απομένει είναι ότι, ναι, από τη στιγμή  
που θέλουμε να καταστούμε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
θα πρέπει, ναι, να το δούμε και σφαιρικά και μέσα από οικονομίες κλίμακας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μυριάνθους. 

 Κύριε Μουσιούττα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Παρ’ όλο που είναι ως νεκροψία που θα το δω, θα έπρεπε την ώρα που μετακινούνταν το ΑΞΙΚ από τη 
Λευκωσία, τη νύχτα, για να πάει κάπου αλλού, με αποφάσεις που είχαν βγει στο φως της δημοσιότητας εκ των 
υστέρων, κανένας εκ Λευκωσίας βουλευτής, εμού συμπεριλαμβανομένου, δεν είχε αντιδράσει και πλέον το ΑΞΙΚ 
έχει πάρει τον δρόμο προς τα παράλια, είτε Λεμεσό είτε Λάρνακα είτε Αμμόχωστο είτε Πάφο.  

 Απλώς να αναφέρω, έτσι για να βάλουμε τα στατιστικά κάτω, ότι σήμερα το ΑΞΙΚ έχει διακόσιους πενήντα 
φοιτητές.  Οι εκατόν πενήντα είναι από την επαρχία Λευκωσίας και διερωτώμαι αν αυτοί οι αριθμοί θα 
ακολουθήσουν τις παραλιακές οδούς, για να πάνε στην Πάφο, για να φοιτήσουν στο ΑΞΙΚ, και αν είναι τόσο 
φθηνά όπως αναφέρεται τα ενοίκια και αν είναι τόσο φθηνά τα καύσιμα, ώστε να ξεκινήσει κάποιος από τη 
Λευκωσία, για να πάει στην Πάφο.  Δυστυχώς έγινε, ετέλειωσεν.   

 Αν όμως προσέχαμε το πώς συμπεριφέρονται κάποιοι άλλοι με τα πανεπιστήμιά τους…  Εγώ θα εξάρω 
το πώς δούλεψε η Κρήτη όσον αφορά τα πανεπιστήμιά της.  Η Κρήτη έχει ένα κρατικό πανεπιστήμιο και φρόντισε 
σε κάθε πόλη να έχει κάποιες σχολές οι οποίες είναι διαφορετικές από τις σχολές που είναι στην άλλη πόλη, για 
να έχουν ισότιμη ανάπτυξη, για να μην υπάρχει ανταγωνισμός.  Και εμείς στο τέλος καταλήξαμε, όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως από τον κ. Θεμιστοκλέους, να έχουμε ιατρική σχολή και στη Λευκωσία και ιατρική 
σχολή και στη Λεμεσό, να έχουμε νομική και στο άλφα και νομική και στο βήτα.  Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε 
να κάνουμε εξειδίκευση και να πούμε «αυτές οι σχολές να είναι στη Λευκωσία, αυτές στην Πάφο, αυτές στη 
Λάρνακα, αυτές στην Αμμόχωστο»…  Δυστυχώς, άλλοι δείχνουν τον δρόμο και εμείς είμαστε πίσω. 
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μουσιούττα. 

 Κύριε Παντελίδη. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, μια μικρή διευκρίνιση επ’ αυτού που έχει αναφέρει ο κ. Μουσιούττας, το οποίο είναι 
σωστό, δεν είναι λανθασμένο.  Απλώς θα ήθελα να είμαι δίκαιος.  Είχα λάβει μέρος στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής Παιδείας για το συγκεκριμένο θέμα, ακριβώς γιατί είχα ενδιαφέρον λόγω και της προϊστορίας του 
ΑΞΙΚ, αλλά και ως βουλευτής Λευκωσίας.  Δεν αναμένεται οι βουλευτές να τοποθετούνται μόνο με τοπικά 
κριτήρια και τοπικά χαρακτηριστικά, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι οι μικρότερες επαρχίες δε θα πετύχαιναν τίποτε.  
Για να είμαι όμως δίκαιος, όταν επιχείρησα ως βουλευτής Λευκωσίας να αναζητήσω τις απόψεις των μη 
πολιτικών προσώπων της επαρχίας μας, φορέων, οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και ούτω 
καθεξής, ο μόνος φορέας της Λευκωσίας -και θέλω να το πω προς πίστιν του ίδιου του φορέα, όχι ως κριτική 
στους υπόλοιπους- ήταν ο ΠΑΣΥΞΕ Λευκωσίας, ο οποίος, αν θυμάται και ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας, 
όταν έγινε η συνεδρίαση της επιτροπής για το θέμα, παρέστη και τοποθετήθηκε και εξέφρασε τη διαφωνία του. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πολύ. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Χριστοφίδης.   

 Και να ετοιμάζεται ο κ. Πάζαρος. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό νομοσχέδιο -και στη συνέχεια βέβαια τους κανονισμούς- το οποίο τι 
κάμνει;  Δίδει τη δυνατότητα στο ΤΕΠΑΚ να ιδρύσει στα πλαίσια της σχολής που διατηρεί ακαδημία η οποία, 
εκτός από τους πανεπιστημιακούς τίτλους, θα δίδει και επαγγελματικούς τίτλους.  Άρα, αυτό το οποίο έχει 
αναφερθεί, ότι δηλαδή σταματά η παροχή επαγγελματικών τίτλων, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

 Είναι αλήθεια ότι η συζήτηση γύρω από αυτή την εξέλιξη ξεκίνησε με πολλές επιφυλάξεις, επιφυλάξεις 
που είχαν να κάμουν με αυτό που ανέφερε ο κ. Μουσιούττας εύστοχα, ότι πολλές αποφάσεις είχαν ήδη 
δρομολογηθεί όχι ως αποτέλεσμα διαλόγου, αλλά πίσω από κλειστές και σφραγισμένες πόρτες.  Και είναι ένα 
πρόβλημα συνολικότερο που αντιμετωπίζουμε έτσι όπως λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια. 

 Θέσαμε πάρα πολλά ερωτήματα.  Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές στα νομοσχέδια που 
έχουμε μπροστά μας, όπως για παράδειγμα σχετικά με το όνομα της ακαδημίας, την ανάγκη να εκπροσωπούνται 
οι φοιτητές τόσο στη συντονιστική όσο και στη συμβουλευτική επιτροπή της ακαδημίας, το θέμα της δυνατότητας 
των αποφοίτων του ΑΞΙΚ και της ακαδημίας, αν το επιθυμούν και διαπρέπουν στις σπουδές τους, να μπορούν 
να συνεχίσουν στη Σχολή Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, για να αποκτήσουν 
πανεπιστημιακό τίτλο, θέματα που είχαν να κάνουν με την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών που 
θα φοιτούν στην εν λόγω σχολή, αλλά και ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων 
των φοιτητών που κάνουν την επαγγελματική τους άσκηση, με τη δέσμευση από την πλευρά της ηγεσίας του 
ΤΕΠΑΚ ότι θα γίνει προσπάθεια να καλυφθεί. 

 Έχω αναφερθεί στο πώς πολλές φορές η εκτελεστική εξουσία προκαταλαμβάνει τη Βουλή.  Θέλω να πω 
μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εχτές κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο για την 
ανέγερση των κτιρίων στην Πάφο και εμείς σήμερα συζητούμε για την έγκριση των νομοσχεδίων.  Θεωρούμε 
όμως ότι, παρά την έλλειψη διαλόγου, παρά την προσπάθεια αυτή να τεθεί προ τετελεσμένων ουσιαστικά η 
Βουλή,  η εξέλιξη αυτή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.  Ένα πανεπιστήμιο δημόσιο αναλαμβάνει τη λειτουργία 
μιας ακαδημίας και την ένταξή της σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο, πράγμα το οποίο στα σύγχρονα δεδομένα 
λειτουργεί προς τη σωστή κατεύθυνση.  Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι πλέον η πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 
στην Κύπρο και σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη είναι αυτό το οποίο ήταν η μέση εκπαίδευση πριν από τριάντα-
σαράντα χρόνια.  Και κάποτε στη μέση εκπαίδευση είχαμε μόνο το Παγκύπριο και πήγαιναν συγκεκριμένοι μόνο 
να ακολουθήσουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Η μαζικοποίηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έφερε τη 
δημιουργία όλων εκείνων των αναγκαίων υποδομών, για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες.  Αυτό ακριβώς 
συμβαίνει σήμερα με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την εξέλιξη της παιδείας στον τόπο μας πρέπει να τη 
βλέπουμε πάντοτε κάτω από το πρίσμα των σύγχρονων αναγκών τόσο της κοινωνίας όσο και της παιδείας.  

 Θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία που υποβάλλουμε και θέλω οι αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι 
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τουλάχιστον είναι στην αίθουσα, να προσπαθήσουν να αντιληφθούν τι θέλουμε να κάνουμε.  Το 2007 ο τότε 
διευθυντής του ΑΞΙΚ εντάχθηκε και πάλι στο ΤΕΠΑΚ.  Η ένταξη αυτή έγινε με τον εξής τρόπο, με αυτό δηλαδή 
που προτείνουμε εμείς στην τροπολογία μας, ακριβώς το ίδιο πράγμα.  Έχω εδώ φωτοτυπία του 
προϋπολογισμού του 2007 που λέει ότι εντάσσεται ως αναπληρωτής καθηγητής, κλίμακες Α14-Α15.  Ακριβώς 
το ίδιο πράγμα.  Οπόταν, για σκοπούς καθαρά δικαιοσύνης, θεωρούμε ότι είναι δίκαιο αυτό που έγινε για τον 
προηγούμενο διευθυντή του ΑΞΙΚ να γίνει και για τη νυν διευθύντρια του ΑΞΙΚ.  Και θέλω να πω ακόμα κάτι και 
επίσης ζητώ την προσοχή των συναδέλφων.  Αν δε γίνει αυτό, η διευθύντρια του ΑΞΙΚ με κλίμακα Α14 θα πάει 
να γίνει ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, να εκτελεί χρέη κάποιου Α8 και ουσιαστικά θα έχουμε σπατάλη και 
διασπάθιση δημόσιου χρήματος.  Θα πληρώνουμε έναν άνθρωπο στην κλίμακα Α14, για να εκτελεί χρέη ειδικού 
εκπαιδευτικού προσωπικού.  Οπόταν, και για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και για λόγους διασφάλισης του 
δημόσιου χρήματος θεωρούμε ότι αυτό που έγινε το 2007 με τον προηγούμενο διευθυντή του ΑΞΙΚ πρέπει να 
γίνει και σε αυτή την περίπτωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Πάζαρος. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

 Θα ήθελα να τονίσω ότι η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μου και την αναβάθμισή της 
λόγω της τροποποίησης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.  Ως πρώην δημοτικός σύμβουλος στον δήμο Πάφου 
μέχρι την εκλογή μου ως βουλευτή είχαμε θέσει στόχο ως σώμα να αναβαθμιστεί ο δήμος Πάφου και ευρύτερα 
η επαρχία Πάφου και να γίνει η Πάφος ένας εκπαιδευτικός προορισμός, στόχος ο οποίος είναι εφικτός και έχει 
πάρει τον δρόμο του, και να καταστεί η πόλη μας μια κιβωτός πολιτισμού, ως ορίζει και η ιστορία μας.    

 Η Πάφος είναι γνωστό ότι είναι μια κατεξοχήν τουριστική πόλη η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από δύο 
πυλώνες, την τουριστική και την οικοδομική βιομηχανία.  Σίγουρα πρέπει να επενδύσουμε και σε κάποιους 
άλλους πυλώνες και ο πυλώνας της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας για την 
πόλη μας.  Επομένως, θα προσπαθήσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειες, για να γίνει ακόμη μεγαλύτερο κέντρο 
εκπαίδευσης στην Κύπρο. 

 Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας.  Είναι γνωστό 
ότι τα τελευταία χρόνια η πόλη μας μεγαλώνει και εμείς ως εκ της θέσης μας ως βουλευτών θα δώσουμε το άπαν 
των δυνάμεών μας, για να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Θεωρούμε ότι το να δημιουργηθεί το Ανώτατο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο στην Πάφο είναι απόλυτα 
φυσιολογικό ως παραλιακή πόλη που είναι και που επομένως έχει άμεση σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο.  
Ευελπιστώ ότι και οι άλλες πόλεις της Κύπρου θα προσπαθήσουν να επενδύσουν σε αυτό τον πυλώνα, που θα 
είναι προς όφελος των τοπικών κοινωνιών μας.   

 Ευχαριστώ ξανά όλους και συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ.   

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Λουκαΐδης. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

 Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι εμείς επιμένουμε ότι η επένδυση στους ανθρώπους αυτού του τόπου και 
ειδικότερα η επένδυση στους νέους αυτού του τόπου όσο μεγαλύτερη είναι τόσο μεγαλύτερη προοπτική 
δημιουργείται για αυτή τη χώρα.  Άλλοι επιλέγουν να επενδύουν σε προγράμματα πολιτογραφήσεων, στα 
χρηματιστήρια, στα γνωστά, έν’ γνωστοί ποιοι έν ’που είναι, εκ των δεξιών μας.  Εμείς επενδύουμε στους 
ανθρώπους και στη νεολαία! 

 Αυτή είναι η αντίληψή μας και θέλω να διαφωνήσω πλήρως -όχι πλήρως, σε πολύ μεγάλο βαθμό- με αυτά 
που αναφέρθηκαν από τον κ. Θεμιστοκλέους, γιατί η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δημόσια αλλά και ιδιωτική, 
συνεισφέρει πλέον ένα σημαντικό κομμάτι στο ΑΕΠ της χώρας.  Ήδη υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο θετικό 
αποτέλεσμα στην οικονομία από την ποιότητα, αλλά και τον αριθμό των αποφοίτων μας, σε διάφορους κλάδους 
που είναι περιζήτητοι και ήδη προσελκύουμε ένα μεγάλο αριθμό ξένων φοιτητών και αυτό το πράγμα σημαίνει 
επίσης σημαντική συμβολή στην κυπριακή οικονομία.  Και πρέπει να συνεχιστεί αυτή η επένδυση. 

 Είπα ότι εν διαφωνώ πλήρως, γιατί όντως θα συμφωνήσω, αν συμφωνούμε, σε ένα πράγμα:  Πρέπει ένα 
υπάρχει ένας συνολικός κεντρικός σχεδιασμός μακροπρόθεσμος για το πώς αναπτύσσεται η δημόσια 
τουλάχιστον πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  Και αυτό θα αφαιρέσει -και δυστυχώς λέχθηκε με άλλον τρόπο εδώ- 
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και τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις πόλεις, ανάμεσα στους βουλευτές πόλεων, ανάμεσα στα βιομηχανικά 
επιμελητήρια των πόλεων για το πού θα πάει πιθανώς η μια ή άλλη σχολή.  Τζιαι να μεν έχουμε αποφάσεις 
υπουργικών συμβουλίων μακριά από το ίδιο το ΑΞΙΚ, που δε λήφθηκε καθόλου υπόψη ούτε το συμβούλιό του 
ούτε η διεύθυνσή του ούτε κανένας.  Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σας παρακαλώ με αναφορά να μη 
δημοσιευτεί!  Ήταν μέρος της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου!  Εν κρυπτώ και παραβύστω σας 
παρακαλώ!  Μα έτσι φτιάχνουμε σχολές;  Έτσι κάμνουμε;  Και εννοείται, όταν φτιάχνουμε τούτους τους 
σχεδιασμούς, πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας ακαδημαϊκά κριτήρια.  Πρώτα απ’ όλα είναι σε 
ακαδημαϊκά κριτήρια που πρέπει να στηρίζονται οι όποιες αποφάσεις. 

 Στην Κρήτη έχουμε δυο διαφορετικά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κρήτης τζιαι το Πολυτεχνείο.  Έγινε 
αναφορά...  Ξέρετε, επειδή επιτέλεσα τζιαι επικεφαλής του γραφείου παιδείας του κόμματος για πάρα πολλά 
χρόνια, θεωρώ πραγματικά ότι πρέπει να είμαστε πολύ μελετημένοι σε αυτά τα ζητήματα.  Εγώ το λέω και το 
μετέφερα και στον πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου τζιαι θα το θέσω και εδώ:  Πέστε μου ποια σοβαρά 
πανεπιστήμια στην Ευρώπη προσφέρουν μονοετή, διετή τζιαι τριετή προγράμματα σπουδών κάτω από 
οποιονδήποτε... 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κανένα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Πέστε μου; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κανένα, κύριε... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Είχε αποφασιστεί η αναβάθμιση του ΑΞΙΚ τζιαι, αγαπητέ κύριε Κουλία, έχετε απόλυτο δίκαιο, 
πρωταγωνίστησε, η διευθύντρια, όι για να μεν πάει στην Πάφο... Τζιαι το συμβούλιο και οι σύνδεσμοι των 
ξενοδόχων και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.  Υπήρχε συμφωνία και από αυτό το σώμα για αναβάθμιση του 
ΑΞΙΚ, όχι με τη μεταφορά του στο ΤΕΠΑΚ, τζιείνο είπαμε αποφασίστηκε να μη δημοσιοποιηθεί ’πού το Υπουργικό 
Συμβούλιο.  Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους!  Και, αντί της αναβάθμισης με τη δυνατότητα προσφοράς 
τζιαι πτυχιακών τίτλων σπουδών από το ΑΞΙΚ, καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση, που είναι διαφορετική από 
τους αρχικούς σχεδιασμούς.  Το πώς τζιαι το γιατί ο καθένας μπορεί να το εξηγήσει με τους δικούς του όρους, 
ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα τζιαι ανεξάρτητα από το αν θα ψηφίσουμε το τελικό αποτέλεσμα, αλλά οι 
αλήθειες πρέπει να λέγονται. 

 Επειδή η διευθύντρια -μέσα από μια συλλογική προσπάθεια, για να ’μαστε σωστοί επίσης, αλλά με 
πρωταγωνιστικό ρόλο- έδωσε αυτή τη μάχη της αναβάθμισης και συγκρούστηκε με κατεστημένα, σήμερα 
επιδιώκεται να τιμωρηθεί!  Όταν παίρνεις έναν δεκατεσσάρη τζιαι του δίνεις καθήκοντα στην Α8, τον τιμωρείς!  
Και θέλουν να την τιμωρήσουν, γιατί έκαμε αυτή την προσπάθεια για αναβάθμιση του ΑΞΙΚ, όι για να μεν πάει 
στην Πάφο! 

 Και είναι το ελάχιστο να προσφέρουμε σε αυτό το πρόσωπο -όποιο τζιαι να είναι- ακριβώς το ίδιο, τίποτε 
περισσότερο και τίποτε λιγότερο, με τζιείνο που δώσαμε σ’ όλους τους εκπαιδευτικούς που ήταν στο Ανώτερο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο, σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ήταν στη Νοσηλευτική, σε όλους που εμπήκαν σε 
ξεχωριστές κλίμακες ενταγμένου προσωπικού, όχι εκλελεγμένου.  Για όσους θυμούνται τις διαδικασίες που 
έγιναν τότε επί διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου και τις θυμούμαι πολύ καλά, διότι ήμουν επικεφαλής του 
γραφείου παιδείας του κόμματος τότε.  Και ό,τι έγινε για τον διευθυντή του ΑΞΙΚ, που επιάσαμεν ακριβώς την 
πρόνοια που αφορούσε τον διευθυντή, έννεν ανάγκη να πω το όνομά του, και ακόμα τρία πρόσωπα 
εκπαιδευτικούς από το ΑΞΙΚ τότε, γιατί δημιουργήθηκε σχετική σχολή στο ΤΕΠΑΚ από τότε.  Μπορεί να μη 
μεταφέρθηκε το ΑΞΙΚ όπως η Νοσηλευτική τζιαι το ΑΤΙ, αλλά δημιουργήθηκε τμήμα τζιαι σχολή σχετική με τις 
ξενοδοχειακές σπουδές.  Άρα, επήαν τέσσερις εκπαιδευτικοί.  Τίποτε λιγότερο και τίποτε...  Εκτός τζιαι αν 
θέλουμε να τιμωρήσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη διευθύντρια για θέσεις που είχαν, επαναλαμβάνω, 
και οι σύνδεσμοι ξενοδόχων και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο ΔΙΠΑΕ, διότι αυτό εξέφραζαν και 
παραπέμπω στους συνάδελφους της επιτροπής Παιδείας.  Ήταν πλήρως ταυτισμένες οι θέσεις που εξέφραζαν 
και η διευθύντρια και όλοι τούτοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε, κύριε Λουκαΐδη, ολοκληρώστε παρακαλώ. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Θέλω να ολοκληρώσω τζιαι με τούτο, που δε λέχθηκε καθόλου σήμερα.  Είπε ο συνάδελφος ο Χρίστος 
Χριστοφίδης μια σειρά ’πού ερωτήματα που εμπήκαν.  Πλείστα απαντηθήκαν, κάποια έντζιε απαντούνται.  
Εννοείτε ότι οι φοιτητές του ΑΞΙΚ έντζιε ’ννά έχουν την ίδια πρόσβαση στις υποδομές του ΤΕΠΑΚ που έν’ εις τη 
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Λεμεσό.  Για να ’μαστε σωστοί οι βιβλιοθήκες και όλες οι υποδομές έν’ τζιειαμαί.  Το ότι εννά έχουμε πλέον τη 
συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών να χρειάζεται να πηαίννουν να νοικιάζουν στην Πάφο έν’ δεδομένο, πρέπει 
να τα λέμε ούλλα τούτα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν φοιτητές που προέρχονταν από τη Λευκωσία τζιαι 
δε χρειάζονταν εστίες κ.τ.λ., τωρά η στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα πρέπει να πηαίνουν σε μίαν επαρχία 
μακρινή τζιαι θα πρέπει να νοικιάζουν. 

 Ρωτήσαμε βεβαίως για τη φοιτητική μέριμνα εμείς, για να δούμε πώς κατ’ ελάχιστον τους προστατεύουμε 
σε σχέση με το σήμερα.  Ένα πράμα που ρωτήσαμε τζιαι δεν απαντήθηκε, που ήταν μέρος των σχεδιασμών 
τζιαι ο καθένας μπορεί να το απαντήσει, ήταν τι γίνεται με το φιλέτο, διότι καραδοκούσαν τα μεγάλα ιδιωτικά 
συμφέροντα που τα έχουν πολλά καλά με τούντη την κυβέρνηση!  Για το φιλέτο τζιειαμαί που είναι το ΑΞΙΚ τζιαι 
άλλη περιουσία κρατική και θα παρακολουθούμε, προειδοποιούμε!  Γιατί μέρος αυτού του σχεδιασμού έσιει να 
κάμει τζιαι με το φιλέτο στη συγκεκριμένη πολύ ακριβή περιοχή της πρωτεύουσας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, ολοκλήρωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

 Τελευταίος ομιλητής, ο κ. Κάρουλλας. 

 Δευτερολογία;  Ωραία! 

 Σύντομα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες τζιαι κύριοι συνάδελφοι, 

 Έχουμε ενώπιόν μας ένα επίτευγμα σήμερα, αλλά δυστυχώς το ό,τι έχουμε ακούσει τα τελευταία λεπτά 
εντός της αίθουσας δεν είναι άλλο από μια προσπάθεια για υποβάθμιση αυτής της σπουδαίας, της μικρής αλλά 
σπουδαίας, μεταρρύθμισης για την πανεπιστημιακή, για την ανώτερη και την ανώτατη εκπαίδευση του τόπου 
μας! 

 Ένα έχω να πω, ότι η τουριστική εκπαίδευση στον τόπο μπαίνει πλέον κάτω από μια ενιαία ομπρέλα.  
Κάτω από στέγη με ακαδημαϊκή επάρκεια, εμπειρογνωμοσύνη, εξειδίκευση, αυτήν του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, του ΤΕΠΑΚ.  Και πλέον μέσα στην ίδια τη σχολή -τη συγκεκριμένη που αναφέρθηκε 
προηγουμένως για την τουριστική εκπαίδευση- θα δίνονται και οι τίτλοι στα πλαίσια της πρακτικής κατεύθυνσης 
για τα επαγγέλματα του τουρισμού.  Αναβάθμιση προγραμμάτων;  Η ενιαία στέγη;  Τζιαι, ναι, με αυτή την εξέλιξη 
έρχεται η τουριστική εκπαίδευση ενιαία πλέον στον τόπο μας να δυναμώσει την Κύπρο ως κέντρο περιφερειακής 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, να μην το ξεχνάμε αυτό!  Τζιαι, ναι, είναι σε αυτόν τον σχεδιασμό τζιαι το επίπεδο 
που εντάσσεται και αυτή η προσπάθεια και αυτό να μην το ξεχνάμε! 

 Και είναι πραγματικά κρίμα, επαναλαμβάνω, τα όσα έχουν ακουστεί και περί κόστους και περί φοιτητών 
και περί διευθύντριας.  Το ΑΞΙΚ εντάσσεται, μεταφέρεται στο ΤΕΠΑΚ με μηδενικό κόστος.  Τζιαι, ναι, και στην 
επιτροπή έχουν τεθεί και ζητήματα άλλων επαρχιών και για την επαρχία Αμμοχώστου υπάρχει σχεδιασμός και 
θετική πρόθεση από το ΤΕΠΑΚ και αυτό το αναφέρουμε. 

 Όσον αφορά την τροπολογία του ΑΚΕΛ.  Στη διευθύντρια δόθηκε επιλογή -και έχει ενταχθεί στο 
νομοσχέδιο από την επιτροπή- να ενταχθεί και σε θέση διοικητικού προσωπικού.  Τζιαι εμείς, ναι, διαφωνούμε 
με το ΑΚΕΛ και είμαστε ενάντια σε αυτήν την τροπολογία.  Θα την καταψηφίσουμε.  Θα πούμε και το γιατί.  Αυτή 
η τροπολογία πάσχει, γιατί στον νόμο ο οποίος συνομολογήθηκε για την ένταξη σύσσωμου του προσωπικού 
’πού το ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ ισχύει για όλους το ίδιο.  Πάμε με αυτή την προσπάθεια τώρα a la carte, φωτογραφικά, 
να εντάξουμε ένα μέλος της κοινότητας του ΤΕΠΑΚ σε διαφορετικές συνθήκες απ’ ό,τι το υπόλοιπο προσωπικό.  
Το 2008 είχε γίνει διαφορετική συμφωνία.  Άρα, διαφωνούμε με αυτή την τροπολογία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Δευτερολογία ο κ. Μυλωνάς. 

 Σύντομα σας παρακαλώ. 
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ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Το συντομότερο δυνατόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Όσοι ήμασταν στην επιτροπή Παιδείας και δεν περνούσαμε σαν Lucky Luke ή καουμπόηδες από την 
επιτροπή και διεξοδικά, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις εννοώ... Διεξοδικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις ελέγξαμε, 
αλλάξαμε...  Έχει δίκαιο ο κ. Χριστοφίδης και ο κ. Λουκαΐδης, το ΑΚΕΛ έκανε τις παρεμβάσεις του στο μέτρο του 
δυνατού και ο Δημοκρατικός Συναγερμός και όλοι μας. 

 Θα ήθελα να σας πω ότι δεν είμαστε ούτε ανόητοι τόσους μήνες -η επιτροπή εννοώ- να μην ακούσουμε 
τους φοιτητές.  Σύσσωμοι οι φοιτητές θέλουν να παν στην Πάφο!  Γιατί άκουσα για φοιτητές.  Δεν άκουσα κανένα 
ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό από το ΑΞΙΚ, πλην της κυρίας, οι οποίοι δε μας... Και δημοσίως και εν κρυπτώ.  Να 
παν στην Πάφο. 

 Όλα αυτά που άκουσα δηλαδή είναι σαν να και δεν ήμουν στην επιτροπή εγώ και όλοι οι υπόλοιποι οι 
συνάδελφοί μου.  Εκάναμεν στο μέτρο του δυνατού τα πάντα, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τη διαδικασία.  
Υπάρχει ένα θέμα.  Προσφέρθηκαν στη διευθύντρια του ΑΞΙΚ από το ΤΕΠΑΚ -με τη συναίνεση του Υπουργείου 
Παιδείας- τρεις επιλογές.  Η ενημέρωση που είχαμε εμείς -και ήταν και οι συνάδελφοι του ΑΚΕΛ εκεί- ήταν ότι δε 
συμμετείχε στον διάλογο, η γυναίκα αρνήθηκε να συμμετάσχει. 

 Εγώ λέω ότι επιτέλους βλέπουμε και άλλες επαρχίες, πέραν από τη μικρή μας μύτη εδώ στη Λευκωσία ή 
και στη Λεμεσό με τους πύργους, και είναι γιορτή για την Πάφο, επιμένω, και συνείσφεραν όλες οι πολιτικές 
δυνάμεις γι’ αυτό. 

 Λοιπόν, εμείς εκάμαμεν παραινέσεις με προτροπή του ΑΚΕΛ, πιέσαμε το ΤΕΠΑΚ να μπουν σε ένα διάλογο 
αυτό το διάστημα, για να βρουν μια λύση.  Ήμασταν εκεί, κυρία Πρόεδρε, διότι ακούω πράγματα τα οποία δε 
συνάδουν ακριβώς με όσα έγιναν μέσα στην επιτροπή. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Δευτερολογία, ο κ. Χριστοφίδης, σύντομα. 

 Και εσείς δευτερολογία; 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Σε τριάντα δευτερόλεπτα.  Αυτό που είπε ο κ. Κάρουλλας είναι ο λόγος για το γιατί πρέπει να ψηφιστεί 
αυτή η τροπολογία, διότι επκιάσαν από τον πρώτο καθηγητή μέχρι τον διευθυντή και τους μετατρέπουν όλους 
σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.  Και θα έχουμε, επαναλαμβάνω, δεκατεσσάρηες οι οποίοι θα κάμνουν 
δουλειά Α8 τζιαι θα τους πληρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία.  Αν αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το 
αντιληφθούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και εσείς δευτερολογία; 

 Να δώσουμε πρώτα του κ. Μουσιούττα, ελάτε, ναι. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Εγώ σε δέκα δεύτερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ελάτε, ελάτε, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Συνεχίζω, αγαπητέ κύριε Κάρουλλα, λέγοντας το εξής πολύ απλό.  Ένας άνθρωπος που είναι δάσκαλος 
όλη του τη ζωή, τζιαι πριν να πάει στο ΑΞΙΚ, και επιλέγηκε λόγω της εμπειρίας που είχε ως δάσκαλος σε 
κολεγιακό ίδρυμα και πάλι, νομίζετε ότι είναι λογικό η μόνη επιλογή, για να παραμείνει δάσκαλος, να είναι να τον 
υποβαθμίσουμε στην Α8, για να ασκεί τα καθήκοντά του ως δάσκαλος;  

 Οπόταν εδώ, επαναλαμβάνω, είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι έχουμε μια τιμωρητική προσπάθεια 
υποβάθμισης και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί.  Διότι το να προσφέρεις την εναλλακτική του να αναλάβει 
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διοικητικά καθήκοντα…  Τζιαι να το πω τζιαι τούτο, επειδή ανακοίνωσε τζιαι ο Υπουργός Παιδείας, έβκαλε τζιαι 
ανακοίνωση, ενδιαφέρεται πάρα πολύ να πείσει ότι δεν είναι για εκδικητικούς λόγους που το Υπουργείο Παιδείας 
συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, η Βουλή δεν μπορεί να διορίζει δασκάλους 
πανεπιστημιακούς, αλλά μπορεί να διορίζει ανώτερους διοικητικούς υπαλλήλους στην Α14.  Εν μας είπαν, εννά 
φύουν κάποιο τμηματάρχη να βάλουν δεκατεσσάρη εις τη θέση του;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Μπορούμε να διορίζουμε, αλλά τζιείνο που έγινε για ΑΤΙ, ΑΞΙΚ, Νοσηλευτική, δεν μπορούμε να το 
επαναλάβουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Εν νομίζω σε άλλο κοινοβούλιο του κόσμου να απασχολεί τόση ώρα το σώμα της ολομέλειας μια 
συγκεκριμένη προσωπική περίπτωση.  Δεν εξετάζω την ουσία.  Αλλά πραγματικά με εντυπωσιάζει.  Έσιει 
ανάμιση ώρα που συζητούμε και έχω ακόμα τέσσερα χέρια για δευτερολογίες.   

 Ελάτε, κύριε Μουσιούττα. 

 Πραγματικά είμαστε φαινόμενο κοινοβουλίου, φαινόμενο! 

 Ελάτε, κύριε Μουσιούττα, ένα λεπτό. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μισό. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Με τα φτωχά οικονομικά που κατέχω, υπηρετώντας στο Υπουργείο Οικονομικών για τέσσερα-πέντε 
χρόνια, έχω την εντύπωση ότι η αναβάθμιση κλίμακας δεν είναι κάτι που δικαιούται να κάμει η Βουλή, αλλά είναι 
μόνο με κυβερνητικό νομοσχέδιο.  Άρα, ας έρθει κυβερνητικό νομοσχέδιο την κλίμακα Α14(ii) να την αναβαθμίσει 
σε Α14 και Α15. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Πάζαρε. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη) 

 Ε, μα εν τζιαι γίνεται να μιλούν μόνο ’πού ένα πολιτικό χώρο.  Βεβαίως έχει το δικαίωμα.   

 Ελάτε, θα δευτερολογήσετε. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΖΑΡΟΣ: 

 Απλώς να υπενθυμίσω στο σώμα, με βάση και την τροποποίηση που έχει τεθεί, ότι η Βουλή δεν είμαστε 
η ΕΔΥ. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Κάρουλλα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Εντάξει, δε θα μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία! 

 Έληξε η συζήτηση. 
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 Πάμε στην ψήφιση των τροπολογιών. 

 Ξεκινάμε με το 11ο θέμα.  Είναι η τροπολογία από το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, όπως ακριβώς έχει 
επεξηγηθεί.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του εδαφίου (2) του νέου άρθρου 23Α το οποίο προστίθεται στο βασικό 
νόμο με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, ώστε꞉  

1. να διαγραφεί από αυτό η φράση «περιλαμβανομένης της Διευθύντριάς του» (δεύτερη γραμμή) και  

2. να αντικατασταθεί η επιφύλαξη αυτού με τις ακόλουθες δύο επιφυλάξεις:  

  «Νοείται ότι η Διευθύντρια του ΑΞΙΚ μεταφέρεται, εάν το επιθυμεί, στη θέση του Αναπληρωτή 
Καθηγητή που δημιουργείται στο Πανεπιστήμιο για το σκοπό αυτό: 

  Νοείται περαιτέρω ότι ο Ανώτερος Λειτουργός του ΑΞΙΚ δύναται να μεταφερθεί και στη θέση 
Διοικητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο, εάν το επιθυμεί.». 

Σημειώσεις:  

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται όπως η διευθύντρια του ΑΞΙΚ μεταφερθεί στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου στη θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας.  Ειδικότερα, με την προτεινόμενη 
τροπολογία διασφαλίζεται ότι η διευθύντρια θα τύχει ίσης μεταχείρισης με άλλους διευθυντές τριτοβάθμιων 
ιδρυμάτων (ΑΤΙ, Νοσηλευτικής και ΑΞΙΚ) που μεταφέρθηκαν στο ΤΕΠΑΚ και συγκεκριμένα θα 
εφαρμοστούν οι ίδιες ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν και κατά τη μεταφορά του πρώην διευθυντή ΑΞΙΚ στο 
ΤΕΠΑΚ. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία, παρακαλώ! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον, παρακαλώ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους εναντίον, δεκατρείς υπέρ και μία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 22 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 23Α.  Άρθρο 3. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 3; 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Ναι, ναι, για το νομοσχέδιο.  Στο υπ’ αριθμόν 11 νομοσχέδιο.   

 Ελάτε.  Δεν είναι ομόφωνο, προσέξτε! 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υπέρ, σαράντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 12 θέμα, για το οποίο έχουμε τροπολογία.  Ξεκινάμε με την τροπολογία, 
όπως ακριβώς έχει επεξηγηθεί.  Πάλι αφορά τη διευθύντρια του ΑΞΙΚ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό 
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Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του 2022» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του Παραρτήματος του νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί η 
υποπαράγραφος (α) της παραγράφου Α αυτού με την ακόλουθη υποπαράγραφο: 

«(α) Μια θέση Διευθυντή ΑΞΙΚ [Κλίμακα Α14(ii)] μετονομάζεται σε Αναπληρωτή Καθηγητή - πρώην Διευθυντής 
ΑΞΙΚ (Κλίμακα Α14 και Α15) και μεταφέρεται με τον κάτοχό της στο ΤΕΠΑΚ.». 

Σημειώσεις:  

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται όπως η διευθύντρια του ΑΞΙΚ μεταφερθεί στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου στη θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας.  Ειδικότερα, με την προτεινόμενη 
τροπολογία διασφαλίζεται ότι η διευθύντρια θα τύχει ίσης μεταχείρισης με άλλους διευθυντές τριτοβάθμιων 
ιδρυμάτων (ΑΤΙ, Νοσηλευτικής και ΑΞΙΚ) που μεταφέρθηκαν στο ΤΕΠΑΚ και συγκεκριμένα θα 
εφαρμοστούν οι ίδιες ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν και κατά τη μεταφορά του πρώην διευθυντή ΑΞΙΚ στο 
ΤΕΠΑΚ. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους εναντίον, δεκατρείς υπέρ και μία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Μεταφορά υπαλλήλων και εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στο ΤΕΠΑΚ.  Άρθρο 3. 

 Δικαίωμα υπαλλήλου και εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου να αρνηθεί τη μεταφορά του στο ΤΕΠΑΚ και 
σχετικές διευθετήσεις.  Άρθρο 4. 

 Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα υπαλλήλων και εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 έως 5; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 5 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταφοράς του Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού 
Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα έξι ψήφους υπέρ, τρεις εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Λοιπόν, τώρα η ώρα είναι 2.30 μ.μ.  Θα διακοπεί η ολομέλεια του σώματος για μία ώρα ακριβώς.  3.30 
μ.μ. θα είμαστε πίσω και θα συνεχίσει τις διεργασίες του το σώμα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

(Ώρα διακοπής:  2.32 μ.μ.) 

(Ώρα επανέναρξης:  3.33 μ.μ.) 

 Ευχαριστώ όλες και όλους που είστε εγκαίρως εδώ στην ώρα που είπαμε. 

 Συνεχίζουμε τη συνεδρίαση. 

 Έχω παράκληση όπως τα θέματα με τους αριθμούς 8, 9, 10 με τα οποία θα άρχιζε η απογευματινή 
συνεδρία να μετατεθούν στο τέλος της νομοθετικής εργασίας. 

 Και προχωρούμε τώρα με το υπ’ αριθμόν 13 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Νόμος (Αρ. 1) του 2022».  

 Παρακαλώ τον κ. Κώστα, ωσότου έρθει ο κ. Γεωργίου, να μας διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Η πρόταση νόμου στον περί Μεταβιβάσεως εν θα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



2573 

Να το αφήσουμε στο τέλος, για να προετοιμαστούν οι τροπολογίες. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Γιατί στον περί Μεταβιβάσεως έχουμε τροπολογίες;  Εν τζι έχουμε.  Για το άλλο έχουμε.  

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Έν’ για την αναστολή των εκποιήσεων.   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Τζιείνο, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Στο τέλος.  Έν’ οι κατεπείγουσες προτάσεις.  Είπαμε να τις αφήσουμε στο τέλος.  Θέλετε να τις δούμε 
τώρα; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Τώρα, αν είναι δυνατόν, για να μπορέσουμε να... Ναι, διότι κάποιοι έχουν υποχρεώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αν δεν υπάρχει ένσταση από τους... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Συμφωνούμε κι εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως.  Ένα λεπτάκι να το βρούμε.   

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Να το βάλουμε μπροστά, διότι εννά φυράσουμε στο τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει.  Ένα λεπτό, επιτρέψετέ μου.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Και τις δύο τώρα. 

 Κύριε Καρογιάν. 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ: 

 Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε ακόμη λίγο, διότι οι διάφοροι βουλευτές που τα 
χειρίζονταν έχουν σύσκεψη.  Επομένως, αν μπορούσαμε να πάμε με το θέμα όπως το είχατε τροχοδρομήσει 
αρχικά τζιαι μετά να μπούμε σε τούτο, όταν θα είναι όλοι οι βουλευτές μέσα.  Διότι θα αναγκαστούμε να 
διακόψουμε.  Ενώ, όπως σωστά είπατε, ξεκινούμε με το πρώτο θέμα, που μπορεί να μην έχουμε κάποιο θέμα, 
να έρθουν τζιαι οι υπόλοιποι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία, και να επιστρέψουμε πίσω.  Και, εφόσον υπάρχει πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης, 
επιστρέφουμε πίσω στο 13 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Νεολαίας Νόμος (Αρ. 1) του 2022». 

 Παρακαλώ τον σκοπό, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €500.000 για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022 από 
τον Οργανισμό Νεολαίας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί 
Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Νόμος (Αρ. 1) του 2022» 

Παρόντες: 

 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 
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 Χρύσανθος Σαββίδης Χρίστος Χριστόφιας 

 Γιώργος Κάρουλλας Ανδρέας Αποστόλου 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Χρίστος Χριστοφίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, 
που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2022. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά νόμο έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) ύψους €500.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 2022. 

 Ειδικότερα, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός είναι αναγκαίος για την κάλυψη του ποσού ύψους 
€95.000 που αφορά αγορά υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών σχετικά με τη δημιουργία του Youth Center, 
καθώς και την κάλυψη του ποσού ύψους €405.000 για τη χρηματοδότηση συντονιστικών σωμάτων.    

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση 
νομοσχέδιο, το Υπουργείο Οικονομικών δε φέρει ένσταση με την αύξηση της κρατικής χορηγίας προς τον ΟΝΕΚ 
κατά €500.000, νοουμένου ότι το ποσό αυτό θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και συγκεκριμένα από το άρθρο 04.316 «Χορηγία Μαθητικής 
Πρόνοιας» του Κεφαλαίου 2001-Διοίκηση.  

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το έτος 2022 ενώπιον της 
επιτροπής σε συνεδρία της τον Φεβρουάριο του 2022 αναδείχτηκε η ανάγκη κατάθεσης συμπληρωματικού 
προϋπολογισμού για το έτος 2022 όσον αφορά την αύξηση της κρατικής χορηγίας και υπήρξε δέσμευση από 
τους κυβερνητικούς αρμοδίους για έγκαιρη κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού στη Βουλή, ώστε να 
είναι εφικτή η κατά νόμο έγκρισή του πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις θερινές διακοπές.  Οι εκπρόσωποι 
του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και των οργανώσεων νεολαίας οι οποίοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην εν 
λόγω συνεδρία συμφώνησαν με την ανάγκη αύξησης της κρατικής χορηγίας. 

 Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με το όλο θέμα από 
εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του ΟΝΕΚ 
και σε πρόσφατη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εξέτασης θεμάτων που αφορούν τον ΟΝΕΚ.   

 Αναφορικά με το αίτημα για αύξηση του ποσού της κρατικής χορηγίας προς τον ΟΝΕΚ, επισημαίνεται ότι 
το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας είχε ενημερώσει και γραπτώς την επιτροπή ότι συμφωνεί με 
την αύξηση αυτής κατά €500.000 μέσω της προώθησης σχετικού συμπληρωματικού προϋπολογισμού κατά τη 
διάρκεια του έτους 2022.   

 Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 
κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ετοιμάζω αμέσως τον κατάλογο.  Βλέπω τον κ. Χριστόφια, τον κ. Κωστή Ευσταθίου, τον κ. Μυλωνά, τον 
κ. Κάρουλλα, τον κ. Γιακουμή, τον κ. Θεμιστοκλέους. 

 Κύριε Γιακουμή, να ξεκινήσουμε από εσάς;  Να μας βοηθήσετε; 

 Ωραία!   

 Να τηρήσουμε το τρίλεπτο, όπως συμφωνήθηκε. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα.  Εμείς θα είμαστε υπέρ της ψήφισης του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Νεολαίας.  Πάντα δίπλα στη νεολαία και δίπλα στους φοιτητές μας. 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ πάρα πολύ. 

 Ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 
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 Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, προφανώς και θα στηρίξουμε τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό.  
Απλώς είναι μια χρυσή ευκαιρία να πούμε και δυο πράγματα σε τριάντα δευτερόλεπτα και μόνο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Είναι πάρα πολύ καλό να στηρίζονται και οι κομματικές νεολαίες και οι απομακρυσμένες κοινότητες και τα 
κέντρα νεότητος για κάποιες εκδηλώσεις καλοκαιρινές.  Αυτά τα λεφτά είναι περίσσευμα από τη μαθητική 
πρόνοια.  Είναι λεφτά τα οποία περίσσεψαν.  Θέλω να τονίσω εδώ την ανάγκη να σκεφτόμαστε όλοι, και ιδιαίτερα 
η εκτελεστική εξουσία, την ανάγκη να μεθοδεύουμε και να βρίσκουμε τη συγκεκριμένη εκείνη στιγμή την ανάγκη 
που πρέπει να ικανοποιήσουμε.  Δηλαδή δε γίνεται να ζητούμε εδώ και καιρό 1-1,5 εκατομ. ευρώ για τους 
συνοδούς των παιδιών που απαιτεί η κοινωνία στην ειδική εκπαίδευση και από την άλλη με σχετική ευκολία τα 
αρμόδια υπουργεία, το Παιδείας και το Οικονομικών, να μην έχουν κανένα πρόβλημα να δώσουμε 
συμπληρωματικό προϋπολογισμό €500.000 για τις νεολαίες.  Καλά κάνουν, αλλά με την ίδια ευκολία να λένε 
«δεν έχουμε λεφτά για τους συνοδούς».  Και μιλούμε για ποσά τα οποία είναι μικρά!  Δε μιλούμε για άλλα ποσά.  
Απλώς ήθελα να τονίσω αυτή την αντίφαση και λίγο την έλλειψη της στοιχειώδους ευαισθησίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Κύριε Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Θα καταψηφίσω το νομοσχέδιο εξαιτίας της δικαιολογίας ή του όρου που έχει βάλει το Υπουργείο 
Οικονομικών, δηλαδή, προκειμένου να εγκρίνει τη δαπάνη αυτή, να αποκοπεί από τη μαθητική πρόνοια.  
Επιτέλους κάποια ζητήματα στην Κύπρο που έχουν να κάμουν με μαθητές οι οποίοι έχουν και ανάγκη τζιαι 
χρήζουν της βοήθειάς μας, επιτέλους αυτή την προσέγγιση τη μαθηματική και την εισπρακτική να τη 
σταματήσουμε.  Επομένως, ναι, καλή η πρόθεση, καλός ο σκοπός, αλλά είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι, 
προκειμένου να πληρωθούν αυτά τα χρήματα, πρέπει να αποκοπούν από τη μαθητική πρόνοια, η οποία 
μπορούσε να πάει στο επόμενο έτος. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Ευσταθίου. 

 Ο κ. Παπαγιάννης. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Εμείς για λόγους αρχής δε θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό.  Δεν είναι η πρώτη φορά που θα το 
πράξουμε και ο λόγος είναι η δαπάνη που υπάρχει μέσα και αφορά Τουρκοκύπριους μαθητές. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Ο κ. Θεμιστοκλέους. 

 Κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, δυο-τρεις λόγοι οι οποίοι με εξωθούν στο να μεν ψηφίσω αυτό τον προϋπολογισμό. 

 Ο πρώτος είναι λόγω της ηθικής συγκρότησης του συμβουλίου.  Δεν μπορεί ένα συμβούλιο ενός 
ημικρατικού οργανισμού που ζει και λειτουργεί με κρατικό χρήμα να συλλαμβάνει κάποιο μέλος του ή κάποιον 
εργαζόμενό του, να γνωρίζει ότι έχει προχωρήσει πιθανώς σε πλαστοπροσωπία και έχει πλαστογραφήσει 
δημόσια έγγραφα και να περιμένει και να κρατά το σκάνδαλο στο χέρι του, να μην το εμφανίζει δημόσια, να μην 
πηγαίνει στην Αστυνομία και να περιμένει το πλήρωμα του χρόνου πότε θα εξυπηρετηθούν πολιτικοί σκοποί.  
Αυτό είναι το ένα. 

 Ο δεύτερος λόγος, εγώ αυτή τη χυδαιότητα δε θέλω να την πληρώνει ο κυπριακός λαός.   

(Στο σημείο αυτό ο κ. Ανδρέας Θεμιστοκλέους επιδεικνύει έγγραφα.) 
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 Αυτή τη διαφήμιση, αυτή τη χυδαιότητα του οργανισμού, αυτή την αισχρότητα δε δέχομαι να την πληρώνει 
ο κυπριακός λαός.  Ορίστε!  Λες τζιαι είμαστε στο λιμάνι.  Όχι, στο λιμάνι Λεμεσού.  Στο πιο κακόφημο λιμάνι της 
οικουμένης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τι είναι εκείνο; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Εκδόσεις που πληρώνει αυτός ο οργανισμός, δήθεν για να διαπαιδαγωγήσει σεξουαλικά τα 
δεκαπεντάχρονα, τα δεκαεξάχρονα, τα δεκαεφτάχρονα.   

 Αυτοί οι δύο λόγοι είναι αρκετοί.  Καμία εμπιστοσύνη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Θεμιστοκλέους. 

 Ο κ. Χριστόφιας και τελευταίος ο κ. Κάρουλλας. 

 Σας ακούμε. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εμείς ψέξαμε πολύ το γεγονός -και τον περασμένο Μάρτη, όταν συζητούσαμε τον κρατικό 
προϋπολογισμό για τον Οργανισμό Νεολαίας για το έτος 2022-ότι απροετοίμαστα, με προχειρότητα έφερε το 
Υπουργείο Παιδείας τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Νεολαίας ενώπιόν μας, αφού γνώριζαν από το 2021 
ότι το αποθεματικό που είχε ο οργανισμός είχε εξαντληθεί, άρα θα χρειάζονταν επιπλέον κονδύλια.  Τζιαι γι’ αυτό 
φτάσαμε στο σημείο σήμερα την τελευταία στιγμή να συζητούμε με τη μορφή του κατεπείγοντος κιόλας και φέρει 
ευθύνες τζιαι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας και το υπουργείο και η κυβέρνηση ακόμα για 
τούτο το σημερινό.  Ενώ γνώριζαν από τότε ότι υπολείπεται αυτό το ποσό ο οργανισμός για την εύρυθμη 
λειτουργία του τζιαι την ενίσχυση των οργανωμένων συνόλων, των συντονιστικών σωμάτων του οργανισμού…  
Που δεν είναι απλώς οι κομματικές νεολαίες.  Είναι, ναι, και οι οργανώσεις νεολαίας των πολιτικών κομμάτων, 
αλλά είναι και τα κέντρα νεότητας, είναι οι νεολαίες των αποδήμων μας, είναι οι μαζικοί φορείς των φοιτητών, των 
μαθητών, όλοι αυτοί στηρίζονται από αυτά τα κονδύλια.  Ενώ το γνώριζαν, έμεινε τον Μάη να τα αιτηθεί το 
διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας, έγινε 21η του Ιούνη να πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο να 
αποφασιστεί τζιαι να τρέχουμε έξω τζιαι ’πού τις διαδικασίες μας τελευταία στιγμή να περάσει ’πού την επιτροπή, 
για να έρτει σήμερα να προλάβουμε.   

 Τούτα τα πράματα είναι ανήκουστα!  Εμείς θα υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, αλλά αναμένουμε ότι 
για το 2023 θα γίνουν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες, για να έχουμε από την αρχή αυτά που πρέπει ενώπιόν 
μας, για να τα συζητούμεν τζιαι στην ώρα τους, αλλά τζι όπως πρέπει.  Ήταν με τη μορφή του κατεπείγοντος, 
είδαμέν τα ππάσα ππάσα στην επιτροπή Παιδείας τζιαι εφέραμέν το σήμερα δαμαί, για να το ψηφίσουμε.   

 Πολύ σύντομα για τη μαθητική πρόνοια, γιατί τζι εμείς είχαμέν το απορία.  Στην επιτροπή μάς εξηγήθηκε 
ότι είναι περίσσευμα λόγω των ευρωπαϊκών κονδυλίων που εξασφάλισαν για τη μαθητική πρόνοια τζι έτσι είχε 
τη δυνατότητα, χωρίς να στερείται ούτε ένα σεντ από τους μαθητές που έχουν ανάγκη αυτή τη στήριξη της 
μαθητικής πρόνοιας, να δοθεί αυτό το μισό εκατομμύριο στον Οργανισμό Νεολαίας.   

 Και επιτρέψετέ μου να πω για το μίσος κάποιων σε οτιδήποτε έσιει να κάμει με τους Τουρκοκύπριους.  
Ξεκάθαρες κουβέντες, οι τουρκοκυπριακές οργανώσεις -επιτρέψετέ μας να ξέρουμε από πρώτο χέρι- που τα 
τελευταία χρόνια παίρνουν αυτό το βοήθημα είναι αυτές οι ίδιες που διώκονται από το κατοχικό καθεστώς, ζουν 
στο πετσί τους πρώτα οι ίδιοι την κατοχή τζιαι μετά εμείς τζιαι διώκονται από το κατοχικό καθεστώς.  Γι’ αυτό να 
προσέχουμε πώς μιλούμε για αυτούς τους τελευταίους, με τους οποίους ευελπιστούμε ότι, άμα 
απελευθερωθούμε τζι επανενωθούμε, εννά ’ν τζιείνοι με τους οποίους θα συμβιώσουμε σε τούτο τον τόπον, αν 
θέλομεν δηλαδή μια μέρα να φύει η κατοχική δύναμη τζιαι να ζήσουμεν ελεύθεροι, επανενωμένοι τζιαι ως ένας 
λαός μέσα σε τούτον τον τόπον. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Αλαμπρίτη. 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Ο ρόλος που επιτελεί ο Οργανισμός Νεολαίας είναι πάρα πολύ σημαντικός και για μας η ενδυνάμωση της 
νεολαίας αποτελεί προτεραιότητα.  Περιλαμβάνει πολλά προγράμματα, πολλές δράσεις.  Ο συγκεκριμένος 
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προϋπολογισμός περιλαμβάνει ποσά για τους φοιτητές, για τους μαθητές, για το Συμβούλιο Νεολαίας, αλλά και 
τους απόδημους και θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να ψηφιστεί.  Παράλληλα, περιλαμβάνει και ένα ποσό για 
εκπόνηση μελέτης για το Εθνικό Κέντρο Νεολαίας και θεωρούμε υποχρέωσή μας να στηρίξουμε τους νέους μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Δευτερολογία, περιμένετε. 

 Περιμένετε, κύριε Θεμιστοκλέους, γιατί πρωτολογήσατε...  Να πρωτολογήσει ο κ. Κάρουλλας και αμέσως 
μετά. 

 Ο κ. Κάρουλλας.   

 Ελάτε. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ: 

 Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Επ’ ουδενί λόγω δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε ή να προσπαθούμε να υποβαθμίσουμε το έργο του 
Οργανισμού Νεολαίας, ένα έργο το οποίο είναι πολυσχιδές και έχει ποσοτικοποιηθεί και ενώπιον της επιτροπής.  
Δε θα αναφέρω τώρα τους αριθμούς, υπάρχουν και οι δράσεις και γενικά το έργο στις απαντήσεις που μας έχουν 
διοχετευθεί στην επιτροπή.  Ένα θα πω:  Ο Οργανισμός Νεολαίας ετοιμάζει και ολοκληρώνει αυτό το διάστημα 
την πρώτη εθνική στρατηγική για θέματα νεολαίας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποσώς.  Την ίδια στιγμή 
αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ένα:  Αυτά τα λεφτά δε συμπεριλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του 2022, για 
να μπορέσει να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός, και όλοι ήταν σύμφωνοι, και στο Συμβούλιο Νεολαίας.  Και τον 
περασμένο Φεβρουάριο είχαν παρουσιαστεί και στην επιτροπή οι γραπτές δεσμεύσεις των αρμόδιων 
υπουργείων, και του Οικονομικών και του Παιδείας.  Άρα, και προγραμματισμός υπήρξε…  Και κάτι άλλο, τα 
λεφτά αυτά πάνε στις οργανώσεις, δίνονται μετά τον Αύγουστο.  Άρα, ούτε γάτα ούτε ζημιά.  Εδώ είμαστε, η 
κυβέρνηση ενδυναμώνει τη νεολαία, ενισχύει τις όποιες προσπάθειες και επ’ ουδενί λόγω δεν πρέπει να τη 
μηδενίζουμε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ.   

 Δευτερολογία ο κ. Θεμιστοκλέους και εσείς μετά. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Απλώς, ακούγοντας τον συνάδελφο Χριστόφια δημιουργούνται ορισμένες απορίες, κατά την άποψή μου 
εύλογες.  Δηλαδή στα κατεχόμενα είχαμε το ίδιο καθεστώς τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό το καθεστώς 
πολεμούσε συνέχεια τις ίδιες οργανώσεις νεολαίας;  Από τα κατεχόμενα στα κατεχόμενα εξελέγησαν κατά 
καιρούς ο Ταλάτ, ο Έρογλου, ο Ακιντζί, τώρα ο κ. Τατάρ.  Άρα, υπήρξε εναλλαγή εξουσίας, μάλιστα γρήγορη, θα 
έλεγε κάποιος.  Άρα, οι οργανώσεις, που λέει ο κ. Χριστόφιας ότι καταπολεμούνται ή διώκονται ή ευρίσκονται 
υπό διωγμόν από το καθεστώς…  Για ποίον καθεστώς μιλούμε;  Το καθεστώς άλλαξε τέσσερις φορές!  Εννοεί 
μήπως το καθεστώς που επιβάλλει ο Ερντογάν εις τα κατεχόμενα;  Διότι εν τοιαύτη περιπτώσει, κυρία Πρόεδρε, 
θεωρώ ματαιοπονία να προσπαθεί η κυπριακή Βουλή με €400.000 να προβάλει αντίσταση απέναντι στο 
καθεστώς της Άγκυρας που είναι στα κατεχόμενα.  Δηλαδή με άλλα λόγια είναι σπατάλη.  Θα μπορούσαμε να 
δώσουμε τα χρήματα αυτά και να πιάσουν τόπο πολύ καλύτερα στη δική μας πλευρά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Χριστόφια. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Θα αντισταθώ στον πειρασμό να απαντήσω σ’ αυτά και θα επικεντρωθώ και θα παραμείνω στο θέμα μας, 
που είναι ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.  Τζιαι θέλω απλώς να 
πούμεν κάποια πράγματα σε σχέση με τον σχεδιασμό, που κατά τη δική μας ταπεινή άποψη δεν έχει για τη 
νεολαία το κυβερνών κόμμα τζιαι η κυβέρνηση, γιατί το αποδεικνύει αυτό το πράγμα με πολλούς τρόπους σε 
σχέση και με την οικονομική της πολιτική και στα ζητήματα τα εργασιακά σε σχέση με την εργαζόμενη νεολαία, 
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το αποδεικνύει τζιαι με τον ίδιο τον οργανισμό, όταν για δύο μήνες πέρσι άφησε αδιόριστο το διοικητικό 
συμβούλιο, δεν είσιεν πρόεδρο, δεν είσιεν διοικητικό συμβούλιο από τον Αύγουστο που έληξε η θητεία μέχρι τον 
Οκτώβρη, για να τα εύρουν στα ενδοσυναγερμικά τους, ποιον θα κανονίσουν, που επεριμέναν να γίνει το 
συνέδριο της ΝΕΔΗΣΥ, να αρτιρήσει ο σημερινός πρόεδρος του ΟΝΕΚ, να κανονίσουμε τον σημερινό τζιειαμαί…  
Με όλο τον σεβασμό που τα λέω τούτα τα πράματα, αλλά, άμα τα λεν οι νεολαίοι μεταξύ τους, πρέπει να τα λέμε 
τζιαι εμείς δαμαί, τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη, για να έχουμεν πλήρη γνώση του ποιος αντικειμενικά τζιαι 
με ειλικρίνεια ενδιαφέρεται για το καλό της νεολαίας τούτου του τόπου τζιαι ποιος εξυπηρετεί αλλότρια 
συμφέροντα, για να κανονίσουμεν τον οποιονδήποτε εντός του κόμματός μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Νεολαίας ποσού ύψους €500.000 για τη χρήση του 
έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Άρθρο 2. 

 Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.  Άρθρο 3. 

 Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ψήφοι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα ψήφοι υπέρ.   

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, οκτώ εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 4 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας 
Νόμος (Αρ. 1) του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα ψήφοι, υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα ψήφοι υπέρ.   

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, οκτώ εναντίον και μία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Είμαστε έτοιμοι νομίζω να προχωρήσουμε, κύριε Καρογιάν;  Είμαστε εντάξει;  Ωραία. 

 Προχωράμε λοιπόν στις κατεπείγουσες προτάσεις νόμου, οι οποίες έχουν κατατεθεί σήμερα.  Η πρώτη 
πρόταση νόμου τιτλοφορείται «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2022», κατατέθηκε από τους βουλευτές...  Αν δε λανθάνομαι, τους έχω διαβάσει ήδη, οπόταν θα 
προχωρήσω απευθείας στον σκοπό. 

 Κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να επαναθεσπιστεί η 
στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022, λόγω 
των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχουν επιφέρει τόσο η 
πανδημία COVID-19 όσο και ο πόλεμος στην Ουκρανία. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου 
«Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος   Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσης Παντελίδης  Σωτήρης Ιωάννου 

 Χάρης Γεωργιάδης  Ηλίας Μυριάνθους 

 Ονούφριος Κουλλά  Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Μη μέλη της επιτροπής:  

 Αντρέας Καυκαλιάς  Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος από τους κ. Αντρέα 
Καυκαλιά και Χρίστο Χριστοφίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, 
Σωτήρη Ιωάννου εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Αλέκο Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία 
Δημοκρατικών Δυνάμεων και Σταύρο Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, και 
κηρύχθηκε επείγουσα. 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων Νόμου, ώστε να επαναθεσπιστεί η στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων 
ακινήτων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022, λόγω των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων που έχουν επιφέρει τόσο η πανδημία COVID-19 όσο και ο πόλεμος στην Ουκρανία. 

 Η προτεινόμενη αναστολή αφορά:  

1. κύρια κατοικία του χρεώστη, η εκτιμώμενη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350.000, 

2. επαγγελματική στέγη του χρεώστη με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις €750.000, 

3. αγροτεμάχιο του χρεώστη, η εκτιμώμενη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις €100.000. 

 Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση η αναστολή της διαδικασίας εκποίησης για τις πιο 
πάνω περιπτώσεις ίσχυε μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021. 
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 Για σκοπούς εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου: 

1. «αγροτεμάχιο» σημαίνει τεμάχιο το οποίο βρίσκεται σε γεωργική ή κτηνοτροφική ζώνη ή σε οποιαδήποτε 
άλλη ζώνη και στο οποίο ασκείται γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα, 

2. «επαγγελματική στέγη» σημαίνει ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στέγασης της επιχείρησης 
του χρεώστη,  

3. «κύρια κατοικία» σημαίνει την κατοικία που χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη της ή/και των 
μελών της οικογένειάς του για περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών κατ’ έτος. 

 Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι δανειολήπτες από τις συνεχιζόμενες και 
εντεινόμενες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, αλλά και της αυξανόμενης ακρίβειας σε βασικά υλικά αγαθά 
ως απότοκο του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, γεγονότα τα οποία έχουν προκαλέσει δυσβάσταχτες 
συνθήκες, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με τους εισηγητές, η έλλειψη ανάληψης πρωτοβουλιών από πλευράς της 
εκτελεστικής εξουσίας για την άμβλυνση των επιπτώσεων στους δανειολήπτες τούς αφήνει ακόμη περισσότερο 
εκτεθειμένους και ενισχύει την υποχρέωση του κοινοβουλίου για λήψη μέτρων για την προστασία τους. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία των μελών της 
βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Εθνικού 
Λαϊκού Μετώπου, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της 
βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, τάσσεται υπέρ της ψήφισης της 
πρότασης νόμου σε νόμο. 

 Η πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες, επί θέματος αρχής;  Δεν έχουμε ούτε τροπολογίες, έτσι; 

 Όχι.  Άρα, βλέπω τον κ. Ιωάννου.   

 Ομιλητές, ομιλήτριες, παρακαλώ.   

 Ο κ. Σιζόπουλος, ο κ. Παπαδούρης. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επί της διαδικασίας, σας ακούμε. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Σε ό,τι αφορά…  Νομίζω τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου την έχουμε εξηγήσει στην προηγούμενη 
τοποθέτησή μας.  Εμείς θα την υπερψηφίσουμε, αλλά, επειδή είμαστε στο δέκατο πέμπτο θέμα, τα μισά θέματα 
μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε εξετάσει και έχουμε νομίζω να φθάσουμε μέχρι τα πενήντα, μπορούμε να 
αυτοδεσμευτούμε ότι δε θα τοποθετούμαστε στην έκταση που τοποθετούμασταν στο προηγούμενο μέρος της 
ολομέλειας, να κάμουμε μία αυτοσυγκράτηση σε σχέση με τις τοποθετήσεις μας, για να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε και να εξετάσουμε όλα τα θέματα που υπάρχουν σήμερα στην ημερήσια διάταξη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σεβαστή, κύριε Παπαδόπουλε, η έκκλησή σας και ελπίζω να τύχει αποδοχής.  Ωστόσο, δεν μπορώ να 
ακυρώσω το δικαίωμα τοποθέτησης, ειδικά για πολύ σημαντικά θέματα.  Να είμαστε όλοι όσο πιο λακωνικοί και 
λακωνικές μπορούμε. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επί της διαδικασίας, κυρία Ερωτοκρίτου; 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 
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 Εισήγηση προς το σώμα.  Επειδή αυτή η πρόταση νόμου, στην ουσία της, φιλοσοφία της, στην 
προσέγγισή της έχει ξαναέλθει στο σώμα, έχει ενίοτε υπερψηφιστεί ενίοτε καταψηφιστεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει 
λόγος να τοποθετηθούμε για την ουσία αυτής της πρότασης νόμου, εάν συμφωνούν και οι υπόλοιποι.  Νομίζω 
είναι ξεκάθαρη η πρόταση νόμου, συζητήθηκε πολλές φορές, το συζητήσαμε και εξαντλητικά στην επιτροπή 
Οικονομικών… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχω ήδη τρεις εισηγήσεις ομιλητών. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Εναπόκειται στους ιδίους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.   

 Προχωρούμε στη συζήτηση.  Εκτός από τους κ. Ιωάννου, Σιζόπουλο, Παπαδούρη ποιος άλλος ζητεί τον 
λόγο;  Ο κ. Λουκαΐδης, ο κ. Ηλίας Μυριάνθους, ο κ. Τρυφωνίδης, ο κ. Κουλλά. 

 Να ξεκινήσουμε μαζί σας, κύριε Παπαδούρη. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία, παρακαλώ! 

 Κύριε Παπαδούρη, σας ακούμε. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θα σεβαστώ απολύτως το τι έχει αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, γι’ αυτό δε θα ξεπεράσω 
το ένα λεπτό.  Γνωστό το θέμα, απλώς να πω ότι καλοπροαίρετα η επιτροπή και μετά από προτροπές του 
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου προσπάθησε να βρει μια συναινετική λύση, για να αποφύγουμε την 
οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση.  Δυστυχώς, δεν επιτεύχθηκε και γι’ αυτό αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε 
με την πρόταση νόμου με το κατεπείγον. 

 Αυτά, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πολύ.   

 Βλέπω δύο ομιλητές, από την ΕΔΕΚ.  Θέλετε εσείς πρώτα, κύριε Σιζόπουλε, ή ο κ. Μυριάνθους; 

 Εσείς, σας ακούμε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Πάρα πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε.   

 Από την πλευρά τη δική μας, θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση, παρά το γεγονός ότι θέλουμε να 
υποδείξουμε ότι αυτή δεν είναι η λύση του προβλήματος.  Δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε, 
γιατί ακριβώς αυτό το σώμα, όπως είπα και προηγουμένως, έδωσε υπερεξουσίες στους τραπεζίτες, για να 
ασυδοτούν σε βάρος των πολιτών, των δανειοληπτών, όχι μόνο των κακοπληρωτών, όπως πολλές φορές 
έχουμε πει, αλλά και των μη κακοπληρωτών.   

 Να υπενθυμίσω όμως και να κλείσω με αυτό:  Ότι μία από τις λύσεις του όλου προβλήματος ήταν και το 
ειδικό τμήμα του δικαστηρίου που στις 22 του Απρίλη του 2021, ενώ ήταν ενώπιον του σώματος, για να ψηφιστεί 
ή να καταψηφιστεί, η πρόταση για τη σύσταση του ειδικού δικαστηρίου, η πλειοψηφία της Βουλής, επειδή ψήφισε 
την αναστολή των εκποιήσεων, ανέβαλε τη συζήτηση και την ψήφιση ή καταψήφιση της συγκεκριμένης 
πρότασης.   

 Και διερωτώμαι· αυτές οι συνεχόμενες αναβολές των εκποιήσεων έδωσαν λύση εις το πρόβλημα;  Γιατί 
δεν έδωσαν λύση εις το πρόβλημα;  Γιατί ακριβώς ποτέ η πλειοψηφία του κοινοβουλίου δε θέλησε να αγγίξει την 
ουσία του προβλήματος και είναι καιρός κάποτε να αποφασίσουμε ότι πρέπει να αγγίξουμε την ουσία.  Και η 
ουσία είναι όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως.  Είναι το θέμα της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου, που 
επικαλούμαστε το γεγονός ότι ενδεχομένως είναι ιδιωτική συμφωνία.  Καλά, ιδιωτική συμφωνία είναι για το θέμα 
των εγγυητών, ιδιωτική συμφωνία είναι για όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν είναι ιδιωτική συμφωνία ποια ήταν η αξία 
που καθορίστηκε, για να παραχωρηθεί το συγκεκριμένο δάνειο, ως ενυπόθηκη αξία του ακινήτου;  Γιατί στη 
συνέχεια η τράπεζα να έχει το δικαίωμα να μειώνει αυτή την αξία και να οδηγεί σε εκποιήσεις, απλώς και μόνο 
γιατί κάποιοι πρέπει να κεφαλαιοποιήσουν κέρδη και οφέλη;  Και σήμερα έχουμε πολίτες που βρίσκονται στη 
δύσκολη θέση, κυρίως αυτοί που έχουν το προνόμιο να έχουν μια προνομιακή ακίνητη περιουσία, αλλά δεν 
έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα καινούρια δεδομένα, όπως έχουν διαμορφωθεί και με τον νόμο 



2582 

των εκποιήσεων, αλλά και με την υποτίμηση ενδεχομένως της αξίας του ακινήτου τους. 

 Άρα λοιπόν είναι επιτέλους ευκαιρία, έστω και με πολλά χρόνια καθυστέρηση, γιατί ξεκινήσαμε από τον 
νόμο των εκποιήσεων, ξεκινήσαμε από το γεγονός ότι δεν ενισχύσαμε τον δανειολήπτη με το Πλαίσιο 
Αφερεγγυότητας, από το γεγονός ότι από το 2017 η ΕΔΕΚ ζητά να γίνει σύσταση του ειδικού τμήματος του 
δικαστηρίου και ακόμα περιμένουμε να γίνει συζήτηση και ψήφιση.  Άρα λοιπόν ο καθένας επιτέλους πρέπει να 
μπει μπροστά στις ευθύνες του και να σταματήσουν οι δικαιολογίες και οι λαϊκισμοί οι οποίοι εμφανίζονται στο 
προσκήνιο. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Τρυφωνίδης. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Σε συνέχεια της πρωινής συζήτησης που είχαμε εμείς θα στηρίξουμε την πρόταση για τρίμηνη αναστολή 
των εκποιήσεων.  Ο πρώτος λόγος είναι ότι ψηφίσαμε προηγουμένως τον νόμο για τις εταιρείες διαχείρισης και 
δώσαμε όλα εκείνα τα εργαλεία στον κεντρικό τραπεζίτη, στον επίτροπο, για να μπορέσει να χαλιναγωγήσει τον 
τρόπο συμπεριφοράς των εταιρειών διαχείρισης προς τους δανειολήπτες...  Με αυτή την τρίμηνη αναστολή θα 
δούμε πώς θα γίνει η χρησιμοποίηση των εργαλείων από τους θεσμούς.  Δεύτερον, υπάρχει αυτή την περίοδο 
μία μεγάλη προσπάθεια των εταιρειών για εκποίηση ακινήτων πρώτης κατοικίας ή και επαγγελματικής στέγης, 
αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία και αρχές Σεπτεμβρίου στην επιτροπή Οικονομικών να δούμε τις δεκατρείς 
προτάσεις νόμου που αφορούν τις εκποιήσεις και πώς περιορίζουμε τις εκποιήσεις και πώς στηρίζουμε τόσο 
τους δανειολήπτες όσο και τους εγγυητές. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ κι εγώ πολύ. 

 Ο κ. Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Είναι γεγονός ότι όντως έχει δημιουργήσει κάποιο προβληματισμό στις τράπεζες κατά κύριο λόγο το 
ενδεχόμενο να ψηφιστεί η συγκεκριμένη πρόταση.  Έχουμε ακούσει ότι έγιναν παρεμβάσεις, να μην ψηφιστεί 
κ.τ.λ.  Και εμείς είπαμε ότι, ναι, είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε να εξεταστεί το ενδεχόμενο, όπως είχε εισηγηθεί και 
ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, ο κ. Παύλος Ιωάννου, για συναινετικές προσεγγίσεις.  Και ποια ήταν η 
συναινετική προσέγγιση η οποία αναμέναμε να γίνει;  Είχε πει ότι υπάρχουν περίπου χίλιες ενστάσεις για 
ζητήματα που αφορούσαν το σχέδιο «Εστία» και παρόμοιες περίπου υποθέσεις.  Η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι κρατικός 
οργανισμός ο οποίος θα μπορούσε μέσα από την κυβέρνηση να δώσει δεσμεύσεις γύρω από αυτό το θέμα.  

 Και την ίδια στιγμή, εν αναμονή του σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης» που το περιμέναμε, να πούμε, εδώ 
και πάρα πολλούς μήνες, αλλά καθυστερεί, με αυτό το σκεπτικό θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ναι, κύριε, 
αποσύρουμε αυτή την πρόταση νόμου φτάνει να δεσμευτεί η άλλη πλευρά ότι θα κάμει κράτει, διότι υπάρχουν 
οι ενστάσεις, υπάρχουν κάποιες αποφάσεις επαρχιακών δικαστηρίων, οι οποίες όμως δε γίνονται δεκτές, δε 
γίνονται σεβαστές από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.   

 Ως εκ τούτου, εμάς μας ανάγκασε να προχωρήσουμε.  Αν όμως στην υστάτη  νομίζουμε ότι θέλουμε να 
δώσουμε κάποιο χρονικό διάστημα μιας, δυο ωρών, για να μας δώσει μια απάντηση η κυβέρνηση, ότι μπορεί 
μέσα από αυτές τις εισηγήσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου να προκύψουν συγκλίσεις, ναι, θα λέγαμε 
ότι θα μπορούσαμε να τις δεχθούμε· αλλά από τη στιγμή που καμία προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση δεν 
έγινε, μας αναγκάζει να έχουμε αυτή την πρόταση σήμερα ενώπιόν μας.  Ως εκ τούτου, ιδού η Ρόδος, ιδού και 
το πήδημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μυριάνθους. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σωτήρης Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  
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 Κι εμείς με τη σειρά μας θα υπερψηφίσουμε την πρόταση νόμου την οποία υπογράφουμε και εμείς.  
Αναλύοντας όμως τους λόγους, οφείλουμε να κάνουμε μία σύντομη αναδρομή.  Καταρχάς το 2018, όταν η 
ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τα νομοθετικά υπερόπλα, στα οποία αναφερόμαστε συνεχώς, το ΕΛΑΜ είχε 
καταψηφίσει.  Τον Απρίλιο του 2021 η επιτροπή Οικονομικών της Βουλής αποφάσισε ότι θα συζητήσει πακέτο 
προτάσεων που κατατέθηκαν από όλα τα κόμματα με τη νέα της σύνθεση.  Αυτό ήταν και μία δέσμευση προς 
τους πολίτες.  Φτάσαμε στον Ιούλιο του 2022 και η συζήτηση δεν έχει ξεκινήσει.  Υπάρχει αυτή τη στιγμή όμως 
η δέσμευση πως η συζήτηση των προτάσεων θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μετά από πολλές πιέσεις 
τις οποίες έχουμε ασκήσει.   

 Όσον αφορά στη συζήτηση η οποία έγινε και προηγουμένως στην ολομέλεια και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί 
έγινε, έγινε και στη Σύσκεψη Αρχηγών, αλλά και στην επιτροπή Οικονομικών, φαίνεται πως κάποιοι ήρθαν για 
επικοινωνιακούς σκοπούς και πολιτικούς λόγους να παρουσιάσουν τα πράγματα όπως οι ίδιοι θέλουν και 
νομίζουν.  Γιατί, όταν θέσαμε μαζί με άλλους συναδέλφους την άμεση αναγκαιότητα να συζητηθούν αυτές οι 
προτάσεις, οι μεν βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού διαφώνησαν να συζητηθεί το θέμα, οι δε βουλευτές 
του ΑΚΕΛ δεν είπαν τίποτα, όταν το απαιτούσαμε έντονα πριν από αρκετές εβδομάδες.  Δεν αναφέρομαι στη 
χθεσινή συνεδρία.  Γι’ αυτόν ακριβώς λοιπόν τον λόγο, αλλά και για άλλους που θα αναφερθούν στη συνέχεια 
συνυπογράφουμε σήμερα μαζί και με άλλα κόμματα τη σχετική πρόταση. 

 Τι μας οδήγησε όμως στο να δώσουμε όλες αυτές τις μάχες τον τελευταίο καιρό για αναστολή των 
εκποιήσεων;  Τους τελευταίους μήνες ασκούνται εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων και των εταιρειών 
εξαγοράς πιστώσεων μεγάλες πιέσεις και απειλές για εκποιήσεις.  Είναι γνωστή σε όλους η καταχρηστική 
συμπεριφορά των εν λόγω ιδρυμάτων απέναντι στους δανειολήπτες.  Και το ονομάζουμε ευγενικά, με πολύ 
ευγενικό τρόπο.  Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς για όσους…  
Δανείζεσαι €100.000, αλλά σε φέρνουν στο σημείο ύστερα από λίγους μήνες ή χρόνια να χρωστάς €300.000.  
Εκποιούν την περιουσία σου και την πωλούν σε ξένα funds στο 25% και 30% της αρχικής τιμής.  Για τον ιδιοκτήτη 
βεβαίως αυτή η πρόταση δεν ισχύει.   

 Εν μέσω εξετάσεων αιτήσεων για το σχέδιο «Εστία» προχωρούν σε εκποιήσεις.  Σταμάτησε κάποιους ο 
Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, αλλά πόσες έγιναν χωρίς να το αντιληφθεί κανείς;  Όλα αυτά τα γεγονότα 
λοιπόν μας οδήγησαν στο να καταθέσουμε τη σχετική πρόταση νόμου.  Δεν μπορούμε σε καμία άλλη περίπτωση 
να ανεχτούμε την κοροϊδία και τον εμπαιγμό όλων όσοι έλαβαν στήριξη από την κυπριακή κοινωνία, για να 
σωθούν και τώρα το ανταποδίδουν με αυτό τον παράνομο και ανήθικο τρόπο.   

 Κατά τη συζήτηση της πρότασης στην επιτροπή Οικονομικών κάποιοι με πολύ έντεχνο τρόπο μάλιστα 
προσπάθησαν να μας φορτώσουν ότι προσπαθούμε να καλύψουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.  Και εγώ 
σας προκαλώ να ορίσουμε στη νομοθεσία τι σημαίνει «στρατηγικός κακοπληρωτής».  Αν βγούμε έξω στον δρόμο 
και ρωτήσουμε οποιοδήποτε άνθρωπο, θα μας πει ότι σημαίνει:  «Το άτομο το οποίο έχει τη δυνατότητα να 
αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του, αλλά για στρατηγικούς σκοπούς δεν το πράττει.».  Βεβαίως, ο εκπρόσωπος 
των τραπεζών μάς είπε ότι ο «στρατηγικός κακοπληρωτής» είναι οποιοσδήποτε δεν πληρώνει είτε μπορεί είτε 
όχι.  Και, όταν τον ρωτήσαμε:  «Πού βρήκες, κύριέ μου, αυτό τον ορισμό;  Πού τον στηρίζεις;», η απάντηση ήταν 
«στη βιβλιογραφία».  Έτσι, εντελώς αόριστα, λες και η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι λύκειο ή πανεπιστήμιο 
και στηριζόμαστε στη βιβλιογραφία!  Η δική μας θέση είναι ότι θα πρέπει να προστατευτούν αποκλειστικά και 
μόνο οι δανειολήπτες που λόγω των συνθηκών δεν μπορούν πραγματικά να αποπληρώσουν το υπόλοιπό τους. 

 Το δεύτερο σημείο που οφείλουμε να τονίσουμε και αποτέλεσε επιχείρημα αυτών που αντιτίθενται σήμερα 
στην πρότασή μας είναι ότι θα θέσουμε σε κίνδυνο το σχέδιο  «Ενοίκιο έναντι Δόσης».  Μα, ποιο σχέδιο;  Αφού 
ακόμη δε δημοσιεύθηκε.  Ακόμη δεν ενεργοποιήθηκε.  Ακόμη δεν μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης από κανένα 
πολίτη και εμείς ερχόμαστε σήμερα να αντιστρέψουμε το επιχείρημα.  Σήμερα εφαρμόζουμε ένα δίχτυ 
προστασίας προς αυτούς που θα έρθει το Υπουργείο Οικονομικών να προστατεύσει σε λίγους μήνες.  Μέχρι να 
εφαρμοστεί λοιπόν το σχέδιο, η Βουλή των Αντιπροσώπων τούς καλύπτει απέναντι στην αυθαιρεσία και 
αδηφαγία των τραπεζών και των εταιρειών.  Άλλωστε, η σημερινή κατάσταση της ακρίβιας και του πληθωρισμού 
όσο διατηρείται θα δημιουργήσει νέα κύματα και ανέργων και αστέγων.   

 Στην αναφορά του ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος -είμαι σίγουρος ότι θα το επικαλεστούν και οι 
εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Συναγερμού- ανέφερε ότι αυτό που πάμε να κάνουμε σήμερα είναι μία 
στρέβλωση και έχει δίκαιο.  Αυτό όμως που είπε ο επίτροπος είναι ότι θα πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί η 
νομοθεσία.  Μόνο έτσι θα προστατεύσουμε πλήρως τους ευάλωτους και δυσπραγούντες συμπατριώτες μας, 
γιατί και εμείς από την πλευρά μας δεν πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε σήμερα είναι λύση του προβλήματος 
και γι’ αυτό και εμείς με τη σειρά μας είχαμε προτείνει την αναστολή όλων των εκποιήσεων χωρίς όριο, γιατί 
μιλάμε όλοι για καταχρηστικές ρήτρες και παράνομες υπερχρεώσεις.  Όταν είναι όμως κάτι καταχρηστικό και 
παράνομο είναι καταχρηστικό και παράνομο είτε είναι €300.000 η αξία του είτε είναι €500.000.  Γιατί να αφήσουμε 
έξω αυτούς τους δανειολήπτες;   

 Σκοπός μας είναι να ασκήσουμε πραγματικές πιέσεις και να τροποποιήσουμε τη νομοθεσία και ως ΕΛΑΜ 
αυτό θα πράξουμε σε όλη την πορεία των συζητήσεων του θέματος.  Ελπίζω πως τα υπόλοιπα κόμματα θα 
πράξουν απολύτως το ίδιο.  Η ευθύνη  βρίσκεται στα δικά μας χέρια και ευελπιστώ πως αντιλαμβάνεστε όλοι το 
βάρος, ειδικότερα όσοι για χρόνια μας μιλούν για προστασία των δανειοληπτών, αλλά τον τελευταίο χρόνο που 
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έχουμε πλειοψηφία στο κοινοβούλιο αρκούνται σε στείρα αντιπολίτευση και όχι στην παραγωγή πολιτικής.  Είναι 
υποχρέωσή μας λοιπόν ως πολιτειακοί αξιωματούχοι που εκπροσωπούμε τον λαό να τον υπερασπιζόμαστε και 
στην πράξη απέναντι σε ένα προκλητικό τραπεζικό σύστημα το οποίο λειτουργεί κυριολεκτικά σαν κράτος εν 
κράτει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ. 

 Η κ. Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Το Δημοκρατικό Κόμμα θα υπερψηφίσει την πρόταση νόμου των συναδέλφων και για χάρη της ιστορίας 
απλώς να υπενθυμίσω ότι και στις προηγούμενες προτάσεις νόμου για στοχευμένη αναστολή συγκεκριμένων 
κατηγοριών εκποιήσεων το Δημοκρατικό Κόμμα ήταν εκ των εισηγητών και η τελευταία απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου που έκρινε συνταγματική την πρόταση νόμου για αναστολή ήταν και πρόταση νόμου του 
Δημοκρατικού Κόμματος.   

 Όμως, πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι λύση στο πρόβλημα.  Και στις 30 Οκτωβρίου θα 
αντιμετωπίσουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα που επιχειρούμε να αναστείλουμε για ενενήντα μέρες.  Δεν είναι το 
σύμπτωμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.  Είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα που υπάρχει στον νόμο με τη 
διαδικασία αναφορικά με τις εκποιήσεις.  Και είναι ισχυρή μας πεποίθηση ότι μία λύση σε αυτό το πρόβλημα θα 
είναι -αυτό που εμείς τουλάχιστον προσπαθήσαμε να πετύχουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία- η όσο το δυνατό 
πιο γρήγορα γίνεται θεσμοθέτηση ειδικών δικαστηρίων στην Κύπρο που θα εκδικάζουν χρηματοοικονομικές 
διαφορές, έτσι ώστε να μην επικρατεί η κακοπιστία είτε από τα κακά πιστωτικά ιδρύματα είτε από τους 
κακοπληρωτές που θέλουν να εκμεταλλευτούν το ανεπαρκές και πολύ αργό σύστημα, που επέτρεψε σε κάποιους 
να βάζουν τον κόσμο στη γωνιά.   

 Με αυτά τα λίγα, κυρία Πρόεδρε, εμείς θα υπερψηφίσουμε την πρόταση νόμου των συναδέλφων. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Ωραία.  Περιμένετε, κύριε Λουκαΐδη, έχουμε δύο ομιλητές.  Να μιλήσει πρώτα ο κ. Κουλλά, μετά εσείς και 
μετά ο τελευταίος ομιλητής, ο κ. Νεοφύτου. 

 Κύριε Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κύριοι συνάδελφοι και κυρίες συναδέλφισσες,  

 Η αναστολή ποτέ δεν ήταν λύση.  Απλώς, προστίθενται τόκοι.  Ψηφίσαμε το πρωί κάποιες καλές 
προτάσεις, όταν υπάρχουν πολεοδομικά προβλήματα, να μπορεί πράγματι να γίνει αναδιάρθρωση για τους 
δανειολήπτες.  Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο.  Και έτσι για την ιστορία αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι η πρώτη 
ιδέα, η νομοθεσία που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 ήταν πρόταση του πρώην συναδέλφου μας, του Ανδρέα 
Κυπριανού.  Βεβαίως, τώρα δεν είναι ακριβώς η ίδια.  Θα έλεγα ότι είναι και κάπως καλύτερη, έτσι;  Αλλά, για 
την ιστορία ήθελα να πω, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ότι για μερικούς μήνες εφαρμόστηκε 
εκείνη η πρόταση.   

 Το δεύτερο που μπορώ να πω είναι ότι πήραμε μέτρα, φορολογικά κίνητρα για αναδιαρθρώσεις, για να 
βοηθήσουμε δανειολήπτες.  Αυτό επίσης ήταν, παραμένει, είναι σε ισχύ, να βοηθήσουμε δανειολήπτες.   

 Το πλαίσιο αφερεγγυότητας το βελτιώσαμε, μπορεί να χρειάζονται και άλλες βελτιώσεις, αλλά μερικές 
χιλιάδες νομίζω συμπολίτες μας με είκοσι πέντε χιλιάδες ανεξασφάλιστα δάνεια διαγράφηκαν.  

 Το σχέδιο «Εστία» μερικές εκατοντάδες, τα θυμούμαι εγώ, αγαπητοί συνάδελφοι, και θέλω να τα θυμίζω 
τι εκάμαμε.  Μερικές εκατοντάδες συμπολίτες μας έχουν μπει στο σχέδιο «Εστία» και θα επιδοτηθούν 
στοχευμένα, πληρώντας όλα τα κριτήρια, μερικές εκατοντάδες και αποκάλυψε και το σχέδιο «Εστία» και μερικές 
χιλιάδες που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, γιατί δεν αποκάλυπταν ή αποκάλυψαν τα υπόλοιπα περιουσιακά 
τους στοιχεία.  Οι ευάλωτοι πάντως του σχεδίου «Εστία» θα μεταφερθούν στο σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης».  
Κάναμε το σχέδιο «Οικία», που επίσης θα έχει κάποιες εκατοντάδες συμπολίτες μας που θα επωφεληθούν για 
την πρώτη τους κατοικία με στοχευμένα μέτρα και κριτήρια.  Κάναμε και σχέδιο, για να επωφεληθούν πρόσφυγες 
δανειολήπτες στα δάνεια του φορέα, και είναι επίσης ένας σεβαστός αριθμός συμπολιτών μας.  Το «Ενοίκιο 
έναντι Δόσης» βεβαίως πρέπει να έρθει!  Βεβαίως πρέπει να έρθει και γίνεται διαπραγμάτευση και σκληρή 
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διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, αν λέμε ότι αυτή την αναστολή ενδεχομένως 
θα τη βρούμε μπροστά μας για το σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης», είναι γιατί δεν είναι τόσο αυτονόητο ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το εγκρίνει ή θα το εγκρίνει με τα κριτήρια που εμείς θέλουμε. 

 Το ειδικό δικαστήριο υπάρχει δέσμευση, είναι ειδική δικαιοδοσία μάλλον στα υφιστάμενα δικαστήρια, είναι 
δέσμευση ότι θα έρθει.  Μα, ήρθε!  Αλλά, αν του αλλάξουμε τα φώτα και τελικά δεν είναι νομοσχέδιο της 
κυβέρνησης και είναι πρόταση νόμου ουσιαστικά της Βουλής, η Βουλή να κάμει πρόταση νόμου, για να αναλάβει 
και την ευθύνη.   

 Αυτό το οποίο μας ανησυχεί με την αναστολή είναι το ότι δίνουμε συνέχεια.  Δεν είναι η πρώτη φορά, αν 
ήταν η πρώτη φορά, συναινέσαμε κι εμείς μια-δυο φορές, δίνουμε την αίσθηση ότι αλλάζουμε συνεχώς το πλαίσιο 
και πιθανώς να υπάρξει και αποσταθεροποίηση γενικότερα. 

 Εγώ λέω, και τελειώνω και με αυτό, γιατί θα ήθελα να το πω ξανά, ότι εμάς πρώτη προτεραιότητά μας 
είναι οι καταθέτες και δε θα κουραστούμε να το λέμε αυτό.  Δεύτερη είναι οι συνεπείς δανειολήπτες.  Τρίτη είναι 
τα νεαρά ζευγάρια και ο νέος επιχειρηματίας και, ναι, απ’ εκεί και πέρα αυτοί που έχουν απόλυτη ανάγκη στήριξης 
από το κράτος, δε θέλουμε κανένας να μείνει άστεγος από αυτούς και κάνουμε αυτά τα στοχευμένα σχέδια.  Από 
τους φορολογούμενους πολίτες δηλαδή μεταφέρουμε λεφτά, για να στηρίξουμε αυτούς που είναι στις ευάλωτες 
ομάδες.   

 Και τελειώνω λέγοντας, θα το πω αυτό το πράγμα, γιατί το αφήσαμε αναπάντητο μερικές φορές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και ολοκληρώστε, παρακαλώ. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Δεν είπαμε ποτέ -και είναι και εκνευριστικό δηλαδή- να μεταφράζεται από την ακελική προπαγάνδα- ότι 
έχουμε κουραστεί να ψηφίζουμε για τις τράπεζες και να έχει μεταφραστεί ότι έχουμε κουραστεί να ψηφίζουμε 
υπέρ των τραπεζών.  Είναι υπέρ των καταθετών που έχουμε...  Υπέρ της τραπεζικής σταθερότητας.  Αν έκανε 
ένα λάθος ο κ. Νεοφύτου, είναι που είπε ότι έχουμε κουραστεί.  Δεν πρέπει να κουραζούμαστε, ενόσω υπάρχουν 
δυνάμεις, κύριε πρόεδρε, που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.  Εμείς δεν πρέπει να κουραζούμαστε, 
άοκνα να εργαζόμαστε, για να διατηρήσουμε τη σταθερότητα της χώρας. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εγώ ευχαριστώ. 

 Κύριε Παπαγιάννη, θέλετε τον λόγο;   

 Ελάτε τώρα πριν τον κ. Λουκαΐδη. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Είπα ότι δε θα μιλήσω γι’ αυτό το θέμα, κυρία Πρόεδρε, αλλά δεν άντεξα. 

 Θέλω να πω δύο πράγματα μόνο χωρίς ίχνος να θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις.  Όσο προχωρούμε 
σε διαπιστώσεις, τις οποίες έχω ακούσει και δεν μπορώ να τις χωνέψω, υπάρχει κάποιος κόσμος που, όταν 
προσπαθεί να καταλήξει σε μία συμφωνία με την τράπεζα, η απάντηση που λαμβάνει είναι λες και έχει να κάμει 
κυριολεκτικά με τοκογλύφους.  Υπάρχει κόσμος που δεν έχει καταφέρει να γλιτώσει την περιουσία του, ακόμη κι 
αν ήταν απόλυτα δικαιολογημένος για τον λόγο που για ένα διάστημα δεν κατάφερε να πληρώσει, και το τρίτο 
και πιο σημαντικό, συμπατριώτες μας προσφυγοποιούνται για δεύτερη ή τρίτη φορά και την ίδια ώρα το κράτος 
για μιαν άλλη ομάδα πολιτών συμπεριφέρεται με ακριβώς αντίθετο τρόπο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που είχα επροσπαθούσα να δω τη δήλωση του κ. Νεοφύτου, 
διότι ο κ. Νεοφύτου, αγαπητέ κύριε Κουλλά, είναι κυριολεκτικά που είπε ότι εκουράστηκε να ψηφίζει νόμους για 
τις τράπεζες, υπέρ των τραπεζών, και στη φράση του -θα το βρω- εσυμπλήρωνε «και αυτά δεν τα λέει ο γενικός 
γραμματέας του ΑΚΕΛ, αυτά τα λέει ο Αβέρωφ Νεοφύτου».  Θα το βρω ακριβώς, διότι το θυμούμαι.  Γιατί το 
χρησιμοποιήσαμε πολλές φορές, καταλαβαίνετε.  Εκουράστηκε να ψηφίζει νόμους το 2014 υπέρ των τραπεζών 
ο κ. Νεοφύτου εκ μέρους και της κυβέρνησής του βεβαίως, αλλά οκτώ χρόνια μετά συνεχίζει ακούραστα να κάμνει 
το ίδιο, όπως και η απερχόμενη κυβέρνηση.  Και εδώ είναι που, επιτρέψετέ μου, δεν εζήτησα τον λόγο στη 
συζήτηση του πρώτου και του δεύτερου θέματος που ήταν συναφή και εξελίχθηκε σε μια εφ’ όλης της ύλης 
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συζήτηση, θεώρησα ότι εδώ είναι ο χρόνος, ίσως έπρεπε να τα συζητήσουμε ενιαία τα θέματα, αλλά νομίζω 
πρέπει να κάμουμε κάποιες βασικές εκτιμήσεις που τεκμηριώνονται από τα γεγονότα και τις πραγματικότητες, 
δεν είναι θέμα άποψης.   

 Είχαμε μια τραπεζική κρίση, όπως και όλοι, όπως εδιάβασε ο γενικός γραμματέας του κόμματος, το 
διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι, πέρα από την τότε αντιπολίτευση σήμερα συμπολίτευση, το διαπίστωνε.  
Αυτή η τραπεζική κρίση επιδεινώθηκε δυστυχώς με τις θεραπείες που επιβλήθηκαν από την τρόικα και την 
κυβέρνηση εδώ στην Κύπρο με το κούρεμα, όπως επιβλήθηκε, αλλά τζιαι με τις υπόλοιπες θεραπείες που 
εφτωχοποίησαν τον λαό μας.  Που εφτωχοποίησαν περαιτέρω τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, αλλά τζιαι 
μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης, με αποτέλεσμα το πρόβλημα της οικονομίας, που ήταν οι τράπεζες, να 
παραμένει μέχρι σήμερα η βασική απειλή της οικονομίας τζιαι, κάθε φορά που συζητούμε γι’ αυτό το ζήτημα, 
πρώτα απ’ όλα οι εκ δεξιών συνάδελφοι, να επικαλούνται τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
για να διατηρήσουν τι;  Την ανισορροπία που υπάρχει!  Σε ό,τι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα μιαν 
επίσης αναντίλεκτη πραγματικότητα.   

 Έχουμε που έχουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιαν ετεροβαρή κατάσταση πραγμάτων, όπου ’πού τη 
μιαν έσιεις έναν δανειολήπτη, που πολλές φορές γυρεύκει νομική αρωγή -έν’ μες τα μέτρα που εισηγηθήκαμε και 
προωθήσαμε η νομική αρωγή- αδύναμο, τζιαι ’πού την άλλη ένα πανίσχυρο τραπεζικό σύστημα.  Τζιαι δε μας 
αρκεί αυτή η ανισορροπία που υπάρχει, αυτή η κυβέρνηση εμερίμνησε να την ενισχύσει περαιτέρω υπέρ των 
τραπεζών, αφήνοντας σχεδόν εντελώς απροστάτευτους τους δανειολήπτες.  Αυτή η κυβέρνηση και βεβαίως, 
πρωτίστως και κυρίως, η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, οι συνάδελφοι τα τελευταία εννιά-δέκα χρόνια 
εδώ στο κοινοβούλιο.  Αυτή είναι η πραγματικότητα!   

 Τζιαι, επιτρέψετέ μου να πω, διότι αυτό το εβρήκα, επειδή υπήρξαν τζιαι προκλήσεις στην προηγούμενη 
συζήτηση, παρουσιαστήκαμε εμείς ως οι εκπρόσωποι περίπου των τραπεζιτών.  Θυμούμαι ότι ήβρα άρθρα που 
μας εκατακεραύνωνε ο κ. Νεοφύτου, γιατί το ΑΚΕΛ το δογματικό δεν επήαιννε καν στις συνελεύσεις των 
τραπεζών, έγραψε τζιαι άρθρο ο κ. Νεοφύτου κάποτε, για να κατακεραυνώσει το δογματικό ΑΚΕΛ που καμία 
σχέση ήθελε να έσιει με τις τράπεζες.  Τωρά εγινήκαμε οι φίλοι των τραπεζιτών τζιαι του Βγενόπουλου.   

 Να μιλήσω με λόγια του κ. Φαίδωνος, για να μεν μιλήσω για ’μάς, να μεν λέω πράματα δικά μου.  Είπε ο 
κ. Φαίδωνος πρόσφατα: «Δεν προκλήθηκε δημόσια να αποκαλυφθεί τι περιλάμβανε ο διάλογος Ανδρέα 
Βγενόπουλου και του συγκεκριμένου στην Αθήνα, όταν παρελήφθη από τη μαύρη λιμουζίνα και οδηγήθηκε στα 
κεντρικά γραφεία του Βγενόπουλου.  Αυτά τα πράγματα πρέπει να ερωτηθούν στον δημόσιο διάλογο και πρέπει 
να απαντηθούν και όχι να μου λένε για αδιάφθορους και ατσαλάκωτους».  Διερωτήθηκε δε ο κ. Φαίδωνος:  «Τι 
γύρευε ο συγκεκριμένος σε συνάντηση με τον Ανδρέα Βγενόπουλο μετά από το κούρεμα στην Αθήνα;»  Μετά 
από το κούρεμα στην Αθήνα Πρόεδρος ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης και αναφέρεται στον κ. Χριστοδουλίδη ο κ. 
Φαίδωνος, αντιλαμβάνεστε, τον άνθρωπο του Νίκου Αναστασιάδη.  Δεν επήραμε απάντηση ποιος είχε και γιατί 
είχε στείλει τον κ. Χριστοδουλίδη και αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα.  Πρέπει να μας πείτε.  Και, επειδή 
αναφέρθηκα στον κ. Χριστοδουλίδη με τα λόγια του κ. Φαίδωνος, βεβαίως, τζιαι επειδή έγινε αναφορά -δεν ήταν 
καθόλου πρόθεσή μου- πραγματικά είναι οξύμωρο!  Είναι οξύμωρο να βγαίνουμε από του βήματος της Βουλής 
τζιαι να λέμε ότι εννά τα σάσει ούλλα ο κ. Χριστοδουλίδης, όλες τούτες τις ανισορροπίες, αυτή την ετεροβαρή 
κατάσταση σε βάρος των δανειοληπτών, όταν ήταν βασικός στυλοβάτης, εσυμμετείχε, εκάλυπτε, εσυγκάλυπτε 
και σε αυτό το ζήτημα όλες τις κυβερνητικές αποφάσεις και τις αποφάσεις του Συναγερμού που μας έφεραν σ’ 
αυτό το σημείο.  Με όλο τον σεβασμό, πραγματικά, έντζιε εμφανίστηκε εχτές ο κ. Χριστοδουλίδης στο πολιτικό 
σκηνικό της χώρας και ως μάγος θα λύσει τα προβλήματα, τα οποία εδημιούργησε και ο ίδιος μαζί με το κόμμα 
του και την κυβέρνησή του.  Επαναλαμβάνω, δεν είχα καμιά πρόθεση να τα πω, αλλά νομίζω είμαστε 
αναγκασμένοι, μετά από όλα όσα είχαν λεχθεί στην πρωινή συζήτηση.   

 Το ΑΚΕΛ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω εδώ λίστες με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και με 
τους νόμους που έχει προωθήσει, που έχει ψηφίσει τζιαι που ποια ήταν η τύχη τους;  Κάποιοι έχουν καταψηφιστεί 
από την πλειοψηφία της Βουλής.  Καταθέσαμε την πρόταση νόμου επί διακυβέρνησης Χριστόφια για την 
προστασία της κύριας κατοικίας, από τότε καταθέτουμε προτάσεις.   

 Αλλάξαμε τα φώτα του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τις εκποιήσεις, ναι, το 2014 του αλλάξαμε τα φώτα, 
χρησιμοποιώ τη φράση που είπε ο κ. Κουλλά προηγουμένως, και το εψηφίσαμε η πλειοψηφία της Βουλής.   

(Μη ευκρινή σχόλια) 

 Μα, τι για τους εγγυητές, τι για την κύρια κατοικία, τη μικρή επαγγελματική στέγη, αποκλείσαμε εντελώς 
τις διαδικασίες των εκποιήσεων και το εψηφίσαμε τελικά το νομοσχέδιο.  Κάποιοι συνειδητά παρερμηνεύουν τη 
στάση και τη συμπεριφορά μας με έναν τρόπο που, επιτρέψετέ μου να πω, δεν είναι ηθικός γιατί;  Επειδή 
ανέπεμψε και ανέφερε ο Πρόεδρος όλες τις πρόνοιες που επροστατεύαν τους δανειολήπτες, τις οποίες 
επαναφέραμε μερικές φορές μετά.  Τελικά, το πλαίσιο έμεινε με τον τρόπο που το έχω περιγράψει.  Αλλά εμείς 
εκάμαμε τζιείνο που έπρεπε να κάμουμε και συμπεριφερθήκαμε υπεύθυνα.  Έκτοτε, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, κάποιοι είμαστε στη σωστή πλευρά της υπεράσπισης των δανειοληπτών και γενικά των πελατών 
και των καταθετών, γιατί κάποιοι επικαλούνται τους καταθέτες.  Μα, και ίδιοι δυστυχώς είναι θύματα της 
τραπεζικής αυθαιρεσίας και οι καταθέτες και οι χαμηλοσυνταξιούχοι και όλοι.  Δεν ξέρω, μιλούμε με τον κόσμο;  
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Τι μας λέει ο κόσμος;  Είναι δυνατόν να μεν έρκουνται συνέχεια παράπονα κοντά σας;  Και οι καταθέτες έχουν 
πρόβλημα!  Και εισηγούμαστε, ελάτε να ενεργοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, να αντιμετωπίσουμε τις 
καταχρηστικές πρακτικές, την αυθαιρεσία.  Όχι, φέρνετε...  Είπεν σας τα προηγουμένως τζιαι ο Άντρος ο 
Καυκαλιάς τζιαι ο σύντροφος ο Στέφανος, να μεν τα επαναλάβω.  Επιλέγετε μόνο εκείνα που δεν ενοχλούν τις 
τράπεζες στη χειρότερη!  Που δεν ενοχλούν τις τράπεζες!  Τζιαι είμαστε συνεχώς εις το ίδιο έργο θεατές!   

 Για όλα έχουμε προειδοποιήσει! Το «Εστία».  Είπε ο κ. Κουλλάς εκατοντάδες, εξακόσιους...  Μα, με 
πόσους εξεκινήσατε, κύριε Κουλλά; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Κουλλά!  Κουλλά! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κουλλά, είπα.  Είντα μ’ που ’πα; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Κουλλάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, ελάτε, ολοκληρώστε.  Πέρασαν δέκα λεπτά.  Να είμαστε λίγο πιο σύντομοι, σας 
παρακαλώ!  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Η σοβαρότητα του θέματος, νομίζω, επιτρέπει, κυρία Πρόεδρε.   Εν ετοποθετήθηκα στην προηγούμενη 
συζήτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είμαι σίγουρη, ναι, βέβαια, αλλά πρέπει να είμαστε πιο σύντομοι. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ελάτε, ησυχία! 

 Ελάτε, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, έντζιε κάμνω αντίποινα, καταλαβαίνετε.  Νομίζω εν είπα τίποτε που είναι άσχετο με τη 
συζήτηση, είμαι εντός της συζήτησης.  Κάμναμε θερμή παράκληση όμως την περασμένη βδομάδα, θέλω να σας 
θυμίσω, όι για δεκάλεπτες παρεμβάσεις, για μισάωρες παρεμβάσεις.  

 Λοιπόν, δε θέλω σε καμιά περίπτωση να συζητήσω μαζί σας, κυρία Πρόεδρε.  Με την άδειά σας, θέλω να 
συνεχίσω από εκεί που έμεινα, λέγοντας ότι ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση για το «Εστία» με δεκαπέντε σσιλιάες.  
Απέτυχε οικτρά!  «Δεκαπέντε σσιλιάες» μας έλεγε!  Προειδοποιήσαμε από τότε!  Με ένα σχέδιο που εξυπηρετεί 
τζιαι τες τράπεζες πάλιν, α!  Αλλά τελικά απέκλεισε τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου!  Ε, εκάμαμέν τους 
τζιαι τούτους ππατταξιήδες τωρά!  Ξέρετε, στην Κύπρο, στα χρόνια που κυβερνά ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 
οι δανειολήπτες έν’ σχεδόν ούλλοι ππατταξιήες, απατεώνες!  Όχι...  Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που σωστά 
αναφέρθηκε ο κ. Παπαδόπουλος το πρωί «έχουμε το υψηλότερο ιδιωτικό χρέος», καταδεικνύουν την κατάσταση 
της οικονομίας τζιαι τη θέση των νοικοτζιυρκών τζιαι των επιχειρήσεων!  Δεν εξυπνήσαν τζιαι δεν εξημέρωσεν 
μια μέρα τζιαι τούτος ο κόσμος ούλλοι εγίναν απατεώνες!  Είναι προσβολή!  Έσιει μερικούς;  Έσιει!  Αλλά τωρά 
να θεωρούμε ότι ’πού τη μιαν ημέρα στην άλλη εγίναν χιλιάδες συμπατριωτών μας απατεώνες, ε, είναι ντροπή, 
είναι προσβολή!   

 Όπως καμία σχέση δεν έσιει με την πραγματικότητα αυτό που γίνεται στην πράξη εδώ τζιαι πάρα πολλά 
χρόνια.  Μας λεν ότι εν εκποιούν κύρια κατοικία οι τράπεζες, έν’ ευαίσθητες!  Αν θέλετε, να παρουσιάσω τζιαι 
στοιχεία, διότι έπκιασέν μας κόσμος.  Μετά ’πού τη συζήτηση που έγινε προχτές στην επιτροπή, πάλε πκιάννει 
μας κόσμος!  Αλλά ξέρετε πόσοι αντάλλαξαν την κατοικία τους, την κύρια κατοικία τους, έναντι του χρέους τα 
προηγούμενα χρόνια;  Ερώτησα στην Κεντρική Τράπεζα να μας πουν πόσοι αναγκαστήκαν, διότι είναι αδύναμοι, 
να δώσουν την κατοικία τους έναντι του χρέους, την κύρια κατοικία τους, τζιαι μεινίσκουν με τους γονιούς τους, 
ανθρώποι των εξήντα χρονών τωρά τζιαι των πενήντα πέντε!  Έρκουνταί μου πρόσωπα, ονόματα!  Φαντάζομαι, 
ξέρετέ τα!  Τζιαι τωρά που μιλούμε κύριες κατοικίες είναι υπό εκποίηση, στο τελικό στάδιο του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού!  Τζιαι η κατάσταση επιδεινώθηκε, για να ’μαστε σήμερα να συζητούμε ξανά αυτή την πρόταση 
νόμου, που έντζιεν εκατό φορές που την εψηφίσαμεν, α!  Δύο φορές, στο πλαίσιο της πανδημίας, όταν 
υποχρεωτικά εστείλαμεν τον κόσμο σπίτι του, όταν κλείσαμεν επιχειρήσεις.  Και ήταν το ελάχιστο που 
μπορούσαμε να κάμουμε, γιατί την τρίτη φορά εξαναψηφίσαμεν οι υπόλοιποι πέραν του Συναγερμού τζιαι είχαμεν 
αναπομπή τζι αναφορά ’πού τον Πρόεδρο, η οποία βεβαίως κρίθηκε συνταγματική τελικά! 
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 Θέλω να πω τζιαι τούτο:  Κάποιοι εδώ σ’ αυτό το κοινοβούλιο, αντί να κάμνουν κριτική στην κυβέρνηση 
για την πολιτική που υλοποιεί όλα αυτά τα χρόνια και στον Δημοκρατικό Συναγερμό, που στο κοινοβούλιο 
εκφράζει τζιαι εκπροσωπεί τις κυβερνητικές πολιτικές, σήμερα δεν είπαν ούτε λέξη, αγαπητέ κύριε Σιζόπουλε...  
Και προσπαθούμε να ’βρουμεν μεταξύ μας αιχμές...  Έντζιεν η πρώτη φορά που έγινε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Λουκαΐδη! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Είναι συστηματικά που γίνεται, δυστυχώς.  Αιχμές για τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.  Στον ανάλογο 
δρόμο και το ΕΛΑΜ βέβαια, αλλά έθθελω να ασχοληθώ ιδιαίτερα, διότι το ακροδεξιό δεκανίκι της κυβέρνησης έν’ 
σε ούλλα ακροδεξιό δεκανίκι.  Ξεκινούν τζιαι κάμνουν τζιαι τούτοι κριτική των υπόλοιπων κομμάτων της 
αντιπολίτευσης! 

 Λοιπόν, είναι επάναγκες, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να προχωρήσουμε με αυτή την 
πρόταση νόμου, την κοινή πρόταση νόμου, να την υπερψηφίσουμε, αλλά, όπως ελέχθηκε από κάποιον 
συνάδελφο, νομίζω τον κ. Σιζόπουλο, δεν απαντά στο πρόβλημα αυτό που θα κάμουμε σήμερα, είναι μια ανάσα 
στις δοσμένες συνθήκες.  Αυτό που χρειάζεται είναι μια συνολική προσέγγιση, που θα περιλαμβάνει τζιαι τζιείνα 
που αναφερθήκαν, για να αποκαταστήσω την αλήθεια.  Αυτό που εδεσμεύτηκεν, για να ψηφιστεί ο 
προϋπολογισμός, στον πρόεδρο της ΕΔΕΚ η κυβέρνηση το απόσυρεν η κυβέρνηση, όταν με τη συμβολή και της 
ΕΔΕΚ στην επιτροπή Οικονομικών το διαμορφώσαμε, με τρόπο που να προσφέρει μιαν ελάχιστη βασική 
προστασία στους δανειολήπτες!  Τζιαι η κυβέρνηση, θορυβημένη, άμπα τζιαι προστατεύσουμεν τους 
δανειολήπτες, το απέσυρε, εκθέτοντας την ηγεσία της ΕΔΕΚ ή αφήνοντάς την εκτεθειμένη!  Η κυβέρνηση έμεινε 
εκτεθειμένη πρωτίστως βασικά, γιατί δεν ετήρησεν ακόμα μια δέσμευση που ανέλαβε!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Λουκαΐδη, ολοκληρώστε. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Τζιαι, αντί να γίνεται κριτική στην κυβέρνηση, γίνεται κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης -και σήμερα 
από εδώ- τζιαι είναι πραγματικά λυπηρό. 

 Λοιπόν, αν έσιει σε ένα πράμα δίκαιο ο κ. Νεοφύτου, είναι ότι μπορούμε, άμα θέλουμε, τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης να παίξουμε ακόμα πιο ουσιαστικό ρόλο, με μια υπόμνηση τζιαι υπογράμμιση ότι ό,τι εννά 
ψηφίσουμεν -πιθανόν τζιαι τούτο που εννά ψηφίσουμεν σήμερα- θα το στείλει στο Ανώτατο ο Πρόεδρος.  Τζιαι 
ενδεχομένως, όπως πολλές άλλες νομοθεσίες που εψηφίσαμεν, θα γίνει τζιαι τώρα, ενδεχομένως να μην κριθούν 
συνταγματικές τζιαι πάλι θα μείνουν απροστάτευτοι οι δανειολήπτες. 

 Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Νεοφύτου. 

 Δευτερολογίες στη συνέχεια. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Πάντως, είναι γεγονός ότι το ΑΚΕΛ ποτέ δεν παρευρέθηκε σε γενικές συνελεύσεις τραπεζών.  Εξάλλου, 
δε χρειαζόταν, αφού έφερνε τους τραπεζίτες στην Εζεκία και στην κυβέρνηση, χωρίς να έχω τίποτε προσωπικό 
μαζί τους! 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Μιλάμε για την επερχόμενη κρίση, την κρίση της ακρίβιας, της ενέργειας, της πιθανής αύξησης της 
ανεργίας, της επιβράδυνσης των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και την αναγκαιότητα αυτή η πολιτεία να 
στηρίξει τον κόσμο που έχει ανάγκη.  

 Αγνοείτε ένα πράγμα:  Ότι χρειάστηκαν εννιά χρόνια θυσιών του κυπριακού λαού, σωστών πολιτικών της 
κυβέρνησης με την πλειοψηφία της Βουλής και κομμάτων της αντιπολίτευσης να τη στηρίζουν, για να 
κατορθώσουμε να φύγουμε από την κατηγορία «σκουπίδια» και να ’μαστε μόλις ένα σκαλί στην επενδυτική 
βαθμίδα, όχι απ’ όλους τους οίκους αξιολόγησης!  Οι «Moody’s» μας έχουν ακόμα στην κατηγορία «σκουπίδια».  
Ένας μόνο από τους τρεις οίκους, τους «Fitch», την «DPRS» και τη «Standard and Poor’s» να μας υποβιβάσει 
ένα σκαλί, χάνουμε τη δυνατότητα των αγορών και, χωρίς να είμαστε σε επενδυτική βαθμίδα, δεν μπορούμε να 
μπούμε στα προγράμματα ρευστότητας/ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  Τα πράγματα στην 
οικονομία είναι σοβαρά και οι χειρισμοί πρέπει να είναι σοβαροί.  Δε λέω ότι οποιοσδήποτε συνάδελφος εδώ 
παίζει με την τύχη της χώρας, αλλά δεν έχει σημασία αν ηθελημένα ή άθελά μας προξενήσουμε μια τεράστια 
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ζημιά στη χώρα.   

 Δεν πιστεύω ότι η αναστολή των τριών μηνών θα οδηγήσει αμέσως σε υποβάθμιση της οικονομίας, αλλά 
θα καταγραφεί η συνεχής πολιτική παρέμβαση σε νόμους που επέφεραν τη σταθερότητα της χώρας.  Κι αυτούς 
που προσπαθείτε να βοηθήσετε θα τους κάνετε μεγαλύτερα θύματα!  Καλά, τι θα αλλάξει ως την 1η του Νιόβρη;  
Και τι γίνεται με αυτόν που το σπίτι του είναι €351.000;  Αυτόν που το αγρόκτημά του που θα πουληθεί είναι 
€110.000;  Γι’ αυτούς δε σας νοιάζει;  Κι όταν λέτε:  «Η επαγγελματική στέγη του χρεώστη με ετήσιο κύκλο 
εργασιών που δεν υπερβαίνει τις €750.000», τι σημαίνει αυτό;  Μπορεί να είσαι δικηγόρος στη Λεμεσό, να έχεις 
γραφείο σε έναν πολυτελή πύργο που αξίζει €2 εκατομ., ο κύκλος εργασιών σου να ’ναι €750.000 και το κέρδος 
σου €400.000, να είσαι κακοπληρωτής, κι εσείς θέλετε να τον προστατεύσετε, χωρίς να βάζετε ούτε και μία οροφή 
για την αξία του υποστατικού του!  Δεν είναι με αυτό τον τρόπο, είπε και ο συνάδελφος.  Και στέλλουμε και λάθος 
μηνύματα.  Δε λύονται τα προβλήματα των δανειοληπτών με αυτόν τον τρόπο.  Απεύχομαι να κοστίσει αυτή η 
νέα κίνηση στη θετική διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνει το «mortgage-to-rent»! 

 Ακούστηκαν και πολλά άλλα.  Για τους εγγυητές έχετε δίκαιο, αλλά ας κάτσουμε συγκροτημένα και σοβαρά 
να δούμε τα συν και τα πλην, γιατί έχουμε το κάθε δικαίωμα να θεσμοθετήσουμε να μην επιτρέπουμε να δίδονται 
δάνεια με προσωπικές εγγυήσεις.  Μπορούμε να το πράξουμε, λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι θα κάνουμε πολύ 
δυσκολότερη την πρόσβαση ανθρώπων που έχουν ανάγκη στη δανειοδότηση.  Βεβαίως, είναι ορθόδοξο και 
σωστό η τράπεζα να παίρνει τα ρίσκα με βάση την αξία του ακινήτου, την ώρα που παραχωρεί το δάνειο, αλλά 
χωρίς την προσωπική εγγύηση ενδεχομένως το 90% από αυτούς που σήμερα έχουν δάνεια να μην έπαιρνε ποτέ 
δάνεια από τις τράπεζες.   

 Είμαστε στο κοινοβούλιο, πρέπει να μιλούμε με τεκμηρίωση.  Έχει κανέναν που θέλει να πουληθεί το σπίτι 
του οποιουδήποτε συμπατριώτη του, να πουληθεί η περιουσία;  Μα, εσείς, που παρουσιάζεστε ότι είσαστε πιο 
ευαίσθητοι από εμάς, ήσασταν και πιο ευαίσθητοι από εμάς, παρουσιαζόσασταν στη ρητορική σας για τα μεγάλα 
θύματα της κρίσης, τους κουρεμένους, τους κατόχους αξιογράφων, τους μετόχους των τραπεζών!  Ξέρετε γιατί 
κουρεύτηκαν;  Γιατί σχεδόν έξι στους δέκα που είχαν δάνεια δεν πλήρωναν για πενταετίες και δεκαετίες!  Τα 
δανεικά κάποιου είναι των καταθετών της διπλανής πόρτας και δεν μπορούμε από τη μια να κλαίμε για τους 
καταθέτες και από την άλλη να προβαίνουμε σε ενέργειες που να θέτουμε σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα!  Έχει συμβάλει αυτή η Βουλή!  Και, όχι, αν πήραν διαφορετικούς δρόμους κάποια κόμματα, δε θα 
μηδενίσω τη συμβολή τους για τη σταθεροποίηση της χώρας.  Γιατί, το ‘χα πει και προηγουμένως, ο 
Δημοκρατικός Συναγερμός δεν ήταν ένα κόμμα κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.  Χρειάστηκαν και οι ψήφοι του 
ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ μερικές φορές, της ΔΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, του ΕΥΡΩΚΟ, για να πετύχουμε τη 
σταθερότητα της χώρας.   

 Εάν νομίζουμε ότι αυτά που...  Ναι, είχαν κόστος.  Αναλάβαμε προσωπικό, πολιτικό κόστος, για να 
σώσουμε τη χώρα.  Αν θέλετε να πάμε πίσω στην περίοδο του ’13, σας προκάλεσα προηγουμένως.  Όχι με κακή 
πρόθεση.  Αν θέλετε, αντί πρόκληση, να σας παρακαλέσω.  Έχετε τη δυνατότητα να πάρετε τη χώρα στο θεσμικό 
πλαίσιο πριν από το ’13.  Κανένα πρόβλημα.  Αλλά και να αναλάβετε τις ευθύνες των επιπτώσεων, όταν θέλετε 
να ’στε οι καλοί οι άνθρωποι.   

 Εμείς δεν επιλέγουμε να ’μαστε κακοί.  Μας παρουσιάζετε κακούς, γιατί ταπεινά νοιαζόμαστε με τον δικό 
μας τρόπο για τη σταθερότητα της χώρας.  Ήταν εύκολο και για μας να ανεβάζουμε τη δημοτικότητά μας.  Να μη 
μας κατηγορούν στα καφενεία ότι είμαστε των τραπεζών, ότι είμαστε πίσω από τα hedge funds.  Δεν είναι ο 
Δημοκρατικός Συναγερμός που έφερε την τρόικα και δεν είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός που έφερε τα hedge 
funds στην Κύπρο.  Είναι πολιτικές καλοπροαίρετα.  Δε λέω ότι κάποιος ήθελε να κάνει καταστροφή στη χώρα 
του.  Εξ ονόματος εργαζομένων, εξ ονόματος του να στηρίξουμε τον οποιοδήποτε χωρίς στόχευση, φθάσαμε 
στη δημοσιονομική και στην τραπεζική κρίση του 2013.   

 Θέλετε να τα ξαναζήσει ο τόπος...  Σίγουρα, θα εισπράξετε ένα χειροκρότημα σήμερα.  Δεν ξέρω όμως, 
αν θα ξαναμπορέσουμε να ξανακτίσουμε την οικονομία της χώρας.   

 Κλείνω, λέγοντας, κυρία Πρόεδρε, ότι αυτά δε βοηθούν.  Δημιουργείται και μία αντίληψη στον κόσμο ότι 
με αυτά που κάνει η Βουλή θα σωθεί ο δανειολήπτης.  Πες στέλνουμε το μήνυμα στον δανειολήπτη μαζί με τους 
συμβούλους να βρουν τρόπο να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις.  Δε λέω ότι δεν υπάρχουν και συμπεριφορές 
από πλευράς κάποιων, που και εμείς έχουμε βιώματα.  Απαράδεκτες.  Δεν είναι με αυτό τον τρόπο που λύνονται 
τα προβλήματα.  Αλλά, αν κρίνετε ότι με αυτό που κάνετε θα λύσετε τα προβλήματα, ψηφίστε τες δεκατρείς 
προτάσεις για το σύνολο των δανειοληπτών, όχι αποσπασματικά, αστόχευτα και για τρεις μήνες.  Και να έρθουμε 
την 1η του Νιόβρη να κάνουμε τι; 

 Εμείς θα συνεχίσουμε για αυτό που θεωρούμε καλό για τον τόπο.  Υπεύθυνα τοποθετούμαστε, εν γνώσει 
μας ότι έχουμε κόστος.  Καλύτερα να έχουμε προσωπικό, πολιτικό και κομματικό κόστος παρά να οδηγήσουμε 
ξανά τη χώρα μας σε περιπέτειες!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Παπαδόπουλος.   
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ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

 Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω, εξάλλου είχα απευθύνει μια έκκληση να αυτοδεσμευτούμε να είμαστε 
σύντομοι.  Αλλά οφείλω να σχολιάσω κάποια πράγματα και με καμία διάθεση αντιπαράθεσης.  Σημειώνω για 
παράδειγμα πως έν’ θετικό το γεγονός ότι, ενώ ρίξαμε τη χώρα στα βράχια, αναγνωρίζεται ότι κάποιοι από εμάς 
εσυμβάλαμεν, για να βγάλουμε τη χώρα από οικονομικά αδιέξοδα.   

 Οφείλω όμως να σημειώσω, κυρία Πρόεδρε -γιατί, ακούγοντας τον κ. Νεοφύτου, οφείλουμε να 
σημειώσουμε- το εξής:  Δέκα χρόνια μετά -και, επαναλαμβάνω, εμείς δε θεωρούμε ότι ευθύνεται ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός για το πού ευρέθηκε η χώρα και τι αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε, για να βγάλουμε τη χώρα από τα 
αδιέξοδα- αλλά δέκα χρόνια μετά ο ίδιος ο κ. Νεοφύτου πριν από λίγο έχει σημειώσει ότι περίπου κρεμόμαστε 
από μια κλωστή.  Για ποιο λόγο;  Τι έχει αποτύχει;  Εκτός και αν θεωρούν ότι είναι επιτυχία ότι δέκα χρόνια μετά 
την τραπεζική κρίση του ’13 κρεμόμαστε από μία κλωστή.  Και ποια είναι η διαφορά μας;  Συμφωνώ μαζί με τον 
κ. Νεοφύτου ότι ευφάνταστες προτάσεις να αναστείλουμε όλες τις εκποιήσεις ή, ξέρω ’γώ, να ’ρθει κάποιος άλλος 
να μας εισηγηθεί να διαγράψουμε όλα τα δάνεια -πολύ πιο αποτελεσματική πρόταση!- δε θα λύσει το πρόβλημα.   

 Εμείς αναγνωρίζουμε ότι η πρόταση νόμου που ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή της αναστολής των εκποιήσεων 
για τρεις μήνες δε θα λύσει το πρόβλημα.  Και το παραδεχόμαστε ενώπιον του λαού, γιατί δε μας αρέσει να 
κοροϊδεύουμε τον λαό. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Δεν ξέρω.  Μπορεί προσωρινά να προστατεύσει κάποιο κόσμο. 

 Είναι διαφορετικό αυτό που λέμε.  Ούτε το ενοίκιο έναντι των δόσεων θα λύσει το πρόβλημα, γιατί το 
μεγάλο πρόβλημα είναι το χρέος.  Γιατί υπάρχει σημαντική διαφορά αναμεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών για 
το ξεκαθάρισμα του χρέους και ουδέποτε είπαμε ότι είναι μάγος ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης, το αντίθετο είναι που 
λέμε.  Κανένας δεν μπορεί με μαγικό τρόπο να λύσει αυτό το πρόβλημα.  Υπάρχει μία διαφορά όμως.  Ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης έχει μία ολοκληρωμένη, συγκροτημένη πρόταση για αντιμετώπιση του προβλήματος: δημιουργία 
ειδικού δικαστηρίου στη βάση της πρότασης της ΕΔΕΚ, υιοθέτηση της Κεντρικής Τράπεζας για την αναστολή 
των εκποιήσεων κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, για να μπουν 
ασφαλιστικές δικλίδες και να διαπιστώσουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί κακοπληρωτές.  Μία σφαιρική 
αντιμετώπιση του προβλήματος, για να καταφέρουμε μετά από τα δέκα χρόνια να μην κρεμόμαστε από μία 
κλωστή, γιατί ό,τι κάμαμε μέχρι σήμερα προφανώς και δεν έχει πετύχει.   

 Και κάτι τελευταίο.  Αν ο κ. Φαίδωνος θέλει να ρωτήσει τον κ. Αναστασιάδη γιατί έστειλε τον κ. 
Χριστοδουλίδη να δει τον κ. Βγενόπουλο, του εισηγούμαι να πάει στο Προεδρικό, να τον ρωτήσει, αν δεν 
ικανοποιηθεί από τις απαντήσεις του κ. Αναστασιάδη, αν θεωρεί ότι ο κ. Αναστασιάδης έχει κάμει κάτι το ύποπτο, 
οφείλει να τον εκθέσει στον κυπριακό λαό!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Και εσείς πρωτολογία, κύριε Μαυρίδη; 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ελάτε. 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Στις πρωτολογίες είμαστε. 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Απλώς, ήθελα να αναφέρω, ως απάντηση στον κ. Παπαδόπουλο, τι μεσολάβησε και κρεμόμαστε από μία 
κλωστή.  Μα, εμεσολάβησεν η πανδημία, η οποία εκόστισεν γύρω στα €4 δις επιπρόσθετο χρέος στο κράτος... 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου) 

 Εμεσολάβησεν ο συνεργατισμός βεβαίως, ναι, που εσώσαμεν τις καταθέσεις, €10 δις εσώθηκαν 
καταθετών του συνεργατισμού.  Γιατί δεν το αναγνωρίζετε;  Βεβαίως, αλλά ποιος θα...  Επειδή έχει... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Στο προεδρείο να απευθύνεστε, κύριε Μαυρίδη.  Εδώ απευθύνεστε, όχι διάλογος, ελάτε.   

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι. 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Και ο κ. Λουκαΐδης έχει αναφερθεί όσες φορές έχουμε ψηφίσει νομοθεσίες για τις τράπεζες...  Ό,τι έχουμε 
ψηφίσει και τους προκαλώ... 

 Κύριε Λουκαΐδη, σε προκαλώ...  Ένα ευρώ που δόθηκε στην τράπεζα!  Στους μετόχους των τραπεζών.  
Ένα ευρώ μόνο!  Όλα τα λεφτά ήταν, για να σωθούν οι καταθέτες.  Κι εγώ ήμουν ένας απ’ αυτούς που είχαν 
επικρίνει την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία εξαγόρασε τη Λαϊκή Τράπεζα και ήταν το μεγάλο λάθος που είχα 
κάνει.  Καλά έκανε!  Διότι έπρεπε να σωθούν οι καταθέτες.  Έντζιε...  Δεν το λέω με καμία πρόθεση 
αντιπαράθεσης, απλώς οι πραγματικότητες να λέγονται!   

 Και βεβαίως, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο πώς έχουμε φθάσει εδώ.  Μα, κύριε Παπαδόπουλε, 
μέχρι το 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ήταν 4-4,5%, τα έσοδα του κράτους ήταν αυξημένα, είχαμε 
πλεονάσματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μαυρίδη. 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 ...και θα μπορούσε... 

 Κυρία Πρόεδρε, δε γίνεται οι άλλοι να μιλούν όσο θέλουν και τωρά που αποφάσισα να πω δκυο κουβέντες 
να με σταματάτε!  Δεν το δέχομαι! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κανονικά, είστε εκτός διαδικασίας, δεν έπρεπε να σας αφήσω ούτε αυτές τες δυο κουβέντες να πείτε... 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Τότε να μη μου δίδετε τον λόγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είπα να αφήσω, γιατί κατ’ εξαίρεση έδωσα τον λόγο και σε άλλους!  Είχε κλείσει η λίστα ομιλητών. 

 Ολοκληρώστε... 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Μα, δεν εμίλησα καθόλου σήμερα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 ...γιατί πρέπει να συζητήσουμε την ουσία, είναι πέντε η ώρα... 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Εμεσολάβησεν ο πόλεμος στην Ουκρανία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 ...και έχουμε ακόμα πενήντα θέματα!  Ελάτε. 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Για όνομα του Θεού! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε τη σκέψη σας. 

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ: 

 Εσείς έχετε πει πώς είναι δυνατόν το σχέδιο «ενοίκιο έναντι χρέους-mortgage to rent» να μην είναι...  Αφού 
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είναι αυτό που εισηγηθήκατε!  Εσείς τόσα χρόνια εμιλούσατε για κακή τράπεζα, η οποία έπρεπε να γίνει από το 
’13.  Ε μα, πού ήταν τα χρήματα;  Δεν υπήρχαν χρήματα, για να γίνει κακή τράπεζα!  Τώρα που η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει 
μαζέψει λίγα χρήματα μπορεί να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο.   

 Εκείνο που πρέπει να κάνετε όλοι σας εδώ, είναι να επικροτήσετε αυτή την ιδέα, διότι είναι το μόνο σχέδιο 
που θα αποτρέψει εκποιήσεις.  Δεν μπορείς να αποτρέψεις τις εκποιήσεις απλώς με το να χαρίσεις τα δάνεια.  
Δε γίνεται αυτό το πράγμα! 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε Μαυρίδη. 

 Πάμε στις δευτερολογίες. 

 Πρώτα εσείς, κύριε Παπαγιάννη. 

 Μετά ο κ. Λουκαΐδης. 

 Πρωτολογήσατε, κύριε Σιζόπουλε;  Δε θυμάμαι. 

 Ναι; 

 Ωραία. 

 Και εσείς δευτερολογία, κύριε Παπαδούρη;  

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ελάτε. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Δε χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια να καταλάβει κάποιος γιατί ζήτησα να μιλήσω.  Ο κ. Ιωάννου σήμερα 
ήταν στο βήμα και ανάφερε τρεις φορές τον Δημοκρατικό Συναγερμό και μία φορά το ΑΚΕΛ.  Ο κ. Λουκαΐδης και 
σε αυτή την περίπτωση κατάφερε να κάνει το εκπληκτικό που κάνει σε κάθε συνεδρία, να θεωρήσει ότι έχουμε 
υποστηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο την κυβέρνηση. 

 Ο Δημοκρατικός Συναγερμός μαζί με το Δημοκρατικό Κόμμα το 2018 είχαν ψηφίσει αυτή την νομοθεσία.  
Εάν θυμάται καλά ο κ. Λουκαΐδης, σε όλες τις τροπολογίες σε εκείνη τη συνεδρία ήμασταν συνεισηγητές με το 
ΑΚΕΛ.  Άρα, ο κ. Λουκαΐδης καλά κάνει να θυμηθεί τα τόσα θέματα που συμπορεύονται με τον Δημοκρατικό 
Συναγερμό και την κυβέρνηση, όπως είναι τα οδοφράγματα, οι διαχειρίσεις της μετανάστευσης, το Κυπριακό και 
τόσα άλλα και να σταματήσουν να λένε ψέματα στον κόσμο! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Ναι, κύριε Παπαδούρη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Απολογούμαι, Πρόεδρε, που ξαναπαίρνω τον λόγο.  Απλώς, είναι έκκληση και πάλι.  Ακολούθησα το τι 
είχε προτείνει ο κ. Παπαδόπουλος, πήρε ένα λεπτό ακριβώς.  Μπορώ για το συγκεκριμένο θέμα να μιλώ δώδεκα 
ώρες σερί, αν θέλετε!  Δώδεκα ώρες!  Είπαμέ τα στες τηλεοράσεις, στα ράδια, στην επιτροπή, τα είπαμε παντού!  
Είναι και δική μου έκκληση να το κλείσουμε εδώ, όλοι έχουμε τις δικές μας απόψεις, τις εκφράσαμε τόσες πολλές 
φορές.  Ασπάζομαι, κυρία Πρόεδρε, ότι έχουμε αλλό πενήντα θέματα τζιαι ειλικρινά ακούμε τα ίδια και τα ίδια!  
Είναι οι ίδιες θέσεις που ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.  Έκκληση προς το σώμα, απλώς. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κατεγράφη. 

 Ναι, κύριε Κουλλά. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Επί της διαδικασίας.   

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Δε θα δευτερολογήσω.  Εμείς, και ως μεγαλύτερη παράταξη σ’ αυτό το κοινοβούλιο, συμφωνούμε όχι 
απλώς σε αυτοδέσμευση, αλλά να κάνουμε συμφωνία, να μιλούμε για όλα τα υπόλοιπα θέματα από τρία λεπτά 
ένας από κάθε κόμμα.  Θα συμφωνήσουμε.  Αλλά έθθα ξαναδεσμευτούμε.  Στα υπόλοιπα θέματα, αν δε 
συμφωνηθεί κάτι τέτοιο -όχι να αυτοδεσμευτούμε-, εμείς δε θα αυτοδεσμευτούμε σε τίποτα και θα απαντούμε εφ’ 
όλης της ύλης, όση ώρα και αν χρειαστεί, ως τελευταίοι ομιλητές, παρακαλώ. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επειδή... 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Άρα, η δική μου εισήγηση είναι τρία λεπτά το κάθε κόμμα, ένας για κάθε θέμα.  Εμείς δε διεκδικούμε 
περισσότερα λεπτά, παρότι είμαστε τζιαι η μεγαλύτερη δύναμη στο κοινοβούλιο. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καθορίστηκε από την αρχή, ευχαριστώ για την εισήγηση, κύριε Κουλλά.  Καθορίστηκε από την αρχή μέσω 
της Σύσκεψης ο χρόνος και ελπίζω να εφαρμοστεί, γιατί εκτιμώ ότι δε θα γίνει. 

 Λοιπόν, δευτερολογία ζήτησε επίσης ο κ. Σιζόπουλος και μετά ο κ. Λουκαΐδης.   

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Απλώς, ήταν και επί προσωπικού το θέμα.  Από την πλευρά τη δική μας ποτέ δεν ήμασταν οι πρώτοι που 
προκαλέσαμε αντιπαραθέσεις.  Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να απαντούμε στις προκλήσεις που δεχόμαστε.  
Αυτό που έχουμε διαβεβαιώσει όμως και έχουμε επιβεβαιώσει είναι ότι στα επιχειρήματα που θέτουμε δεν έχουμε 
ακούσει ποτέ μία λογική απάντηση. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εγώ. 

 Κύριε Λουκαΐδη. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ενόμιζα ετελειώσαμεν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, είμαστε στις δευτερολογίες. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Διατηρούμε και εμείς το δικαίωμα να δευτερολογούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει, δε ζητήσατε τον λόγο.  Βεβαίως, καταγράφεστε αμέσως.   

 Ελάτε, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, το πρώτο πράγμα είναι να διαβάσω αυτολεξεί τη δήλωση του κ. Νεοφύτου, επειδή 
δεσμεύτηκα ενώπιον του σώματος. 

 9 Αυγούστου του 2014.  «Καιρός είναι να διορθώσουμε τα πράγματα και δεν είναι μόνο νομοσχέδια για 
τις τράπεζες και το λέει όχι ο ηγέτης του ΑΚΕΛ, ο ηγέτης του ΔΗΣΥ: κουράστηκα τα τελευταία χρόνια να ψηφίζω 
νόμους για τις τράπεζες», είπε, προσθέτοντας ότι «πρέπει να βρούμε την ισορροπία».  Γυρεύκουμεν την 
ισορροπία ακόμη μετά από οκτώ χρόνια δυστυχώς, όπως είπα στην πρωτολογία μου, και δε θα το αναπτύξω 
περαιτέρω. 

 Δε θα πω τίποτα άλλο επί της ουσίας, μόνο επί της διαδικασίας.  Κατά έναν παράξενο τρόπο, όποτε μιλά 
το ΑΚΕΛ, όι όποτε μιλά το ΑΚΕΛ, αλλά συνήθως, όταν μιλά το ΑΚΕΛ, μπαίνει χρονική πίεση, για να τερματίσουμε 
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τις παρεμβάσεις μας.   

 Την περασμένη εβδομάδα θέλω να θυμίσω τι εγινόταν εδώ.  Μπορεί να εξεχάσαμεν είντα μ’ που έγινε την 
περασμένη εβδομάδα. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Νίκο Κέττηρο) 

 Όχι!  Σας παρακαλώ! 

 Και καταλήγω, ο κόσμος που είδε τζιαι, αν μας θωρεί τζιαι αντέχει να μας βλέπει τζιαι σήμερα, είμαι 
σίγουρος ότι… 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Μα δε μας βλέπει κανείς! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Όσοι μας βλέπουν, κύριε Νεοφύτου. 

 Εμείς ξέρουμε εδώ τι λέω και τι έγινε την περασμένη εβδομάδα τζιαι την επιλεκτική ευαισθησία μας.  Να 
σας θυμίσω μόνο ότι στην ευγενική, νομίζω, έτσι, προτροπή -λόγω υποχρέωσης που είχαμε- να ολοκληρώσουμε 
τζιαι να καθορίσουμε διαδικασίες κ.τ.λ. εθεωρείτο υποτίμηση της σοβαρότητας των θεμάτων που συζητούμε κάθε 
τέτοια αναφορά μας -τζιαι πέστε μου, αν λέω ψέματα- ή υποτίμηση της δουλειάς μας, ως μέλη αυτού του 
κοινοβουλίου, τζιαι ότι εν έπρεπε να ʼχουμε άλλα πράματα προτεραιότητες έξω ʼπού τη δουλειά μας εδώ στο 
κοινοβούλιο. 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Επανέρχομαι σ’ αυτό που είπα, γιατί ήξερα τι θα γίνει και σήμερα, ότι δηλαδή πρέπει να ρυθμίσουμε το 
ζήτημα.  Είπα ότι εννά το θέσω στη Σύσκεψη των Αρχηγών, το έθεσα…  Μπορούμε να έχουμε ρυθμισμένο τρόπο 
συνεδριάσεων.  Μπορεί να κλείνετε τα μικρόφωνα, αν συμφωνήσουμε σε διαδικασίες, όπως γίνεται σε άλλα 
κοινοβούλια.  Ξέρουμε ότι έχει τόσο χρόνο το κάθε κόμμα, ας το αξιοποιήσει όπως θέλει, ας μιλήσει ένας… 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου) 

 Λοιπόν, να μεν το λύσουμε τωρά, έχετε δίκιο, κύριε Νεοφύτου, ετέλειωσεν! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ε, ναι, αλλά να επιτρέψετε στην Πρόεδρο να χειριστεί το θέμα της διαδικασίας.  Ελπίζω η αιχμή να μην 
ήταν προς την Πρόεδρο της Βουλής.  Εμιλούσατε για δεκαοκτώμισι λεπτά, κύριε Λουκαΐδη, δε νομίζω να έχετε 
παράπονο.  Αντιλαμβάνομαι είναι για το συμβάν της προηγούμενης εβδομάδας και έτσι θα το κρατήσω.  Το θέμα 
ρύθμισης όμως εναπόκειται στην καλή συνεννόηση και βούληση όλων.  Έληξε το ζήτημα και προχωρούμε στη 
δευτερολογία… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …του κ. Κουλλά, για να κλείσει. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε…  Ένα λεπτό! 

 Προφανώς, και δεν ήταν προς εσάς.  Είπα ότι το έθεσα στη Σύσκεψη των Αρχηγών, το θέτω και εδώ.  
Αλλά το ότι μιλούσα δεκαοκτώμισι λεπτά μου το υποδεικνύετε.  Πόσα εμιλήσαν οι τρεις του Δημοκρατικού 
Συναγερμού; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δέκα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Και οι τρεις μαζί δέκα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δέκα ο κ. Νεοφύτου και τέσσερα ο κ. Κουλλά…  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Ήταν τρεις. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ο κ. Μαυρίδης δύο λεπτά, τον διέκοψα ήδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Τρεις είχαν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν είναι αυτό, δε σας διακόψαμε.  Προσπαθούμε, γιατί κατανοούμε… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Ναι, αλλά, όποτε εννά πούμε κάτι, ακολουθεί τζιαι μια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …την ανάγκη για διεξαγωγή του διαλόγου και συζήτησης. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Ακολουθεί τζιαι μια αιχμή, κυρία Πρόεδρε, και νομίζω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και θέλω να πω… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 …ότι πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 …ότι αυτή είναι η δουλειά του κοινοβουλίου και του σώματος· ο δημοκρατικός διάλογος, οι πολιτικές 
θέσεις.  Ε, εξελίσσεται ανάλογα με τη σοβαρότητα του κάθε ζητήματος μια τέτοια συζήτηση.  Ε, αυτό είναι το 
ζητούμενο.  Τώρα υπάρχει, και συμφωνούμε, ανάγκη ρύθμισης, θα το δούμε στη Σύσκεψη των Αρχηγών. 

 Ελάτε, κύριε Κουλλά, και κλείστε το θέμα. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ονούφριο Κουλλά) 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Ωραία.  Πάμε στην ψήφιση. 

 Δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 62 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υπέρ τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, δεκαέξι εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 
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 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, δεκαέξι εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε 
νόμο. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Μια εισήγηση και μια παράκληση προς τους συναδέλφους.  Υπάρχουν δύο δέσμες νομοθετημάτων που 
μπορεί να μην είναι…  Δε θα ʼναι ομόφωνα, εκτιμώ.  Είναι παράκληση τώρα, γιατί όσα θα μείνουν προς το τέλος, 
κάποιοι από μας δυστυχώς θα έχουν…  Αν μπορούν, να μπουν σε προτεραιότητα.  Είναι δυο νομοθετήματα που 
αφορούν το πλαφόν και είναι και μια δέσμη νομοθετημάτων για τη δικαιοσύνη. 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Και το ΦΠΑ. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Και το; 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Το ΦΠΑ. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Εντάξει.  Τρία:  ΦΠΑ, πλαφόν και δικαιοσύνη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία! 

 Να τελειώσουμε με τις κατεπείγουσες προτάσεις, κύριε Νεοφύτου, και να προχωρήσουμε, αν δεν υπάρχει 
ένσταση… 

 Κύριε Λουκαΐδη;  Κύριε Στεφάνου;  Κύριε Λεωνίδου; 
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 Ωραία! 

 Να τελειώσουμε με τις κατεπείγουσες προτάσεις -έχουμε ακόμα μία- τζιαι να προχωρήσουμε στα 
συγκεκριμένα θέματα.  Να με βοηθήσετε, για να μη χάσουμε τη σειρά. 

 Λοιπόν, η δεύτερη πρόταση νόμου τιτλοφορείται «Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».  Κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Ηλία Μυριάνθους, εκ μέρους του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μαρίνο Μουσιούττα εκ μέρους της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών 
Δυνάμεων και Χρύσανθο Σαββίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ. 

 Τον σκοπό, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων χωρίς Οδηγό Νόμου και ειδικότερα των προσωρινών 
ρυθμίσεων αυτού οι οποίες εισήχθησαν το 2021 και παρέχουν στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων τη 
δυνατότητα όπως μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 εκμισθώνουν οχήματα ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων ετών από την 
πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα, ώστε να επιτρέπεται η εκμίσθωση οχημάτων ηλικίας μέχρι 
δεκαπέντε ετών από την πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα και παράλληλα να μην απαιτείται η 
περίληψη των εν λόγω οχημάτων στην υποβαλλόμενη από τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις κατάσταση στον 
διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για 
σκοπούς επικύρωσής της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκμίσθωση των οχημάτων αυτών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου 
«Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες:  

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Βαλεντίνος Φακοντής 

 Κώστας Κώστα Χρίστος Ορφανίδης  

 Φωτεινή Τσιρίδου Χρύσανθος Σαββίδης 

 Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Σταύρος Παπαδούρης 

 Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Μαρίνο Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία 
Δημοκρατικών Δυνάμεων και Χρύσανθο Σαββίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Κόμματος στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής και κηρύχθηκε επείγουσα. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό 
Νόμου και ειδικότερα των προσωρινών ρυθμίσεων αυτού οι οποίες εισήχθησαν στον βασικό νόμο το 2021 και 
παρέχουν στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων τη δυνατότητα όπως μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 
εκμισθώνουν οχήματα ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων ετών από την πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα, 
ώστε να επιτρέπεται η εκμίσθωση οχημάτων ηλικίας μέχρι δεκαπέντε ετών από την πρώτη εγγραφή τους σε 
οποιαδήποτε χώρα και παράλληλα να μην απαιτείται η περίληψη των εν λόγω οχημάτων στην υποβαλλόμενη 
από τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις κατάσταση στον διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για σκοπούς επικύρωσής της, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η εκμίσθωση των οχημάτων αυτών.  

 Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, βάσει των διατάξεων του βασικού νόμου οι εταιρείες 
ενοικίασης οχημάτων δύναται να εκμισθώνουν οχήματα ηλικίας μέχρι δώδεκα ετών από την πρώτη εγγραφή 
τους σε οποιαδήποτε χώρα τα οποία μεταξύ άλλων απαιτείται όπως περιλαμβάνονται σε κατάσταση που 
υποβάλλεται στον διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και επικυρώνεται από τον ίδιο.  Ωστόσο, όπως 
ανέφεραν οι ίδιοι, συνεπεία των επιπτώσεων στον κύκλο εργασιών των εν λόγω επιχειρήσεων ένεκα της 
πανδημίας COVID-19 ψηφίστηκε ο περί Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021 με τον οποίο θεσπίστηκε προσωρινή ρύθμιση η οποία επιτρέπει μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 την εκμίσθωση 
οχημάτων ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων ετών από την πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα, νοουμένου 
ότι τα εν λόγω οχήματα περιλαμβάνονταν στην επικυρωμένη από τον διευθυντή του Τμήματος Οδικών 
Μεταφορών κατάσταση κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προαναφερθέντος τροποποιητικού νόμου.  

 Τέλος, επισήμαναν ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η περαιτέρω διευκόλυνση των εν λόγω 
επιχειρήσεων, λαμβανομένων υπόψη των συνεχιζόμενων επιπτώσεων στον κύκλο εργασιών τους από την 
πανδημία COVID-19 και της συνακόλουθης δυσκολίας που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση 
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των οχημάτων τους, δίνοντας στις εταιρείες αυτές τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν, δεδομένης της αυξημένης 
ζήτησης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, τα διαθέσιμα οχήματά τους ηλικίας μέχρι δεκαπέντε ετών, 
ανεξαρτήτως του αν έχουν περιληφθεί στην προαναφερθείσα επικυρωμένη κατάσταση.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης, τα μέλη της βουλευτές της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.  

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της 
ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.  

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Λοιπόν, βλέπω την κ. Τσιρίδου, τον κ. Δημητρίου και τον κ. Μυριάνθους. 

 Να ξεκινήσουμε από τον εισηγητή τζιαι μετά… 

 Ελάτε, ελάτε, κύριε Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, εν είχαμε πρόθεση να μιλήσουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σύντομα βάσει και της έκκλησης η οποία έγινε.  Ελάτε. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ακριβώς. 

 Απλώς, επειδή ζητήθηκε ο λόγος, είπαμε ότι θα ξεκαθαρίσουμε τι είναι ακριβώς αυτή η πρόταση. 

 Το 2020 είχε κατατεθεί μία πρόταση νόμου από τον κ. Γιώργο Προκοπίου, ο οποίος ήταν πρόεδρος τότε 
της επιτροπής Συγκοινωνιών της Βουλής, η οποία ουσιαστικά προσπαθούσε να βοηθήσει κατά κύριο λόγο τα 
μικρά γραφεία ενοικιάσεως οχημάτων που είχαν πληγεί λόγω της πανδημίας από την άποψη ότι δεν μπορούσαν 
να αποσβέσουν τον εξοπλισμό αυτό, τα αυτοκίνητα αυτά, γιατί, λόγω της πτώσης του τουρισμού, δεν είχαν 
ενοικιαστή.  Οπότε, έγινε μία παράταση από τα δώδεκα χρόνια, που δικαιούντο να έχουν στον στόλο τους τα 
αυτοκίνητα αυτά, στα δεκατέσσερα με χρονικό περιθώριο μέχρι τον Μάρτη του 2023. 

 Η πρόταση αυτή προνοεί ότι μέχρι τον Μάρτη του 2023 -δε θ’ αλλάξει δηλαδή η συγκεκριμένη ημερομηνία- 
σε αυτοκίνητα τα οποία έχουν κλείσει την ηλικία ή θα κλείσουν τους επόμενους μήνες την ηλικία των 
δεκατεσσάρων χρόνων να τους δοθεί το δικαίωμα μέχρι τον δέκατο πέμπτο χρόνο της ηλικίας τους να 
παραμένουν στον στόλο αυτών των επιχειρήσεων.  Δηλαδή, δε θα παν’ να αγοράσουν νέα αυτοκίνητα, τα 
αυτοκίνητα τα οποία είναι υφιστάμενα στον στόλο αυτών των επιχειρήσεων θα παραμείνουν.  Απλώς, θα έχουν 
την ευχέρεια να τα ενοικιάσουν και με τη λήξη της χρονικής περιόδου τον Μάρτη του ʼ23 αναγκαστικά θα 
αποσυρθούν.  Αυτό είναι το πλαίσιο.  Και ουσιαστικά δίνουμε την ευχέρεια αυτή, λόγω και του προβλήματος που 
έχει προκύψει, δηλαδή μετά την πανδημία να ʼχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία.  Αυτή είναι η φιλοσοφία και γι’ 
αυτό τον λόγο, επειδή επηρεάζονται αρκετές μικρές επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, έχουμε καταθέσει αυτή 
την πρόταση, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτό τον κόσμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Η κ. Τσιρίδου, για να μην έχουμε δύο συνεχόμενους ομιλητές από το ίδιο κόμμα. 

 Σας είδα, κύριε Ορφανίδη. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε.  Ευχαριστώ. 

 Πρώτ’ απ’ όλα, πέρα από το γεγονός ότι εμείς διαφωνούσαμε και με την κατεπείγουσα φύση αυτού του 
ζητήματος -δεν το θεωρούμε σε καμία περίπτωση να έχει κατεπείγουσα φύση- διαφωνούμε και για τον 
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απλούστατο λόγο ότι από το 2013, θέλοντας να βοηθήσουμε τις συγκεκριμένες εταιρείες στην κρίση, βουλευτές 
ώθησαν μια προσωρινή τροποποίηση της νομοθεσίας για αύξηση του ορίου ηλικίας των αυτοκινήτων «Ζ». 

 Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών τότε είχε δεχτεί τα δέκα χρόνια.  Βουλευτές κατέληξαν στα δώδεκα χρόνια.  
Ε, φαίνεται ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, γιατί στην πορεία φτάσαμε στα δεκατέσσερα χρόνια.  Από τότε, 
τόσα χρόνια μετά, σίγουρα με αυτές τις τροπολογίες οδηγηθήκαμε οπωσδήποτε σε αύξηση του μέσου όρου 
παλαίωσης του στόλου των αυτοκινήτων «Ζ».  Η πρόταση αυτή για μας όχι μόνο σπρώχνει αυτό το επάγγελμα 
σε περαιτέρω διολίσθηση, αλλά και πρωτ’ απ’ όλα ζημιώνει, κατά τη δική μας άποψη, το τουριστικό προϊόν, το 
επίπεδο το οποίο προσφέρουμε σε αυτή τη χώρα, που θέλουμε σίγουρα να βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλά 
επίπεδα, την οδική ασφάλεια, κάτι στο οποίο νομίζω και ως επιτροπή Μεταφορών, αλλά και στην ολομέλεια 
εβδομαδιαία δίνουμε πάντοτε προτεραιότητα, αλλά βεβαίως και θεωρούμε ότι η οδική ασφάλεια που επιτάσσει 
την ανανέωση του στόλου με πιο ασφαλή αυτοκίνητα, ε, δε συνάδει με αυτό.  Οι επιχορηγήσεις για αγορά 
σύγχρονων οχημάτων, όπως είναι τα ηλεκτρικά, δε συνάδουν επίσης με αυτή την πρόταση, για να επεκταθεί το 
όριο ηλικίας των αυτοκινήτων «Ζ». 

 Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αυξήσει το επίπεδο, προσπαθεί να υλοποιήσει πράσινη 
πολιτική, προσπαθεί να αντλήσει μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κάποια 
εκατομμύρια, εφαρμόζοντας και ψηφίζοντας νομοσχέδια προς τη σωστή κατεύθυνση.  Θεωρούμε ότι είναι 
ξεκάθαρο ότι με αυτή την πρόταση πάμε πίσω, αντί να πηγαίνουμε μπροστά.  Πού είναι η ασφάλεια;  Πού είναι 
η τεχνολογία;  Πού είναι η ηλεκτροκίνηση;  Πού είναι η μείωση των ρύπων;  Για μας είναι ξεκάθαρο ότι μια τέτοια 
πρόταση απλώς ζημιώνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Μουσιούττας. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Δε θα μιλούσα, αλλά έχω υποχρέωση και ως πρόεδρος της επιτροπής να απαντήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κατανοητό.  Φυσικά.  Ελάτε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Το πρώτιστο που μας ενδιαφέρει ως επιτροπή Μεταφορών -και θα το δείτε και στα επόμενα νομοθετήματα 
που έχουμε, αλλά και σε άλλα που έχουν έρθει- είναι η ασφάλεια.  Άρα, σε καμιά περίπτωση η πρόταση νόμου 
μας δεν έχει να κάνει με έλλειψη ασφάλειας. 

 Ένα αυτοκίνητο θεωρείται πεπαλαιωμένο είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω χρήσης.  Τα αυτοκίνητά μας με τα 
οποία κυκλοφορούμε μπορεί να είναι δεκαπέντε και είκοσι χρονών.  Αν είναι ασφαλή, μπορούν και κυκλοφορούν.  
Μπορούσε να μπει και μπορεί να μπει τροπολογία, αν θέλουμε, τον Σεπτέμβρη, ότι σε αυτά τα αυτοκίνητα, που 
είναι πάνω από δεκατεσσάρων χρονών, να γίνεται έλεγχος και μια και δυο φορές τον χρόνο, και να περνούν από 
τον μηχανικό έλεγχο, εάν υπάρχει θέμα ασφάλειας.  Ο λόγος που η επιτροπή και οι συνάδελφοι που 
συμφωνήσαμε με την πρόταση ήταν καθαρά, για να δώσουμε το δικαίωμα σε μικρές, μα πάρα πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, να μην κλείσουν, διότι, όταν μια επιχείρηση έχει κάτω από δέκα αυτοκίνητα, που να μπορούν να 
λειτουργήσουν, αυτόματα τίθενται εκτός χρήσης και πρέπει να κλείσει. 

 Το δεύτερο στοιχείο που μας έκανε να συνηγορήσουμε είναι ότι σήμερα, αν κάποιος πάει να παραγγείλει 
αυτοκίνητο, για να το φέρει, είτε ιδιώτης είναι είτε εμπορευόμενος είναι, πιστέψετέ με, θα θέλει τουλάχιστον έναν 
χρόνο, για να το παραλάβει. 

 Άρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα αυτοκίνητα μπορεί στα δώδεκα, στα δεκατέσσερα χρόνια να έκαναν 
-χάριν συζήτησης- επτακόσιες χιλιάδες χιλιόμετρα, λόγω της κρίσης των τελευταίων χρόνων, πιστέψετέ με, δεν 
έκαναν ούτε δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα τα τελευταία τρία χρόνια.  Άρα, και αυτό είναι ένα στοιχείο.  Είναι μια 
λύση που θα βοηθήσει.  Σίγουρα, μας ενδιαφέρει η ασφάλεια και θα δείτε και στα άλλα νομοθετήματα τι θα 
κάνουμε. 

 Και μια υπενθύμιση.  Όταν το 2013 αναγκαστήκαμε να μπούμε σε μνημόνιο και η κυβέρνηση ζήτησε να 
μπει περιορισμός στα χρόνια χρήσης αυτοκινήτων, η τρόικα, που όλοι την κατηγορούμε για το πόσο αυστηρή 
ήταν, ήταν αρνητική.  Μετά από επίμονες προσπάθειες της κυβερνητικής πλευράς -και δε μέμφομαι την 
κυβερνητική πλευρά, ήταν η θέση της- μπήκε κάποιο πλαφόν στα χρόνια.  Στις πλείστες των ευρωπαϊκών χωρών 
δεν υπάρχει πλαφόν και δεν υπάρχει τέτοια Οδηγία. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 
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 Ο κ. Ορφανίδης. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Ε, είναι γεγονός ότι και από την προηγούμενη φορά που λήφθηκε η απόφαση πλατείασε το όλο θέμα.  
Λαμβανομένου υπόψη ότι ήρθε η πανδημία, δόθηκε αυτή η παράταση την προηγούμενη φορά.  Δίδεται ξανά για 
έναν χρόνο, θεωρώντας ότι είναι… 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Εννιά μήνες. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Ναι, ναι, ναι…  Εννιά μήνες…  Τον έναν τον χρόνο τον εννοώ…  Στα υφιστάμενα οχήματα δε θα δικαιούνται 
να έρθουν άλλα οχήματα, για να είναι στην ενοικίαση.  Δόθηκε αυτή η παράταση την προηγούμενη φορά.  
Αντιλαμβανόμαστε τώρα την κρίση.  Δε θα επανέλθουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα, δε θα επικαλεστούμε τη 
μετάλλαξη «Κένταυρος» ή οτιδήποτε ξανά.  Είναι τελειωτική η απόφαση και οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων 
οφείλουν την περίοδο που τους δίδουμε σαν χάρη να την εκμεταλλευτούν και να φροντίσουν να φέρουν καινούρια 
αυτοκίνητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

Ο κ. Δημητρίου.  Τελευταίος ομιλητής. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Ξέρετε, λέμε για διαφάνεια πολλές φορές, έχουμε ψηφίσει και τον νόμο για το lobbying, δεν εφαρμόζεται 
βεβαίως, γιατί ακόμα να περάσουν οι κανονισμοί, αλλά, αν εφαρμόζετουν ο νόμος σήμερα, θα έπρεπε οι 
συνάδελφοι να δικαιολογήσουν γιατί κατεπείγον.  Φωτογραφίζουμε κάποιους;  Και γιατί για έναν χρόνο, για εννιά 
μήνες;  Τι συμβαίνει;  Να μας πείτε.  Τι είναι αυτό το τόσο κατεπείγον και ποιους είναι αυτούς που εξυπηρετούν;   

 Τα άλλα όλα ακούγονται ούτε λίγο ούτε πολύ ως έωλα επιχειρήματα.  Κοπτόμαστε για οδική ασφάλεια και 
ερχόμαστε και το ξεχνάμε.  Το προσπερνάμε σήμερα και βάζουμε, θέλουμε αυτοκίνητα δεκαπέντε χρόνων να 
ενοικιάζονται στους δρόμους μας.  Λέμε για ελκυστικό τουριστικό προορισμό και προϊόν και θέλουμε να 
ενοικιάζουμε στους τουρίστες μας αυτοκίνητα δεκαπέντε χρόνων, λέμε για περιβαλλοντικά θέματα, κύριοι 
συνάδελφοι της αριστεράς, που συνήθως είστε και ευαισθητοποιημένοι, και το προσπερνάτε και αυτό και θα 
υπερψηφίσετε σήμερα αυτή την πρόταση νόμου.  Έτσι γνωρίζουμε, μπορεί και να την καταψηφίσουμε.  Ως εκ 
τούτου, ξέρετε, είναι καλά να έχουμε θέσεις, αλλά πάντοτε οι θέσεις να υπηρετούν τον σκοπό και να μην είναι μια 
στο ξύλο και μια στο πέταλο. 

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ.  

 Δευτερολογίες; 

 Μάλιστα. 

 Ελάτε, κύριε Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ξέρετε, νιώθω έτσι λίγο άβολα, αγαπητέ κύριε Δημητρίου, διότι με τον τρόπο που το έχετε τοποθετήσει 
ουσιαστικά έτσι δίνεται στίγμα ότι εγώ, ο κ. Μουσιούττας, ο κ. Σαββίδης κρύβουμε συμφέροντα.  Να σας πω το 
εξής:  Απλώς κάποιοι πρέπει να δικαιολογήσουν το 2013 που δεν εδεχτήκαν μια «φιλολαϊκή» τουλάχιστον 
προσέγγιση της τρόικας τότε ότι δεν έπρεπε ούτε ηλικιακό όριο να υπάρχει στα οχήματα ούτε όριο αυτοκινήτων 
στην κάθε επιχείρηση, γιατί εδεχτήκαν να βάλουν όρια.  Και ποιους ικανοποιούσαν;  Ποιους ικανοποιούσαν τότε;  
Και ποιες εταιρείες μεγαλοσχήμονων ικανοποιούσαν;  Γιατί, αν πραγματικά ηθέλαμε να εισακούσουμε τις 
παραινέσεις της τρόικας ότι αυτό το πράγμα, που καταγράφεται στο τι μας έστειλε τότε η τρόικα, ότι αυτό θα 
διαστρέβλωνε την αγορά, την ανταγωνιστική αγορά που επικαλούμαστε όλοι μας ότι πρέπει να λειτουργήσει...  
Δυστυχώς, αυτό το κομμάτι των εισηγήσεων και των παραινέσεων της τρόικας δε λήφθηκε υπόψη, άρα να μας 
απαντήσουν κάποιοι άλλοι ποια συμφέροντα εκρύβοντο πίσω που τζιείνες τις προσεγγίσεις. 

 Τα ζητήματα της ασφάλειας εξεκαθάρισέν τα ο κ. Μουσιούττας, ότι εννά περάσει ’πού το ΜΟΤ τζιαι, αν το 
περάσει, μπορεί να είναι στον δρόμο, όπως ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να είναι μιας άλφα αξίας τζιαι μπορεί 
να είναι είκοσι ετών μπορεί να κυκλοφορά στον δρόμο με περισσότερη ασφάλεια από ό,τι ένα άλλο όχημα το 
οποίο είναι πέντε χρόνων και έχει προβλήματα ασφάλειας. 
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 Τζιαι ολοκληρώνω, γιατί στην πραγματικότητα τι έγινε;  Η συγκεκριμένη νομοθεσία, παρ’ όλον ότι είχε ισχύ 
μέχρι τον Μάρτη του 2023, στην πραγματικότητα αυτοκίνητα τα οποία θα κλείσουν ή έκλεισαν την ηλικία των 
δεκατεσσάρων ετών μέσα στον Ιούνιο ουσιαστικά δεν μπορούν να κυκλοφορούν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο τζιαι 
τους δίνουμε τούτο το περιθώριο, να μπορέσουν να συνεχίσουν να ενοικιάζονται μέχρι τον Μάρτη του 2023, 
τίποτε άλλο, λόγω της τουριστικής περιόδου, γιατί δεν προλαβαίνουν να πάνε να ανανεώσουν το συμβόλαιό 
τους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Θέλετε τώρα, κύριε Λουκαΐδη; 

 Δευτερολογήστε, ολοκληρώστε, κύριε Μουσιούττα. 

 Ελάτε, κύριε Λουκαΐδη, ελάτε τώρα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Επειδή είναι και πρόεδρος της επιτροπής, να μιλήσει τελευταίος ο αγαπητός Μαρίνος. 

 Με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό ο Ηλίας ο Μυριάνθους ο συνάδελφος, γιατί όντως τωρά μιλούμε για 
αυτοκίνητα που είναι δεκατεσσάρων χρονών, κυκλοφορούν και τους δίνουμε τη δυνατότητα για ακόμα εννιά 
μήνες, προκειμένου τι;  Με πολλή διαφάνεια, όπως μας μετέφεραν εκπρόσωποί τους, οργανωμένα σύνολα, θα 
κλείσουν δεκαπέντε τέτοια γραφεία ενοικιάσεως.  Μιλούμε για εταιρείες που άντεξαν προφανώς και επιβιώσαν 
από την «ανομβρία» που υπήρχε λόγω της πανδημίας και υπέστησαν τεράστιο κόστος και υποχώρηση και 
κατάφεραν και άντεξαν και, αν δεν ψηφίσουμε αυτό το πράγμα, συνειδητά θα επιτρέψουμε να κλείσουν.  Δε θα 
τους κλείσουμε εμείς, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά, αν δεν ψηφιστεί αυτό που θα ψηφιστεί, θα τους οδηγήσουμε 
σε κλείσιμο.  Εννιά μήνες. 

 Ξέρετε, είμαστε πολύ ευαίσθητοι για το περιβάλλον.  Με διαφάνεια, επαναλαμβάνω, αυτό κάμνει και το 
επείγον, διότι, αν χαθούν οι δύο μήνες τωρά, οι τρεις, ως τον Σεπτέμβρη, ώσπου να ξαναέρθουμε να ψηφίσουμε, 
καταλαβαίνετε τι σημαίνει για εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, διότι κυρίως είναι με τον τουρισμό που 
δουλεύουν.  Καθαρά πράγματα. 

 Αλλά ακούστε τωρά μαθήματα για το περιβάλλον: πριν από λίγο καταψηφίσατε το σχέδιο ψηφίσματος για 
τον Ακάμα, δεν επιτρέψατε να ψηφιστεί, προφανώς επειδή διαφωνείτε με την ουσία και σχεδιάζετε όσα 
σχεδιάζετε για τούτο.  Τωρά για τους εννιά μήνες που εννά κυκλοφορήσει ένα αυτοκίνητο -αλλό εννιά μήνες το 
ίδιο αυτοκίνητο- εννά καταστρέψουμε το περιβάλλον;  Προκειμένου να μην κλείσουν δεκαπέντε γραφεία;  Αυτή 
είναι η κατάσταση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Λουκαΐδη. 

 Κύριε Μουσιούττα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Η υπόδειξη του συνάδελφου του Δημητρίου με στεναχώρησε.  Θα μπορούσα απλώς να αντιστρέψω:  
Μήπως έγιναν συναντήσεις με ιδιοκτήτες μεγάλων γραφείων και θα έπρεπε να δηλωθεί; 

 Ευχαριστούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Τσιρίδου. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

  Είναι ξεκάθαρο ότι τις όποιες απόψεις τις έχουμε πάρει στην ίδια την επιτροπή Μεταφορών, όταν 
συνεδριάσαμε, και από τον σύνδεσμο τον ίδιο επίσημα, που εκπροσωπεί όλους αυτούς, όλες αυτές τις εταιρείες 
και τον κλάδο, και νομίζω ότι σίγουρα είναι πιο σημαντικό να κοιτάξουμε και πώς βλέπουμε τη βιωσιμότητα του 
90% των ανθρώπων σε αυτό τον χώρο αντί μια μικρή μειονότητα, αν το κοιτάζουμε έτσι.  Βεβαίως, η δική μας 
άποψη και η δική μας θέση, όπως πολύ σωστά είπε και ο συνάδελφος ο κ. Δημητρίου, εδράζεται στο γεγονός 
ότι εμείς κοιτάζουμε την οδική ασφάλεια, το επίπεδο του τουριστικού προϊόντος που δίνουμε και προσφέρουμε, 
αλλά και βεβαίως τη μείωση των ρύπων και το περιβάλλον.  Δεν μπορούμε να νομοθετούμε ενάντια σε αυτά που 
προσπαθούμε να αντλήσουμε από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 
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 Κύριε Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Εμείς στον Δημοκρατικό Συναγερμό δεν κάναμε καμία συνάντηση.  Καμία συνάντηση!  Όχι πως έχουμε 
πρόβλημα να κάνουμε συνάντηση.  Αν εκάμναμεν συνάντηση, θα το λέγαμε.  Αυτή είναι η διαφορά μας. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Μαρίνο Μουσιούττα) 

 Κύριε Μουσιούττα, σας παρακαλώ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ! 

 Ελάτε, κύριε Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Εμείς θέσαμε ένα εύλογο και λογικό, πιστεύω, ερώτημα:  Γιατί το κατεπείγον;  Θυμίζει φωτογραφία, θυμίζει 
φωτογραφία.  Και αφήστε αυτά τα, ξέρετε, τη μια Πέμπτη είμαστε λίγο περιβαλλοντιστές, κύριε Λουκαΐδη, και την 
άλλη Πέμπτη λίγο περισσότερο περιβαλλοντιστές.  Όχι σε τα μας.  Δεν μπορείτε σήμερα να λέτε ότι είστε 
περιβαλλοντιστές και να πάτε να αυξάνετε τα χρόνια που εννά αφήνετε τα αυτοκίνητα μες στους δρόμους -κυρία 
Ατταλίδου, σας βλέπω- για ακόμα εννιά μήνες ή έναν χρόνο και να θυμίσω εδώ ότι για άλλα νομοθετήματα μας 
εκάνατε και μαθήματα για περιβαλλοντικά θέματα. 

 Όσο για τον Ακάμα, δεν είναι ψήφισμα υπέρ του περιβάλλοντος, κύριε Λουκαΐδη, αυτό που θέλετε να 
περάσει και θα συζητηθεί απλά και κατεπείγον.  Είναι ένα ψήφισμα εναντίον της κυβέρνησης και καλά κάνετε, τη 
δουλειά σας κάνετε, αλλά μη λέτε ότι υπηρετείτε το περιβάλλον με αυτό το ψήφισμα, γιατί και εμείς για τον Ακάμα 
είμαστε πάλι υπέρ της διαφάνειας, υπέρ του περιβάλλοντος, υπέρ της ισορροπίας.  Με αυτές τις βασικές αρχές 
θέλουμε, ναι, να δούμε πώς ολοκληρώνεται αυτό το σχέδιο. 

 Και ένα τελευταίο:  Αυτοί που λένε ότι θα κλείσουμε επιχειρήσεις σε μια μέρα, επειδή τα αυτοκίνητα γίνονται 
δεκατεσσάρων χρόνων, με λίγα λεφτά υπάρχουν πολλά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στις μάντρες σε όλη την 
Κύπρο αυθημερόν.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ.   

 Μάλιστα, κύριε Τορναρίτη. 

 Κύριε Μυριάνθους, δευτερολογήσατε.  Δεν υπάρχει διαδικασία. 

 Ελάτε, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Θα έλεγα στον κ. Λουκαΐδη ίσως εκ παραδρομής… 

 Κύριε Κυπριανού, ακούγαμε τον κ. Λουκαΐδη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα το χειριστώ εγώ, κύριε Τορναρίτη, ευχαριστώ.  Ένα λεπτό, κύριε Τορναρίτη. 

 Ναι, κύριε Κυπριανού. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Θέτω θέμα διαδικασίας, κυρία Πρόεδρε, γιατί ειλικρινά ταλαιπωρούμαστε άσκοπα κατά την άποψή μου.  
Είχαμε πρωτολογίες, είχαμε δευτερολογίες.  Θυμήθηκε μετά ο κ. Τορναρίτης… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, τζιαι ο κ. Λουκαΐδης στη δευτερολογία εμίλησεν, οπόταν οφείλω να είμαι δίκαιη και με τον ίδιο τρόπο 
να δώσω και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΣΥ. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Έχω την εντύπωση, κυρία Πρόεδρε, για να μην ταλαιπωρούμε τη διαδικασία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, την ώρα της δευτερολογίας προλόγισε, αλλά, επειδή είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βεβαίως 
δικαιούται. 
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ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Ναι, αλλά εγώ επαναλαμβάνω και επιμένω: Εάν θέλουμε να μην ταλαιπωρούμαστε, να τηρήσουμε 
αυστηρά τη διαδικασία, να μην παραβιάζουμε τις διαδικασίες τζιαι θα σας αναφέρω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχετε δίκαιο… 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Χαίρομαι για αυτό που λέει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μην τον διακόψετε όμως! 

 Ολοκληρώσατε, κύριε Κυπριανού. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Χαίρομαι πολύ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Τορναρίτη, περιμένετε να ολοκληρώσει. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Νόμισα ότι ετέλειωσεν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Κυπριανού, παρακαλώ. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Συνεχίστε, παρακαλώ. 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Θα επαναφέρω την άποψη.  Ξέρω ότι υπάρχουν δύο δέσμες θεμάτων που είναι μεγάλες, το θέμα της 
δικαιοσύνης και το θέμα του πλαφόν και του ΦΠΑ.  Να ακολουθήσουμε τη συζήτηση για τούτα τα δύο θέματα με 
βάση τη συμφωνία που εκάμετε το πρωί και τα υπόλοιπα η παράκλησή μου να τα περιορίσουμε.  Είναι θέματα 
εύκολα.  Χάνουμε ολόκληρες μέρες, ώρες ολόκληρες, επαναλαμβάνοντας τα ίδια και τα ίδια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η έκκληση εξακολουθεί να είναι η ίδια.  Συμφωνούμε απόλυτα.  

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Και μια παράκληση προς εσάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Έχετε το δικαίωμα ως Πρόεδρος του σώματος, όταν διαπιστώσετε ότι εξαντλήθηκε η συζήτηση, να την 
τερματίσετε.  Ασκήστε το δικαίωμά σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κυπριανού, οφείλω όμως να είμαι ταυτόχρονα και δίκαιη και θα προσπαθήσω να το 
πράξω. 

 Ελάτε, κύριε Τορναρίτη, σύντομα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά από την καρδιά μου τον κ. Κυπριανού, γιατί και εγώ θέμα διαδικασίας 
θα έθετα και θα έλεγα ότι η ολομέλεια του σώματος, πλην του ΑΚΕΛ, προσέξτε, δεν καταψήφισε το όποιο 
ψήφισμα για τον Ακάμα, απλώς καταψήφισε το αίτημα του ΑΚΕΛ, προσέξτε, το οποίο ΑΚΕΛ μάς έστειλε ένα 
ψήφισμα μαζί με τους Οικολόγους σήμερα και ανέμεναν να παραβιάσουμε τις διαδικασίες τις οποίες επικαλείται 
πολύ σωστά ο τέως γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, ότι πρέπει να σεβόμαστε και πρέπει να σεβόμαστε και να 
ψηφίσουμε το ψήφισμα και διερωτώμαι πραγματικά και είμαι σίγουρος, αγαπητοί συνάδελφοι, με τη σωρεία των 
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ψηφισμάτων που ψηφίζει τούτο το κοινοβούλιο κάθε μήνα, και είναι το μόνο στην Ευρώπη, αν το ερευνήσετε 
τούτο, που κάμνει τούτη ακριβώς τη διαδικασία σε επίπεδο τυπογραφείου... 

 Κύριε, δε σας ειρωνεύτηκα, κύριε Κυπριανού, παρ’ όλο που θα μπορούσα.  Δεν το έκαμα από σεβασμό.  
Μην ειρωνεύεστε, παρακαλώ! 

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Είναι άλλο που λέω, κύριε Τορναρίτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Περιμένετε να τελειώσει, κύριε Κυπριανού.  Σας παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο.  Θα διακόψω, αφού 
κάνετε έκκληση στο δικαίωμά μου ως Προέδρου, θα διακόψω τη συζήτηση! 

 Ολοκληρώστε, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι έχουμε απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και το αποδεικνύουμε 
καθημερινά και βεβαίως η προστασία του περιβάλλοντος δεν εξαντλείται με τα ψηφίσματα που καταθέτει το 
ΑΚΕΛ το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν κλείσει η Βουλή, αλλά με τα ψηφίσματα και τους νόμους που ψηφίζουν 
κάποιοι, για να αφήσουν να κυκλοφορούν στους δρόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας γερασμένα αυτοκίνητα, 
θέτοντας σε κίνδυνο ζωές πολιτών.  Τελεία και παύλα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου της κατεπείγουσας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, είκοσι εναντίον και μία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται.   

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτύπα τη σφύρα.) 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, είκοσι εναντίον και μία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο.   

 Προχωράμε τώρα στα θέματα με αριθμούς 8, 9 και 10, που έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο 
περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022», «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022» και «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 8 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, 
ώστε για περίοδο έξι μηνών:  

1. η παράδοση τροφίμων και φαρμάκων να υπαχθεί στον μηδενικό συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ),  

2. η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι υπηρεσίες εστιατορίων και άλλες υπηρεσίες επισιτισμού 
να υπαχθούν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5%, 

3. να επιβληθεί μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ για το μέρος των τελικών λογαριασμών κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά στο κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 9 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, 
ώστε να μην επιβάλλεται ΦΠΑ επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο βαρύνονται τα πετρελαιοειδή 
μέχρι το τέλος του έτους 2022. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 10 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, 
ώστε η αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων που είναι ενσωματωμένη στους τελικούς λογαριασμούς 
ηλεκτρικού ρεύματος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και στην οποία περιλαμβάνονται το ποσοστό του 
κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το κόστος αγοράς καυσίμων και το κόστος 
της διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων, να υπόκειται προσωρινά, μέχρι το τέλος του έτους 2022, στον 
μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου 
του επισυνημμένου παραρτήματος 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς 

 Χρύσης Παντελίδης Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χάρης Γεωργιάδης Σωτήρης Ιωάννου 

 Ονούφριος Κουλλά Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου  Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού  Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τις προτάσεις νόμου του 
επισυνημμένου παραρτήματος σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου και στις 6, 20 
και 27 Ιουνίου  2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός 
Οικονομικών, εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας και του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου 
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Οικονομικών, καθώς και της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας.  Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας 
Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.   

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των προτάσεων νόμου παρευρέθηκε επίσης το μη μέλος της 
επιτροπής και εισηγητής της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου κ. Στέφανος Στεφάνου. 

 Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Αλέκο Τρυφωνίδη και Μιχάλη 
Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, είναι η τροποποίηση 
του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε για περίοδο έξι μηνών:  

1. η παράδοση τροφίμων και φαρμάκων να υπαχθεί στον μηδενικό συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) και  

2. η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι υπηρεσίες εστιατορίων και άλλες υπηρεσίες επισιτισμού 
να υπαχθούν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5%. 

 Περαιτέρω, σκοπείται όπως για το μέρος των τελικών λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
που αφορά στο κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου επιβάλλεται μηδενικός 
συντελεστής ΦΠΑ. 

 Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Στέφανο Στεφάνου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας Νόμου, ώστε να μην επιβάλλεται ΦΠΑ επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο βαρύνονται τα 
πετρελαιοειδή μέχρι το τέλος του έτους 2022. 

 Σκοπός της τρίτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι 
η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων 
που είναι ενσωματωμένη στους τελικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 
(ΑΗΚ) και στην οποία περιλαμβάνονται το ποσοστό του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, το κόστος αγοράς καυσίμων και το κόστος της διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων, να υπόκειται 
προσωρινά, μέχρι το τέλος του έτους 2022, στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.  

 Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο εκ των εισηγητών της πρώτης πρότασης νόμου κ. Αλέκος Τρυφωνίδης, οι  
ρυθμίσεις που προτείνονται αναμένεται να συμβάλουν στη συγκράτηση των τιμών και στη στήριξη των 
νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.    

 Σύμφωνα με τον εισηγητή της δεύτερης πρότασης νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για 
σκοπούς μείωσης της έκθεσης των καταναλωτών στις ευμετάβλητες ενεργειακές τιμές και συμβαδίζει με τις 
κατευθύνσεις της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξήχθη στις 24 και 25 Μαρτίου 2022, στα 
συμπεράσματα της οποίας τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν μέτρα για την περαιτέρω ανακούφιση των 
ευάλωτων καταναλωτών και για τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. 
Επιπροσθέτως, η προτεινόμενη τροποποίηση αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην 
κοινωνία και την οικονομία από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών και στην παροχή ουσιαστικής στήριξης στους 
καταναλωτές, για να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος των πετρελαιοειδών.  

 Σύμφωνα με την εκ των εισηγητών της τρίτης πρότασης νόμου κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων στις τιμές των 
καυσίμων και των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
κόστους κατανάλωσης ηλεκτρισμού στους τελικούς λογαριασμούς της ΑΗΚ. Δήλωσε επίσης ότι οι προτεινόμενες 
ρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλουν στον περιορισμό των χρεώσεων που βαρύνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας και στην ανακούφιση των καταναλωτών. 

 Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε τη διαφωνία του ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, δηλώνοντας 
ότι αυτές αντίκεινται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και ειδικότερα στις πρόνοιες της ευρωπαϊκής Οδηγίας που 
προβλέπει για το κοινό σύστημα ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  

 Ο ίδιος αξιωματούχος αναλύοντας περαιτέρω τις θέσεις του δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η παραχώρηση φορολογικών εκπτώσεων, μέσω των προτεινόμενων ρυθμίσεων, αναμένεται να 
διατηρήσει τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία περαιτέρω πληθωριστικών 
πιέσεων, την επιβάρυνση της κυπριακής οικονομίας και την ανάγκη λήψης μέτρων από το κράτος για 
στήριξη των καταναλωτών συνεπεία του πληθωρισμού. 

2. Η λήψη μη στοχευμένων και οριζόντιων μέτρων για μείωση του επιβαλλόμενου ΦΠΑ, όπως προβλέπεται 
από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, δεν επιφέρει μείωση στις τιμές των προϊόντων, αλλά ενθαρρύνει την 
αισχροκέρδεια από τις επιχειρήσεις. 

3. Η πρόθεση για άσκηση κοινωνικής πολιτικής δεν εξυπηρετείται μέσω των προτεινόμενων ρυθμίσεων, 
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καθότι αναμένεται να επωφεληθούν κυρίως οι επιχειρήσεις αντί οι καταναλωτές με χαμηλά οικονομικά 
εισοδήματα. 

4. Η μείωση της φορολογίας επί της ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τη συγκράτηση του κόστους 
κατανάλωσής της, αποτελεί αντικίνητρο στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας και στην πράσινη 
μετάβαση.  Το υψηλό κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται στην εξάρτηση της ΑΗΚ από 
την κατανάλωση μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι στον επιβαλλόμενο ΦΠΑ και φόρο 
κατανάλωσης.     

5. Το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος από τις προτάσεις νόμου ανέρχεται στα €140 εκατομ. για εξάμηνη 
περίοδο εφαρμογής.  Ενδεχόμενη προώθησή τους θα δημιουργήσει αλυσιδωτές οικονομικές επιπτώσεις, 
καθότι αναμένεται να επηρεάσουν τη μακροοικονομική σταθερότητα και τη ρευστότητα του κράτους, με 
αρνητικές συνέπειες στα δημόσια οικονομικά, τα οποία είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένα λόγω των 
έκτακτων μέτρων στήριξης της οικονομίας συνεπεία των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και 
του πολέμου στην Ουκρανία.    

6. Η κυβέρνηση προωθεί μέτρα, στο πλαίσιο των οικονομικών της δυνατοτήτων, με στόχο τον περιορισμό 
των επιπτώσεων από τις αυξήσεις των τιμών, τα οποία κρίνονται πιο στοχευμένα και αποτελεσματικά και 
αφορούν μεταξύ άλλων στη στήριξη των συνταξιούχων, των νοικοκυριών με εξαρτώμενα άτομα, των 
ληπτών ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και των ατόμων με αναπηρία, καθώς και τη στήριξη της 
γεωργοκτηνοτροφίας. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης των προτάσεων νόμου την επιτροπή απασχόλησε σωρεία ζητημάτων, που 
αφορούν μεταξύ άλλων στις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
και άλλων αγαθών, στην ανάγκη στήριξης των καταναλωτών συνεπεία των πληθωριστικών πιέσεων, στην 
εξασφάλιση εξαίρεσης προς όφελος της Δημοκρατίας από τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον ΦΠΑ 
και στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ, τα οποία συζητήθηκαν εκτενώς.  

 Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση στοιχείων που αφορούν μεταξύ άλλων στο δημοσιονομικό 
κόστος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, στα έσοδα από την επιβολή ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί 
των καυσίμων, στις δαπάνες των νοικοκυριών για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, στην αγορά δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου από την ΑΗΚ, στην τιμή των καυσίμων στην Κύπρο σε σχέση με τον μέσο 
όρο στην ΕΕ, στα μέτρα που έλαβαν κράτη μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις αυξήσεις 
των τιμών των ενεργειακών προϊόντων, καθώς και στα κέρδη των εταιρειών πετρελαιοειδών, στοιχεία τα οποία 
κατατέθηκαν με σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με σχετική επιστολή της Υπηρεσίας 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αμφότερες ημερομηνίας 3 
Ιουνίου 2022. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια 
του σώματος.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

2. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. 

3.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής: 

 Βλέπω τον... 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τι είπατε; 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επί της διαδικασίας, ναι. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 
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 Κυρία Πρόεδρε, επειδή υπάρχει πρόταση από εμάς με τέσσερις-πέντε πτυχές, πρόταση από το ΑΚΕΛ και 
το Δημοκρατικό Κόμμα...  Η πρόταση η δικιά μας, όσον αφορά τον ΦΠΑ στους ρύπους, συνταυτίζεται με την 
πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος.  Η διαφορά είναι ότι εμάς πήγαινε για μόνιμη κατάργηση, του 
Δημοκρατικού Κόμματος για εξάμηνο.  Αποσύρομε τη δική μας, συνολικά, την πρόταση και μένει η πρόταση του 
Δημοκρατικού Κόμματος, η οποία θα είναι κοινή πρόταση Δημοκρατικού Κόμματος και Δημοκρατικής 
Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Άρα, αποσύρετε τη δική σας πρόταση, κύριε Τρυφωνίδη.   

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ναι, για έξι μήνες, ναι, και μένει και η άλλη πρόταση του ΑΚΕΛ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τη διαφοροποίηση όπως την έχετε επεξηγήσει.   

 Ωραία.  Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρυφωνίδη.   

 Ναι, κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Συνεισηγητές πλέον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συνεισηγητές πλέον.  Ωραία. 

 Επί θέματος αρχής, επειδή θα είναι κοινή η συζήτηση, ποιοι, ποιες θέλουν να τοποθετηθούν; 

 Κανείς!   

 Πάρα πολύ ωραία, πάμε στην ψήφιση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εκείνη του ΑΚΕΛ είναι διαφορετική. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Στέφανο Στεφάνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Στεφάνου, επί της ουσίας;  

 Κύριε Στεφάνου, σας ακούμε.  Δεν υπάρχει άλλος ομιλητής. 

 Η κ. Ιερωνυμίδου να μας βοηθήσει όμως.  Ποια θα μπει πρώτη από τις δύο; 

 Ναι, ελάτε, κύριε Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Ήθελα να πω δυο-τρία πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τα οποία έχουν συζητηθεί κατά κόρον.  
Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι η πρόταση του ΑKΕΛ για τον τερματισμό της διπλής φορολογίας, δηλαδή 
τον τερματισμό του ΦΠΑ πάνω στον φόρο κατανάλωσης, είναι ένα προσωρινό μέτρο, είναι μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου του 2022, μέχρι το τέλος του χρόνου.  Το δημοσιονομικό κόστος είναι περίπου €35 εκατομ. €40 
εκατομ.  Πρέπει να πω ότι εμείς προβληματιστήκαμε πάρα πολύ γι’ αυτή την πρόταση, γιατί αναγνωρίζουμε ότι 
η αντιμετώπιση του ράλι αύξησης των τιμών και της ακρίβιας χρειάζεται μια συνολική, ολοκληρωμένη, πολιτική -
δε θέλαμε να μπούμε στη λογική των αποσπασματικών μέτρων- αλλά λυπούμαι να πω ότι δεν ήβραμεν αυτή την 
ανταπόκριση από μέρους της κυβέρνησης να κάμουμε μια συνολική συζήτηση.   

 Δεύτερον, ειδικά για τα καύσιμα, όπως και για τον ηλεκτρισμό, επειδή η δική μας η πρόταση έχει να κάνει 
με τα καύσιμα, θέλω να πω ότι είναι για όλες τις χώρες ένα κρίσιμο θέμα, για την Κύπρο δε είναι ακόμα πιο 
κρίσιμο, διότι, εάν πκιάμεν και τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δούμε ότι τα κυπριακά νοικοκυριά στον 
προϋπολογισμό τους έχουν πιο υψηλό μέσο όρο για δαπάνες για καύσιμα από ό,τι υπάρχει στην Ευρώπη για 
πολλούς και διάφορους λόγους, πόσιει να κάμει τζιαι με τις δημόσιες συγκοινωνίες, με τις διάφορες ιδιομορφίες 
που υπάρχουν στην κοινωνία, που υποχρεώνουν στην ουσία την κάθε οικογένεια νάσιει τουλάχιστον δύο 
αυτοκίνητα.  Και επειδή πραγματικά έχουν απογειωθεί οι τιμές εις τα καύσιμα, γι’ αυτό και εμείς ήρθαμε με αυτή 
την πρόταση. 

 Θα πρέπει βέβαια να πω ότι δε συμμεριζόμαστε αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι προκαλούμε ένα τέτοιο 
δημοσιονομικό κόστος, που αφαιρούμε τη δυνατότητα από την κυβέρνηση να κάμει την όποια πολιτική.  Και ο 
λόγος είναι απλός:  Λόγω των αυξημένων τιμών, το κράτος έχει αυξημένα έσοδα.  Χαρακτηριστικά, η Στατιστική 
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Υπηρεσία λέει ότι στο τετράμηνο Γενάρη-Μάη, σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, έχει αύξηση εσόδων το 
κράτος €170 εκατομ. από τον ΦΠΑ, 20,5% αύξηση, και συνολικά υπάρχει αύξηση εσόδων από άμεσους και 
έμμεσους φόρους €613 εκατομ.  Η δε κυβέρνηση, βλέποντας τα αυξημένα έσοδα, έχει αναθεωρήσει τις 
προβλέψεις της προς τα πάνω κατά €1 δις.  Επομένως, υπάρχουν οι δυνατότητες να λάβουμε αυτό το 
προσωρινό μέτρο. 

 Το τρίτο που θέλω να πω είναι αναφορικά με τη συζήτηση που γίνεται για στοχευμένα ή οριζόντια μέτρα.   
Και εμείς προτιμούμε πάντοτε τα στοχευμένα μέτρα, γιατί όντως πρέπει να ξεκινούμε από τα κάτω διαζώματα 
της κοινωνίας και να πηγαίνουμε προς τα πάνω.  Την ίδια ώρα όμως θέλω να πω ότι είναι τέτοια η κατάσταση 
στην κοινωνία, που δεν μπορούμε μόνο να περιοριστούμε στα στοχευμένα μέτρα.  Πρέπει να πάμε σε έναν 
συνδυασμό στοχευμένων και οριζόντιων μέτρων.  Αυτό γίνεται και στην Ευρώπη σήμερα.  Και στην Ευρώπη ήδη 
συγκεκριμένα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει πέρα από τα στοχευμένα μέτρα και οριζόντια.  Και ειδικά σε αυτό το 
μέτρο που έχει να κάνει με τα καύσιμα, αλλά και με τον ηλεκτρισμό νομίζω ότι δικαιολογείται, ως ένα προσωρινό 
μέτρο, να πάρουμε αυτή την απόφαση.   

 Θέλω να πω ως κατακλείδα και το εξής:  Έγινε πολλή συζήτηση και λέχθηκε και προηγουμένως ότι οι 
συγκεκριμένες προτάσεις αντίκεινται σε ευρωπαϊκές Οδηγίες και ειδικά τα ζητήματα που αφορούν τον ΦΠΑ.  
Θέλω να σας πω ότι ρωτήσαμε τα αρμόδια υπουργεία στις επιτροπές που κάναμε σχετικές συζητήσεις, τόσο 
στην επιτροπή Οικονομικών όσο και στην επιτροπή Εμπορίου.  Αυτό που μας ελέχθη από μέρους των 
υπουργείων είναι ότι δεν έχουν απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, για 
να ζητήσουν εξαιρέσεις σε μια σειρά από ζητήματα.  Αυτό μας ελέχθη!  Και είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση 
που, όταν σε προηγούμενες συνεδρίες της ολομέλειας της Βουλής ήρθαμε ως κόμματα της αντιπολίτευσης και 
ζητήσαμε μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό -και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η πλειοψηφία της Βουλής 
υπερψήφισε μια τέτοια πρόταση και την ανάφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εις το Ανώτατο και ακόμα 
περιμένουμε την απάντηση- η κυβέρνηση, που έλεγε ότι αυτό το μέτρο αντίκειται στις ευρωπαϊκές Οδηγίες, κάτω 
από την πίεση που βάλαμε ως κόμματα της αντιπολίτευσης, επήεν εις την Ευρωπαϊκή Ένωση τζιαι έπκιαεν 
εξαίρεση. 

 Άρα, το μήνυμα σε μας είναι ότι, σε μια περίοδο που και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση προβληματίζεται 
σοβαρά σε σχέση με την ακρίβια, το πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία, στην οικονομία και στις επιχειρήσεις, 
ναι, και εμείς μπορούμε με ένα σκεπτικό, με μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, να ζητήσουμε εξαιρέσεις από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση για συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την κοινωνία, την 
οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο στην οποία 
βρισκόμαστε. 

 Θέλω να πω ότι το ΑΚΕΛ θα στηρίξει και την κοινή, τελικά, πρόταση, όπως έχει γίνει, του ΔΗΚΟ και της 
ΔΗΠΑ και ασφαλώς αναμένουμε ότι η δική μας η πρόταση σήμερα θα τύχει και της έγκρισης από την πλειοψηφία 
της Βουλής, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά και την οικονομία. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Στεφάνου. 

 Κυρία Ορφανίδου. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Καταρχάς να πούμε αυτό που όλοι γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε, ότι αυτό που βιώνουμε αυτό τον καιρό 
είναι μια εισαγόμενη κρίση ακρίβιας, πληθωρισμού, η οποία αντιμετωπίζεται από όλη την ανθρωπότητα, η οποία 
κρίση έχει αυξήσει σε τεράστιο βαθμό τον πληθωρισμό σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και όχι μόνο.  Συνεπώς, δεν 
υπάρχει αυτό το μαγικό ραβδί που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε, για να εξαλείψουμε τον 
πληθωρισμό, την ακρίβια, με μία μονοκονδυλιά.  Γι’ αυτό ακριβώς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και αυτό 
που κάνει η κάθε ευρωπαϊκή χώρα είναι να προσπαθούμε να προωθούμε μέτρα ανακουφιστικά, για να 
μειώνουμε ακριβώς αυτή τη μεγάλη επίπτωση, τη δυσμενή επίπτωση, πάνω στους πολίτες, αλλά και κυριότερα 
πάνω σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη.  Αυτοί που πραγματικά επηρεάζονται στον μέγιστο βαθμό, 
παρ’ όλο που όλοι επηρεαζόμαστε, να μπορέσουν να τύχουν καλύτερης διαχείρισης και αντιμετώπισης από την 
ίδια την πολιτεία. 

 Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο η κυβέρνηση προώθησε δύο δέσμες μέτρων.  Η μία, η πρώτη δέσμη μέτρων, 
αφορούσε €193 εκατομ. ευρώ και αφορούσε κυριότερα οριζόντια μέτρα, που πιάνουν και τη μεσαία τάξη, πιάνουν 
σχεδόν όλους μας, και αφορούσε και τη μείωση του ΦΠΑ για τους ευάλωτους στο 5% και για την οικιακή χρήση 
στο 9%, αφορούσε και μείωση του φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο -φανταστείτε πού θα ήταν οι 
τιμές σήμερα, αν δεν είχαμε καν και αυτή τη μείωση στον φόρο κατανάλωσης- αφορούσε και την ΑΤΑ, που 
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εφαρμόζεται έστω και κατά 50%, την οποία είχαμε επαναφέρει, αφορούσε πάρα πολλά άλλα θέματα.   

 Έπειτα, προχωρήσαμε στη στόχευση την κοινωνική, όπως θα έπρεπε να κάναμε και εξαρχής, για να 
στηρίξουμε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, τους λήπτες είτε του δημοσίου βοηθήματος είτε του ΕΕΕ 
κτλ. και άλλα μέτρα που αφορούσαν και την προώθηση των ΑΠΕ και τα φωτοβολταϊκά, ακριβώς για να 
διευκολύνουμε τους πολίτες σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.   

 Έχουμε όμως δύο παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, όταν διαχειριζόμαστε αυτά τα 
θέματα, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη εποχή, που ξέρουμε ότι η αβεβαιότητα είναι αυτό που χαρακτηρίζει την 
παγκόσμια κατάσταση και ιδιαίτερα με τη συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία.  Δύο είναι οι παράγοντες που 
λαμβάνουμε υπόψη.   Ο πρώτος είναι ότι δεν είναι ανεξάντλητα τα δημόσια οικονομικά μας.  Όλοι έχουμε 
υποφέρει από τις συνέπειες του τι περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια.  Γι’ αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε 
συνετοί και ορθολογιστικοί στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε έστω και αυτά τα αυξημένα έσοδα, που πολύ σωστά 
ανάφερε ο κ. Στεφάνου, γιατί δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτός ο πόλεμος.  Και, όπως λένε ειδικοί αναλυτές 
και όχι εμείς, τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα όσο πλησιάζουμε στο φθινόπωρο.  Και, επειδή θα 
δυσκολευόμαστε ακόμα περισσότερο, πρέπει αυτή η διαχείριση να γίνεται ακόμα πιο συνετή και να είναι ακόμη 
πιο στοχευμένη προς τα κοινωνικά μέτρα.    

 Ο δεύτερος πυλώνας που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη -το έχουν πει και οι συνάδελφοι του ΑΚΕΛ σε 
προηγούμενες νομοθεσίες που έπρεπε να περάσουμε- είναι να σεβόμαστε ακριβώς αυτό το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο.  Και αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο μάς το είχαν αναλύσει ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών οι 
αρμόδιοι που διαχειρίζονται αυτά τα θέματα λέγοντας ότι ο ΦΠΑ είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο και ακριβώς 
πρέπει να δούμε πότε επιβάλλεται.  Μας έχουν αναφέρει ότι η Οδηγία που εφαρμόζει τον ΦΠΑ λέει ότι πρέπει 
να επιβάλλεται ο ΦΠΑ πάνω στις υπόλοιπες επιβαρύνσεις.  Γι’ αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να 
δεχθούμε αυτές τις προτάσεις νόμου, οι οποίες, με βάση την ανάλυση των ειδικών που χειρίζονται τα μέτρα, αυτά 
τα συγκεκριμένα μέτρα, και τα αναλύουν, μας λένε ότι αντιβαίνουν στο κοινοτικό κεκτημένο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Θα ολοκληρώσω με το εξής:  Αντιλαμβανόμαστε ότι οι συμπολίτες μας περνούν πάρα πολύ δύσκολα και 
όλοι μας εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα βιώνουμε τις δυσκολίες.   Και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να ξέρουμε ότι 
τα οικονομικά που έχουμε στη διάθεσή μας, που θα πρέπει να στοχευτούν εκεί που πρέπει να στοχευτούν, 
πρέπει να τα διαχειριζόμαστε συνετά.  Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο εμείς, ως Δημοκρατικός Συναγερμός, επειδή 
θεωρούμε ότι θα παρθούν και άλλα μέτρα από την κυβέρνηση, που επεξεργάζεται μια τρίτη δέσμη μέτρων, θα 
καταψηφίσουμε αυτές τις προτάσεις, που δε συμβάλλουν εποικοδομητικά ούτε στην εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου, αλλά ούτε και οδηγούν εκεί που θα θέλαμε εμείς να οδηγήσουν.  Και θα προχωρήσουμε στην 
καταψήφισή τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Η κ. Ερωτοκρίτου. 

 Ναι, πείτε ποιοι άλλοι.  Η κ. Ερωτοκρίτου, ο κ. Τρυφωνίδης...  Ένα λεπτό, γιατί τωρά...  Στην αρχή ήταν 
μόνο ο κ. Στεφάνου και μετά βρέθηκαν κι οι υπόλοιποι. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου.  Ένας από κάθε κόμμα.  Η κ. Ερωτοκρίτου, ο κ. Τρυφωνίδης... Ένα λεπτό να 
σημειώνω, γιατί κι εγώ δύσκολα περνάω εδώ.  Ο κ. Θεοπέμπτου, ο κ. Κουλλά.  Αυτοί;  Ευχαριστώ πολύ. 

 Κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, να διευκρινίσουμε μόνο ότι αντιλαμβάνομαι ότι οι τοποθετήσεις μας περιλαμβάνουν τα 
θέματα 9 και 10, είναι κοινή, είναι μία τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα, ναι, αλλά θα ψηφιστούν ξεχωριστά. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Θα ψηφιστούν ξεχωριστά, αλλά τοποθετούμαστε και για τα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 



2611 

 Εμείς, κυρία Πρόεδρε, θα υπερψηφίσουμε και την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ και την κοινή πρόταση του 
Δημοκρατικού Κόμματος με τη Δημοκρατική Παράταξη. 

 Είναι γεγονός ότι ανά το παγκόσμιο, αλλά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, περνούμε μία πολύ μεγάλη 
και απρόσμενη οικονομική κρίση και ότι τα νοικοκυριά και ο κόσμος καλείται να επωμιστεί ένα τεράστιο 
οικονομικό βάρος που δεν το είχε προηγουμένως. 

 Κατά τη δική μας κρίση και άποψη, όπως και στο παρελθόν εκάμναμε, το Δημοκρατικό Κόμμα μαζί με τη 
Δημοκρατική Παράταξη έχουμε υποβάλει μία πρόταση η οποία δεν ακούγεται απλώς ωραία στα αφτιά του 
κόσμου.  Είναι μία πρόταση κοστολογημένη, είναι μία πρόταση που είναι εφικτή και είναι μία πρόταση μέσα στα 
δημοσιονομικά περιθώρια αυτού του κράτους.  Και επειδή άκουα προηγουμένως, δε θα πω αυτά που είχα υπόψη 
μου να πω.  Άκουσα με πολλή προσοχή προηγουμένως την αγαπητή τη Σάβια την Ορφανίδου, η οποία μας 
ανέφερε πόσο πρέπει να προσέχουμε τα δημόσια οικονομικά και να παραμένουμε μέσα σε αυτά τα εφικτά.  
Παρένθεση, το Δημοκρατικό Κόμμα κι αν ξέρει πόσο πρέπει να προσέχουμε τα δημόσια οικονομικά!  Και 
διερωτώμαι πραγματικά, αυτή η κυβέρνηση ιεραρχεί τη δυσκολία και τη δυσπραγία του κυπριακού λαού στη 
σωστή της θέση;  Θεωρεί αυτή η κυβέρνηση ότι είναι προτεραιότητα να βοηθήσουμε τον κόσμο να ανταπεξέλθει 
με το αυξημένο κόστος ενέργειας;  Γιατί, κατά τη δική μας άποψη, όταν αυτή η κυβέρνηση ιεραρχεί την αγορά 
πολυτελών κτιρίων για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών στα €21 εκατομ. και €22 εκατομ., κατά την άποψή μας, τα 
€44 εκατομ. που εμείς κοστολογούμε την πρότασή μας, για να βοηθήσουμε τον κόσμο, είναι απολύτως εφικτά 
και μέσα στα πλαίσια που μπορεί αυτό το κράτος να αντέξει.  Λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Να υπενθυμίσω ότι η πρόταση νόμου του Δημοκρατικού Κόμματος και του ΑΚΕΛ και άλλων κομμάτων, 
για να μειώσουμε το ΦΠΑ στο ρεύμα από 19% σε 9%, μόλις κατατέθηκε, μόλις συζητήθηκε για πρώτη φορά στην 
επιτροπή Οικονομικών ήταν ωσάν να είχαμε προσγειωθεί στον Άρη!  Είχαμε κατακεραυνωθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών και εν ολίγοις μας είπαν ότι ήμασταν σχεδόν ανεύθυνοι, μην σας πω ότι δεν εκαταλαβαίναμεν και 
πώς εδούλευε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ΦΠΑ κατά τους ιθύνοντες!  Μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες, συνεπεία 
της πίεσης του νομοθετικού σώματος και της επιτροπής Οικονομικών, μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες ως διά 
μαγείας ήρθε η σύμφωνη γνώμη από την επιτροπή ΦΠΑ στις Βρυξέλλες!  Όταν υπάρχει η θέληση, υπάρχει ο 
τρόπος.  Και να είναι ειλικρινείς οι κυβερνώντες.  Εάν δεν ιεραρχούν την υποβοήθηση του κόσμου να αντέξει το 
αυξημένο κόστος της ενέργειας ως προτεραιότητά τους, τότε ο τρόπος δε θα βρεθεί.  Εάν όμως ιεραρχήσουν ως 
απόλυτη προτεραιότητα να βοηθήσουμε τον καημένο τον Κύπριο ο οποίος μαζεύει τα σεντ του, για να πάει με 
το αυτοκίνητό του στη δουλειά του ή για να ανάψει το air condition μέσα σε σαράντα βαθμούς που έχουμε τις 
τελευταίες ημέρες, τότε, αν έχει τη θέληση η κυβέρνηση, μπορεί να το κάμει.  Εμείς ως αντιπολίτευση, υπεύθυνη 
αντιπολίτευση, ιεραρχούμε ως προτεραιότητά μας να βοηθήσουμε τον κόσμο αυτή τη δύσκολη στιγμή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Θεοπέμπτου.  Στα τρία λεπτά, σας παρακαλώ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Δεν μπορούσα να κάθομαι να ακούω τες συζητήσεις τζιαι τες διαφωνίες με τέτοιο μέτρο.  Όταν εφτάσαμεν 
σε σημείο να πκερώννουμεν εκατόν τζιαι δκιακόσια εκατομμύρια ρύπους της ΑΗΚ τζιαι δεν εκάμναν τίποτε τα 
τελευταία δέκα χρόνια!  Τίποτε εν εκάμναν!  Εβλέπαν το ένα εκατομμύριο επολλύνισκεν, εγίνηκε δεκαεννιά 
εκατομμύρια, εγίνηκεν εκατόν, εγίνηκε δκιακόσια, εν κάμνουν τίποτε!  Ξέρετε γιατί εν κάμνουν τίποτε;  Επειδή 
εισπράττουν!  Τζιαι πα’ στο ΦΠΑ τζιαι πκιάννουν τζιαι ποσοστό των ρύπων!  Βλέπουμε στα καύσιμα να αυξάνεται 
η τιμή.  Ξέρετε ότι αποτύχαν το στόχο τους στες μεταφορές και του χρόνου υποσχεθήκαν μας ότι εννά φέρουν 
επιπλέον φορολογία πας στα καύσιμα;  Ξέρετε ότι, όταν μιλούμε για καύσιμα, έννεν μόνο τα αυτοκίνητα που 
αναγκαζούμαστε να αγοράσουμε, να συντηρούμε τζιαι να αγοράζουμε τζιαι πεζίνα, επειδή δεν έσιει δημόσιες 
συγκοινωνίες, αλλά τον σιειμώνα εννά μεν κρατεί ο κόσμος να βάλει θέρμανση τζι εννά κατακόφκουν δεντρά 
όπως εκάμναν ως τωρά; 

 Τούτα τα πράματα συμβαίνουν!  Είμαστε στην Κύπρο!  Ο κόσμος έσιει πρόβλημα!  Δε γίνεται να 
προσποιούμαστε ότι όλα παν καλά!  Έχουμε τεράστιο πρόβλημα και σε λίγες ημέρες θα μας βάλουν ακόμα 22% 
αύξηση πάνω στον ηλεκτρισμό τζιαι δεν ξέρω ποιος κρατεί λεφτά, ποιος νομίζουν ότι κρατεί λεφτά, να πληρώνει 
τούντο κόστος!  Εφκάτε έξω στον κόσμο, μιλάτε να δείτε!  Έν’ τεράστιο το πρόβλημα!  Πραγματικά, τα θέματα 
της ενέργειας, τα καύσιμα και ο ηλεκτρισμός είναι από τα πιο σοβαρά θέματα και έπρεπε όλοι να κοιτάξουμε να 
βρούμε μια λύση.  Τζι όταν έρκεται τούτη η λύση, ναι, υποστηρίζουμεν την και θα υποστηρίξουμε και τα δύο και 
σας ευχαριστώ πάρα πολλά που την έσιετε βάλει τούτην την πρόταση. 
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Πολύ σύντομα. 

 Προτάσεις είμαστε αναγκασμένοι, κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, να καταθέτουμε, για να είμαστε 
συνεπείς με την εντολή του λαού. 

 Ε, δε γίνεται, φίλτατε Αβέρωφ και φίλοι του Δημοκρατικού Συναγερμού, όλες οι προτάσεις οι δικές μας να 
είναι λαϊκίστικες και οι προτάσεις που θα έρθουν από το υπουργείο να είναι σωστές.  Εγώ λέω ότι πολύ καλά 
εκάματε για τα €300 εκατομ. ως τώρα.  Πολύ καλά.  Όμως η ακρίβεια καλπάζει και οφείλουμε να πάρουμε και 
άλλα μέτρα.  Αρκετά από αυτά τα εισηγούμαστε και εμείς και άλλα κόμματα.  Ε, δεν μπορεί η μόνιμη απάντηση 
από το Υπουργείο Οικονομικών να είναι «όχι, τα δικά σας ας τα πετάξουμε, μόνο τα δικά μου».  Ανέπτυξε 
προηγουμένως η Χριστιάνα το θέμα του ΦΠΑ που το εβάλλαμε και μετά ήρθε το υπουργείο...  Την ώρα που 
χρειαζόμαστε βοήθεια και πλάτες, φίλοι μου, εμείς τις βάζουμε.  Και μόλις προηγουμένως, στην αρχή της 
ολομέλειας, βοηθήσαμε, για να μπορέσει το κράτος μας να αντλήσει τα πρώτα €85 εκατομ. και να υλοποιηθεί το 
Σχέδιο Ανθεκτικότητας.  Δε γίνεται οι προτάσεις μας να μη γίνονται αποδεκτές από το υπουργείο και να έχουμε 
αυτή την αντιμετώπιση.  Γι’ αυτό, εμείς θα σας καλέσουμε να τις ψηφίσετε, γιατί και εσείς ενδιαφέρεστε μαζί μας 
και να ψηφίσουμε κι άλλες του υπουργείου.  Πάντα στα δημοσιονομικά περιθώρια τα λελογισμένα και σήμερα 
ήταν λελογισμένες οι προτάσεις μας, αφαιρέσαμε, συμπτύξαμε, για να είναι λελογισμένες και να μην υπάρχουν 
οι κίνδυνοι που αναφέραμε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία. 

 Κύριε Κουλά, τελευταίος ομιλητής, τον χρόνο που συμφωνήσαμε. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Πρώτα απ’ όλα να πω το αυτονόητο:  Καμία κυβέρνηση και καμία παράταξη και κανένας πολιτικός δε 
θέλουν να είναι αυξημένες οι τιμές της ενέργειας.  Βλέπω τζιαι τον πλανητάρχη, τον κ. Biden, να δεινοπαθεί να 
προσπαθεί να μειώσει τες τιμές των καυσίμων τζιαι της ενέργειας, ακόμα και χώρες που προχώρησαν 
περισσότερο από εμάς τις ΑΠΕ, γιατί είχαν κάποιο ενεργειακό δυναμικό περισσότερο, και αυτές ακόμα 
δεινοπαθούν. 

 Η διπλή φορολογία ή όπως και να το λέει κάποιος... Το σίγουρο είναι ότι με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες για 
το ΦΠΑ χρειάζεται διαβούλευση εκ των προτέρων και αυτό που έγινε express από την κυβέρνηση ήταν 
διαβούλευση εκ των προτέρων, δεν ψηφίστηκε και μετά να πάμε να κάνουμε διαβούλευση.  Τουλάχιστον αυτό 
είναι δεδομένο ότι ισχύει. 

 Θέλω να πω ότι για μειώσεις φορολογιών εμείς είμαστε υπέρ.  Εκάμαμεν μειώσεις φορολογικές, 
καταργήσαμε φόρους, αλλά με ένα βιώσιμο σωστό τρόπο και μόνιμες μειώσεις φορολογιών ως τρόπος αύξησης 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.  Αλλά τώρα το ζητούμενο δεν είναι να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας μας.  Τώρα το ζητούμενο είναι να ανακουφίσουμε εκείνους που πρέπει από τις συνέπειες της 
ακρίβειας.  Είναι κάτι διαφορετικό και ακριβώς θα μπορούσα να πω ότι όλοι πλήττονται από την ακρίβεια, αλλά 
δεν έχουν όλοι την ίδια ανάγκη.  Αυτή τη στιγμή πιθανές μειώσεις φορολογιών να ευνοήσουν περισσότερο αυτούς 
που έχουν λιγότερη ανάγκη.  Άρα, επειδή ο στόχος είναι να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη 
και όχι να βελτιώσουμε, λέω, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, πρέπει να διοχετεύσουμε τους πόρους μας 
με πολύ μεγαλύτερη προσοχή.  Μαζί και με όλους τους άλλους κινδύνους που υπάρχουν, τις δυσκολίες που λέμε 
και την αβεβαιότητα που υπάρχει για το μέλλον. 

 Αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, ακόμα ένα σημείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως.  Σύντομα. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ: 

 Πιο στοχευμένα μέτρα πήραμε και γενικά μέτρα πήραμε.  Και θα χρειαστεί να πάρουμε κι άλλα κυριότερα 
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γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη.  Εγώ είμαι πολύ περισσότερο υπέρμαχος όμως των μόνιμων μέτρων.  Ναι, με 
αυτές τις εκατοντάδες εκατομμύρια μπορούμε, κύριε Θεοπέμπτου, να κάνουμε ένα άλμα στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.  Στα ευάλωτα νοικοκυριά δίνουμε χορηγία αυτή τη στιγμή €4.250, για να απαλλαγούν διά παντός και 
να έχουν 100% μείωση στο ρεύμα.  Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτά τα προγράμματα για εξοικονόμηση 
ενέργειας.  Ηλεκτρικές συσκευές να αντικατασταθούν από πάρα πολλά νοικοκυριά.  Με αυτά τα χρήματα 
μπορούμε να πετύχουμε μόνιμες βελτιώσεις, όχι για τρεις μήνες και για έξι μήνες, αλλά για είκοσι πέντε χρόνια 
και έτσι είναι που θα βοηθήσουμε πραγματικά τον κόσμο γιατί, κυρία Πρόεδρε, δε θα παραμείνουν τα καύσιμα 
και η ενέργεια υψηλά διεθνώς μόνο για τρεις ή έξι μήνες, δυστυχώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. 

 Ναι, κύριε Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Ευχαριστώ, δε θα καταχραστώ τον χρόνο. 

 Επειδή άκουσα κάποια πράματα, έθελα να δώσω τζιαι μια ολοκληρωμένη έτσι εικόνα, πολύ σύντομα, για 
το ποια είναι η προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί ακούω εδώ ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τζιαι 
για περαιτέρω μειώσεις κλπ.  Ποια ήταν η βασική θέση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργείου 
Οικονομικών στις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν στις συζητήσεις που κάναμε;  Κατά λέξη:  «Η παραχώρηση 
φορολογικών εκπτώσεων θα διατηρήσει τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα και θα δημιουργούνται πληθωριστικές 
πιέσεις, γι’ αυτό και είμαστε εναντίον σε αυτές τις διευθετήσεις».  Να το ερμηνεύσω.  Να πεινά κάμποσος κόσμος, 
να πέσει η κατανάλωση, για να μειωθούν τζιαι οι πληθωριστικές πιέσεις.  Έν’ τον κόσμο που πρέπει να 
στηρίξουμε τωρά!  Τζιαι έν’ γι’ αυτό, ναι, εννά ακολουθήσουν και άλλες μέρες ακόμα πιο δύσκολες.  Εννά δούμε 
τι θα επιλέξουμε, αν θα πεινά ο κόσμος ή εννά μιλούμε για τον πληθωρισμό. 

 Το δεύτερο που θέλω να πω, διότι εδώ έχει λεχθεί περί του κόστους του ηλεκτρισμού, αν δεν ήταν αστείο, 
θα ήταν ένα θέμα για να θυμώσουμε τζιόλας!  Όταν ήρτε το Υπουργείο Οικονομικών τζιαι είπε ότι το υψηλό 
κόστος οφείλεται στην εξάρτηση της ΑΗΚ από την κατανάλωση μαζούτ...  Καλά, μα ποια έν’ τούτη η κυβέρνηση 
που για δέκα χρόνια ελάλεν κάθε χρόνο ότι εννά φέρει φυσικό αέριο για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής;  Έχουμε 
2022 τζιαι μιλούμε για τον Ιούνιο του ’23 να φέρουν φυσικό αέριο για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής!  Αυτή η 
κυβέρνηση που σήμερα λαλεί ότι έν’ η ΑΗΚ που φταίει, γιατί καίει μαζούτ!  Η κυβέρνηση είντα μ’ που έκαμε; 

 Και ένα τρίτο.  Ένα τρίτο, το οποίο έν’ πολύ σημαντικό.  Πράσινη μετάβαση λέει η κυβέρνηση και, αν 
μειώσουμε την τιμή του ηλεκτρισμού, εννά μείνουμε στις παραδοσιακές μορφές.  Έν’ για τούτο τον λόγο που η 
κυβέρνηση δεν έκαμε τζιείνα που έπρεπε να κάμει για τις ΑΠΕ και η Κύπρος βρίσκεται στον πάτο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην προώθηση και στη διείσδυση των ΑΠΕ;  Ε, να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας!  Να 
αναγνωρίσει έστω ένα μέρος της ευθύνης που έσιει η κυβέρνηση τζιαι να λειτουργήσει μαζί μας συλλογικά να 
δούμε πώς προστατεύουμε την κοινωνία και την οικονομία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ψηφίζουμε. 

 Η υπ’ αριθμόν 8 αποσύρεται όπως το έχει επεξηγήσει ο κ. Τρυφωνίδης. 

 Πάμε στη δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 9 πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του Τέταρτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 3.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 3;   

 Της 9.  Η 9 είναι του ΑΚΕΛ, πρόταση νόμου του κ. Στέφανου Στεφάνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα μία ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε ψήφοι εναντίον, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, δεκαπέντε ψήφους εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 3 
εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα μία ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε ψήφοι εναντίον, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα μία ψήφους υπέρ, δεκαπέντε ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται 
σε νόμο. 

 Για την επόμενη πρόταση νόμου προστίθενται ως συνεισηγητές η Δημοκρατική Παράταξη, οπόταν 
ψηφίζουμε. 

 Δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 10 πρότασης νόμου.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Έκτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 και 2;  Για τη δεύτερη ανάγνωση, έτσι; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε ψήφοι εναντίον, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, δεκαπέντε ψήφους εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε ψήφοι εναντίον, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, δεκαπέντε ψήφους εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται 
σε νόμο. 

 Προχωρούμε στα υπ’ αριθμόν 29 και 30 θέματα.  Το υπ’ αριθμόν 29 θέμα -δώστε προσοχή, για να μη με 
ρωτάτε μετά- που τιτλοφορείται «Ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές 
Περιπτώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», είναι πρόταση νόμου του κ. Στέφανου Στεφάνου εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.  Το υπ’ αριθμόν 30 είναι «Ο περί Καθορισμού 
Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 29:  Τροποποίηση του περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών 
Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμου, ώστε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να έχει 
εξουσία να εκδίδει διατάγματα τα οποία θα καθορίζουν τις ανώτατες τιμές πώλησης για όλα ή μερικά από τα 
πετρελαιοειδή, σε περίπτωση κατά την οποία το ύψος των τιμών στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην 
αγορά είναι σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες, καθώς και για 
σκοπούς προστασίας των καταναλωτών.  Κατά τον καθορισμό των εν λόγω ανώτατων τιμών των πετρελαιοειδών 
θα λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων οι ενδεχόμενες ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι οποίες 
επιβάλλουν συγκράτηση της αύξησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα για σκοπούς προστασίας 
των καταναλωτών. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 30:  Τροποποίηση του περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής 
Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις Νόμου, ώστε να παρασχεθεί στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας η εξουσία καθορισμού ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους. 
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(Οι σχετικές εκθέσεις) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την 
πρόταση νόμου «Ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές 

Περιπτώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Ονούφριος Κουλλά, αναπλ. πρόεδρος Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Σταύρος Παπαδούρης 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε την πιο πάνω 
πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή την 31η Μαρτίου 2022 από τον κ. Στέφανο Στεφάνου εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν 
την 21η, στις 28 Ιουνίου και στις 12 Ιουλίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Υπηρεσίας Προστασίας 
Καταναλωτή του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της 
Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της 
Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και 
των εταιρειών πετρελαιοειδών.  Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε 
στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου ενώπιον της επιτροπής παρευρέθηκαν ο 
πρόεδρός της, κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, τα μέλη της κ. Νίκος Σύκας, Πανίκος Λεωνίδου και Χρύσης Παντελίδης, 
καθώς και τα μη μέλη της κ. Μάριος Μαυρίδης και Στέφανος Στεφάνου. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων 
Τιμών Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμου, ώστε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να 
δύναται να εκδίδει διατάγματα τα οποία θα καθορίζουν τις ανώτατες τιμές πώλησης για όλα ή μερικά από τα 
πετρελαιοειδή, όταν το ύψος των τιμών στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην αγορά είναι σε πιο υψηλό 
επίπεδο από ό,τι δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες, καθώς και για σκοπούς προστασίας των 
καταναλωτών.  Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται ότι ο αρμόδιος υπουργός κατά τον 
καθορισμό των ανώτατων τιμών των πετρελαιοειδών θα πρέπει να λαμβάνει μεταξύ άλλων και τις ενδεχόμενες 
ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επιβάλλουν συγκράτηση της αύξησης των τιμών σε βασικά 
καταναλωτικά προϊόντα για σκοπούς προστασίας των καταναλωτών. 

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται 
αναγκαία για την προστασία των καταναλωτών, καθότι με την υφιστάμενη νομοθεσία η εν λόγω δυνατότητα του 
Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διάταγμα για καθορισμό των ανώτατων τιμών 
πετρελαιοειδών περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που εύλογα πιστεύει ότι το ύψος των τιμών στις οποίες 
διατίθενται τα πετρελαιοειδή στην αγορά είναι σε υπερβολικά πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι δικαιολογείται από τις 
διεθνείς και εγχώριες συνθήκες.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του ίδιου 
υπουργείου εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, εφόσον, σύμφωνα με τους ίδιους, 
η εξουσία επιβολής ανώτατων τιμών θα πρέπει να ασκείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις.  Ειδικότερα, ανέφεραν 
ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση υπάρχει κίνδυνος υπέρμετρης παρέμβασης στη λειτουργία της αγοράς, 
επισημαίνοντας παράλληλα τον κίνδυνο έλλειψης διαθεσιμότητας στα καύσιμα ή και αύξησης των τιμών των 
καυσίμων αμέσως μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου της ισχύος του υπουργικού διατάγματος επιβολής 
ανώτατων τιμών.  Περαιτέρω, οι ίδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή για τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της 
μεθοδολογίας παρακολούθησης από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή των τιμών των καυσίμων, ώστε ο 
σχετικός έλεγχος να καταστεί πιο αποτελεσματικός.  

 Επιπροσθέτως, σε γραπτό υπόμνημα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, το οποίο κατατέθηκε 
ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνεται η διαφωνία της υπηρεσίας με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και γίνεται 
εισήγηση για τροποποίησή τους.  Ειδικότερα, στο εν λόγω υπόμνημα επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Δε θα πρέπει να διαγραφεί από τη σχετική διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας η λέξη «υπερβολικά» σε 
σχέση με το επίπεδο του ύψους των τιμών ούτε η πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο αρμόδιος υπουργός 
κατά τον καθορισμό των ανώτατων τιμών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της διεθνούς και 
της εγχώριας αγοράς. 

2. Κρίνεται σκόπιμο να αναδιατυπωθεί το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε αυτό να συνάδει με τις διατάξεις 



2617 

του άρθρου 4 του περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές 
Περιπτώσεις Νόμου.   

3. Κρίνεται σκόπιμο να διευρυνθεί το πεδίο εξουσιών του αρμόδιου υπουργού με τη συμπερίληψη της 
δυνατότητας καθορισμού ανώτατου περιθωρίου μεικτού κέρδους και στη νομοθεσία για τα πετρελαιοειδή. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το υπουργείο δε διαφωνεί με τους σκοπούς και 
τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, αφού η δυνατότητα επιβολής ανώτατων τιμών στα καύσιμα με υπουργικό 
διάταγμα ήδη προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.  Ωστόσο, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε ότι, σε περίπτωση 
ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, η επιβολή ανώτατων τιμών για λόγους προστασίας των καταναλωτών 
θα πρέπει να τύχει προσεκτικής εφαρμογής.  

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισήμανε ότι για την επιβολή ανώτατων τιμών 
απαιτείται να υπάρχει ένας υπέρτερος λόγος δημοσίου συμφέροντος, όπως η προστασία των καταναλωτών.  
Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε νομικό κώλυμα όσον αφορά τη συμπερίληψη των καυσίμων 
στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, ώστε να δύναται να εκδοθεί διάταγμα για επιβολή ανώτατων τιμών δυνάμει του 
περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις Νόμου. 

 Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με την 
προτεινόμενη ρύθμιση, επισημαίνοντας ότι η εξουσία επιβολής ανώτατων τιμών πρέπει να ασκείται σε ειδικές 
περιπτώσεις, επί συγκεκριμένων αγαθών και υπό εξαιρετικές συνθήκες.  Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια, η 
βραχυπρόθεσμη συγκράτηση των τιμών ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς με 
κίνδυνο μεταξύ άλλων τη δημιουργία ελλείμματος στη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τη μη κάλυψη του κόστους 
της παραγωγής που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις, καθώς και τη μείωση των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά.   

 Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ επισήμαναν την επικινδυνότητα του 
μέτρου της επιβολής ανώτατων τιμών και παράλληλα εισηγήθηκαν την τροποποίηση της πρότασης νόμου, ώστε 
το εν λόγω μέτρο να επιβάλλεται επί του ποσοστού κέρδους των εταιρειών πετρελαιοειδών αντί επί της τιμής 
των καυσίμων. 

 Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ, της ΠΟΒΕΚ, του Κυπριακού Συνδέσμου 
Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής συμφώνησαν με τους σκοπούς 
και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου. 

 Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών δήλωσε ότι συμφωνεί με την 
προτεινόμενη ρύθμιση, νοουμένου ότι αυτή θα εφαρμοστεί με ορθές διαδικασίες.  Παράλληλα, εισηγήθηκε την 
επιβολή ανώτατων τιμών στις τιμές χονδρικής πώλησης των καυσίμων και την επέκτασή της μεταγενέστερα στις 
τιμές λιανικής πώλησης, καθότι ο κλάδος ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα μη υγιούς ανταγωνισμού από τη 
λειτουργία ιδιόκτητων πρατηρίων καυσίμων από τις εταιρείες πετρελαιοειδών.  

 Οι εκπρόσωποι των εταιρειών πετρελαιοειδών, χωρίς να εκφράσουν συγκεκριμένη άποψη επί της 
προτεινόμενης ρύθμισης, επισήμαναν ότι οι τιμές των καυσίμων καθορίζονται κατεξοχήν από τις διεθνείς τιμές, 
οι οποίες είναι σε υψηλότερο επίπεδο σήμερα, ενώ η λιανική τιμή τους επηρεάζεται και από τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας.  Παράλληλα, αναφέρθηκαν στον αθέμιτο ανταγωνισμό που υπάρχει εις βάρος των εν λόγω 
εταιρειών από τα πρατήρια στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.  Τέλος, δήλωσαν ότι ο τομέας των 
πετρελαιοειδών είναι πλήρως ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές και δεν τίθεται ζήτημα αισχροκέρδειας. 

 Στο πλαίσιο της συνέχισης της συζήτησης της πρότασης νόμου, η επιτροπή ζήτησε μεταξύ άλλων από το 
αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη η Υπηρεσία Προστασίας 
Καταναλωτή κατά τους ελέγχους που διενεργεί για τη διαπίστωση τυχόν υπερβολικά υψηλών τιμών στα καύσιμα, 
τη συνολική κατανάλωση σε καύσιμα κατά το τρέχον έτος σε σύγκριση με προηγούμενα έτη και στοιχεία όσον 
αφορά τους εμπειρογνώμονες στους οποίους ανατέθηκε η εκπόνηση της νέας μελέτης για τον εκσυγχρονισμό 
του τρόπου αξιολόγησης των τιμών στα καύσιμα.  Σημειώνεται ότι τα ζητηθέντα στοιχεία κατατέθηκαν ενώπιον 
της επιτροπής σε μεταγενέστερο χρόνο με σχετική επιστολή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2022.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:  

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών 
Δυνάμεων, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην 
ολομέλεια του σώματος.  

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το 
μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης 
νόμου σε νόμο. 
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 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για τη λήψη τελικής 
απόφασης. 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 
νομοσχέδιο «O περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές 

Περιπτώσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Ονούφριος Κουλλά, αναπλ. πρόεδρος  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Ιουνίου, καθώς και στις 12 
Ιουλίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής της Υπηρεσίας 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εκπρόσωποι της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, των εργοδοτικών οργανώσεων 
ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών, του Κυπριακού 
Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ.  Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε 
στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Κυριάκος 
Χατζηγιάννης, τα μέλη της επιτροπής κ. Νίκος Σύκας, Γιαννάκης Γαβριήλ, Πανίκος Λεωνίδου και Χρύσης 
Παντελίδης, καθώς και οι βουλευτές μη μέλη της επιτροπής κ. Μάριος Μαυρίδης και Στέφανος Στεφάνου.  

 Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το εν λόγω νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για λόγους που 
προκύπτουν από τους σκοπούς των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και 
Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις Νόμου, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εξουσιών του Υπουργού 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με την παροχή της δυνατότητας καθορισμού ανώτατου περιθωρίου μικτού 
κέρδους. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται 
αναγκαία για την παρεμπόδιση της αθέμιτης κερδοφορίας οποιουδήποτε εμπλεκόμενου στη χονδρική ή/και 
λιανική πώληση των προϊόντων τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα της υπό τροποποίηση υφιστάμενης 
νομοθεσίας, σε περιόδους κατά τις οποίες διαταράσσονται οι συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας και 
επηρεάζονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες συγκεκριμένων προϊόντων ή πρώτων υλών. 

 Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
του νομοσχεδίου. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της επιτροπής βουλευτή της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων 
και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν 
επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Κώστα από το ΑΚΕΛ, ο κ. Γιακουμή, ο κ. Μυριάνθους, ο κ. Νεοφύτου, ο κ. Λεωνίδου.   

 Κάποιος άλλος ομιλητής, ομιλήτρια;  Ο κ. Μυλωνάς, ο κ. Χριστοφίδης.  Μάλιστα.  Εσείς;  Ωραία!  Έκλεισε 
η λίστα ομιλητών.  Να ξεκινήσουμε. 

 Θέλετε εσείς, κύριε Κώστα;  Ελάτε εσείς, για να μας βοηθήσετε κιόλας.  Να προετοιμάζεται μετά ο κ. 
Γιακουμή.   
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Είναι μια πρόταση νόμου για την οποία έγιναν μεγάλες συζητήσεις τις τελευταίες εβδομάδες.  Τζιαι είναι 
καλά, νομίζω, να πούμε από την αρχή περί τίνος πρόκειται, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν τζιαι κάποιες 
παρεξηγήσεις.  Υπάρχουν δύο νομοθεσίες οι οποίες προβλέπουν την επιβολή πλαφόν, την έκδοση δηλαδή 
διατάγματος καθορισμού ανώτατης τιμής, η μια για τα καύσιμα, για τα πετρελαιοειδή τζιαι η άλλη για τα βασικά 
είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το ψωμί, το γάλα, το νερό, ο καφές, το ηλεκτρικό ρεύμα τζιαι τελευταίως 
προστέθηκαν τζιαι κάποια σιτηρά.   

 Τι κάμνουμε ως κόμμα;  Καταρχάς, παίρνουμε ένα άρθρο που υπάρχει ήδη στον νόμο για το πλαφόν στα 
βασικά καταναλωτικά αγαθά τζιαι το μεταφέρουμε στον νόμο για το πλαφόν στα καύσιμα.  Συγκεκριμένα, στο 
άρθρο 4, εδάφιο (3), εκεί που αναφέρει ότι «ο Υπουργός κατά τον καθορισμό των ανώτατων τιμών που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1) λαμβάνει υπόψη», λέει σήμερα ο νόμος, «τις τιμές της αγωγής των πετρελαιοειδών, 
τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών πετρελαιοειδών, των διανομέων και των πρατηριούχων», τούτα υπάρχουν 
ήδη μες στον νόμο και προσθέτουμε το εξής εδάφιο, το οποίο, επαναλαμβάνω, υπάρχει μες στον άλλο νόμο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για το πλαφόν στα βασικά αγαθά:  «Τις ενδεχόμενες ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες που επιβάλλουν συγκράτηση της αύξησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα για σκοπούς 
προστασίας των καταναλωτών».  Ποιος μπορεί να διαφωνήσει με τούτο το εδάφιο, το οποίο υπάρχει, 
επαναλαμβάνω, σε άλλο νόμο ή άλλο πλαφόν για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά;   

 Το δεύτερο που κάμνουμε είναι ότι από το εδάφιο (1) του ίδιου άρθρου αφαιρούμε δκυο λέξεις, για τη μία 
μάλιστα έχει συμφωνήσει και το ίδιο το Υπουργείο Ενέργειας.  Τι λέει σήμερα το άρθρο 4, εδάφιο (1), κυρία 
Πρόεδρε;  Λέει:  «ο Υπουργός ή η Υπουργός» πότε βκάλλει πλαφόν;  Όταν λέει, ακούστε:  «Εύλογα πιστεύει ότι 
το ύψος των τιμών στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην αγορά είναι σε υπερβολικά πιο υψηλό επίπεδο 
απ’ ό,τι δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες.», τι σημαίνει «εύλογα» τζιαι τι σημαίνει 
«υπερβολικά»;  Ποιος το ερμηνεύει;  Εγώ δε λέω ότι γίνεται, αλλά μήπως κάποιοι κρύβκουνται πίσω ’πού λέξεις;  
Το είπα δημοσίως τις τελευταίες εβδομάδες πολλές φορές:  Για μένα τούτες οι δκυο λέξεις είναι όπως το μνήμα 
του Αγίου Νεοφύτου, που χωρά τα πάντα μέσα!  Γι’ αυτό ερχόμαστε και αφαιρούμε αυτές τις δύο λέξεις τζιαι 
μετατρέπουμε το συγκεκριμένο εδάφιο ως εξής:  «Όταν το ύψος των τιμών στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα 
αυτά στην αγορά είναι σε πιο υψηλό επίπεδο απ’ ό,τι δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες».  
Και προσθέτουμε:  «καθώς και για σκοπούς προστασίας των καταναλωτών».   

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Όταν ξεκίνησε τούτη η συζήτηση πριν από μερικές εβδομάδες στην επιτροπή Ενέργειας, η πρόταση νόμου 
εδαιμονοποιήθηκεν από κάποιους.  Θέλω να πω ότι ειλικρινά δώσαμε μια μεγάλη, σκληρή και δύσκολη μάχη.  
Το λέω καθαρά, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που φοούμαι!  Τζιαι, όταν πριν από μερικές εβδομάδες εβκήκα σε 
τούτο το βήμα τζιαι είπα ότι οι εταιρείες κλέβκουν τον κόσμο, έγινε το «σώσε»!  Σε δκυο πολύωρες συνεδρίες της 
επιτροπής Ενέργειας, εφτάωρες, εκαταφέραμεν τζιαι αποδείξαμε ότι έχουμε δίκαιο!  Τζιαι τα τεράστια ερωτήματα 
τα οποία εθέσαμεν στις εταιρείες, αλλά τζιαι σε κάποιες υπηρεσίες του κράτους, που πρέπει να ελέγχουν μέχρι 
σήμερα, μετά από δκυο συνεδρίες τζιαι δεκαπέντε παρουσίες με εκπροσώπους των εταιρειών σε μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, δεν απαντήθηκαν!  Εκαταφέραμεν όμως σήμερα τούτη η πρόταση, κόντρα σε συμφέροντα τζιαι 
κόντρα στην προσπάθεια κάποιων να μην προχωρήσει, να είναι μπροστά μας.  Δεν είπεν κανένας, κυρία 
Πρόεδρε, ούτε να παττίσουν οι εταιρείες ούτε να κλείσουν!  Αλλά σας λέω ότι σύμφωνα με μαρτυρίες 
πρατηριούχων τζιαι ανθρώπων που συνεργάζονται στενά με τις εταιρείες -το λέω ξεκάθαρα από τούτο το βήμα- 
σήμερα που μιλούμε, σήμερα που ο κόσμος εγονάτισεν, σήμερα που πραγματικά τα νοικοκυριά εγονατίσαν τζιαι 
οι επιχειρήσεις η μια μετά την άλλη έν’ έτοιμες να κλείσουν, όι μόνο οι πολύ μικρές -τζιαι μικρές τζιαι μεσαίες τζιαι 
πιο μεγάλες ακόμα- πρέπει να σας πω ότι το κέρδος των εταιρειών, κυρίως των μεγάλων, σήμερα κυμαίνεται 
από έντεκα με δώδεκα σεντ μέχρι δεκαπέντε σεντ το λίτρο!  Ερωτώ:  Αν ’πόψε δηλαδή εμείς καταφέρουμεν τζιαι 
βελτιώσουμεν το νομοθετικό πλαίσιο τζιαι αφαιρέσουμεν τις στρεβλώσεις, κλείσουμεν τούτα τα κενά τζιαι 
δώσουμεν ένα όπλο στην κυβέρνηση, για να αποφασίσει όποτε θέλει η υπουργός να εκδώσει διάταγμα, τζιαι οι 
εταιρείες έχουν μειωμένο κέρδος…  Εν είπεν κανένας, επαναλαμβάνω, να παττίσουν, αλλά, αν, αντί δεκαπέντε 
που βκάλλουν σήμερα ή δεκατέσσερα ή δεκατρία ή δώδεκα, βκάλλουν εφτά ή βκάλλουν οκτώ, ποιο έν’ το 
πρόβλημα;  Για να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει!   

 Ξέρετε, μετά ’πού τζιείνα που είπα τζιείνην τη νύχτα εκάμαμεν μιαν μεγάλην έρευναν, μιαν έρευναν η οποία 
έγινεν για τα διυλισμένα προϊόντα, γιατί πολλοί έλεγαν ότι βκαίννουμεν τζιαι μιλούμεν μόνο για το αργό πετρέλαιο.  
Να σας πω ότι πριν από λίγο έππεσεν στα ενενήντα τέσσερα δολάρια το βαρέλι.  Ενενήντα τέσσερα δολάρια το 
βαρέλι!  9 του Μάρτη, εκατό τριάντα οκτώ δολάρια, 10 του Μάρτη, εκατό τέσσερα δολάρια.  Για δκυόμισι μήνες 
γύρω στα εκατό, για δκυόμισι μήνες στην Κύπρο εν είχαμεν καμιά μείωση, αλλά δυστυχώς είχαμεν τζιαι συνεχείς 
αυξήσεις.  Τζιαι, επειδή ξέρω ότι κάποιοι εννά πούσιν ότι έν’ τα ναύλα των πλοίων, να σας πω ότι, μετά από 
έρευνα που εκάμαμεν, η αύξηση είναι περίπου ένα με ενάμισι σεντ μόνο!  Αλλά να θέσω τζιαι ένα ερώτημα που 
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έκαμα των εταιρειών τζιαι εν απάντησεν κανένας!  Τέσσερις εταιρείες εισάγουν από τέσσερα διαφορετικά 
διυλιστήρια, από δύο διαφορετικές χώρες, οι δκυο ’πού τη Χάιφα τζιαι οι δκυο ’πού την Ελλάδα.  Ρωτώ:  Αφού 
οι δκυο φέρνουν ’πού δαμαί δίπλα μας, ’πού τη Χάιφα, τζιαι οι άλλοι ’πού την Ελλάδα, γιατί οι τιμές τους έν’ οι 
ίδιες;  Γιατί εν έχουν διαφορά;  Τζιαι αφού ’πού τις δκυο που φέρνουν ’πού την Ελλάδα της μιας έν’ το δικό της 
το διυλιστήριο, γιατί έννεν πιο φτηνή ’πού τους άλλους;  Εν απαντήθηκεν το ερώτημα τούτο!  Όπως εν 
απαντήθηκεν το ερώτημα το άλλον μπροστά στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, στην υπηρεσία μας… 
ένας καταναλωτής στο Τμήμα Τελωνείων, στο Τμήμα Φορολογίας του κράτους…  Είπαμε το εξής:  «Ελέγξετε 
τον Απρίλη του 2022…». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, συνάδελφε. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 …«θα δείτε ότι οι τιμές του διυλισμένου πετρελαίου ήταν σταθερά χαμηλές, όμως το περιθώριο κέρδους 
κάποιων εταιρειών είχε εκτοξευθεί».   

 Επαναλαμβάνω:  Τούτο που θέλουμε να κάνουμε σήμερα είναι να δώσουμε ένα όπλο στην κυβέρνηση, 
για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να ανασάνει ο κόσμος.  Ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα 
στην αγορά ούτε οτιδήποτε άλλο.  Τζιαι, επειδή είμαι σίουρος ότι σε λλίον κάποιοι εννά πουν:  «Ξέρεις, 
εξαναχρησιμοποιήθηκεν τούτον το πράμαν τζιαι είσιεν προβλήματα», να σας πω ότι, ναι, όταν η προηγούμενη 
κυβέρνηση επήεν να το επιβάλει, είσιεν σοβαρά προβλήματα.  Όμως, το 2015 με πρωτοβουλία της επιτροπής 
Ενέργειας της Βουλής, το 2015, τζιαι της κυβέρνησης τούτης αλλάξαμεν τον νόμο, εκλείσαμεν κενά, εβάλαμεν 
μέσα κριτήρια, αλλάξαμεν τη διαδικασία, για να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα.   

 Θα μπορούσαμε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μιλούμε για ώρες για τα καύσιμα.  Θα 
επαναλάβω ότι για μας υπάρχει αισχροκέρδεια τζιαι είναι κρίμα μες σ’ τούτες τις συνθήκες, που ο κόσμος πεινά, 
κάποιοι απλώς να μη θέλουν να περιορίσουν τα μεγάλα κέρδη τους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είμαι αρκετά λακωνικός, διότι για τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου που 
έχουμε ενώπιόν μας σήμερα έχει γίνει έντονη συζήτηση στην επιτροπή Ενέργειας.  Πράγματι, αποτελεί ένα 
σημαντικό εργαλείο προς το Υπουργείο Ενεργείας, το οποίο, αν χρησιμοποιηθεί με ορθολογιστικό τρόπο, θα 
μπορεί να φρενάρει τις ραγδαίες μεταβολές των τιμών στα καύσιμα, που αυτή τη στιγμή έπληξαν ανεπανόρθωτα 
τα νοικοκυριά.   

 Αυτή η πρόνοια που θα μπει στον νόμο σήμερα ίσως να σταματήσει το φαινόμενο της ρουκέτας και του 
φτερού, που όλοι μας βλέπουμε να συμβαίνει με τις τιμές των καυσίμων.  Όποτε ανεβαίνουν δηλαδή, να 
ανεβαίνουν σα ρουκέτα και όποτε πέφτουν, να πέφτουν σα φτερό.  Αυτή η πρόνοια ήταν μέσα στη δέσμη των 
θέσεων που θέσαμε εμείς στην Υπουργό Ενέργειας από τον Σεπτέμβριο και κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου, 
στον νόμο για πλαφόν.  Έτσι, εμείς θα στηρίξουμε την πρόταση νόμου. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Μυριάνθους. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Θα είμαι πολύ σύντομος, την ανάλυση την έχει κάνει διεξοδικά ο συνάδελφος κ. Κώστα.  Θα πω το εξής:  
Για το νομοσχέδιο το οποίο έχει φέρει η κυβέρνηση για καθορισμό ανώτατων τιμών στη χοντρική και λιανική 
πώληση αναφέρει το εξής στην έκθεσή του το υπουργείο:  «Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία» -διαβάζω ακριβώς 
από το κείμενο- «Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 και η συνεχιζόμενη αρνητική 
επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην παγκόσμια αγορά προκαλούν έκτακτες και εξαιρετικές 
συνθήκες σημαντικών ανατιμήσεων καταναλωτικών προϊόντων, που οφείλονται στη διαταραχή των συνθηκών 
της παγκόσμιας οικονομίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων συγκεκριμένων προϊόντων και πρώτων υλών.  Αυτές 
οι έκτακτες συνθήκες καθιστούν αναγκαία την εισαγωγή πρόσθετων ρυθμίσεων που να διασφαλίζουν την 
παρεμπόδιση της αθέμιτης κερδοφορίας».  Και συνεχίζει και λέει:  «Σκοπός του συγκεκριμένου νομοσχεδίου 
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ουσιαστικά είναι ότι ρυθμίζει [επιδιώκεται να ρυθμίσει] και παρεμπόδιση της αθέμιτης κερδοφορίας οποιουδήποτε 
εμπλεκομένου στη χοντρική και λιανική πώληση προϊόντων τα οποία καθορίζονται σε περιόδους που 
παρουσιάζουν διαταραχές στις συνθήκες της οικονομίας στις εφοδιαστικές αλυσίδες».   

 Τι έρχεται να κάμει η πρόταση αυτή για τα πετρελαιοειδή;  Βασικά, ακριβώς με την ίδια πρόνοια έρχεται 
να ρυθμίσει τούτο που λέει το υπουργείο, «και άλλα προϊόντα».  Άρα, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί στη μια να είμαστε 
υπέρ τζιαι στην άλλη να είμαστε εναντίον.  Με την ίδια λογική έπρεπε να έρθει από το ίδιο το υπουργείο, από την 
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, κατά τη συζήτηση των ζητημάτων των 
αυξήσεων στα καύσιμα, αλλού τυρβάζει, να μην πω περισσότερα, διότι δυστυχώς φαίνεται ότι για κάποιους 
προσπαθούν να κάνουν πλάτες, ενώ για το ψωμί, το αλεύρι και οτιδήποτε άλλο εν τους επηρεάζει.  Έρχονται να 
βάλουν τούτα τα πλαφόν για το πετρέλαιο, αλλά για τα καύσιμα, που επιβαρύνουν ολόκληρη την αλυσίδα 
παραγωγής, δεν έρχεται να μπει οτιδήποτε.   

 Ως εκ τούτου, εμείς, κυρία Πρόεδρε, και στο ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αλλά και στην πρόταση 
νόμου του ΑΚΕΛ, είμαστε υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μυλωνάς.  Δεν είναι στην αίθουσα. 

 Ο κ. Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κύριοι συνάδελφοι, 

 Έχουμε ενώπιόν μας δύο νομοθετήματα που περίπου αφορούν τα ίδια ζητήματα.  Εμείς θα ψηφίσουμε 
και τα δύο, και το νομοσχέδιο, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι και κυρίες συναδέλφισσες, αλλά και 
την πρόταση νόμου του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ του κ. Στεφάνου, και ο λόγος που θα ψηφίσουμε και τα 
δύο είναι γιατί και τα δύο διευρύνουν το πεδίο προστασίας των καταναλωτών.  Και το ένα και το άλλο αφορούν 
βασικά είδη αγαθών.   

 Εδώ, όπως είναι σήμερα η νομοθεσία για τα πετρελαιοειδή, στη μόνη περίπτωση που έρχεται να 
προστατεύσει το κράτος είναι στις περιπτώσεις αισχροκέρδειας και με την πρόταση του ΑΚΕΛ διευρύνονται τα 
όρια και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, έκτακτες συνθήκες, όπως δυστυχώς αυτή την 
περίοδο που διανύουμε υπάρχουν οι συνθήκες.  Με την πρόταση του ΑΚΕΛ παρέχεται ένα όπλο, ένα εργαλείο, 
που θα δοθεί στα χέρια της υπουργού, για να το αξιοποιήσει τη δεδομένη στιγμή.   

 Για να μη δημιουργούμε παρεξηγήσεις ότι παρεμβαίνει σήμερα η Βουλή στο έργο της εκτελεστικής 
εξουσίας, θα πρέπει να το διευκρινίσουμε και να είμαστε σαφείς ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο ή τέτοιο 
ζήτημα.  Αυτό που εισηγούμαστε -και συμφωνούμε- είναι να υπάρξει ακόμα μία ευχέρεια.  Δε νομίζω να έχει 
κανέναν από εμάς που να μην αντιλαμβάνεται ότι και τα πετρελαιοειδή αποτελούν βασικό είδος πρώτης ανάγκης.  
Ας μην ξεχνάμε ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, δεν υπάρχουν εκείνες οι 
προϋποθέσεις που οφείλαμε ως κράτος να δημιουργήσουμε τα προηγούμενα χρόνια, ΑΠΕ κ.λπ., να 
αξιοποιήσουμε τη φυσική ενέργεια, δεν τα πράξαμε.  Επομένως, το κράτος στη δεδομένη στιγμή θα πρέπει να 
καταστεί αρωγός προς τον πολίτη, προς τον καταναλωτή και καταναλωτές είμαστε όλοι, και πλούσιοι και φτωχοί 
και μικρομεσαίοι.  Εκείνοι που επηρεάζονται περισσότερο, όπως όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε, είναι οι 
φτωχοί, οι μικρομεσαίοι, οι χαμηλά αμειβόμενοι.  Επομένως, αυτό το όπλο θα δοθεί προς την κυβέρνηση, για να 
το αξιοποιήσει υπέρ των χαμηλότερων ουσιαστικά τάξεων αυτού του λαού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Χριστοφίδη.  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

 Έχω ζητήσει τον λόγο, κυρία Πρόεδρε, για πολύ λίγο, για τέσσερις πολύ σύντομες παρατηρήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ: 

  Το πρώτο είναι ότι η χαλιναγώγηση της τιμής των καυσίμων και του ρεύματος είναι στρατηγικής σημασίας, 
για να αντιμετωπισθεί συνολικά η ακρίβια.  Για ποιο λόγο;  Υπάρχει παραγωγική μονάδα που δεν καταναλώνει 
ρεύμα και καύσιμα;  Αυτές οι αυξήσεις κατ’ επέκταση μετακυλίονται στον καταναλωτή, πάνω σε όλα τα προϊόντα.   

 Το δεύτερο που θέλω να πω, για το επιχείρημα του πληθωρισμού.  Ο πληθωρισμός που έχουμε στην 
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Κύπρο είναι λόγω υπερθέρμανσης της οικονομίας;  Είναι πληθωρισμός λόγω εξωγενών παραγόντων;  Και εμείς 
λέμε, ναι, και αισχροκέρδειας.  Πόσο μάλλον, όταν συζητούμε για είδη πρώτης ανάγκης, διότι τα καύσιμα και ο 
ηλεκτρισμός είναι είδη πρώτης ανάγκης.  Άρα, το επιχείρημα του Υπουργού Οικονομικών ότι τάχατες θα συμβάλει 
η χαλιναγώγηση των τιμών των καυσίμων και του ηλεκτρισμού στον πληθωρισμό είναι κατά την άποψή μας εκτός 
πραγματικότητας.   

 Το τρίτο το οποίο θέλω να πω είναι ότι η χαλιναγώγηση των τιμών στο ρεύμα και στα καύσιμα θα βοηθήσει 
και ευρύτερα την οικονομία.  Εάν ο μέσος μισθός ενός ζευγαριού, μιας οικογένειας θα σπαταλάται, ουσιαστικά 
για να πληρώνεται ο λογαριασμός του ρεύματος και για τα καύσιμα, να πηγαίνουν στη δουλειά τους, αυτό το 
πράγμα θα οδηγήσει και στην πτώση της κατανάλωσης σε όλα τα άλλα προϊόντα, στην αγοραστική δυνατότητα 
των μισθών σε ό,τι αφορά όλα τα άλλα προϊόντα.   

 Και θέλω να κλείσω με το αυτονόητο.  Όταν μιλούμε για αυτά τα πράγματα τζιαι λέμε ότι συζητούμε τι είναι 
δυνατό και τι είναι αδύνατο, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και μια βασική παράμετρο, ότι είναι αδύνατο για μια 
σειρά από νοικοκυριά να επιβιώσουν σε αυτές τις συνθήκες! 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πολύ. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Νεοφύτου. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Τα πλαφόν και τα βέτο είναι χρήσιμα εργαλεία, φτάνει να μην τα χρησιμοποιείς, γι’ αυτό και εμείς το 
κυβερνητικό νομοσχέδιο θα το ψηφίσουμε, γιατί προσθέτει ακόμη δυο προϊόντα, το κριθάρι και το καλαμπόκι, 
στα πέντε είδη που δύναται να βάλει το κράτος πλαφόν.   

 Όσο για την πρόταση των συναδέλφων του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, θα την καταψηφίσουμε, γιατί, 
πρώτον, υπάρχει νομοθεσία που επιτρέπει το πλαφόν και είχαμε και συγκεκριμένη κυβέρνηση που το 
χρησιμοποίησε, γι’ αυτό είπα και προηγουμένως ότι τα πλαφόν είναι όπως τα βέτο· καλά να τα ’χεις, όχι για να 
τα χρησιμοποιείς.   

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

 Φτάνει να βρίσκεις κατανόηση. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Αγαπητέ μου, μια φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας χρησιμοποιήθηκε το όπλο του πλαφόν 
για τα καύσιμα, 22 Φεβρουαρίου 2010, από τη δική σας κυβέρνηση, με ένα διάταγμα οκτώ ημερών που άντεξε 
τέσσερις μόνο μέρες.  Πριν λήξει, αναγκάστηκε η κυβέρνηση να το αποσύρει και σωστά το απέσυρε, γιατί οι 
ουρές στα πρατήρια -θυμούμαι το όπως να ήταν τωρά- ήταν χιλιόμετρα!  Γι’ αυτό τον λόγο, πρώτον, γιατί υπάρχει 
ήδη αυτό το εργαλείο, το χρησιμοποιήσετε το 2010, εμείς θα το καταψηφίσουμε ως αχρείαστο, υπάρχει εκεί.  
Απλώς, θα το επαναλάβω, τα πλαφόν είναι για να ’ναι χρήσιμα εργαλεία· όταν τα εφαρμόζεις, κάμνεις τη χώρα 
σου Βενεζουέλα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Στεφάνου, δευτερολογία.  

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Δύο πράγματα μόνο, πολύ σύντομα. 

 Εμείς δίνουμε ακόμα ένα εργαλείο στην κυβέρνηση.  Ενισχύουμε δηλαδή τον νόμο για πλαφόν στα 
καύσιμα με την αιτιολογία για έκδοση πλαφόν.  Το δίνουμε στην κυβέρνηση.  Εάν η κυβέρνηση φοβάται να έχει 
περισσότερα εργαλεία στα χέρια της, για να αντιμετωπίσει την αισχροκέρδεια ή για να αντιμετωπίσει τις ειδικές 
συνθήκες, για να προστατεύσει την κοινωνία και την οικονομία, τότε τι να πω;   

 Το δεύτερο που θέλω να  πω είναι ότι είναι πολύ ψηλές οι τιμές των καυσίμων.  Είναι πολύ πιο ψηλές από 
τον καιρό που ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου επήγε μαζί με τα τηλεοπτικά κανάλια στον σταθμό βενζίνης, για να 
κατακεραυνώσει την τότε κυβέρνηση, γιατί στην ελεύθερη αγορά οι τιμές των καυσίμων ήταν πολύ ψηλές, πολύ 
πιο χαμηλές από σήμερα.  Δεν τον είδαμε τελευταίως τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου να κάνει ένα σεργιάνι στα 
πρατήρια βενζίνης! 

 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Προχωράμε στην ψήφιση.   

 Θυμίζω, είναι η πρόταση νόμου του κ. Στεφάνου εκ μέρους του ΑΚΕΛ. 

 Δεύτερη ανάγνωση, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υπέρ είκοσι οκτώ ψήφοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, δεκαέξι εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε 
Ειδικές Περιπτώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υπέρ είκοσι οκτώ ψήφοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, δεκαέξι εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 
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 Προχωρούμε με την ψήφιση του υπ’ αριθμόν 30 θέματος. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4  του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7Α  του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα τέσσερις, ομόφωνο.   

 Τα άρθρα εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης 
σε Ειδικές Περιπτώσεις  (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνο, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωράμε τώρα στα θέματα υπ’ αριθμόν 41 και 42, που είναι τα θέματα της δικαιοσύνης.   

 Χαιρετίζουμε την παρουσία της Υπουργού Δικαιοσύνης εδώ στην αίθουσα της ολομέλειας!   

 Τα θέματα λοιπόν υπ’ αριθμούς 41 και 42 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Απονομής της 
Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019».  

 Παρακαλώ, της σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 41 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι 
Διατάξεις) Νόμου για σκοπούς μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της δομής και λειτουργίας των δικαστηρίων 
με τη λειτουργία δύο ανώτατων δικαστηρίων, ήτοι του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, με την παροχή στα δύο αυτά δικαστήρια πρόσθετης δικαιοδοσίας τρίτου βαθμού, καθώς και με την 
ίδρυση και λειτουργία Εφετείου με δευτεροβάθμια δικαιοδοσία για την εκδίκαση των εφέσεως. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 42 θέματος είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου για σκοπούς 
μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της δομής και λειτουργίας των δικαστηρίων με τη λειτουργία δύο ανώτατων 
δικαστηρίων, ήτοι του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με την παροχή στα 
δύο αυτά δικαστήρια πρόσθετης δικαιοδοσίας τρίτου βαθμού, καθώς και με την ίδρυση και δευτεροβάθμιου 
δικαστηρίου για την εκδίκαση των εφέσεων. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τα 
νομοσχέδια «Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2019» και «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» 

Παρόντες: 

 Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος Ανδρέας Πασιουρτίδης  

 Νίκος Γεωργίου   Σωτήρης Ιωάννου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέτασε τα υπό συζήτηση 
νομοσχέδια σε επτά συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν της 15 Σεπτεμβρίου 2021 και της 2 Φεβρουαρίου, 
της 6 και 13 Απριλίου, καθώς και της 4, 11 και 25 Μαΐου 2022.  Στο πλαίσιο της συζήτησης κλήθηκαν και 
κατέθεσαν της απόψεις της ενώπιον της επιτροπής o Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, η Υπουργός 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  Η πρόεδρος του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε της συνεδρίες της επιτροπής, διαβίβασε 
ωστόσο γραπτώς της απόψεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων παρευρέθηκαν της ο πρόεδρος της 
επιτροπής κ. Νίκος Τορναρίτης και τα μέλη της επιτροπής κ. Γιώργος Κουκουμάς, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, 
Πανίκος Λεωνίδου και Κωστής Ευσταθίου. 

 Τα υπό αναφορά νομοσχέδια, που αποτελούν μέρος ευρύτερων νομοθετικών ρυθμίσεων με της οποίες 
επιδιώκεται η δικαστική μεταρρύθμιση, κατατέθηκαν κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο μαζί με το 
νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019», το οποίο 
ψηφίστηκε σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί της Δέκατης Έβδομης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 
2022» [Νόμος 103(Ι) του 2022].  Η δέσμη των τριών νομοσχεδίων συζητήθηκε από κοινού ενώπιον της 
επιτροπής. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι 
Διατάξεις) Νόμου και του δεύτερου νομοσχεδίου η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, αμφότερα δε 
αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δομής και της λειτουργίας των δικαστηρίων με την 
επαναλειτουργία των δύο ανωτάτων δικαστηρίων που προβλέπονται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας, ήτοι του 
Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την απονομή στα δύο αυτά δικαστήρια 
πρόσθετης δικαιοδοσίας τρίτου βαθμού, καθώς και με την ίδρυση και λειτουργία Εφετείου με δευτεροβάθμια 
δικαιοδοσία για την εκδίκαση των εφέσεων. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κοινή εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τη δέσμη των 
μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, αυτά ετοιμάστηκαν κατόπιν αξιολόγησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης και βασίστηκαν τόσο στην έκθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2016 
για της λειτουργικές ανάγκες των δικαστηρίων όσο και στην έκθεση των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων του 2018 
αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.  Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, της κατάθεσης των 
νομοσχεδίων προηγήθηκε εντατική διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με το 
Ανώτατο Δικαστήριο, τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. 

 Της αναφέρεται στο προοίμιο του πρώτου νομοσχεδίου, η συγχώνευση της δικαιοδοσίας των δύο 
ανώτατων δικαιοδοτικών οργάνων του Συντάγματος και η αποκλειστική άσκηση της δικαιοδοσίας της από το 
σημερινό Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο καθιδρύθηκε με τον περί της Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι 
Διατάξεις) Νόμο (Νόμος 33 του 1964) κατ’ επίκληση του δικαίου της ανάγκης, έχει συν τω χρόνω  δυσχεράνει το 
έργο του δικαστηρίου αυτού και δε συμβάλλει στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και στην αποφυγή 
καθυστερήσεων.  Ως εκ τούτου, δικαιολογείται η επίκληση του δικαίου της ανάγκης, καθότι με της προτεινόμενες 
νομοθετικές ρυθμίσεις επιδιώκεται η διασφάλιση πραγματικά αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης, η 
οποία συνιστά ουσιώδη λειτουργία της σύγχρονου κράτους δικαίου.  Περαιτέρω, σύμφωνα με το προοίμιο του 
υπό συζήτηση νομοσχεδίου, επειδή εξακολουθούν να υφίστανται τα γεγονότα που κατέστησαν αδύνατη τη 
λειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου σύμφωνα με της διατάξεις 
του Συντάγματος, εξακολουθεί να δικαιολογείται από το δίκαιο της ανάγκης κάθε νομοθετική ρύθμιση 
αποκλίνουσα από της συνταγματικές διατάξεις για τα εν λόγω δικαστήρια.  Στο προοίμιο του νομοσχεδίου 
επεξηγούνται περαιτέρω οι λόγοι που δικαιολογούν την επίκληση του δικαίου της ανάγκης για την προτεινόμενη 
τροποποίηση του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου. 

 Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο, της είχε αρχικά κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, με το οποίο 
προτείνεται η τροποποίηση του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου, σκοπούνται μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η επαναλειτουργία των δύο ανώτατων δικαιοδοτικών οργάνων του Συντάγματος, ήτοι του Ανωτάτου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το καθένα με πενταμελή σύνθεση.  Τα μέλη 
των εν λόγω δικαστηρίων θα διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος προηγουμένως θα 



2626 

συμβουλεύεται το Γνωμοδοτικό Δικαστικό Συμβούλιο ως της την καταλληλότητα των υποψηφίων για 
διορισμό προσώπων.   Το Γνωμοδοτικό Δικαστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από της δικαστές του Ανωτάτου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, της δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 Σημειώνεται ότι κατά τη συγκρότηση των δύο ανώτατων δικαιοδοτικών οργάνων οι υφιστάμενοι δικαστές 
του σημερινού Ανωτάτου Δικαστηρίου με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα συνεχίσουν να 
υπηρετούν με της της όρους υπηρεσίας είτε ως μέλη του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου είτε ως 
μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αφού ληφθεί υπόψη η προτίμησή της. 

 Σημειώνεται της ότι η επαναλειτουργία των δύο δικαστηρίων θα αρχίσει από την ημερομηνία δημοσίευσης 
σχετικών γνωστοποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την ετοιμότητά της να 
επαναλειτουργήσουν. 

2. Η χορήγηση στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και στο Ανώτατο Δικαστήριο, πέραν της 
προβλεπόμενης στο Σύνταγμα δικαιοδοσίας της, ανώτατης δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας και δικαιοδοσίας 
τρίτου βαθμού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που καθορίζονται στον προτεινόμενο νόμο.    

 Ειδικότερα, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο θα έχει δικαιοδοσία: 

α. να εκδικάζει, κατόπιν παραπομπής από το Εφετείο, εφέσεις κατά αποφάσεων του Διοικητικού 
Δικαστηρίου σε θέματα δημόσιου δικαίου μείζονος δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας 
σημασίας, 

β. να αποφασίζει επί αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε των διαδίκων 
μετά από διαδικασία αναθεωρητικής έφεσης για νομικά θέματα που προκύπτουν από την απόφαση 
επί της έφεσης και σχετίζονται είτε με αλλαγή πάγιας νομολογίας είτε με την ανάγκη ορθής 
εφαρμογής ή ερμηνείας ουσιαστικής διάταξης νόμου είτε με μείζον ζήτημα δημοσίου συμφέροντος 
ή γενικής δημόσιας σημασίας και 

γ. να αποφασίζει επί συγκρουόμενων ή αντιφατικών αποφάσεων του Εφετείου εκδιδομένων στο 
πλαίσιο της αναθεωρητικής του δικαιοδοσίας για σκοπούς συνοχής του δικαίου. 

Το δε Ανώτατο Δικαστήριο θα έχει δικαιοδοσία: 

α. να εκδικάζει κατόπιν παραπομπής από το Εφετείο εφέσεις κατά αποφάσεων δικαστηρίου που 
ασκεί πολιτική ή ποινική δικαιοδοσία, περιλαμβανομένων των δικαστηρίων ειδικής δικαιοδοσίας, 
επί θεμάτων μείζονος δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας, 

β. να αποφασίζει επί αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε των διαδίκων 
μετά από διαδικασία πολιτικής ή ποινικής έφεσης για νομικά θέματα που προκύπτουν από την 
απόφαση και σχετίζονται είτε με αλλαγή πάγιας νομολογίας είτε με την ανάγκη ορθής εφαρμογής ή 
ερμηνείας ουσιαστικής διάταξης νόμου είτε με μείζον ζήτημα δημοσίου συμφέροντος ή γενικής 
δημόσιας σημασίας, 

γ. να αποφασίζει επί συγκρουόμενων ή αντιφατικών αποφάσεων του Εφετείου στην πολιτική του 
δικαιοδοσία για σκοπούς συνοχής του δικαίου και 

δ. να αποφασίζει την επανεκδίκαση από το Εφετείο ποινικής υπόθεσης επί της οποίας εκδόθηκε 
καταδικαστική απόφαση υπό το φως νέων στοιχείων ή γεγονότων που ενδεχoμένως να 
ανατρέπουν εν όλω ή εν μέρει την απόφαση. 

3. Η ίδρυση Εφετείου που θα υπάγεται στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει της της 
εφέσεις κατά αποφάσεων οποιουδήποτε δικαστηρίου, εκτός των αποφάσεων του Ανωτάτου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου και των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου και εκτός των εφέσεων που 
θα παραπέμπονται στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστήριο στο πλαίσιο της 
ανώτατης δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας της. 

 Το Εφετείο θα αποτελείται από δεκαέξι δικαστές, οι οποίοι θα διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο, και θα λειτουργεί σε τμήματα, της αυτά θα καθοριστούν σε διαδικαστικούς κανονισμούς.  
Δικαστής του Εφετείου θα διορίζεται πρόσωπο που είναι δικηγόρος με δωδεκαετή τουλάχιστον άσκηση 
του δικηγορικού επαγγέλματος, υψηλού ηθικού επιπέδου.  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με σχετική 
ερμηνευτική πρόνοια στην έννοια του όρου «άσκηση του επαγγέλματος» περιλαμβάνεται και η υπηρεσία 
στη Δικαστική Υπηρεσία ή τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 

 Οι ρυθμίσεις που αφορούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Εφετείου θα τεθούν σε ισχύ από την 
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχετικής γνωστοποίησης από το 
υφιστάμενο Ανώτατο Δικαστήριο για την ετοιμότητα του Εφετείου να λειτουργήσει. 

4. Η διεύρυνση της σύνθεσης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ώστε, πέραν των μελών του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, τα οποία σήμερα απαρτίζουν το εν λόγω συμβούλιο, να συμμετέχουν σε αυτό και άλλα μέλη 
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του δικαστικού σώματος, καθώς και μέλη του δικηγορικού σώματος.  Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο 
θα είναι αρμόδιο για τον διορισμό, την προαγωγή, τη μετάθεση, τον τερματισμό της υπηρεσίας και την 
απόλυση των δικαστών του Εφετείου, των επαρχιακών δικαστών και των δικαστών ειδικής δικαιοδοσίας, 
καθώς και για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επί αυτών. 

 Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
ως πρόεδρο αυτού, τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον πρόεδρο του Εφετείου, τον αρχαιότερο 
πρόεδρο των επαρχιακών δικαστηρίων, τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, τον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και έναν δικηγόρο που ασκεί τη 
δικηγορία για τουλάχιστον είκοσι πέντε έτη.  Περαιτέρω, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, η 
σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου θα διαφοροποιείται σε περίπτωση: 

α. διορισμού δικαστών του Εφετείου· στην περίπτωση αυτή θα μετέχουν επιπρόσθετα οι δύο 
αρχαιότεροι δικαστές του Εφετείου, ενώ δε θα μετέχουν ο αρχαιότερος πρόεδρος των επαρχιακών 
δικαστηρίων και ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών, 

β. άσκησης πειθαρχικής εξουσίας επί δικαστών του Εφετείου· στην περίπτωση αυτή θα μετέχουν 
μόνο οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ο πρόεδρος του Εφετείου, 

γ. μετάθεσης ή άσκησης πειθαρχικής εξουσίας κατά δικαστών πρωτοβάθμιων δικαστηρίων· στην 
περίπτωση αυτή δε θα μετέχουν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και ο δικηγόρος με εικοσιπενταετή άσκηση της δικηγορίας. 

 Σημειώνεται συναφώς ότι οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου θα ελέγχονται, κατόπιν 
υποβολής ένστασης του υποψηφίου ή του ενδιαφερόμενου δικαστή, από το Ανώτατο Συνταγματικό 
Δικαστήριο, το οποίο θα ενεργεί ως Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο. 

5. Η επαναλειτουργία των δύο Δικαστικών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 133.8 και 153.8 του 
Συντάγματος, τα οποία θα αποφασίζουν επί της αποχώρησης, της απόλυσης ή του με οιονδήποτε τρόπο 
τερματισμού της υπηρεσίας των δικαστών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου.  Της  αναφέρεται στο προοίμιο του νομοσχεδίου, με την επαναλειτουργία των δύο υπό 
αναφορά Δικαστικών Συμβουλίων θα διασφαλίζεται ο αναγκαίος αλληλοέλεγχος μεταξύ των δύο 
δικαστηρίων στην ανώτατη βαθμίδα της δομής της δικαιοσύνης, ο οποίος αναιρέθηκε με τη συγχώνευσή 
της. 

6. Η εισαγωγή μεταβατικών διατάξεων για τη συνέχιση της λειτουργίας του σημερινού Ανωτάτου Δικαστηρίου 
μέχρι την επαναλειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
προκειμένου αφενός να ολοκληρώσει της της υποθέσεις δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας επί πρωτόδικων 
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά την ενάσκηση της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας του και αφετέρου να 
ολοκληρώσει σε σχέση με την άσκηση της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας του και, ενώ θα λειτουργεί το 
Εφετείο, της εκκρεμούσες ενώπιόν του πέραν των τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του 
προτεινόμενου νόμου υποθέσεις, ενώ αυτές που εκκρεμούν για περίοδο μικρότερη των τριών ετών και 
της οποίες μέχρι την εν λόγω ημερομηνία δε θα έχει αρχίσει η ακρόαση θα μεταφερθούν στο Εφετείο. 

 Επιπροσθέτως, της μεταβατικές διατάξεις προβλέπεται η καθίδρυση και η λειτουργία μέχρι την ημερομηνία 
της επαναλειτουργίας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου: 

α. μεταβατικού Γνωμοδοτικού Δικαστικού Συμβουλίου, συγκροτουμένου από της πέντε αρχαιότερους 
δικαστές του σημερινού Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον 
πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με διαφοροποιημένη τη σύνθεσή του σε 
περίπτωση άσκησης πειθαρχικής εξουσίας κατά δικαστών, το οποίο θα ενεργεί ως συμβουλευτικό 
όργανο για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με την καταλληλότητα των υποψήφιων σε 
διαδικασία διορισμού δικαστών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, και  

β. μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του οποίου θα 
υπάγονται ο διορισμός, η προαγωγή, η μετάθεση, ο τερματισμός της υπηρεσίας και η απόλυση, 
καθώς και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επί των δικαστικών λειτουργών, το οποίο θα 
συγκροτείται από τον πρόεδρο και τα μέλη του σημερινού Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και έναν 
δικηγόρο με εικοσιπενταετή άσκηση της δικηγορίας, ενώ η σύνθεσή του αυτή θα διαφοροποιείται 
σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής εξουσίας κατά δικαστών, ώστε να συμμετέχουν μόνο τα μέλη 
του συμβουλίου που είναι δικαστές. 

 Με το δεύτερο νομοσχέδιο, οι πρόνοιες του οποίου είναι απόρροια των τροποποιήσεων που προτείνονται 
με το πρώτο νομοσχέδιο, τροποποιείται ο περί Δικαστηρίων Νόμος (Νόμος 14 του 1960), ώστε οι διατάξεις του 
να συνάδουν με της διατάξεις του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου, της ο τελευταίος 
προτείνεται να τροποποιηθεί με το πρώτο νομοσχέδιο. 
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 Σημειώνεται ότι τα υπό συζήτηση νομοσχέδια εξετάστηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 
κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της και ως εκ τούτου η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υπό τη νέα κατά την παρούσα 
κοινοβουλευτική περίοδο σύνθεσή της έκρινε σκόπιμο να αξιοποιήσει τη μακρά και ενδελεχή εξέτασή της από 
την αντίστοιχη επιτροπή της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου και να προχωρήσει με την εξέταση των 
τελευταίων αναθεωρημένων κειμένων της, τα οποία υποβλήθηκαν στην τότε επιτροπή από τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

 Σημειώνεται της ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη κατά την απελθούσα βουλευτική περίοδο 
απασχόλησαν μεταξύ άλλων την τότε επιτροπή τα ακόλουθα ζητήματα: 

1. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

2. H ανάγκη εξεύρεσης υποδομών για τα νέα δικαστήρια και η ανάγκη ρύθμισης της εθιμοταξίας ανάμεσα 
της δικαστές των δύο ανώτατων δικαστηρίων. 

3. Η συμπερίληψη στον προτεινόμενο όρο «Ανώτατον Δικαστήριο» του αγγλικού όρου «High Court» και η 
πιθανή διαγραφή του εν λόγω αγγλικού όρου, δεδομένου ότι δε χρησιμοποιείται στο ελληνικό κείμενο του 
Συντάγματος της Δημοκρατίας και ότι χωρίς ο όρος της να έχει κάποια χρησιμότητα ενδεχομένως να 
δημιουργεί σύγχυση, καθότι το καλούμενο «High Court», το οποίο λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει 
διαφορετική δικαιοδοσία από την προβλεπόμενη στο νομοσχέδιο δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

4. Η πρόνοια του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία το Γνωμοδοτικό Δικαστικό Συμβούλιο θα καθορίζει τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων για διορισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη θέση 
δικαστή του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ρύθμιση η 
οποία ενδεχομένως να περιορίζει το συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας να επιλέγει 
της δικαστές των εν λόγω δικαστηρίων. 

5. Η προτεινόμενη διευρυμένη σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ήτοι του συμβουλίου το 
οποίο θα επιλαμβάνεται θεμάτων που θα αφορούν της δικαστές του Εφετείου, των επαρχιακών 
δικαστηρίων και των δικαστηρίων ειδικής δικαιοδοσίας, και οι εκφρασθείσες επιφυλάξεις του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου  αναφορικά με το ενδεχόμενο η συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα και του προέδρου του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να ερμηνευτεί ως έμμεση επέμβαση στην ανεξαρτησία των δικαστών. 

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω συζήτησης επί των νομοσχεδίων κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προχώρησε στην εκ νέου αναθεώρηση των κειμένων αυτών, 
λαμβάνοντας υπόψη σχετικές απόψεις και εισηγήσεις που προέκυψαν από νέο κύκλο διαβούλευσης της 
Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με της εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και εισηγήσεις που 
υποβλήθηκαν στη βάση των διαμειφθέντων κατά τη συζήτηση ενώπιον της επιτροπής. 

 Στο τελευταίο αναθεωρημένο κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο 
συζήτησης ενώπιον της επιτροπής, επήλθαν τροποποιήσεις που προνοούν  κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας για την έναρξη της λειτουργίας του Ανωτάτου Συνταγματικού 
Δικαστηρίου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Εφετείου. 

 Σημειώνεται ότι η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με επιστολή της, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 
2022, μετά από διαβούλευση με το Ανώτατο Δικαστήριο, εισηγήθηκε ως ημερομηνία έναρξης της 
λειτουργίας των εν λόγω δικαστηρίων την 1η Ιανουαρίου 2023. 

2. Καθορισμό του αριθμού των δικαστών των δύο ανώτατων δικαστηρίων σε εννέα (9) δικαστές για το 
Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και έως επτά (7) δικαστές για το Ανώτατο Δικαστήριο. 

3. Καθορισμό της εκπροσώπησης της δικαστικής εξουσίας έναντι πάσης αρχής από τον αρχαιότερο των 
προέδρων του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Σημειώνεται ότι 
σύμφωνα με της προτεινόμενες ρυθμίσεις έκαστος εκ των προέδρων θα εκπροσωπεί το δικαστήριο του 
οποίου προεδρεύει για θέματα της αρμοδιότητάς του ενώπιον οποιασδήποτε αρχής.  Οι δύο πρόεδροι θα 
υπηρετούν με της της όρους και ωφελήματα. 

4. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία στη διαδικασία διορισμού σε θέση δικαστή, πέραν της 
απαιτούμενης δωδεκαετούς άσκησης του επαγγέλματος, θα λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη γνώσης ή 
εμπειρίας του υποψηφίου στα θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου στο οποίο θα 
διοριστεί. 

5. Παροχή δυνατότητας στο Ανώτατο Δικαστήριο να καθορίζει με διαδικαστικό κανονισμό τη συγκρότηση 
στο Εφετείο τμημάτων πολιτικής, ποινικής και αναθεωρητικής δικαιοδοσίας και να ορίζει τον αριθμό των 
δικαστών του Εφετείου και των τμημάτων αυτού οι οποίοι θα δικάζουν συγκεκριμένο θέμα. 

6. Αναθεώρηση της σύνθεσης του Γνωμοδοτικού Δικαστικού Συμβουλίου, ώστε να προβλέπονται τα 
ακόλουθα: 
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α. Σε διαδικασία διορισμού μέλους του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το Συμβούλιο θα 
απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου ως πρόεδρο του 
Συμβουλίου, της λοιπούς δικαστές του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου με δικαίωμα ψήφου, 
τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας χωρίς δικαίωμα ψήφου και τον πρόεδρο του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

β. Σε διαδικασία διορισμού μέλους του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το συμβούλιο θα απαρτίζεται από τον 
πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως πρόεδρο του συμβουλίου, της λοιπούς δικαστές του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου με δικαίωμα ψήφου, τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας χωρίς 
δικαίωμα ψήφου και τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

7. Επιβολή υποχρέωσης στο Γνωμοδοτικό Δικαστικό Συμβούλιο της κατά τον καταρτισμό του καταλόγου 
των υποψήφιων δικαστών λαμβάνει υπόψη την ανάγκη στελέχωσης των δικαστηρίων από 
προσοντούχους δικηγόρους. 

8. Επιβολή υποχρέωσης στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του οποίου 
υπάγονται ο διορισμός, η προαγωγή, η μετάθεση, ο τερματισμός της υπηρεσίας και η απόλυση, καθώς 
και η πειθαρχική εξουσία των δικαστών του Εφετείου και  των δικαστών των πρωτοβάθμιων  δικαστηρίων, 
της κατά τον διορισμό ή την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης δικαστή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 
στελέχωσης των δικαστηρίων από προσοντούχους δικηγόρους. 

9. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 
απαιτείται να είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογημένες. 

10. Διαγραφή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν της ναυτικές υποθέσεις οι οποίες ήδη έτυχαν 
ρύθμισης δυνάμει των διατάξεων του περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμου του 2022 
[Νόμος 69(Ι)/2022] και του περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 [Νόμος 70(Ι)/2022]. 

11. Προσθήκη μεταβατικών διατάξεων σύμφωνα με της οποίες: 

α. οι υποθέσεις δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας πολιτικής δικαιοδοσίας, δευτεροβάθμιας ποινικής 
δικαιοδοσίας και δευτεροβάθμιας αναθεωρητικής δικαιοδοσίας οι οποίες καταχωρίσθηκαν στο 
υφιστάμενο Ανώτατο Δικαστήριο και εκκρεμούν ενώπιόν του πριν από την ημερομηνία έκδοσης 
σχετικής γνωστοποίησης από το Ανώτατο Δικαστήριο μεταβιβάζονται κατά την εν λόγω ημερομηνία 
στο Εφετείο της εκδίκαση, 

β. οι υποθέσεις δευτεροβάθμιας πολιτικής δικαιοδοσίας οι οποίες καταχωρίσθηκαν στο υφιστάμενο 
Ανώτατο Δικαστήριο και εκκρεμούν ενώπιόν του πριν από την ημερομηνία έκδοσης σχετικής 
γνωστοποίησης από το Ανώτατο Δικαστήριο εκδικάζονται από το υφιστάμενο Ανώτατο Δικαστήριο 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 ή από το καθιδρυόμενο δυνάμει του προτεινόμενου νόμου 
Ανώτατο Δικαστήριο μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, νοουμένου ότι: 

i. καταχωρίσθηκαν στο δικαστήριο πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, 

ii. οι αποφάσεις επί αυτών των υποθέσεων είναι επιφυλαγμένες κατά την ημερομηνία έκδοσης 
της πιο πάνω γνωστοποίησης ή 

iii. οι υποθέσεις αυτές αφορούν απόφαση η οποία εκδόθηκε από δικαστή του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου κατά την ενάσκηση της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας, η οποία προβλέπεται ή 
αναφέρεται στο άρθρο 155 του Συντάγματος, 

γ. οι υποθέσεις δευτεροβάθμιας ποινικής δικαιοδοσίας οι οποίες καταχωρίσθηκαν στο υφιστάμενο 
Ανώτατο Δικαστήριο και εκκρεμούν ενώπιόν του πριν από την ημερομηνία έκδοσης σχετικής 
γνωστοποίησης από το Ανώτατο Δικαστήριο εκδικάζονται από το υφιστάμενο Ανώτατο Δικαστήριο 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 ή από το καθιδρυόμενο δυνάμει του προτεινόμενου νόμου 
Ανώτατο Δικαστήριο μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις επί 
αυτών των υποθέσεων είναι επιφυλαγμένες κατά την εν λόγω ημερομηνία, 

δ. οι υποθέσεις δευτεροβάθμιας αναθεωρητικής δικαιοδοσίας οι οποίες καταχωρίσθηκαν στο 
υφιστάμενο Ανώτατο Δικαστήριο και εκκρεμούν ενώπιόν του πριν από την ημερομηνία έκδοσης 
σχετικής γνωστοποίησης από το Ανώτατο Δικαστήριο εκδικάζονται από το υφιστάμενο Ανώτατο 
Δικαστήριο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 ή από το καθιδρυόμενο δυνάμει του προτεινόμενου 
νόμου Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, νοουμένου ότι: 

i. καταχωρίσθηκαν στο δικαστήριο πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2018, 

ii. οι αποφάσεις επί αυτών των υποθέσεων είναι επιφυλαγμένες κατά την ημερομηνία έκδοσης 
της πιο πάνω γνωστοποίησης ή 

iii. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν απόφαση η οποία εκδόθηκε από δικαστή του υφιστάμενου 
Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την ενάσκηση της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας του, η οποία 
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προβλέπεται στο άρθρο 146 του Συντάγματος και την οποία δικαιοδοσία το δικαστήριο 
διατηρούσε και ασκούσε έως την 1η Ιανουαρίου 2016, 

ε. οι υποθέσεις πρωτοβάθμιας πολιτικής δικαιοδοσίας οι οποίες καταχωρίσθηκαν στο υφιστάμενο 
Ανώτατο Δικαστήριο και εκκρεμούν ενώπιόν του αμέσως πριν από την ημερομηνία έκδοσης 
σχετικής γνωστοποίησης από το Ανώτατο Δικαστήριο εκδικάζονται από το υφιστάμενο Ανώτατο 
Δικαστήριο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 ή από το καθιδρυόμενο δυνάμει του προτεινόμενου 
νόμου Ανώτατο Δικαστήριο μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις 
επί αυτών των υποθέσεων είναι επιφυλαγμένες κατά την εν λόγω ημερομηνία, 

στ. συγκροτείται μεταβατικό Γνωμοδοτικό Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον 
πρόεδρο του υφιστάμενου Ανωτάτου Δικαστηρίου ως πρόεδρο του μεταβατικού Γνωμοδοτικού 
Δικαστικού Συμβουλίου και της λοιπούς δικαστές του δικαστηρίου με δικαίωμα ψήφου, τον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας χωρίς δικαίωμα ψήφου και τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

ζ. συγκροτείται μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 
οποίου υπάγονται ο διορισμός, η προαγωγή, η μετάθεση, ο τερματισμός της υπηρεσίας, η απόλυση 
και η πειθαρχική εξουσία επί των δικαστικών λειτουργών, το οποίο απαρτίζεται από τον πρόεδρο 
και τα μέλη του υφιστάμενου Ανωτάτου Δικαστηρίου και της συνεδρίες του οποίου, όταν  αφορούν 
διορισμό, προαγωγή ή μετάθεση δικαστή του Εφετείου ή πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, δικαιούνται 
να παρίστανται ως παρατηρητές και χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 Στο τελευταίο αναθεωρημένο κείμενο του δεύτερου νομοσχεδίου προνοούνται κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Διαγραφή των προνοιών που ρυθμίζουν την απάλειψη από τη δικαιοδοσία του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου της εκδίκασης υποθέσεων Ναυτοδικείου και μεταφορά της στα επαρχιακά δικαστήρια, 
καθότι οι εν λόγω υποθέσεις ήδη έτυχαν ρύθμισης δυνάμει των διατάξεων του περί Εμπορικού 
Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμου του 2022 [Νόμος 69(Ι)/2022] και του περί Δικαστηρίων 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 [Νόμος 70(Ι)/2022]. 

2. Παροχή δικαιώματος έφεσης επί όλων των ενδιάμεσων αποφάσεων και όχι μόνο των απόλυτα 
καθοριστικών ως της το αποτέλεσμά της για τα δικαιώματα των διαδίκων, ως προνοείται στον 
βασικό νόμο. 

 Η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε επιστολή της, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2021, της τον 
πρόεδρο της επιτροπής επανέλαβε τη θέση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της αυτή εκφράστηκε ενώπιον της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, η οποία περιλαμβάνεται στη 
γραπτή δήλωση στην οποία προέβη της 7 Απριλίου 2021, ήτοι ότι τα τρία νομοσχέδια με τα οποία επιδιώκεται 
δικαστική μεταρρύθμιση έχουν κατ’ επανάληψη συζητηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο και επί αυτών έχουν 
εκφραστεί διάφορες και διαφορετικές σκέψεις και θέσεις που έχουν τεθεί ενώπιον της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.  Της περαιτέρω αναφέρεται στην εν λόγω δήλωση, οποιοιδήποτε προβληματισμοί και σκέψεις 
που δημοκρατικά αναπτύχθηκαν δεν αναιρούν, με δεδομένες της θέσεις των μελών, την επιθυμία και 
αποφασιστικότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου να προωθηθεί η ήδη καθυστερημένη μεταρρύθμιση της 
δικαιοσύνης.  Τέλος, σύμφωνα με την πιο πάνω δήλωση, το Ανώτατο Δικαστήριο δε θεωρεί ορθό να τοποθετηθεί 
περαιτέρω στο κατά πόσο συμφωνεί ή διαφωνεί με την ψήφιση των συγκεκριμένων νομοσχεδίων, δεδομένου ότι 
τούτο εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία αποτελεί το κυρίαρχο 
νομοθετικό σώμα της πολιτείας. 

 Συναφώς, σημειώνεται ότι σε υπόμνημα που κατατέθηκε από την πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
στο πλαίσιο της μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίων κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο 
καταγράφονται οι θέσεις της πλειοψηφίας των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί συγκεκριμένων θεμάτων 
που ρυθμίζονται με τα εν λόγω νομοσχέδια και ειδικότερα επί της προτεινόμενης επαναλειτουργίας των δύο 
ανώτατων δικαιοδοτικών οργάνων του Συντάγματος, του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Οι θέσεις της πλειοψηφίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της διατυπώνονται στο εν λόγω 
υπόμνημα είναι οι ακόλουθες: 

1. Η διατήρηση του ενιαίου σχήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμφίβολα εξυπηρετεί την ορθή και 
εύρυθμη απονομή της δικαιοσύνης. 

2. Η λειτουργία του ενιαίου Ανωτάτου Δικαστηρίου επί πενήντα επτά και πλέον έτη υπήρξε σε κάθε 
περίπτωση καθοριστική στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης και την κατίσχυση του κράτους δικαίου, 
αποτελεί δε αταλάντευτο εχέγγυο για την περαιτέρω διασφάλισή της. 

3. Με τη συνέχιση του ενιαίου σχήματος του υφιστάμενου Ανωτάτου Δικαστηρίου θα αποφευχθεί το πολύ 
σοβαρό ενδεχόμενο τα δύο νέα ανώτατα δικαστήρια να εμπλακούν σε ατέρμονες διαδικασίες αναφορικά 
με τη νομιμότητά της στο πλαίσιο επιδίωξης από διαδίκους των ιδιαίτερων σκοπών της με αποτέλεσμα 
την παρεμπόδιση του έργου της για εύρυθμη απονομή της δικαιοσύνης. 



2631 

4. Η αιτιολόγηση για μια τόσο δραστική μεταβολή του δικαστηριακού συστήματος της Κύπρου στο ανώτατο 
επίπεδο με τη δημιουργία δύο ξεχωριστών δικαστηρίων προϋποθέτει τη διεξαγωγή σοβαρής και 
εμπεριστατωμένης μελέτης, με την οποία πρέπει να τεκμηριώνεται με αδιάσειστα στοιχεία ότι η διατήρηση 
του ενιαίου Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι η αιτία της πρόκλησης αξεπέραστων προβλημάτων στην 
απονομή της δικαιοσύνης, ότι η προαναφερόμενη προτεινόμενη λύση είναι η πλέον ενδεδειγμένη, καθώς 
και ότι εξ της δε θα προκληθούν οποιαδήποτε προβλήματα στον πρωταρχικό σκοπό της δικαστικής 
λειτουργίας, ήτοι στην απονομή της δικαιοσύνης.  Στην προκειμένη περίπτωση ουδέποτε έγινε 
οποιαδήποτε μελέτη, η δε προτεινόμενη λύση συνιστά μείζονα μεταβολή της σημερινής κατάστασης με 
άδηλα αποτελέσματα.  Το ενιαίο του σχήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν αποτέλεσε ποτέ την αιτία 
για την πρόκληση καθυστερήσεων, ενώ στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
2018 ουδεμία εισήγηση περιλήφθηκε για τον διαχωρισμό του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

5. Είναι δεδομένη η ανάγκη άμεσης επίλυσης λειτουργικών προβλημάτων που έχουν αναγνωριστεί από της 
εκθέσεις που αφορούν στη λειτουργία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα οποία συνιστούν πραγματική αιτία 
για της καθυστερήσεις που επισημαίνονται στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Στην εν λόγω έκθεση τίθεται επιτακτικά η ανάγκη για ίδρυση Εφετείου με δευτεροβάθμια δικαιοδοσία, 
μεταφορά της πρωτόδικης δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στα πρωτόδικα δικαστήρια και 
μετατροπή του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε τριτοβάθμιο δικαστήριο, κατά το πρότυπο του Supreme Court 
του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 Στο εν λόγω υπόμνημα καταγράφεται της η θέση της μειοψηφίας των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
σύμφωνα με την οποία, υπό της συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
δεδομένων, προκρίνεται η πλησιέστερη της το Σύνταγμα δομή, ήτοι η καθίδρυση Ανωτάτου Δικαστηρίου και 
Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, θεωρώντας ότι η λύση της ενιαίου Ανωτάτου Δικαστηρίου οδηγεί σε 
υπερσυγκέντρωση εξουσιών και δυσλειτουργία και δε δύναται να ανταποκριθεί στο βασικό ζητούμενο του 
αλληλοελέγχου και της διαφάνειας, στοιχεία καθοριστικά για τον αποτελεσματικό και εναρμονισμένο με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης.  Σύμφωνα με τη θέση της μειοψηφίας, η σύσταση δύο 
ανώτατων δικαστικών σωμάτων διασφαλίζει την αποκέντρωση εξουσιών, την ευέλικτη λειτουργία και εξειδίκευση 
και τον αμοιβαίο δικαστικό έλεγχο των δύο δικαστηρίων από τα αντίστοιχα συμβούλια, κατά τα διαλαμβανόμενα 
στα άρθρα 133.8 και 153.8 του Συντάγματος.  Διασφαλίζει επιπλέον τον έλεγχο του Ανωτάτου Δικαστικού 
Συμβουλίου, χωρίς να αφήνει περιθώρια πρόκλησης οποιωνδήποτε εύλογων αμφιβολιών, ιδίως της πολίτες, ως 
της τα εχέγγυα διαφάνειας. 

 Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο πλαίσιο της συζήτησης των νομοσχεδίων κατά την 
παρούσα βουλευτική περίοδο επεξήγησε στην επιτροπή της πρόνοιες των εν λόγω νομοσχεδίων ως έχουν 
τελικώς αναθεωρηθεί.  Επιπροσθέτως, ενημέρωσε την επιτροπή για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί και τεθεί σε 
εφαρμογή για τη βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης, περιλαμβανομένης της σύστασης του Διοικητικού 
Δικαστηρίου και του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, για την επικείμενη εφαρμογή του 
συστήματος «e-justice», καθώς και για τον κύκλο διαβουλεύσεων που διεξήγαγε επί της προτεινόμενης 
μεταρρύθμισης άμα τη αναλήψει των καθηκόντων της με όλους της εμπλεκόμενους φορείς. 

 Αναφερόμενη στη συγκρότηση Ανωτάτου Δικαστηρίου και Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, η 
υπουργός τόνισε την ανάγκη για δημιουργία δύο τριτοβάθμιων δικαστηρίων, αφού με τον διαχωρισμό της 
δικαιοδοσίας της κατά τον τρόπο που προτείνεται θα ενισχυθεί η διαφάνεια και θα εγκαθιδρυθεί σύστημα 
αμοιβαίου ελέγχου (checks and balances), θα επιτευχθεί αποκέντρωση των εξουσιών του υφιστάμενου 
Ανωτάτου Δικαστηρίου και θα παρασχεθεί δυνατότητα εξειδίκευσης των μελών των προτεινόμενων δικαστηρίων. 

 Η ίδια αξιωματούχος ενημέρωσε της την επιτροπή ότι με βάση σχετική πληροφόρηση από το Ανώτατο 
Δικαστήριο οι εκκρεμούσες ενώπιόν του υποθέσεις θα παραπεμφθούν στα υπό ίδρυση με τον προτεινόμενο 
νόμο δικαστήρια ως ακολούθως: 

1. Στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο θα παραπεμφθούν 377 αναθεωρητικές εφέσεις, ήτοι εφέσεις που 
αφορούν στο Διοικητικό Δίκαιο, εκ των οποίων οι 292 είναι εφέσεις που καταχωρίσθηκαν πριν από την 
31η Δεκεμβρίου 2018 και 85 από αυτές είναι εφέσεις κατά απόφασης της δικαστή του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου. 

2. Στο Ανώτατο Δικαστήριο θα παραπεμφθούν 1 557 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 1 523 είναι πολιτικές 
εφέσεις που καταχωρίσθηκαν πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017 και οι 34 είναι πολιτικές εφέσεις που 
αφορούν σε προνομιακά εντάλματα. 

3. Στο Εφετείο θα παραπεμφθούν 3 149 υποθέσεις, εκ των οποίων 2 158 είναι πολιτικές εφέσεις που 
καταχωρίσθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2018, 233 είναι ποινικές εφέσεις, 688 είναι αναθεωρητικές εφέσεις 
που καταχωρίσθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2019 (582 κατά απόφασης δικαστή του Διοικητικού 
Δικαστηρίου και 106 κατά απόφασης δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας) και 70 
πολιτικές αιτήσεις που αφορούν σε πρωτοβάθμια δικαιοδοσία έκδοσης προνομιακών ενταλμάτων. 

 Σε ό,τι αφορά στον προβλεπόμενο χρόνο εκδίκασης των αναφερόμενων πιο πάνω υποθέσεων, η 
υπουργός ανέφερε στην επιτροπή ότι το Ανώτατο Δικαστήριο δεν καθορίζει συγκεκριμένο προβλεπόμενο χρόνο 
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εκδίκασης, ωστόσο επισήμανε ότι το υφιστάμενο Ανώτατο Δικαστήριο διεκπεραιώνει περίπου 500 πολιτικές 
εφέσεις και περίπου 140 υποθέσεις αναθεωρητικής δικαιοδοσίας ετησίως και αναμένεται ότι ο της αριθμός 
ετησίως δυνατόν να διεκπεραιώνεται από το νέο Ανώτατο Δικαστήριο και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. 

 Συναφώς, η υπουργός τόνισε ότι η σημασία και επιτυχία της προτεινόμενης μεταρρύθμισης δεν 
περιορίζεται στον αριθμό των υποθέσεων των οποίων ολοκληρώνεται η εκδίκαση, αλλά εκτείνεται στην εισαγωγή 
της συστήματος αμοιβαίου ελέγχου στην ανώτατη βαθμίδα της δικαιοσύνης, στην ευελιξία και ενδυνάμωση της 
λειτουργικότητας της βαθμίδας της, που σήμερα συγκεντρώνει υπέρμετρες δικαιοδοσίες και καθήκοντα, καθώς 
και στην ενίσχυση της ποιότητας της δικαιοσύνης στην Κύπρο μέσω εξειδίκευσης των μελών των προτεινόμενων 
δικαστηρίων. 

 Επιπροσθέτως των πιο πάνω θέσεων που εκφράστηκαν προφορικά ενώπιον της επιτροπής από την 
Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε επιστολή του 
της την επιτροπή, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2022, ενημέρωσε για το ετήσιο κόστος λειτουργίας των υπό ίδρυση 
δικαστηρίων, που υπολογίζεται ως ακολούθως: 

1. Το κόστος μισθοδοσίας των μελών των δικαστηρίων ανέρχεται σε €2.219.000 για δεκαέξι θέσεις δικαστών. 

2. Το κόστος μισθοδοσίας του βοηθητικού προσωπικού αναλύεται ως ακολούθως: 

α. Για μία θέση Ανώτερου Πρωτοκολλητή απαιτείται δαπάνη ύψους €74.900. 

β. Για μία θέση Πρωτοκολλητή Α´ απαιτείται δαπάνη ύψους €67.200. 

γ. Για έξι θέσεις Στενογράφου περιλαμβάνεται ήδη πρόνοια στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 
Δικαστικής Υπηρεσίας για πλήρωση κενών θέσεων Στενογράφου, η οποία προορίζεται να καλύψει 
και της υπό αναφορά ανάγκες. 

δ. Για τρεις θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού περιλαμβάνεται πρόνοια στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. 

ε. Για επτά θέσεις Αχθοφόρου/Κλητήρα/Εργάτη Αποθήκης απαιτείται δαπάνη ύψους €110.800. 

στ. Για τρεις θέσεις Καθαρίστριας Γραφείου απαιτείται δαπάνη ύψους €35.700. 

3. Το αναφερόμενο πιο πάνω ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των μελών των δικαστηρίων και του βοηθητικού 
προσωπικού θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και της κανονισμούς. 

4. Το επίδομα παραστάσεως που θα καταβάλλεται στα μέλη των δικαστηρίων ανέρχεται σε ποσό ύψους 
€288.000. 

5. Αναφορικά με τα λειτουργικά έξοδα των δικαστηρίων, έχει ήδη περιληφθεί σχετική πρόνοια στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δικαστικής Υπηρεσίας, η οποία θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως των 
αναγκών που θα προκύψουν. 

 Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εξέφρασε την άποψη ότι η ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης 
στη Δημοκρατία βρίσκεται σε εξαιρετικά επίπεδα λόγω της ανεξαρτησίας των λειτουργών της δικαιοσύνης και της 
πολυεπίπεδης μόρφωσής της.  Ωστόσο, της ανέφερε ο της, η ποιότητα της δικαιοσύνης που απονέμεται 
επισκιάζεται από τη σημαντική και αναντίλεκτη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκδίκαση των υποθέσεων 
σε της της βαθμίδες.  Σχετικά με τη δημιουργία των δύο ανώτατων δικαστικών οργάνων, ο Γενικός Εισαγγελέας 
της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η ύπαρξη της μόνο ανώτατου δικαστικού σώματος και η συγκέντρωση σε αυτό του 
συνόλου των εξουσιών επί ζητημάτων ελέγχου και πειθαρχικών κυρώσεων των μελών του δε διασφαλίζει τα 
εχέγγυα ορθοκρισίας και αμεροληψίας, ενώ η παράλληλη λειτουργία Ανωτάτου Δικαστηρίου και Ανωτάτου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου θα επιτρέψει σε αμφότερα να λειτουργούν πιο ευέλικτα και να υπόκεινται σε σύστημα 
αμοιβαίου ελέγχου. 

 Τοποθετούμενος αναφορικά με της προβληματισμούς περί αντισυνταγματικότητας συγκεκριμένων 
προνοιών των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, που αφορούν στον διαχωρισμό της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου σε Ανώτατο Δικαστήριο και σε Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, ο Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας ανέφερε ότι την τελική κρίση επί του θέματος αυτού θα εκφέρει το αρμόδιο με βάση το Σύνταγμα 
δικαστήριο, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι δεν υφίσταται έκδηλη αντισυνταγματικότητα. 

 Επιπροσθέτως των πιο πάνω θέσεων που εκφράστηκαν προφορικά ενώπιον της επιτροπής από τον 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, από πλευράς της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εκφράστηκαν σε 
επιστολή της την επιτροπή, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2022, επιπλέον οι ακόλουθες απόψεις: 

1. Λόγω των γεγονότων του 1963, με τον περί Απoνoμής της Δικαιoσύνης (Πoικίλες Διατάξεις) Νόμo τoυ 
1964 (Νόμος 33/1964) καθιδρύθηκε το υφιστάμενο Ανώτατο Δικαστήριο της άσκηση της δικαιοδοσίας και 
των εξουσιών των εκ του Συντάγματος καθιδρυόμενων Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα οποία κατέστησαν ανενεργά εξαιτίας των προαναφερόμενων γεγονότων. 

2. Το επιτρεπτό της καθίδρυσης του υφιστάμενου Ανωτάτου Δικαστηρίου επικροτήθηκε από το ίδιο το 
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Ανώτατο Δικαστήριο, αρχής γενομένης με την απόφαση στην υπόθεση Attorney General of the Republic 
v. Mustafa Ibrahim and Others [(1964) CLR 195], όπου κρίθηκε ότι ο προρρηθείς νόμος ήταν επιτρεπτός 
βάσει του δικαίου της ανάγκης. 

3. Το γεγονός ότι το δίκαιο της ανάγκης, το οποίο συνεχίζει να εφαρμόζεται, επειδή συνεχίζει να υφίσταται η 
έκρυθμη κατάσταση που προέκυψε από τα γεγονότα του 1963 και 1974, επέτρεψε τη συγκρότηση του 
υφιστάμενου Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν αποκλείει την εφαρμογή του δικαίου της ανάγκης, ώστε να 
επιτραπεί η αναθεώρηση του συγκεντρωτικού δικαστικού μοντέλου το οποίο θέσπισε ο πιο πάνω 
αναφερόμενος νόμος.  Απόδειξη τούτου συνιστά η απόφαση της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, επί της έφεσης κατά της Απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου με αρ. 
99/2016, με την οποία επικροτήθηκε η βάσει του δικαίου της ανάγκης θέσπιση του περί Διοικητικού 
Δικαστηρίου Νόμου [Νόμος 131(Ι)/2015], με τον οποίο μεταφέρθηκε στο Διοικητικό Δικαστήριο μέρος της 
δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου την οποία αρχικώς ασκούσε το Ανώτατο Συνταγματικό 
Δικαστήριο.  Στην απόφαση αυτή το Ανώτατο Δικαστήριο επικρότησε την αναθεώρηση του δικαστικού 
μοντέλου το οποίο αρχικώς θεσμοθετήθηκε διά του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) 
Νόμου, στόχος της οποίας ήταν η εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης.  Τα τρία νομοσχέδια για την 
προτεινόμενη δικαστική μεταρρύθμιση προωθούνται για τον ίδιο σκοπό και με τον ίδιο τρόπο, ήτοι διά της 
παράλληλης τροποποίησης του Συντάγματος και της ψήφισης κοινών νόμων. 

4. Δεδομένου ότι το δίκαιο της ανάγκης επιβάλλει της η βάσει αυτού νέα ρύθμιση είναι κατά το δυνατόν 
εγγύτερα στην αρχική συνταγματική ρύθμιση από την οποία υπάρχει η ανάγκη εκτροπής, η Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας εκτιμά ότι το δικαστικό μοντέλο το οποίο τα εν λόγω νομοσχέδια προτάσσουν 
είναι ακόμη πιο αναλογικό από το υφιστάμενο δικαστικό μοντέλο, το οποίο νομολογιακά κρίθηκε επιτρεπτό 
βάσει του εν λόγω δικαίου.  Το προτεινόμενο δικαστικό μοντέλο προβλέπει τον διαχωρισμό του 
υφιστάμενου Ανωτάτου Δικαστηρίου σε Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και Ανώτατο Δικαστήριο, τα 
οποία δεν είναι μεν εκείνα που έχουν καθιδρυθεί από το Σύνταγμα λόγω διαφορετικής συγκρότησης και 
δικαιοδοσίας, αλλά υπέχουν ίδια χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, ήτοι: 

α. τη θεματική εξειδίκευση, υπό την έννοια ότι το ένα δικαστήριο δε θα επιλαμβάνεται της δικαιοδοσίας 
του άλλου, 

β. την ταχύτερη εκδίκαση που συνεπάγεται η εξειδίκευση, υπό την έννοια ότι δε θα επιλαμβάνονται 
του ίδιου θέματος όλοι οι δικαστές αμφότερων των δικαστηρίων, 

γ. την επιστροφή στον πειθαρχικό έλεγχο των δικαστών του της δικαστηρίου από το άλλο, διακριτό 
δικαστήριο, ως προβλέπει εξ υπαρχής το άρθρο 133.8 και το άρθρο 153.8 του Συντάγματος της 
Δημοκρατίας. 

5. Επιπροσθέτως, ο διαχωρισμός του υφιστάμενου δικαστηρίου σε δύο δικαστήρια εξυπηρετεί τη 
συμμόρφωση της Δημοκρατίας της συστάσεις διεθνών οργανισμών, ώστε το Ανώτατο Συνταγματικό 
Δικαστήριο να ενεργεί ως δευτεροβάθμιο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο θα ελέγχει της 
αποφάσεις των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου που συνέρχονται ως πρωτοβάθμιο Ανώτατο 
Δικαστικό Συμβούλιο, χορηγώντας έτσι ένδικο μέσο σε δικαστές ή υποψήφιους δικαστές που επιθυμούν 
να προσβάλουν απόφαση του πρωτοβάθμιου Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που της επηρεάζει 
δυσμενώς οι οποίοι επί του παρόντος δεν απολαύουν τέτοιου ένδικου μέσου. 

6. Το προτεινόμενο δικαστικό μοντέλο προβλέπει επιπροσθέτως την καθίδρυση  Εφετείου ως τρίτου 
δικαστηρίου, το οποίο δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα, και προτείνεται συναφώς η τροποποίηση του 
Συντάγματος κατά τρόπο που να εξουσιοδοτεί τη διά νόμου καθίδρυσή του, προκειμένου να μην τεθεί 
βάσιμο θέμα αντισυνταγματικότητας. 

7. Για της πιο πάνω λόγους, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας εκτιμά ότι τα προτεινόμενα 
μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια είναι επιτρεπτό να ψηφιστούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατ’ 
επίκληση του δικαίου της ανάγκης και στη βάση της τροποποίησης του Συντάγματος η οποία προτείνεται. 

 Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενημέρωσε την επιτροπή για την ομόφωνη θέση του 
συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου επί της συγκρότησης δύο δικαστηρίων, του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, αφού με τον διαχωρισμό αυτό επιτυγχάνεται 
εξειδίκευση εκάστου εξ αυτών, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας και της ταχύτητας της 
απονομής δικαιοσύνης, τη διασφάλιση του αμοιβαίου ελέγχου (checks and balances) μεταξύ των δύο 
δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του ελέγχου των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου αναφορικά 
με διορισμούς και προαγωγές δικαστών, και την άμβλυνση του προβλήματος της καθυστέρησης στην εκδίκαση 
υποθέσεων στα δικαστήρια, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συγκέντρωση εξουσιών στο Ανώτατο Δικαστήριο. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια 
του σώματος. 



2634 

 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ψήφισης του δεύτερου νομοσχεδίου σε νόμο θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, 
ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχει μία τροπολογία του κ. Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και δύο τροπολογίες του κ. Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ. 

 Φαντάζομαι οι ομιλητές θα τοποθετηθούν και επί τροπολογιών, οπόταν, ποιοι, ποιες θέλουν να μιλήσουν; 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Κύριε πρόεδρε της επιτροπής, να ξεκινήσουμε με εσάς; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ο κ. Ευσταθίου πρέπει να εξηγήσει τη δεύτερή του τροπολογία, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ναι, θα τοποθετηθεί και επί ουσίας και επί τροπολογίας.   

 Να παρακαλέσω να αφήσετε τα χέρια σας, να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε λίστα ομιλητών, ομιλητριών.   

 Βλέπω τον κ. Πασουρτίδη, ο εισηγητής, ο κ. Κωστής, των τροπολογιών, η κ. Τσιρίδου, ο κ. Κουλίας και 
να κλείσει ο κατάλογος. 

 Κύριε Γεωργίου, επρολάβετε;  

 Ωραία!  

 Ο πρόεδρος της επιτροπής.  Σας ακούμε. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρία υπουργέ, σας ευχαριστούμε και πάλι που είσαστε σήμερα μαζί μας και σας ευχαριστούμε και πάλι 
για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε μαζί σας τον τελευταίο χρόνο στην επιτροπή Νομικών της Βουλής.  
Εξαιρετική συνεργασία, που έφερε αποτελέσματα. 

 Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνουμε το πολύ μεγάλο βήμα που μαζί κάναμε την 
περασμένη Πέμπτη, ακριβώς πριν μια βδομάδα.  Μεταρρυθμίζουμε ολοκληρωτικά την ανώτατη βαθμίδα της 
δικαιοσύνης μας.  Εισάγουμε την τριτοβάθμια διαδικασία.  Αντιμετωπίζουμε τις καθυστερημένες εφέσεις.  
Ενισχύουμε την ποιότητα, τη διαφάνεια και την εξειδίκευση.  Επιτυγχάνουμε τον αλληλοέλεγχο.  Απαντούμε 
θετικά σε όλους εκείνους που μας καλούσαν για χρόνια να προχωρήσουμε.  Αφήνουμε πίσω μας ένα σύστημα 
άκαμπτο και δυσλειτουργικό.   

 Και πρέπει να σας πω ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χθεσινή έκθεσή της για το κράτος δικαίου 
στην Κύπρο ουσιαστικά δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυπριακή Δημοκρατία και -να μου επιτρέψετε να σας 
πω- δίνει ψήφο εμπιστοσύνης -και το λέω ταπεινά- σε κάθε μέλος της επιτροπής Νομικών της Βουλής ξεχωριστά.  

 Και με την ευκαιρία σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.  Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την 
αφοσίωσή σας.  Σας ευχαριστώ για τις ιδέες σας, για τις προτάσεις σας, για το γεγονός ότι πετύχαμε όσα 
πετύχαμε μαζί τον τελευταίο χρόνο.  Και δεν το λέω πλέον εγώ, το λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή 
της με χθεσινή ημερομηνία, 13 Ιουλίου του 2022.  Στο κεφάλαιο για την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναφέρεται ξεκάθαρα στα μεγάλα βήματα που πέτυχε η Κυπριακή Δημοκρατία, οδηγώντας στην ολομέλεια για 
ψήφιση κατά σειρά το νομοσχέδιο για τους whistle-blowers, ένα νομοσχέδιο που εκκρεμούσε στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για πάρα πολλά χρόνια, μια πρόταση νόμου της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου και το κυβερνητικό 
βεβαίως νομοσχέδιο.  Θυμίζω το νομοσχέδιο για το lobbying, το νομοσχέδιο για την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της 
Διαφθοράς, μια Αρχή η οποία διορίστηκε προχθές και εύχομαι πολύ σύντομα να αρχίσει να αποδίδει, και βεβαίως 
την απόφαση που μαζί όλοι εδώ λάβαμε την περασμένη Πέμπτη, για να τροποποιήσουμε το Σύνταγμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και να δώσουμε την ευκαιρία στους Κύπριους πολίτες να αισθάνονται ξανά ότι το κράτος 
δικαίου είναι εδώ, οι βουλευτές της Κυπριακής Δημοκρατίας στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, έκλεισαν τα 
αυτιά στις Σειρήνες και απάντησαν θετικά και απαντούν και σήμερα θετικά.   

 Γι’ αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και πάλι.  Ευχαριστώ όλους ανεξαιρέτως για τη συνεργασία 
σας.  Τον Ιωνά τον Νικολάου, που κατέθεσε πρώτος τα νομοσχέδια, τους υπουργούς Σαββίδη και Γιολίτη, που 
τα επεξεργάστηκαν μετέπειτα, τον πρόεδρο τον Γιώργο τον Γεωργίου, τον προκάτοχό μου, ειδικότερα όμως τη 
Στέφη τη Δράκου, που, χωρίς τη συνεργασία της και χωρίς τη δική της συνεισφορά και αποτελεσματικότητα, με 
τη βοήθεια βεβαίως του Γιώργου του Σαββίδη, δε θα καταλήγαμε σε αυτή τη μέρα υπερψήφισης της μεγάλης 
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μεταρρύθμισης, όχι μόνο για εμάς, για τα δικαστήρια, τους δικηγόρους και τους πολίτες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας του σήμερα, αλλά και για τους Κύπριους πολίτες που δεν έχουν γεννηθεί ακόμη. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Ο κ. Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Θα μιλήσω από τη θέση μου, γιατί θα είμαι σύντομος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όπως πάντα!  Ευχαριστώ. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ. 

 Καταρχάς από τις δύο τροπολογίες που έχω καταθέσει, η δεύτερη έχει καταστεί ουσιαστικά αντικείμενο 
της νομοθεσίας η οποία θα τύχει επεξεργασίας, με βάση την τροπολογία που είχαμε καταθέσει μαζί με τον κ. 
Λεωνίδου, για την τροποποίηση του Συντάγματος, επομένως δε θα επιμείνω. 

 Η πρώτη τροπολογία -την εξηγώ- είναι:  H αντίστοιχη παραπομπή που προνοείται στο Συνταγματικό 
Δικαστήριο για ζητήματα Συνταγματικού Δικαίου προκρίνεται και για το Ανώτατο Δικαστήριο, μόνο που με βάση 
την τροπολογία θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με τις παραπομπές των συνταγματικών ζητημάτων.  
Σαφής προσδιορισμός των θεμάτων και των ζητημάτων, πλήρης έκθεση πραγματικών γεγονότων και οι λόγοι 
για τους οποίους το Εφετείο παραπέμπει την υπόθεση αυτή προς το Ανώτατο Δικαστήριο, κάτι το οποίο συνάδει 
με την πρακτική που ακολουθείται στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. 

 Λίγα λόγια για το εγχείρημα το οποίο κάνουμε.  Μεταρρύθμιση δεν είναι αυτό το οποίο κάνουμε.  
Μεταρρύθμιση είναι κάτι το δραστικό, κάτι το οποίο οδηγεί σε μια ρηξικέλευθη κατάσταση πραγμάτων.  Αυτό το 
οποίο όμως γίνεται είναι μια βελτίωση του συστήματος το οποίο υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει.  Είμαστε μια 
χώρα του κοινού δικαίου.  Καλώς ή κακώς, θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό.  Βελτιώνουμε κάποια ζητήματα, το 
μεγάλο πρόβλημα όμως παραμένει.  Το μεγάλο πρόβλημα είναι η πρωτόδικη απονομή δικαιοσύνης, οι 
καθυστερήσεις, οι χιλιάδες υποθέσεις οι οποίες δεν προχωρούν.  Γιατί πρέπει να γίνει η τομή που κάνουμε στα 
ανώτερα κλιμάκια, ανώτερα δώματα.  Πρέπει να πάμε προς τα κάτω.  Το πρωτόδικο δικαστήριο θα πρέπει να 
απαλλαγεί από τα πλείστα όσα προβλήματα που έχει.   

 Και είχα πει το εξής και τελειώνω:  Στην Κύπρο καταχωρίζονται για παράδειγμα μερικές δεκάδες χιλιάδες 
ποινικές υποθέσεις τον χρόνο.  Με βάση τα στατιστικά ένας Κύπριος πρέπει να παρουσιάζεται στο ποινικό 
δικαστήριο κάθε ενάμιση χρόνο, κατηγορούμενος για σοβαρές μέχρι πολύ ασήμαντες υποθέσεις.  Αυτοί όμως οι 
αριθμοί είναι υποθέσεις, τις οποίες θα πρέπει να τις διεκπεραιώσει κάποιος δικαστής.  Επιτέλους, να 
προχωρήσουμε σε αυτό που προχωρούν οι άλλες χώρες, στην εξώδικη διευθέτηση ζητημάτων.  Φτάνει πλέον!  
Έχουμε ποινικοποιήσει σχεδόν τα πάντα στην Κύπρο.  Σε κάθε νόμο προβλέπεται και ποινική δίωξη, το πρώτο.  

 Και το δεύτερο, φτάνει πλέον τα πρωτόδικα δικαστήρια να τα φορτώνουμε με πεντακόσιες διαφορετικές 
δικαιοδοσίες!  Δεν μπορεί ένας δικαστής να δικάζει εντάλματα, παραπομπές για απαλλοτριώσεις, αγωγές, 
αιτήσεις, διαχειρίσεις, διαθήκες, θανατικές ανακρίσεις.  Πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε, να δούμε τη 
δικαιοσύνη εκεί που πονά.  Και πού πονά;  Εκεί όπου είναι κοντά στον πολίτη.   

 Και κάτι τελευταίο.  Δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με το να αυξάνουμε τα έξοδα, με το να καθιστούμε 
τη δικαιοσύνη πανάκριβη για τον πολίτη.  Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανοιχτή, να είναι προσβάσιμη για τον 
οποιοδήποτε.  Και βεβαίως -τελειώνω- αυτό το οποίο δεν κάνουμε τόσα χρόνια, να υπάρχει εκείνο το δικαστήριο 
επιτέλους το οποίο θα εξετάζει τα παράπονα των δανειοληπτών εναντίον των τραπεζών.  Για όνομα του Θεού!  
Είναι καιρός να προχωρήσουμε.  Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν επιτρέπεται στον δανειολήπτη να 
αμφισβητήσει την εκποίηση της περιουσίας του. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Ο κ. Κουλίας. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 
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 Κυρία Πρόεδρε,  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Παρά το ότι θα είναι σύντομη η παρέμβασή μου, θεωρώ ότι η ιστορικότητα του γεγονότος επιβάλλει να 
μιλήσω από το βήμα της ολομέλειας. 

 Θα ξεκινήσω από τον θεμελιωτή αυτής της προσπάθειας, που τον θυμούμαι, τον συνάδελφο τον Ιωνά 
Νικολάου, που ήταν πρόεδρος της επιτροπής, ο οποίος είναι εκείνος που ξεκίνησε όλη αυτή την τεράστια 
προσπάθεια.  Φυσικά, βρήκε καλούς σκυταλοδρόμους στην πορεία, αλλά αυτό πρέπει να λεχθεί και είναι πολύ 
σημαντικό.  Έχει τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας ο συνάδελφος ο Ιωνάς Νικολάου, ο πρώην Υπουργός 
Δικαιοσύνης, για τη θεμελίωση αυτού του ζητήματος.  Ειρήσθω εν παρόδω, αυτή η Δημοκρατία για όλα αυτά τα 
χρόνια λειτουργούσε με δύο βαθμούς δικαιοσύνης.  Ήταν κολοβό το νομικό μας σύστημα και δημιουργούσε και 
κάμποσα παρατράγουδα, τα οποία ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με τα νομικά ζητήματα και όσοι πέρασαν από 
τις αίθουσες των μεγάλων αυτών δικαστηρίων.   

 Επιτέλους, η σημερινή επιτροπή Νομικών, υπό την προεδρία του αγαπητού συναδέλφου Νίκου 
Τορναρίτη, με πολλή υπομονή και με όλους τους συναδέλφους που ήταν εκεί, κατάφερε να ολοκληρώσει αυτή 
την τεράστια προσπάθεια.  Αυτό πρέπει να τους αναγνωριστεί, πρώτα στον πρόεδρο, σε όλα τα μέλη, σε όλες 
τις πλευρές.  Επιπλέον, ευγνώμονες ευχαριστίες οφείλονται και στον Γενικό Εισαγγελέα και στην Υπουργό 
Δικαιοσύνης, αλλά και την κ. Δράκου, που με «δρακόντειες» δρασκελιές έφερε εδώ επί των ημερών της…  

 Επειδή είναι ιστορικό, κυρία Δράκου, το γεγονός, άρα ο παραλληλισμός μπορεί να βοηθά να καταλάβουμε 
καλά ότι είναι όντως «δρακόντεια» βήματα.   

 Επίσης, όσον αφορά εμάς, την κοινοβουλευτική μας ομάδα, ο οπλαρχηγός ήταν ο συνάδελφος ο Πανίκος 
Λεωνίδου, που μετείχε στην επιτροπή και ενημέρωνε την κοινοβουλευτική ομάδα.  Αλλά το μεγαλύτερο 
επίτευγμα, ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα, είναι η αλλαγή όσον αφορά στο διοικητικό δίκαιο, όχι μόνο ο έλεγχος 
της νομιμότητας των πράξεων, αλλά και της ουσίας.  Και να θυμίσω -στους παλαιότερους συνάδελφους 
τουλάχιστον- ο Αντρέας Αγγελίδης, ο οποίος θεωρείται πατέρας του Διοικητικού Δικαίου, είχε τον διακαή πόθο 
να το αλλάξουμε και, κάθε φορά που έφερνε πρόταση νόμου, έπαιρνε μία άρνηση είκοσι πέντε μέτρα!  Τώρα έχει 
υποβληθεί η πρόταση νόμου από το Δημοκρατικό Κόμμα, πρωτοστατούντος του κ. Παναγιώτη του Λεωνίδου, με 
αποτέλεσμα να καταφέρουμε να επιτευχθεί κι αυτό. 

 Ευχαριστίες και μπράβο σε όλους!  

 Όμως, τα οικοδομήματα συνήθως ξεκινούν από τον θεμελιό.  Εμείς λόγω της ιδιομορφίας του θέματος 
πήγαμε από πάνω προς τα κάτω.  Αποκτήσαμε τρεις βαθμούς δικαιοσύνης, πολύ ωραία, αλλά, όπως ανέφερε 
και ο συνάδελφος ο Ευσταθίου, κυρία υπουργέ, στη βάση πρέπει πάραυτα με δραστικά και αποτελεσματικά 
μέτρα να διορθώσουμε την κατάσταση.  Εγώ, που είμαι στη μάχιμη δικηγορία, ας πούμε, εν γίνεται…  Άσε που 
με το άψε-σβήσε στην Αστυνομία κάμνουν ποινικούς φακέλους!  Πάει ένας, κάμνει παράπονο, έδερεν τη γεναίκα 
του, πκιάννουν του τα όπλα ή κάμνουν του ποινική υπόθεση.  Μα, με το άψε-σβήσε!  Με αποτέλεσμα οι 
πρωτόδικοι δικαστές να έν’ φορτωμένοι υποθέσεις.  Γίνεται μιαν υπόθεση να τη δικάζεις, να την κρατάς υπό 
μάλης και να πααίννεις τρία χρόνια, να παρουσιαστείς τριάντα φορές στο δικαστήριο;  Καλά, είναι λίγο 
πρωτόγνωρα πράγματα!  Άρα, όσα είπε ο συνάδελφος ο Ευσταθίου είναι πολύ σωστά.  Φαντάζομαι, επειδή 
είσαστε πάντα στη μαχόμενη δράση, αφουγκράζεστε τους κραδασμούς τούτης της υπόθεσης και θα 
προχωρήσετε το συντομότερο δυνατό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Τελειώνοντας, θέλω να συγχαρώ τη Βουλή ολόκληρη.  Και επί της προεδρίας σας, κυρία Πρόεδρε, 
συνετελέσθη ένα σοβαρό δομικό νομικό ζήτημα και θα γραφτεί στο βιογραφικό σας. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουλία. 

 Να και ένας άνθρωπος που μας είπε μια καλή κουβέντα!   

 Ευχαριστούμε, κύριε Κουλία, πάρα πολύ! 

 Συνεχίζουμε με τον κ. Τρυφωνίδη.  Στα τρία λεπτά, σύντομα, γιατί… 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε, γιατί, όπως είχαμε συμφωνήσει, το θέμα αναπτύχθηκε επαρκώς στην 
προηγούμενη συνεδρία της Βουλής, τόσο η αλλαγή του Συντάγματος όσο και η μεταρρύθμιση. 
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 Εγώ απλώς παίρνω τον λόγο για να συγχαρώ και τους υπουργούς, τους προκατόχους σας, κυρία Δράκου, 
και τον πρόεδρο της επιτροπής Νομικών και τα μέλη της επιτροπής Νομικών για τη μεγάλη προσπάθεια που 
έχουν καταβάλει και την ολομέλεια, που θα ψηφίσουμε σήμερα, αλλά δεν τελειώνει σήμερα αυτή η πορεία.  
Αρχίζει, κυρία υπουργέ, για να πάμε και στην πρωτόδικη δικαιοσύνη, όπως είπατε κι εσείς, οι επαΐοντες της 
δικαιοσύνης, που είναι εκεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, για να μεταρρυθμιστούν και τα οικογενειακά δικαστήρια 
και, όπως είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, να βελτιωθεί το δικαστήριο που θα αποτείνονται οι 
δανειολήπτες, όπως το ανέπτυξε και ο φίλος ο κ. Ευσταθίου, αλλά και, κυρία υπουργέ -θα το ξανατονίσω- νέο 
επαρχιακό δικαστήριο στην επαρχία Λευκωσίας, ένα ζήτημα που αποτελεί ντροπή για όλους μας, για το σύστημα, 
για τους λειτουργούς της δικαιοσύνης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Καλή ψήφο σε όλους! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ’στε καλά.   

 Η κυρία Ερωτοκρίτου. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη.  Όπως έχει αναφερθεί και από τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο, 
εμείς θα υπερψηφίσουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τον κ. Παναγιώτη Λεωνίδου. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Μάλιστα.  Θα υπερψηφίσουμε τα δύο νομοσχέδια, αλλά, με όλο τον σεβασμό -εκτιμώ και σέβομαι τον 
κόπο και τη μεγάλη προσπάθεια της υπουργού, του προέδρου της επιτροπής Νομικών και όλων των μελών της- 
εγώ προσωπικά δε θα συμμετάσχω στους σημερινούς πανηγυρισμούς.  Επαναλαμβάνω, είναι σημαντικά 
νομοσχέδια, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι πρέπει να είμαι ειλικρινής, είναι θέση 
που την έχω εκφράσει πλειστάκις και στην επιτροπή και δημοσίως.   

 Το μεγάλο πρόβλημα, εκείνο που θα αλλάξει τα πράγματα, εκείνο που θα κάνει τη διαφορά στην κοινωνία, 
στη δικαιοσύνη, στην οικονομία είναι τα επαρχιακά δικαστήρια και αν κάποιοι από εμάς είχαν άπλετο χρόνο 
μπροστά τους και ήθελαν να διαβάσουν εκείνη τη σπουδαία έκθεση των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων, θα 
έβλεπαν ότι το 80% των επισημάνσεων αφορά τα επαρχιακά δικαστήρια και επίσης ότι το 70% των εισηγήσεων 
αφορά δομικές, λειτουργικές αναβαθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται στα επαρχιακά δικαστήρια.  
Αυτές οι συστάσεις, κυρία Πρόεδρε, αφορούν και ρητώς δηλώνουν τις υποδομές, το έμψυχο υλικό, τη συνεχή 
εκπαίδευση, τις νομικές βιβλιοθήκες, τη μετεκπαίδευση του προσωπικού των δικαστηρίων…  Οι οποίοι 
άνθρωποι, με τόση πολλή και δύσκολη δουλειά που έχουν, δεν είναι αρκετός ο αριθμός τους, αλλά δεν έχουν και 
τα απαραίτητα εργαλεία, όχι μόνο εργαλεία υποδομής, αλλά και εκπαίδευσης, για να μπορούν να αντεπεξέλθουν 
στις συνεχιζόμενες ανάγκες που παρουσιάζει το επάγγελμα.   

 Άρα, εγώ προσωπικά, κυρία Πρόεδρε, σήμερα δε θα πανηγυρίσω.  Θα πανηγυρίσω, μόνο όταν η πρώτη 
βαθμίδα δικαιοσύνης είναι απόλυτα προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο, είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για μικρομεσαίο 
ή για μεγάλο επιχειρηματία.  Δεν είναι προσβάσιμη η δικαιοσύνη σήμερα στην κοινωνία και αυτή η πρόσβαση 
αφορά σχεδόν αποκλειστικά τα επαρχιακά δικαστήρια. 

 Και μία τελευταία κουβέντα.  Είναι ντροπή -το έχω πει και στην επιτροπή Νομικών, το έχω πει και δημόσια- 
είναι ντροπή για την πολιτεία η κατάσταση στα επαρχιακά δικαστήρια Λευκωσίας...  Όταν όλοι μιλούμε για τη 
δικαιοσύνη και τις υποδομές της, να ξέρουμε ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις στις επαρχίες.  Είναι ντροπή για όλους 
μας η κατάσταση στη Λευκωσία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται κάθε μέρα να λειτουργήσουν οι 
λειτουργοί της δικαιοσύνης, είτε είναι δικηγόροι, προσωπικό είτε είναι διάδικοι στα επαρχιακά δικαστήρια 
Λευκωσίας… Αυτά πότε, πότε θα αλλάξουν;  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Πασιουρτίδη.  
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 Τελευταία ομιλήτρια η κ. Τσιρίδου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Σήμερα ολοκληρώνεται αυτό που ξεκινήσαμε την περασμένη βδομάδα, πριν κάποια χρόνια καλύτερα, και 
-σε συνέχεια των όσων είπε η κ. Ερωτοκρίτου- ούτε εμείς πανηγυρίζουμε και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, αλλά 
είναι ένα βήμα προς τα εμπρός.  Δεν κρύψαμε τις παρατηρήσεις μας, ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει από κάτω προς 
τα πάνω.  Ξεκινήσαμε ανάποδα, όμως δε σημαίνει ότι δε θα έπρεπε να προχωρήσουμε. 

 Κατ’ εμάς, σήμερα το πιο σημαντικό το οποίο ψηφίζουμε είναι η δημιουργία του Εφετείου, το οποίο μέσα 
από τον διαχωρισμό του σε τμήματα θα προσφέρει την εξειδίκευση στην εκδίκαση των υποθέσεων και ιδανικά 
και την αναβάθμιση της ποιότητας των αποφάσεων που θα εκδίδονται.  Μέχρι όμως να φθάσουμε στην έφεση, 
θα εξακολουθήσουμε να περιμένουμε σε κάποιες επαρχίες δέκα χρόνια και σε κάποιες άλλες οκτώ χρόνια, διότι 
αυτός είναι ο χρόνος αυτή τη στιγμή που χρειάζεται, για να ολοκληρωθεί η εκδίκαση μιας υπόθεσης στα 
πρωτόδικα δικαστήρια· και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα της πολιτείας να 
διορθώσει. 

 Υπάρχει ακόμα ένας φόβος μέσα από τη δημιουργία του Εφετείου, που πρέπει να τον εκφράσουμε, είναι 
ο φόβος της αποψίλωσης των πρωτόδικων δικαστηρίων.  Τι εννοώ;  Γυρεύουμε αυτή τη στιγμή δεκαέξι εφέτες.  
Εάν συνεχιστεί ο διορισμός τους βάσει της επετηρίδας…  Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, σε ολόκληρη την Κύπρο 
δεν έχουμε δεκαέξι προέδρους επαρχιακών δικαστηρίων, οπόταν αντιλαμβάνεστε ότι θα βρεθούν δικαστές που 
μπορεί να έχουν δύο ή τρία χρόνια εμπειρίας είτε στη θέση του ανώτερου επαρχιακού δικαστή είτε στη θέση του 
προέδρου επαρχιακού δικαστηρίου, για να δικάζουν πολύ σοβαρές υποθέσεις.  Χωρίς ίχνος υποτίμησης στη 
νομομάθειά τους, υπάρχει λόγος που πρέπει να περάσεις ’πού συγκεκριμένα στάδια και συγκεκριμένη χρονική 
διάρκεια υπηρεσίας από το πόστο του επαρχιακού δικαστή, μέχρι να πάεις πιο πάνω, για να μπορέσεις να 
δικάζεις συγκεκριμένης φύσεως υποθέσεις, όμως υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι είναι άξιοι για να διοριστούν και 
κρατούμε τη δέσμευση ότι θα διοριστούν εφέτες και δικηγόροι που ασκούν τη δικηγορία και δε βρίσκονται στη 
δικαστική εξουσία, διότι αλλιώς θα υποβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο την πρωτοβάθμια δικαιοδοσία και αυτό 
είναι κάτι που απευχόμαστε και δεν το θέλουμε. 

 Πολύ σημαντική επίσης είναι η συμμετοχή πολιτών στο Γνωμοδοτικό και στο Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο.  Και λέγοντας πολίτες, μη φανταστείτε ότι θα προσλάβουμε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με 
τη δικαιοσύνη, μιλούμε για τον Γενικό Εισαγγελέα, τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και δύο 
νομομαθείς οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια για διορισμό ως δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με δωδεκαετή 
πείρα δηλαδή, και ευχαριστούμε όλους που δέχτηκαν την εισήγηση αυτή του ΑΚΕΛ και εντάχθηκε στο κείμενο. 

 Πρέπει να πω ότι, εκτός από τη θεωρητική μεταρρύθμιση, εννοώ στα κείμενα, στους νόμους, στο 
Σύνταγμα, εάν κάποιος επισκεφτεί κάποια δικαστήρια, θα απορήσει πώς μπορεί κάποιος να δουλέψει ή να 
υπάρξει για λίγες ώρες εκεί μέσα.  Τρανό παράδειγμα είναι τα δικαστήρια Λευκωσίας, τα οποία εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια θα έπρεπε να μεταφερθούν αλλού, να δημιουργηθεί το καινούριο.  Δυστυχώς δεν υπάρχει το 
κονδύλι, αλλά, έτσι, για να σας πω ένα παράδειγμα, χωρίς να θέλω να χαλάσω το πάρτι, στον προϋπολογισμό 
φέτος είδαμε να λείπει ένα κονδύλι που υπήρχε στον προϋπολογισμό πέρσι μισού εκατομμυρίου για την 
επέκταση, ας πούμε, του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και, όταν ρωτήσαμε, «γιατί, ενώ πέρσι υπήρχε, 
φέτος δεν υπάρχει», η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου -ειλικρινής όπως είναι- μας είπε:  «Ξέρετε, 
ρωτήσαμε τα Δημόσια Έργα τζι είπαν μας ότι εν προλαβαίνουν να κάμουν την επέκταση, γι’ αυτό, παρά να 
χάσουμεν το μισό εκατομμύριο, αφαιρέσαμέν το»!  Αυτό είναι το πλάνο για την κτιριακή αναβάθμιση των 
δικαστηρίων στην Κύπρο! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. 

 Και να εξηγήσω και την τροπολογία μας.  Η τροπολογία μας, πριν να ολοκληρώσω, είναι η εναρμόνιση με 
εκείνο που ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή αφήσαμε τα προνομιακά εντάλματα να εκδικάζονται στο 
Ανώτατο Δικαστήριο, άρα θα πρέπει να τα «αφαιρέσουμε» από το Εφετείο, όπως υπάρχει στη νομοθεσία 
σήμερα, για να είναι πλήρως εναρμονισμένα όλα τα νομοθετήματα. 

 Κι εμείς με τη σειρά μας πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμμετείχαν, και τον πρόεδρο της 
επιτροπής, τον τωρινό και τους προηγούμενους, την Υπουργό Δικαιοσύνης και όλους τους προηγούμενους, 
όλους τους συναδέλφους που δούλεψαν, διότι μιλούμε για πολύπλοκα θέματα για τα οποία χρειάστηκε να 
συνεδριάσουμε πολλές ώρες.  

 Αλλά πρέπει να πω κάτι, κυρία Πρόεδρε.  Πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να κρυφτούμε πίσω από την 
ιδιότητά μας ως κόμμα της αντιπολίτευσης.  Κατηγορούμαστε πολλές φορές ότι ασκούμε μόνο στείρα 
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αντιπολίτευση.  Δε φοβηθήκαμε ποτέ να βάλουμε πλάτες σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες παίρνουν τον 
τόπο ένα βήμα μπροστά και έτσι κάναμε και τώρα.  Το ΑΚΕΛ χτίζει και δε χαλά και δε μας πειράζει γι’ αυτή τη 
μεταρρύθμιση, όπως και η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, να λένε κάποιοι ότι πέρασε επί 
διακυβέρνησης Δημοκρατικού Συναγερμού.  Ξέρουμε εμείς πόσο παλέψαμε, για να βελτιώσουμε τα νομοσχέδια 
μαζί με άλλους συναδέλφους, ξέρουμε εμείς ότι θα ήταν εύκολο να μην τα ψηφίσουμε και να κάνουμε 
αντιπολίτευση χωρίς προτάσεις.  Δεν είμαστε τέτοια πολιτική δύναμη και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι άπαντες!  
Άπαντες, ναι!  Ζήσαμε κυβερνώσα Βουλή παλαιότερα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 …που εμείς δεν πρόκειται ποτέ να μπούμε σ’ αυτή τη διαδικασία.   

 Κλείνω λέγοντας ότι αναμένουμε την ολοκληρωτική μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και τότε θα μπορούμε 
να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κυρία Τσιρίδου, είστε η τελευταία ομιλήτρια.   

 Μέχρι να έρθει η κ. Τσιρίδου στο βήμα, να παρακαλέσω όλους αυστηρά να περιοριστούν στα τρία λεπτά, 
πλέον θα διακόπτω.  Έμειναν γύρω στα πενήντα θέματα, η ώρα είναι επτά.  Είτε θα... 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: 

 Την άλλη εβδομάδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Σε έντονο ύφος) 

 Όχι, δε θα γίνει την άλλη εβδομάδα, θα είμαστε εδώ μέχρι να τελειώσουμε.  Πρέπει να ψηφιστούν όλα τα 
θέματα, οπόταν παρακαλώ να είσαστε σύντομοι και σύντομες, στα τρία λεπτά που έχουμε συμφωνήσει, μαζί με 
τα ψηφίσματα, διαφορετικά δε θα τελειώσουμε! 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Σε όλες τις διεθνείς συνελεύσεις υπάρχει αντίστροφη μέτρηση του χρόνου, τελειώνει ο χρόνος, κλείνουν 
τα μικρόφωνα!  Απλό το πράμα, γίνεται παντού, στο ευρωκοινοβούλιο, στα assemblies διεθνώς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εδώ αμφισβητήσαμε, αγαπητή συνάδελφε, την ηλεκτρονική ψηφοφορία τζιαι κάμνουμε τζιαι μιαν ώρα να 
μετρήσουμε. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Θα το δούμε μετά.  Να το δούμε, να το βάλουμε και αυτό! 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Νομίζω εφάαμεν τα τρία λεπτά. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κυρία Ατταλίδου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Ακόμα μία εισήγηση όμως, επί του διαδικαστικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά δεν είναι η ώρα των εισηγήσεων. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Όχι, επειδή βασανιζόμαστε κάθε φορά, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε τη σειρά, να βάλλουμε πρώτα 
τα θέματα που δε χρειάζονται να μιλά ο κόσμος τόσο πολύ, να τα τελειώνουμε τουλάχιστον, και να βάζουμε τα 
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θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε στο τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Καλή η εισήγησή σας, αλλά είναι άγνωσται αι βουλαί των βουλευτών, δεν ξέρουμε αν θα μιλήσουν για 
κάποιο θέμα ή όχι, είναι αναλόγως ορέξεων, πεποιθήσεων και διάθεσης! 

 Ελάτε, κυρία Τσιρίδου. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

(Γελώντας) 

 Εφάαμεν κάμποσα λεπτά, για να λύσουμε το πρόβλημα! 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,  

 Εγώ θα έλεγα ότι είναι ιστορικές στιγμές αυτές που ζούμε όχι μόνο για τη δικαιοσύνη, αλλά και για τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων γενικότερα.  Τα νομοσχέδια που ψηφίζουμε αγγίζουν ένα από τα πιο ευαίσθητα 
θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας και αυτό, πιστώστε με, σίγουρα το γνωρίζω από πρώτο χέρι, γιατί τα 
τελευταία χρόνια είμαι σ’ αυτό τον κλάδο και γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τις ελλείψεις και τα προβλήματα και 
τη σημασία αυτών που ψηφίζουμε σήμερα.   

 Αυτό που κρατάμε στα χέρια μας σήμερα και έχουμε φέρει προς ψήφιση και εφαρμογή είναι το αποτέλεσμα 
πολυετούς δουλειάς, κοπιώδους εργασίας των αρμόδιων οργάνων.  Έχουν περάσει πολλά χρόνια, πολλές 
συνεδριάσεις, πολλές αντιπαραθέσεις, πολλές συζητήσεις εντός και εκτός Βουλής για τη μεταρρύθμιση της 
δικαιοσύνης και για την παθογένεια που πρέπει να θεραπεύσουμε.  Είμαστε σήμερα μία ανάσα από το να τα 
καταφέρουμε. 

 Θα ήθελα να πω ότι η μεταρρύθμιση είναι ένας από τους βασικούς άξονες παραγωγής πολιτικής και 
κυβερνητικού έργου της παρούσας κυβέρνησης, έχει εκφραστεί πάρα πολλές φορές, τόσο από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας όσο και από την Υπουργό Δικαιοσύνης, έχει αποτελέσει προεκλογική δέσμευση σχεδόν όλων των 
κομμάτων, έχει αποτελέσει κριτήριο ψήφου των πολιτών, έχει αποτελέσει σημείο συζήτησης και πολιτικής 
ζύμωσης μέσα στα ίδια τα κόμματα, αλλά και στους επαγγελματίες του χώρου.   

 Αυτό λοιπόν το πολυσυζητημένο και πολυπόθητο από πολλές κυβερνήσεις και πολιτικές παρατάξεις 
μεταρρυθμιστικό έργο σήμερα το υλοποιούμε.  Kαι θα το κάνουμε αυτό σε ό,τι αφορά όχι μόνο τον χρόνο 
εκδίκασης, αλλά και την ποιότητα του έργου που παράγεται.  Θα το κάνουμε αυτό με τρόπο που αφορά τόσο την 
εξέλιξη του κράτους δικαίου όσο και την καθημερινότητα του πολίτη.  Και μιας και αναφέρομαι στο θέμα της 
ταχύτητας της δικαιοσύνης, σίγουρα γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά τη γρήγορη 
απονομή της δικαιοσύνης.   

 Τα όσα αποτυπώνονται στα δύο νομοσχέδια σήμερα αντανακλούν τρία βασικά πράγματα, ένα, την 
πολιτική βούληση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δύο, την πολύ ποιοτική δουλειά που 
παράγεται από την επιτροπή Νομικών της Βουλής και, τρία, την αγαστή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα σε 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να φθάσουμε στο σημείο της υπερψήφισης και στη συνέχεια της 
εφαρμογής της μεταρρύθμισης.  Βεβαίως, και η άψογη συνεργασία με την Υπουργό Δικαιοσύνης αποτυπώνεται 
γενικότερα και στον αριθμό των νομοσχεδίων που ψηφίσαμε τον τελευταίο χρόνο.   

 Με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις επιδιώκεται η διασφάλιση πραγματικά αποτελεσματικής 
απονομής της δικαιοσύνης, που είναι ουσιώδης λειτουργία σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.  Η σημασία και η 
επιτυχία της προτεινόμενης μεταρρύθμισης δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των υποθέσεων και εφέσεων, 
που ολοκληρώνεται η εκδίκαση, αλλά εκτείνεται σίγουρα και στην εισαγωγή ενός συστήματος αμοιβαίου ελέγχου 
στην ανώτατη βαθμίδα της δικαιοσύνης, στην ευελιξία και ενδυνάμωση της λειτουργικότητας της βαθμίδας αυτής, 
που σήμερα συγκεντρώνει, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπέρμετρες εξουσίες και καθήκοντα, καθώς και στην 
ενίσχυση της ποιότητας της δικαιοσύνης στην Κύπρο μέσω της εξειδίκευσης των μελών των προτεινόμενων 
δικαστηρίων.   

 Τι κάνουμε μέσα από αυτά τα δύο νομοσχέδια;   Θεσμοθετούμε την τριτοβάθμια δικαιοδοσία στα 
δικαστήρια.  Μετά το πρωτόδικο θα υπάρχουν δύο βαθμίδες που θα μπορεί ένας πολίτης να αποταθεί, το 
Εφετείο, που είναι το δευτεροβάθμιο, με δεκαέξι δικαστές που θα έχουν εξειδίκευση και δε θα ασχολούνται όλοι 
με το ίδιο πράγμα, το Ανώτατο Δικαστήριο, που θα αποτελεί την τρίτη βαθμίδα και με τις νέες ρυθμίσεις πάει στα 
δύο, στο νέο Ανώτατο και νέο Συνταγματικό.  Παρεμβάλλεται λοιπόν ακόμα μία βαθμίδα από το πρωτόδικο, 
όπως ήταν μέχρι στιγμής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε, παρακαλώ. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 
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 Αυτή είναι μία εναρμόνιση της Κύπρου και με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική.  Θα παραπεμφθούν χιλιάδες 
υποθέσεις στο νέο Εφετείο, επομένως αυτό θα βοηθήσει και την ποιότητα.  Όπως είπα, οι Κύπριοι δικαστές 
χρειάζονται εξειδίκευση.  Αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι πολίτες και οι δικηγόροι.  Με τη σύσταση, 
εννοείται, του νέου Γνωμοδοτικού διασφαλίζεται και η διαφάνεια και η ποιότητα των ανθρώπων.  Ενισχύουμε και 
με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, που, όπως είπε και εδώ ο συνάδελφος, θα έχουμε και συμμετοχή 
εξωδικαστικών.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε, παρακαλώ. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Δε σταματούμε εδώ.  Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω και εις απάντηση όλων όσων έχω ακούσει -μερικοί 
συνάδελφοι, όπως είπα, δεν πανηγυρίζουν- αντί να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ψηφίζουμε σήμερα, εξηγούμε 
πράγματα που ακόμα δεν έχουν γίνει.  Δε δουλεύουμε μόνο στην ανώτατη βαθμίδα της δικαιοσύνης ούτε το 
υπουργείο ούτε και η επιτροπή Νομικών.  Λειτουργούμε ταυτόχρονα σε όλες τις βαθμίδες.  Απλώς, σήμερα αυτά 
που έχουμε ενώπιόν μας αφορούν τη μεταρρύθμιση της ανώτατης βαθμίδας και θα πρέπει αυτό να το 
επεξηγήσουμε του κόσμου.  Δουλεύουμε ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα. 

 Έχω ακούσει για την πρωτοβάθμια δικαιοδοσία ότι δεν έχει γίνει δουλειά.  Μα, αυτό που ψηφίσαμε την 
περασμένη φορά, Εμπορικό και Ναυτοδικείο, αφορά την πρωτοβάθμια. Προχωρούμε με διαιτησίες, προχωρούμε 
με διαμεσολάβηση, προχωρούμε με δικαστήριο επίλυσης μικροδιαφορών.  Είναι πάρα πολλά που κάνουμε για 
την πρωτοβάθμια δικαιοδοσία ταυτόχρονα.  Και να χαιρετίσω και την πρωτοβουλία της Υπουργού Δικαιοσύνης, 
που προχώρησε στη σύσταση μίας επιτροπής με εκπροσώπους από όλες τις παρατάξεις, για να μπορέσουμε 
να δουλέψουμε και άλλο τα θέματα της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία, ευχαριστώ. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Κλείνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι με αυτό τον τρόπο δουλεύουμε βήμα βήμα όχι μόνο για να 
εκσυγχρονίσουμε το κράτος δικαίου, αλλά και για να αντλούμε σιγά σιγά νομοθετώντας και τα κεφάλαια που 
θέλουμε από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, που εννοείται ότι συνδέει την Κύπρο του χθες με την 
Κύπρο του αύριο. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Δευτερολογία.  Ο κ. Ευσταθίου και μετά ο κ. Τορναρίτης. 

 Σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ναι, θα είμαι πολύ σύντομος. 

 Για να είμαστε και δίκαιοι με την επιτροπή Νομικών, η επιτροπή Νομικών είχε ενώπιόν της συγκεκριμένα 
νομοσχέδια, δεν είχε ενώπιόν της τη μεταρρύθμιση.  Επομένως, δεν υπάρχει ίχνος αποδοκιμασίας ή επιτίμησης 
πάνω σε αυτό το σημείο.  Σίγουρα, το Εφετείο, το νέο Εφετείο, θα έχει πολύ μεγάλο βάρος, πολύ μεγάλο όγκο 
εργασίας, όπως και τα επαρχιακά δικαστήρια.  Έγινε εξαιρετική δουλειά.  Δε θα επαναλάβω ότι είναι προϊόν μιας 
συλλογικής εργασίας -και οι προηγούμενοι υπουργοί Δικαιοσύνης και οι προηγούμενοι συνάδελφοι εργάστηκαν- 
όμως θέλω να σταματήσω σε δύο σημεία.  Πρώτον, η Στέφη Δράκου είναι μία υπουργός η οποία ακούει και, όταν 
ακούεις, προχωρείς μπροστά.  Άκουσε τα του Διοικητικού Δικαστηρίου και για τις προσφυγές ουσίας και είναι 
προς τιμήν της και προχωρούμε.  Και, δεύτερον έγινε, μπράβο σε όλους, συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της 
επιτροπής Νομικών, αλλά πρέπει να το πούμε, αυτή η εργασία, αυτή η δουλειά που έγινε, φέρει ένα όνομα,  
Νίκος Τορναρίτης.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Νομίζω δε χρειάζεται να πείτε κάτι άλλο, κύριε Τορναρίτη, ε;  Σας κάλυψε ο συνάδελφος.   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
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 Αν ήρθα στο βήμα, ήρθα, πρώτον, για να πω τη θέση του κόμματος, ότι αποδεχόμαστε την τροπολογία 
του ΑΚΕΛ, αποδεχόμαστε την τροπολογία του κ. Ευσταθίου και, δεύτερον, να προσθέσω ότι η μεταρρύθμιση 
είναι μια διαρκής διαδικασία.  Δεν ψηφίζουμε τα νομοσχέδια τώρα και τελειώσαμε.  Ψηφίσαμε αρκετά, ψηφίζουμε 
σήμερα, θα ψηφίσουμε και τις μέρες και τους μήνες που έρχονται.  Εάν όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
πανηγυρίζω σήμερα, πανηγυρίζω, γιατί ψηφίζουμε ομόφωνα.  Όλοι μαζί!  Και, αν συνεχίσουμε να λειτουργούμε 
με τούτο τον τρόπο σε κρίσιμα νομοσχέδια και κρίσιμους σταθμούς για τον τόπο μας, να είσαστε σίγουροι ότι ο 
τόπος μας θα γίνει καλύτερος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να είστε καλά. 

 Λοιπόν, προχωράμε στην ψήφιση των τροπολογιών.   

 Η πρώτη προτεινόμενη τροπολογία -είμαστε στο υπ’ αριθμόν 41 θέμα- είναι του κ. Άριστου Δαμιανού εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει την τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» 

 Γίνεται εισήγηση για διαγραφή από το προτεινόμενο με το άρθρο 5 του νομοσχεδίου εδάφιο (5) του άρθρου 
3Α του βασικού νόμου της φράσης «, περιλαμβανομένης της άσκησης της δικαιοδοσίας έκδοσης προνομιακών 
ενταλμάτων» (όγδοη έως δέκατη γραμμή). 

Σημειώσεις:  

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η αφαίρεση από τη δικαιοδοσία του προτεινόμενου με το 
νομοσχέδιο Εφετείου των προνομιακών ενταλμάτων, ενόψει της διατήρησης της προβλεπόμενης στο 
άρθρο 155.4 του Συντάγματος αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου να εκδίδει 
προνομιακά εντάλματα. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, σαράντα πέντε υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σαράντα πέντε ψήφοι υπέρ.  Είναι ομόφωνο.  Αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχει καμία ψήφος εναντίον και 
καμία αποχή, άρα η τροπολογία γίνεται αποδεκτή. 

 Η δεύτερη τροπολογία είναι του κ. Κωστή Ευσταθίου, όπως ακριβώς την έχει επεξηγήσει.  Αποσύρετε, 
αντιλαμβάνομαι, τη δεύτερη.  Οπόταν, η δεύτερη, που αφορά την παροχή δυνατότητας στο Εφετείο, εάν κρίνει 
ότι το συμφέρον της δικαιοσύνης εξυπηρετείται, κατά την άσκηση της δευτεροβάθμιάς του δικαιοδοσίας επί 
αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου να εξετάσει τα πραγματικά γεγονότα ή τις περιβάλλουσες συνθήκες επί 
των οποίων εξεδόθη η απόφαση ή η πράξη η οποία απετέλεσε το αντικείμενο της διαδικασίας προσφυγής 
ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, αποσύρεται και παραμένουμε στην παραπομπή.   

 Σωστά, κύριε Ευσταθίου; 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Σωστά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει την τροπολογία. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ για το νομοσχέδιο «Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2019»  

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου (δ) του άρθρου 12 του νομοσχεδίου, με το οποίο 
τροποποιείται το άρθρο 9 του βασικού νόμου, ώστε να επενεχθεί το ακόλουθο:  

 Να προστεθεί, αμέσως μετά την προτεινόμενη παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 9 του βασικού 
νόμου, η ακόλουθη νέα επιφύλαξη:  

  «Νοείται ότι η προβλεπόμενη στην παρούσα παράγραφο παραπομπή γίνεται κατόπιν αιτήσεως η 
οποία περιλαμβάνει σαφή προσδιορισμό των θεμάτων δημοσίου δικαίου, τον λόγο για τον οποίο τα ως 
άνω θέματα είναι μείζονος δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας ή/και τους 
συγκρουόμενες ή αντιφατικές αποφάσεις του Εφετείου οι οποίες επιβάλλουν την παραπομπή:». 

Σημειώσεις: 

α. Προτείνεται τους παραπομπή από το Εφετείο στο Ανώτατο Δικαστήριο διενεργείται κατόπιν αιτήσεως η 
οποία θα περιλαμβάνει σαφή προσδιορισμό των θεμάτων δημοσίου δικαίου, τον λόγο για τον οποίο τα 
ως άνω θέματα είναι μείζονος δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας ή/και τους 
συγκρουόμενες ή αντιφατικές αποφάσεις του Εφετείου οι οποίες επιβάλλουν την παραπομπή. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ τους τροπολογίας του συναδέλφου του κ. Ευσταθίου;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, σαράντα πέντε υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, είναι ομόφωνη, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία 
εγκρίνεται. 

 Πάμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 41 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου.  Άρθρο 2.  

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 3Α.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 8Α.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 16. 

 Αντικατάσταση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.  Άρθρο 18. 
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 Αντικατάσταση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.  Άρθρο 19. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.  Άρθρο 20. 

 Παύση τους ισχύος διατάξεων του βασικού νόμου.  Άρθρο 21. 

 Έναρξη τους ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 22. 

 Μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 23. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίστε για τα άρθρα 1 έως 23, παρακαλώ. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, σαράντα πέντε υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, ομόφωνα, τα άρθρα 1 έως 23 
εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Απονομής τους Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε ψήφοι υπέρ, ομόφωνο, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, ομόφωνα, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 42 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 34Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 60 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Έναρξη τους ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 7. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίστε για τα άρθρα 1 έως 7, παρακαλώ. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, σαράντα πέντε υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, ομόφωνα, τα άρθρα 1 έως 7 
εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, ομόφωνα, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Προχωρούμε τώρα στο υπ’ αριθμόν 52 θέμα, που τιτλοφορείται «Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα 
επαναδιορισμού του επιτρόπου για ακόμη μία θητεία, για σκοπούς εναρμόνισης με τους Αρχές τους Βενετίας και 
με τους Αρχές των Παρισίων, σύμφωνα με τους οποίες, σε περίπτωση που ο επίτροπος έχει διαπιστευθεί και 
ενεργεί ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη στην οικεία νομοθεσία για τη 
δυνατότητα επαναδιορισμού του για μία ακόμα θητεία. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση τους Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Δημήτρης Δημητρίου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας 

 Νίκος Γεωργίου Μαρίνος Μουσιούττας 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν τους 15 και 29 Ιουνίου και τους 6 Ιουλίου 2022.  
Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων τους επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συνοδευόμενη από λειτουργούς του Γραφείου τους, εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τους Νομικής Υπηρεσίας τους Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο τους συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν τους και τα μέλη τους 
επιτροπής κ. Γιώργος Κάρουλλας, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Ανδρέας Θεμιστοκλέους, καθώς και το μη μέλος 
τους επιτροπής βουλευτής κ. Γιώργος Κουκουμάς. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου, ώστε 
να παρέχεται η δυνατότητα επαναδιορισμού του επιτρόπου για ακόμα μια θητεία, αφενός για να εναρμονιστεί με 
τους Αρχές τους Βενετίας, σύμφωνα με τους οποίες η θητεία του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να υπερβαίνει τη θητεία του διορίζοντος αυτόν οργάνου και, σε περίπτωση 
που η προβλεπόμενη στην οικεία νομοθεσία διάρκεια τους θητείας του επιτρόπου δεν υπερβαίνει τα επτά έτη, 
να επιτρέπεται η ανανέωσή τους για μία ακόμα θητεία, και αφετέρου για να εναρμονιστεί με τους Αρχές των 
Παρισίων, σύμφωνα με τους οποίες, σε περίπτωση που ο επίτροπος ενεργεί και έχει διαπιστευθεί ως Εθνική 
Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οικεία νομοθεσία πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επαναδιορισμού του για 
μία ακόμα θητεία. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τους 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α τους Βουλής, λόγω τους φύσης και τους σημασίας αυτού, αφού, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον τους επιτροπής, τον προσεχή Οκτώβρη ο θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία 
πρόκειται να επαναξιολογηθεί και να επαναδιαπιστευθεί από την αρμόδια Διεθνή Υποεπιτροπή Διαπίστευσης, η 
οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα και σε συνεργασία με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  

 Ειδικότερα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή 
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ότι η ανάγκη για προώθηση τους προτεινόμενης τροποποίησης προέκυψε τον Ιούνιο του 2021, ύστερα από την 
απόφαση τους αρμόδιας Διεθνούς Υποεπιτροπής Διαπίστευσης, που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ, για 
αναβολή τους επαναξιολόγησης και επαναδιαπίστευσης του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικής Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην υλοποίηση σχετικής σύστασης τους υπό 
αναφορά υποεπιτροπής, θέτοντας περιορισμό στον αριθμό των θητειών που δύναται να υπηρετεί το πρόσωπο 
που διορίζεται στη θέση του Επιτρόπου Διοικήσεως, ώστε να μην υπηρετεί απεριόριστα στην εν λόγω θέση.  

 Η εκπρόσωπος τους Νομικής Υπηρεσίας τους Δημοκρατίας συμφώνησε με τον σκοπό και τους επιδιώξεις 
του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και επισήμανε ότι παρόμοια ρύθμιση έχει εφαρμοστεί και αναφορικά με δικαστές 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανανέωση τους εξαετούς 
θητείας τους για ακόμα μία θητεία. 

 Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επισήμανε στην επιτροπή ότι η 
παροχή δυνατότητας για ανανέωση τους θητείας του επιτρόπου αποτελεί συνήθη πρακτική τους πλείστες χώρες 
τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε τρίτες χώρες, καθότι η εν λόγω ρύθμιση συνιστά δικλίδα ασφαλείας ως 
τους τη διασφάλιση τους ακεραιότητας τους Εθνικής Αρχής Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 Αναφορικά με τη συμβατότητα του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων με τους Αρχές των Παρισίων και τη διαπίστευσή του ως εθνικού οργανισμού ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μέλη τους επιτροπής επισήμαναν ότι στο πλαίσιο των δύο προηγούμενων αξιολογήσεων του 
Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, που είχαν διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2015 και τον Ιούνιο του 2021, 
διαπιστώθηκαν αδυναμίες οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν στη διαδικασία επιλογής και διορισμού του 
επιτρόπου.  Περαιτέρω, την επιτροπή απασχόλησαν τα ακόλουθα: 

1. Οι λόγοι για τους οποίους με τον νόμο που προτείνεται υιοθετήθηκε μόνο μια εκ των συστάσεων τους 
αρμόδιας υποεπιτροπής αξιολόγησης του ΟΗΕ που διατυπώθηκαν στη βάση των Αρχών τους Βενετίας, 
οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή τους Βενετίας του Συμβουλίου τους Ευρώπης το 2019, και 
των Αρχών των Παρισίων, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο τους Παγκόσμιας Διάσκεψης για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου το 1993. 

2. Το ενδεχόμενο περαιτέρω τροποποίησης τους οικείας νομοθεσίας, ώστε ο Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εκλέγεται ή να διορίζεται με την άμεση συμμετοχή τους 
κοινωνίας των πολιτών για σκοπούς διαφάνειας. 

3. Η ανάγκη διασφάλισης ότι οι δύο θητείες του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων θα είναι διαδοχικές. 

4. Η επέκταση τους θητείας του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από έξι 
σε επτά έτη, ώστε να υπερβαίνει κατά δύο έτη τη θητεία του διορίζοντος αυτόν οργάνου, αντί τους 
προτεινόμενης δυνατότητας ανανέωσης τους προβλεπόμενης εξαετούς θητείας, τους ισχύει σήμερα. 

5. Η θεσμοθέτηση διαφανούς διαδικασίας δήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό στη θέση του Επιτρόπου 
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με διευρυμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

6. Η ανάγκη διασφάλισης ότι, σε περίπτωση επαναδιορισμού του επιτρόπου, θα ακολουθηθεί η 
προβλεπόμενη διαδικασία διορισμού, τους αυτή προνοείται στο άρθρο 3(1) του οικείου νόμου.  

 Αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήματα, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Ορισμένες από τους εισηγήσεις τους αρμόδιας υποεπιτροπής του ΟΗΕ, οι οποίες δεν έχουν δεσμευτικό 
χαρακτήρα, δεν είναι δυνατό να τύχουν πιστής εφαρμογής στη Δημοκρατία, καθότι, σε αντίθεση με τους 
χώρες και ιδιαίτερα με τα κράτη μέλη τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κυπριακή Δημοκρατία, το 
πολίτευμα τους οποίας είναι προεδρική δημοκρατία, ισχύει η αυστηρή αρχή τους διάκρισης των εξουσιών.  
Συναφώς, το Γραφείο τους επιτρόπου έχει προβεί σε σειρά ενεργειών τους ενημέρωση τους αρμόδιας 
υποεπιτροπής του ΟΗΕ για την πιο πάνω ιδιαιτερότητα τους κυπριακής έννομης τάξης, καθώς και για 
τους προσπάθειες του εν λόγω Γραφείου να εφαρμόσει κατ’ αναλογίαν τους συστάσεις τους. 

2. Η εναρμόνιση με επιμέρους συστάσεις τους αρμόδιας υποεπιτροπής του ΟΗΕ δυνατόν να επιτευχθεί με 
τρόπο άλλο από την τροποποίηση τους σχετικής νομοθεσίας και ήδη το Γραφείο τους έχει προβεί σε τους 
ενέργειες για τον σκοπό αυτό. 

3. Τα διευρυμένα κριτήρια επιλογής του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
διασφαλίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι διατάξεις του οποίου συνάδουν με τους Αρχές τους 
Βενετίας, ενώ καμία εκ των παρατηρήσεων τους αρμόδιας υποεπιτροπής του ΟΗΕ δεν αφορά το εν λόγω 
ζήτημα. 

4. Το Γραφείο τους Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποστηρίζει τη 
θεσμοθέτηση, είτε με νομοθεσία είτε με διοικητικής φύσεως ρυθμίσεις, τους διαδικασίας δημόσιας 
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πρόσκλησης τους εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση τους θέσης Επιτρόπου Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διαδικασία η οποία στην πράξη τυγχάνει εφαρμογής, χωρίς να 
έχει ωστόσο θεσμοθετηθεί.  Συναφώς, επισήμανε ότι σε καμία χώρα δεν εκλέγεται ο επίτροπος απευθείας 
από τους πολίτες. 

 Περαιτέρω, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέθεσε στην επιτροπή 
σχετικό γραπτό υπόμνημα, στο οποίο συνοψίζονται οι ενέργειες του Γραφείου της αναφορικά με την πλήρη 
υιοθέτηση των συστάσεων της αρμόδιας υποεπιτροπής του ΟΗΕ.  Όπως αναφέρεται στο εν λόγω υπόμνημα, 
αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής και διορισμού του επιτρόπου, ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2022, η πρόσκληση για πλήρωση της θέσης του επιτρόπου θα 
δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και όχι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όσον αφορά δε την 
προώθηση και την ενίσχυση του πλουραλισμού, βάσει της υπό αναφορά απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου, θα συσταθεί συμβουλευτική επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών.  

 Ο Γενικός Ελεγκτής διατύπωσε γραπτώς τις απόψεις του επί του νομοσχεδίου σε επιστολή του, 
ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2022, ενεργώντας, όπως αναφέρει ο ίδιος, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του 
για ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στην επιλογή των ανεξάρτητων αξιωματούχων. 

 Ο πιο πάνω ανεξάρτητος αξιωματούχος, επικαλούμενος τις Αρχές της Βενετίας και τις συστάσεις της 
αρμόδιας υποεπιτροπής του ΟΗΕ προς την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
προέβη σε συγκεκριμένες εισηγήσεις προς υιοθέτηση των εν λόγω συστάσεων, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία 
επιλογής και διορισμού του εκάστοτε επιτρόπου, καθώς και τη διάρκεια της θητείας του.  Ειδικότερα, στην 
προαναφερόμενη επιστολή του ο Γενικός Ελεγκτής, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις Αρχές της Βενετίας 
είναι προτιμητέο ο επίτροπος να υπηρετεί μία μόνο θητεία, κατά προτίμηση όχι μικρότερη από επτά έτη, καθώς 
και ότι σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υποεπιτροπής του ΟΗΕ δεν πρέπει να παρέχεται δυνατότητα 
στον εκάστοτε επίτροπο να υπηρετεί για απεριόριστο αριθμό θητειών, εισηγείται όπως η διάρκεια της θητείας 
του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται σε επτά έτη, χωρίς τη 
δυνατότητα ανανέωσής της.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε την αναθεώρηση του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε 
να διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση επαναδιορισμού του επιτρόπου θα τηρείται η προβλεπόμενη στον νόμο 
διαδικασία διορισμού του. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία 
Δημοκρατικών Δυνάμεων, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή τη 
ψήφισή του σε νόμο, όπως το κείμενό του έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω. 

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το 
μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των 
προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία.  Εδώ υπάρχει τροπολογία των κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Νίκου 
Κέττηρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

 Θα τοποθετηθείτε και επί ουσίας και επί τροπολογιών. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Δε ζητούν τον λόγο, κύριε Θεμιστοκλέους. 

 Ο κ. Πασιουρτίδης, ελάτε.  Επεξηγήστε και επί της ουσίας και επί τροπολογίας.   

 Παρακαλώ οι υπόλοιποι, είδα τον κ. Θεμιστοκλέους, τον κ. Ευσταθίου, τον κ. Μουσιούττα, τον κ. Λεωνίδου 
και από τον Δημοκρατικό Συναγερμό ο κ. Δημητρίου. 

 Κλείνει η λίστα. 

 Στα τρία λεπτά, παρακαλώ, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα.   

 Ελάτε, κύριε Πασιουρτίδη. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, ξεκινώντας από την ουσία, θα καταλάβετε και τις τροπολογίες μας. 

 Αυτό που βγαίνει από τη συζήτηση σήμερα και στην επιτροπή είναι ότι, παρά το γεγονός ότι από το 2015 
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και το 2021 η Επιτροπή Διαπίστευσης των Ηνωμένων Εθνών μάς έχει υποβάλει κάποιες παρατηρήσεις και 
κάποιες εισηγήσεις, για να μπορέσουμε να πάρουμε το status A και όχι το status B, δηλαδή να υπάρχει πλήρης 
συμμόρφωση με την Αρχή των Παρισίων, δυστυχώς η εκτελεστική εξουσία, αλλά και το Γραφείο της Επιτρόπου 
Διοικήσεως σήμερα φέρνει ενώπιόν μας μόνο το θέμα της θητείας.  Και αν είναι ένας λόγος για τον οποίο μας 
δόθηκε δεκαοκτάμηνη παράταση στην επαναξιολόγησή μας για αναβάθμιση του status μας, είναι για να 
συμμορφωθούμε με τις υποδείξεις και με τις Αρχές των Παρισίων, αλλά και με τις Αρχές της Βενετίας.  Δυστυχώς, 
μέσα από τη συζήτηση βγήκε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να έρθει ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο συμμόρφωσης 
και αυτό πρέπει να το ψέξουμε.   

 Όσον αφορά τώρα το νομοσχέδιο που έχουμε ενώπιόν μας, οι Αρχές της Βενετίας λένε ότι προτιμητέο 
είναι η θητεία του επιτρόπου να είναι μία και να μην είναι λιγότερη από εφτά χρόνια, γι’ αυτό και η πρώτη μας 
τροπολογία προβλέπει ότι η θητεία του Επιτρόπου Διοικήσεως θα είναι επταετής χωρίς δυνατότητα 
επαναδιορισμού.  Γιατί;  Για να είμαστε συμμορφωμένοι και με τις Αρχές της Βενετίας, αλλά και γιατί ως πάγιά 
μας αρχή, ως κόμμα, είναι προτιμητέο οι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι να έχουν μία και μόνο θητεία.   

 Εκείνο το οποίο υπάρχει ως τροπολογία, κυρία Πρόεδρε, είναι η διασαφήνιση του πότε ξεκινά η διαδικασία 
διορισμού του Επιτρόπου Διοικήσεως.  Και επειδή σήμερα στον νόμο δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, βάζουμε 
τριάντα μέρες πριν από τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου επιτρόπου ή του εκάστοτε επιτρόπου να ξεκινά η 
διαδικασία διορισμού του νέου ή, εάν και εφόσον δεν περάσει η τροπολογία μας για μία και μόνο θητεία, και 
επαναδιορισμού του.   

 Γι’ αυτό θα δείτε ότι υπάρχει σημείωση ότι, εάν εγκριθεί η πρώτη τροπολογία μας, κυρία Πρόεδρε, γι’ αυτό 
είναι διαδικαστικό, η λέξη «επαναδιορισμού» θα αφαιρεθεί από τη δεύτερη τροπολογία, διότι θα είναι άνευ ουσίας.   

 Κλείνω λέγοντας ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν, τα οποία ως ΑΚΕΛ μέσα από ανακοινώσεις, 
εγγραφές θεμάτων και ερωτήσεις έχουμε θέσει στην εκτελεστική εξουσία.  Δε βλέπουμε προθυμία να κάμουμε 
πολλά όσον αφορά τη βελτίωση του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως.  Και αυτό σημαίνει ότι, εάν δεν πάρουμε 
την αναβάθμισή μας από status Β σε status Α, θα αποκλειόμαστε από τη συμμετοχή μας σε πολλούς διεθνείς 
οργανισμούς και δε θα θεωρείται ο θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων ότι προστατεύει επαρκώς τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο.  Γι’ αυτό καλούμε την κυβέρνηση, 
αλλά και το Γραφείο της Επιτρόπου, παρά το γεγονός ότι έχουν προβεί σε βελτιώσεις, να συμμορφωθούν 
πλήρως με τις υποδείξεις της Επιτροπής Διαπίστευσης, αλλά και να εναρμονιστούν πλήρως με τις Αρχές των 
Παρισίων και τις Αρχές της Βενετίας. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Συνάδελφε, θέλω να βεβαιωθώ ότι έχω όλους τους ομιλητές στη λίστα, γιατί δε θα δεχθώ άλλους.  Είναι 
ο κ. Ευσταθίου, ο κ. Μουσιούττας, ο κ. Θεμιστοκλέους, ο κ. Λεωνίδου, ο κ. Δημητρίου.  Σωστά;  Γιατί δε θα δεχθώ 
κανέναν άλλον να προστεθεί. 

 Ωραία, μόνο αυτοί. 

 Οπόταν, τον λόγο έχει ο κ. Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

 Με κίνδυνο να παρουσιαστεί η ίδια κατάσταση που υπήρχε με τη διευθύντρια του ΑΞΙΚ προηγουμένως…  
Δε θέλω να προσωποποιηθούν οι οποιεσδήποτε αναφορές, δεν αναφέρομαι στην εξαιρετική κατά τα άλλα Μαρία 
Λοττίδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Είναι ένα ζήτημα, το οποίο το βλέπουμε χωρίς φακούς, μυωπικούς φακούς, είτε συμπαθεί κάποιος είτε 
αντιπαθεί κάποιο πρόσωπο.  Εγώ τουλάχιστον βεβαίως το λέω καθαρά ότι τη συμπαθώ ιδιαιτέρως και ιδιαίτερα 
το έργο της.  Αλλά δεν μπορώ να μην απαντήσω στις αναφορές του φίλτατού μου, του συναδέλφου, του 
αγαπητού κ. Πασιουρτίδη:  Η Επιτροπή της Βενετίας δεν απαιτεί μη επαναδιορισμό.  Η Επιτροπή της Βενετίας 
λέει κάτι πολύ απλό:  Η θητεία να μην είναι μεγαλύτερη από τη θητεία του διορίζοντος οργάνου.  Εάν δηλαδή η 
θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι πενταετούς διάρκειας που είναι, δεν μπορεί να διορίζει κάποιο 
πρόσωπο για εφτά χρόνια.  Αυτό λέει η Επιτροπή της Βενετίας.   

 Επίσης, οι αρχές του Παρισιού λένε ότι πρέπει να υπάρχει σταθερή περίοδος θητείας, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του θεσμού, και βεβαίως πρέπει, δικαιούται να ανανεωθεί μία φορά η θητεία.  Εν 
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αναφορά προς την Κύπρο επιτρέπεται η σύσταση -ομιλά για μία φορά- μία φορά ανανέωση και με παραίνεση η 
θητεία αυτή να είναι μεταξύ τριών και εφτά ετών.  Άρα, δεν είναι ανυπερθέτως ζήτημα το να μην απαγορευθεί ή 
τουλάχιστον να μην επιτραπεί ο επαναδιορισμός ενός επιτυχημένου, κατ’ εμάς, προσώπου σε μια νευραλγική 
θέση, όπως είναι η Επίτροπος Διοικήσεως. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Ο κ. Μουσιούττας. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θεσμοθετείται η καθιέρωση μάξιμουμ αριθμού θητειών εξαετούς διάρκειας 
για τον Επίτροπο Διοικήσεως.  Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός.  Η 
διαδικασία είναι ότι διορίζεται από τον Πρόεδρο και χρειάζεται την έγκριση του κοινοβουλίου.  Ο περιορισμός των 
θητειών είναι κάτι που ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία συμφωνούμε απόλυτα.  Και να θυμίσω ότι έχουμε κατατεθειμένες 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων προτάσεις για θεσμοθέτηση θητειών και σε άλλους κρατικούς αξιωματούχους.  
Εμείς θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο ως έχει και θα καταψηφίσουμε τις τροπολογίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουσιούττα. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Το πρώτο είναι ότι, εάν περάσει αυτή η τροπολογία, στην ουσία των πραγμάτων είναι ως να παύει η Βουλή 
τον Επίτροπο Διοικήσεως.  Αυτή είναι η πραγματικότητα.  Αν αναφερόταν στην τροπολογία ότι η αρχή ισχύος 
του νόμου θα ήταν από τον μεθεπόμενο επίτροπο, μπορούσε να υπήρχε μια συνταγματική σοβαρότητα και 
σταθερότητα.  Το δεύτερο:  Βασικά πάμε να στερήσουμε ’πού τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το δικαίωμά του να 
επαναδιορίσει την επίτροπο, εάν αυτός κρίνει ότι μέχρι στιγμής υπηρέτησε με πίστη, αφοσίωση και 
αποτελεσματικότητα τα δικά της καθήκοντα.  Τρίτο:  Να συνηγορήσω μαζί με τον κ. Κωστή Ευσταθίου ότι η 
Επιτροπή της Βενετίας δεν επιβάλλει αυτό το οποίο ισχυρίστηκε εσφαλμένα ο κ. Πασιουρτίδης.  Η αλήθεια είναι 
αυτή που είπε ο κ. Κωστής Ευσταθίου.  Και το επόμενο σημείο:  Δεν μπορεί να αφήνει αυτή η Βουλή σκιές ότι 
εχθρεύεται πρόσωπα.  Εγώ την κυρία επίτροπο ούτε καν την ξέρω ούτε έχω κάποια σχέση μαζί της.  Αλλά εκτιμώ 
ότι, στην περίπτωση που περάσει η τροπολογία αυτή, θα είναι μία άκρως εχθρική πράξη για έναν κάτοχο 
υφιστάμενου σοβαρού θεσμού και δεν επιτρέπεται η Βουλή να επιτρέψει από τον εαυτό της αυτή την τάτσαν.  
Ταύτα λέγοντας, θα καταψηφίσω την τροπολογία.   

 Υπάρχει μόνο ένα σημείο στον νόμο το οποίο ήγειρα στην επιτροπή:  Το δικαίωμα επαναδιορισμού δε 
σημαίνει…  Κατά τη δική μου γνώμη, θα έπρεπε ο επαναδιορισμός της δεύτερης θητείας να είναι ακριβώς αμέσως 
μετά την πρώτη θητεία.  Όπως είναι γραμμένος ο νόμος που θα ψηφίσουμε σε λίγο παρέχει τυπικά και ουσιαστικά 
το δικαίωμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να πάει στο παρελθόν να πάρει έναν Επίτροπο Διοικήσεως που 
έκαμε μία θητεία και μετά από δεκαπέντε χρόνια παύσης ή αγρανάπαυσης να τον διορίσει για δεύτερη θητεία.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ζαχαρία Κουλία) 

 Το ορθό, αγαπητέ μου Ζαχαρία, θα ήταν η δεύτερη θητεία να ακολουθεί την πρώτη θητεία, κατά τη γνώμη 
μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Σας είδα.  Μετά εσείς να δευτερολογήσετε, κύριε… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Να προσθέσουμε κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ναι, κύριε Λουκαΐδη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Για να ξέρουμε ποια είναι η πρόταση που έχουμε καταθέσει τζιαι να μη συνεχιστεί μια συζήτηση που δεν 
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έσιει καμιά άλλη βάση, η πρότασή μας, με βάση τη βέλτιστη πρακτική, όχι την υποχρέωσή μας, τη βέλτιστη 
πρακτική όπως συνιστά η Επιτροπή της Βενετίας, είναι για μία θητεία εφταετή.  Αυτό είναι που εισηγούμαστε.  Ο 
επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διορίσει, αν θέλει, τζιαι την απερχόμενη… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Βεβαίως, δικαιούται.  Όπως το εισηγούμαστε εμείς δικαιούται, αλλά θα είναι για μία και μόνο θητεία εφτά 
χρόνων.  Όποιο πρόσωπο διοριστεί, χωρίς να αποκλείεται κανένα πρόσωπο, θα διοριστεί τζιαι τούτος.  Τούτο 
εισηγούμαστε θεσμικά ως επιλογή για εφτά χρόνια.  Αντί δύο θητειών δηλαδή, η δυνατότητα επαναδιορισμού, 
που έν’ βελτίωση τζιαι τούτο ’πού μόνο του σε σχέση με το τι έχουμε σήμερα, αντί μία θητεία εξαετή, μία συν, να 
είναι μία εφταετής θητεία.  Δεν αποκλείεται κανένας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 …ξεκάθαρα πράματα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία!  Ευχαριστώ πολύ. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Δε θα έσιει αναδρομική ισχύ τούτον που εισηγούμαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Ο κ. Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Παρ’ όλο που σήμερα διευκρινίζεται αυτή η τοποθέτηση, γιατί προηγουμένως ο συνάδελφος Ανδρέας δε 
μας ανέφερε ότι αυτή ήταν η πρόθεση...  Ανεξάρτητα όμως, εγώ προσωπικά πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν 
μπορούμε υπό τας συνθήκας και με τον τρόπο που έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση, αυτό το νομοσχέδιο…  
Ουσιαστικά, προέρχεται από την υφιστάμενη επίτροπο, η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές της 
Βενετίας και με τις αρχές των Παρισίων και με οποιεσδήποτε άλλες αρχές διέπουν αυτούς τους θεσμούς.  
Έρχεται, συμμορφώνεται και κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση, που ουσιαστικά περιορίζει και τον ίδιο τον εαυτό 
της, εάν υπάρχει πρόθεση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο μέλλον να την επαναδιορίσει, να 
αυτοπεριορίσει τις θητείες.  Και έρχεται ουσιαστικά να τεθεί ένας φραγμός στον πρώτο επίτροπο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και εκτός…  Συγγνώμη, θα είναι ο δεύτερος, γιατί ο πρώτος που έχουμε βάλει περιορισμούς είναι 
η Επιτροπή Πάταξης της Διαφθοράς, και θα είναι ο δεύτερος θεσμός που περιορίζεται μόνος του, όχι με 
πρωτοβουλία της Βουλής.   

 Επομένως, αντί να το επαινέσουμε και αντί να πούμε ότι ένας θεσμός από μόνος του έρχεται και βάζει 
περιορισμούς στην απόλυτη, αν θέλετε, εξουσία του Προέδρου να διορίζει για όσες θητείες θέλει οποιοδήποτε 
πρόσωπο, εμείς ερχόμαστε να βάλουμε πολύ αυστηρούς περιορισμούς, ακριβώς τους αντίθετους.  Και 
διερωτώμαι ποιος άλλος επίτροπος σε αυτό το κράτος έχει αυτού του είδους τον περιορισμό;  Κανένας, κανένας 
κανένας!   

 Εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα έχουμε καταθέσει, όπως ξέρετε, πρόταση για τροποποίηση του 
Συντάγματος, αλλαγή του άρθρου 54, δε θυμάμαι το σημείο του ίδιου του άρθρου, στο εδάφιο (ζ), νομίζω, μέσα 
από το οποίο ζητούμε να καθοριστούν τα όρια ακριβώς όλων των επιτρόπων, όχι μόνο της Επιτρόπου 
Διοικήσεως αλλά όλων των επιτρόπων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 …Για να είμαστε συνεπείς με όλους τους θεσμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία! 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 
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 Και, όταν μιλούμε για θεσμούς, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην κάμνουμε επιλεκτικές 
καταστάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Αυτή είναι η θέση μας και αυτή είναι η πρότασή μας και παρακαλώ να δώσετε οδηγίες, κυρία Πρόεδρε, η 
πρότασή μας για συνταγματική αλλαγή…  Και απευθύνομαι και στον εξαίρετο πρόεδρο της επιτροπής Νομικών, 
λέγοντάς του να τη φέρει άμεσα, για να δούμε τι αποφάσεις θα πάρουμε όσον αφορά στη συνταγματική αλλαγή, 
για να διέπει όλους τους θεσμούς, όλους τους επιτρόπους μία συνταγματική ρύθμιση. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι εδώ ο πρόεδρος της επιτροπής Νομικών, οπόταν είμαι σίγουρη, θα επιληφθεί του θέματος, γιατί δεν 
έχει εξουσιοδότηση η Πρόεδρος της Βουλής να επιβάλει θέμα στην ατζέντα της όποιας επιτροπής. 

 Ελάτε, κύριε Δημητρίου, είσαστε ο τελευταίος ομιλητής. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Το πρώτο που θέλω να πω -και να θυμίσω τους συναδέλφους, έχω την εντύπωση δεν το άκουσαν- είναι 
πως μιλούμε για τον μόνο θεσμό, τον μόνο διορισμό που καταπατά τη διάκριση των εξουσιών.  Είναι ο μόνος 
διορισμός που χρειάζεται η έγκριση του κοινοβουλίου και ορθώς, αν με ρωτάτε.  Και λανθασμένα δε γίνεται και 
για άλλους διορισμούς, στη βάση βεβαίως του Συντάγματος, που δεν μπορούμε να αλλάξουμε.  Αλλά για 
σκοπούς διαφάνειας από το 1991, όταν ιδρύθηκε ο θεσμός, ο τότε, ο πρώτος Πρόεδρος, ο πρώτος επίτροπος 
στον νόμο είχε προνοήσει αυτό το εξόφθαλμα αντισυνταγματικό, που κανένας -και σωστά- δεν προσέβαλε, αλλά 
δεν παύει από του να ισχύει αυτό που λέμε, πως είναι ο μόνος διορισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας που 
χρειάζεται την έγκριση της Βουλής. 

 Έχουμε ενώπιόν μας ένα νομοσχέδιο που έρχεται να περιορίσει τις εξουσίες του Προέδρου της 
Δημοκρατίας -και το φέρνει η ίδια η κυβέρνηση- και να περιορίσει από το «απεριόριστες θητείες» -και έχουμε δύο 
επιτρόπους με πέραν των δύο θητειών και Επιτρόπους Διοικήσεως- να τις κάνει δύο, στη βάση και των αρχών 
της Βενετίας και των όσων πρέπει να κάνουμε, για να βελτιώσουμε τη βαθμίδα.  Σωστά λέει ο κ. Πασιουρτίδης 
σε αυτό το σημείο.  Τα άλλα όλα που πρέπει να κάνουμε, για να βελτιώσουμε τη βαθμίδα, δε χρήζουν, δε 
χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση και το έχει ξεκαθαρίσει στην επιτροπή.  Η κυρία επίτροπος κάνει άλλες ρυθμίσεις 
μέσω διάφορων εργαλείων και εσωτερικών διευθετήσεων, όπως είναι και η δημοσιοποίηση του γεγονότος ότι 
λήγει η θητεία και θα μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης να φέρει το βιογραφικό του και να είναι υποψήφιος.  Και 
μετά βεβαίως θα έρθει στη Βουλή για να ψηφίσουμε εμείς αν επιλέγουμε, αν επικυρώνουμε την επιλογή του 
Προέδρου. 

 Ως εκ τούτου και δεδομένου του ότι η Επιτροπή της Βενετίας δεν απαιτεί μία θητεία, με συστάσεις…  Η 
σύσταση είναι και δύο και επαναδιορισμός για μία φορά και αυτό κάνουμε.  Πέραν του αντισυνταγματικού 
σημείου, που σωστά έθιξε ο κ. Θεμιστοκλέους, και πέραν του εκ του περισσού, αν θέλετε, σημείου στην 
τροπολογία για ενημέρωση για τριάντα μέρες, είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα σε αυτή την περίπτωση.  
Πρέπει, κύριοι συνάδελφοι, να φέρουμε και έναν αντίστοιχο νόμο για την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, για την 
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, για όλους τους διορισμούς που κάνει ο εκάστοτε Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας που να προνοεί τέτοια διαδικαστικά θέματα. 

 Ως εκ τούτου, θα καταψηφίσουμε προφανώς τις τροπολογίες του ΑΚΕΛ και θα υπερψηφίσουμε αυτό το 
σωστό νομοσχέδιο, το οποίο περιορίζει τις εξουσίες της επιτρόπου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Μυλωνά. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Zητώ συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, διότι δεν είμαι και πολύ καλός… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είστε πάντοτε γραμμένος, είπαμε, ελάτε. 
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ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Ναι, ναι! 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: 

 Σημειωμένος! 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Eσυγχύστηκα λλίον, γιατί νιώθω την ανάγκη ʼπού ούλλες τες πλευρές να προσπαθούν να δικαιολογήσουν 
τη στάση τους.  Δικαιολογώ την ψήφο μου τωρά.  Ή θα τηρήσω αποχή ή θα ψηφίσω τζιαι τα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα πρέπει να αποφασίσετε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Τουλάχιστον να έχει γούστο και η ψήφος μου!   

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κι εγώ ευχαριστώ.  Θα πρέπει να αποφασίσετε. 

 Δευτερολογία ο κ. Πασιουρτίδης.  Ζητεί κάποιος άλλος δευτερολογία;   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Καταρχάς, είμαστε οι μόνοι που δεν επροσωποποιήσαμεν το θέμα ούτε αναφέραμε όνομα.  Δεν ξέρω 
γιατί κάποιοι θεωρούν ότι το προσωποποιούμε.  Επίσης, αν εθέλαμεν να αποκλείσουμε την κ. Λοττίδου, θα 
είχαμε εισαγάγει αναδρομικότητα εις την ισχύ.  Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η νομοθεσία ισχύει από την ημέρα της 
ψήφισής της.  Επίσης, οι Αρχές της Βενετίας δε λένε πρέπει, αλλά είναι προτιμητέο να είναι μία θητεία επταετής 
και, σε περίπτωση που δεν είναι, λέει, επταετής, να επαναδιορίζεται ακόμα μια φορά.   Και οι Αρχές των Παρισίων 
λένε πάλι όχι υποχρεωτικά ανανέωση, «may be renewable», μπορεί να είναι ανανεώσιμο. 

 Κλείνω λέγοντας ότι στην Αρχή κατά της Διαφθοράς όλοι συμφωνήσαμε να είναι μία εξαετής θητεία χωρίς 
δυνατότητα επαναδιορισμού.  Και τελευταίο λέω ότι δεν εννοείται ότι είναι τριάντα μέρες πριν που ξεκινά η 
διαδικασία.  Αφ’ ης στιγμής είναι κενό στον νόμο, μπορεί οποτεδήποτε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.  Και, αν 
υπάρχει κενό στον νόμο ή σε δεύτερο ή σε τρίτο ή σε τέταρτο, δε σημαίνει ότι, επειδή το εντοπίσαμε εδώ, πρέπει 
να μην το λύσουμε, επειδή υπάρχει σε άλλους τέσσερις! 

ΠΡΟΕΔΡOΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Πάμε να ψηφίσουμε για τις τροπολογίες.  Οι προτεινόμενες τροπολογίες έχουν επεξηγηθεί και θεωρούνται 
αναγνωσθείσες.   

(Οι σχετικές τροπολογίες) 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Νίκου Κέττηρου 
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για το νομοσχέδιο «Ο περί 

Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 2 του πιο πάνω νομοσχεδίου, με το οποίο τροποποιείται 
το άρθρο 3 του βασικού νόμου, ώστε: 

1. να αντικατασταθεί το προτεινόμενο εδάφιο (2) αυτού από το ακόλουθο εδάφιο: 

 «(2) Η θητεία του Επιτρόπου είναι επταετής άνευ δυνατότητας επαναδιορισμού του.». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία επιδιώκεται η ορθότερη συμμόρφωση με  τις Αρχές της Βενετίας, 
σύμφωνα με τις οποίες πρόσωπο υπηρετεί στη θέση του Επιτρόπου Διοίκησης κατά προτίμηση μία 
μόνο θητεία, χωρίς δυνατότητα επαναδιορισμού του, η διάρκεια της οποίας δεν είναι μικρότερη των 
επτά (7) ετών. 

 Εάν εγκριθεί η πρώτη τροπολογία, τότε στη δεύτερη τροπολογία διαγράφονται οι λέξεις 
«επαναδιορισμού του Επιτρόπου ή» και τίθεται προς ψήφιση το υπόλοιπο κείμενο αυτής. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές αλλαγές.    
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2. να προστεθεί, αμέσως μετά το προτεινόμενο εδάφιο (2) αυτού, το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(2Α)  Η διαδικασία επαναδιορισμού του Επιτρόπου ή διορισμού του Επιτρόπου αρχίζει τριάντα (30) 
μέρες πριν από τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Επιτρόπου.». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η αντιμετώπιση του νομοθετικού κενού ως προς τον χρόνο 
έναρξης της διαδικασίας διορισμού ή επαναδιορισμού του Επιτρόπου, καθώς και του κενού ως προς 
την άσκηση των καθηκόντων που δυνατόν να προκύψει μεταξύ της λήξης της θητείας του υφιστάμενου 
Επιτρόπου και τον διορισμό νέου Επιτρόπου. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές αλλαγές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, είναι δύο μέρη.   

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους εναντίον, δεκατρείς ψήφους υπέρ και δύο αποχές, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Να θεωρήσω ότι αυτό ισχύει και για το δεύτερο σκέλος της τροπολογίας; 

 Οπόταν, με την ίδια αναλογία… 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Απλώς, ψηφίζω γι’ αυτό εγώ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Την ίδια, την ίδια αναλογία ακριβώς.   

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατρείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους εναντίον, δεκατρείς ψήφους υπέρ και δύο αποχές, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Θα καταψηφιστεί και η δεύτερη τροπολογία που κάνει αναφορά στο νομοθετικό κενό, της έχει επεξηγηθεί 
από τον κ. Πασιουρτίδη. 

 Πάμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

 Είναι η ίδια αναλογία ή όχι;  Δεν είναι. 

 Ελάτε, ψηφίζουμε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται 
ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Με σαράντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Λοιπόν, τώρα πάμε στο θέμα υπ’ αριθμόν 19, που είναι εξ αναβολής και τιτλοφορείται «Οι περί 
Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022».  Υπάρχει και συμπληρωματική έκθεση.   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση των περί Αρχαιοτήτων Κανονισμών, ώστε να καταργηθούν τα τέλη εισόδου σε αριθμό 
μουσείων που υπάγονται στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, να επεκταθεί η δυνατότητα ελεύθερης εισόδου σε αρχαία 
μνημεία σε οικογένειες με τρία παιδιά και συνταξιούχους και να παρασχεθεί η δυνατότητα τέλεσης πολιτικών 
γάμων σε καθορισμένα μουσεία και αρχαία μνημεία έναντι καταβολής τέλους για παραχώρηση χρήσης των εν 
λόγω χώρων. 

(Οι σχετικές εκθέσεις) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για της κανονισμούς 
«Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες:  

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Βαλεντίνος Φακοντής 

 Κώστας Κώστα Χρύσανθος Σαββίδης 

 Φωτεινή Τσιρίδου Ηλίας Μυριάνθους 

 Δημήτρης Δημητρίου  Σταύρος Παπαδούρης 

 Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε της πιο πάνω κανονισμούς 
σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν της 19 Μαΐου και της 2 και 9 Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο της 
εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, εκπρόσωποι του εν λόγω υπουργείου και του Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου, καθώς και 
εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Τουρισμού, του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων, του 
δήμου Λευκωσίας, του δήμου Λάρνακας, της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας 
Λευκωσίας (ΕΤΑΠ Λευκωσίας), της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λάρνακας 
(ΕΤΑΠ Λάρνακας) και του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA).  Η Νομική Υπηρεσία, ο δήμος 
Λεμεσού, ο δήμος Πάφου, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού (ΕΤΑΠ 
Λεμεσού), η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου), η Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου (ΕΤΑΠ Αμμοχώστου) και ο Σύνδεσμος 
Ξεναγών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν της συνεδριάσεις της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών παρευρέθηκαν της τα μέλη της επιτροπής κ. 
Πρόδρομος Αλαμπρίτης και Χρίστος Ορφανίδης. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 35 του περί 
Αρχαιοτήτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αρχαιοτήτων Κανονισμών, ώστε να καταργηθούν τα τέλη 
εισόδου σε αριθμό μουσείων που υπάγονται στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, να επεκταθεί η δυνατότητα ελεύθερης 
εισόδου σε αρχαία μνημεία σε οικογένειες με τρία παιδιά και συνταξιούχους και να δοθεί η δυνατότητα τέλεσης 
πολιτικών γάμων σε καθορισμένα μουσεία και αρχαία μνημεία έναντι καταβολής τέλους για παραχώρηση χρήσης 
των εν λόγω χώρων.  

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή, για λόγους που προκύπτουν από τη σημασία και τον σκοπό των υπό 
αναφορά κανονισμών, έκρινε σκόπιμη την κατά προτεραιότητα συζήτησή της σύμφωνα με της πρόνοιες του 
Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.  Ειδικότερα, για τη συζήτηση των κανονισμών 
ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία συζήτησης όσον αφορά τα προνοούμενα στον κανονισμό της Βουλής 
στάδια συζήτησης, αλλά για σκοπούς επίσπευσης της της διαδικασίας τα εν λόγω στάδια έχουν συμπτυχθεί. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης των υπό συζήτηση κανονισμών oι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων δημοτικών 
αρχών και των φορέων του τουριστικού τομέα εξέφρασαν της ακόλουθες επιφυλάξεις/εισηγήσεις αναφορικά με 
τη δυνατότητα τέλεσης πολιτικών γάμων σε καθορισμένα μουσεία και αρχαία μνημεία: 

1. Τα προτεινόμενα τέλη για τη χρήση των εν λόγω χώρων είναι αποτρεπτικά υψηλά.  

2. Ο προτεινόμενος μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός παρευρισκομένων σε τελετές της χώρους της, ο οποίος 
ορίζεται στα τριάντα άτομα, είναι ιδιαίτερα χαμηλός και ως εκ τούτου εισηγήθηκαν αύξηση του αριθμού 
στα πενήντα άτομα. 

3. Η προτεινόμενη πρόνοια σύμφωνα με την οποία οι τελετές πολιτικού γάμου θα διεξάγονται κατά της ώρες 



2656 

λειτουργίας των καθορισμένων μουσείων και αρχαίων μνημείων χρήζει τροποποίησης, ώστε να 
επιτρέπεται η τέλεσή της και εκτός ωρών λειτουργίας έναντι αυξημένου τέλους χρήσης. 

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξήγησε στην επιτροπή ότι τα τέλη για την 
παραχώρηση χρήσης των σχετικών μουσείων και αρχαίων μνημείων έχουν καθοριστεί λαμβανομένων 
υπόψη τόσο του ενδεδειγμένου της αυτά σεβασμού όσο και της ανάγκης προστασίας και συντήρησής της.  
Ο της σημείωσε περαιτέρω ότι η προϋπόθεση για την τέλεση των πολιτικών γάμων εντός των ωρών 
λειτουργίας των καθορισμένων χώρων συνάδει με τη μέχρι σήμερα πρακτική στον τομέα του γαμήλιου 
τουρισμού και ότι σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω χώροι λειτουργούν μέχρι αργά το απόγευμα.  

 Η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Τουρισμού ανέφερε ότι με βάση τα στοιχεία του Υφυπουργείου 
Τουρισμού οι παρευρισκόμενοι σε τελετές πολιτικού γάμου οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο γαμήλιου 
τουρισμού ανέρχονται κατά μέσο όρο σε είκοσι πέντε άτομα και ως εκ τούτου δεν αναμένεται να επηρεαστούν οι 
γάμοι αυτοί από τον προτεινόμενο της υπό συζήτηση κανονισμούς μέγιστο αριθμό παρουσίας των τριάντα 
ατόμων. 

 Επιπροσθέτως των ανωτέρω, οι εκπρόσωποι του δήμου Λευκωσίας και της ΕΤΑΠ Λευκωσίας 
εισηγήθηκαν την τροποποίηση των υπό συζήτηση κανονισμών, ώστε να προστεθούν στον κατάλογο των 
καθορισμένων μνημείων για σκοπούς τέλεσης πολιτικών γάμων η Πύλη Αμμοχώστου και η αίθουσα 
«Καστελιώτισσα».   

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων, σχολιάζοντας την πιο πάνω εισήγηση, εξήγησε στην 
επιτροπή ότι τόσο η Πύλη Αμμοχώστου όσο και η αίθουσα «Καστελιώτισσα» αποτελούν πολύ σημαντικής 
αρχαιολογικής σημασίας χώρους, της οποίους κρίθηκε ότι δεν ενδείκνυται η τέλεση πολιτικών γάμων, ενώ 
αναφέρθηκε και σε αρνητικές συνέπειες που υπέστησαν τα δύο μνημεία από την τέλεση γάμων κατά το 
πρόσφατο παρελθόν. 

 Κατά την κατ’ άρθρον συζήτηση των κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησε το προτεινόμενο ύψος της 
ποινής, σε περίπτωση παράβασης των προνοιών των κανονισμών που αφορούν στην τέλεση πολιτικών γάμων 
σε μουσεία και αρχαία μνημεία, το οποίο θεωρήθηκε από μέλη της επιτροπής ότι δεν είναι αποτρεπτικό και ως 
εκ τούτου εισηγήθηκαν την αύξησή του.   

 Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, χωρίς να διατυπώσουν οποιαδήποτε διαφωνία επί της εν λόγω εισήγησης, 
εξέφρασαν την άποψη ότι, σε περίπτωση ενδεχόμενης αύξησης της προτεινόμενης ποινής, αυτή δεν πρέπει να 
είναι τέτοια που να εμποδίζει την προσέλκυση γαμήλιου τουρισμού γενικά στη Δημοκρατία. 

 Μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν της, κατ’ αναλογίαν αντίστοιχης πρόνοιας των κανονισμών για της 
επιτρεπόμενες της αρχαίων μνημείων, την περαιτέρω τροποποίηση των κανονισμών, ώστε να συμπεριληφθεί 
της εξουσίες του εκάστοτε διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων η εξουσία να επιβάλλει στον αδειούχο χρήσης 
του μουσείου ή αρχαίου μνημείου την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ή την καταβολή εγγύησης και να 
κατακρατεί μέρος ή ολόκληρο το σχετικό ποσό της, σε περίπτωση κατά την οποία δεν ικανοποιηθούν οι όροι, 
προϋποθέσεις και δεσμεύσεις που προβλέπονται της υπό συζήτηση κανονισμούς ή που ο της ο διευθυντής έχει 
εξουσία να θέσει στην άδεια χρήσης του μουσείου ή αρχαίου μνημείου για σκοπούς τέλεσης πολιτικού γάμου.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο των κανονισμών, ώστε: 

1. να αυξηθεί το ύψος της προτεινόμενης ποινής για παράβαση των προνοιών των κανονισμών που 
αφορούν στην άδεια χρήσης μουσείων ή αρχαίων μνημείων για τέλεση πολιτικών γάμων από €200 σε 
€750 και  

2. να παρασχεθεί στον διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων η εξουσία να επιβάλλει στον αδειούχο χρήσης 
του μουσείου ή αρχαίου μνημείου την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ή την καταβολή εγγύησης ύψους 
μέχρι €850, το οποίο ποσό δύναται να κρατήσει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε περίπτωση κατά την οποία 
δεν ικανοποιηθούν οι όροι, προϋποθέσεις και δεσμεύσεις που προβλέπονται της υπό αναφορά 
κανονισμούς ή που ο της έχει εξουσία να θέσει στη σχετική άδεια χρήσης του μουσείου ή αρχαίου μνημείου 
για σκοπούς τέλεσης πολιτικού γάμου. 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή της 
ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για της 
κανονισμούς «Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες:  

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Χρίστος Ορφανίδης 

 Κώστας Κώστα Ηλίας Μυριάνθους 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σταύρος Παπαδούρης 
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 Πρόδρομος Αλαμπρίτης  Μη μέλη της επιτροπής: 

 Γιαννάκης Γαβριήλ Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Βαλεντίνος Φακοντής  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επανεξέτασε της πιο πάνω 
κανονισμούς, για της οποίους υποβλήθηκε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος της 16 Ιουνίου 2022, σε δύο 
νέες συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν της 23 και της 30 Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των 
υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου και της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.  

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της επανεξέτασης των κανονισμών παρευρέθηκαν της τα μέλη της επιτροπής 
κ. Δημήτρης Δημητρίου και Χρύσανθος Σαββίδης. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι η συζήτηση των εν λόγω κανονισμών αναβλήθηκε με απόφαση της ολομέλειας 
του σώματος, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2022, και οι κανονισμοί παραπέμφθηκαν εκ νέου στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για επανεξέταση ορισμένων ρυθμίσεων. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, της αναφέρεται στην έκθεση που υποβλήθηκε στην ολομέλεια 
του σώματος της 16 Ιουνίου 2022, είναι η τροποποίηση των περί Αρχαιοτήτων Κανονισμών, ώστε να 
καταργηθούν τα τέλη εισόδου σε αριθμό μουσείων που υπάγονται στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, να επεκταθεί η 
δυνατότητα ελεύθερης εισόδου σε αρχαία μνημεία σε οικογένειες με τρία παιδιά και συνταξιούχους και να δοθεί 
η δυνατότητα τέλεσης πολιτικών γάμων σε καθορισμένα μουσεία και αρχαία μνημεία έναντι καταβολής τέλους 
για παραχώρηση χρήσης των εν λόγω χώρων.  

 Οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο αρχικό 
στάδιο της εξέτασής της περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.  

 Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν τα ακόλουθα:  

1. Το ενδεχόμενο να προκληθούν ζημιές σε μουσεία και αρχαία μνημεία από τη χρήση της για την τέλεση 
πολιτικών γάμων, για την οποία χρήση παραχωρείται άδεια με βάση την εξουσία του διευθυντή του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων, υπό οποιουσδήποτε όρους, προϋποθέσεις ή δεσμεύσεις κρίνει εύλογους ή 
αναγκαίους.   

2. Η μεθοδολογία στη βάση της οποίας υπολογίστηκε ο προβλεπόμενος μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός 
παρευρισκομένων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που διεξάγονται σε αρχαία μνημεία, καθότι ο εν λόγω 
αριθμός είναι μεγάλος.  

3. Το προβλεπόμενο ύψος του προστίμου που θα επιβάλλεται, σε περίπτωση παράβασης των προνοιών 
των κανονισμών αναφορικά με την τέλεση πολιτικών γάμων σε μουσεία ή αρχαία μνημεία, ενδέχεται να 
μην καλύπτει τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε αρχαία μνημεία. 

4. Η εξουσία του διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων να επιβάλλει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ως 
προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσείου/αρχαίου μνημείου για σκοπούς τέλεσης πολιτικού 
γάμου, καθότι η πρόνοια αυτή θα είναι πρακτικά ανεφάρμοστη, σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο δε διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στη Δημοκρατία. 

 Αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήματα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων ανέφερε τα ακόλουθα:  

1. Η εξουσία του διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων να χορηγεί άδεια χρήσης μουσείων και αρχαίων 
μνημείων για σκοπούς τέλεσης πολιτικών γάμων, υπό οποιοσδήποτε όρους, προϋποθέσεις ή δεσμεύσεις 
κρίνει εύλογες ή αναγκαίες, περιλήφθηκε στους κανονισμούς με στόχο την περαιτέρω προστασία των 
μουσείων και αρχαίων μνημείων, σημειώνοντας ότι οι σχετικές πρόνοιες των κανονισμών αφορούν 
αποκλειστικά την τελετή πολιτικού γάμου και όχι δεξίωση ή άλλο εορτασμό, ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των σχετικών χώρων.  

2. Ο προβλεπόμενος μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των 700 ατόμων όσον αφορά παρευρισκομένους σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου διατυπώθηκε εκ παραδρομής από το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου αριθμού των 500 ατόμων, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο 
αντίστοιχος υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων για τα υπόλοιπα αρχαία μνημεία 
στα οποία επιτρέπεται η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων βασίστηκε στη μέχρι σήμερα εμπειρία 
από εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στους σχετικούς χώρους.  

3. Η πρόνοια που προβλέπει την εξουσία του διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων να επιβάλλει την 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσείου/αρχαίου 
μνημείου για σκοπούς τέλεσης πολιτικού γάμου προστέθηκε στους υπό αναφορά κανονισμούς από την 
επιτροπή κατά τη συζήτησή τους, η οποία ωστόσο είναι μη εφαρμόσιμη, σε περίπτωση που το 
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ενδιαφερόμενο πρόσωπο το οποίο δε διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στη Δημοκρατία. 

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, σε σχέση με την προβλεπόμενη ποινή για 
παράβαση των προνοιών που ρυθμίζουν την τέλεση πολιτικών γάμων σε μουσεία/αρχαία μνημεία, ανέφερε ότι 
για σκοπούς ασφάλειας δικαίου το ύψος αυτής θα πρέπει να παραμείνει όπως προβλέπεται στους 
προτεινόμενους κανονισμούς, ως η πρόνοια αυτή διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της συζήτησής τους στην 
επιτροπή, ήτοι σε ποσό που δεν υπερβαίνει τα €750 και δεν πρέπει να κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος τυχόν 
προκληθείσας ζημιάς στο αρχαίο μνημείο. 

 Παρά τις επεξηγήσεις που δόθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους στην επιτροπή αναφορικά με τα 
πιο πάνω, μέλη και μη μέλη αυτής δήλωσαν ότι εξακολουθούν να διαφωνούν με ορισμένες πρόνοιες των 
κανονισμών, γι’ αυτό και θα καταθέσουν γραπτές τροπολογίες κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του 
σώματος.   

 Η Κοινοβουλευτική Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, τροποποίησε την πρόνοια των κανονισμών η οποία καθορίζει τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 
παρευρισκομένων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου από 700 άτομα σε 500 και επιφυλάχθηκε 
να τοποθετηθεί επί των προνοιών τους κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ.   

 Κύριε Θεοπέμπτου, διαδικαστικό; 

XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Υπάρχει τζιαι μία τροπολογία που… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ναι, θα τις δούμε μαζί. 

 Δεν υπάρχει μία.  Έχουμε τρεις.  Υπάρχει αριθμός τροπολογιών, του κ. Θεοπέμπτου και της κ. Ατταλίδου 
από τους Οικολόγους και μία τροπολογία του κ. Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης.  Σωστά;  
Oπόταν, οι τοποθετήσεις σας θα αναφέρονται και επί τροπολογιών και επί της ουσίας. 

 Να καταρτιστεί λίστα, παρακαλώ, ομιλητών, ομιλητριών, ποιοι, ποιες θέλουν τον λόγο. 

 Σημειώνετε;  

 Την κ. Τσιρίδου, τον κ. Μυλωνά, τον κ. Μουσιούττα, τον κ. Θεοπέμπτου. 

 Κυρία Ατταλίδου, σας είδα. 

 Ο κ. Ορφανίδης, ο κ. Λουκαΐδης, ο κ. Παπαδούρης, ο κ. Δημητρίου.  Αυτοί.  Δε θα δεχτώ κανέναν άλλο ή 
καμία άλλη να προστεθεί στη λίστα.  Αυστηρά για δύο λεπτά!  Δύο λεπτά αυστηρότατα! 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ο κ. Δημητρίου εδήλωσεν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τον είδα.  Ωραία, να ξεκινήσουμε, επειδή έχουμε τρεις ομιλητές από τους Οικολόγους, ξεκινούμε από 
εσάς. 

 Ποιος θέλει να ξεκινήσει;   

 Ελάτε, κύριε Θεοπέμπτου. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Θα τηρηθούν αυστηρά, παρακαλώ, τα δύο λεπτά.  Από τη θέση του ο καθένας και η καθεμία. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Όσον αφορά την τροπολογία μας, βασικά αυξάνουμε την ποινή την οποία έχουμε για παραβάσεις της 
νομοθεσίας, αλλά το κυριότερο και το πιο σημαντικό είναι, για να δείξουμε τον σωστό σεβασμό στα μνημεία μας, 
είτε είναι αρχαία είτε είναι μεσαιωνικά, ότι περιορίζουμε όλες τις εκδηλώσεις έξω από τα μνημεία.  Βασικά 
βκάλλουμεν έξω ʼπού τα αρχαία μνημεία όλες τις εκδηλώσεις.  Έξω!   Αν έν’ μες στο πάρκινγκ και θέλουν να 
φαίνεται πίσω το αρχαίο το μνημείο, δεν έχουμε πρόβλημα.  Αλλά, για να διατηρήσουμε τζιαι να δείξουμε τον 
σεβασμό μας στα αρχαία τα μνημεία, δεν είναι σωστό να μπαίνουμε μέσα τζιαι να κάμνουμεν τούτα τα οποία 
περιλαμβάνει η πρόταση της κυβέρνησης, που είναι να κάμνουμεν γάμους τζιαι να κάμνουμεν δεξιώσεις τζιαι δεν 
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ξέρουμε μετά πώς θα επεκταθεί τούτη ούλλη η κατάσταση και ποιες θα είναι οι απαιτήσεις τους μετά, με τούτον 
ούλλον τον κόσμο ο οποίος εννά πηαίννει εκεί. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ κι εγώ πάρα πολύ. 

 Nα συνεχίσουμε με τον κ. Μουσιούττα, να μας βοηθήσει να μην έχουμε συνεχόμενους ομιλητές από τους 
Οικολόγους. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Οι κανονισμοί αυτοί είχαν έρθει από την εκτελεστική εξουσία και βασικά, όπως αναφέρθηκε από τον 
γραμματέα, αφορούν την επέκταση της δωρεάν εισόδου στους αρχαίους χώρους, στα μνημεία και στα μουσεία.  
Επίσης η καινοτομία που εισάγεται είναι να επιτρέπεται σε εννέα χώρους στην ελεύθερη Κύπρο να γίνονται, να 
τελούνται μάλλον, πολιτικοί γάμοι.  Να μπαίνουν περιορισμοί για τον αριθμό των ατόμων -το μάξιμουμ είναι 
τριάντα άτομα- που να παρευρίσκονται στους χώρους αυτούς.  Και -τονίζω- την τέλεση του πολιτικού γάμου, 
μιας εκδήλωσης, για όσους γνωρίζουν, διάρκειας περίπου μεταξύ είκοσι και τριάντα λεπτών.   

 Απαγορεύεται σίγουρα να ρίχνονται οποιαδήποτε αντικείμενα που συνήθως χρησιμοποιούν στους 
γάμους, είτε ρύζι είτε κομφετί.  Υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί.  Υπάρχει χρέωση για τη χρήση του χώρου, 
υπάρχει εγγυητική για το θέμα της εκδήλωσης στον χώρο, καθώς επίσης και πέναλτι, σε περίπτωση που οι 
συμμετέχοντες στην εκδήλωση παρακούσουν τις οδηγίες του υπευθύνου, που θα βρίσκεται στον χώρο, υπάρχει 
κάποια χρηματική ποινή ως πέναλτι.   

 Θεωρούμε ότι βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση.  Θα βοηθήσουν την ανάπτυξη και τον τουριστικό 
τομέα.  Και να μην ξεχνούμε, να μην εθελοτυφλούμε, ότι  σε πολλούς απ’ αυτούς τους χώρους σήμερα 
διεξάγονται -μπορεί να μη διεξάγονται πολιτικοί γάμοι- διεξάγονται άλλου είδους εκδηλώσεις και δεν υπήρχε 
θέμα.  Με τον κανονισμό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 …θεσμοθετείται. 

 Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. 

 Και ο διευθυντής ή η διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων έχει βαρύνουσα άποψη αν θα επιτρέψει ότι 
χρειάζεται η έγκρισή του ή της, για να προχωρήσει η διαδικασία για την τέλεση της εκδήλωσης.  Έχουμε βάλει 
μία τροπολογία· θα αναφερθώ στην τροπολογία.  Αναφέρεται στη συμπερίληψη στους χώρους που θα 
επιτρέπεται η τέλεση γάμων για τη Λευκωσία της Πύλης Αμμοχώστου, καθώς και της Καστελιώτισσας.   

 Να αναφέρω, επειδή ακούστηκαν διάφορα για την Πύλη Αμμοχώστου και όντας δημοτικός γραμματέας 
παλαιά του δήμου Λευκωσίας…  Ναι, στο παρελθόν στην Πύλη Αμμοχώστου έγιναν όχι τελετές γάμων, έγιναν 
δεξιώσεις γάμων!  Δε θα επιτρέπονται δεξιώσεις, θα είναι μόνο η τελετή του πολιτικού γάμου.  Να θυμίσω επίσης 
ότι και στην Καστελιώτισσα και στους άλλους χώρους μπορούν να διεξαχθούν σήμερα εκδηλώσεις, παράδειγμα, 
παρουσίαση βιβλίου ή διάλεξη, που, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τριάντα άτομα που θα παρευρεθούν.  Και το 
πρόσθετο είναι η τέλεση πολιτικού γάμου σε αυτούς τους δύο χώρους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.  Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Εμείς θα ψηφίσουμε σίγουρα την τροπολογία μας.  Θα καταψηφίσουμε τις άλλες τροπολογίες και εννοείται 
ότι θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουσιούττα. 

 Η κ. Ατταλίδου ή ο κ. Παπαδούρης. 

 Ελάτε, κυρία Ατταλίδου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Μνημείο είναι ό,τι αποτυπώνεται στη μνήμη μας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Nα ανοίξουμε το μικρόφωνο της κ. Ατταλίδου, γιατί δεν μπορώ να την ακούσω καθαρά. 

 Ελάτε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Μνημείο είναι ό,τι αποτυπώνεται στη μνήμη μας, ό,τι αξίζει να θυμόμαστε.  Τα υλικά κατάλοιπα του 
παρελθόντος, είτε είναι ανθρώπινα έργα είτε είναι κατάλοιπα ανθρώπινων δραστηριοτήτων είτε είναι το ίδιο το 
περιβάλλον και το τοπίο, είναι για τον άνθρωπο οι μαρτυρίες της ιστορίας του.  Είναι επομένως απαραίτητα, για 
να μάθει τον εαυτό του, για την αυτογνωσία του, για την εθνική του συνείδηση και για τη θέση του ανάμεσα σε 
άλλους λαούς.  Συνεπώς, είναι άξια μνήμης και γι’ αυτό ονομάζονται μνημεία. 

 Εγώ έχω κάθετη αντίθεση στα μνημεία μας τα αρχαιολογικά να έρχονται τουρίστες από οπουδήποτε και 
να παντρεύονται.  Τα μνημεία μας πρέπει πρώτα να τα σεβόμαστε.  Θεωρώ ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων πρέπει 
να κάνει πολλά για την επισκεψιμότητα, που σημαίνει να έχει καλά φυλλάδια, να λειτουργούν οι χώροι τις ώρες 
που μπορεί ο κόσμος, που δεν είναι μες στον  λάλλαρον, να πηγαίνει, να περπατά, για να δει το Κούριο ή για να 
δει τον ναό της Αφροδίτης ή τα κάστρα μας.  Να υπάρχουν οπτικοακουστικά μέσα, να υπάρχουν ιστοσελίδες 
που να βρίσκουν οι τουρίστες υλικό χρήσιμο για τα μνημεία μας, για να καταλάβουν από πού έρχεται τούτος ο 
κόσμος και γιατί μένει πεισμωμένος πάνω σε αυτό τον τόπο.  Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε τους 
γάμους. 

 Αν θέλουμε να είναι υψηλού επιπέδου πολιτιστικά, να έχουν σχέση με τη χρήση του χώρου, δηλαδή να 
γίνεται αρχαίο ελληνικό θέατρο στο Κούριο…  Γιατί ο Κουριεύς, οι Κουριείς, όταν εκάμαν το θέατρό τους, ήταν 
για να κάμνουν αρχαίο θέατρο, τραγωδίες, κωμωδίες, αλλά γάμους πολιτικούς…  

Εγώ θα το καταψηφίσω. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ατταλίδου. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μυλωνάς ή ο κ. Ορφανίδης από το ΔΗΚΟ. 

 Κύριε Μυλωνά, να μας βοηθήσετε; 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Hσυχία, παρακαλώ! 

 Ελάτε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Ναι, κυρία Δημητρίου. 

 Να βάλω και λλίον χιούμορ στην κούρασή μας.  Μένω έκπληκτος! Συμφωνώ απόλυτα με την κ. Ατταλίδου.  
Δηλαδή έμεινα έκπληκτος πραγματικά!  Τρεις κουβέντες.  Το επίπεδο του πολιτισμού ενός λαού κρίνεται από την 
αγάπη και την αλληλεγγύη του στον άνθρωπο, από την αγάπη του στους αδυνάτους, στα ζώα και όσους τον 
έχουν ανάγκη να τους στηρίξει και κυρίως τον σεβασμό του στον πολιτισμό του και στην ιστορία του.  Τα 
απωλέσαμε όλα και ζούμε σε παρακμιακές εποχές, εκτιμώ. 

 Κατανοώ και σέβομαι την άποψη των υπολοίπων συναδέλφων μου, όλων δηλαδή.  Υπάρχει η ανάγκη να 
στηριχθούν οικονομικά η τοπική αυτοδιοίκηση και κάποιοι άλλοι, αλλά νομίζω αυτά προϋποθέτουν αυτό που σας 
είπα κατ’ επανάληψη:  Δε χρειάζεται να φτιάχνουμε προϊόντα και μετά να βρίσκουμε πελάτες! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μυλωνά. 

 Ο κ. Παπαδούρης. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Απλώς, Πρόεδρε, όταν εσυζητήσαμεν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην επιτροπή, στο μυαλό το δικό μου 
εξεκαθάρισεν εντελώς ότι το νομοσχέδιο τούτο ενισχύει την προστασία των μνημείων, όσο παράξενο τζι αν 
ακούεται.  Να πάρουμε το σημερινό καθεστώς.  Τι γίνεται σήμερα;  Αν ο διευθυντής ή η διευθύντρια του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων αποφασίσει κάτω ʼπού κάποιους όρους να δώσει ένα αρχαίο μνημείο, μπορεί να το δώσει.  Τέλος!  
Αν έχει κάποιος αντίθετη άποψη, ας την πει, ότι δεν ισχύει τούτο το πράμα. 

 Να πάμε στο τι έγινε στο παρελθόν.  Δεξιώσεις στο Κούριο;  Είδαμέν το, ιδιωτικές δεξιώσεις, που 
συνδυάζονταν με γάμους.  Εμείς το τι λέμε είναι απλό.  Ο πολιτικός γάμος, που είναι μια γρήγορη διαδικασία, της 
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μισής ώρας, κάτω ʼπού αυστηρούς περιορισμούς, κάτω ʼπού εγγυητική, κάτω ʼπού θέμα αποζημίωσης -χτύπα 
ξύλο, αν γίνει κάτι- να επιτρέπεται, για να περιορίζει την αλόγιστη χρήση από κάποιους. 

 Προσωπικά, εργάστηκα στον τουρισμό αρκετά χρόνια.  Μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητας ότι, 
παράδειγμα, στον εξωτερικό χώρο του κάστρου Λεμεσού είχαμε διοργανώσεις πάρα πολλές φορές.  Μα, το πιο 
παράλογο θέμα το οποίο βλέπω είναι ότι κάποιος ο οποίος ξέρει το κάστρο Λεμεσού… 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Τζιαι στο Κούριο. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Τζιαι στο Κούριο.  Επεριφράξαν τη μια πλευρά, εβάλαν ένα στέγαστρο τζιαι γίνουνται κάποιες εκδηλώσεις, 
στην πισινή πλευρά όμως κάθεσαι στον πεζόδρομο πάνω στο παγκάκι τζιαι μπορείς το τσιγάρο σου να το 
σβήσεις πάνω στο ίδιο το κάστρο, γιατί εν το επεριφράξαν, απλώς.   

 Νομίζω εν πρέπει να εθελοτυφλούμεν.  Τούτη τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια αυστηροποίησης και 
ενίσχυσης και όχι απλώς να ανοίξουμε τα πάντα, όπως ήταν τούτη τη στιγμή βάσει κάποιων όρων του διευθυντή, 
της διευθύντριας του Τμήματος Αρχαιοτήτων.  Προσωπικά, θα ταχθώ υπέρ του νομοσχεδίου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ευχαριστώ, συνάδελφε.   

 Ο κ. Ορφανίδης.  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω, συνεχίζοντας από εδώ που έμεινε ο συνάδελφος ο κ. Παπαδούρης, ότι με το 
νομοσχέδιο αυτό αυστηροποιούμε την ίδια υπάρχουσα κατάσταση η οποία υπάρχει με την τέλεση αυτών των 
γάμων.  Είναι κάτι που συνηθίζεται σε όλα τα μέρη του κόσμου.  Ευαισθησίες έχουμε κι εμείς, αλλά το να 
επικαλούμαστε την επισκεψιμότητα…  Θα περιοριστώ και θα αναφέρω, όσον αφορά το μουσείο στη Λάρνακα -
και φαντάζουμαι είναι παντού αυτό και να μη μου πει κανένας ότι τρέχουμε τα μουσεία μας και δε χάνουμε 
μουσείο να μεν πάμε να το δούμε- ότι το μουσείο στη Λάρνακα πριν το κλείσιμο είχεν επισκεψιμότητα, εκτός από 
τους μαθητές των δημοτικών σχολείων που πηγαίναν και τους τουρίστες, ένα άτομο την εβδομάδα.  Για δύο 
χρόνια, βάσει των στοιχείων που μας παρουσίασε και το μουσείο στη Λάρνακα, είχε γύρω στα εκατό άτομα τα 
οποία το επισκέφτηκαν και εγώ μπορώ να πω ότι μέσα σε εκείνους τους εκατό συμπεριλαμβάνουμουν κι εγώ, 
που το επισκέφτηκα δύο-τρεις φορές. 

 Άρα, όσον αφορά την όλη κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα και συμπληρωματικά σε όσα ανέφερε και 
ο συνάδελφος ο κ. Μουσιούττας, με αυτό τον τρόπο περιορίζουμε την ήδη υπάρχουσα κατάσταση, όσον αφορά 
τον αριθμό των ατόμων, που περιορίζεται στα τριάντα άτομα, έχουμε κατά πολύ αυξήσει τες χρεώσεις, υπάρχουν 
ποινές, θα υπάρχει άτομο του Τμήματος Αρχαιοτήτων εκεί την ίδια ώρα, που θα παρακολουθά, πέραν και από 
το άτομο το οποίο θα είναι από τον δήμο, το οποίο παίρνει τη σχετική άδεια. 

 Όσον αφορά τες τροπολογίες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σύντομα! 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 …δε θα υποστηρίξουμε καμιά τροπολογία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, συνάδελφε. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 …και ειδικότερα για τες τροπολογίες του αγαπητού συναδέλφου κ. Μουσιούττα, διότι και για τους δύο 
συγκεκριμένους χώρους το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει εισηγηθεί την απόρριψη, δε δίνει την έγκρισή του, γιατί στο 
παρελθόν έχουν παρατηρηθεί και ζημιές στους χώρους αυτούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κυρία Τσιρίδου. 
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Πάρα πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. 

 Καταρχάς, να πούμε ότι με αυτό το νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας, γιατί νομίζω ότι 
επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα ζήτημα, πρέπει να πιστώσουμε την κυβέρνηση με το γεγονός ότι προσπαθεί 
ακριβώς να αναδείξει τον πολιτισμό της Κύπρου, να προωθήσει την επισκεψιμότητα στα μουσεία μας.  Τα 
μουσεία θα λειτουργούν πλέον επτά μέρες την εβδομάδα, κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι σήμερα, και με ελεύθερη 
είσοδο.  Βλέπουμε ότι και μέσα στους τροποποιητικούς κανονισμούς θα περιλαμβάνεται και συμπερίληψη 
συνταξιούχων, οικογενειών, τρίτεκνων, ομάδων δικαιούχων κ.λπ., που θα δικαιούνται αυτή την ελεύθερη 
πρόσβαση. 

 Όσον αφορά γενικότερα αυτό για το οποίο μιλάμε, για τελετές, αυτό το οποίο ήθελα να πω, το μοναδικό 
που θα ήθελα να πω, είναι ότι τέτοιες πρακτικές εφαρμόζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη, αλλά 
και σε άλλα μέρη του κόσμου με απόλυτη επιτυχία.  Εδώ μπροστά μου έχω μία λίστα με μουσεία στην Ευρώπη, 
στην Ιταλία, στη Σικελία, ναι, στην Πολωνία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία και σε πάρα πολλές άλλες πόλεις 
της Ευρώπης και του κόσμου που εφαρμόζουν ακριβώς την ίδια πολιτική.  Δεν είναι κάτι για το οποίο 
αποφασίσαμε εμείς να πρωτοπορήσουμε ως Κύπρος. 

 Παρ’ όλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ειδικά μαζί με τις ασφαλιστικές 
δικλίδες που είδαμε ότι έχουν ενσωματωθεί μετά από τη συζήτηση και τις ανησυχίες απ’ όλες τις πολιτικές 
παρατάξεις.  Εμείς βλέπουμε με ευχαρίστηση ότι γίνονται βήματα προς τα εμπρός, για να μπορούμε να 
καθιερώσουμε και τη χώρα μας ως προορισμό μουσειακού τουρισμού, αλλά και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πολύ. 

 Ο κ. Λουκαΐδης. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Εμείς θα καταψηφίσουμε και το νομοσχέδιο και τις τροπολογίες.  Επί της ουσίας έχω καλυφθεί από την 
αγαπητή κ. Ατταλίδου, δε χρειάζεται να επαναλάβω λοιπόν τα ίδια επιχειρήματα.  Ο κάθε αρχαιολογικός χώρος 
-επειδή έγινε τζιαι εδώ αναφορά- είναι προορισμένος για συγκεκριμένους σκοπούς.  Είναι ένα πράμα να κάμνεις 
αρχαίο θέατρο, ακόμη τζιαι συναυλία εις το Κούριο, και πάλι λαμβάνοντας όλα τα μέτρα, τζιαι άλλο πράμα να 
τελείς γάμους.  Είναι άλλο πράμα να κάμνεις όντως -τζιαι σωστά ελέχθη από τον κ. Μουσιούττα- μια συζήτηση 
στην Πύλη Αμμοχώστου τζιαι έν’ άλλο πράμα να κάμνεις γάμους.  Έχει μεγάλη διαφορά.  Τζιαι έγινε όντως καλή 
δουλειά, ώστε να μπουν ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία των χώρων, αλλά δεν αλλάζει η ουσία τζιαι 
δεν αλλάζει ένα επίσης συγκεκριμένο δεδομένο, ότι θα δημιουργηθεί το προηγούμενο.  Θα ανοίξει η πόρτα γι’ 
αυτού του είδους τις δραστηριότητες τζιαι, προτού καλά καλά ανοίξει η πόρτα, όπως βλέπετε, ήδη έχουμε 
τροπολογίες, για να προσθέσουμε χώρους πραγματικά αρχαιολογικούς, όπως είναι η τροπολογία του κ. 
Μουσιούττα της Δημοκρατικής Παράταξης, για να βάλουμε «Καστελιώτισσα», να βάλουμε «Πύλη Αμμοχώστου».  
Θα έρτουν τζι άλλα.  Εμείς προτιμούμε να μην ανοίξει αυτή η πόρτα, παρά τις όποιες ασφαλιστικές δικλίδες 
εμπήκαν, τζιαι αντιλαμβανόμαστε ότι όλων τα κίνητρα είναι θετικά προς τούτη την κατεύθυνση.  Και τι νομίζουμε, 
ότι…  Εν ελείψαν οι χώροι τζιαι οι ομορφκιές του τόπου, για να τελούνται πολιτικοί γάμοι, τζιαι τα κίνητρα για 
τουρίστες, που τους βλέπουμε να πηαίννουν σε πανέμορφες παραλιακές ή άλλες περιοχές της χώρας μας τζιαι 
να κάμνουν τους πολιτικούς τους γάμους.  Ελείψαν οι τόποι, τα ευλοημένα, τζιαι πρέπει να πάμε τζιαι στους 
αρχαιολογικούς χώρους; 

 Αυτή είναι η άποψή μας, με σεβασμό βεβαίως τζιαι στην αντίθετη άποψη τζιαι σε όσους συναδέλφους θα 
ψηφίσουν αυτό που θα ψηφίσουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κύριε Μουσιούττα, πρωτολογία ή δευτερολογία; 

 Δευτερολογία, έτσι; 
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(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Μαρίνο Μουσιούττα) 

 Συγχωρέστε με. 

 Ελάτε, ελάτε, κύριε Δημητρίου. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Μετά την κ. Τσιρίδου δεν είχα σκοπό να μιλήσω, γιατί πραγματικά με κάλυψε.  Αν επήρα τον λόγο, έν’ για 
να πω το εξής:  Έχουμε μεγάλη έγνοια για τις αρχαιότητές μας.  Τζιαι στη συζήτηση στην επιτροπή… 

 Κυρία Ατταλίδου, σας παρακαλώ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Εν ακούω! 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Νόμισα είπετε «φαίνεται». 

 Λέω, έχουμε μεγάλη έγνοια για τις αρχαιότητές μας.  Και στη συζήτηση στην επιτροπή θέσαμε ερωτήματα, 
για να μπουν ασφαλιστικές δικλίδες, και κάναμε αυτές τις ασφαλιστικές δικλίδες ισχυρότερες και την ίδια έγνοια 
έχει και το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Υπουργείο Μεταφορών και το είπαν ξεκάθαρα. 

 Αλλά θέλω να πω κάτι.  Μιλούμε για εννιά χώρους, που είναι οι εξής: το κτίριο του πρώην δημαρχείου 
στον προμαχώνα Νταβίλα, το Μουσείο Κυπριακού Σιδηροδρόμου στην Ευρύχου, το κάστρο της Λάρνακας, το 
Μουσείο Παραδοσιακής Κεντητικής και Αργυροχοΐας των Λευκάρων, το κάστρο Λεμεσού, το κάστρο Πάφου, η 
Παραδοσιακή Κατοικία στην τοποθεσία «Φάμπρικα» στην Πάφο, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στη Γεροσκήπου 
και η Μεσαιωνική Αγρέπαυλη στα Κούκλια. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Το κάστρο Κολοσσίου; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Κανένα κάστρο Κολοσσίου, κανένα αρχαίο Κούριο, κανένας τέτοιος χώρος που υπάρχει οποιαδήποτε 
έγνοια.  Και δε μιλούμε για γάμους, όπως τους έχουμε εμείς στον νου μας, των χιλιάδων ανθρώπων, των 
δεξιώσεων και των κοκτέιλς.  Μιλούμε για γάμους των τριάντα ανθρώπων και με ειδική άδεια σαράντα, για 
σύντομες τελετές, για πολιτικούς γάμους.  Και δε στοχεύουμε προφανώς με σαράντα άτομα καλεσμένους και 
τριάντα κανέναν Κύπριο που θέλει να παντρευτεί με πολιτικό γάμο.  Στοχεύουμε ακριβώς τουρίστες που έχουν 
την οικονομική δυνατότητα να παντρευτούν -ή να νυμφευθούν, κυρία Πρόεδρε- στην Κύπρο. 

 Άρα, να έρθουν, να φέρουν μαζί τους τους φιλοξενούμενούς τους και τους δίνουμε μια δυνατότητα σε 
χώρους που θα γνωστοποιήσουν ακριβώς τον τόπο μας.  Τις αρχαιότητες είναι ωραίο και καλό να τις 
προστατεύουμε, αλλά χρειάζεται και να τις προωθούμε, να τις διαφημίζουμε, πάντοτε με ασφαλιστικές δικλίδες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρίου. 

 Δευτερολογία γρήγορα για ένα λεπτό, κύριε Μουσιούττα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτό, ένα λεπτό. 

 Καταρχάς, να δκιαβάσω για τες ζημιές που αναφέρθηκαν για την Πύλη Αμμοχώστου.  Επειδή έτυχε να 
ήμουν ο υπεύθυνος εκεί, δεν ήταν ζημιές λόγω γάμου, ήταν ζημιές λόγω υγρασίας, λόγω κακοκαιρίας είχε μπει 
νερό μέσα στην πύλη και είχε υγρασία και από εκείνο έγιναν. 

 Όμως, όπως ανέφερε ο συνάδελφος ο Σταύρος Παπαδούρης, σήμερα, χωρίς τη νομοθεσία αυτή που 
ψηφίζουμε, ο διευθυντής ή η διευθύντρια έχει το δικαίωμα να ’ρτει να πει «ναι, εννά επιτρέψω στον τάδε τόπο να 
γίνεται».  Εμείς είπαμε να βάλουμε ποια δικαιούται να πει και προσθέσαμε, πέραν των εννέα που ανέφερε ο 
συνάδελφος ο Δημητρίου, και την Πύλη Αμμοχώστου και την Καστελιώτισσα. 

 Επαναλαμβάνω, γίνουνται εκδηλώσεις, γίνουνται φεστιβάλ χιλιάδων ατόμων εκεί στο αρχαίο μνημείο και 
δε μας ενοχλεί και ενόχλησαν τα τριάντα άτομα ποδά στον γάμο.  Έν’ θέμα φιλοσοφίας, δικαίωμα του καθενός 
να έχει τες απόψεις του.  Αλλά να λέμε τα πράγματα ως έχουν! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. 

 Πάμε στην ψήφιση των τροπολογιών. 

 Όπως την έχει επεξηγήσει ο κ. Μουσιούττας. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ πολύ! 

(Η σχετική τροπολογία) 

Προτεινόμενη τροπολογία του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-
Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2022» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του νέου Έκτου Παραρτήματος, το οποίο εισάγεται με τον 
Κανονισμό 8 των υπό αναφορά κανονισμών και στο οποίο καθορίζονται τα μουσεία και αρχαία μνημεία στα 
οποία θα δύναται να τελούνται πολιτικοί γάμοι, ώστε να προστεθούν στην πρόνοιά του υπό τον τίτλο «Α. 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ», αμέσως μετά το μνημείο «Κτίριο του Πρώην Δημαρχείου στον προμαχώνα D’ 
Avilla», τα ακόλουθα μνημεία: 

 «2. Λευκωσία Πύλη Αμμοχώστου 30   1500 

   3.  Λευκωσία Αίθουσα «Καστελιώτισσα» 30 1500». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η παροχή δυνατότητας τέλεσης πολιτικών γάμων στην Πύλη 
Αμμοχώστου και την αίθουσα «Καστελιώτισσα» κατά τα προβλεπόμενα στους υπό αναφορά 
κανονισμούς.  Τα υπό αναφορά μνημεία αποτελούν ιστορικά μνημεία μοναδικής ομορφιάς και ως εκ 
τούτου η δυνατότητα τέλεσης πολιτικών γάμων σε αυτά θα συμβάλει στην προβολή τους. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας του κ. Μουσιούττα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υπέρ δέκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ! 

 Εναντίον; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Μπορείτε να επαναλάβετε τι ψηφίζουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Την τροπολογία σας… Την τροπολογία του κ. Μουσιούττα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έχουμε δέκα υπέρ, τριάντα τέσσερις εναντίον. 

 Και πόσες αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Με τριάντα τέσσερις ψήφους εναντίον, δέκα ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωράμε στην επόμενη τροπολογία, που είναι του κ. Θεοπέμπτου και της κ. Ατταλίδου από τους 
Οικολόγους, όπως ακριβώς έχουν επεξηγηθεί. 

 Είναι αρκετές οι τροπολογίες, σύνολο πέντε.  Υπάρχει διαφοροποίηση της ψήφισης επί τροπολογιών;  Να 
τις βάλω ξεχωριστά ή όλες μαζί, αν και εφόσον δεν υπάρχει διαφοροποίηση; 

 Κύριε Αποστόλου. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: 

 Μία επισήμανση, κυρία Πρόεδρε. 

 Εμείς θα στηρίξουμε την τροπολογία από την πρώτη δέσμη την 3, που αφορά αύξηση των ποινών.  Στο 
συγκεκριμένο θα είμαστε υπέρ, στις άλλες εναντίον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, πάμε γρήγορα με την προτεινόμενη τροπολογία… 

(Μη ευκρινή σχόλια) 

 Εννά τις βάλω ξεχωριστά, για να μην υπάρξει σύγχυση.  Θα τις περάσω πολύ γρήγορα. 

 Προχωράμε στην πρώτη τροπολογία. 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ μέρους του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχαιοτήτων 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του νέου Κανονισμού 20Δ, ο οποίος εισάγεται με τον Κανονισμό 5 των 
πιο πάνω κανονισμών και με τον οποίο ρυθμίζεται η διαδικασία τέλεσης πολιτικών γάμων σε μουσεία/αρχαία 
μνημεία στη Δημοκρατία, ώστε: 

1. να προστεθεί στο τέλος της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (3) αυτού, αμέσως μετά τη φράση 
«εύλογους ή αναγκαίους» (πέμπτη γραμμή), η φράση «για τη διασφάλιση της προστασίας του Μουσείου 
ή Αρχαίου Μνημείου». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διασφάλιση ότι οποιοιδήποτε όροι, προϋποθέσεις ή 
δεσμεύσεις επιβάλλονται από τον διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων για τη χορήγηση άδειας χρήσης 
μουσείου/αρχαίου μνημείου για την τέλεση πολιτικών γάμων σε αυτό έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της 
προστασίας του μουσείου ή αρχαίου μνημείου. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Και αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους εναντίον, τέσσερις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η πρώτη τροπολογία 
απορρίπτεται. 

 Προχωράμε στη δεύτερη τροπολογία. 

2. να διαγραφεί από την υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου (3) αυτού η φράση «την κατάθεση εγγυητικής 
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επιστολής ή» (πρώτη και δεύτερη γραμμή). 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διαγραφή της εξουσίας του διευθυντή του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων να επιβάλλει σε ενδιαφερομένους για τέλεση πολιτικού γάμου σε μουσεία/αρχαία μνημεία 
την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, καθότι η κατάθεσή της από πρόσωπα που δεν τηρούν τραπεζικούς 
λογαριασμούς εντός της Δημοκρατίας είναι πρακτικά μη εφαρμόσιμη. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους εναντίον, τέσσερις ψήφους υπέρ και μία αποχή, η δεύτερη τροπολογία 
απορρίπτεται. 

 Προχωράμε στην τρίτη τροπολογία. 

3. να αντικατασταθεί στην παράγραφο (6) αυτού η φράση «επτακόσια πενήντα ευρώ (€750,00)» (τέταρτη 
γραμμή) με τη φράση «τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000)». 

Σημειώσεις: 

α. Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι η αύξηση του ύψους της χρηματικής ποινής που 
προβλέπεται ότι θα επιβάλλεται σε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις πρόνοιες των υπό αναφορά 
κανονισμών που αφορούν τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσείου/αρχαίου μνημείου για σκοπούς τέλεσης 
πολιτικών γάμων. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

 Εδώ υπάρχει διαφοροποίηση.  Για να δούμε το αποτέλεσμα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υπέρ δεκαεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι έξι ψήφους εναντίον, δεκαεπτά ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τρίτη τροπολογία απορρίπτεται. 
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 Προχωράμε στην τέταρτη τροπολογία. 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του Μέρους ΙΙ του Πέμπτου Παραρτήματος, το οποίο τροποποιείται με 
τον Κανονισμό 7 των υπό αναφορά κανονισμών και στο οποίο καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων, καθώς 
και τα τέλη χρήσης αρχαίων μνημείων για πολιτιστικές εκδηλώσεις, ώστε:  

1. να αντικατασταθεί από την πρόνοια αυτού υπό τον τίτλο «Α. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ» στην παράγραφο 
που αφορά στο Εθνολογικό Μουσείο (Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου) ο αριθμός «300» με τον αριθμό 
«200»· 

2. να διαγραφεί από την πρόνοια αυτού υπό τον τίτλο «Β. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» στην παράγραφο που 
αφορά στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίου Κιτίου η ακόλουθη φράση: 

«     Αρχαιολογικός Χώρος     400     1000» 

3. να διαγραφεί από την πρόνοια αυτού υπό τον τίτλο «Γ. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ», στην παράγραφο που 
αφορά στο κάστρο Κολοσσίου, η ακόλουθη φράση: 

«      Εσωτερικός χώρος     120     500»· 

4. να τροποποιηθεί η πρόνοιά του υπό τον τίτλο «Δ. ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ», ώστε: 

α. να αντικατασταθεί από την παράγραφο που αφορά στο κάστρο Πάφου η φράση «Εσωτερικός 
χώρος» με την φράση «Εξωτερικός χώρος»· και 

β. να διαγραφεί από την παράγραφο που αφορά στην Αγρέπαυλη Κουκλιών η ακόλουθη φράση: 

«     Μεσαιωνική Αίθουσα     120     700». 

Σημειώσεις: 

1. Με τις προτεινόμενες τροπολογίες σκοπείται όπως οι ρυθμίσεις που διέπουν τη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων σε αρχαία μνημεία καταστούν αυστηρότερες και ειδικότερα: 

α. να μειωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός παρευρισκομένων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο 
Εθνολογικό Μουσείο (Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου)· και 

β. να διαγραφούν από την πρόνοια στην οποία καθορίζονται τα μνημεία όπου επιτρέπεται η 
πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων οι ακόλουθοι χώροι: 

i. ο Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίου Κιτίου, χωρίς να διαγράφεται ο πλακόστρωτος χώρος έξω 
από το κέντρο επισκεπτών· 

ii. ο εσωτερικός χώρος του κάστρου Κολοσσίου·  

iii. ο εσωτερικός χώρος του κάστρου Πάφου και να προστεθεί στην εν λόγω πρόνοια ο 
εξωτερικός χώρος αυτού· και 

iv. η μεσαιωνική αίθουσα στην Αγρέπαυλη Κουκλιών. 

2. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους εναντίον, τέσσερις ψήφους υπέρ και μία αποχή, η τέταρτη τροπολογία 
απορρίπτεται. 
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 Προχωράμε στην πέμπτη τροπολογία. 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του νέου Έκτου Παραρτήματος, το οποίο εισάγεται με τον Κανονισμό 
8 των υπό αναφορά κανονισμών και στο οποίο καθορίζονται τα μουσεία και αρχαία μνημεία στα οποία θα δύναται 
να τελούνται πολιτικοί γάμοι, ώστε η πρόνοιά του υπό τον τίτλο «Δ. ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ» να τροποποιηθεί ως 
ακολούθως: 

1. Με την αντικατάσταση από την παράγραφο που αφορά στο κάστρο Πάφου της φράσης «Κάστρο Πάφου» 
με τη φράση «Εξωτερικός χώρος Κάστρου Πάφου»· 

2. με τη διαγραφή από την παράγραφο που αφορά στην Παραδοσιακή Οικία στην τοποθεσία «Φάμπρικα» 
της  ακόλουθης φράσης: 

«2.     Πάφος Παραδοσιακή Οικία στην τοποθεσία «Φάμπρικα»     30     1000»·  

και 

3. με τη διαγραφή από την παράγραφο που αφορά στην Αγρέπαυλη Κουκλιών της ακόλουθης φράσης: 

«     Μεσαιωνική Αίθουσα     30». 

Σημειώσεις: 

α. Σκοπός των πιο πάνω τροπολογιών είναι η διαφοροποίηση των προβλεπόμενων στους κανονισμούς 
μουσείων και αρχαίων μνημείων στα οποία θα είναι δυνατή η τέλεση πολιτικών γάμων, ώστε να 
επιτρέπεται η τέλεση πολιτικών γάμων στον εξωτερικό χώρο του κάστρου Πάφου, αντί στον εσωτερικό 
χώρου αυτού που προτείνεται στους υπό αναφορά κανονισμούς, και να διαγραφούν από την πρόνοια 
που καθορίζει τα εν λόγω μουσεία/αρχαία μνημεία η Παραδοσιακή Οικία στην τοποθεσία «Φάμπρικα» και 
η μεσαιωνική αίθουσα της Αγρέπαυλης Κουκλιών. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα εννέα ψήφους εναντίον, τέσσερις ψήφους υπέρ και μία αποχή, η πέμπτη τροπολογία 
απορρίπτεται. 

 Τελειώσαμε με τις τροπολογίες. 

 Προχωρούμε τώρα στην ψηφοφορία για την έγκριση των υπ’ αριθμόν 19 κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαπέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι επτά ψήφους υπέρ, δεκαπέντε ψήφους εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Πολύ ωραία! 

 Τα υπ’ αριθμόν 43 και 44 θέματα έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022» και «Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και 
Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022».   

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός των υπ’ αριθμόν 43 κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Αστυνομίας (Γενικών) 
Κανονισμών, ώστε η επιτυχία υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις για πρόσληψη αστυφυλάκων στην Αστυνομία 
να ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. 

 Σκοπός των υπ’ αριθμών 44 κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία 
Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε η επιτυχία υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις για πρόσληψη 
ειδικών αστυνομικών στην Αστυνομία να ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης των 
αποτελεσμάτων. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022» και «Οι 
περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 

Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Φωτεινή Τσιρίδου, αναπλ. πρόεδρος  Πανίκος Λεωνίδου 

 Νίκος Γεωργίου Σωτήρης Ιωάννου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Κωστής Ευσταθίου 

 Γιώργος Κουκουμάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέτασε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2022. Στην εν λόγω συνεδρία κλήθηκαν 
και παρευρέθηκαν ο Αρχηγός Αστυνομίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών παρευρέθηκε επίσης το μη μέλος της 
επιτροπής κ. Αλέκος Τρυφωνίδης. 

 Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 13 και 17 του περί 
Αστυνομίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε η επιτυχία 
υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις για πρόσληψη αστυφυλάκων στην Αστυνομία να ισχύει για δύο έτη από την 
ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.  

 Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 13 και 39 του περί 
Αστυνομίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι 
Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε η επιτυχία υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις για πρόσληψη ειδικών 
αστυνομικών στην Αστυνομία να ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.  

 Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους 
κανονισμούς, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην γραπτή εξέταση, αλλά 
αποτυγχάνουν στις ψυχομετρικές εξετάσεις ή στις ιατρικές εξετάσεις ή στη μέτρηση του δείκτη μάζας σώματος ή 
στις αθλητικές δοκιμασίες και συνεπώς δε δύναται να διοριστούν στην Αστυνομία δύναται να διεκδικήσουν την 
πρόσληψή τους στο αστυνομικό σώμα σε άλλες διαδικασίες πρόσληψης που θα προκηρυχθούν εντός χρονικού 
διαστήματος δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασής στην οποία 
έχουν επιτύχει, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να επιτύχουν εκ νέου στη γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί στο 
πλαίσιο των νέων διαδικασιών πρόσληψης.  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι επιτυχόντες στις 
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γραπτές εξετάσεις δύναται για τα επόμενα δύο έτη από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων να διεκδικούν την 
πρόσληψή τους στο αστυνομικό σώμα, έστω και αν έχουν υπερβεί το τριακοστό  πέμπτο έτος της ηλικίας τους.  
Περαιτέρω, όπως επισημαίνεται στα πιο πάνω στοιχεία, στις προτεινόμενες ρυθμίσεις προσδίδεται αναδρομική 
ισχύ, ώστε αυτές να τυγχάνουν εφαρμογής και για τους υποψηφίους οι οποίοι πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις 
για πρόσληψη στην Αστυνομία στον βαθμό του Αστυφύλακα και στη θέση Ειδικού Αστυνομικού που 
διενεργήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων κανονισμών, νοουμένου ότι 
έχουν παρέλθει δύο έτη από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών ο Αρχηγός Αστυνομίας σημείωσε ότι αφορμή για την 
προώθηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων αποτέλεσε η ακύρωση μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Δικαστηρίου της διαδικασίας διορισμού αστυνομικών. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η εν λόγω ακυρωτική 
απόφαση, με την οποία η Αστυνομία οφείλει να συμμορφωθεί, επηρεάζει τέσσερις εκκρεμούσες διαδικασίες 
πρόσληψης αστυφυλάκων και ειδικών αστυνομικών στο αστυνομικό σώμα, ήτοι συνολικά διακόσιους πενήντα 
υποψηφίους.  Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο όπως προσδοθεί αναδρομική ισχύ στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.  
Επιπροσθέτως, επισήμανε ότι έχει γίνει η απαραίτητη προεργασία και, σε περίπτωση έγκρισης των 
προτεινομένων κανονισμών, θα δημοσιευθεί αμέσως νέα προκήρυξη για πρόσληψη νέων μελών στην 
Αστυνομία, ενώ εντός του μηνός Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η διενέργεια των γραπτών εξετάσεων.  

 Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι υποψήφιος  ο οποίος είναι 
κάτοχος πιστοποιητικού επιτυχίας σε γραπτή εξέταση για πρόσληψη στην Αστυνομία δύναται, εφόσον το 
επιθυμεί, να προσέλθει σε γραπτή εξέταση που διεξάγεται στο πλαίσιο της νέας προκήρυξής, εφόσον επιθυμεί 
να βελτιώσει τη βαθμολογία του.  

 Μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους αναφορικά με τον τρόπο κατάταξης των 
υποψηφίων, αφού αυτή θα γίνεται στη βάση των αποτελεσμάτων δύο διαφορετικών γραπτών εξετάσεων, ο 
βαθμός δυσκολίας των οποίων διαφέρει. Επιπροσθέτως των πιο πάνω, μέλος της επιτροπής εξέφρασε 
επιφυλάξεις αναφορικά με την πρόνοια των προτεινόμενων ρυθμίσεων σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση 
συμμετοχής υποψηφίου ο οποίος είναι κάτοχος πιστοποιητικού επιτυχίας σε γραπτή εξέταση σε νέα εξέταση η 
οποία διεξάγεται στο πλαίσιο νέας προκήρυξης, το εν λόγω πιστοποιητικό παύει να ισχύει.  Περαιτέρω, μέλη της 
επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις και εξέφρασαν προβληματισμούς αναφορικά με τα ακόλουθα: 

1. Τον αριθμό και τις θεματικές ενότητες που εξετάζονται κατά τις εν λόγω γραπτές εξετάσεις.  

2. Τον αριθμό των προκηρύξεων για πρόσληψη στην Αστυνομία οι οποίες δημοσιεύονται ετησίως και κατά 
πόσο διενεργούνται κάθε έτος προσλήψεις στο αστυνομικό σώμα.  

3. Τη δυνατότητα ή μη των υποψηφίων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας 
τους και είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επιτυχίας σε γραπτή εξέταση για πρόσληψη στην Αστυνομία να 
προσέλθουν σε γραπτή εξέταση για βελτίωση της βαθμολογίας τους και, εάν όχι, κατά πόσο δημιουργείται 
ανεπίτρεπτη διάκριση μεταξύ των υποψηφίων.   

4. Την ημερομηνία βάσει της οποίας θα υπολογίζεται η περίοδος των δύο ετών κατά την οποία το 
πιστοποιητικό επιτυχίας σε γραπτή εξέταση για πρόσληψη στην Αστυνομία θα βρίσκεται σε ισχύ. 

 Αναφορικά με τα πιο πάνω, ο Αρχηγός Αστυνομίας διευκρίνισε ότι ο βαθμός δυσκολίας κάθε γραπτής 
εξέτασης που διεξάγεται για προσλήψεις στην Αστυνομία είναι ο ίδιος, σημειώνοντας περαιτέρω ότι στην 
Αστυνομία υπάρχουν ετησίως τόσο αφυπηρετήσεις όσο και αποχωρήσεις μελών της και ως εκ τούτου 
διενεργούνται ανάλογες προσλήψεις.  

 Σε σχέση με το ζήτημα ενδεχόμενης δημιουργίας ανεπίτρεπτης διάκρισης μεταξύ υποψηφίων που έχουν 
συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και στερούνται του δικαιώματος να προσέλθουν σε 
γραπτή εξέταση προς βελτίωση της βαθμολογίας τους, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
επισήμανε ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι νόμοι και οι κανονισμοί δε δύναται να 
περιέχουν ατομικές και «φωτογραφικές» ρυθμίσεις. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διευκρίνισε ότι η ισχύς του 
πιστοποιητικού επιτυχίας σε γραπτή εξέταση για την πρόσληψη στην Αστυνομία αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης και παύει να ισχύει δύο έτη αργότερα.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε, με τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, να επιφέρει στο κείμενο των κανονισμών επιμέρους τροποποιήσεις, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των προνοιών. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη τα πιο 
πάνω, υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της προς λήψη τελικής απόφασης επί των κανονισμών στο στάδιο της 
συζήτησής τους από την ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 
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 Βλέπω μόνο τον κ. Ιωάννου.  Να γίνει η λίστα.  Ο κ. Πασιουρτίδης, ο κ. Τρυφωνίδης, ο κ. Τορναρίτης και 
θα κλείσει η λίστα. 

 Ωραία, ξεκινάμε με εσάς, κύριε Ιωάννου, και κλείστε τη λίστα. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε ενώπιόν μας.  Όλη αυτή την περίοδο όμως συντελείται 
ένας πολύ μεγάλος εμπαιγμός εναντίον νέων συμπατριωτών μας από την ίδια την πολιτεία.  Θυμίζω ότι αυτά τα 
παιδιά έχουν περάσει τις ψυχομετρικές εξετάσεις και για λόγους οι οποίοι δεν αφορούν τους ίδιους το αποτέλεσμά 
τους ακυρώθηκε και οδηγήθηκαν σε μια νέα ψυχοφθόρα διαδικασία.  Και, για να είμαστε ειλικρινείς και να 
μπορούμε να μιλάμε και ύστερα από κάποιους μήνες, τα ίδια ακριβώς πράττουμε και σήμερα.   

 Δε διαφωνούμε με το νομοσχέδιο, διαφωνούμε όμως με αυτό το οποίο θα ακολουθήσει στη συνέχεια και 
θα σας εξηγήσω τι εννοώ.  Η γνωστική εξέταση των ψυχομετρικών παραμένει στην προκήρυξη.  Γνωστική 
εξέταση σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι κάποιοι υποψήφιοι θα μείνουν εκτός της Αστυνομίας, ακόμα και αν 
γράψουν εξαιρετικά, γιατί αυτό ακριβώς είναι και η ουσία του γνωστικού, είναι ανάλογα του μέσου όρου, και εμείς 
θέλουμε ως ΕΛΑΜ γενικά την κατάργηση της συγκεκριμένης εξέτασης.  Αυτό βέβαια βρίσκεται πλέον στα χέρια 
της Αστυνομίας, ο ρόλος του κοινοβουλίου ολοκληρώνεται και εύχομαι να μη βρισκόμαστε σε κάποιους μήνες 
εδώ να συζητάμε τα ίδια, αλλά θα είμαστε, κυρία Πρόεδρε, γιατί μία δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, τα 
παιδιά αυτά έχουν πιθανότητες να επιτύχουν και αυτό θα οδηγήσει σε κατάρρευση όλων των διαδικασιών. 

 Εμείς προειδοποιούμε, κτυπούμε τον κώδωνα του κινδύνου και μακάρι μέσα από την ψυχή μας να βγούμε 
λάθος, γιατί δεν είναι, κυρία Πρόεδρε, πολιτικό το θέμα.  Σαράντα έξι νέοι θέλουν να ενταχθούν στα σώματα 
ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έχουν ελλείψεις πάνω από εξακόσια άτομα, και γίνεται όλος αυτός 
ο ντόρος και ενώ αποδεδειγμένα έχουν ήδη περάσει μία φορά τα ψυχομετρικά.  Δε θέλω να μιλήσω ούτε για 
προχειρότητες ούτε για εγκλήματα ούτε για λάθη.  Αναλογιστείτε όμως πώς αισθάνονται παιδιά είκοσι πέντε και 
τριάντα χρονών που άφησαν πίσω τις σπουδές τους, τη δουλειά τους, την πόλη τους, για να υπηρετήσουν την 
Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά η πολιτεία τούς κλείνει εντελώς άδικα και ανήθικα την πόρτα.  Ανάμεσά τους 
βρίσκονται επιστήμονες, εγκληματολόγοι, άτομα με διδακτορικό, μορφωμένα παιδιά, που βλέπουν σήμερα το 
κράτος να τους κατατρώει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Πασιουρτίδης.  Στα δύο λεπτά, τα οποία έχουμε συμφωνήσει. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ: 

 Πολύ σύντομα. 

 Ποτέ δε μας άρεσε ο χαρακτηρισμός του «μετά Χριστόν προφήτη», γι’ αυτό και σε αυτή την περίπτωση 
είχαμε προειδοποιήσει, πριν να χρειαστεί να διορθώνουμε πράγματα.  Για ακόμα μια φορά φαίνεται ότι 
λανθασμένες αποφάσεις της ηγεσίας της Αστυνομίας και των διάφορων συμβουλάτορών της μας οδήγησαν να 
είμαστε σήμερα εδώ και να προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία.  Έναυσμα γι’ αυτούς τους 
τροποποιητικούς κανονισμούς ήταν η υπόθεση των σαράντα έξι οι οποίοι πέρασαν στα ψυχομετρικά και στη 
δεύτερη διαδικασία, επειδή ακυρώθηκε λόγω του λάθους της πρώτης διαδικασίας με τους εκατόν, έμειναν εκτός.  
Αυτοί οι κανονισμοί δε διορθώνουν, δεν προσλαμβάνουν τους σαράντα έξι, όμως τουλάχιστον τους δίνουν ακόμα 
μία ευκαιρία.   

 Θα υπερψηφίσουμε τους κανονισμούς, όμως δε γίνεται κάθε φορά που αποφασίζει κάτι η Αστυνομία, 
παρά τις υποδείξεις και εμάς και οποιωνδήποτε άλλων που μπορεί να καταλαβαίνουν λίγο περισσότερο να μη 
μας ακούνε και να ερχόμαστε να διορθώνουμε εκ των υστέρων πράγματα που πολλές φορές δε διορθώνονται.  
Και εγώ φοβούμαι ότι θα είμαστε εδώ του χρόνου να συζητούμε τα ίδια, πληρώνοντας πάλι αποζημιώσεις.  Ευχή 
μας να μη χρειαστεί να επαναληφθεί αυτό το πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Δεν είμαι βέβαιος αν οι ενώπιόν μας κανονισμοί απαντούν στα ερωτήματα και θεραπεύουν τα προβλήματα 
τα οποία έχουν δημιουργηθεί από αυτή την κατάσταση πραγμάτων μετά και την απόφαση του δικαστηρίου.  
Είχαμε προειδοποιήσει, τουλάχιστον ο υποφαινόμενος μαζί με τον συνάδελφό μου τον κ. Λεωνίδου, για τα 
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προβλήματα τα οποία θα προέκυπταν, όπως και προέκυψαν. 

 Έχω την εντύπωση ότι οι κανονισμοί, όπως είναι, και με την προσθήκη επιπρόσθετων όρων οι οποίοι δεν 
προβλέπονται στον νόμο, όπως είναι το πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις, είναι κανονισμοί οι οποίοι 
υπερβαίνουν τα όρια του νόμου.  Μακάρι να κάμνουμε λάθος, γιατί πραγματικά θα υποστηρίξουμε αυτούς τους 
κανονισμούς, για να περιορίσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν περιγραφεί προηγουμένως και να 
βοηθήσουμε την Αστυνομία στο έργο της.  Μακάρι να κάμνουμε λάθος!  Θα υπερψηφίσουμε τους κανονισμούς 
μόνο με την επιφύλαξη ότι…  Έχω την εντύπωση ότι και πάλι θα έρθουμε μετά από μερικούς μήνες εδώ να λέμε 
τα ίδια πράγματα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Τρυφωνίδης. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Σύντομα… 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ε, σύντομα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι ψηφίζουμε! 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Καταλάβουμε. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Είχαμε ένα πρόβλημα με τους σαράντα έξι οι οποίοι δεν επέρασαν, ανατράπηκε η εξέτασή τους, κύριε 
Τορναρίτη και αγαπητή κυρία Τσιρίδου, όχι εξ υπαιτιότητάς τους και προσπαθούμε να το λύσουμε.  Και 
ερχόμαστε -διαβάστε καλά- να παρατείνουμε την εξέταση δύο χρόνια, αλλά όχι μόνο για τους σαράντα έξι, και 
για εκείνους που απέτυχαν στις αθλητικές, ιατρικές και άλλες εξετάσεις τρεις, τέσσερις προκηρύξεις πριν.  
Προσέξετε!  Οι σαράντα έξι δεν είναι εξ υπαιτιότητάς τους.  Ακυρώθηκε, εξανακάμαν, δεν επεράσαν.  Οι άλλοι 
αποτύχαν στις ιατρικές εξετάσεις πριν από τρία χρόνια, πριν από δύο και βάλλουμέν τους μέσα.  Και από 
σαράντα έξι θα πάμε στους διακόσιους πενήντα συν διακόσιους τέσσερις.  Ε, τούτο...   

 Δεν ανέμενα να φέρει έτσι τροποποιητικό κανονισμό το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή κάποιος που 
απέτυχε στις ιατρικές εξετάσεις -και μακάρι να γιάνει ο άνθρωπος!- δεν ήταν ιατρικά επαρκής, για να προσληφθεί, 
τον φέρνω μετά από κάποια χρόνια και του δίνω δικαίωμα;  Αυτό κάμνουμε.  Δηλαδή, εβάλαμεν στο ίδιο πακέτο…  
Και -άκουσον άκουσον!- λέει μου ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας «ισονομία»!   Είναι ισονομία κατά τον νου του.  
Τούτο δεν είναι ισονομία, φίλοι μου, αν θέλουμε να μιλούμε ευθέως.   

 Και μας αναγκάζετε τώρα για τους σαράντα έξι να βάλουμε στο πακέτο τον κύριο ας πούμε Κουλία, που 
εν έτρεξε… 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

(Αστειευόμενος) 

 Όι, τρέχω καλά, κύριε…  Άλλο παράδειγμα! 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ναι, μπράβο! 

 Που δεν έτρεξε σωστά… 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: 

 Να αποσύρει το παράδειγμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ελάτε, ελάτε, παρακαλώ! 

 Ολοκληρώστε, κύριε Τρυφωνίδη. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Ναι, το αποσύρω με τον κ. Κουλία, σωστό. 

 Οπόταν, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, αναγκαζόμαστε τώρα, για να δώσουμε ακόμα μία ευκαιρία 
στους σαράντα έξι, που πραγματικά δεν είναι εξ υπαιτιότητάς τους, να βάλουμε άλλους διακόσιους τόσους μέσα 
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που έχουν αποτύχει αλλού, ενώ οι σαράντα έξι έπρεπε με ειδική ρύθμιση να προχωρήσουν τη διαδικασία, είναι 
επιστήμονες, είναι με πολλά πτυχία.  Λυπούμαι, αλλά ίσως έρθουμε σε άλλη διαδικασία που θα μας πάρουν 
δικαστήριο.  Θα τα ρίξουν όλα!  Δίνουμε εργαλεία στην Αστυνομία μας, που θέλουμε να τη στηρίξουμε, και με 
άλλες διαδικασίες τής τα πιάννουμε μετέπειτα και μένει μετέωρη.   

 Αγαπητέ φίλε πρόεδρε της επιτροπής Νομικών, 

 Έκαμες διαβουλεύσεις, κάναμε και μαζί και σε συγχαίρω και βγήκες και έκανες μια ανακοίνωση, γιατί 
εστηρίζεσουν σε διαβεβαιώσεις από αρμόδιους φορείς και την επομένη ανέκρουσαν πρύμναν.  Λυπούμαι!  Όχι 
για εσάς, για εκείνους που έδωσαν τις διαβεβαιώσεις και δεν έπρεπε να κάνουν αυτό το πράγμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε.  

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 ...γιατί εβγήκαμεν και σας στηρίξαμε και την επομένη ετράβησαν πίσω.  Είναι λυπηρό! 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ. 

 Κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

 Αυτή η υπόθεση, όπως θα θυμάστε, παίρνει αρκετό χρόνο πριν.  Δε θα σας κουράσω, απλώς θα πω ότι 
η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή από πλευράς της Αστυνομίας, της Εισαγγελίας και κατ’ επέκταση από 
την επιτροπή Νομικών είναι να αποκατασταθεί μία αδικία η οποία δημιουργήθηκε μετά από λανθασμένες 
αποφάσεις του παρελθόντος, που εμείς, ο Κωστής ο Ευσταθίου, ο Άριστος ο Δαμιανού και ο υποφαινόμενος 
είχαμε προειδοποιήσει ότι η διαδικασία που ακολουθείτο τότε ήταν λανθασμένη.  Δε μας άκουσαν.   

 Αυτή τη στιγμή ήρθαν κάποιοι κανονισμοί.  Εμείς θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε, 
ούτως ώστε να λυθεί το πρόβλημα αυτών που αδικούνται.  Γίνεται προσπάθεια…  Μπορεί να έχει δίκαιο ο 
αγαπητός συνάδελφος περί ισονομίας και αμφισβήτησης της ισονομίας, όμως, από τη στιγμή που δημιουργείται 
μια νέα διαδικασία, πρέπει να μπουν όλοι επί ίσοις όροις και αυτό επιχειρείται μέσα από αυτούς τους 
κανονισμούς.  Έχουμε όμως -και συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο τον Κωστή τον Ευσταθίου- διατηρούμε 
τις επιφυλάξεις μας ακόμα ότι δεν έχει γίνει σε βάθος συζήτηση, για να βρεθούν ακριβώς όλα εκείνα τα σημεία, 
για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανατροπή από άλλους οι οποίοι είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα του κράτους, 
τα διοικητικά δικαστήρια αύριο.   

 Εμείς είπαμε τις επιφυλάξεις μας, τις κουβεντιάσαμε.  Μπορεί να μη μας δόθηκε και ο χρόνος να πούμε 
συνολικά τις απόψεις μας, όμως εν πάση περιπτώσει εμείς θα στηρίξουμε, γιατί οφείλουμε να το κάνουμε.  
Εφόσον η Γενική Εισαγγελία προτείνει αυτή τη μέθοδο και αυτό τον τρόπο, θα το κάνουμε, αλλά με κάθε 
επιφύλαξη. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. 

 Τελευταίος ομιλητής ο κ. Τορναρίτης. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι οι κανονισμοί πρόσληψης στην Αστυνομία θέλουν πλήρη και 
ριζική αναμόρφωση. 

 Το δεύτερο που θέλω να πω -και να καταθέσω και μία εισήγηση- πρέπει και τους διορισμούς στην 
Αστυνομία και τους διορισμούς στην Πυροσβεστική να αναλάβει ένα ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα και να 
φύγει από τα χέρια εταιρειών, αστυνομικών, ψυχομετρικών, που στο τέλος της ημέρας δημιουργούν ψυχικά και 
ψυχολογικά προβλήματα σε πάρα πολλούς. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Παραίτα, συνάδελφε… 
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ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Λυπούμαι, κύριε συνάδελφε, για την παρατήρησή σου.  Τη θεωρώ ως αστεϊσμό!  

 Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι, ναι, καταθέσαμε τούτη την πρόταση που έστειλε η κυβέρνηση ως 
πρόταση-σωσίβιο, για να διασώσουμε τουλάχιστον τις γραπτές εξετάσεις, και παράλληλα καταθέσαμε πράγματι, 
έχει δίκαιο ο κ. Τρυφωνίδης, δημόσια, κυρία Πρόεδρε, μία πρόταση η οποία έλεγε το εξής:  Όσοι μετείχαν στα 
ψυχομετρικά και πέρασαν τα ψυχομετρικά σε παρελθόντα χρόνο τα παρόντα ψυχομετρικά να μη ληφθούν 
καθόλου υπόψη και να δοθεί το δικαίωμα σε τούτους που πέρασαν τις εξετάσεις τις γραπτές να προχωρήσουν 
στο επόμενο στάδιο, στις αθλητικές εξετάσεις.  Μελετήθηκε το θέμα από τη Γενική Εισαγγελία και δυστυχώς η 
απάντηση ήταν αρνητική και οφείλουμε να σεβαστούμε απόλυτα την απόφαση της Γενικής Εισαγγελίας, παρ’ 
όλο που δεν είναι νομικός σύμβουλος της Βουλής.  Τούτη επίσης είναι μία πραγματικότητα.   

 Είμαστε εδώ, φωτογραφικούς νόμους προφανέστατα δεν μπορούμε να κάνουμε, κύριε Τρυφωνίδη, δε 
μιλούμε μόνο για τους σαράντα έξι, μιλούμε για την αναγκαιότητα να υπάρξουν θεσμοθετημένα όρια και πλαίσια.  
Έχουν απόλυτο δίκαιο και ο Κωστής ο Ευσταθίου και ο κ. Λεωνίδου και ο κ. Δαμιανού -που δεν είναι εδώ- αλλά 
οφείλω να τους υπομνήσω και τους τρεις.  Επροειδοποιούσα…  Δεν ήμουν εγώ στη συγκεκριμένη επιτροπή, 
εμείς αναλάβαμε τον τελευταίο χρόνο, πριν ακριβώς ένα χρόνο, αλλά το άκουσα πολλές φορές.  Άρα, λέω ότι…  
Και καλώ με τον πιο επίσημο τρόπο την Αστυνομία την επόμενη φορά να συμπεριφερθεί πιο σοβαρά και πιο 
υπεύθυνα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ σωστά.   

 Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ:   

 Όταν γίνονται ψυχομετρικές μετρήσεις, κυρία Πρόεδρε, εάν αυτοί που τις διενεργούν, τις διενεργούν 
σωστά και οι υποψήφιοι περνούν τις ψυχομετρικές μετρήσεις, τότε λογικό επακόλουθο είναι κάθε νέα φορά στο 
μέλλον να τις ξαναπερνούν.  Δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο ότι σε μια ομάδα ανθρώπων μετρήθηκαν οι 
ψυχοδιανοητικές τους ικανότητες, πέρασαν και τώρα σε μια βδομάδα, αν τους ξαναμετρήσουμε, δε θα περάσουν.   

 Εν τοιαύτη περιπτώσει, πάει να πει ότι υπάρχει είτε δόλος είτε εξαπάτηση.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.  Πάμε για ψήφιση.   

 Προχωράμε στην ψηφοφορία για τους υπ’ αριθμόν 43 κανονισμούς.   

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 43 κανονισμοί εγκρίνονται 
ομόφωνα.   

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 44 κανονισμών;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις, κυρία Πρόεδρε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 44 κανονισμοί εγκρίνονται 
ομόφωνα.   

 Το υπ’ αριθμόν 14 θέμα αναβάλλεται με βάση την απόφαση της Σύσκεψης Αρχηγών, σωστά;  Άρα, 
προχωράμε στα θέματα υπ’ αριθμόν 15, 16 και 17.   

 Τα θέματα με τους αριθμούς 15, 16 και 17 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Οι περί Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022», «Οι περί 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου) Κανονισμοί του 2022» και 
«Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να αναγνώσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός των υπ’ αριθμών 15 κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) Κανονισμών, ώστε αφενός να ιδρυθούν στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου νέα σχολή και τμήματα τα οποία μεταξύ άλλων κρίνονται αναγκαία για τη λειτουργία της 
Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου στην οποία θα ενταχθεί το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο 
Κύπρου και αφετέρου υφιστάμενα τμήματα σχολών να μετονομασθούν και υπαχθούν σε άλλη σχολή του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 Σκοπός των υπ’ αριθμόν 16 κανονισμών είναι η θέσπιση νέων κανονισμών για τη ρύθμιση θεμάτων που 
αφορούν τη λειτουργία της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου, στην οποία θα ενταχθεί το Ανώτερο 
Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου. 

 Σκοπός των υπ’ αριθμόν 17 κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμών, ώστε το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο 
Κύπρου να συνεχίσει και μετά την ένταξή του στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου να προσφέρει 
προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δίπλωμα και ανώτερο δίπλωμα.  

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τους κανονισμούς του 
επισυνημμένου παραρτήματος  

Παρόντες:  

 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Χρίστος Χριστοφίδης 

 Χρύσανθος Σαββίδης Χρίστος Χριστόφιας 

 Γιώργος Κάρουλλας Ανδρέας Αποστόλου 

 Μάριος Μαυρίδης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Ανδρέας Θεμιστοκλέους  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου 
παραρτήματος σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 25ης Μαΐου και 29ης Ιουνίου 2022.  Στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του ίδιου 
υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, ο δήμαρχος Πάφου, εκπρόσωποι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), του 
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Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΥΞΕ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών 
Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), Παγκύπρια Εργατική 
Ομοσπονδία (ΠΕΟ) και Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), της Φοιτητικής Ένωσης ΑΞΙΚ (ΦΕΝΑΞΙΚ), 
της Συντεχνίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ και της Συντεχνίας Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ 
(ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ).  

 Σημειώνεται ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες 
της επιτροπής, εντούτοις όμως σε γραπτό υπόμνημά του προς την επιτροπή ανέφερε ότι συμφωνεί με τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις που το αφορούν. 

 Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), η 
Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, η Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου (ΔΕΟΚ) και η Φοιτητική Ένωση 
του ΤΕΠΑΚ (ΦΕΤΕΠΑΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.  

 Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης το μέλος της επιτροπής κ. Αντρέας 
Καυκαλιάς και ο βουλευτής κ. Χρύσης Παντελίδης.   

 Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 23 και 38 του περί 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) Κανονισμών, ώστε να ιδρυθούν στο ΤΕΠΑΚ νέα σχολή και τμήματα 
τα οποία μεταξύ άλλων κρίνονται αναγκαία για τη λειτουργία της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου, 
στην οποία θα ενταχθεί το ΑΞΙΚ.  Περαιτέρω, με τους κανονισμούς αυτούς προβλέπεται και η μετονομασία 
υφιστάμενων τμημάτων σχολών, καθώς και η μεταφορά τους σε άλλη σχολή του ΤΕΠΑΚ. 

 Ειδικότερα, στους πρώτους κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Ιδρύεται νέα σχολή με τίτλο «Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας». 

2. Μεταφέρεται το υφιστάμενο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, το οποίο μετονομάζεται σε 
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας, από τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας στη νέα Σχολή 
Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας. 

3. Ιδρύεται νέο τμήμα με τίτλο «Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν», το οποίο 
θα υπάγεται στη νέα Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας. 

4. Χωρίζεται το υφιστάμενο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας σε δύο νέα τμήματα, στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης 
και στο Τμήμα Ναυτιλιακών.  

 Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 23, 23Α και 38 του περί 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η θέσπιση νέων κανονισμών, ώστε να ρυθμιστούν τα 
ζητήματα σχετικά με τον σκοπό και τη λειτουργία της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου, στην οποία 
θα ενταχθεί το ΑΞΙΚ.  

 Ειδικότερα, στους δεύτερους κανονισμούς όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή προβλέπονται 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Η Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου θα υπάγεται θεσμικά και οργανικά στο Τμήμα Διοίκησης 
Τουρισμού και Φιλοξενίας της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας. 

2. Η Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου θα συνεισφέρει στο πεδίο της ξενοδοχειακής, 
επισιτιστικής και ευρύτερης τουριστικής εκπαίδευσης και στην κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και της 
οικονομίας στον τομέα των ξενοδοχειακών, της φιλοξενίας, του επισιτισμού, του τουρισμού και στην 
ανάπτυξη της επιστήμης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. 

3. Τα όργανα της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου θα είναι η Συντονιστική και η Συμβουλευτική 
Επιτροπή. 

4. Η σύγκλητος του ΤΕΠΑΚ θα δύναται να εκδίδει με την έγκριση του συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ κανόνες για 
τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή επιδέχεται ρύθμισης.   

 Σκοπός των τρίτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 38 του περί Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά 
Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμών, ώστε το ΑΞΙΚ να συνεχίσει να προσφέρει προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα δίπλωμα και ανώτερο δίπλωμα και μετά την ένταξή του στο 
ΤΕΠΑΚ.  

 Ειδικότερα, στους τρίτους κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Διασφαλίζεται ότι η εισαγωγή φοιτητών, η κατανομή και η προσφορά θέσεων στα προγράμματα 
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επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΑΞΙΚ θα συνεχίσουν να γίνονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του περί 
Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου. 

2. Εισάγεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία τυχόν κενές θέσεις στα προγράμματα του ΑΞΙΚ θα 
κατανέμονται βάσει κανόνων που θα εκδίδει το ΤΕΠΑΚ.   

 Σημειώνεται ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μαζί με συναφή 
νομοσχέδια, τα οποία μελετήθηκαν από την επιτροπή στο πλαίσιο κοινών συνεδριάσεων.  Ειδικότερα, τα 
νομοσχέδια αυτά τιτλοφορούνται:  «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022» και «Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του 2022».   

 Σημειώνεται ότι για σκοπούς θέσπισης της σχετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση των υπό αναφορά 
κανονισμών με βάση τις πρόνοιες των πιο πάνω νομοσχεδίων κρίνεται σκόπιμο όπως η ψήφισή τους προηγηθεί 
της έγκρισης των κανονισμών. 

 Σημειώνεται επίσης ότι στο πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο ο τίτλος της νέας ακαδημαϊκής οντότητας με 
απόφαση της επιτροπής έχει τροποποιηθεί, ώστε αυτή να αναφέρεται ως «Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού 
και Φιλοξενίας Κύπρου». 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τόσο το κόστος δημιουργίας και στελέχωσης 
της νέας σχολής και τμημάτων του ΤΕΠΑΚ όσο και το κόστος αναβάθμισης του εργαστηριακού εξοπλισμού του 
ΑΞΙΚ θα καλύπτονται μέσω της διαδικασίας κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών του ΤΕΠΑΚ.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας ανέφερε ότι κρίθηκε αναγκαία η ίδρυση της νέας ακαδημαϊκής 
οντότητας η οποία θα υπάγεται στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας, αφού λήφθηκαν υπόψη οι 
διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και το πλαίσιο της ευρύτερης 
στρατηγικής για την επιστημονικά τεκμηριωμένη προώθηση του τουρισμού στη Δημοκρατία.  Περαιτέρω, ο πιο 
πάνω εκπρόσωπος ανέλυσε τα οφέλη τα οποία θα επέλθουν από την προωθούμενη ρύθμιση επισημαίνοντας 
μεταξύ άλλων την ανάγκη ενοποίησης της δημόσιας ανώτερης εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού κάτω από 
ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας και την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής επάρκειας 
των προσφερόμενων ακαδημαϊκών προγραμμάτων του ΑΞΙΚ.  

 Ολοκληρώνοντας, ο πιο πάνω εκπρόσωπος ανέφερε ότι για την επίτευξη των πιο πάνω υπογράφηκε ήδη 
σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του 
ΤΕΠΑΚ.   

 Ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ ανέφερε ότι οι αποφάσεις του ΤΕΠΑΚ για τη δημιουργία της Σχολής Διοίκησης 
Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας, καθώς και η μεταφορά των συγκεκριμένων τμημάτων της στην 
Πάφο λήφθηκαν ομόφωνα από τη σύγκλητο και το συμβούλιο και εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης 
του ΤΕΠΑΚ.   

 Η πλειοψηφία των εμπλεκόμενων φορέων που παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής χαιρέτισαν 
την ίδρυση της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου και την προωθούμενη αναβάθμιση του ΑΞΙΚ 
τονίζοντας την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του και των προγραμμάτων της εκπαίδευσής του, ώστε να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας.    

 Επισημαίνεται ότι αριθμός εμπλεκόμενων φορέων εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις όσον αφορά τη 
μεταφορά του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ και τη στέγασή του σε εγκαταστάσεις στην Πάφο καταθέτοντας σχετικά 
υπομνήματα με τις απόψεις τους.   

 Στο πλαίσιο της συνέχισης της συζήτησης των κανονισμών η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και 
επεξηγήσεις και υπέβαλε ερωτήματα προς τους αρμοδίους σε σχέση με τις πρόνοιές τους.  Ειδικότερα, τα 
ερωτήματα αφορούσαν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα συνέχισης της προσφοράς προγραμμάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης από το ΑΞΙΚ μετά την ένταξή του στο ΤΕΠΑΚ, την εκμετάλλευση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
του ΑΞΙΚ στη Λευκωσία, τον ρόλο της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου, τη διασύνδεση των 
προγραμμάτων του ΑΞΙΚ με την αγορά εργασίας, τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των 
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, τον τρόπο εισαγωγής φοιτητών στο ΑΞΙΚ και τις στεγαστικές 
ανάγκες των φοιτητών στην Πάφο.  

 Σημειώνεται ότι σε σχέση με τα πιο πάνω ερωτήματα η επιτροπή έτυχε γραπτής και προφορικής 
ενημέρωσης τόσο από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας όσο 
και του ΤΕΠΑΚ. 

 Στο στάδιο της περαιτέρω συζήτησης των κανονισμών μέλη της επιτροπής εξέφρασαν ορισμένους 
προβληματισμούς και επιφυλάξεις που μεταξύ άλλων αφορούσαν τη σύνθεση των οργάνων της νέας 
ακαδημαϊκής οντότητας και ζήτησαν από την εκτελεστική εξουσία όπως εξετάσει τη δυνατότητα κατάθεσης 
αναθεωρημένου κειμένου για τους δεύτερους κανονισμούς.   
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 Συναφώς, προς υλοποίηση του πιο πάνω αιτήματος της επιτροπής το ΤΕΠΑΚ με τη σύμφωνη γνώμη του 
αρμόδιου υπουργείου απέστειλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των δεύτερων κανονισμών, στο οποίο 
διαφοροποιείται η σύνθεση των οργάνων της ακαδημαϊκής οντότητας σε σχέση με το αρχικά κατατεθέν κείμενο.   

 Επισημαίνεται ότι η επιτροπή κατά πλειοψηφία των μελών της υιοθέτησε το εν λόγω αναθεωρημένο 
κείμενο των δεύτερων κανονισμών. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της και αφού επέφερε στους κανονισμούς όλες τις αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις και 
αλλαγές, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών τους κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του 
σώματος. 

 Στην περίπτωση έγκρισης των δεύτερων υπό συζήτηση κανονισμών όπως αυτοί τροποποιήθηκαν 
σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο τίτλος τους θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρονται ως οι περί Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου) Κανονισμοί του 2022.   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022.  

2.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου) Κανονισμοί 
του 2022.  

3.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής;  Νομίζω έγινε η συζήτηση.  Κάτι διαφορετικό από πριν, κύριε 
Κουλία;   

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ:   

 Όχι, να πω ότι εννά καταψηφίσω για τους λόγους που εξήγησα το πρωί, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ναι, πολύ ωραία, επειδή ακριβώς έγινε η παρέμβασή σας, όπως και η τοποθέτηση των υπόλοιπων 
συναδέλφων, προχωράμε.   

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ:   

 Για τα πρακτικά της Βουλής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως! 

 Προχωράμε στην έγκριση ή μη των κανονισμών.  Πάμε στους υπ’ αριθμόν 15 και ψηφίζουμε.   

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 15 κανονισμοί εγκρίνονται.   
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 Προχωράμε στην ψηφοφορία για τους υπ’ αριθμόν 16 κανονισμούς.   

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 16 κανονισμοί εγκρίνονται.   

 Προχωράμε στην ψηφοφορία για τους των υπ’ αριθμόν 17 κανονισμούς.   

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 17 κανονισμοί εγκρίνονται.   

 Το θέμα υπ’ αριθμόν 18 τιτλοφορείται «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και 
για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και είναι πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή 
Θέματα Νόμου, ώστε να παραταθεί η προβλεπόμενη μεταβατική περίοδος που είχε παρασχεθεί στους 
υφιστάμενους ιδιοκτήτες ιδιωτικών φροντιστηρίων για σκοπούς πλήρους συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις 
που αφορούν στις κτιριολογικές προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία φροντιστηρίων. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 
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 Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς  

 Χρύσανθος Σαββίδης Χρίστος Χριστόφιας  

 Γιώργος Κάρουλλας Ανδρέας Αποστόλου 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Χρίστος Χριστοφίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία 
κατατέθηκε στη Βουλή, στις 12 Μαΐου 2022, από τον κ. Πανίκο Λεωνίδου, σε μία έκτακτη συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2022. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου παρευρέθηκαν επίσης τα μη μέλη της 
επιτροπής κ. Πανίκος Λεωνίδου και Χαράλαμπος Πάζαρος. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών 
Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να παραταθεί η προβλεπόμενη σε αυτόν μεταβατική 
περίοδος που είχε παρασχεθεί στους υφιστάμενους ιδιοκτήτες ιδιωτικών φροντιστηρίων για σκοπούς πλήρους 
συμμόρφωσής τους με ορισμένες διατάξεις του εν λόγω νόμου που αφορούν τις κτιριολογικές προϋποθέσεις για 
την ίδρυση και λειτουργία φροντιστηρίων. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν 
εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και των αρνητικών συνεπειών που προέκυψαν σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας, της δημόσιας υπηρεσίας περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης, κρίνεται σκόπιμό όπως η εν λόγω 
μεταβατική περίοδος παραταθεί εκ νέου για ακόμη δώδεκα (12) μήνες. 

 Σημειώνεται ότι αρχικά, όταν είχε ψηφιστεί η υφιστάμενη νομοθεσία το έτος 2018, είχε παρασχεθεί ως 
προθεσμία συμμόρφωσης μια περίοδος διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών.  Στη συνέχεια όμως λόγω των 
συνεπειών της πανδημίας κρίθηκε σκόπιμο όπως αυτή παραταθεί για ακόμη δεκατέσσερις (14) μήνες. 

 Σημειώνεται επίσης ότι η σχετική προθεσμία με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία λήγει στις 25 Ιουλίου 
2022. 

 Η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί σε σχέση με το όλο ζήτημα στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης 
εξέτασης του θέματος με τίτλο «Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης για τη 
χρήση υποστατικών ως ιδιωτικών φροντιστηρίων και η αδυναμία συμμόρφωσης με τις διατάξεις του περί της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου» σε συνεδρία της, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου 2022.  Στην πιο πάνω συνεδρία της επιτροπής είχαν παραστεί 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Αστυνομίας 
και του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου. 

 Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεδρίας ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 
συμφώνησε με την ανάγκη παράτασης της πιο πάνω προθεσμίας, καθώς αριθμός ιδιοκτητών φροντιστηρίων δεν 
έχει ακόμη συμμορφωθεί με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, για λόγους που εκφεύγουν των δικών 
τους υπαιτιοτήτων.  Ωστόσο, ο ίδιος επισήμανε ότι πρώτιστο μέλημα είναι η ασφάλεια των μαθητών.  Ειδικότερα 
όσον αφορά τη διάρκεια της προτεινόμενης παράτασης, τόνισε ότι αυτή δεν πρέπει να είναι μεγάλης διάρκειας, 
επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις περιπτώσεις όπου παρατηρείται αμέλεια από πλευράς των ιδιοκτητών να κινήσουν 
τις δέουσες διαδικασίες για την προβλεπόμενη συμμόρφωσή τους. 

 Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων δήλωσαν ότι συμφωνούν με την ανάγκη 
παράτασης της υφιστάμενης προθεσμίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται 
ξεχωριστά, καθώς αριθμός ιδιοκτητών αμελεί να κινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για συμμόρφωσή τους.   

 Στη βάση των πιο πάνω, η επιτροπή είχε αποφασίσει όπως εξετάσει το ενδεχόμενο μίας νέας πιθανής 
παράτασης της εν λόγω προθεσμίας. 

 Συναφώς, η επιτροπή συζήτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου στο πλαίσιο των πιο πάνω 
προβληματισμών που είχαν εγερθεί κατά την εξέταση του αυτεπάγγελτου θέματος και έγινε ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των μελών της σχετικά με την ανάγκη παράτασης της σχετικής προθεσμίας συμμόρφωσης των ιδιοκτητών 
φροντιστηρίων για ακόμη δώδεκα (12) μήνες. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού επιφυλάχθηκε να 
τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Υπάρχει τροπολογία, εκ μέρους των κ. Παύλου Μυλωνά, Γιώργου Κάρουλλα, Πρόδρομου Αλαμπρίτη και 
Αλέκου Τρυφωνίδη.    

(Η σχετική τροπολογία) 
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Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Παύλου Μυλωνά, Γιώργου Κάρουλλα, Πρόδρομου Αλαμπρίτη και 
Αλέκου Τρυφωνίδη για την πρόταση νόμου «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών 

Φροντιστηρίων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της πρότασης νόμου, ώστε να αντικατασταθεί το άρθρο 3 αυτής, με το 
οποίο τροποποιείται το άρθρο 28 του βασικού νόμου, με το ακόλουθο νέο άρθρο꞉  

«Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο 
(2) αυτού της φράσης “σαράντα οκτώ (48) μήνες” (τέταρτη γραμμή) με τη φράση “εξήντα 
(60) μήνες” και την προσθήκη στο τέλος αυτού των ακόλουθων επιφυλάξεων: 

  “Νοείται ότι η πιο πάνω προθεσμία των εξήντα (60) μηνών αφορά μόνο τις 
περιπτώσεις ιδιοκτητών ιδιωτικών φροντιστηρίων οι οποίοι έχουν υποβάλει τις 
απαραίτητες αιτήσεις για εξασφάλιση των προβλεπόμενων στοιχείων κτιριολογικής 
υποδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9, 
πριν από τις 25 Ιουλίου 2022: 

  Νοείται περαιτέρω ότι η πρόνοια της πιο πάνω επιφύλαξης αναφορικά με την 
προϋπόθεση της υποβολής των απαραίτητων αιτήσεων αφορά και τις περιπτώσεις 
λειτουργίας ιδιωτικών φροντιστηρίων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (4) 
του άρθρου 9.”.». 

Σημειώσεις:  

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται όπως η μεταβατική περίοδος των δώδεκα (12) μηνών που θα 
παρασχεθεί στους υφιστάμενους ιδιοκτήτες ιδιωτικών φροντιστηρίων για σκοπούς συμμόρφωσής τους με 
ορισμένες διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας θα αφορά μόνο τις περιπτώσεις ιδιοκτητών 
φροντιστηρίων που έχουν υποβάλει αιτήσεις για απόκτηση των απαραίτητων αδειών και πιστοποιητικών 
που απαιτούνται για τις κτιριολογικές προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας φροντιστηρίων. 

 Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροπολογία διασφαλίζεται ότι θα επωφεληθούν της προτεινόμενης νέας 
παράτασης μόνο οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών φροντιστηρίων οι οποίοι θα έχουν υποβάλει μέχρι τις 25 Ιουλίου 
2022, ήτοι τέσσερα (4) έτη από την ψήφιση της υφιστάμενης νομοθεσίας, αιτήσεις για την απόκτηση των 
εν λόγω απαραίτητων αδειών και πιστοποιητικών σε σχέση με τις κτιριολογικές προϋποθέσεις. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής, και επί τροπολογίας, εάν και εφόσον θεωρείτε ότι δεν 
έχει επεξηγηθεί αρκετά στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή; 

 Δεν υπάρχουν. 

 Ευχαριστώ πολύ, οπόταν προχωράμε στην ψηφοφορία για την τροπολογία.   

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Υπέρ τριάντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία υπερψηφίζεται. 

 Δεύτερη ανάγνωση παρακαλώ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.  

 Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 28 του βασικού νόμου. Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων 1 μέχρι 3;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται ομόφωνα.   

 Τρίτη ανάγνωση.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για 
Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της πρότασης νόμου;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο 
ομόφωνα. 

 Πάμε τώρα στο υπ’ αριθμόν 53 θέμα.   

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Το 20 δεν το είδαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είχα ένα αίτημα να δούμε πρώτα το 53, να πάμε σειρά… 
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 Ωραία! 

 Πάμε στα θέματα με τους αριθμούς 20…  Να το τελειώσουμε αυτό, να πάμε μετά, κύριε Δίπλαρε;   

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ:   

 Ναι, να πάμε στο 53 μετά, για να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Βεβαίως, ωραία!   

 Τα θέματα με τους αριθμούς 20, 21 και 22 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Ρύθμισης της 
Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022».  Παρακαλώ τον κ. Γεωργίου να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 20 νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμου για τη ρύθμιση της χρήσης και διακίνησης ηλεκτρικών πατινιών (σκούτερ) ως συσκευών 
προσωπικής κινητικότητας.   

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 21 νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
Νόμου και ειδικότερα του Πίνακα Ι του Παραρτήματος αυτού, στον οποίο καθορίζονται τα αδικήματα που 
αφορούν ποδηλάτες και πεζούς, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης ορισμένων από τα 
αδικήματα που προνοούνται στο νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και αφορούν τη χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας.   

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 22 κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε η εγγραφή των συσκευών προσωπικής κινητικότητας να διαφοροποιηθεί 
από τον τρόπο εγγραφής των μηχανοκίνητων οχημάτων, προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση τους.   

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τα νομοσχέδια 
και κανονισμούς του συνημμένου παραρτήματος  

Παρόντες:  

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Κώστας Κώστα Χρίστος Ορφανίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Ηλίας Μυριάνθους 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε τα νομοσχέδια και 
κανονισμούς του συνημμένου παραρτήματος σε επτά συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Απριλίου, 
στις 26 Μαΐου, στις 9, 16, 23 και 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2022. 

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή, για λόγους που προκύπτουν από τη σημασία και τους σκοπούς των 
προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, έκρινε σκόπιμη την κατά προτεραιότητα συζήτηση των νομοσχεδίων 
και κανονισμών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής.  Ειδικότερα, για τη 
συζήτηση των νομοσχεδίων ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία συζήτησης όσον αφορά τα 
προνοούμενα στον Κανονισμό της Βουλής στάδια συζήτησης, αλλά για σκοπούς επίσπευσης της όλης 
διαδικασίας τα εν λόγω στάδια έχουν συμπτυχθεί.   

 Στο πλαίσιο της εξέτασης των εν λόγω νομοσχεδίων και κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν 
ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας Προστασίας 
του Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών 
Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Τμήματος Τροχαίας 
Αρχηγείου της Αστυνομίας Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του 
Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
εταιρειών εμπορίας συσκευών προσωπικής κινητικότητας (ηλεκτρικών πατινιών).   

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των νομοσχεδίων παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Δημήτρης Δημητρίου, Φωτεινή Τσιρίδου, Βαλεντίνος Φακοντής, Χρύσανθος Σαββίδης και Σταύρος 
Παπαδούρης. 

 Σκοπός του πρώτου νομοσχέδιου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων 
Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν πρόνοιες που να ρυθμίζουν τη χρήση και διακίνηση ηλεκτρικών πατινιών 
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(σκούτερ), τα οποία ορίζονται ως συσκευές προσωπικής κινητικότητας.  

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

1. Οι επιτρεπόμενοι χώροι διακίνησης των συσκευών αυτών.  

2. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές αναφορικά με το σύστημα φρένων, τους φανούς και τα ελαστικά. 

3. Το κατώτατο όριο ηλικίας των χρηστών των συσκευών αυτών. 

4. Το μέγιστο όριο ταχύτητας το οποίο θα δύναται εκ κατασκευής ή κατόπιν μηχανολογικής ρύθμισης να 
αναπτύσσουν οι εν λόγω συσκευές.  

5. Η δυνατότητα των εταιρειών ενοικίασης και κυκλοφορίας συσκευών προσωπικής κινητικότητας να 
ελέγχουν τόσο το όριο ταχύτητας όσο και τους επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης των συσκευών τους 
μέσω τηλεματικής, ήτοι μέσω λογισμικού απομακρυσμένου ελέγχου της λειτουργίας των συσκευών 
αυτών. 

6. Οι εξουσίες των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης να καθορίζουν πεζόδρομους και πλατείες εντός των ορίων 
τους ως επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης, να αδειοδοτούν επιχειρήσεις ενοικίασης και κυκλοφορίας 
συσκευών προσωπικής κινητικότητας που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων τους, καθώς και της 
αστυνόμευσης της διακίνησης των εν λόγω συσκευών 

 Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
Νόμου και ειδικότερα του Πίνακα Ι του Παραρτήματος αυτού, στον οποίο καθορίζονται τα αδικήματα που 
αφορούν ποδηλάτες και πεζούς, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης ορισμένων από τα 
αδικήματα που προνοούνται στο πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο και αφορούν τη χρήση συσκευών 
προσωπικής κινητικότητας.  

 Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμεων των διατάξεων του άρθρου 5 του 
περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε να μην απαιτείται η εγγραφή των συσκευών προσωπικής 
κινητικότητας κατά τον τρόπο που εγγράφονται τα μηχανοκίνητα οχήματα, προκειμένου να δύναται να 
χρησιμοποιηθούν. 

 Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών 
εισηγήθηκε όπως οι ιδιοκτήτες των συσκευών προσωπικής κινητικότητας εξαιρεθούν από την υποχρέωση 
ασφάλισης ευθύνης έναντι τρίτου στην οποία υπόκεινται ιδιοκτήτες μηχανοκινήτων οχημάτων, καθότι οι εν λόγω 
συσκευές δε συνιστούν μηχανοκίνητο όχημα. 

 Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου ανέφερε ότι μέχρι την ίδρυση δημοτικής αστυνομίας οι 
δυνατότητες των δήμων να ασκήσουν αποτελεσματική επιβολή των προνοιών του νομοσχεδίου θα είναι 
περιορισμένες, καθότι οι εξουσιοδοτημένοι για τον σκοπό αυτό λειτουργοί τους δε διαθέτουν εξουσίες σύλληψης, 
σε περίπτωση κατά την οποία ο παραβάτης αρνείται να συνεργαστεί με λειτουργό του δήμου. 

 Οι εκπρόσωποι στις Ένωσης Δήμων Κύπρου και στις Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ανέφεραν 
επιπρόσθετα ότι η απαγόρευση στις χρήσης των συσκευών προσωπικής κινητικότητας στο οδόστρωμα σε 
συνδυασμό με την έλλειψη ποδηλατικών υποδομών σε πολλούς δήμους και κοινότητες θα έχουν ως αποτέλεσμα 
την παρεμπόδιση στις χρήσης των συσκευών αυτών καθολικά στις εν λόγω περιοχές.  

 Οι εκπρόσωποι των εταιρειών εμπορίας συσκευών προσωπικής κινητικότητας σημείωσαν ότι το όριο 
ταχύτητας στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες καθορίζεται στα είκοσι πέντε χιλιόμετρα ανά ώρα και εισηγήθηκαν 
όπως το προβλεπόμενο στο πρώτο νομοσχέδιο όριο ταχύτητας αυξηθεί από δεκαπέντε χιλιόμετρα ανά ώρα σε 
είκοσι ή είκοσι πέντε χιλιόμετρα ανά ώρα. 

 Επιπροσθέτως των ανωτέρω, κατά το στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων και κανονισμών, μέλη της 
επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς τα ακόλουθα: 

1. Τη γενικότερη φιλοσοφία του νομοσχεδίου και ειδικότερα κατά πόσο με το νομοσχέδιο σκοπείται ο 
περιορισμός της χρήσης των συσκευών προσωπικής κινητικότητας για σκοπούς ψυχαγωγίας ή η 
προώθηση της μικροκινητικότητας.  

2. Το ενδεχόμενο η εξουσία που παρέχεται στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να καθορίζουν πεζόδρομους 
ή πλατείες ως επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης να προκαλέσει ανομοιομορφία των ισχυόντων ανά 
δήμο ή κοινότητα, προκαλώντας αβεβαιότητα στους πολίτες. 

3. Το ενδεχόμενο αποτροπής της χρήσης των συσκευών προσωπικής κινητικότητας, ως αποτέλεσμα της 
απαγόρευσης της χρήσης τους σε οδόστρωμα, σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο της ανομοιομορφίας στην 
επιτρεπόμενη χρήση τους σε πεζόδρομους και/ή πλατείες για την οποία θα αποφασίζουν οι τοπικές αρχές.  

4. Το ενδεχόμενο το κατώτατο όριο ηλικίας, το οποίο καθορίστηκε στα δεκαέξι έτη, να μειωθεί στα 
δεκατέσσερα έτη, ώστε να συνάδει με το ηλικιακό όριο της ποινικής ευθύνης. 
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 Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αναφερόμενος στη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, 
επισήμανε ότι πρώτιστος στόχος του είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και με τη βελτίωση των οδικών 
υποδομών αναμένεται σταδιακά να συμβάλει και στην ενίσχυση της μικροκινητικότητας.   

 Περαιτέρω, ο ίδιος υπουργός, αναγνωρίζοντας τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης στην επιβολή της νομοθεσίας που αφορά στην οδική κυκλοφορία εν γένει, σημείωσε ότι 
οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να ασκήσουν, κατά το δυνατόν, τις εξουσίες που διαθέτουν στο παρόν στάδιο προς 
το σκοπό αυτό και, όπου κρίνεται αναγκαίο, να ζητούν τη συνδρομή της Αστυνομίας.  

 Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη τις πιο πάνω επιφυλάξεις που 
εκφράστηκαν και τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν στην επιτροπή, υπέβαλε, σε συνεργασία με τη Νομική 
Υπηρεσία, στην επιτροπή αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων και κανονισμών.  

 Ειδικότερα, στο πρώτο νομοσχέδιο επήλθαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Περιλήφθηκαν στους επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης που προβλέπονται σε αυτό οι δρόμοι στους 
οποίους το καθορισμένο μέγιστο όριο ταχύτητας ανέρχεται στα τριάντα χιλιόμετρα ανά ώρα. 

2. Διασαφηνίστηκε ότι οι χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας δε θα έχουν υποχρέωση ασφάλισης 
ευθύνης έναντι τρίτου για τη χρήση των συσκευών αυτών. 

3. Μειώθηκε το κατώτατο όριο ηλικίας των χρηστών συσκευών προσωπικής κινητικότητας από δεκαέξι έτη 
σε δεκατέσσερα έτη. 

4. Αυξήθηκε η μέγιστη προβλεπόμενη ταχύτητα την οποία θα δύναται εκ κατασκευής ή κατόπιν σχετικής 
μηχανολογικής ρύθμισης να αναπτύξουν οι εν λόγω συσκευές από δεκαπέντε χιλιόμετρα ανά ώρα σε 
είκοσι χιλιόμετρα ανά ώρα σε ό,τι αφορά ποδηλατόδρομους/ποδηλατολωρίδες και δρόμους στους 
οποίους το καθορισμένο μέγιστο όριο ταχύτητας ανέρχεται στα τριάντα χιλιόμετρα ανά ώρα.  

5. Καθορίστηκε η μέγιστη ταχύτητα την οποία θα δύναται να αναπτύξουν οι χρήστες των εν λόγω συσκευών 
σε πλατείες ή πεζόδρομους στα δέκα χιλιόμετρα ανά ώρα.  

6. Εισάχθηκε μεταβατική περίοδος μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, αναφορικά με τη θέση σε ισχύ των προνοιών 
του νομοσχεδίου που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών προσωπικής κινητικότητας, 
προκειμένου να παρασχεθεί χρόνος στους χρήστες ή/και σε πρόσωπα που πωλούν ή διαθέτουν με 
οποιοδήποτε τρόπο τέτοιες συσκευές να μεριμνήσουν όπως οι συσκευές τους πληρούν τις εν λόγω 
τεχνικές προδιαγραφές.  

 Το δεύτερο νομοσχέδιο και οι κανονισμοί αναθεωρήθηκαν, ώστε οι πρόνοιές τους να συνάδουν με τις 
αναθεωρημένες πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου. 

 Η Κοινοβουλευτική Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν 
της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των νομοσχεδίων και κανονισμών, όπως αυτά έχουν 
διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του πρώτου και του δεύτερου νομοσχεδίου σε νόμους, θα 
τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και 
άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» και «Ο περί Εξωδίκου 
Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022», αντίστοιχα, και, σε περίπτωση έγκρισης των 
κανονισμών, θα τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2022». 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

2. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

3. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής και επί τροπολογιών;   

 Βλέπω ήδη τον κ. Μουσιούττα, την κ. Τσιρίδου, γράψετε παρακαλώ τα ονόματα, τον κ. Δίπλαρο, τον κ. 
Φακοντή, τον κ. Ορφανίδη και θα κλείσει η λίστα ομιλητών.   

 Έχουν σημειωθεί όλοι, κύριε Γεωργίου;  Και ο κ. Δημητρίου.   

 Είναι η κ. Τσιρίδου, ο κ. Δημητρίου, ο κ. Ορφανίδης, ο κ. Δίπλαρος, ο κ. Φακοντής, ο κ. Παπαδούρης.   

 Για τα θέματα 20, 21 και 22.  Νομίζω καλό θα ήταν…  

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 
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 Η εισήγηση μου είναι ένας ομιλητής από κάθε κόμμα, δε χρειάζεται… 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 

 Εγώ αποσύρομαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Α, ωραία, αποσύρεται ο κ. Δημητρίου και τον ευχαριστούμε πολύ.   

 Έχουν σημειωθεί όλοι;  Από το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ο κ. Παντελίδης, από το ΑΚΕΛ είναι ο κ. 
Φακοντής, από τους Οικολόγους ο κ. Παπαδούρης, ο κ. Μουσιούτττας από τη ΔΗΠΑ, ωραία!   

 Να ξεκινήσουμε από τους Οικολόγους. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Από το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ο κ. Ορφανίδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Α, συγγνώμη, ο κ. Ορφανίδης, σωστά.   

 Ελάτε, κύριε Παπαδούρη, έχετε τον λόγο.   

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ:   

 Εντάξει, Πρόεδρε, πολύ γρήγορα και πάλι, για να μην καθυστερήσω, ούτε θέλω να κάνω κατάχρηση του 
χρόνου.   

 Στην επιτροπή βασικά είναι θεμιτό…  Μικροκινητικότητα, όλοι τη θέλουμε και είναι κάτι το οποίο μακάρι 
να δουλέψει, να πάει καλά.  Δυστυχώς όμως, επειδή δεν υπάρχουν υποδομές, για να διακινούνται οι χρήστες 
ηλεκτρικών σκούτερ καθ’ όλο το μήκος, έπρεπε να πάρουμε μίαν απόφαση.  Είτε θα το εβλέπαμεν υπό τη 
ρεαλιστική μορφή την υφιστάμενη της ψυχαγωγίας είτε θα εθελοτυφλούσαμε και θα λέγαμε ότι, ναι, με ένα 
σκούτερ μπορείς να διασχίσεις όλη τη Λευκωσία και όλη τη Λεμεσό κ.ο.κ.  Δεν μπορεί δυστυχώς να γίνει και γι’ 
αυτό μπήκαμε στη λογική να πούμε ότι ξεκινά περισσότερο σαν ψυχαγωγία και ώσπου αναπτύσσονται τα ΣΒΑΚ, 
ώσπου δημιουργούνται οι υποδομές και οι χώροι για ελεύθερη διακίνηση, μακάρι να φθάσουμε σε μια διετία, 
τριετία, λέω, μακάρι να φθάσουν στον σημείο που θα μπορείς να πιάνεις ένα ηλεκτρικό σκούτερ και να κινείσαι 
από τη μια άκρη στην άλλη, αλλά δυστυχώς σήμερα παραμένουμε στον ρεαλισμό.   

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπαδούρη.   

 Προχωράμε τώρα στον κ. Μουσιούττα.  Να μας εξηγήσετε και την τροπολογία σας, έτσι;   

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ:   

 Να έρθω πάνω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

 Ελάτε στο βήμα.   

 Όσο πιο σύντομα μπορείτε, παρακαλώ.   

 Να παρακαλέσω τον κ. Θεοπέμπτου να έρθει στο προεδρείο, για ένα λεπτό. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Μουσιούττα, σας ακούμε. 

(Στο σημείο αυτό την Πρόεδρο της Βουλής αντικαθιστά στην έδρα ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.) 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ:   

 Οι συσκευές προσωπικής κινητικότητας, όπως είναι η ελληνική μετάφραση στο νομοσχέδιο των σκούτερς, 
είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά και μας βρήκε απροετοίμαστους ως πολιτεία, διότι δεν υπήρχε 
οποιαδήποτε νομοθεσία μέχρι στιγμής που να διέπει τη χρήση, το πού χρησιμοποιούνται, ποιοι δικαιούνται να 
τα χρησιμοποιούν και τι συσκευές είναι αυτές.  Ένα φαινόμενο που σίγουρα άνθισε και ανθίζει στην Ευρώπη, 
τελικά κτύπησε την πόρτα και της Κύπρου.   

 Θα είδατε όλοι σας πολλά είδη σκούτερς να κυκλοφορούν οπουδήποτε, άλλα με μεγάλες ταχύτητες, άλλα 
με μικρές ταχύτητες, στους δρόμους, στο οδόστρωμα του δρόμου, άλλοι να τα χρησιμοποιούν για ψυχαγωγία 
και άλλοι για μέσο μεταφοράς.   
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 Με αυτή την ανάγκη, το αρμόδιο υπουργείο έφερε στην αρμόδια επιτροπή την νομοθεσία και τους 
κανονισμούς που θα διέπουν τη χρήση των σκούτερς.  Μετά από πάρα πολλές συζητήσεις στην επιτροπή και 
ανταλλαγή απόψεων στα βασικά σημεία που ανέφερα, έχει καταλήξει το νομοσχέδιο ότι οι χρήστες των σκούτερς 
θα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον δεκατεσσάρων ετών -να αναφέρω ότι το νομοσχέδιο αναφερόταν σε 
δεκαέξι χρονών, τελικά επικράτησε η ηλικία των δεκατεσσάρων ετών- ότι η ταχύτητα που θα έχουν να είναι της 
τάξης των είκοσι χιλιομέτρων μάξιμουμ.  Στο νομοσχέδιο αναφερόταν δεκαπέντε, αυξήθηκε στα είκοσι.   

 Μας αναφέρθηκε ότι οι εταιρείες που ενοικιάζουν έχουν ένα σύστημα, το Google, το οποίο μπορεί να κόβει 
την ταχύτητα και να απαγορεύει να μπουν σε περιοχές που δεν επιτρέπεται.  Αυτό δεν ισχύει γι’ αυτά που έχουν 
οι ιδιώτες ή αγοράζουμε ιδιωτικά.  Άρα, και εδώ πρέπει να γίνει μια ρύθμιση μετά την εφαρμογή της νομοθεσίας.  
Επιτρέπεται η χρήση των σκούτερ στους ποδηλατοδρόμους και στις ποδηλατολωρίδες.  Δεν επιτρέπεται στο 
οδόστρωμα των δρόμων ταχείας κυκλοφορίας.  Επιτρέπεται όμως η χρήση σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, οι 
οποίοι είναι δρόμοι που το όριο ταχύτητας είναι μάξιμουμ τριάντα χιλιόμετρα.  Απλώς, για να αντιληφθείτε ποιοι 
είναι αυτοί οι δρόμοι, στις γειτονιές, στους δρόμους, όταν δεν υπάρχει σήμανση για ταχύτητα, η ταχύτητα είναι εξ 
ορισμού τα πενήντα χιλιόμετρα.  Άρα, οι δρόμοι που θα μπουν σημάνσεις για τριάντα χιλιόμετρα θα μπορεί να 
χρησιμοποιούνται.  Μόνο σε αυτές τις περιοχές.   

 Τώρα, ποιος είναι υπεύθυνος για να ελέγχει αυτά τα πράγματα;  Έγινε αρκετή συζήτηση.  Υπήρξε μια 
διαμάχη μεταξύ του υπουργείου και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης κατά πόσο θέλουν ή μπορούν να είναι 
υπεύθυνοι γι’ αυτά.  Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι εξ ορισμού επιτρέπεται στις ποδηλατολωρίδες, στους 
ποδηλατοδρόμους, σε δρόμους οι οποίοι θα κηρυχθούν ως ηπίας κυκλοφορίας και απ’ εκεί και πέρα έχει το 
δικαίωμα η κάθε τοπική αρχή, ο κάθε δήμος ή κοινότητα να επιτρέψει τη χρήση των σκούτερ σε πεζόδρομους ή 
πλατείες κατά τη δική της χρήση και με τους δικούς της περισσότερο περιοριστικούς όρους.  Αυτό είναι το γενικό 
περίγραμμα που υπάρχει όσον αφορά τη νομοθεσία.   

 Επίσης, υπάρχει εξώδικη ρύθμιση ποινών, εάν κάποιος το χρησιμοποιεί με πιο μεγάλη ταχύτητα, είναι 
ηλικίας που δεν επιτρέπεται ή το χρησιμοποιεί σε χώρους που δεν επιτρέπεται.  Υπεύθυνοι για τον έλεγχο αυτό 
θα είναι τροχονόμοι των τοπικών αρχών ή/και η Αστυνομία.   

 Τώρα, νόμους κάναμε, κάμνουμε πολλούς, το θέμα είναι να τους εφαρμόσουμε.  Όπως ανέφερε ο κ. 
Παπαδούρης προηγουμένως, μπαίνει νομοθεσία, διότι μας πρόλαβαν τα γεγονότα και σίγουρα με την πάροδο 
του χρόνου θα δούμε πώς μπορεί να βελτιώσουμε αυτή τη νομοθεσία, πλην όμως χρειάζεται εδώ και τώρα να 
μπει, διότι κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή ανεξέλεγκτα και χωρίς καμία υποχρέωση.  Δεν υπάρχει οποιοδήποτε 
θέμα ασφάλισης για το σκούτερ και αυτό είναι ένα μειονέκτημα.   

 Με βάση όλα αυτά, αφού τα συζητήσαμε στην επιτροπή, καταλήξαμε, τουλάχιστον ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία, 
να υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο προσθέτοντας μία τροπολογία στο κείμενο, που βασικά αναφέρει ότι, επειδή 
δεν αναφέρεται μέσα, υποχρεωτικά πρέπει να έχει χρήση φωσφοριζόντων διακριτικών στην ενδυμασία του για 
αυτονόητους σκοπούς.  Εμείς θα υπερψηφίσουμε τη νομοθεσία. 

(Κατά τη διάρκεια της αγόρευσης του κ. Μαρίνου Μουσιούττα η Πρόεδρος της Βουλής επανήλθε στην έδρα.) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Εμείς θα υπερψηφίσουμε τη νομοθεσία.  Και προσπάθεια είναι, εκεί και όπου υπάρχουν κενά, να τα δούμε 
στην πράξη, να τα βελτιώσουμε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία, κύριε πρόεδρε της επιτροπής Μεταφορών! 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ορφανίδης. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Είναι ένα νομοσχέδιο, ένας τροποποιητικός νόμος ο οποίος είναι από χρόνια που απασχολούσε την 
κοινωνία και παίρνει σάρκα και οστά.  Θα τον στηρίξουμε.  Επίσης, θα στηρίξουμε και την τροπολογία για την 
εφαρμογή των φωσφοριζόντων διακριτικών κατά τις βραδινές ώρες και την υποχρεωτική χρήση αυτών.   

 Δε λύνονται όμως τα προβλήματα, διότι υπάρχουν οι αδυναμίες που εκφράστηκαν και στην επιτροπή, 
ειδικά από τους δήμους, ότι έχουν αδυναμία στο να καταγγέλλουν.  Αλλά πιστεύω ότι με τη δυνατότητα η οποία 
τους δίνεται αυτή τη στιγμή και σε σχέση με την Αστυνομία μπορούν να προχωρούν και στις καταγγελίες. 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Ο κ. Φακοντής από το ΑΚΕΛ και τελευταία ομιλήτρια η κ. Τσιρίδου. 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΦΑΚΟΝΤΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Τα τρία νομοσχέδια που καλούμαστε να ψηφίσουμε έρχονται να ρυθμίσουν τη χρήση των ηλεκτρικών 
πατινιών ή αλλιώς των σκούτερ, ένα ζήτημα που απασχόλησε και απασχολεί συχνά την κοινωνία μας, γιατί η 
ανεξέλεγκτή τους χρήση δημιούργησε προβλήματα στην οδική ασφάλεια και δυστυχώς έχουμε γίνει μάρτυρες 
και θανατηφόρων δυστυχημάτων.   

 Τα σκούτερ λοιπόν χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά ως μέσο μεταφοράς και κυρίως στα κέντρα των 
πόλεων μπορεί να συνεισφέρουν στη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος, να συμβάλουν στη μείωση των 
ρύπων, στην πράσινη μετακίνηση και να προωθήσουν τη μικροκινητικότητά τους.   

 Παρά ταύτα όμως, η έλλειψη υποδομών, όπως ποδηλατόδρομοι και ποδηλατολωρίδες, η μη συστηματική 
και σωστή αστυνόμευση, η έλλειψη οδικής συνείδησης και κουλτούρας, η χρήση τους από πολύ μικρές ηλικίες, 
η μη χρήση του κράνους, η μη χρήση διακριτικών, οι μεγάλες ταχύτητες που μπορεί να αναπτύξουν ορισμένα 
είδη ηλεκτρικών πατινιών συμβάλλουν στην αλόγιστη και άναρχη χρήση και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τους 
οδηγούς και τους πεζούς, αλλά και τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.   

 Έτσι, ως επιτροπή λάβαμε υπόψη μας τις πιο πάνω παραμέτρους και προσπαθήσαμε να βρούμε την 
ισορροπία που δε θα αποτρέπει τη χρήση των σκούτερ, αλλά παράλληλα θα ρυθμίζεται η κυκλοφορία τους με 
τρόπο ώστε να ενισχύεται η δημόσια ασφάλεια και η οδική κυκλοφορία.  Όσο για τον έλεγχο της εφαρμογής των 
νομοσχεδίων, ένα μεγάλο φορτίο πέφτει στις πλάτες της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Παρ’ όλο που ο αρμόδιος 
υπουργός επιμένει πως οι δήμοι θα εξεύρουν τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας, εντούτοις εμείς διατηρούμε 
τις ανησυχίες μας ότι θα ψηφίσουμε ένα πακέτο νομοσχεδίων και κανονισμών, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
χωρίς δημοτική Αστυνομία και έχοντας πολλές ελλείψεις.  Τέλος, τα συγκεκριμένα νομοσχέδια κινούνται προς 
την ορθή κατεύθυνση, κυρία Πρόεδρε, και είναι βήματα προς τα εμπρός, καθώς με τη δική μας συμβολή επήλθαν 
σημαντικές βελτιώσεις στα αρχικά κείμενα.   

 Γι’ αυτό ως κοινοβουλευτική ομάδα θα υπερψηφίσουμε τα νομοσχέδια, τους κανονισμούς και την 
τροπολογία, για να υπάρξει αρχικά ένα νομοθετικό πλαίσιο για ρύθμιση της χρήσης των συσκευών κινητικότητας.  
Και τέλος ως ΑΚΕΛ θα παρακολουθούμε την εφαρμογή του νόμου και θα επανέλθουμε, όταν και εφόσον 
χρειαστεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε.  

 Και τελευταία ομιλήτρια η κ. Τσιρίδου. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΡΙΔΟΥ: 

 Σύντομα, κυρία Πρόεδρε.  

 Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο που αγγίζει τα ζητήματα της μικροκινητικότητας και των ελαφρών 
οχημάτων.  Και δεν υπάρχει κανένας που αμφιβάλλει ότι η μικροκινητικότητα αποτελεί σίγουρα και τον 
ευκολότερο, τον οικονομικότερο, αλλά και τον φιλικότερο προς το περιβάλλον τρόπο μετακίνησης.  Σίγουρα σε 
σύγχρονες πόλεις βλέπουμε ότι και τα πατίνια και τα ποδήλατα είναι ο κανόνας και τα αυτοκίνητα είναι η εξαίρεση.  
Ο στόχος σίγουρα πρέπει να είναι η ομαλή συμβίωση πεζών και οχημάτων μικροκινητικότητας, γιατί σίγουρα 
βλέπουμε ότι θα λύσουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το κυκλοφοριακό, προβλήματα στάθμευσης, 
εξοικονομούμε χρόνο, δημιουργούμε οικονομίες κλίμακας, γεννούμε νέες ανάγκες επιχειρηματικότητας, νέα 
ασφαλιστικά προϊόντα.  Υπάρχουν λοιπόν ευκαιρίες και για τον επιχειρηματικό κόσμο, πέρα από το περιβάλλον, 
αλλά και για τους πολίτες.   

 Παρ’ όλα αυτά, είδαμε όμως ότι, ενώ όλα αυτά τα προωθούμε, πριν να προλάβουμε να έχουμε τις 
απαραίτητες υποδομές, αυτά τα ελαφρά οχήματα μας έπιασαν σίγουρα εξ απροόπτου.  Η τεχνολογία φαίνεται 
όμως να έτρεξε γρηγορότερα και μας βρήκε κάπως ξεκρέμαστους όσον αφορά και εκπαιδευτές και νομοθεσία.  
Επομένως, το τι γίνεται -και δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο στην Κύπρο. και άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
αναγκάστηκαν, μετά που έγινε αυτή η χρήση η απότομη αυτών των ελαφρών οχημάτων με κίνδυνο για την οδική 
ασφάλεια και κίνδυνο για τις ζωές των ανθρώπων- είναι ότι προσπάθησαν να νομοθετήσουν, να βάλουν όρια 
ταχύτητας, ηλικίας, να ορίσουν το πού κυκλοφορούμε.  Σημαντικό είναι το ότι δεν μπορείς να σταματήσεις την 
πρόοδο της τεχνολογίας, αλλά σίγουρα μπορείς να βάλεις πλαίσια και κανόνες.  Αυτός είναι και ο ρόλος της 
πολιτείας.  Αυτό γίνεται και με αυτό το νομοσχέδιο.  Προωθώντας λοιπόν τη μικροκινητικότητα με τους ρυθμούς 



2689 

που μπορούμε, τους εφικτούς -πάντα με γνώμονα την οδική ασφάλεια- προσπαθούμε να ψηφίσουμε και αυτό το 
νομοσχέδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσιρίδου. 

 Πάμε να ψηφίσουμε τις τροπολογίες. 

 Ξεκινάμε με την τροπολογία των βουλευτών κ. Μουσιούττα εκ μέρους της ΔΗΠΑ και κ. Σταύρου 
Παπαδούρη εκ μέρους των Οικολόγων. 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-
Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων και Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, ώστε να προστεθεί αμέσως μετά το εδάφιο 
(4) του νέου άρθρου 4Α, το οποίο εισάγεται με το άρθρο 4 αυτού, το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

 «(5) Κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της δύσης και 
της ανατολής του ηλίου ο χρήστης της φέρει στην ενδυμασία του κατάλληλα φωσφορίζοντα διακριτικά, ώστε να 
καθίσταται ευδιάκριτος από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων και/ή άλλους χρήστες Συσκευών Προσωπικής 
Κινητικότητας και/ή πεζούς.». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών Συσκευών 
Προσωπικής Κινητικότητας με την υποχρεωτική χρήση φωσφοριζόντων διακριτικών στην ενδυμασία τους, 
όπως περιβραχιόνιου ή κορδέλας κατά τη χρήση των συσκευών αυτών κατά τη διάρκεια της νύχτας.  Η 
προτεινόμενη τροπολογία κρίνεται αναγκαία, μετά τη διαπίστωση ότι οι οπίσθιοι φανοί των εν λόγω 
συσκευών είναι τοποθετημένοι πολύ χαμηλά χωρίς έντονο φωτισμό, με αποτέλεσμα να καθίσταται 
δύσκολη η αναγνώρισή τους από άλλους οδηγούς και πεζούς.  

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές αλλαγές. 

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  Επί της τροπολογίας, έτσι; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Η τροπολογία είναι ομόφωνη.  Με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και  καμία αποχή, η 
τροπολογία εγκρίνεται. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 20 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 1 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου Μέρους ΙΙΑ.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου Μέρους ΙΙΙΑ.  Άρθρο 5. 
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 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου Μέρους IVA.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 27 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 28Α.  Άρθρο 8. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 9. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών 
Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του υπ’ αριθμόν 20 νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 21 νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Πίνακα Ι του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ του υπ’ αριθμόν 21 νομοσχεδίου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωράμε τώρα στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 22 κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των υπ’ αριθμόν 22 κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οκτώ ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Τα υπ’ αριθμόν 23 και 24 θέματα έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021» και «Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».  Αφορούν και τα δύο θέματα προτάσεις νόμου του κ. Χρύση Παντελίδη, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 23 θέματος:  Τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, 
ώστε να περιληφθεί στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος το αδίκημα της μη χρήσης προστατευτικού κράνους από 
ποδηλάτη ή πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή επιβάτη αυτού κατά τη διακίνησή του με 
ποδήλατο και να καταστεί δυνατή η εξώδικη ρύθμιση του εν λόγω αδικήματος. 

 Σκοπός του υπ’ αριθμόν 24 θέματος:  Τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων 
Νόμου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η χρήση προστατευτικού κράνους από ποδηλάτη ή πρόσωπο που 
μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή επιβάτη αυτού κατά τη διακίνησή του με ποδήλατο. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τις προτάσεις 
νόμου «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021» και «Ο 

περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»  

Παρόντες: 

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Χρίστος Ορφανίδης 

 Κώστας Κώστα Ηλίας Μυριάνθους 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Μη μέλη της επιτροπής:  

 Γιαννάκης Γαβριήλ  Χρύσης Παντελίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις 
νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον κ. Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Λευκωσίας, σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιανουαρίου, στις 26 Μαΐου, στις 
9, 16 και 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου της Αστυνομίας Κύπρου, της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου.  Η Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ποδηλασίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των προτάσεων νόμου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της 
επιτροπής κ. Φωτεινή Τσιρίδου, Δημήτρης Δημητρίου, Βαλεντίνος Φακοντής, Χρύσανθος Σαββίδης και Σταύρος 
Παπαδούρης.  

 Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων Νόμου, ώστε να περιληφθεί στον Πίνακα Ι του παραρτήματος αυτού το αδίκημα της μη χρήσης 
προστατευτικού κράνους από ποδηλάτη ή από πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή από 
επιβάτη αυτού κατά τη διακίνησή τους με ποδήλατο και να καταστεί δυνατή η εξώδικη ρύθμιση του εν λόγω 
αδικήματος.   

 Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της 
Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η χρήση προστατευτικού κράνους από ποδηλάτη 
ή από πρόσωπο που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή από επιβάτη αυτού κατά τη διακίνησή τους με 
το ποδήλατο. 

 Σύμφωνα με τον εισηγητή των πιο πάνω προτάσεων νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται 
αναγκαίες λόγω της αύξησης τα τελευταία χρόνια των τροχαίων ατυχημάτων με θύματα ποδηλάτες.  Συναφώς, 
όπως επισήμανε ο ίδιος, η χρήση προστατευτικού κράνους από τους ποδηλάτες ενδεχομένως να είναι σωτήρια 
και να συμβάλει στην προστασία τους από σοβαρό τραυματισμό ή/και θάνατο.  Περαιτέρω, ο ίδιος σημείωσε ότι 
λόγω της έλλειψης στη Δημοκρατία ολοκληρωμένου και επαρκούς δικτύου ποδηλατοδρόμων, γεγονός που θέτει 
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σε μεγαλύτερο κίνδυνο τους ποδηλάτες, οι οποίοι αναγκαστικά χρησιμοποιούν τις λωρίδες των μηχανοκίνητων 
οχημάτων, καθώς και της έγκρισης από την κυβέρνηση σχεδίων επιχορήγησης για αγορά ποδηλάτων, με σκοπό 
την ενθάρρυνση της χρήσης τους, κρίνεται επιβεβλημένη η ψήφιση των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.   

 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου και ανέφερε ότι με τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις καλύπτεται το νομοθετικό κενό που παρατηρείται και ταυτόχρονα προάγεται η ασφάλεια προσώπων 
που χρησιμοποιούν ποδήλατα.  Επιπροσθέτως, εισηγήθηκε την τροποποίηση των προνοιών της δεύτερης 
πρότασης νόμου, ώστε ο τύπος του προστατευτικού κράνους να εγκρίνεται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων, ο οποίος εγκρίνει τον τύπο κράνους από χρήστες μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, και όχι από τον 
διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, όπως 
προτείνεται.    

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τις 
πρόνοιες της δεύτερης πρότασης νόμου, με την οποία ποινικοποιείται η μη χρήση προστατευτικού κράνους, και 
ανέφερε ότι οι πρόνοιές της χρήζουν περαιτέρω μελέτης από το υπουργείο.  

 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου της Αστυνομίας Κύπρου συμφώνησε με τα όσα 
ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.  

 Η εκπρόσωπος του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου διαφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, 
επισημαίνοντας ότι η υποχρεωτική χρήση κράνους και η επιβολή προστίμου θα μειώσουν τη χρήση ποδηλάτου, 
όπως έχει ήδη καταγραφεί σε άλλες χώρες οι οποίες κατέστησαν τη χρήση κράνους υποχρεωτική.  
Επιπροσθέτως, η ίδια επισήμανε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια του 
ποδηλάτη, οι οποίοι καθιστούν το κράνος ανεπαρκές μέσο προστασίας, γι’ αυτό και απαιτείται να δοθεί 
προτεραιότητα στον ορθό σχεδιασμό των υποδομών για τη χρήση ποδηλάτων, όπως και στην καλλιέργεια του 
σεβασμού προς τους ποδηλάτες.    

 Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ 
άλλων το ύψος του προβλεπόμενου εξώδικου προστίμου και η ηλικία στην οποία ανήλικο πρόσωπο που δε 
φέρει κράνος καθίσταται ποινικά υπεύθυνο και θεωρείται ότι διαπράττει το αδίκημα της μη χρήσης 
προστατευτικού κράνους.    

 Σε μεταγενέστερο στάδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με επιστολή του προς την 
επιτροπή, ανέφερε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου και παράλληλα 
εισηγήθηκε τα ακόλουθα: 

1. Την τροποποίηση του κειμένου της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, ώστε να μειωθεί από €85 σε 
€50 το προβλεπόμενο ύψος του εξώδικου προστίμου.  

2. Την τροποποίηση του κειμένου της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτό 
πρόνοια σύμφωνα με την οποία η προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία καθίσταται υποχρεωτική η χρήση 
προστατευτικού κράνους να τεθεί σε ισχύ μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.  

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τις εισηγήσεις που 
υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και από τον εκπρόσωπο του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τροποποίησε ανάλογα τα κείμενα 
των υπό αναφορά προτάσεων νόμου.  

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κατέληξε 
στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών 
Δυνάμεων, τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των προτάσεων νόμου, όπως έχουν 
τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.  

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκε υπέρ της ψήφισης των 
προτάσεων νόμου σε νόμους, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Να ξεκινήσουμε με τον εισηγητή των προτάσεων νόμου, τον κ. Παντελίδη, και να ετοιμάζονται ο κ. 
Θεοπέμπτου και ο κ. Μουσιούττας.  

 Ζητεί οποιοσδήποτε άλλος, οποιαδήποτε άλλη τον λόγο; 
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 Όχι. 

 Έκλεισε η λίστα. 

 Κύριε Χρύση Παντελίδη, σας ακούμε. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

 Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος.  Κράνος σημαίνει προστασία και αυτή είναι η ουσία της πρότασής μου, η 
προστασία στους ποδηλατιστές και στις ποδηλατίστριες.  Η απόδειξη του γεγονότος ότι το κράνος σημαίνει 
προστασία προκύπτει από την κοινή λογική, προκύπτει από την πραγματικότητα.  Θα προσθέσω ακόμα κάτι:  
Προκύπτει και από το γεγονός ότι όλοι όσοι ασχολούνται είτε για αθλητικούς σκοπούς είτε για χόμπι με την 
ποδηλασία φορούν το κράνος.  Προκύπτει από το γεγονός ότι, όταν αγοράσουμε ποδήλατο στα παιδιά μας, 
θέλουμε να φορούν κράνος, παρά το γεγονός το ότι δεν έχουν ούτε θα έχουν με την πρόταση νόμου τα παιδιά 
τέτοια υποχρέωση.  Αναγνωρίζουμε όμως ότι το κράνος προστατεύει!   

 Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι:  Δεν πρέπει να συγχύζουμε μέτρα προστασίας με μέτρα ενθάρρυνσης της 
χρήσης του ποδηλάτου ή με την ανάγκη δημιουργίας υποδομών.  Είναι σαν να λέμε ότι, αν ποτέ φτιάξουμε τους 
καλύτερους δρόμους στην Κύπρο, θα καταργήσουμε τις ζώνες ασφαλείας για παράδειγμα ή είναι σαν να λέμε 
ότι, αν δε θέλουμε να χρησιμοποιείται πολύ η μοτοσυκλέτα, γιατί είναι ενεργοβόρα ή ρυπαίνει, θα καταργήσουμε 
το κράνος. 

 Να ξεχωρίσουμε τα μέτρα προστασίας από τραυματισμό ή από θάνατο από οποιαδήποτε άλλα μέτρα 
ενθάρρυνσης της χρήσης ή υποδομών και ξεκαθαρίζω ότι το κράτος οφείλει να βελτιώσει, να δημιουργήσει 
καινούριες και να φτιάξει τις υποδομές που χρειάζεται η Κύπρος.  Και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά της Κύπρου, 
όταν ακούω να γίνεται παραπομπή σε άλλες χώρες.  Η Κύπρος δεν έχει ποδηλατικές υποδομές!  Είμαστε σε 
πολύ αρχικά στάδια και δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο στις υποδομές. 

 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 ...υπήρξε μια εποικοδομητική διάθεση από όλα τα κόμματα και από όλους τους φορείς.  Έχει ξεκαθαριστεί 
ότι τα παιδιά δεν έχουν οποιαδήποτε τέτοια υποχρέωση ούτε ασφαλώς και ποινική ευθύνη και αυτό διέπεται από 
μια σειρά από άλλες νομοθεσίες και συνταγματικές διατάξεις. 

 Συμφωνήσαμε με το αρμόδιο υπουργείο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και το Υπουργείο Μεταφορών 
-που πρέπει να πω ότι από την αρχή στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία για την εισαγωγή μιας μεταβατικής 
περιόδου έξι μηνών, όπου θα ισχύει μόνο προειδοποίηση από την πλευρά της Αστυνομίας, ακριβώς για να δοθεί 
ο εύλογος χρόνος να ενημερωθεί η κοινωνία για αυτή την εξέλιξη- και έχουμε μειώσει το ύψος του προστίμου με 
βάση και εισήγηση της Υπουργού Δικαιοσύνης, έτσι ώστε να υπάρξει η συναίνεση.  

 Επομένως, αυτό που κρατάτε ενώπιόν σας και περιγράφεται και στην έκθεση έχει τη σύμφωνη γνώμη και 
του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.  Για αυτή τη συνεργασία 
και τη σύμφωνο γνώμη θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Μεταφορών, τον κ. Καρούσο.  Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την Υπουργό Δικαιοσύνης, την κ. Δράκου, και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της 
επιτροπής Μεταφορών, τον κ. Μουσιούττα, αλλά και όλα τα μέλη της επιτροπής για την εποικοδομητική 
συνεργασία που είχαμε. 

 Επαναλαμβάνω:  Εισάγουμε ένα μέτρο προστασίας που είναι αναγκαίο για την καλύτερη και πιο ασφαλή 
χρήση του ποδηλάτου στον τόπο μας. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Να συνεχίσουμε με τον κ. Μουσιούττα, τον πρόεδρο της επιτροπής.  Ελάτε, παρακαλώ. 

 Ησυχία, παρακαλώ, για να ακούμε προσεκτικά τους συναδέλφους. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Απλώς για μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, να αναφέρω ότι για τη χρήση του κράνους, που ήταν το στοιχείο 
της συζήτησης και θα το δείτε και στη συνέχεια, κρίναμε και ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία ότι είναι προτιμότερο να 
έχουμε λίγο περισσότερη ασφάλεια, παρά να υπάρχει το θέμα ότι μπορεί να απωθήσει τον οποιοδήποτε από το 
να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο.  Η ασφάλεια είναι υπεράνω όλων. 

 Να προσθέσω επίσης, κυρία Πρόεδρε, ότι στα τρία θέματα που είχαμε ψηφίσει ακριβώς προηγουμένως... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 
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 ...θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω ότι παρόμοια ρύθμιση για χρήση κράνους υπάρχει για το θέμα των 
σκούτερ. 

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. 

 Κύριε Θεοπέμπτου… 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πάρτε τις θέσεις σας, παρακαλώ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Πρέπει να σας πω ότι ήμουν ένας από αυτούς που έκαμαν τον αρχικό νόμο, όταν ήμουν Επίτροπος 
Περιβάλλοντος.  Εγινήκαν πάρα πολλές συσκέψεις εις το υπουργείο, έφτασεν εις τη Βουλή, εκλέγηκα βουλευτής 
τζιαι είμαστε εις τη Βουλή τζιαι συζητήσαμε τούτον τον νόμο τζιαι εψηφίσαμέν τον και μάλιστα εκάμαμεν τζιαι 
διαδήλωση έξω, γιατί εκαθυστερούσεν η συζήτηση τζιαι η ψήφιση. 

 Σας παρακαλώ πάρα πολύ μην ψηφίσετε το κράνος εις τους ποδηλάτες.  Είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο.  
Ξέρω ότι ακούγονται ωραία τα λόγια του να προσέχεις την ασφάλεια κτλ., αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όλες οι 
ποδηλατικές οργανώσεις είναι εναντίον τούτης της τροπολογίας.  Έτσι ήταν τζιαι όταν εσυζητούσαμεν τζιαι τον 
νόμο.  Όταν εγίνετουν η συζήτηση για τον νόμο, όλοι ήρταν τζιαι ήταν εναντίον του υποχρεωτικούς κράνους.  
Εμπάτε μες στο internet, δέτε τις άλλες χώρες τζιαι θα δείτε ότι δε φορούν κράνος. 

 Να σας πω επίσης ότι μες στον νόμο για τα ποδήλατα απαγορεύεται τα ποδήλατα να πηγαίνουν σε 
δρόμους υψηλής ταχύτητας τζιαι τα άτομα τα οποία δικαιούνται να πηαίννουν τζειαμαί πκιάννουν ειδική άδεια 
’πού τον ΚΟΑ.  Επομένως, δεν είναι θέμα του αθλητισμού ή οτιδήποτε άλλο.  Τον άνθρωπο ο οποίος εννά πκιάει 
το ποδήλατό του να πάει ’πού δαμαί ως τζειαμαί μες στην πόλη δεν πρέπει να τον βάλλουμε να φορεί κράνος.  
Θα φέρουμε μεγάλη αναστάτωση και θα σπρώξουμε την ποδηλασία πίσω πάρα μα πάρα πολλά! 

 Τζιαι εγίνηκεν ξανά τούτη η συζήτηση, ήρταν όλες οι ποδηλατικές οργανώσεις δαμαί και ήταν εναντίον.  
Δεν ξέρω τι συνέβη εις την επιτροπή, αλλά όλες οι ποδηλατικές οργανώσεις ήταν εναντίον.   

 Σας παρακαλώ μην το ψηφίσετε! 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Μπορώ να πω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Τορναρίτη.  Τώρα να μιλήσει η κ. Χαραλαμπίδου και μετά... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Να μιλήσει η κ. Χαραλαμπίδου και μετά εσείς. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Λοιπόν, άκουσα πολύ προσεκτικά τον κ. Θεοπέμπτου και πρέπει να ομολογήσω ότι πολλές φορές του 
τηλεφωνώ για καθοδήγηση σε διάφορα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, έχω δει και το βίντεο που ανάρτησε, 
αλλά θέλω να πω το εξής:  Η Κύπρος δεν είναι Βόρεια Ευρώπη.  Δεν έχει υποδομές.  Οι ποδηλάτες στην Ευρώπη 
πολλές φορές είναι πιο πολλοί από τους οδηγούς και υπάρχουν οι απαραίτητες λωρίδες, υπάρχουν οι 
απαραίτητες υποδομές, οι απαραίτητες διευθετήσεις. 

 Να σας πω ότι στην Κύπρο εφωτογράφισα λωρίδες να διακόπτονται ξαφνικά τζιαι διερωτώμαι:  Αν ο 
ποδηλάτης που κρατά τη λωρίδα του κανονικά στον αυτοκινητόδρομο, σε μια λεωφόρο, σταματά απότομα, πού 
πάει το ποδήλατο;  Πά’ στο πεζοδρόμιο;  Τζιαι πρέπει να σας πω ότι ήμουν μπροστά, όταν είδα παιδί δεκαέξι 
χρονών να γέρνει το ποδήλατό του μπροστά ’πού το αυτοκίνητο...  Το αίσθημα που ένιωσα εκείνη τη στιγμή έθθα 
το ξεχάσω. 

 Επομένως, ναι, αν το ελάχιστο που απαιτείται έν’ το κράνος, επειδή στην Κύπρο είμαστε δύσκολοι στις 
προσαρμογές, αλλά επειδή κάποτε πρέπει, έστω τζιαι αν έχουμε πολιτικό κόστος, να παίρνουμε μέτρα 
προστασίας τζιαι ασφάλειας, εγώ θεωρώ ότι, μέχρι να γίνουμε Βόρεια Ευρώπη, μέχρι να αποκτήσουμε 
κουλτούρα σεβασμού προς τους ποδηλάτες, μέχρι να δημιουργήσουμε τις υποδομές... 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 
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 ...μέχρι τότε πρέπει να πάρουμε τα ελάχιστα μέτρα προστασίας, όπως είναι για παράδειγμα το κράνος. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Τρυφωνίδης… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ο κ. Μυλωνάς, μετά εσείς.  

 Συγγνώμη!  Εσύγχυσά σας, κύριε Τρυφωνίδη, με τον κ. Μυλωνά.  Ελάτε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θέλετε τώρα;  

 Ένα λεπτό, κύριε Μυλωνά. 

 Ελάτε, κύριε Τορναρίτη, έν’ με σειρά που σας βάζω. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Έχω μια εισήγηση.  Μπορεί να βρεθούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Σας ακούμε. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 ...σ’ έναν κοινό παρονομαστή, γιατί είναι η πραγματικότητα ότι από τη μια -και πολύ σωστά ίσως- 
προκρίνεται η ασφάλεια του πολίτη, ’πού την άλλη υπάρχουν τζιαι συγκεκριμένα δεδομένα όπως οι υψηλές 
θερμοκρασίες στην Κύπρο, υπάρχουν τα πάρκα όπου μπορεί μια οικογένεια ή δυο-τρεις-πέντε φίλοι να παν να 
διασκεδάσουν για λίγη ώρα.  Επομένως, θεωρώ ότι σε πρώτο επίπεδο είναι καλό να υπάρχει ένα διάστημα 
ενημέρωσης τζιαι προσαρμογής, που έχω την εντύπωση ότι υπάρχει περίοδος έξι μηνών... 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Το ανέφερα, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Συγγνώμη; 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Το ανέφερα. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Υπάρχει.  Και το δεύτερο που εμείς λέμε, τουλάχιστον ο νόμος να εφαρμοστεί στους δρόμους δημόσιας 
κυκλοφορίας.  Να μην εφαρμοστεί στα πάρκα.  Έχω την εντύπωση ότι έν’ λογικό, εν μπορώ να υποχρεώσω 
κάποιον... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά αλλάζετε ολόκληρη... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Όι, εν αλλάζει τίποτα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 ...την πρόνοια. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Μπορούμε να υποβάλουμε, εδώ, τώρα, αν τη δέχεστε και εσείς, μια προφορική τροπολογία που ίσως 
κατευνάσει κάπως τις ανησυχίες που διατυπώνονται τούντην ώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Παρακαλώ!  Παρακαλώ, έχει ξεκινήσει η συζήτηση, δεν μπορεί τώρα να μπει προφορική τροπολογία. 

 Θα σας αφήσω τελευταίο, κύριε Παντελίδη. 

 Κύριε Μυλωνά… 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: 

 Κύριοι συνάδελφοι και κυρίες συνάδελφοι, 

 Θα εισηγηθώ τον Σεπτέμβριο, λόγω της ζέστης, διότι δυσκολεύομαι πολύ στο αυτοκίνητο με τη ζώνη, 
ιδρώνω...  Επίσης, θέλω να τα φέρω τα παιδιά μου και να τους εξηγήσουμε ότι λόγω των κλιματολογικών 
συνθηκών πρέπει να ρισκάρουν τη ζωή τους σε σχέση με τους πολλούς ανεύθυνους οδηγούς στον τόπο μας, 
σε σχέση με την έλλειψη υποδομών.  Έχει δίκαιο η κ. Χαραλαμπίδου αλλά από την ανάποδη πλευρά.  Δηλαδή 
είναι πρωτοφανές να ζητούμε να μη χρησιμοποιούμε μέσο ασφάλειας για τις ζωές μας, γιατί δεν υπάρχουν 
υποδομές ή γιατί είναι ζέστη. 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Μυλωνά.   

 Υπάρχει κάποια άλλη εισήγηση;   

 Όχι.  

 Εσείς, κύριε Λουκαΐδη;   

 Να αφήσουμε τελευταίο τον κ. Παντελίδη. 

 Κύριε Τρυφωνίδη, σίγουρα δε θέλετε να μιλήσετε; 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Όχι, καλύφθηκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εντάξει. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Άκουσα με προσοχή την τροπολογία, την πιθανή προφορική τροπολογία.  Μπορούμε να περάσουμε 
προφορική τροπολογία, αν υπάρχει η διάθεση του σώματος, αλλά εγώ πραγματικά, αφότου άκουσα τον κ. 
Θεοπέμπτου, που έχει ασχοληθεί με το ζήτημα ως τεχνοκράτης, ως ειδήμων και στη συνέχεια τζιαι ως βουλευτής 
εδώ στη Βουλή… 

 Πρέπει να σας πω ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα, όταν συζητήσαμε -μιλώ με απόλυτη ειλικρίνεια- 
υπήρξε προβληματισμός στην κατεύθυνση που είπε ο κ. Θεοπέμπτου, εκτιμώντας ότι τελικά θα αποθαρρύνουμε 
τη χρήση του ποδηλάτου με αυτό το μέτρο και de facto νομίζω ότι αυτό θα συμβεί.  Έχει δίκαιο σε αυτά που είπε 
η κ. Χαραλαμπίδου, αλλά πάει τζιαι ανάποδα, τζιαι ο κ. Χρύσης Παντελίδης έχει δίκαιο επίσης, ότι μας λείπουν 
οι υποδομές, αλλά, ξέρετε, τζιαι η έλλειψη υποδομών αποθαρρύνει ουσιαστικά τη χρήση ποδηλάτου. 

 Πόσο εύκολο είναι για έναν γονιό να αφήνει το παιδί του ελεύθερο να κυκλοφορεί σε γειτονιές, όχι σε 
κεντρικούς δρόμους, σήμερα;  Τα βιώσαμε όσοι είμαστε γονιοί.  Νομίζω ότι όλοι ξέρετε την κατάσταση.  
Προσθέτουμε ακόμα κάτι που αποθαρρύνει τη χρήση του ποδηλάτου τζιαι πραγματικά αυτό προβληματίζει.  
Εκαταλήξαμεν ότι θα υπερψηφίσουμε την πρόταση νόμου... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 ...στην κοινοβουλευτική ομάδα.  Σας λέω ειλικρινά ότι αυτό αποφασίσαμε, γιατί εκυριάρχησεν η λογική της 
ασφάλειας, όμως νιώθω μετά από τη συζήτηση που έχει γίνει...  Να μεν κάνουμε κάτι που τελικά εννά βλάψει.  
Μπορούμε, αν υπάρχει επιθυμία, να το δούμε περαιτέρω το ζήτημα.  Μπορούμε, εν είσιεν ξανά αναβολή, 
νομίζω…  Ούτως ή άλλως υπάρχει μεγάλη περίοδος μέχρι να ξεκινήσει η εφαρμογή, οπόταν, αν μπορούμε, να 
το ξαναδούμε τον Σεπτέμβρη τζιαι με τη σύμφωνη γνώμη τζιαι του εισηγητή της πρότασης νόμου, που έσιει όλες 
τις καλές προθέσεις ασφαλώς. 

 Εμείς νομίζω...  Θα ήθελα να ξέρω πόσα δυστυχήματα έχουμε.  Ρώτησα αν μπήκε τούτο το ερώτημα.  
Πόσα δυστυχήματα είχαμε;  Ξέρετε, με το κράνος στις μοτοσυκλέτες…  Έχουμε αποδείξεις de facto ότι πεθανίσκει 
κόσμος χωρίς τη χρήση του κράνους.  Εδώ έχουμε ανάλογα παραδείγματα για το ποδήλατο;  Έν’ καλά να 
ξέρουμε πόσοι εκινδυνεύσαν.  Εκινδυνεύσαν με την αγωνιστική ποδηλασία ενδεχομένως κάποιοι;  Είχαμε 
φαινόμενα τέτοια τζιαι κινδύνους, για να είμαστε...  
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(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Αν υπάρχουν οι απαντήσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Ο χρόνος... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Νομίζω όμως ότι έν’ καλά ίσως να το ψάξουμε περισσότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, επειδή όμως, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να αναβληθεί τώρα, μεσούσης της εξέλιξης της 
συζητήσεως, όχι, δεν μπορεί. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Όχι, δεν μπορεί.  Δεν μπορεί.  Δεν μπορεί. 

 Εγώ, τουλάχιστον... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ελάτε, κύριε Κουλία, εσείς. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Πάντως κυκλοφορόντας στους δρόμους το 99% φορεί κράνος, και τα μωρά και οι μικροί και οι μεγάλοι.  
Εν βλέπω τη δυσκολία, δηλαδή από μόνοι τους φορούν κράνος, όσοι βλέπω μες στους δρόμους τουλάχιστον.  
Είναι πολύ λίγοι εκείνοι που δε φορούν, αλλά, επειδή υπάρχει το εξάμηνο, ας περάσουμε τον νόμο και στην 
πορεία βάλτε προτάσεις να το διορθώσουμε.  Να το περάσουμε τώρα, να τελειώσουμε ’πόψε με το καλό του 
Θεού είτε με κράνος είτε χωρίς κράνος και προχωρούμε έχοντας το εξάμηνο εις τη διάθεσή μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Παπαδούρη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Απλά να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι προσωπικά εννά συμφωνήσω με τον κ. Λουκαΐδη.  Δηλαδή, κοιτάξετε, 
κοιτάξετε, μισό λεπτάκι.  Εγώ, με τους ελάχιστους μήνες που είμαι μέλος της Βουλής, έχω δει να σπάζουμε 
κανονισμούς κατά το δοκούν.  Να μεν κρυβόμαστε.  Υπάρχουν τούτη τη στιγμή δύο απόψεις, οι οποίες… Τζιαι 
εγώ που τα ακούω τωρά έν’ σεβαστές και οι δύο.  Υπάρχει λόγος να το τρέξουμε τωρά;  Με όλη την αγάπη και 
την εκτίμηση προς τον Χρύση.  Ξέρει ότι και εγώ είμαι μέλος της επιτροπής και συμφώνησα.  Μετά ενημερώθηκα 
και ’πού τον Χαράλαμπο τζιαι είδαμε ορισμένα πράματα.  Είμαι τζιαι εγώ στο ενδιάμεσο να πω την αλήθεια τζιαι 
ρωτώ. 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Παύλο Μυλωνά) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ, όχι διάλογο.  Ελάτε, κύριε Παπαδούρη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Παύλο μου, θα ήθελα να δω τζιαι εγώ τα στατιστικά που λέει ο κ. Λουκαΐδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, αλλά αυτό που λέτε, κύριε Παπαδούρη, δεν μπορεί και δεν έχει ποτέ γίνει παρακοή του Κανονισμού, 
μεσούσης και εν εξελίξει της συζητήσεως, για αυτό το συγκεκριμένο. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή μπορεί να γίνει;  Ρωτώ.  Με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή να το 
αποσύρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι, έχει ξεκινήσει η συζήτηση και δεν μπορεί να γίνει.  Εγώ έτσι πράγμα δεν ξέρω και δε συγκατατίθεμαι 
να κάνω. 

 Εσείς;  Εμιλήσετε όμως, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 
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 Απλά, επαναφέρω πλέον επίσημα την πρότασή μας να την αποδεχτείτε ως προφορική τροπολογία και η 
νομοθεσία να εφαρμοστεί μόνο στους δημόσιους δρόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ελάτε, κύριε Παντελίδη. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, είμαι υποχρεωμένος να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα.  Δε σας κρύβω ότι λυπούμαι, γιατί 
ακούγονται και ανακρίβειες.  Καταρχάς θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει νομοθεσία που αφορά τη διακίνηση των 
ποδηλάτων ήδη. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Πού, στην Κύπρο; 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Βεβαίως.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου) 

 Ένα λεπτό.  Δε σας εδιάκοψα, κύριε Θεοπέμπτου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μην κάνετε διάλογο!  Εδώ να απευθύνεστε!  Ελάτε.  

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Αυτά τα ζητήματα που θέτει ο κ. Τορναρίτης, για παράδειγμα, είναι ήδη λυμένα.  Υπάρχουν οι δρόμοι και 
οι ποδηλατόδρομοι.  Σε αυτούς αναφερόμαστε.  Δεν αναφερόμαστε σε τίποτε άλλο.  Άρα, και τούτο που λέει ο κ. 
Τορναρίτης, αν πάτε σε πάρκο, όπως έν’ το πάρκο της Αθαλάσσας, κύριε Τορναρίτη, εννά δείτε ότι υπάρχει 
καθορισμένος χώρος με ταμπέλα «Ποδηλατόδρομος».  Εκεί πρέπει να είναι ο ποδηλάτης, εκεί έχει την 
υποχρέωση, αλλά, προσέξετε, έντζιεν δικαίωμά του να έν’ τζειαμαί, έν’ υποχρέωσή του να έν’ τζειαμαί, γιατί εννά 
πατήσει πεζούς, αν ποδηλατήσει οπουδήποτε αλλού.  Άρα, δεν υφίσταται θέμα τροπολογίας, το έχουμε 
συζητήσει και εντός της επιτροπής.  

 Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να πω αφορά τα παιδιά, επειδή ελέχθηκε για τα παιδιά μας εις τους δρόμους.  
Δεν έχουν τέτοια υποχρέωση τα παιδιά.  Όπως ούτε σήμερα δεν έχουν ποινική ευθύνη τα παιδιά, αν, για 
παράδειγμα, τούτη την ώρα που ενύχτωσε, ποδηλατούν χωρίς να έχουν φως μπροστά τζιαι πίσω.  Ξέρετε ότι 
εψηφίσετε τούτο το πράγμα εσείς;  Εγώ εν ήμουν καν βουλευτής.  Και σήμερα που μιλούμε είναι υποχρεωτικό 
το φως μπροστά και πίσω και να ανάβει; 

 Άρα λοιπόν, να μη δημιουργούμε λανθασμένες εντυπώσεις ότι περίπου πάμε να υποχρεώσουμε τον 
οποιοδήποτε για οτιδήποτε, λες και η υποχρέωση έχει να κάμει με την ενθάρρυνση ή οτιδήποτε άλλο.  Και 
έρχομαι στα σχόλια που έχει κάμει και ο κ. Θεοπέμπτου.  Αφήνω το γεγονός ότι τούτη η πρόταση συζητείται από 
τον περασμένο Νοέμβριο σε τέσσερις ή πέντε συνεδριάσεις της επιτροπής Μεταφορών, με τη συνεργασία του 
Υπουργού Μεταφορών, ο οποίος μάλιστα ήταν παρών και σε μία συνεδρίαση, γιατί εσυζητούνταν τα σκούτερ.  
Αφήνω το ότι προχθές ο ίδιος ο Υπουργός Μεταφορών μού έκαμε την τιμή σε δηλώσεις με την κ. Δράκου να 
εντάξει αυτή την πρόταση νόμου και την αναμενόμενη υπερψήφισή της.  Αυτό εξέφρασε ως ελπίδα στο σχέδιο 
που αφορά την ποδηλασία για τη συγκεκριμένη οχταετία.  Αφήνω το γεγονός ότι στη συζήτηση των 
προϋπολογισμών των υπουργείων τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν εμίλησα με τους υπουργούς ενώπιον της 
επιτροπής, και η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο αρχηγός της Αστυνομίας και ο Υπουργός 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ετάχθηκαν υπέρ.  Αφήνω το γεγονός ότι υπήρξε διαβούλευση, εξού και 
εβάλαμε την εξάμηνη μεταβατική περίοδο, εκατεβάσαμε το ύψος του προστίμου τζιαι εσυμφώνησε το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.  Άρα, αυτό που λέτε, ότι η συζήτηση δεν έγινε σε βαθμό που θα έπρεπε, 
ειλικρινά και με πληγώνει και με στενοχωρεί, γιατί εδώ και οχτώ μήνες στην επιτροπή Μεταφορών έγινε 
συζήτηση.   

 Έρχομαι τώρα στο θέμα που είπε ο κ. Θεοπέμπτου, τον οποίο αγαπώ και σέβομαι για τις πρωτοβουλίες 
του με τις πολλές ποδηλατικές οργανώσεις.  Κύριε Θεοπέμπτου, υπάρχουν εκατοντάδες ποδηλάτες κάθε 
Σαββατοκύριακο στους δρόμους, είμαι ένας ‘πού τζιείνους, και όλοι φορούν κράνη.  Όλοι!  Όποιος εποδηλάτησε 
αναγνωρίζει ότι το κράνος προστατεύει.  Ποιες έν’ τούτες οι ποδηλατικές οργανώσεις ακόμα εν εκατάλαβα.  Αν 
είναι κάποια ποδηλατική οργάνωση που μου έγραψε στο Facebook ότι είμαι σεξιστής, επειδή οι γυναίκες 
δυσκολεύονται περισσότερο να φορούν κράνος λόγω της κόμμωσής τους, λυπούμαι να παρατηρήσω ότι 
συνδέουμε τη μόδα, τη θερμοκρασία με τα θέματα της ασφάλειας.   

 Τζιαι να έρθω στα περιβόητα στατιστικά.  Πιστεύετε ότι ένας ποδηλάτης, όπως εγώ, για παράδειγμα, αν 
πιάσω φρένο σε μια διασταύρωση, γιατί έχει τσιακκιλούδι ο δρόμος, τζιαι ππέσω τζιαι κτυπήσω πάνω στη γωνιά 
του πεζοδρομίου τζιαι προστατεύσει με το κράνος, εννά σηκωθώ τζιείνη την ώρα και να πάω στην Αστυνομία να 
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δηλώσω τη στατιστική;  Πιστεύετε δηλαδή ότι τούτοι ούλλοι που έχουν τα μικροατυχήματα τζιαι προστατεύονται 
με το κράνος, μετά πκιάννουν τηλέφωνο τη στατιστική υπηρεσία της Αστυνομίας ή οποιονδήποτε να τους πουν 
«ξέρετε, εφορούσα κράνος, επροστατεύτηκα, βάλτε το μέσα»; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Όι, αν είσαι μιτσής, πήαιννε στη μάνα σου! 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Θέλετε να δούμε τα στατιστικά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Παντελίδη.  Ολοκληρώστε. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Δυστυχώς, το σύνολο των μοτοσικλετιστών… Όι το σύνολο, το 55% των μοτοσικλετιστών που 
σκοτώνονται κατά σύμπτωση, επειδή έτσι έν’ ο νόμος, φορούν κράνος.  Τι εισηγείστε;  Να καταργήσουμε το 
κράνος, επειδή έτσι και αλλιώς σκοτώνονται;  Αν μαζευτούν… Εθθυμίσετέ μου, ήμουν μωρό ακόμα, όταν τούτη 
η πολιτεία κόντρα στον λαϊκισμό εθεσμοθετούσε τις ζώνες τζιαι ακούσαμε τότε επιχειρήματα ότι εννά 
τσαλακώνονται τα ρούχα, ότι έν’ ζέστη.  Για το κράνος της μοτοσικλέτας τη δεκαετία του ’90 ακούσαμε το ότι έν 
ζέστη, το ότι είνταλως εννά το φορούν, το ότι ερεθίζεται το δέρμα.  Παρεμπιπτόντως, τα ποδηλατικά κράνη είναι 
τζιαι διαμπερή, είναι τζιαι εύκολα στη χρήση, είναι τζιαι φτηνά στην αγορά, είναι τζιαι ελαφριά.  Παρεμπιπτόντως, 
μες τον περιβόητο ήλιο προστατεύουν τζιαι που τον ήλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε, παρακαλώ. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Γιατί τα λέω τούτα;  Τζιαι συγγνώμη που μιλώ τόσο έντονα.  Να ξεχωρίσουμε εάν νομοθετούμε με βάση 
την προστασία τζιαι την ασφάλεια του κόσμου ή με βάση τον λαϊκισμό.  Εάν νομοθετούμε με βάση το τι είναι 
σωστό να γίνεται ή με βάση το ποιος περνά έξω από τη Βουλή τζιαι παίζει πουρού.  Γι’ αυτό, επαναλαμβάνω την 
έκκλησή μου για υπερψήφιση της πρότασης νόμου τζιαι σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ και εγώ. 

 Να αφήσω τελευταίο τον πρόεδρο της επιτροπής.  Είμαστε στη διαδικασία των δευτερολογιών. 

 Κυρία Ατταλίδου, δεν έχετε πρωτολογήσει.  Δε δικαιούστε, απολογούμαι.  Χίλια συγγνώμη. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Δέκα δευτερόλεπτα ήθελα να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ελάτε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Έκαμα μια γρήγορη… Προσπάθησα να δω, γιατί και εγώ ήμουν υπέρ της ασφάλειας, αλλά είδα ότι μόνο 
σε τέσσερις χώρες στον κόσμο είναι υποχρεωτικό το κράνος και υπάρχει ο χάρτης, όποιος θέλει να τον δει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ, κυρία Ατταλίδου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 …και στην Ευρώπη μόνο σε δύο ή τρεις χώρες είναι υποχρεωτικό για παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ: 

 Όχι για ενήλικες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ. 
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 Ελάτε, κύριε Κουλία, σύντομα. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για το εξής πολύ απλό πράγμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ο κύριος Υπουργός των Συγκοινωνιών, ο Ιωάννης Καρούσος, που μας παρακολουθεί, έστειλέ μου 
μήνυμα και λέει: «Φέτος είχαμε δύο νεκρούς από τα ποδήλατα». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Τον υπουργό, που έστειλε την… 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ναι, τελειώνουμε.  Έν’ ο πρόεδρος της επιτροπής όμως, οφείλω να του δώσω τον λόγο τζιαι να αφήσω 
τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. 

 Ελάτε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Όντως, από τον περασμένο Νιόβρη εξεκίνησε η συζήτηση της πρότασης νόμου του κ. Παντελίδη και με 
παράκληση από τον Υπουργό Μεταφορών, διότι το θέμα δυο στοιχεία ήταν, μπορούσε να προχωρήσουμε.  Μας 
επαρακάλεσε να περιμένουμε να συζητηθεί ταυτόχρονα με το θέμα των σκούτερ.  Και ο λόγος που μας εζήτησε 
να μείνουμε να είναι ταυτόχρονα ή περίπου ταυτόχρονα ήταν, διότι ήθελαν να είναι ενιαία η ρύθμιση της χρήσης 
κράνους τόσο στα ποδήλατα όσο και στα σκούτερ.  Ακούσαμε την παράκληση του υπουργού, ήρθε η θετική 
άποψη από το υπουργείο για το θέμα της πρότασης του κ. Παντελίδη, αλλά και για το θέμα της χρήσης κράνους 
στα σκούτερ και σήμερα τα έχουμε ενώπιόν σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Τορναρίτης. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω το σώμα ότι δεν επέρασε κανένας απέξω είτε από το γραφείο μου είτε από το 
σπίτι μου να παίξει πουρού για τούτο το θέμα.  Αλλά, να σας πω τζιαι κάτι άλλο.  Αν επερνούσε ο οποιοσδήποτε 
να μου παίξει πουρού, θα έκαμνα ακριβώς το αντίθετο απ’ αυτό που μου εζητούσε να κάμω, γιατί δε υπηρέτησα 
και δεν θα υπηρετήσω ποτέ τον λαϊκισμό.  Όμως, μόλις ο κ. Χρύσης Παντελίδης μού επαρουσίασε σε προσωπικό 
πλέον επίπεδο την πρότασή του τζιαι με παρακάλεσε να τη στηρίξει η ομάδα μου, του είπα ακριβώς τούτο που 
είπα σε όλους εσάς.  Τζιαι σε εσάς, κυρία Πρόεδρε, που υποβάλαμε πλέον και επίσημα προφορική τροπολογία.  
Θεωρούμε ότι τούτη η νομοθεσία ας αρχίσει να εφαρμόζεται στην Κύπρο ως πέμπτη χώρα στον κόσμο στους 
δημόσιους δρόμους.  Μακάρι να τα καταφέρουμε να την εφαρμόσουμε, όταν βεβαίως μεσολαβήσει το διάστημα 
ενημέρωσης του κοινού, γιατί να ξέρετε κάτι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι.  Οι δρακόντειοι νόμοι σε κανένα 
μέρος του κόσμου δεν έφεραν αποτελέσματα.  Δεν ισχυρίζομαι ότι ο συγκεκριμένος έν’ δρακόντειος νόμος.  Να 
μεν τον παρουσιάσουμε ως τέτοιον.  Άρα, κυρία Πρόεδρε, καταθέτουμε την τροπολογία τζιαι καλούμε το σώμα 
ως ένα βήμα συνένωσης των απόψεων να την υποστηρίξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Μάλιστα. 

 Δεν έχετε την έγκρισή μου, κύριε Τορναρίτη, για την κατάθεση της προφορικής τροπολογίας.  Διατηρώ την 
άποψή μου ότι δεν μπορεί να μπει τώρα, μεσούσης της εξελίξεως της συζήτησης, μια προφορική τροπολογία. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Σας καλώ να σας ενημερώσουν για τους Κανονισμούς της Βουλής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Είμαι πλήρως ενήμερη.  Και αυτή είναι η απόφασή μου.  Είναι στις εξουσίες της Προέδρου της Βουλής και 
έχει αποφασίσει η Πρόεδρος της Βουλής.  Δε θα μπει προφορική τροπολογία. 

 Προχωράμε στην ψήφιση. 

 Δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 23 πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του Πίνακα I του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οχτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία ψήφος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Με τριάντα οχτώ ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και δύο αποχές, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οχτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία ψήφος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οχτώ ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και δύο αποχές, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση της υπ’ αριθμόν 24 πρότασης νόμου. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 10Α.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 27 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 5. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οχτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία ψήφος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Με τριάντα οχτώ ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και δύο αποχές, τα άρθρα 1 έως 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης νόμου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα οχτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία ψήφος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

  Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα οχτώ ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και δύο αποχές, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Και τώρα υπάρχει ένα αίτημα, για να πάμε στο θέμα υπ’ αριθμόν 53, αν δεν υπάρχει ένσταση. 

 Το υπ’ αριθμόν 53 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022».  Είναι πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας. 
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 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, ώστε τα νοσηλευτήρια τα οποία διαθέτουν 
πέραν των είκοσι (20) κλινών, αντί πέραν των πέντε (5), όπως ισχύει σήμερα, να έχουν την υποχρέωση 
εργοδότησης φαρμακοποιού πλήρους απασχόλησης από νοσηλευτήρια τα οποία δεν υποχρεούνται να 
διατηρούν στις εγκαταστάσεις τους νοσοκομειακό φαρμακείο. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Φαρμακευτικής και 
Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Ευθύμιος Δίπλαρος, πρόεδρος Χρίστος Χριστόφιας 

 Σάβια Ορφανίδου Χρίστος Χρίστου 

 Νίκος Κέττηρος  Μιχάλης Γιακουμή 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη 
Βουλή από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 
Μαρτίου, στις 14 Απριλίου και στις 5 Μαΐου 2022.  Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, του 
Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και των 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γενικού Χημείου 
του Κράτους, του Γραφείου Επιτρόπου Εποπτείας ΓΕΣΥ, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), του 
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων 
(ΠΑΣΙΝ), του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου 
(ΣΦΕΚ), του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου, του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, της 
Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, της 
Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) και της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών 
(ΠΑΣΥΝΟ). Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Φαρμακοποιών 
(ΠΑΣΥΚΥΦΑ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων (ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ), η Κυπριακή 
Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ), ο Κυπριακός Οργανισμός Επαλήθευσης 
Φαρμάκων (ΚΟΕΦ), η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), το Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), το Ογκολογικό 
Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), η Παγκύπρια Συντεχνία Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών, η 
Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ) και η Δημοκρατική 
Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου (ΔΕΟΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, δεν 
εκπροσωπήθηκαν σε αυτή. 

 Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης της πρότασης νόμου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της 
επιτροπής κ. Χαράλαμπος Πάζαρος, Πανίκος Λεωνίδου και Χρύσανθος Σαββίδης, καθώς και το μη μέλος της κ. 
Κυριάκος Χατζηγιάννης. 

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, 
ώστε υποχρέωση εργοδότησης φαρμακοποιού πλήρους απασχόλησης από νοσηλευτήρια τα οποία δεν 
υποχρεούνται να διατηρούν στις εγκαταστάσεις τους νοσοκομειακό φαρμακείο να έχουν τα νοσηλευτήρια τα 
οποία διαθέτουν πέραν των είκοσι (20) κλινών, αντί πέραν των πέντε (5), όπως ισχύει σήμερα.  

Εισάγοντας την πρόταση νόμου εκ μέρους της επιτροπής, ο πρόεδρός της δήλωσε πως η προτεινόμενη 
τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθότι το κόστος εργοδότησης υπεύθυνου φαρμακοποιού πλήρους 
απασχόλησης είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες των μικρών νοσηλευτηρίων. 

 Στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, με γνώμονα την ασφαλή διαχείριση των φαρμάκων, εισηγήθηκαν όπως 
οι πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου τροποποιηθούν, ώστε να εισαχθεί πρόνοια σύμφωνα με την 
οποία τα νοσηλευτήρια τα οποία διαθέτουν πέντε (5) μέχρι είκοσι (20) κλίνες να έχουν υποχρέωση εργοδότησης 
μερικής απασχόλησης φαρμακοποιού. 

 Μέλη της επιτροπής ανέφεραν ότι με την υιοθέτηση της πιο πάνω εισήγησης επιτυγχάνεται ασφαλής 
διαχείριση των φαρμάκων σε μικρά νοσηλευτήρια και ότι ταυτόχρονα η εν λόγω υποχρέωση θα είναι ανάλογη 
των οικονομικών δυνατοτήτων των μικρών νοσηλευτηρίων, ενώ ορισμένα μέλη της εξέφρασαν επιφυλάξεις για 
το κατά πόσο με την υπό αναφορά τροποποίηση διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα των μικρών 
νοσηλευτηρίων. 
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 Οι εκπρόσωποι της πλειονότητας των εμπλεκόμενων φορέων που παρευρέθηκαν στην επιτροπή 
επισήμαναν την ανάγκη πλήρους εργοδότησης φαρμακοποιού στα νοσηλευτήρια, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη 
το οικονομικό κόστος με το οποίο αυτά θα επιβαρύνονται, δε διαφώνησαν με την πιο πάνω εισήγηση που 
υποβλήθηκε για τροποποίηση του κειμένου της πρότασης νόμου, ώστε τα μικρά νοσηλευτήρια να μπορούν να 
εργοδοτούν φαρμακοποιό μερικής απασχόλησης.  Επιπροσθέτως, υπέβαλαν εναλλακτικά εισήγηση όπως τα 
μικρά νοσηλευτήρια συνεργάζονται με ιδιώτη φαρμακοποιό ή εργοδοτούν φαρμακοποιό με μερική απασχόληση 
και κλιμακωτά, βάσει του αριθμού των κλινών και του συνόλου των ημερών και ωρών εργασίας του, ή 
συμπράττουν μεταξύ τους, ώστε να εργοδοτούν από κοινού φαρμακοποιό, για να διασφαλίζεται ο ρόλος του 
φαρμακοποιού στη διαχείριση των φαρμάκων. Περαιτέρω, εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με την ορθότητα 
της συνάρτησης της υποχρέωσης εργοδότησης φαρμακοποιού με το μέγεθος του νοσηλευτηρίου, ανεξαρτήτως 
της φύσεως των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται. 

 Στη βάση των πιο πάνω θέσεων, η εκπρόσωπος του ΟΑΥ εισηγήθηκε την τροποποίηση του κειμένου της 
πρότασης νόμου, ώστε για νοσηλευτήρια που διαθέτουν μέχρι πέντε (5) κλίνες να οριστεί συνεργαζόμενος 
φαρμακοποιός, για νοσηλευτήρια που διαθέτουν έξι (6) μέχρι είκοσι (20) κλίνες να εργοδοτείται κατ’ επιλογήν είτε 
μερικής είτε πλήρους απασχόλησης φαρμακοποιός και για νοσηλευτήρια που διαθέτουν είκοσι μία (21) κλίνες ή 
περισσότερες να εργοδοτείται φαρμακοποιός πλήρους απασχόλησης. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο 
κάτω θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 
υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και τάσσονται υπέρ της ψήφισής της σε 
νόμο. 

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της 
βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών 
Δυνάμεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή 
της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

 Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεση ενώπιον της 
ολομέλειας του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής και επί τροπολογιών;   

 Υπάρχει μια τροπολογία από τους κ. Πανίκο Λεωνίδου και Χρύσανθο Σαββίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και μία τροπολογία από την κ. Μαρίνα Νικολάου, τον κ. 
Νίκο Κέττηρο και τον κ. Χρίστο Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις.  Άρα, θα τοποθετηθείτε και επί τροπολογιών και επί της ουσίας. 

 Ναι, κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Για να διευκολύνουμε και τη διαδικασία, κυρία Πρόεδρε, εμείς θα αποσύρουμε τη δική μας τροπολογία και 
θα υποστηρίξουμε την τροπολογία του ΑΚΕΛ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άρα, αποσύρεται η δική σας.  Πολύ ωραία. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Και θα ψηφίσουμε προφανώς και τον νόμο, για να κόβκουμε τζιαι δρόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία. 

 Κύριε Δίπλαρε. 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: 

 Το ίδιο και εμείς, κυρία Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν έχετε τροπολογία. 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: 

 Θα ψηφίσουμε την τροπολογία του ΑΚΕΛ εννοώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία.  Ευχαριστώ, συνάδελφε. 

 Κύριε Γιακουμή. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ: 

 Επίσης και εμείς, κυρία Πρόεδρε, το ίδιο θα ψηφίσουμε και εμείς την τροπολογία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ωραία.  Πάμε να ψηφίσουμε λοιπόν. 

 Ψηφίζουμε για την τροπολογία.   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει την τροπολογία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Προτεινόμενη τροπολογία των κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για την πρόταση νόμου «Ο περί 

Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

 Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, ώστε να αντικατασταθεί το άρθρο 2 
αυτής από το ακόλουθο άρθρο: 

 «Τροποποίηση του 
άρθρου 16Α του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 16Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της επιφύλαξης του εδαφίου (3) αυτού με την ακόλουθη 
επιφύλαξη: 

   “Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, 
νοσηλευτήρια τα οποία δεν πληρούν τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) 
προϋποθέσεις, δεν επιθυμούν τη δημιουργία νοσοκομειακού φαρμακείου, 
δε διαθέτουν πέραν των είκοσι (20) κλινών και δε διαθέτουν φαρμακευτικά 
προϊόντα στους τομείς της ογκολογίας και της νευρολογίας απαιτείται όπως 
εργοδοτούν φαρμακοποιό μερικής απασχόλησης ή συνδέονται με 
συγκεκριμένο/α φαρμακείο/α.”». 

Σημείωση: 

 Με την προτεινόμενη τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα σε μικρές κλινικές οι οποίες διαθέτουν μέχρι 
είκοσι (20) κλίνες να εργοδοτούν, υπό προϋποθέσεις, φαρμακοποιό μερικής απασχόλησης ή να συνδέονται με 
συγκεκριμένο/α φαρμακείο/α, ώστε να μειωθεί το δυσανάλογο οικονομικό κόστος που επωμίζονται οι κλινικές 
αυτές βάσει των προνοιών της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία προβλέπει την εργοδότηση φαρμακοποιού 
πλήρους απασχόλησης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Σαράντα δύο, είναι ομόφωνο.  Η τροπολογία εγκρίνεται. 

 Πάμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση της πρότασης νόμου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Είναι ομόφωνο, σαράντα δύο.  Τα άρθρα εγκρίνονται. 
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 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης νόμου;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα δύο ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Επιστρέφουμε πίσω στο θέμα υπ’ αριθμόν 25, το οποίο τιτλοφορείται… 

 Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους.  Να το διαβάσω και μετά;  Ευχαριστώ. 

 Το υπ’ αριθμόν θέμα 25 τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση 
Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Υποβάλλω στο σώμα αίτημα για αναβολή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για πολλούς και διάφορους 
σοβαρούς λόγους και όχι απλώς αναβολή, αλλά να επιστρέψει πίσω στην επιτροπή από τον Σεπτέμβριο.  Δε 
μετέχω στη Σύσκεψη των Αρχηγών των Κομμάτων.  Ζητώ εκ μέρους των συναδέλφων αυτή τη χάρη και είμαι 
βέβαιος ότι, όπως πολλές φορές αποφάσισε αναβολή το σώμα για πολλούς και διάφορους νόμους μεγαλύτερης 
ή μικρότερης σημασίας, σεβόμενοι τον εαυτό τους ο καθένας και η καθεμία, θα ψηφίσει, θα μου δώσει την έγκριση 
για αναβολή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Θεμιστοκλέους.   

 Έθεσε ένα αίτημα ο συνάδελφος για αναβολή.  Ακούω τις απόψεις και τις θέσεις σας.   

 Κύριε Λουκαΐδη, να ξεκινήσουμε με εσάς; 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Να τις αφήσουμε, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν αποδέχεστε. 

 Κύριε Ορφανίδη; 
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Δεν αποδέχομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν αποδέχεστε. 

 Κύριε Δίπλαρε; 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: 

 Ούτε εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ούτε εσείς. 

 Κύριε Λεωνίδου, εσείς; 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, για να είμαστε συνεπείς με αυτή την αρχή, υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να 
δώσουμε αυτό το δικαίωμα και στον συνάδελφο.  Όμως, να μας το βεβαιώσει ο πρόεδρος της επιτροπής, εάν 
είναι τόσο επείγον και δεν παίρνει αναβολή μέχρι τον Σεπτέμβρη, τότε να το δούμε σήμερα.  Αλλά, αν έν’ θέμα 
το οποίο μπορεί να αναβληθεί, γιατί να μην αναβληθεί;  Μπορεί και εμείς να έχουμε κάποιες σκέψεις, κάποιες 
απόψεις που μπορεί να διορθώσουν και να βελτιώσουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα το θέσω σε ψήφιση. 

 Γι’ αυτό θα λέγατε, συνάδελφε;  Να ψηφίσουμε, τότε. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Ελάτε.  Ψηφίζουμε.  Έχει θέσει μια εισήγηση ο συνάδελφος για αναβολή.   

 Πόσοι και πόσες είναι υπέρ της αναβολής του θέματος; 

ΝΙΚΟΣ ΣΥΚΑΣ: 

 Ρώτησε κάτι ο κ. Λεωνίδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Λεωνίδου.  Ψηφίζουμε τώρα.  Για να ρωτήσουμε τον πρόεδρο της επιτροπής πόσο επείγον 
είναι;  Ο πρόεδρος της επιτροπής, ο κ. Μουσιούττας, αν μπορεί να μας βοηθήσει, και μετά να τεθεί σε ψηφοφορία. 

 Ναι, κύριε Μουσιούττα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Εγώ θα πω αυτά που ξέρω.  Το θέμα συζητήθηκε σε τέσσερις με πέντε συνεδρίες.  Εκλήθησαν 
ενδιαφερόμενοι ενώπιον της επιτροπής, οι οποίοι εξέφρασαν παράπονα και προβλήματα που κατά την άποψή 
τους τους δημιούργησε το υφυπουργείο και ότι θα προσπαθούσε να τους αποκλείσει να ξανασυνεχίσουν να 
εξασκούν το επάγγελμά τους.  Για όσα αναφέρθηκαν ζητήθηκαν οι γραπτές απόψεις του υφυπουργείου.  Ήρθαν 
πίσω οι γραπτές απόψεις του υφυπουργείου, το οποίο κατά τη δική του την εκτίμηση τις απέρριψε.  Παρ’ όλα 
αυτά, δώσαμε και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία, για να ακουστούν απόψεις. 

 Τώρα, ένα θέμα να πεις ότι εξαντλείται εν εξαντλείται.  Άμα θέλεις να το συζητάς, συζητάς το.  Και 
πρόσφατα είχε έρθει επιστολή εξ όσων γνωρίζω σ’ εσάς και σε όλα τα κόμματα από το καθ’ ύλην αρμόδιο 
υφυπουργείο, στην οποία αναφερόταν -δεν την έχω τώρα μαζί μου, μπορεί να την έχει κάποιος συνάδελφος- 
στην οποία ανάφερε το υφυπουργείο τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι θα πρέπει πριν από τη λήξη της 
συνόδου αυτής να ψηφιστεί.  Απ’ εκεί και πέρα, είναι στην κρίση του καθενός να αποφασίσει να το κάμει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πολύ ωραία.  Θα το θέσω σε ψήφιση, κύριες και κύριοι, με βάση αυτά που έχει πει και ο πρόεδρος της 
επιτροπής και θα αποφασίσετε, είμαι σίγουρη, ο καθένας και η καθεμία. 

 Πόσοι, πόσες τίθενται υπέρ της αναβολής του θέματος;  Ψηφίζουμε για την αναβολή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Οκτώ. 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με οκτώ ψήφους υπέρ και είκοσι οκτώ εναντίον, τo θέμα δεν αναβάλλεται. 

 Τον σκοπό, παρακαλώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική 
Εκπαίδευση) Νόμου, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης περί Προτύπων 
Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών του 1978 (σύμβαση STCW), η 
οποία κυρώθηκε το 1985 με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως 
Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978 (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο 
«Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες:  

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ 

 Κώστας Κώστα Χρίστος Ορφανίδης 

 Πρόδρομος Αλαμπρίτης Ηλίας Μυριάνθους 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο 
σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και την 31η Μαρτίου 2022 και στις 2, 9 και 30 Ιουνίου 
2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του 
Υφυπουργείου Ναυτιλίας, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), 
του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.  Οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, ο Κυπριακός Σύνδεσμος 
Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών 
Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Σκαφών Αγίας Νάπας, ο Σύνδεσμος Ναυτικού 
Τουρισμού, η Ακαδημία Mediterranean και η Ακαδημία Frederick, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν 
στις συνεδρίες της επιτροπής.  Ωστόσο, η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε 
στην επιτροπή αναφέρει ότι δεν έχει οποιεσδήποτε παρατηρήσεις επί των προνοιών του υπό συζήτηση 
νομοσχέδιου.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Δημήτρης Δημητρίου, Φωτεινή Τσιρίδου, Βαλεντίνος Φακοντής, Χρύσανθος Σαββίδης και Σταύρος 
Παπαδούρης, καθώς και τα μη μέλη αυτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, Λίνος Παπαγιάννης, Ζαχαρίας Κουλίας και 
Ανδρέας Θεμιστοκλέους.  

 Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α (3) του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων λόγω της φύσης και 
της σημασίας των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και 
Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμου, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η 
εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης περί Προτύπων Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τηρήσεως 
Φυλακών των Ναυτικών του 1978 (σύμβαση STCW), η οποία κυρώθηκε το 1985 με τον περί της Διεθνούς 
Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 
1978 (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και την εισηγητική έκθεση που 
συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις μεταξύ άλλων αναβαθμίζεται η ναυτική 
εκπαίδευση, καθώς ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία των ακαδημιών ναυτικής εκπαίδευσης στη 
Δημοκρατία, αποσαφηνίζονται θέματα που σχετίζονται με τον υπολογισμό και την απόδειξη της θαλάσσιας 
υπηρεσίας των ναυτικών, ρυθμίζεται η επανεπικύρωση των πιστοποιητικών κυβερνήτη ακτοπλοϊκών και μικρών 
επιβατηγών σκαφών και παρέχεται η δυνατότητα τα πιστοποιητικά που αφορούν τη σύμβαση STCW να 
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εκδίδονται μόνο σε ψηφιακή μορφή.  Επιπρόσθετα, εισάγονται πρόνοιες με τις οποίες ποινικοποιείται η 
λειτουργία σχολής ναυτικής εκπαίδευσης χωρίς προηγουμένως να τύχει της απαιτούμενης αναγνώρισης από την 
αρμόδια αρχή. 

 Η εκπρόσωπος του Φορέα ΔΙΠΑΕ διευκρίνισε, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς, ότι οι σχολές ναυτικής 
εκπαίδευσης δεν αποτελούν σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά σχολές κατάρτισης και επομένως δεν 
υπόκεινται στη διενεργούμενη από τον εν λόγω φορέα αξιολόγηση και πιστοποίηση των σχολών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.  Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε όπως διασαφηνιστεί στον υπό τροποποίηση νόμο αφενός ότι οι σχολές 
ναυτικής εκπαίδευσης δεν αποτελούν σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου ότι τα πιστοποιητικά που 
απονέμονται από τις εν λόγω σχολές δεν αποτελούν επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά προσόντα ανώτερης 
εκπαίδευσης αλλά πιστοποιητικά ικανότητας. 

 Στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής ζήτησαν μεταξύ άλλων διευκρινίσεις ως 
προς τη διάρκεια της χρονικής περιόδου εντός της οποίας η αρμόδια αρχή χορηγεί βεβαίωση της θαλάσσιας 
υπηρεσίας του ναυτικού η οποία αποκτάται σε αλλοδαπά πλοία και εισηγήθηκαν όπως η εν λόγω περίοδος των 
τριών μηνών επεκταθεί, ώστε να παρέχει το αναγκαίο χρονικό περιθώριο στον ναυτικό να υποβάλει τα 
αποδεικτικά έγγραφα που απαιτούνται για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης.  Παράλληλα, εξέφρασαν 
επιφυλάξεις ως προς το ύψος της προνοούμενης στο νομοσχέδιο χρηματικής ποινής σε πρόσωπο που 
λειτουργεί σχολή ναυτικής εκπαίδευσης χωρίς να έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη αναγνώριση από την 
αρμόδια αρχή, επισημαίνοντας την ανάγκη αύξησής της, ώστε να καταστεί πιο αποτρεπτική.  

 Η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας συμφώνησε με την εισήγηση για επέκταση της διάρκειας της 
χρονικής περιόδου που απαιτείται για τη χορήγηση βεβαίωσης της θαλάσσιας υπηρεσίας από την αρμόδια αρχή.  
Επιπροσθέτως, τόσο η πιο πάνω εκπρόσωπος όσο και η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
συμφώνησαν ότι το ύψος της αναφερόμενης πιο πάνω προνοούμενης χρηματικής ποινής πρέπει να αυξηθεί, 
τηρούμενης της αρχής της αναλογικότητας. 

 Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις που διατυπώθηκαν στην επιτροπή, 
οι εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Ναυτιλίας σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας υπέβαλαν αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, στο οποίο επέφεραν σχετικές τροποποιήσεις 
επί της ουσίας των προνοιών του, καθώς και νομοτεχνικής φύσεως τροποποιήσεις, το οποίο έτυχε περαιτέρω 
μελέτης από την επιτροπή. 

 Ειδικότερα, στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου περιλήφθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Διασαφήνιση στον ορισμό του όρου «σχολή ναυτικής εκπαίδευσης» ότι οι σχολές ναυτικής εκπαίδευσης 
δεν αποτελούν σχολές ανώτερης εκπαίδευσης αλλά σχολές κατάρτισης, καθώς και προσθήκη ερμηνείας 
του όρου «ανώτερη εκπαίδευση».  

2. Διασαφήνιση ότι το χορηγούμενο από τις σχολές ναυτικής εκπαίδευσης πιστοποιητικό ικανότητας δεν 
αποτελεί ακαδημαϊκό ή/και επαγγελματικό προσόν ανώτερης εκπαίδευσης. 

3. Διασαφήνιση ότι οι υποψήφιοι προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας ανθυποπλοίαρχου, 
πιστοποιητικού ικανότητας τρίτου μηχανικού και πιστοποιητικού ικανότητας ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού 
απαιτείται να είναι απόφοιτοι λυκειακού κύκλου στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.  

4. Επέκταση από τρεις σε έξι μήνες της παρεχόμενης στην αρμόδια αρχή χρονικής περιόδου για σκοπούς 
χορήγησης βεβαίωσης της θαλάσσιας υπηρεσίας που αποκτάται σε αλλοδαπά πλοία. 

5. Αύξηση της χρηματικής ποινής που δυνατόν να επιβληθεί από €8.500 σε €20.000, σε περίπτωση 
καταδίκης προσώπου το οποίο λειτουργεί σχολή ναυτικής εκπαίδευσης χωρίς να τύχει της απαιτούμενης 
αναγνώρισης από την αρμόδια αρχή. 

 Σε μεταγενέστερο στάδιο τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής οι απόψεις επηρεαζόμενου φορέα ο οποίος 
δήλωσε ότι διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων 
ότι η αρμόδια αρχή οφείλει να αναγνωρίζει σχολές ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και πιστοποιητικά ικανοτήτων 
και επάρκειας που χορηγήθηκαν από αυτές, εφόσον οι χώρες στις οποίες οι σχολές αυτές έχουν την έδρα τους 
περιλαμβάνονται στη Λευκή Λίστα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και εφαρμόζουν τις πρόνοιες της 
σύμβασης STCW.  Συναφώς, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του ως προς την εισαγωγή πρόνοιας με την οποία 
καθίσταται ποινικό αδίκημα η λειτουργία σχολής ναυτικής εκπαίδευσης χωρίς την απαραίτητη αναγνώριση από 
την αρμόδια αρχή. 

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου, απασχόλησαν την επιτροπή εκφρασθείσες 
επιφυλάξεις ως προς την  ακολουθούμενη από την αρμόδια αρχή διαδικασία αναφορικά με την αναγνώριση 
σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, η οποία ενδεχομένως να χρήζει αναθεώρησης, ώστε να μην αποκλείει σχολές οι 
οποίες αναγνωρίζονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στη Λευκή 
Λίστα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.  Επίσης, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για την απουσία 
κανονισμών που να ρυθμίζουν την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της υπό τροποποίηση νομοθεσίας.  



2711 

 Στη βάση των πιο πάνω και ύστερα από εισήγηση της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υφυπουργείου 
Ναυτιλίας σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας προχώρησαν στην 
περαιτέρω αναθεώρηση του κειμένου του νομοσχεδίου, στο οποίο συμπεριλήφθηκε μεταβατική πρόνοια, 
σύμφωνα με την οποία δε διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο λειτουργεί σχολή ναυτικής 
εκπαίδευσης χωρίς αυτή να τύχει αναγνώρισης από την αρμόδια αρχή, νοουμένου ότι έχει υποβάλει τη σχετική 
αίτηση αναγνώρισης της ναυτικής σχολής και έγκρισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αυτή προσφέρει 
πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει αναθεωρηθεί 
σύμφωνα με τα πιο πάνω κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Προχωράμε λοιπόν στη συζήτηση. 

 Ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής και επί τροπολογιών; Επί της τροπολογίας ουσιαστικά.  Επιθυμεί 
κάποιος, κάποια να τοποθετηθεί; 

 Ο κ. Ευσταθίου.  Κάποιος άλλος; 

 Ελάτε, κύριε Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Η τροπολογία η οποία έχει κατατεθεί αφορά ουσιαστικά στην εισαγωγή στην Κύπρο, εφαρμογή στην 
Κύπρο της Οδηγίας του Μπόλκενσταϊν του 2006.  Τι λέει η Οδηγία αυτή;  Ότι επιτέλους δεν υπάρχουν κλειστά 
επαγγέλματα στην Κύπρο.  Είμαστε υποχρεωμένοι να απελευθερώσουμε την παροχή υπηρεσιών, τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών.  Απαγόρευση της γραφειοκρατικής πρόκλησης ή δημιουργίας φραγμών και, 
όπως είναι διατυπωμένο το νομοσχέδιο αυτό, με τη συγκεκριμένη απαίτηση της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων ή των ακαδημαϊκών προσόντων του συγκεκριμένου αιτητή ουσιαστικά διατηρούμε 
κλειστό ένα επάγγελμα το οποίο οφείλουμε να ξεκινήσουμε, να ανοίξουμε.   

 Εάν δηλαδή δε δικαιούται το ένα κράτος μέλος, η Κύπρος, να απαγορεύσει τη διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών σ’ αυτό τον τομέα, πόσω μάλλον δε δικαιούται να απαγορεύσει στον ίδιο τον κάτοικο στην Κύπρο, 
τον πολίτη, να ασκήσει τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.  Γι’ αυτό τον λόγο έγινε τροπολογία και βεβαίως 
ένα άλλο ζήτημα του νομοσχεδίου το οποίο θα πρέπει να λεχθεί, επιτέλους να σταματήσουμε αυτή την 
ποινικοποίηση των πάντων.  Ποινικοποιούμε ακόμα και την απόπειρα, την αίτηση παροχής υπηρεσιών σε ένα 
επάγγελμα.  Αυτά είναι κλειστά επαγγέλματα, είναι αυτά τα οποία κατήργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της 
Οδηγίας, έγινε μεγάλο ζήτημα τότε τη δεκαετία 2006-2016.  Επαναφέρουμε ως Κύπρος αυτά τα κλειστά 
επαγγέλματα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, πολύ συνάδελφε. 

 Ζητεί κάποιος άλλος τον λόγο; 

 Όχι. 

 Άρα, θα προχωρήσουμε στην ψήφιση.   

 Κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Αδυνατώ να κατανοήσω τους λόγους βιασύνης του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπως επίσης αδυνατώ να 
κατανοήσω γιατί θέλει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να κρατήσει μονοπωλιακές καταστάσεις.  Θέλω να 
σας δώσω ορισμένα παραδείγματα, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι η πλειοψηφία από εσάς έχετε μια θολή εικόνα 
για το ζήτημα.  Φανταστείτε τα εξής τραγελαφικά που συμβαίνουν και που, άμα ψηφίσετε αυτό τον νόμο και δε 
δεχθείτε την τροπολογία μας, θα γινόμαστε ρεζίλι κάθε μήνα, κάθε βδομάδα, κάθε χρόνο ευρωπαϊκά και διεθνώς.   

 Η Ελλάδα παρέχει τα ίδια πιστοποιητικά, αλλά το κράτος.  Στην Ελλάδα υπάρχουν σχολές που παρέχουν 
αυτή την εκπαίδευση, λειτουργούν αυτές οι σχολές, δε βάζει κανένας πρόστιμο σ’ αυτές τις σχολές, δεν επιβάλλει 
κανένας φυλάκιση στους ιδιοκτήτες ή τους διευθυντές αυτών των σχολών.  Αυτές οι σχολές δίνουν τα ίδια 
διπλώματα, που η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει, αλλά έρχονται στην Κύπρο και η Κυπριακή Δημοκρατία τα 
αναγνωρίζει.  Αναγνωρίζει διπλώματα που δίνονται από κυπριακές σχολές στην Ελλάδα, αλλά περιέργως και 
υπόπτως, όταν οι κυπριακές σχολές έρθουν στην Κύπρο να δραστηριοποιηθούν, το υπουργείο, το υφυπουργείο 
του κ. Δημητριάδη θέλει να τους βάζει φυλάκιση.  Ένα το τραγελαφικό και το γελοίο.  

 Το δεύτερο γελοίο:  Έρχεται από τις Φιλιππίνες μια ομάδα Φιλιππινέζων ναυτικών.  Η Κυπριακή 
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Δημοκρατία αναγνωρίζει τα προσόντα που αναγνωρίζει η χώρα των Φιλιππίνων.  Εάν στις Φιλιππίνες πάει 
Κύπριος να αποκτήσει τα προσόντα και έρθει στην Κύπρο, ο κ. Δημητριάδης θέλει να έχει την εξουσία να μην 
του το αναγνωρίζει.   

 Άλλο παράδειγμα: Έρχεται ο Παναμάς, η Ουκρανία, η Γαλλία, μια σχολή που δίδει διπλώματα εκεί στην 
Κύπρο.  Ο κ. Δημητριάδης είναι υποχρεωμένος για με το καλό για με το ζόρι να υπογράψει, επειδή στη Γαλλία 
λειτουργούσε η σχολή.  Εάν την ίδια σχολή την αντιπροσωπεύουν Κύπριοι στην Κύπρο, ο κ. Δημητριάδης θέλει 
να τους βάζει φυλακή. 

 Ιστοσελίδα Υπουργείου Παιδείας.  Ποιοι παρέχουν αυτή την επαγγελματική κατάρτιση σε αυτό τον 
δύσμοιρο και ατυχή τόπο;  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Fredericκ University και Mediterranean Maritime Academy.  
Δηλαδή τι να ’ναι τούτο;  Πηγαίνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, παίρνουν τυπικά ένα δίπλωμα το οποίο δεν 
αναγνωρίζει κανένας εις την οικουμένη και που, για να τύχει αξιοποίησης του διπλώματος από τον κάτοχό του, 
πρέπει να πάνε εις στην τρίτη εταιρεία που σας διάβασα να αποκτήσουν πρακτική εξάσκηση.  Αυτή η τρίτη 
εταιρεία είναι μοναδική στην Κύπρο.  Έχει το μονοπωλιακό καθεστώς και είναι αυτή η εταιρεία πίσω από το 
νομοσχέδιο που θέλετε να ψηφίσετε απόψε, δηλαδή αυτό που είπε ο κ. Ευσταθίου, που είπε ότι θα έπρεπε να 
ανοίγαμε το επάγγελμα με τη νομοθεσία, εξού και το θράσος των συντακτών του νόμου, δηλαδή θα υποβάλλουμε 
πρόστιμο και μετά φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια.  Και δεν ντρεπόμαστε; 

 Από το 2006 -είμαι από τους παλαιότερους εδώ- έχουμε ρυθμίσει περίπου τετρακόσια επαγγέλματα, 
φαρμακοποιούς, αισθητικούς, κομμωτές, τους πάντες.  Οδηγούς ταξί, ανοίξαμε επαγγέλματα, τους πάντες.  Δεν 
εβάλαμεν πουθενά πρόνοια φυλάκισης για εκείνους που λειτουργούν.  Όχι μόνο αυτό.  Ερχόμασταν πάντοτε 
συγκαταβατικά και λέγαμε το εξής:  Μέχρι σήμερα, όσοι είχαν λειτουργήσει με σχολές, καταστήματα τους 
αναγνωρίζαμε και φτιάχναμε νόμους για το μέλλον.  Εσείς μ’ αυτό το τερατούργημα θα οδηγήσετε την Κύπρο σε 
ανυποληψία διεθνώς!  Και τι λέει η τροπολογία μου;  Ό,τι αναγνωρίζουν οι άλλες χώρες της Ευρώπης να το 
αναγνωρίζει και η Κύπρος.  Αυτό λέει η τροπολογία.  Δε λέει κάτι παραπάνω. Και τι άλλο λέει;  Κατάργηση της 
ποινής της φυλάκισης.  Γιατί βάζει φυλακή δύο χρόνια;  Αρπάσσουμεν τον κ. Κουλία που έχει τη σχολή, 
αντινάσσω του μια φυλακή δκυο χρόνια, πήσσει ο νους του, κλείει η σχολή και εγώ που είμαι η Marine 
Mediterranean Academy είμαι ο παντοκράτορας!   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη. 

 Αντί να σπάσουμε το μονοπώλιο, πάμε να το εδραιώσουμε!   

 Επιπρόσθετα, μεγάλες δυνάμεις της ναυσιπλοΐας, όπως ο Παναμάς, η Νορβηγία, η Ελλάδα, δε συγχύζουν 
την άδεια λειτουργίας μιας σχολής από την αναγνώριση των διπλωμάτων της.  Εδώ το νομοσχέδιο τι λέει;  Σε 
όποια σχολή αναγνωρίζω να υπάρχει ως σχολή αναγνωρίζω και τα διπλώματά της.  Αυτό είναι το έγκλημα!  
Δηλαδή τα φροντιστήρια που έχουν άδεια -αυτό μας λέει- είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να αναγνωρίζει τα 
διπλώματα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε, παρακαλώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, τελειώνω με το τελευταίο μου επιχείρημα. 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ησυχία! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Τελειώνω με το τελευταίο μου επιχείρημα. 

 Όταν επήγα στην επιτροπή και επρότεινα το εξής, μόνο που δε με έδειραν!  Τι επρότεινα;  Επρότεινα να 
ανοίξουν όσες σχολές θέλουν.  Να έρθουν από τα πέρατα του κόσμου να ανοίξουν σχολές, να εκπαιδεύουν 
ναυτικούς και η Κυπριακή Δημοκρατία μια φορά τον χρόνο να διενεργεί εξετάσεις και όσοι τις περάσουν να 
λαμβάνουν δίπλωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η αρμόδια επιτροπή απέρριψε αυτή τη θλιβερή εισήγηση.  
Γιατί;  Διότι έπρεπε η εταιρεία αυτή να συνεχίσει να έχει το μονοπώλιο!  Ξέρετε πόσο τζίρο κάμνει;  €3 εκατομ. 
τον χρόνο!  Οι άλλες;  Οι άλλες έκλεισαν και θα κλείσουν κι άλλες! 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Κύριε Κουλία, θέλετε τον λόγο; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ναι, ζητώ τον.  Θα είμαι σύντομος και περιεκτικός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, ναι, ελάτε. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε,  

 Έτυχε να ενημερωθώ και είμαι ένας εκ των συνεισηγητών της προτάσεως νόμου.  Αν δεν περάσει η 
πρόταση νόμου, στην ουσία η τροπολογία αυτή διασώζει το κύρος της Βουλής.  Ξέρετε, εν υπάρχει ο χρόνος 
τώρα να εξηγηθούν όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά όσα ανέφεραν οι δύο συνάδελφοι συνεισηγητές, ο Κώστας 
ο Ευσταθίου και ο Ανδρέας ο Θεμιστοκλέους, είναι ολόσωστα.  Και επαναλαμβάνω ότι, αν η Βουλή παρ’ ελπίδα 
δεν περάσει την τροπολογία, θα έχει μεγάλο πρόβλημα στην πορεία και δε θα διασωθεί το κύρος του σώματος, 
εάν δε λάβουμε σοβαρά υπόψη την τροπολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Κουλία. 

 Κύριε Λεωνίδου. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Με όλο τον σεβασμό πραγματικά προς τους συναδέλφους που εργάστηκαν αντικειμενικά και εξέτασαν 
αυτό το νομοσχέδιο, μελετώντας και την έκθεση και το ίδιο το νομοσχέδιο, προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν 
νεφελώδη στοιχεία, τα οποία προκαλούν μείζον ζήτημα.  Και αυτό που κατά την άποψή μου είναι το κυρίαρχο 
είναι ότι το δημόσιο, το κράτος, που ασκεί δημόσια εξουσία, την εκχωρεί άμεσα ή έμμεσα σε έναν ιδιώτη.  Κι αυτή 
η εξουσία, αντί να είναι το κυρίαρχο στοιχείο, να είναι δημόσια, με αυτό τον τρόπο, μέσα από το νομοσχέδιο 
εκχωρούνται δικαιώματα σε ιδιώτες.  

 Σε καμία δημοκρατική χώρα δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το φαινόμενο και να δίνεται σε έναν ιδιώτη.  Εδώ 
η δημόσια εξουσία θα πρέπει να παραμένει στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, το οποίο πρώτο είναι το 
κράτος.  Εάν το κράτος δεν μπορεί να ασκήσει αυτή την εξουσία, να τη δώσει σε άλλη αρμόδια κρατική αρχή.  
Δεν μπορεί ένας ιδιώτης να ρυθμίζει σχέσεις ανταγωνιστικές μεταξύ ομοειδών καταστάσεων.   

 Επομένως, οι ισχυρισμοί που εκφράζονται από τους συναδέλφους εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχουν 
βάση και γι’ αυτό είχα εισηγηθεί την αναβολή του θέματος, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και το κύρος της 
Βουλής, με όλο τον σεβασμό προς τους συναδέλφους.  Και αν είναι επείγον να προχωρήσει, τουλάχιστον -κάνω 
έκκληση προς τους συναδέλφους- η τροπολογία των συναδέλφων να ψηφιστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Γεωργιάδη. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. 

 Οφείλω να πω ότι, ακούγοντας τη συζήτηση, θεωρώ ότι έπρεπε να την αναβάλουμε την ψηφοφορία.  Εκ 
των υστέρων δηλαδή, ακούγοντας αυτή τη συζήτηση, θεωρώ ότι ίσως δε θα έπρεπε να επιμένουμε εις την 
ψήφιση σήμερα, παρ’ όλο που υπάρχει ένα καλό επιχείρημα, ότι υπάρχει ακαδημαϊκή χρονιά και, αν δεν το 
ψηφίσουμε, θα δυσκολέψουμε την ακαδημαϊκή χρονιά.   

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 €3 εκατομ. έν’ πολλά! 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Θα δυσκολευτούμε -απευθύνομαι στους συναδέλφους που κατέθεσαν τούτη την τροπολογία- θα 
δυσκολευτούμε να την ψηφίσουμε... 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 
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 Ολόκληρη. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 ...ολόκληρη.  Θα μπορούσαμε να την ψηφίσουμε και, κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστούμε και τη δική σας 
βοήθεια, αν μπορείτε να δεχτείτε κάποια διαφοροποίηση, τουλάχιστον για να περάσει κάτι σήμερα. 

(Μη ευκρινή σχόλια από την Πρόεδρο της Βουλής) 

 Ε, περιμένετε να με ακούσετε, επειδή εννά πρέπει να τοποθετηθείτε, επειδή εννά σας ζητήσουμε, κυρία 
Πρόεδρε, να αλλάξετε κάπως την τροπολογία.   

 Αν η αναγνώριση εκ μέρους της Δημοκρατίας περιοριζόταν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δε 
θα είχαμε πρόβλημα να ψηφίσουμε την τροπολογία.   

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Ακριβώς!  Έτσι! 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Εκείνο που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δεχτούμε τζιαι, αν υπάρχει επιμονή, θα καταψηφίσουμε στο 
σύνολο την τροπολογία, είναι για τον κατάλογο όλων των άλλων κρατών της υφηλίου.  Με αυτή την τροποποίηση 
σήμερα και με δικαίωμα ασφαλώς εις τη Βουλή και στην επιτροπή και στον κάθε συνάδελφο να έρτει να προτείνει 
οποιαδήποτε διαφοροποίηση μετά την ψήφιση, μπορούμε να προχωρήσουμε. 

ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ: 

 Σωστό, έτσι. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κυρία Χαραλαμπίδου. 

 Τον πρόεδρο τον αφήνω συνήθως τελευταίο, για να μπορέσει να τοποθετηθεί επί όλων των θεμάτων.  
Θέλετε τώρα; 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Εντάξει, μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Συνήθως θεωρείται προνομιακό το «τελευταίος». 

 Ναι, ελάτε. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Βάσει αρχής λοιπόν, υπάρχουν διαδικασίες σοβαρές για αναγνώριση πτυχίων.  Και τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τους νόμους και τους κανόνες αναγνώρισης πτυχίων. 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: 

 Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 Σίγουρα δεν μπορούμε να θεσπίσουμε εκ νέου κανόνες για τρίτες χώρες και ειδικά όταν τα πτυχία αυτά 
δεν αναγνωρίζονται στες ίδιες τες τρίτες χώρες!  Άρα, βαδίζουμε πολύ επικίνδυνα, αν αρχίσουμε να ανοίγουμε 
το πλαίσιο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Υπάρχουν σοβαροί νόμοι, διαδικασίες για αναγνώριση πτυχίων.  
Αλλιώς, ανοίγουμε επικίνδυνα τον ασκό του Αιόλου! 

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 



2715 

 Ναι, κύριε Μουσιούττα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

  Επειδή ακούστηκαν πράγματα που δεν ισχύουν -και δεν μπαίνω στην ουσία του τι ανέφερε ο κ. 
Θεμιστοκλέους, αλλά μπαίνω στη συμπεριφορά συναδέλφων για το τι έγινε και τι δεν έγινε στην επιτροπή- 
συζητήσαμε πέντε φορές το θέμα. 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Έν’ ’πού το ’19. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Εν ηξέρω το ’19 τι ήταν, εγώ ξέρω ότι το συζητήσαμε πέντε φορές! 

 Όποιος μας εζητούσεν -μπορεί και κατά παράβαση- τον εκαλούσαμεν να έρτει να τον ακούσουμε, διότι έν’ 
θέμα το οποίο έν’ τεχνικό τζιαι ούτε εγώ ούτε οι πλείστοι ’πού μας γνωρίζουμε τόσο τεχνικά το θέμα.  Παρόντες 
ήταν και η Νομική Υπηρεσία, ήταν και το υφυπουργείο.  Τα ερωτήματα ετέθησαν, εδόθησαν απαντήσεις.  Μπορεί 
να ικανοποιούν, μπορεί να μην ικανοποιούν.  Μπορεί να έν’ αληθή, μπορεί να έν’ αληθοφανή, μπορεί να έν’ 
ψεύτικα, όμως εδόθηκε σε όλους ο χρόνος να ρωτήσουν και να παρθούν απαντήσεις.    

 Τούτα ούλλα που συζητούμε δαμαί, ε, λυπούμαι, οι συνάδελφοι της επιτροπής έπρεπε είτε να συζητήσουν 
με τους συνάδελφούς τους στες ομάδες τους είτε να θέσουν τις απορίες τους εκεί, για να πάρουμε απαντήσεις!  
Διότι τωρά λέω εγώ κάτι, έντζιε μπορείτε να το τσιακκάρετε αν είναι αλήθκεια, λέει κάτι ο Αντρέας, έντζιε μπορώ 
να το τσιακκάρω αν έν’ αλήθκεια.  Ετεθήκαν... 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Έπρεπε να αναβληθεί. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Ένα λεπτό.  Και στο θέμα εκεί πάλε ετεθήκαν τζιαι πάλι εδοθήκαν απαντήσεις.  Και δεν ήρτεν κανένας 
επίσημα εκεί να αμφισβητήσει τζιείνα που ελεχθήκαν, σωστά ή λανθασμένα!  Ό,τι ερώτημα έρχετουν στην 
επιτροπή σε παράπονο, αμέσως το διοχετεύαμε διά της επίσημης οδού στα καθ’ ύλην αρμόδια πρόσωπα, για 
να δοθούν γραπτές απαντήσεις!  Και οι απαντήσεις εδιοχετεύονταν σ’ αυτούς που είχαν ρωτήσει.  Έντζιεν να 
κάμουμεν τον διαιτητή σε μια επιτροπή, αν υπάρχει διαφορά!  Εθέσαμεν τα γεγονότα ως είχαν και η επιτροπή 
στην πλειοψηφία της αποφάσισε το άλφα ή το βήτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κατανοητό. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Και σήμερα, που τέθηκε θέμα αναβολής, εμείς σκοπίμως, ως πρόεδρος της επιτροπής τζιαι εζήτησα το 
ίδιο να κάμουν τζιαι οι συνάδελφοι της παράταξης, ετηρήσαμεν αποχή για την αναβολή.  Κανένας όμως, πλην 
του κ. Θεμιστοκλέους και του κ. Κουλία -που δεν είναι μέλη της επιτροπής, όμως εδικαιούνταν οι άνθρωποι να 
παραστούν και παρέστησαν στη συνεδρία- δεν έθεσε κανένας ποτέ θέμα αναβολής!  Σήμερα τίθεται θέμα 
αναβολής! 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ κι εγώ. 

 Έληξε η συζήτηση.  Νομίζω είμαστε έτοιμοι να τοποθετηθούμε. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Τι να πείτε, κύριε Κουλία; 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ένα θέμα επί διαδικασίας. 

 Εν μπορώ να ακούω συνάδελφο να λέει ότι το συζητήσαμε στην επιτροπή και το εξαντλήσαμε!  Εν τοιαύτη 
περιπτώσει, οι νομοθεσίες έπρεπε να ψηφίζονται στις επιτροπές!  Οι νομοθεσίες ψηφίζονται ενώπιον της 
ολομέλειας, έν’ τόσο απλό! 
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(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Μαρίνο Μουσιούττα) 

 Κύριε Μουσιούττα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Δεν αναφέρθηκε στην ουσία, κύριε Κουλία. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Με συγχωρείτε, άκουσα μετά προσοχής. 

 Περίπου είπες ότι...  Αυτό κατάλαβα τουλάχιστον τζιαι νομίζω έν’ καλά και τα νομικά μου και ο νους μου. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Ε, νομικός εν είμαι, συνάδελφε! 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ε, εντάξει, άκου τους νομικούς καλό! 

 Στες επιτροπές γίνονται συζητήσεις, όπως γίνονται οι συζητήσεις με τις δυσκολίες που έχουμε και ούτω 
καθεξής.  Είμαστε σε πολλές και διάφορες επιτροπές.  Πλην όμως, τα νομοσχέδια έρχονται ενώπιον της 
ολομέλειας, για να εξαντληθούν και να καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι που θα ψηλώσουν το χέρι τι ψηφίζουν!  
Άρα, δε σημαίνει ότι στην επιτροπή έγινε η τέλεια δουλειά και εδώ δεν καταλαβαίνουμε.  Καταλαβαίνουμε και 
πολύ καλά μάλιστα!  

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Επί προσωπικού. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Σε καμία περίπτωση δεν είπα αυτό το πράγμα ούτε θεωρώ ότι ποτέ είχα ή έχω το αλάνθαστο!  Εγώ είπα 
ότι η επιτροπή εξάντλησε τη συζήτηση του θέματος και ήρθε στην ολομέλεια το θέμα.  Και η ολομέλεια έχει το 
δικαίωμα να αποφασίσει ό,τι θέλει!  Είπα ότι στην επιτροπή, πέραν του κ. Κουλία και του κ. Θεμιστοκλέους, που 
δεν είναι μέλη, πλην όμως δικαιούνταν και παρευρέθηκαν και στη συζήτηση του θέματος αρκετές φορές... 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Ε, είπες το πέντε φορές!  Δηλαδή είμαστε δεύτερης κατηγορίας;  Εν εκατάλαβα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα, δεν το εννοεί... 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Όχι, κύριε Κουλία! 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Εξαντλήθηκε το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Έληξε το θέμα, παρακαλώ!   

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, έληξε το θέμα! 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Παρακαλώ, έληξε!  Έχετε δίκαιο, έληξε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ: 

 Αντίθετα, ήταν χαρά μου που ήσασταν παρών, κύριε Κουλία! 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ: 

 Α, μπράβο!  Τωρά είσαι σωστός κύριος! 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στην ψήφιση.  Έληξε η συζήτηση. 

 Κύριε Ευσταθίου. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Να τοποθετηθούμε ουσιαστικά πάνω στην υποτροπολογία, αν επιτρέπετε, του κ. Γεωργιάδη. 

 Και προλαβαίνω και τον κ. Θεμιστοκλέους. 

 Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα, χαίρομαι για την υποτροπολογία.  Και ακριβώς, επειδή κυρίως η θέση 
των εισηγητών των τροπολογιών ήταν ακριβώς η Οδηγία περί απελευθέρωσης των υπηρεσιών εντός του 
ευρωπαϊκού χώρου, ναι, αποδεχόμαστε, σ’ αυτό το στάδιο τουλάχιστον, να διασωθεί ό,τι διασώζεται με την 
υποτροπολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, μα πώς θέλετε ακριβώς να διαφοροποιηθεί;  Γιατί αντιλαμβάνεστε, έτσι σύντομα οι υπηρεσίες τζιαι, 
επειδή προηγουμένως προηγήθηκε σε ένα άλλο θέμα... 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Να τελειώσετε τα άλλα, ώσπου να γίνει τούτο. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Κύριε ελέησον!  Μπορώ να μιλήσω επί της διαδικασίας; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ποιας διαδικασίας;  Ναι, αλλά με διακόπτετε την ώρα που μιλώ!  Ένα λεπτό να ολοκληρώσω και να σας 
δώσω τον λόγο. 

 Επειδή προηγουμένως είχαμε μια άλλη για κατάθεση, αίτημα από τον κ. Τορναρίτη για κατάθεση 
προφορικής τροπολογίας και δεν το επέτρεψα, ήταν μεσούσης μιας συζήτησης, τώρα όμως, επειδή υπάρχει 
τροπολογία, ουσιαστικά είναι υποτροπολογία, δε θα φέρω ένσταση.  Όμως πρέπει να μας επεξηγήσετε ακριβώς 
και προσωπικά, για να ξέρουμε, να καταγραφεί και στα πρακτικά και να διορθωθεί από τις υπηρεσίες το κείμενο. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Επαναλαμβάνω:  Η όποια αναφορά σε χώρα, οποιαδήποτε χώρα περιλαμβάνεται στη Λευκή Λίστα του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, να διαγραφεί και να περιοριστεί η αναγνώριση από την αρμόδια αρχή 
σχολών ναυτικής εκπαίδευσης οι οποίες αναγνωρίζονται μόνο από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Ας καταγραφεί λοιπόν στα πρακτικά όπως το έχει πει ο κ. Γεωργιάδης. 

 Ναι, κύριε Παπαδούρη. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Επί της διαδικασίας θέλω να ρωτήσω κάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ένα λεπτό, ξέχασα τον κ. Τορναρίτη. 

 Ναι, κύριε Τορναρίτη. 

ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: 

 Με κάλυψε πλήρως ο κ. Γεωργιάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Επί της διαδικασίας με έχει καλύψει ο κ. Γεωργιάδης και εμένα, απλά ήθελα να το αντιληφθώ.  Θα πάμε 
στο κάθε σκέλος της τροπολογίας ξεχωριστά ή θα πάμε με την υποτροπολογία και να ψηφίσουμε στο σύνολο 
των τροπολογιών;  Τούτο δεν το κατάλαβα.  Μπορεί να μου εξηγηθεί;  Ή θα πάμε ένα ένα; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κοιτάξετε, αν τύχει έγκρισης από τους εισηγητές, μπορεί να γίνει διόρθωση της τροπολογίας.  Αν 
επιμένουν στην τροπολογία τους οι εισηγητές, θα μπει υποτροπολογία.   

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Να ρωτήσω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ρωτήσετε. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Θεωρείται με την τροπολογία ότι, εάν μια σχολή από χώρα της Ασίας... 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Περίμενε...  Όπως το είπε ο κ. Γεωργιάδης, νομίζω ότι αναγνωρίζεται. 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΦΑΚΟΝΤΗΣ: 

 Αναγνωρίζεται στη Γαλλία, ας πούμε… 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Είπατε «σχολή που αναγνωρίζεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έτσι το είπατε.  Εάν μια σχολή 
της Ασίας αναγνωρίζεται στη Γαλλία ή στην Ισπανία... 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Είναι αδειοδοτημένη. 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Είναι αδειοδοτημένη...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, κύριε Θεοπέμπτου. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΝΙΚΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ: 

 Πώς εν γίνεται;  Αφού είναι αδειοδοτημένη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ησυχία! 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 

 Θέλω να πω δυο πράματα, για να βοηθήσω, γιατί έσιει ορισμένα για τα οποία έν’ πολλά σημαντικό να 
κατέχετε τη σωστή πληροφόρηση. 

 Πρώτον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση -προσέξετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση- ψηφίστηκε νόμος με την ένταξή 
μας τζιαι έχουμε τη λεγόμενη αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και είναι υπεύθυνο για τούτο, 
για την εφαρμογή του, το Υπουργείο Εργασίας.   

 Δεύτερο πράγμα που είναι πολλά σοβαρό τζιαι πρέπει να το έχετε υπόψη, τα ναυτιλιακά τα θέματα 
ρυθμίζονται ’πού τον International Maritime Organization και είναι αυτό που ακολουθεί και η ίδια η Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Στην προκειμένη περίπτωση εγώ δεν ξέρω τι θα συμβεί, αν το περιορίσετε μόνο έτσι ή μόνο άλλως 
πως, γιατί, επαναλαμβάνω, έν’ ο ΙΜΟ που καθορίζει το τι γίνεται με τα πλοία τζιαι έν’ τούτο που ακολουθεί η ίδια 
η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Απλώς, θέλω να σας εξηγήσω ότι έννεν τόσο απλό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Να σας αφήσω τελευταίο, κύριε Θεμιστοκλέους, ή θέλετε τώρα; 

 Ελάτε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 
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 Κυρία Πρόεδρε, 

 Πρώτον, να πω ότι η ίδια η έκθεση μιλά αφ’ εαυτής.  Λέει η έκθεση:  «Η εκπρόσωπος του φορέα του ΥΠΑΕ 
διευκρίνισε τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς ότι οι σχολές ναυτικής εκπαίδευσης δεν αποτελούν σχολές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»  Αυτό, για να αντικρούσω το επιχείρημα της κ. Χαραλαμπίδου.  Άρα, δεν είναι σχολή 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Δε θα πάει στο πρώην ΚΥΣΑΤΣ, να αναγνωριστούν τίτλοι.  Άρα, δεν τίθεται θέμα 
έναρξης, κύριε Ορφανίδη…  Άρα, δεν τίθεται θέμα έναρξης καμίας σχολικής χρονιάς.  Και να μην ψηφιστεί απόψε 
ο νόμος, ό,τι γινόταν πριν από πέντε μήνες, πριν από έναν χρόνο, πριν από δύο χρόνια θα συνεχίσει να γίνεται 
και στο μέλλον. 

 Το δεύτερο, χαίρομαι για την παρέμβαση του συνάδελφου, του κ. Θεοπέμπτου.  Για παράδειγμα, κυρία 
Πρόεδρε, δεν μπορεί η Γαλλία να αναγνωρίζει μία σχολή από άλλη χώρα και να έρθει η Κύπρος να πει «εγώ δεν 
αναγνωρίζω αυτή τη σχολή, τα διπλώματα», δε γίνεται!  Γιατί δε γίνεται;  Διότι ακολουθείται -επιπρόσθετα από 
αυτό που είπε ο κ. Θεοπέμπτου- η πάγια πρακτική ότι όσα επαγγελματικά προσόντα αναγνωρίζει μία ευρωπαϊκή 
χώρα...  Τότε η αμοιβαία αναγνώριση που επικαλείται ο κ. Θεοπέμπτου οδηγεί στην αναγνώριση από όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες.   

 Τρίτο επιχείρημα, οι μεγάλες δυνάμεις της παγκόσμιας ναυτιλίας είναι ο Παναμάς, είναι η Νορβηγία, η 
Γερμανία, η Ελλάδα, είναι το Χονγκ Κονγκ, είναι η Ιαπωνία, που εργάζονται χιλιάδες άνθρωποι.  Χιλιάδες!  Είναι 
χιλιάδες οι Φιλιππινέζοι που εργάζονται στην ελληνική ναυσιπλοΐα και στην κυπριακή.  Άρα, εγώ εν έχω 
πρόβλημα να δεχτώ την εισήγηση του κ. Γεωργιάδη.  Κανένα πρόβλημα!  Απλά, δε θα λύσει το πρόβλημα σε 
βάθος χρόνου.  Αν είναι να περάσει, ας περάσει.  Αλλά, που θα παρουσιαστούν, όπως είπε πολύ καλά ο κ. 
Θεοπέμπτου, άλλα προβλήματα στο μέλλον…  Μπορείτε επίσης να περάσετε το νομοσχέδιο χωρίς την 
τροπολογία.  Είναι δικαίωμά σας.  Αλλά εδώ θα είμαστε… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Κύριε Ευθύμιε Δίπλαρε, ξέρετε…  Ωραία, να περάσει, φίλε μου καλέ.  Αποσύρω την τροπολογία, να 
περάσετε αυτό που θέλετε, αλλά από τον Σεπτέμβρη να θυμάστε τι θα συμβεί.  Ωραία; 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Άρα, αποσύρει τις τροπολογίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, από τη στιγμή που ο κ. Θεμιστοκλέους αποφάσισε ότι αποσύρει... 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους) 

 Α!  Αποσύρεστε εσείς. 

 Λοιπόν, θεωρώ ότι έληξε η συζήτηση και θα προχωρήσουμε στην ψήφιση. 

 Κύριε Ορφανίδη, σας ξέχασα.  Σύντομα, σας παρακαλώ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ: 

 Θα συνεχίσω από εκεί που έμεινε ο κ. Θεοπέμπτου.  Σωστά ο κ. Θεοπέμπτου αναφέρθηκε στην ΙΜΟ.   

 Ακούστε με, κύριε Θεοπέμπτου. 

 Η Κύπρος είναι υπόχρεη να ακολουθεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην EMSA, που δεν 
αναγνωρίζει όλες τις χώρες της Λίστας του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, της ΙΜΟ, που επικαλέστηκε ο κ. 
Θεοπέμπτου.  Αυτά θα τα εδήλωνα και μετά από εκείνο που ανέφερε στην προσπάθειά του να βοηθήσει ο κ. 
Γεωργιάδης.  Όμως άφηνε άλλα κενά η τυχόν αλλαγή η οποία, αν εγίνετουν βάσει της υποτροπολογίας...  Η 
υποτροπολογία θα έθετε τον κίνδυνο για οποιοδήποτε ναυτικό ανά τον κόσμο, που ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
σε κάποια ακαδημία οποιασδήποτε χώρας που είναι στη λίστα, να αιτηθεί…  Και η Κύπρος είναι υπόχρεη να 
αποδεχτεί την έκδοση κυπριακών πιστοποιητικών καταλληλότητας των ναυτικών.  Αυτοί οι ναυτικοί θα είναι 
εκπρόσωποι της κυπριακής ναυτιλίας παγκόσμια.  Δε θέλω να αναφερθώ...  Θα αναφερθώ μόνο σε συνέχεια 
εκείνου του πολύ σημαντικού που ανέφερε ο κ. Θεοπέμπτου, που έχει όμως ουρά.  Μια χώρα που είναι στην 
προαναφερόμενη λίστα… δε σημαίνει ότι το επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών της είναι ισοδύναμο με το 
επίπεδο μιας άλλης χώρας.  Γι’ αυτό τον λόγο αυτό το οποίο εισηγούνταν ο κ. Γεωργιάδης ήταν να μας 
δημιουργήσει περαιτέρω κινδύνους, γιατί θα ήταν... 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Σταύρο Παπαδούρη) 

 Δε σας διέκοψα, ακούστε με κι εμένα. 

 Θα δημιουργούσε περαιτέρω προβλήματα, διότι μπορεί μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει 
εγγράψει μία σχολή, αλλά η έδρα της να ήταν -όπως ανέφερε και ο κ. Κέττηρος- μία χώρα όπως η Ταϊλάνδη, η 
Ουγκάντα.  Αυτό θα δημιουργούσε περαιτέρω προβλήματα...   
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 Και να πω ότι όλα αυτά έχουν συζητηθεί στην επιτροπή -και σωστά τα ανέφερε ο πρόεδρος- πολλές φορές 
και παρουσία της Γενικής Εισαγγελίας.  Εάν υπήρχε οτιδήποτε άλλο το οποίο ήταν λάθος, εσείς νομίζετε ότι η 
Γενική Εισαγγελία, κύριε Γεωργιάδη, έθθα μας εσταμάταν;  Δε μας άναψε το κόκκινο λαμπάκι σε κανένα σημείο!  
Και, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο το ότι εννά χαθεί η χρονιά.  Εγώ το θεωρώ δευτερεύον αυτό.  Είναι η 
προστασία της κυπριακής σημαίας!  Εάν δεν το αντιληφθούμε τζιαι εννά μπούμε σε κινδύνους, ε, άλλο πράμα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Έληξε, θεωρώ, η συζήτηση. 

 Επιμένει κάποιος άλλος να έχει τον λόγο; 

 Όχι! 

 Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στην ψήφιση των τροπολογιών. 

 Κύριε Γεωργιάδη, θα... 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Όχι! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι! 

 Άρα, προχωράμε στην τροπολογία;   

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Σταύρο Παπαδούρη) 

 Ε, όχι!  Έχει λήξει η συζήτηση. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Εζήτησά το εδώ και πέντε λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ελάτε. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Απλά το τι θέλω να πω είναι ότι είναι κατανοητά όσα αναφερθήκαν.  Είπε κάτι όμως ο φίλτατος ο Πανίκος 
Λεωνίδου στην αρχή.  Παραμένει ένα θέμα το οποίο, παράκλησή μου, πρέπει να το δούμε σε κάποια φάση.  
Δηλαδή εννά έρτουμε στο σημείο...  Ας ψηφιστεί τωρά, αντιλαμβάνομαι... 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: 

 Εννά το δούμε μετά. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Να το δούμε, αλλά το έχει θέσει ο Πανίκος και πέρασε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ποιο θέμα; 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Η ιδιωτική εταιρεία εννά αδειοδοτεί;  Έν’ παράδοξο τούτο το πράμα!  Μια ιδιωτική εταιρεία...  Και απορώ, 
επειδή ακούω...  Ξέρω, ήμουν παρών, ήταν η Νομική Υπηρεσία κτλ...  Δεν ετέθηκεν τούτο το θέμα στη Νομική 
Υπηρεσία.   

 Πρόεδρε, διόρθωσέ με, αν έχω λάθος.  Εν εθέσαμεν τούτο το θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αφού αναφέρεται σε αρμόδια αρχή, αν δεν κάμνω λάθος, το υφυπουργείο... 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Στη Νομική Υπηρεσία νομίζω δεν ετέθηκεν.  Τζιαι δεν ακούεται σωστό μία ιδιωτική εταιρεία να αδειοδοτεί.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Τέλος πάντων! 

 Πάμε στην ψήφιση... 

 Θέλετε τον λόγο; 

 Είπα ότι έληξε η συζήτηση, ετέθηκαν όλες οι προσεγγίσεις.  Να ψηφίσει το σώμα, να τελειώνουμε. 

 Η τροπολογία χωρίς τον κ. Θεμιστοκλέους τίθεται τώρα προς ψήφιση.  Είναι τέσσερις… 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Μένει, αυτό λέω, με τους υπόλοιπους εισηγητές. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε, η τροπολογία έχει τρία αναπόσπαστα μέρη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αυτό είπα, κύριε Θεμιστοκλέους. 

 Μένουν οι εισηγητές.  Θα τεθεί προς ψήφιση η τροπολογία... 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Όχι, κυρία Πρόεδρε, το κείμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 ...και το κείμενο...  Αφήστε με να ολοκληρώσω, το ίδιο λέμε.   

 Λοιπόν, έχει τέσσερα, θα πάμε να ψηφίσουμε. 

Προτεινόμενες τροπολογίες των κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, 
και Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, για το νομοσχέδιο «Ο περί 

Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

1. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 2 του πιο πάνω νομοσχεδίου, με το οποίο τροποποιείται 
το άρθρο 2 του βασικού νόμου, ώστε να προστεθεί στον προτεινόμενο ορισμό του όρου «σχολή ναυτικής 
εκπαίδευσης», αμέσως μετά τη φράση «από την Αρμόδια Αρχή» (τρίτη γραμμή), η φράση «ή από οποιοδήποτε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οποιαδήποτε χώρα η οποία περιλαμβάνεται στη Λευκή Λίστα 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η αυτόματη αναγνώριση από την αρμόδια αρχή σχολών 
ναυτικής εκπαίδευσης οι οποίες αναγνωρίζονται από οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή οποιαδήποτε χώρα περιλαμβάνεται στη Λευκή Λίστα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

 Τις υπόλοιπες θα τις θέσω στη συνέχεια. 

 Ελάτε. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Της τροπολογίας, ναι, όπως ήταν κατατεθειμένη.  Δεν έχει διαφοροποιηθεί.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους εναντίον, οκτώ ψήφους υπέρ και μία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωράμε τώρα στη δεύτερη τροπολογία. 

2. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 18 του νομοσχεδίου, με το οποίο αντικαθίσταται το εδάφιο (3) 
του άρθρου 50 του βασικού νόμου, ώστε να αντικατασταθούν στην προτεινόμενη παράγραφο (α) του εδαφίου (3) οι 
λέξεις «τις αναγνωρισμένες σχολές» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς». 

Σημειώσεις: 

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται όπως οι ερμηνευτικές οδηγίες που εκδίδονται από την αρμόδια 
αρχή να κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και όχι μόνο στις αναγνωρισμένες σχολές, 
για σκοπούς διασφάλισης της αρχής της διαφάνειας και της πληροφόρησης. 

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους εναντίον, οκτώ ψήφους υπέρ και μία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωράμε στην τρίτη τροπολογία. 

3. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 18 του νομοσχεδίου, με το οποίο αντικαθίσταται το εδάφιο 
(3) του άρθρου 50 του βασικού νόμου, ώστε να προστεθεί σε αυτό πρόνοια για αντικατάσταση του εδαφίου (4) του 
άρθρου 50 του βασικού νόμου με το ακόλουθο εδάφιο: 

 «(4) (α) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκδίδει πιστοποιητικό στις αναγνωρισμένες σχολές ναυτικής 
εκπαίδευσης εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πλήρως 
συμπληρωμένης αίτησης της σχολής, αφού καταβληθούν τα καθορισμένα τέλη για την έκδοση 
αυτού, και την ενημερώνει γραπτώς για την απόφασή της: 

    Νοείται ότι η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη και 
εναλλακτικά δύναται να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα 
εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

  (β) (i) Η σχολή υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού 
να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή σχετική αίτηση για ανανέωση αυτού·   

   (ii) Η Αρμόδια Αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της πιο πάνω αίτησης 
προβαίνει σε ανανέωση του πιστοποιητικού.». 

Σημειώσεις:  

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η εισαγωγή πρόνοιας για καθορισμό του μέγιστου χρονικού 
διαστήματος εξέτασης της αίτησης για αναγνώριση της σχολής ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και για την 
υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να ενημερώσει γραπτώς τη σχολή αναφορικά με την απόφασή της.  Επίσης, 
σκοπείται η εισαγωγή πρόνοιας για καθορισμό μέγιστου χρονικού διαστήματος ανανέωσης του πιστοποιητικού 
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αναγνώρισης ναυτικής σχολής, σε περίπτωση λήξης αυτού.   

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους εναντίον, οκτώ ψήφους υπέρ και μία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Προχωράμε στην τέταρτη τροπολογία.  

4. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 19 του νομοσχεδίου, ώστε να αντικατασταθεί το νέο άρθρο 
54Β, το οποίο προστίθεται στον βασικό νόμο, με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Ποινικό   
αδίκημα. 

54Β. Πρόσωπο το οποίο λειτουργεί σχολή ναυτικής εκπαίδευσης άνευ αναγνώρισης από 
την Αρμόδια Αρχή ή από οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από 
οποιαδήποτε χώρα περιλαμβάνεται στη Λευκή Λίστα του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 50, είναι ένοχο 
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή τριών 
χιλιάδων ευρώ (€3.000), σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης του, σε πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€5.000) και, σε περίπτωση πέραν των δύο καταδικών, υπόκειται σε χρηματική ποινή άνω 
των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000).». 

Σημειώσεις:  

α. Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η διαγραφή της πρόνοιας για επιβολή ποινής φυλάκισης σε 
οποιονδήποτε λειτουργεί σχολή ναυτικής εκπαίδευσης χωρίς την απαιτούμενη δυνάμει του υφιστάμενου 
νόμου αναγνώριση. Επίσης, προβλέπονται χρηματικές ποινές, το ύψος των οποίων αυξάνεται ανάλογα 
με τον αριθμό των καταδικών.  

β. Να γίνουν οι συνακόλουθες νομοτεχνικές διορθώσεις. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα ψήφους εναντίον, οκτώ ψήφους υπέρ και μία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 
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 Πάμε τώρα στο νομοσχέδιο. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση όρων.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7. 

 Τροποποίηση του άρθρου 17Α του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

 Τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου.  Άρθρο 9. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 22.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 23 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 34 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 35 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του άρθρου 39 του βασικού νόμου.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του άρθρου 46 του βασικού νόμου.  Άρθρο 16. 

 Τροποποίηση του άρθρου 47 του βασικού νόμου.  Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση του άρθρου 48 του βασικού νόμου.  Άρθρο 18. 

 Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού νόμου.  Άρθρο 19. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 54Β.  Άρθρο 20. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 58.  Άρθρο 21. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μα γιατί συζητάτε μεταξύ σας με αυτό τον τρόπο; 

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των άρθρων 1 έως 21; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Κάποιοι δεν ψηφίζουν, γι’ αυτό. 
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 Με τριάντα ψήφους υπέρ, οκτώ εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 έως 21 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών 
και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα ψήφους υπέρ, οκτώ εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 26 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων 
Πολιτικής Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ίδρυσης Εθνικής Επιτροπής Διευκολύνσεων και καθορισμός του 
πλαισίου εκπόνησης, εφαρμογής και διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Διευκολύνσεων Πολιτικής 
Αεροπορίας, κατ’ εφαρμογήν των προνοιών του Παραρτήματος 9 της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας 
του 1944, η οποία κυρώθηκε από τη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του περί της Σύμβασης Διεθνούς 
Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων 
Νόμου. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους 
κανονισμούς «Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων Πολιτικής 

Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες:  

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Χρίστος Ορφανίδης 

 Κώστας Κώστα Ηλίας Μυριάνθους 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Μαΐου και στις 9 και 30 Ιουνίου 2022.  Στο 
πλαίσιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής 
εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου 
Οικονομικών, του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, του 
Τμήματος Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Υγείας, του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αεροδρομίων και της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 
Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και της διαχειρίστριας εταιρείας των αερολιμένων 
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Λάρνακας-Πάφου «Hermes Airports Ltd». 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Γιαννάκης Γαβριήλ, Βαλεντίνος Φακοντής και Χρύσανθος 
Σαββίδης. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 259 του περί Πολιτικής 
Αεροπορίας Νόμου, είναι η ίδρυση Εθνικής Επιτροπής Διευκολύνσεων και ο καθορισμός του πλαισίου εντός του 
οποίου η εν λόγω επιτροπή θα αναλάβει την εκπόνηση, εφαρμογή και διαχείριση του Εθνικού Προγράμματος 
Διευκολύνσεων Πολιτικής Αεροπορίας, κατ’ εφαρμογή των προνοιών του Παραρτήματος 9 της Σύμβασης 
Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944, η οποία κυρώθηκε από τη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του 
περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής (Κυρωτικού) 
και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου.    

 Στο πλαίσιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών η εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής 
Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι με την πανδημία COVID-19 
προέκυψε η ανάγκη καλύτερου συντονισμού των εμπλεκόμενων κυβερνητικών υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους αερολιμένες της Δημοκρατίας μέσω της ίδρυσης της προαναφερθείσας 
επιτροπής και της εκπόνησης από την ίδια του Εθνικού Προγράμματος Διευκολύνσεων Πολιτικής Αεροπορίας, 
παρότι, όπως η ίδια δήλωσε, οι υφιστάμενες πρακτικές στους αερολιμένες της Δημοκρατίας βρίσκονται ήδη σε 
συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο ως άνω αναφερόμενο Παράρτημα 9.   

 Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα 
στοιχεία και επεξηγήσεις επί ορισμένων προνοιών τους αναφορικά με τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της 
Εθνικής Επιτροπής Διευκολύνσεων.    

 Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, στη 
βάση της συζήτησης που διεξήχθη, εισηγήθηκαν την αναδιατύπωση των σχετικών προνοιών για τις οποίες 
ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την επιτροπή, ώστε να διασαφηνιστούν περαιτέρω τα προβλεπόμενα σε αυτές.  

 Η Κοινοβουλευτική Eπιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, υιοθέτησε την προτεινόμενη από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας αναδιατύπωση ορισμένων 
προνοιών των κανονισμών και, αφού επέφερε στους κανονισμούς όλες τις αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις, 
κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών 
Δυνάμεων και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του 
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και 
εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους.   

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να 
τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του 
σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των υπ’ αριθμόν 26 κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με σαράντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 26 κανονισμοί εγκρίνονται 
ομόφωνα. 

 Το υπ’ αριθμόν 27 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021». 

 Τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμου για τον εκσυγχρονισμό της άσκησης του 
επαγγέλματος του τεχνίτη οχημάτων. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο 
περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

Παρόντες:  

 Μαρίνος Μουσιούττας, πρόεδρος Χρίστος Ορφανίδης 

 Κώστας Κώστα Ηλίας Μυριάνθους 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο 
σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και την 21η Οκτωβρίου 2021 και στις 16 και στις 30 
Ιουνίου 2022.  Στο πλαίσιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον 
της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Γενικού Λογιστηρίου 
της Δημοκρατίας, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Άμυνας, του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του ίδιου 
υπουργείου, της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, των 
εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΠΟΑΣΟ, 
του Κυπριακού Συνδέσμου Τεχνικών Κλιματισμού και Ψύξης Οχημάτων και του Συνδέσμου Εισαγωγέων 
Ελαστικών Κύπρου. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Γιαννάκης Γαβριήλ, Βαλεντίνος Φακοντής και Χρύσανθος 
Σαββίδης. 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμου, ώστε 
να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις του που ρυθμίζουν την άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη οχημάτων. 

 Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Παροχή δυνατότητας βεβαίωσης της πρακτικής άσκησης βοηθού τεχνίτη οχημάτων από τον αδειούχο 
τεχνίτη οχημάτων, υπό την επίβλεψη του οποίου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. 

2. Απόκτηση άδειας τεχνίτη οχημάτων για ορισμένες ειδικότητες από αποφοίτους γυμνασίου, νοουμένου ότι 
ο ενδιαφερόμενος κατέχει την καθορισμένη στα νομοσχέδια πείρα, ανάλογα με την ειδικότητα, υπό την 
επίβλεψη αδειούχου τεχνίτη οχημάτων. 

3. Παροχή δυνατότητας πραγματοποίησης συντρέχουσας πρακτικής άσκησης για καθορισμένες στο 
νομοσχέδιο ομάδες ειδικοτήτων. 

4. Επιβολή διοικητικού προστίμου από την αρμόδια αρχή, ήτοι τον διευθυντή του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε 
περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του νόμου, καθώς και διοικητική 
διαδικασία που θα ακολουθείται για την επιβολή του διοικητικού προστίμου. 

5. Παροχή εξουσίας στην υπό αναφορά αρμόδια αρχή να εισέρχεται σε χώρους όπου διενεργούνται 
εξετάσεις για απόκτηση άδειας τεχνίτη οχημάτων από εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό οργανισμό και να 
ζητά οποιαδήποτε στοιχεία ή έγγραφα από τον οργανισμό αυτό, προκειμένου να διαπιστώσει τη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας. 

6. Κατάργηση της ιδιότητας του εξ επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων, στον οποίο χορηγείτο άδεια, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2015. 

7. Εισαγωγή πρόνοιας με την οποία διασαφηνίζεται ότι η ανάκτηση αερίου από συστήματα κλιματισμού 
οχημάτων γίνεται μόνο από τεχνίτη οχημάτων που κατέχει βεβαίωση κατάρτισης, η οποία εκδίδεται 
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δυνάμει του περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Πρόγραμμα Κατάρτισης για Ανάκτηση Ορισμένων 
Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου από Συστήματα Κλιματισμού Οχημάτων) Διατάγματος, το οποίο 
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 307/2008 
της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης 
και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης προσωπικού, όσον αφορά συστήματα 
κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκατεστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα». 

 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων δήλωσε ότι η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή κρίθηκε αναγκαία, ώστε να 
εκσυγχρονιστεί η βασική νομοθεσία. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής ζήτησαν επεξηγήσεις σε σχέση με τη μη 
περίληψη στο νομοσχέδιο της ειδικότητας των τεχνιτών ηλεκτρικών μηχανοκίνητων οχημάτων ενόψει της 
αναμενόμενης αυξημένης ζήτησης και χρήσης τέτοιων οχημάτων. 

 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ενημερώνοντας την επιτροπή για το 
πιο πάνω ζήτημα, ανέφερε ότι τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα μελετούν το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα 
αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι τεχνίτες οχημάτων με την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
που αναμένεται να προκύψουν σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα. 

 Επιπροσθέτως, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με τα ακόλουθα: 

1. Την πρόνοια του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία απαιτείται όπως η αίτηση για άδεια τεχνίτη 
οχημάτων συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία πρακτικής άσκησης ή πείρας για κάθε ειδικότητα για την 
οποία υποβάλλεται η αίτηση, τα οποία θα ικανοποιούν την αρμόδια αρχή, υποστηρίζοντας ότι με τη 
ρύθμιση αυτή παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στην αρμόδια αρχή να αποφασίζει ως προς την επάρκεια 
των προσκομισθέντων δικαιολογητικών ανά περίπτωση. 

2. Την προτεινόμενη παροχή εξουσίας στον υπουργό να τροποποιεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τον πρώτο, τρίτο και πέμπτο πίνακα της υπό τροποποίηση βασικής 
νομοθεσίας κατά παράβαση της αρχής της ιεράρχησης των κανόνων δικαίου, σύμφωνα με την οποία δε 
δύναται μία ανώτερη ιεραρχικά πηγή δικαίου (ήτοι ο νόμος) να τροποποιείται από κατώτερη ιεραρχικά 
πηγή δικαίου (ήτοι διάταγμα του υπουργού). 

 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και η εκπρόσωπος της Νομικής 
Υπηρεσίας, σχολιάζοντας τα πιο πάνω, ανέφεραν τα πιο κάτω: 

1. Παρ’ ότι η αρμόδια αρχή απαιτείται όπως διαθέτει ευχέρεια ως προς τα απαιτούμενα αποδεικτικά 
πρακτικής άσκησης ή πείρας, για να μπορεί να εξετάζει αιτήσεις στις οποίες τα υποβληθέντα στοιχεία δεν 
επιβεβαιώνουν επαρκώς τη σχετική απαιτούμενη πρακτική άσκηση ή πείρα, δε διαφωνούν με τη διαγραφή 
της φράσης που αναφέρεται στην προϋπόθεση ικανοποίησης της αρμόδιας αρχής. 

2. Ο πρώτος, τρίτος και πέμπτος πίνακας της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας περιλαμβάνουν τον 
τύπο της άδειας τεχνίτη οχημάτων, τον τύπο της βεβαίωσης που εκδίδει τεχνίτης οχημάτων μετά από την 
ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης σε οχήματα, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στον φάκελο που τηρεί ο αδειούχος τεχνίτης οχημάτων για κάθε όχημα ή σύστημα στο οποίο 
διεκπεραιώνει τις σχετικές εργασίες και τον τύπο του πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης που εκδίδεται 
από εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ως εκ τούτου συνιστούν αμιγώς τεχνικού 
περιεχομένου πίνακες, των οποίων η τροποποίηση με διάταγμα του υπουργού αποτελεί συνήθη πρακτική. 

 Πέραν των πιο πάνω, τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με πρόνοια του 
νομοσχεδίου με την οποία παρέχεται εξουσία στον υπουργό να αναστέλλει άδεια τεχνίτη οχημάτων για χρονικό 
διάστημα που ο ίδιος θα καθορίζει, χωρίς να καθορίζονται οι περιστάσεις υπό τις οποίες θα ασκούνται η εν λόγω 
εξουσία και η διαδικασία άσκησής της, με αποτέλεσμα η πρόνοια αυτή να συγκρούεται με τις αρχές της ασφάλειας 
δικαίου και του δικαιώματος ακρόασης. 

 Τέλος, μέλη της επιτροπής επισήμαναν την ανάγκη αναδιατύπωσης της πρόνοιας του νομοσχεδίου που 
ρυθμίζει την επιβολή διοικητικού προστίμου, ώστε το δικαίωμα ακρόασης του επηρεαζόμενου προσώπου να 
προηγείται της επιβολής προστίμου σε αυτό από την αρμόδια αρχή. 

 Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στη βάση των επιφυλάξεων που εξέφρασε η 
επιτροπή, επανεξέτασε τις σχετικές πρόνοιες του νομοσχεδίου και σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο, στο οποίο επήλθαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Διαγράφηκε η εξουσία του υπουργού να αναστέλλει την άδεια τεχνίτη οχημάτων. 

2. Αναδιατυπώθηκαν οι πρόνοιές του που αφορούν στην επιβολή διοικητικού προστίμου, ώστε να 
διασαφηνιστεί ότι η άσκηση του δικαιώματος ακρόασης θα προηγείται της έκδοσης απόφασης για την 
επιβολή του. 
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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης, των μελών της 
βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και 
του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, 
εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο. 

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να 
τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του άρθρου 3.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

 Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου.  Άρθρο 5. 

 Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.  Άρθρο 6. 

 Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου.  Άρθρο 7.  

 Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.  Άρθρο 8. 

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

 Τροποποίηση του άρθρου 11 του βασικού νόμου.  Άρθρο 10. 

 Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.  Άρθρο 11. 

 Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.  Άρθρο 12. 

 Τροποποίηση του άρθρου 16 του βασικού νόμου.  Άρθρο 13. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 16Α.  Άρθρο 14. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 17.  Άρθρο 15. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του Πρώτου Πίνακα.  Άρθρο 16. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Είναι ομόφωνο.  Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 16 
εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα εννέα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα εννέα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 28 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022». 

 Γρήγορα τον σκοπό, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας με την οποία καθιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου υπό την επωνυμία 
«Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» (ΔΕΦΑ), με σκοπό την προμήθεια φυσικού αερίου στη Δημοκρατία, τη 
διανομή και μεταφορά του εντός της Δημοκρατίας, καθώς και την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των 
αναγκαίων υποδομών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Ονούφριος Κουλλά, αναπλ. πρόεδρος  Ηλίας Μυριάνθους 

 Κώστας Κώστα Μιχάλης Γιακουμή 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Σταύρος Παπαδούρης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε επτά συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαρτίου, στις 12 Απριλίου, στις 3 Μαΐου, 
στις 7, 14 και 28 Ιουνίου, καθώς και στις 12 Ιουλίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συνοδευόμενη από 
υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του 
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου, της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και 
ΣΕΚ.  Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της 
επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Κυριάκος 
Χατζηγιάννης και τα μέλη της επιτροπής κ. Νίκος Σύκας, Γιαννάκης Γαβριήλ, Πανίκος Λεωνίδου και Χρύσης 
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Παντελίδης. 

 Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή μελέτησε το εν λόγω νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40Α(3) του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, λόγω της φύσης και της 
σημασίας των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία να καθιδρύεται νομικό 
πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» (ΔΕΦΑ) με σκοπό την 
προμήθεια φυσικού αερίου στη Δημοκρατία, τη διανομή και μεταφορά του εντός της Δημοκρατίας, καθώς και την 
ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των αναγκαίων υποδομών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

 Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο προβλέπονται κυρίως τα ακόλουθα: 

1. Η ίδρυση της ΔΕΦΑ ως νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές της.  

2. Η συγκρότηση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΦΑ. 

3. Η δυνατότητα συνεργασίας της ΔΕΦΑ με άλλες αρχές της Δημοκρατίας και με αντίστοιχα πρόσωπα και 
οργανισμούς της αλλοδαπής και η υποχρέωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του 
προσωπικού της ΔΕΦΑ για εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. 

4. Η στελέχωση της ΔΕΦΑ. 

5. Οι εξουσίες του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του εντεταλμένου επιθεωρητή σε 
σχέση με τη λειτουργία της ΔΕΦΑ. 

6. Πρόνοιες αναφορικά με τον προϋπολογισμό και τη δημιουργία ταμείου της ΔΕΦΑ. 

7. Τα πειθαρχικά αδικήματα, η δυνατότητα άσκησης πειθαρχικού ελέγχου και η πειθαρχική διαδικασία. 

8. Η εξουσία έκδοσης κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, το 
Υπουργικό Συμβούλιο, στις 5 Ιουνίου 2019, αποφάσισε μεταξύ άλλων την παρέκκλιση από την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 33 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου οι οποίες προβλέπουν για τη 
δυνατότητα έκδοσης από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διατάγματος με το οποίο να 
καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων πελάτης χαρακτηρίζεται ως «επιλέγων πελάτης».  Σύμφωνα με τα 
ίδια στοιχεία, ο μη καθορισμός επιλεγόντων πελατών και κατά συνέπεια η μη επιλογή προμηθευτή συνεπάγεται 
ότι η δραστηριότητα της προμήθειας φυσικού αερίου θα διεξάγεται αποκλειστικά από έναν και μόνο προμηθευτή.  

 Περαιτέρω, σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η δραστηριότητα 
προμήθειας φυσικού αερίου από έναν και μόνο προμηθευτή δύναται να ασκείται από νομικό πρόσωπο δημόσιου 
δικαίου.  

 Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται στα πιο πάνω στοιχεία, με την ψήφιση του νομοσχεδίου και την ίδρυση 
της ΔΕΦΑ ως νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, η ΔΕΦΑ θα δύναται να εξασφαλίσει άδεια αποκλειστικού 
προμηθευτή φυσικού αερίου από τη ΡΑΕΚ και θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Να κατασκευάζει, εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται σύστημα διανομής, σύστημα μεταφοράς και σύστημα 
αποθήκευσης φυσικού αερίου. 

2. Να διαχειρίζεται σύστημα υγροποιημένου φυσικού αερίου. 

3. Να διαχειρίζεται συνδυασμένο σύστημα φυσικού αερίου. 

4. Να προμηθεύει φυσικό αέριο προς διάθεσή του στην εγχώρια αγορά. 

5. Να προάγει και να ενθαρρύνει τη χρήση του φυσικού αερίου. 

6. Να εκτελεί άλλες εργασίες ή δραστηριότητες συναφείς με την αγορά φυσικού αερίου.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
ενημέρωσε την επιτροπή για την πορεία των διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων επί των ζητημάτων που άπτονται της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και 
δικαιωμάτων του υφιστάμενου προσωπικού της ιδιωτικής εταιρείας ΔΕΦΑ (ΔΕΦΑ Λτδ) μετά τη μετατροπή της 
σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου. 

 Ο εκπρόσωπος της ΣΕΚ, τόσο γραπτά όσο και προφορικά, δήλωσε ότι σύμφωνα με την Οδηγία 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, 
σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον 
περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση 
Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων Νόμο, οι εργοδοτούμενοι της 
ΔΕΦΑ Λτδ διατηρούν κατά τη μετάβαση όλα ανεξαιρέτως τα εργασιακά τους δικαιώματα και ωφελήματα. 
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Συναφώς, σύμφωνα με τον ίδιο, με την ψήφιση του νομοσχεδίου το προσωπικό της ΔΕΦΑ Λτδ σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να περιέλθει σε δυσμενέστερη θέση από το προσωπικό που θα προσληφθεί στο μέλλον 
από τη ΔΕΦΑ.  

 Ειδικότερα, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι της ΔΕΦΑ Λτδ 
θα έχουν τα ίδια ωφελήματα και όρους εργασίας με το μόνιμο προσωπικό της ΔΕΦΑ, περιλαμβανομένης της 
δυνατότητας διεκδίκησης θέσεων προαγωγής, χωρίς όμως να υφίσταται δυνατότητα απόλυσής τους λόγω 
πλεονασμού, καθώς και ότι κατόπιν εξασφάλισης θέσης στη ΔΕΦΑ η προϋπηρεσία τους στη ΔΕΦΑ Λτδ θα 
αναγνωρίζεται για σκοπούς προαγωγής.  Επιπροσθέτως, ο ίδιος εισηγήθηκε όπως παραταθεί η προθεσμία 
απάντησης στην αποδοχή ή μη των όρων εργασίας των υπαλλήλων της ΔΕΦΑ Λτδ που θα μεταφερθούν στη 
ΔΕΦΑ. 

 Ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ, με υπόμνημά του που απέστειλε στην επιτροπή, εισηγήθηκε όπως στο 
νομοσχέδιο περιληφθούν πρόνοιες οι οποίες να προβλέπουν τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
των υπαλλήλων της ΔΕΦΑ Λτδ, τη συμπερίληψη στους όρους εργοδότησής τους των σχεδίων υπηρεσίας και τη 
διασφάλιση της δυνατότητας των εν λόγω υπαλλήλων να προΐστανται των μόνιμων υπαλλήλων της ΔΕΦΑ για 
σκοπούς αξιοποίησης της εμπειρογνωμοσύνης που απέκτησαν κατά την υπηρεσία τους στη ΔΕΦΑ Λτδ. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι στο νομοσχέδιο περιλήφθηκαν 
πρόνοιες, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων κατά τη μεταφορά τους από την ιδιωτική 
εταιρεία στο νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, τα οποία διασφαλίζονται με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 
2001/23/ΕΚ.  Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, δε δύναται να διασφαλιστεί μέσω του νομοσχεδίου η μονιμότητα 
των θέσεων των υπαλλήλων της ΔΕΦΑ Λτδ οι οποίοι θα μεταφερθούν στη ΔΕΦΑ, αλλά ούτε και η δυνατότητα 
διεκδίκησης θέσεων προαγωγής, καθώς τέτοιες πρόνοιες θα ήταν αντισυνταγματικές. 

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημέρωσε την επιτροπή ότι κατά τις 
συσκέψεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη ΔΕΦΑ Λτδ συζητήθηκε το ενδεχόμενο δημιουργίας 
θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε αυτούς να διεκδικήσουν 
μόνιμες θέσεις στη ΔΕΦΑ.  

 Ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τόσο γραπτώς όσο και προφορικά ενώπιον της επιτροπής, 
εισηγήθηκε μεταξύ άλλων την τροποποίηση του νομοσχεδίου, ώστε να εισαχθούν πρόνοιες που να ρυθμίζουν 
την ετοιμασία και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και τη συμμόρφωση της ΔΕΦΑ με τον Κώδικα 
Δημόσιας Διακυβέρνησης. 

 Στο πλαίσιο της όλης συζήτησης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως οι πρόνοιές του 
που προβλέπουν τους όρους εργασίας που περιλαμβάνονται στη δήλωση αποδοχής της μεταφοράς των 
συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της ΔΕΦΑ Λτδ στο νέο νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου.  

 Συναφώς, η επιτροπή, με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των υπαλλήλων 
της ΔΕΦΑ Λτδ οι οποίοι θα μεταφερθούν στη ΔΕΦΑ και την κατά το δυνατόν ικανοποίηση των αιτημάτων τους, 
κάλεσε επανειλημμένα το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας όπως σε συνεργασία με τις άλλες 
αρμόδιες υπηρεσίες προβεί σε επιπρόσθετες διαβουλεύσεις με τους εργαζομένους στη ΔΕΦΑ Λτδ, ώστε να 
επιτευχθούν οι αναγκαίες συγκλίσεις όσον αφορά το θέμα της μεταφοράς τους στο νομικό πρόσωπο δημόσιου 
δικαίου.  

 Με βάση τα πιο πάνω, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού 
πραγματοποίησαν συναντήσεις με εκπροσώπους των εργαζομένων της ΔΕΦΑ Λτδ, παρουσία και εκπροσώπων 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ενημέρωσαν 
γραπτώς την επιτροπή για την έκβαση των συναντήσεών τους.  Ειδικότερα, όπως ανέφεραν, στο πλαίσιο των εν 
λόγω συναντήσεων συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων η προσθήκη συγκεκριμένων προνοιών, οι οποίες να 
προβλέπουν ότι για σκοπούς επίλυσης διαφορών σε εργασιακά θέματα θα ακολουθείται ο κώδικας εργασιακών 
σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι τα ωφελήματα αφυπηρέτησης 
περιλαμβάνονται στα δικαιώματα που διασφαλίζονται κατά τον συνυπολογισμό της περιόδου υπηρεσίας των 
υπαλλήλων στη ΔΕΦΑ Λτδ ως προϋπηρεσίας στο νέο νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, ότι οι συμβάσεις 
εργασίας των υπαλλήλων που ήδη συμπλήρωσαν τριάντα (30) μήνες υπηρεσίας στη ΔΕΦΑ Λτδ, καθώς και των 
υπαλλήλων που θα συμπληρώσουν τριάντα (30) μήνες υπηρεσίας, συνυπολογιζομένης και της περιόδου 
εργοδότησής τους στη ΔΕΦΑ, θα λογίζονται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και ότι οι εν λόγω 
συμβάσεις εργασίας δε δύναται να τερματιστούν λόγω πλεονασμού δυνάμει του περί Τερματισμού 
Απασχολήσεως Νόμου. 

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως, με τη σύμφωνη γνώμη 
του αρμόδιου υπουργείου, τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε σε αυτό να διαλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 

1. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου 
υπερισχύουν έναντι των προνοιών του νομοσχεδίου. 

2. Προσθήκη πρόνοιας η οποία να προβλέπει την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης της 
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Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε περίπτωση πώλησης, 
ανταλλαγής, εκμίσθωσης, εκχώρησης ή διάθεσης με οποιονδήποτε τρόπο οποιασδήποτε κινητής ή 
ακίνητης περιουσίας της ΔΕΦΑ και υποθήκευσης ή επιβάρυνσης της εν λόγω περιουσίας για τις ανάγκες 
της. 

3. Προσθήκη πρόνοιας η οποία να ρυθμίζει την ετοιμασία και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 
ΔΕΦΑ σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο. 

4. Προσθήκη πρόνοιας για την υποχρέωση συμμόρφωσης της ΔΕΦΑ με τον εκάστοτε Κώδικα Δημόσιας 
Διακυβέρνησης ο οποίος εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

5. Αντικατάσταση της πρόνοιας που προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της ΔΕΦΑ Λτδ θα μεταφέρονται, νοουμένου 
ότι αποδέχονται με γραπτή ανέκκλητη δήλωσή τους τη μεταφορά των συμβάσεων εργασίας τους το 
αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση των όρων εργασίας τους, με πρόνοια που προβλέπει 
ότι η μεταφορά των συμβάσεων εργασίας και των θέσεων των υπαλλήλων της ΔΕΦΑ Λτδ στη ΔΕΦΑ θα 
πραγματοποιείται, εκτός εάν υποβάλουν το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την κοινοποίηση των 
όρων εργασίας τους γραπτή ανέκκλητη δήλωση ότι δεν αποδέχονται την εν λόγω μεταφορά. 

6. Προσθήκη πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι για σκοπούς επίλυσης διαφορών σε εργασιακά θέματα 
θα ακολουθείται ο κώδικας εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

7. Διασφάλιση των ωφελημάτων αφυπηρέτησης κατά τον συνυπολογισμό της περιόδου υπηρεσίας των 
υπαλλήλων στη ΔΕΦΑ Λτδ ως προϋπηρεσίας στο νέο νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου. 

8. Προσθήκη πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι η περίοδος εργοδότησης στη ΔΕΦΑ Λτδ σε σχέση με 
τους υπαλλήλους στους οποίους ήδη παραχωρήθηκαν ωφελήματα αφυπηρέτησης από τη ΔΕΦΑ Λτδ δε 
θα υπολογίζεται για σκοπούς συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στη ΔΕΦΑ. 

9. Προσθήκη πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι η ΔΕΦΑ αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα δυνάμει 
σύμβασης έχει η ΔΕΦΑ Λτδ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, αφού 
προηγουμένως εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του αντισυμβαλλομένου της ΔΕΦΑ Λτδ για το σύνολο της 
σύμβασης. 

10. Προσθήκη πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι οποιεσδήποτε άδειες κατέχει η ΔΕΦΑ Λτδ 
μεταβιβάζονται αυτομάτως στη ΔΕΦΑ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου. 

11. Προσθήκη πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων οι οποίοι 
μεταφέρονται από τη ΔΕΦΑ Λτδ στη ΔΕΦΑ και οι οποίοι συμπλήρωσαν τριάντα (30) μήνες υπηρεσίας, 
καθώς και οι συμβάσεις υπαλλήλων που θα συμπληρώσουν τριάντα (30) μήνες, συνυπολογιζομένης και 
της περιόδου εργοδότησής τους στη ΔΕΦΑ, λογίζονται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. 

12. Προσθήκη πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων που 
μεταφέρονται από τη ΔΕΦΑ Λτδ στη ΔΕΦΑ δε δύναται να τερματιστούν λόγω πλεονασμού δυνάμει των 
διατάξεων του περί Τερματισμού Απασχολήσεων Νόμου. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της 
βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό 
τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω. 

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων 
και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν 
επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Ο κ. Κώστα. 

 Ελάτε, κύριε Κώστα. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Κυρία Πρόεδρε, να κάνουμε κανένα διάλειμμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εάν θέλετε, πολύ ευχαρίστως!   

 Να τελειώσουμε αυτό το θέμα και να κάνουμε διάλειμμα. 
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(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Ησυχία! 

(Μη ευκρινή σχόλια από την κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου) 

 Μπορεί να είναι και καλό, κυρία Χαραλαμπίδου, γιατί δε χρειάζεται να υπάρχει πλειοψηφία! 

 Κύριε Κώστα, σας ακούμε. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Οι άλλοι ακούουν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Σε έντονο ύφος) 

 Μπορείτε να περάσετε έξω να μιλήσετε! 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ: 

 Πρόκειται, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα 
έπρεπε να έρθει κοντά μας πριν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια.  Είναι το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για τη 
μετατροπή της ΔΕΦΑ σε μια εταιρεία δημόσια.  Μέσα ʼπού τούτο το νομοσχέδιο ουσιαστικά καθορίζονται τα 
πάντα όσον αφορά τη λειτουργία της ΔΕΦΑ, τις αρμοδιότητές της, τι μπορεί να κάμει.   

 Γιατί έν’ σημαντικό τούντο το νομοσχέδιο;  Έν’ σημαντικό, γιατί έν’ το τελευταίο κομμάτι το οποίο 
εχρειαζόταν, για να μπορέσει νομοθετικά να αδειοδοτηθεί μετά η ΔΕΦΑ, για να μπορέσει να προχωρήσει με 
τούτα ούλλα που λέμε για το φυσικό αέριο, που ζητούμε για ηλεκτροπαραγωγή. 

 Το πρώτο που θέλω να σημειώσω είναι ότι εκαθυστέρησεν, όπως είπα, τέσσερα χρόνια να ʼρτει.  Το 
δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εδώ τζιαι μήνες συνεδριάζουμε στην επιτροπή, προσπαθώντας, τζιαι ο 
πρόεδρος της επιτροπής τζιαι τα μέλη της επιτροπής, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, για να επιλυθεί το τεράστιο 
πρόβλημα που υπήρχε με τα εργασιακά ζητήματα, με το μέλλον των υπαλλήλων που δουλεύκουν σήμερα στη 
ΔΕΦΑ. 

 Θέλω να πω ότι, όταν ήρτεν το νομοσχέδιο την πρώτη φορά, διαπιστώσαμε ότι τούντην καυτή πατάτα το 
υπουργείο έσυρέν μας την εμάς.  Εκαταφέραμεν μετά από  έντονες πιέσεις, μετά από συνεχείς συνεδρίες, μετά 
από πολλή πραγματικά υπομονή τζιαι μεγάλη επιμονή να υπάρξει συμφωνία, συμφωνία δηλαδή τζιαι με τις 
συντεχνίες, τους υπαλλήλους, έτσι ώστε μπροστά μας να ʼχουμε πλέον -τζιαι έχουμεν πόψε- ένα συμφωνημένο 
κείμενο. 

 Θέλω κάτι να πω, γιατί, εν έχουμε χρόνο, κυρία Πρόεδρε, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.  Έσιει να 
κάμει με όσα συζητούσαμε προηγουμένως με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.  Ένας βασικός παράγοντας 
είναι το φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή.  Τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες, επεριμέναμεν βεβαίως 
τζιείντο νομοσχέδιο να περάσει.  Πρέπει να σας πω ότι τον Ιούνη του ʼ20 επήα εκ μέρους του κόμματος στην 
κατάθεση του θεμέλιου λίθου της μονάδας αποϋγροποίησης φυσικού αερίου της ΕΤΥΦΑ, της ΔΕΦΑ δηλαδή, στο 
Βασιλικό.  Το συμβόλαιο είναι είκοσι τέσσερις μήνες.  Έπρεπε να γίνουν τα εγκαίνια τωρά, τον Ιούλη του ʼ22, 
τζιαι πρέπει να σας πω ότι ούτε ένας στύλλος εν εμπήκεν!  Τίποτε απολύτως δεν έγινε!  Ο εργολάβος ζητά 
περαιτέρω εκατομμύρια, ζητά τζι άλλα χρόνια παράταση τζιαι δυστυχώς πληρώνουμεν μαζούτ τζιαι πκερώννει 
τζι ο κόσμος €200 εκατομ. κάθε χρόνο ρύπους.  Όσοι περνάτε τις τελευταίες ημέρες ʼπού το Βασιλικό θα δείτε 
ότι έν’ συννεφκιά τζιειαμαί.  ΄Εντζιεν σύννεφα όμως, έν’ ο καπνός ʼπού πάνω που βκαίννει ʼπού το φουγάρο της 
Ηλεκτρικής!  Τζιαι το λέω τούτo, γιατί έν’ καλά να κάμνουμεν συσκέψεις, έν’ καλά να λαλούμεν του κόσμου «εννά 
κάμω το ένα, το άλλο», το πιο σημαντικό πράμα που έπρεπε να κάμουμεν όμως, να φέρουμε φυσικό αέριο για 
ηλεκτροπαραγωγή, για να μειώσουμε τζιαι τα λεφτά που διούμεν στους ρύπους, εν το εκάμαμεν! 

 Θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο, επαναλαμβάνοντας την πολλά σοβαρή δουλειά τζιαι σε βάθος μελέτη που 
έγινε τζιαι τη σκληρή τζιαι επίμονη προσπάθεια του προέδρου τζιαι των μελών της επιτροπής, για να φτάσουμε 
σ’ ένα συμφωνημένο κείμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα. 

 Προχωράμε. 

 Υπάρχει άλλος ομιλητής;   

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Ίδρυση της ΔΕΦΑ.  Άρθρο 3. 

 Σκοπός της ΔΕΦΑ.  Άρθρο 4. 

 Καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΔΕΦΑ.  Άρθρο 5. 

 Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ.  Άρθρο 6. 

 Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου.  Άρθρο 7. 

 Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου.  Άρθρο 8. 

 Απαγόρευση ορισμένων δραστηριοτήτων.  Άρθρο 9. 

 Θητεία προέδρου, αντιπροέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου.  Άρθρο 10. 

 Κένωση θέσης προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου.  Άρθρο 11. 

 Παραίτηση από το διοικητικό συμβούλιο.  Άρθρο 12. 

 Παύση προέδρου, αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου.  Άρθρο 13. 

 Συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου.  Άρθρο 14. 

 Απαρτία και λήψη αποφάσεων.  Άρθρο 15. 

 Επίσημη σφραγίδα του διοικητικού συμβουλίου.  Άρθρο 16. 

 Αποζημίωση προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου.  Άρθρο 17. 

 Έκταση ευθύνης προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου  

και άλλων προσώπων.  Άρθρο 18. 

 Μεταβίβαση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου.  Άρθρο 19. 

 Συμμόρφωση με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης.  Άρθρο 20. 

 Συνεργασία της ΔΕΦΑ με άλλες αρχές στη Δημοκρατία.  Άρθρο 21. 

 Συνεργασία της ΔΕΦΑ με αντίστοιχα πρόσωπα και οργανισμούς της αλλοδαπής.  Άρθρο 22. 

 Υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.  Άρθρο 23. 

 Ποινές αναφορικά με παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.  Άρθρο 24. 

 Διορισμός υπαλλήλων της ΔΕΦΑ.  Άρθρο 25. 

 Ευθύνη προσωπικού της ΔΕΦΑ.  Άρθρο 26. 

 Διορισμός γενικού διευθυντή της ΔΕΦΑ.  Άρθρο 27. 

 Τερματισμός σύμβασης εργασίας και παύση γενικού διευθυντή.  Άρθρο 28. 

 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του γενικού διευθυντή.  Άρθρο 29. 

 Εξουσίες Υπουργού.  Άρθρο 30. 

 Εξουσίες Εντεταλμένων Επιθεωρητών.  Άρθρο 31. 

 Προϋπολογισμός της ΔΕΦΑ.  Άρθρο 32. 

 Ετοιμασία και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΦΑ.  Άρθρο 33. 

 Ταμείο της ΔΕΦΑ.  Άρθρο 34. 

 Έσοδα του ταμείου.  Άρθρο 35. 

 Πληρωμές από το ταμείο.  Άρθρο 36. 

 Εξουσίες της ΔΕΦΑ σε σχέση με απόκτηση, διάθεση και επένδυση περιουσίας.  Άρθρο 37. 

 Εξουσία Δημοκρατίας όπως εγγυάται δάνεια της ΔΕΦΑ.  Άρθρο 38. 

 Διεξαγωγή διαβουλεύσεων.  Άρθρο 39. 

 Ετήσια έκθεση.  Άρθρο 40. 



2736 

 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.  Άρθρο 41. 

 Αγορά υπηρεσιών και ανάθεση εργασίας σε εμπειρογνώμονες.  Άρθρο 42. 

 Πειθαρχικά αδικήματα.  Άρθρο 43. 

 Αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.  Άρθρο 44. 

 Πειθαρχική διαδικασία.  Άρθρο 45. 

 Έκδοση Κανονισμών.  Άρθρο 46. 

 Βεβαίωση πίστης και τήρησης εμπιστευτικότητας.  Άρθρο 47. 

 Μεταβατικές διατάξεις.  Άρθρο 48. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 49. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν υπάρχουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 49 εγκρίνονται ομόφωνα.   

 Για όσους έχουν παραμείνει στην αίθουσα. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν υπάρχουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Με είκοσι τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Κύριε Στεφάνου, θέλετε διάλειμμα, πραγματικά; 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Όχι.  Να τελειώσουμε.   

 Το υπ’ αριθμόν 31 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022».  Είναι 
πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Γιαννάκη Γαβριήλ, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, 
Χρίστου Σενέκη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Γιώργου Κάρουλλα, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Αμμοχώστου, Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, Νίκου 
Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Χαράλαμπου Πάζαρου, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Πάφου, και Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας. 

 Παρακαλώ τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να εξαιρεθούν από τις προϋποθέσεις χορήγησης 
επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης τα αδειούχα επαγγελματικά 
αλιευτικά σκάφη μήκους τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) μέτρων τα οποία έχουν εξωλέμβια ή εσωλέμβια μηχανή 
και τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου είναι καταχωρισμένα στο 
Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου «Ο 
περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ηλίας Μυριάνθους 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Βαλεντίνος Φακοντής Μη μέλη της επιτροπής: 

 Χαράλαμπος Πάζαρος Ζαχαρίας Κουλίας 

 Χρίστος Ορφανίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η 
οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 24 Μαρτίου 2022 από τους κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Αμμοχώστου, Γιαννάκη Γαβριήλ, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Πανίκο Λεωνίδου, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, Χρίστο Σενέκη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Γιώργο 
Κάρουλλα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, βουλευτή εκλογικής 
περιφέρειας Κερύνειας, Νίκο Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Χαράλαμπο Πάζαρο, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου, και Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, σε 
τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 10, 17 και την 31η Μαΐου, στις 14 Ιουνίου και στις 12 
Ιουλίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η 
διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος και της αγροτικής οργάνωσης ΠΕΚ.  Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ψαράδων 
Παράκτιας Αλιείας και οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ, «Νέα Αγροτική Κίνηση», «Παναγροτικός Σύνδεσμος» και 
«Ευρωαγροτικός», παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της 
επιτροπής κ. Λίνος Παπαγιάννης. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να εξαιρεθούν από τις 
καθοριζόμενες σε αυτόν προϋποθέσεις αναφορικά με τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας 
μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης τα αδειούχα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους τεσσάρων (4) έως 
δώδεκα (12) μέτρων τα οποία έχουν εξωλέμβια ή εσωλέμβια μηχανή και τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του προτεινόμενου νόμου είναι ήδη καταχωρισμένα στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών του Τμήματος 
Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. 

 Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να χορηγεί 



2738 

επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορία Β΄) και σε πρόσωπα 
ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών τα οποία κατείχαν επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών 
σκαφών περιοδικής απασχόλησης (Κατηγορία Γ΄) για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, νοουμένου ότι πληρούν και 
τις υπόλοιπες προβλεπόμενες στον νόμο προϋποθέσεις.  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
υφιστάμενης νομοθεσίας, τέτοια άδεια χορηγείται στα άτομα άνω των εξήντα πέντε ετών, εάν κατέχουν για 
τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους (Κατηγορία Α΄) 
ή μερικής (Κατηγορία Β΄) απασχόλησης. 

 Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, ο κάτοχος άδειας παράκτιας αλιείας μικρών 
σκαφών πλήρους ή μερικής απασχόλησης δύναται να τη μεταβιβάσει σε φυσικό πρόσωπο που κατέχει αδειούχο 
επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος μήκους τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) μέτρων το οποίο έχει εξωλέμβια ή 
εσωλέμβια μηχανή και το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου είναι ήδη 
καταχωρισμένο στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. 

 Η διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών δήλωσε στην επιτροπή ότι συμφωνεί με τις 
πρόνοιες της πρότασης νόμου, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ο αριθμός των αδειών που παραχωρούνται σε 
επαγγελματίες ψαράδες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι τριακόσιες είκοσι επτά (327) άδειες, δεν πρόκειται 
να αυξηθεί, σε περίπτωση που η εν λόγω πρόταση νόμου ψηφιστεί σε νόμο.  

 Στο πλαίσιο της κατ’ άρθρον εξέτασης της πρότασης νόμου, μέλος της επιτροπής υπέβαλε γραπτώς 
εισήγηση για περαιτέρω τροποποιήσεις επί του βασικού νόμου, ώστε να επιτρέπεται στους ψαράδες που 
κατέχουν άδεια οποιασδήποτε κατηγορίας να συνεχίσουν να κατέχουν επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας 
μικρών σκαφών και μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας 
κατά την οποία κατείχαν την άδεια αυτή πριν από το 65ο έτος της ηλικίας τους.  

 Η διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
διαφώνησε με την πιο πάνω εισήγηση και με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε σε μεταγενέστερο στάδιο στην 
επιτροπή ζήτησε όπως διαγραφεί από την πρόταση νόμου η πρόνοια που αφορά την παροχή δυνατότητας στην 
αρμόδια αρχή να χορηγεί επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης 
(Κατηγορία Β΄) σε πρόσωπα ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών τα οποία κατείχαν επαγγελματική άδεια 
παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών περιοδικής απασχόλησης (Κατηγορία Γ΄) για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, 
ώστε να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την εξέταση των παραμέτρων και των συνεπειών της εν λόγω 
τροποποίησης.   

 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης της πρότασης νόμου η επιτροπή αποφάσισε να 
υιοθετήσει την εισήγηση της διευθύντριας του Τμήματος Αλιείας, διαγράφοντας από το κείμενο της πρότασης 
νόμου την πιο πάνω αναφερόμενη πρόνοια. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της και αφού επέφερε στο κείμενο της πρότασης νόμου τις αναγκαίες τροποποιήσεις με σκοπό τη 
διασαφήνιση των προνοιών της, καθώς και τη βελτίωση του κειμένου από νομοτεχνική άποψη, κατά πλειοψηφία 
του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει αναθεωρηθεί με βάση τα πιο πάνω. 

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και 
το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να 
τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με είκοσι επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η πρόταση νόμου ψηφίζεται σε νόμο. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 32 και 33 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Οι περί Εγγραφής των 
Εκμεταλλεύσεων όπου Κρατούνται ή Εκτρέφονται Πουλερικά Κανονισμοί του 2022» και «Οι περί Προστασίας 
και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών Ορνίθων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022», 
αντίστοιχα. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση της διαδικασίας εγγραφής σε σχετικά μητρώα όλων των 
εκμεταλλεύσεων των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται στην εκτροφή πουλερικών για σκοπούς παραγωγής 
αυγών κατανάλωσης ή κρέατος, για τη χορήγηση στις εν λόγω εκμεταλλεύσεις από την αρμόδια αρχή διακριτικού 
αριθμού εγγραφής, για καθορισμό των κανόνων υγιεινής που κάθε υπεύθυνος εκμετάλλευσης πρέπει να τηρεί 
στις εν λόγω εκμεταλλεύσεις, καθώς και για τα διάφορα αρχεία που πρέπει να τηρεί σε σχέση με την εκτροφή 
πουλερικών παραγωγής αυγών ή κρέατος. 

 Τροποποίηση των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών Ορνίθων) 
Κανονισμών, ώστε να διαγραφούν πρόνοιες που διέπουν την εγγραφή των εκμεταλλεύσεων ωοπαραγωγών 
ορνίθων, δεδομένου ότι η εγγραφή των εκμεταλλεύσεων αυτών θα διέπεται στο εξής από τις πρόνοιες των περί 
Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων όπου Κρατούνται ή Εκτρέφονται Πουλερικά Κανονισμών. 

(Η σχετική έκθεση) 
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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι 
περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων όπου Κρατούνται ή Εκτρέφονται Πουλερικά Κανονισμοί του 
2022» και «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών Ορνίθων) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Νίκος Σύκας 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης Χρίστος Ορφανίδης 

 Βαλεντίνος Φακοντής Λίνος Παπαγιάννης 

 Χαράλαμπος Πάζαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε 
τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαρτίου, την 21η Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου 2022.  Στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του 
Τμήματος Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, «Παναγροτικός Σύνδεσμος» και «Ευρωαγροτικός», του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Πτηνοτρόφων και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής 
(ΚΟΚΔΑΖ). Η αγροτική οργάνωση «Νέα Αγροτική Κίνηση», παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις 
συνεδρίες της επιτροπής.  

 Σκοπός των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 του περί 
της Υγείας των Ζώων Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση 
ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων (“νόμος για την υγεία των ζώωνˮ)» και της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 15ης Μαρτίου 2017 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται 
με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για 
την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την 
τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/ 2001, (ΕΚ) 
αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 
2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και 
των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την 
κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 
96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους 
ελέγχους)». 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς 
αρμοδίους, οι προτεινόμενοι κανονισμοί, όπως αυτοί είχαν αρχικά κατατεθεί, περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που 
αφορούν την αίτηση και εγγραφή σε σχετικά μητρώα όλων των εκμεταλλεύσεων των οποίων η δραστηριότητα 
συνίσταται στην εκτροφή πουλερικών για σκοπούς παραγωγής αυγών κατανάλωσης ή κρέατος ή για σκοπούς 
εμπλουτισμού των θηραμάτων, τη χορήγηση στις εν λόγω εκμεταλλεύσεις από την αρμόδια αρχή διακριτικού 
αριθμού εγγραφής, τους κανόνες υγιεινής που κάθε υπεύθυνος εκμετάλλευσης τηρεί στις εν λόγω 
εκμεταλλεύσεις, καθώς και τα διάφορα αρχεία που πρέπει να τηρεί σε σχέση με την εκτροφή πουλερικών 
παραγωγής αυγών ή κρέατος. 

 Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 του περί 
Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Προστασίας και Ευημερίας των 
Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών Ορνίθων) Κανονισμών, ώστε να διαγραφούν από αυτούς οι πρόνοιες που 
διέπουν την εγγραφή των εκμεταλλεύσεων ωοπαραγωγών ορνίθων, δεδομένου ότι η εγγραφή των 
εκμεταλλεύσεων αυτών θα διέπεται πλέον από τις πρόνοιες των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών.  
Επιπροσθέτως, προτείνεται η διαγραφή υφιστάμενων προνοιών που δεν τυγχάνουν εφαρμογής ή/και αποτελούν 
πλεονασμό, καθώς και λεκτικές διορθώσεις υφιστάμενων προνοιών.  

 Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών εξέφρασε τους 
προβληματισμούς του αναφορικά με τις πρόνοιες των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών που ρυθμίζουν την 
εγγραφή εκμεταλλεύσεων εμπλουτισμού θηράματος. Ειδικότερα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε κατά την 
τοποθέτησή του ότι οι κυνηγετικοί σύλλογοι στους οποίους παραχωρούνται θηράματα για εκτροφή και 
απελευθέρωση πιθανόν να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις προτεινόμενες με τους εν λόγω κανονισμούς 
απαιτήσεις. 

 Η αγροτική οργάνωση ΠΕΚ και η ΚΟΚΔΑΖ, η οποία απέστειλε γραπτό υπόμνημα στην επιτροπή, 
εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη μη πρόσκλησή τους στη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε της 
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κατάθεσης των εν λόγω κανονισμών στη Βουλή.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε τους εκπροσώπους των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να προβούν εκ νέου σε διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και να εξετάσουν 
τους προβληματισμούς που τέθηκαν από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.  

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο 
των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών, το οποίο δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις εκμεταλλεύσεις 
εμπλουτισμού θηράματος.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το αρμόδιο υπουργείο, 
αφού εξετάστηκαν οι προβληματισμοί/ενστάσεις της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και της ΚΟΚΔΑΖ, 
αποφασίστηκε η εξαίρεση των εν λόγω εκμεταλλεύσεων από το πεδίο εφαρμογής των πρώτων υπό εξέταση 
κανονισμών, εξαίρεση η οποία δεν επηρεάζει σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία τους κανόνες ανταγωνισμού, αφού οι 
εκμεταλλεύσεις αυτές δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η 
διαδικασία εγγραφής των εκμεταλλεύσεων εμπλουτισμού θηράματος και των οικόσιτων πουλερικών δύναται να 
ρυθμιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο με την προώθηση από το αρμόδιο υπουργείο σχετικής τροποποίησης του 
περί της Υγείας των Ζώων Νόμου. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε 
υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη 
συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 32 κανονισμών. 

 Ψηφίζουμε. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 32 κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Προχωράμε τώρα στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 33 κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι έξι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 33 κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Τα θέματα με τους αριθμούς 34 και 35 έχουν κοινή έκθεση και τιτλοφορούνται «Ο περί Εργοστασίων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) 
Κανονισμοί του 2022», αντίστοιχα. 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τους σκοπούς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Εργοστασίων Νόμου, ώστε να καταργηθούν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι 
επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας έχουν υποχρέωση επιθεώρησης των ατμολεβήτων, των 
ατμοδεκτών και των αεροθαλάμων. 

 Θέσπιση κανονισμών για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα προστασίας από 
κινδύνους που προκύπτουν από τη λειτουργία συστημάτων υπό πίεση και για ανάθεση της υποχρέωσης 
διενέργειας των σχετικών τεχνικών ελέγχων σε προσοντούχα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα υπό την εποπτεία 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και τους κανονισμούς «Οι περί 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Χρίστος Χριστόφιας Σωτήρης Ιωάννου 

 Δημήτρης Δημητρίου Ανδρέας Αποστόλου  

 Φωτεινή Τσιρίδου Μαρίνος Μουσιούττας 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε οκτώ συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 12ης 
Απριλίου και 5ης Ιουλίου 2022.  Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου και των κανονισμών κλήθηκαν και 
παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και 
ΠΟΒΕΚ.  To Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Παγκύπριο Συμβούλιο 
Ασφάλειας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που 
κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της 
επιτροπής, απέστειλε γραπτή επιστολή, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2022, με την οποία εκφράζει τη σύμφωνη 
θέση του αναφορικά με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και των κανονισμών. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα 
μέλη της επιτροπής κ. Γιώργος Κουκουμάς, Ονούφριος Κουλλά και Χρίστος Σενέκης. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εργοστασίων Νόμου, ώστε να 
καταργηθούν διατάξεις του σύμφωνα με τις οποίες οι επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας έχουν 
την υποχρέωση επιθεώρησης των ατμολεβήτων, των ατμοδεκτών και των αεροθαλάμων.  

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 38 του περί Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών, ώστε να εκσυγχρονιστεί το νομοθετικό πλαίσιο 
που ρυθμίζει τα θέματα προστασίας από κινδύνους που προκύπτουν από τη λειτουργία συστημάτων υπό πίεση 
και να ανατεθεί η υποχρέωση για τους σχετικούς τεχνικούς ελέγχους σε προσοντούχα πρόσωπα του ιδιωτικού 
τομέα υπό την εποπτεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

 Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
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1. Οι υποχρεώσεις των διαχειριστών, των χρηστών, των ιδιοκτητών, καθώς και των εξουσιοδοτημένων 
ελεγκτών συστημάτων υπό πίεση αναφορικά με τη λειτουργία και τον έλεγχο των εν λόγω συστημάτων. 

2. Οι γενικές προδιαγραφές που απαιτείται να πληρούν τα συστήματα υπό πίεση κατά την εκτέλεση 
εργασιών σχετικών με το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων κανονισμών. 

3. Οι εξουσίες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι αρμοδιότητες του οριζόμενου 
από αυτόν Αρχιεπιθεωρητή στο πλαίσιο εφαρμογής και εποπτείας του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 

4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Αρχιεπιθεωρητής θα εγκρίνει εξουσιοδοτημένους ελεγκτές 
συστημάτων υπό πίεση, η τήρηση σχετικού μητρώου και τα τέλη χορήγησης ή ανανέωσης της έγκρισης. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των κανονισμών ο εκπρόσωπος του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποστήριξε ότι με τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την περιοδική επιθεώρηση των 
συστημάτων υπό πίεση και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του, ώστε, πέραν των ατμολεβήτων, των 
ατμοδεκτών και των αεροθαλάμων, να επιθεωρούνται και άλλα συστήματα ρευστών υψηλής επικινδυνότητας, 
όπως δεξαμενές αεριών και δίκτυα εύφλεκτων ρευστών, περιλαμβανομένου και του φυσικού αερίου.  Περαιτέρω, 
ο ίδιος ανέφερε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ανατίθεται η αρμοδιότητα διεξαγωγής των τεχνικών ελέγχων 
που αφορούν συστήματα υπό πίεση σε εξουσιοδοτημένους από τον Αρχιεπιθεωρητή ελεγκτές οι οποίοι θα 
προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η ευθύνη της εποπτείας των σχετικών 
δραστηριοτήτων και της εφαρμογής του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου παραμένει στο Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας.  Επιπροσθέτως, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε ότι οι πρόνοιες των κανονισμών που 
μεταξύ άλλων αφορούν τις υποχρεώσεις των διαχειριστών, των χρηστών, των ιδιοκτητών και των 
εξουσιοδοτημένων ελεγκτών συστημάτων υπό πίεση, οι πρόνοιες που αφορούν την ανάθεση της υποχρέωσης 
για τεχνικούς ελέγχους συστημάτων υπό πίεση σε προσοντούχα πρόσωπα που θα προέρχονται από τον ιδιωτικό 
τομέα, καθώς και οι πρόνοιες του νομοσχεδίου με τις οποίες καταργείται η υποχρέωση των επιθεωρητών του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για επιθεώρηση των ατμολεβήτων, των ατμοδεκτών και των αεροθαλάμων 
θα τεθούν σε ισχύ σε μεταγενέστερο χρόνο της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με 
γνωστοποίηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να παρασχεθεί ο απαιτούμενος 
χρόνος στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και στους εμπλεκόμενους φορείς, για να συμμορφωθούν με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

 Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων, καθώς αυτές θα συμβάλουν στην ενίσχυση του πλαισίου που διέπει τους σχετικούς 
ελέγχους.  Ωστόσο, ο ίδιος εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με επιμέρους πρόνοιες των προτεινόμενων 
κανονισμών οι οποίες αφορούν στα ακολούθα: 

1. Στο ύψος του προτεινόμενου τέλους των €300 που θα καταβάλλεται για την εξέταση αίτησης προσώπου 
για έγκρισή του ως εξουσιοδοτημένου ελεγκτή συστήματος υπό πίεση, καθώς και στο ύψος του 
προτεινόμενου ετήσιου τέλους των €400 για την άσκηση σχετικών καθηκόντων του, γιατί ενδέχεται τα εν 
λόγω τέλη να είναι αποτρεπτικά για τους ενδιαφερομένους για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος.  
Ως εκ τούτου, ο ίδιος εισηγήθηκε όπως τα εν λόγω τέλη μειωθούν. 

2. Στο επίπεδο των ακαδημαϊκών προσόντων που απαιτείται να κατέχει πρόσωπο για έγκρισή του ως 
εξουσιοδοτημένου ελεγκτή συστήματος υπό πίεση το οποίο είναι υπέρμετρα υψηλό και θα αποκλείει 
προσοντούχα πρόσωπα, τα οποία, παρά το ότι δεν κατέχουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, 
διαθέτουν πολυετή πείρα σε σχέση με τη λειτουργία συστημάτων υπό πίεση.  Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε 
όπως επανεξεταστούν τα ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτούνται για την έγκριση εξουσιοδοτημένου 
ελεγκτή συστήματος υπό πίεση.  

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των κανονισμών, πέραν των 
πιο πάνω ζητημάτων που τέθηκαν από εμπλεκόμενους φορείς, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα:  

1. Το ενδεχόμενο προσθήκης ρητής πρόνοιας στους προτεινόμενους κανονισμούς η οποία να καθορίζει το 
πλαίσιο αναφορικά με τη συχνότητα των ελέγχων που διεξάγονται σε συστήματα υπό πίεση, ώστε να 
διασφαλίζονται ζητήματα ασφάλειας σε σχέση με την λειτουργία τους, κατά τον ίδιο τρόπο που αντίστοιχη 
ρύθμιση περιλαμβάνεται στις υπό κατάργηση με το νομοσχέδιο διατάξεις του περί Εργοστασίων Νόμου. 

2. Το ενδεχόμενο η προτεινόμενη ανάθεση της υποχρέωσης για επιθεωρήσεις συστημάτων υπό πίεση σε 
προσοντούχα πρόσωπα που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα να επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα 
των σχετικών ελέγχων.  

3. Οι εξουσίες που εκχωρούνται στους επιθεωρητές και ειδικότερα η εξουσία τους να ανακαλούν την έγκριση 
οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου ελεγκτή συστημάτων υπό πίεση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, 
στην περίπτωση κατά την οποία παραλείπει να καταβάλει το σχετικό ετήσιο τέλος ή την ετήσια έκθεση 
αναφορικά με τους ελέγχους που έχει διενεργήσει, ενδέχεται να είναι καταχρηστικές. 
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4. Η προτεινόμενη περίληψη στα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για την έγκριση οποιουδήποτε 
προσώπου ως εξουσιοδοτημένου ελεγκτή συστημάτων υπό πίεση μεταξύ άλλων της κατοχής τουλάχιστον 
δύο χρόνων εμπειρίας στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στον τομέα της επιθεώρησης ατμολεβήτων, 
ατμοδεκτών και αεροθαλάμων ή της κατοχής τουλάχιστον τριών χρόνων εμπειρίας σε αντίστοιχες 
δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα ενδέχεται να αποτελέσει κίνητρο για υφιστάμενους υπαλλήλους του 
τμήματος να αναζητήσουν εργοδότηση στον ιδιωτικό τομέα ως εξουσιοδοτημένοι ελεγκτές και συνεπώς 
να αποδυναμώσει τη λειτουργία του εν λόγω τμήματος και να δημιουργήσει ζητήματα άνισης μεταχείρισης 
μεταξύ των εκάστοτε αιτητών.  Ως εκ τούτου, μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν όπως επανεξεταστούν οι 
σχετικές πρόνοιες.  

5. Η ανάγκη διασαφήνισης της συχνότητας αναθεώρησης του γραπτού σχεδίου το οποίο θα καταρτίζει ο 
εξουσιοδοτημένος ελεγκτής συστήματος υπό πίεση και το οποίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες ελέγχου του 
εκάστοτε συστήματος υπό πίεση. 

 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, σχολιάζοντας τις πιο πάνω επιφυλάξεις και διαφωνίες που εκφράστηκαν από τους εμπλεκόμενους 
φορείς και μέλη της επιτροπής, ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

1. Η απαιτούμενη συχνότητα και το είδος των ελέγχων καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε σύστημα υπό πίεση 
στο σχετικό γραπτό σχέδιο το οποίο καταρτίζει ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος ελεγκτής συστημάτων υπό 
πίεση, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, αφού λάβει υπόψη διάφορες παραμέτρους που 
σχετίζονται με κάθε σύστημα υπό πίεση ξεχωριστά, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν το είδος του 
εξοπλισμού και τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του κάθε συστήματος.  Συναφώς, ο ίδιος επισήμανε 
ότι ο καταρτισμός και η εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου θα παρακολουθείται από τον Αρχιεπιθεωρητή στο 
πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του.  Ωστόσο, σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων κριθεί αναγκαίο, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα 
δύναται με σχετικό διάταγμά του να καθορίσει συγκεκριμένο πλαίσιο που να διέπει τη συχνότητα των εν 
λόγω ελέγχων, κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.  

2. Η προτεινόμενη ανάθεση της υποχρέωσης για τεχνικούς ελέγχους συστημάτων υπό πίεση σε 
προσοντούχα πρόσωπα που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα θα συμβάλει στην άσκηση 
αποτελεσματικότερων ελέγχων.  Συναφώς, επισήμανε ότι αντίστοιχη ανάθεση της υποχρέωσης για 
τεχνικούς ελέγχους σε προσοντούχα πρόσωπα που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα έχει ήδη τεθεί 
σε πλήρη εφαρμογή στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος 
Ανελκυστήρων) Κανονισμούς και σε μερική εφαρμογή στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμούς και στους 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών 
Μηχανημάτων) Κανονισμούς.  

3. Οι εξουσίες που εκχωρούνται στους επιθεωρητές δυνάμει των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών 
και ειδικότερα η προτεινόμενη εξουσία αυτών να διαγράφουν εξουσιοδοτημένους ελεγκτές συστημάτων 
υπό πίεση, σε περίπτωση που δεν υποβάλουν την ετήσια έκθεση αναφορικά με τους ελέγχους που έχει 
διενεργήσει, είναι ανάλογες της ανάγκης διασφάλισης της αποτελεσματικής εποπτείας της εφαρμογής του 
προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι άπτονται ζητήματα ασφάλειας και υγείας.  
Περαιτέρω, ο ίδιος επισήμανε ότι οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών παρέχουν το δικαίωμα 
άσκησης ιεραρχικής προσφυγής σε οποιοδήποτε πρόσωπο επηρεάζεται από απόφαση που λαμβάνει ο 
Αρχιεπιθεωρητής στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του. 

4. Το προτεινόμενο τέλος που αφορά την εξέταση αίτησης προσώπου για εγγραφή του ως 
εξουσιοδοτημένου ελεγκτή συστήματος υπό πίεση, καθώς και το προτεινόμενο ετήσιο τέλος που θα 
καταβάλλει για την άσκηση των καθηκόντων του, έχουν καθοριστεί με βάση το σχετικό διοικητικό κόστος 
και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών.  

5. Το επίπεδο των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων που απαιτείται να κατέχει πρόσωπο για 
την έγκρισή του ως εξουσιοδοτημένος ελεγκτής συστήματος υπό πίεση είναι ανάλογο της άσκησης των 
σχετικών καθηκόντων του, λόγω της υψηλής επικινδυνότητας της λειτουργίας των εν λόγω συστημάτων.  
Συναφώς, σε σχέση με την προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία προβλέπεται η κατοχή σχετικής 
επαγγελματικής εμπειρίας των υπό αναφορά αιτητών οι οποίοι προέρχονται από το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας δύο τουλάχιστον χρόνων, ο ίδιος υποστήριξε ότι η εν λόγω προϋπόθεση αφορά σε 
αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους του τμήματος και ως εκ τούτου δε θα επηρεάσει τη λειτουργία του, 
υπογραμμίζοντας ότι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των εν λόγω αφυπηρετησάντων υπαλλήλων από 
τον ιδιωτικό τομέα θα συμβάλει στην άσκηση αποτελεσματικότερων ελέγχων.  

 Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της και, αφού διαπίστωσε παράλληλα 
μικρής έκτασης ασάφειες και κενά στις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, κάλεσε την εκτελεστική 
εξουσία να επανεξετάσει τις σχετικές πρόνοιες αυτών σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία.  Στη βάση των 
πιο πάνω, σε μεταγενέστερο στάδιο,  το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπέβαλε ενώπιον 
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της επιτροπής αναθεωρημένα κείμενα των προτεινόμενων κανονισμών, στα οποία επήλθαν μεταξύ άλλων οι 
ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία ο εξουσιοδοτημένος ελεγκτής συστήματος υπό πίεση να 
καθορίζει σαφώς το χρονικό διάστημα εντός του οποίου το προτεινόμενο γραπτό σχέδιο θα χρήζει 
επανεξέτασης.  

2. Προσθήκη πρόνοιας, ώστε να καθοριστεί με σαφήνεια ότι, σε περίπτωση τροποποιήσεων ή επισκευών 
του αγωγού μεταφοράς επικίνδυνου ρευστού ή σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον Αρχιεπιθεωρητή, ο 
διαχειριστής του εν λόγω αγωγού θα προβαίνει σε αντικατάσταση ή αναθεώρηση του εγγράφου πρόληψης 
κινδύνων το οποίο συντάσσεται προτού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του αγωγού. 

3. Προσθήκη πρόνοιας, η οποία θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2028, ώστε, στην περίπτωση 
συστημάτων υπό πίεση τα οποία είναι ατμολέβητες, αεροθάλαμοι και ατμοδέκτες, η συχνότητα διενέργειας 
των σχετικών ελέγχων που καθορίζει ο εξουσιοδοτημένος ελεγκτής συστήματος υπό πίεση να μη δύναται 
να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες για τους ατμολέβητες και τους είκοσι τέσσερις μήνες για τους 
αεροθαλάμους και τους ατμοδέκτες.  

 Σημειώνεται ότι η επιτροπή επέφερε περαιτέρω τροποποιήσεις στο κείμενο των κανονισμών, όπως έχει 
αναθεωρηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν τα ακόλουθα: 

1. Διασαφήνιση των προνοιών του σε σχέση με τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα των 
εξουσιοδοτημένων ελεγκτών υπό πίεση, ώστε να καταστεί σαφές ότι θα προσμετράται κατά τον ίδιο τρόπο 
για όλους τους αιτητές η εμπειρία στον τομέα της επιθεώρησης ατμολεβήτων, ατμοδεκτών και 
αεροθαλάμων, ανεξαρτήτως εάν η εν λόγω εμπειρία προέρχεται από την άσκηση των σχετικών 
καθηκόντων στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ή όχι. 

2. Τροποποίηση της πρόνοιάς του σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων έχει εξουσία να θέσει σε ισχύ ορισμένες πρόνοιες των κανονισμών σε ημερομηνία που θα 
καθορίσει με γνωστοποίησή του η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ώστε 
την εν λόγω εξουσία να έχει το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 Σημειώνεται περαιτέρω ότι η επιτροπή αποφάσισε την τροποποίηση της πρόνοιας του νομοσχεδίου 
σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εξουσία να θέσει σε ισχύ τις 
διατάξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε ημερομηνία που θα καθορίσει με γνωστοποίησή του που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ώστε την εν λόγω εξουσία να έχει το Υπουργικό 
Συμβούλιο με σχετική απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των αναθεωρημένων στη βάση των 
πιο πάνω κειμένων του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Δεύτερη ανάγνωση του υπ’ αριθμόν 34 νομοσχεδίου, κύριε Γεωργίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την κατάργηση των άρθρων 40, 41 και 42.  Άρθρο 2. 

 Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ των άρθρων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία ψήφος. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Άρα, με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 3 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία ψήφος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. 

 Προχωρούμε τώρα στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 35 κανονισμών. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία ψήφος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, μία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 36 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Επιτροπής 
Παρακολούθησης Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση κανονισμών για ρύθμιση της σύστασης και λειτουργίας της προβλεπόμενης στις διατάξεις του 
περί της Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του 
Δημόσιου Τομέα Νόμου, η οποία μεταξύ άλλων θα είναι αρμόδια να ελέγχει, με βάση μεθοδολογία που 
καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη συμμόρφωση των οργανισμών δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας που πρέπει να πληρούν οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των εν λόγω 
οργανισμών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους 
κανονισμούς «Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Κανονισμοί του 

2022»  

Παρόντες: 

 Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Χρίστος Χριστόφιας Σωτήρης Ιωάννου 

 Δημήτρης Δημητρίου Ανδρέας Αποστόλου  

 Φωτεινή Τσιρίδου Μαρίνος Μουσιούττας 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14, την 21η και στις 28 Ιουνίου και στις 5 
Ιουλίου 2022. Στο πλαίσιο της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον 
της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 
Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας 
και Ψηφιακής Πολιτικής, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, της ΠΑΣΥΔΥ, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και της 
Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ).  Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου, η 
Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και η 
Παγκύπρια Συμμαχία για την Αναπηρία, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της 
επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη 
της επιτροπής κ. Γιώργος Κουκουμάς, Ονούφριος Κουλλά και Χρίστος Σενέκης. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 9 και 12 του περί της 
Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου 
Τομέα Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών, ώστε να ρυθμιστεί η σύσταση και λειτουργία της προβλεπόμενης 
στις διατάξεις του εν λόγω νόμου Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία μεταξύ άλλων θα είναι αρμόδια να 
ελέγχει, με βάση μεθοδολογία που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη συμμόρφωση των οργανισμών 
δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που πρέπει να πληρούν οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για 
φορητές συσκευές των εν λόγω οργανισμών. 

 Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

1. Η σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης από τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής, η οποία θα είναι πενταμελής και θα αποτελείται από: 

α. δύο εκπροσώπους του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 

β. έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και 

γ. δύο εκπροσώπους αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες και παιδιών με 
αναπηρίες έπειτα από συμφωνία μεταξύ του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής και της ΚΥΣΟΑ. 

2. Οι διαδικασίες λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών οι εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής υποστήριξαν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συμπληρώνουν τις διατάξεις 
του εξουσιοδοτικού νόμου, που ήδη εφαρμόζονται, αναφορικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που πρέπει 
να πληρούν οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών δημόσιου τομέα στο πλαίσιο 
εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 για την προσβασιμότητα των 
ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα».  Περαιτέρω, οι 
ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι η προτεινόμενη με τους υπό συζήτηση κανονισμούς σύσταση της Επιτροπής 
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Παρακολούθησης κρίνεται αναγκαία, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να εκπληρώσει την υποχρέωση που είχε 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υποβολή έκθεσης αποτελεσμάτων της σχετικής συμμόρφωσης των 
οργανισμών του δημόσιου τομέα μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2021.  Συναφώς, όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν, 
το υφυπουργείο έχει προχωρήσει στις σχετικές διεργασίες, ώστε η εν λόγω έκθεση να υποβληθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν, αφότου εγκριθούν οι προτεινόμενοι κανονισμοί από τη Βουλή. 

 Η εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
ο εκπρόσωπος της ΟΠΑΚ υποστήριξαν ότι η προτεινόμενη εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρίες και παιδιών 
με αναπηρίες στην Επιτροπή Παρακολούθησης ύστερα από συμφωνία μεταξύ του Υφυπουργείου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και της ΚΥΣΟΑ αντιβαίνει τις πρόνοιες της Σύμβασης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε σχέση με την υποχρέωση των κρατών να 
διαβουλεύονται και να εμπλέκουν τα άτομα με αναπηρίες μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων για 
ζητήματα που αφορούν τα εν λόγω άτομα. Συναφώς, οι ίδιοι εισηγήθηκαν όπως επανεξεταστεί η σχετική πρόνοια, 
ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω επιτροπή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 
ατόμων με αναπηρίες ή παιδιών με αναπηρίες, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη της ΚΥΣΟΑ.  

 Ο εκπρόσωπος της ΚΥΣΟΑ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων 
κανονισμών και υποστήριξε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του εξουσιοδοτικού νόμου, καθώς και στο στάδιο της 
ετοιμασίας των υπό εξέταση κανονισμών η εκτελεστική εξουσία διεξήγαγε την ενδεδειγμένη διαβούλευση με τις 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία μέσω της ΚΥΣΟΑ, η οποία αποτελεί τον επίσημο 
κοινωνικό εταίρο του κράτους σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρία 
Νόμου. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, σε σχέση με την προτεινόμενη εκπροσώπηση 
των ατόμων με αναπηρίες και παιδιών με αναπηρίες στην Επιτροπή Παρακολούθησης, επισήμανε ότι σύμφωνα 
με τις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου, οι οποίες είναι συμβατές με τις πρόνοιες της Σύμβασης του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, προβλέπεται ότι στην εν λόγω 
επιτροπή πρέπει να διασφαλίζεται ότι μετέχουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, περιλαμβανομένων και των 
παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων.  Περαιτέρω, η ίδια υποστήριξε ότι η 
προτεινόμενη ρύθμιση των υπό συζήτηση κανονισμών με την οποία προβλέπεται η διαβούλευση μεταξύ του 
Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και της ΚΥΣΟΑ για σκοπούς εκπροσώπησης των 
ατόμων με αναπηρίες και των παιδιών με αναπηρίες στην Επιτροπή Παρακολούθησης δε συγκρούεται με τις 
προαναφερόμενες διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου, εφόσον το υφυπουργείο κρίνει ότι η σχετική διαβούλευση 
με την ΚΥΣΟΑ εξασφαλίζει την ενεργό συμμέτοχή των ατόμων με αναπηρίες και των παιδιών με αναπηρίες στην 
εν λόγω επιτροπή μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων.  

 Στο πλαίσιο της περαιτέρω συζήτησης των προτεινόμενων κανονισμών, επιπροσθέτως των πιο πάνω 
ζητημάτων που τέθηκαν από εμπλεκόμενους φορείς, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων οι πολιτικές και 
οι ενέργειες που προωθεί το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του εξουσιοδοτικού νόμου σε σχέση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που πρέπει να πληρούν οι 
ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και η ανάγκη 
προσθήκης προνοιών οι οποίες να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
τη νομιμότητα των αποφάσεων που η ίδια λαμβάνει.   

 Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της και διαπιστώνοντας μικρής έκτασης 
ασάφειες και κενά στις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών που χρήζουν διευκρίνισης, κάλεσε το 
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής όπως σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας επανεξετάσει τις σχετικές πρόνοιες αυτών.  

 Στη βάση των πιο πάνω, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής υπέβαλε 
αναθεωρημένο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών στην επιτροπή, το οποίο διαλαμβάνει μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

1. Τροποποίηση του τίτλου των κανονισμών, ώστε αυτοί να αναφέρονται ως «Οι περί Προσβασιμότητας των 
Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα (Σύσταση 
και Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης) Κανονισμοί του 2022». 

2. Τροποποίηση της πρόνοιάς τους σύμφωνα με την οποία ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής έχει εξουσία να ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, ώστε την εν λόγω 
εξουσία να έχει το Υπουργικό Συμβούλιο. 

3. Τροποποίηση της πρόνοιάς τους που αφορά την εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρίες και παιδιών 
με αναπηρίες στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ώστε να διασαφηνιστεί ότι στην εν λόγω επιτροπή θα 
συμμετέχουν ύστερα από συμφωνία μεταξύ του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής και της ΚΥΣΟΑ ένα μέλος ως εκπρόσωπος των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ατόμων με 
αναπηρίες και ένα μέλος των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων παιδιών με αναπηρίες. 
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4. Προσθήκη προνοιών, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης και η 
νομιμότητα των αποφάσεων που η ίδια θα λαμβάνει, οι οποίες μεταξύ άλλων ορίζουν ως πρόεδρο της εν 
λόγω επιτροπής ένα εκ των δύο μελών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 
παρέχοντάς του για τον σκοπό αυτό συγκεκριμένες αρμοδιότητες.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα 
όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του αναθεωρημένου στη βάση των 
πιο πάνω κειμένου των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωράμε στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ των κανονισμών; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία ψήφος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους υπέρ, μία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 37 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ποινικού Μητρώου (ECRIS) Νόμος του 2022».   

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της συμμετοχής της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Δικαίου για την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καταδίκες υπηκόων 
τρίτων χωρών μέσω του εν λόγω συστήματος. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Ποινικού Μητρώου (ECRIS) Νόμος του 2022»  

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το υπό αναφορά 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου 2022. Στην πρώτη 
συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Αστυνομίας 
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Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της 
επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκαν επίσης τα μέλη της επιτροπής 
κ. Γιώργος Κουκουμάς και Xριστιάνα Ερωτοκρίτου. 

 Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι: 

1. η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

α.  Απόφαση-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη 
διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό 
μητρώο μεταξύ των κρατών μελών.  

β.  Οδηγία (ΕΕ) 2019/884  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, 
για την τροποποίηση της Απόφασης-Πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) για την αντικατάσταση της απόφασης 
2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

2. η θέσπιση εφαρμοστικών διατάξεων για συμμόρφωση με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός  (ΕΕ) 2019/816  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Απριλίου 2019 για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν 
πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών 
(ECRIS-TCN) με σκοπό τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφορίων Ποινικού Μητρώου 
για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726».  

 Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο σκοπείται η συμμετοχή της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
καταδίκες υπηκόων τρίτων χωρών μέσω του εν λόγω συστήματος.  Περαιτέρω, θεσπίζεται  υποχρέωση της 
Δημοκρατίας να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η καταχώριση των καταδικών στο υπό 
αναφορά σύστημα θα συνοδεύεται από πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια του καταδικασθέντος, στο μέτρο 
που οι εν λόγω πληροφορίες είναι στη διάθεσή της.  

 Επιπροσθέτως, με το νομοσχέδιο καθορίζονται οι ακολουθητέες μέθοδοι, σε περίπτωση που ζητούνται 
πληροφορίες ποινικού μητρώου, διασφαλίζεται ότι κάθε απόσπασμα ποινικού μητρώου που ζητείται από υπήκοο 
τρίτης χώρας συμπληρώνεται κατά περίπτωση με πληροφορίες από άλλα κράτη μέλη και καθορίζονται οι 
απαραίτητες τεχνικές αλλαγές για την αποτελεσματική λειτουργία του υπό αναφορά συστήματος.   

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε ότι με τις προτεινόμενες στο 
νομοσχέδιο ρυθμίσεις εισάγονται στο εθνικό δίκαιο εναρμονιστικές διατάξεις αναφορικά με την Οδηγία και την 
Απόφαση-Πλαίσιο, καθώς και εφαρμοστικές διατάξεις αναφορικά με τον Κανονισμό.    

 Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανέφερε ότι έχει διεξαχθεί η επιβαλλόμενη 
διαβούλευση του Γραφείου της με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και οι πλείστες των 
εισηγήσεών της έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του νομοσχεδίου που τέθηκε ενώπιον της επιτροπής. 
Περαιτέρω, εισηγήθηκε όπως αναδιατυπωθεί η πρόνοια του νομοσχεδίου με την οποία παρέχεται δικαίωμα 
καταγγελίας σε πρόσωπο του οποίου παραβιάζονται τα δικαιώματα μεταξύ άλλων για πρόσβαση, διόρθωση και 
διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτού, ώστε να παρέχεται και δικαίωμα έννομης προστασίας, 
ως προβλέπεται στον υπό αναφορά Κανονισμό.  

 Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κύπρου ανέφερε ότι οι προτεινόμενες στο νομοσχέδιο ρυθμίσεις κρίνονται 
αναγκαίες για λόγους πρακτικής  εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Δικαίου 
(ECRIS). 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση της Επιτρόπου 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και επιπρόσθετα να επιφέρει επιμέρους τροποποιήσεις και 
βελτιωτικές αλλαγές στο κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της 
προτεινόμενης νομοθεσίας.    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά 
πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, 
υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε 
νόμο. 

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και 
τα μέλη της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη 
συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 
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 Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, θα  τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε 
να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου (ECRIS) Νόμος του 2022». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Προοίμιο.  Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Ερμηνεία.  Άρθρο 2. 

 Σκοπός του παρόντος Νόμου.  Άρθρο 3. 

 Εθνική Κεντρική Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Άρθρο 4. 

 Υποχρεώσεις της Δημοκρατίας ως κράτους μέλους καταδίκης.  Άρθρο 5. 

 Υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους ιθαγένειας προσώπου που καταδικάστηκε 
σε άλλο κράτος μέλος.  Άρθρο 6. 

 Αίτηση πληροφοριών για καταδίκες.  Άρθρο 7. 

 Απάντηση σε αίτηση πληροφοριών για καταδίκες στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.  Άρθρο 8. 

 Απάντηση σε αίτηση πληροφοριών για σκοπούς εκτός της ποινικής διαδικασίας.  Άρθρο 9. 

 Απάντηση αιτημάτων τρίτων χωρών.  Άρθρο 10. 

 Προθεσμίες απάντησης.  Άρθρο 11. 

 Όροι χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Άρθρο 12. 

 Γλώσσες εργασίας.  Άρθρο 13. 

 Περιεχόμενο της διαβίβασης.  Άρθρο 14. 

 Μορφότυπος και άλλοι τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών.  Άρθρο 15. 

 Εισαγωγή δεδομένων στο ECRIS-TCN.  Άρθρο 16. 

 Χρήση του ECRIS-TCN για τον εντοπισμό κράτους μέλους που διαθέτει πληροφορίες ποινικού μητρώου.  
Άρθρο 17. 

 Τροποποίηση και διαγραφή δεδομένων ECRIS-TCN στο κεντρικό σύστημα και στο κοινό αποθετήριο 
δεδομένων ταυτότητας (CIR).  Άρθρο 18. 

 Παροχή πληροφοριών σε τρίτη χώρα, διεθνή οργανισμό ή ιδιώτη.  Άρθρο 19. 

 Ποινικές κυρώσεις.  Άρθρο 20. 

 Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού ως προς την επεξεργασία.  Άρθρο 21. 

 Έννομη προστασία.  Άρθρο 22. 

 Υποχρεώσεις Εθνικής Εποπτικής Αρχής.  Άρθρο 23. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε, παρακαλώ. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 23 εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 38 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του Πρώτου Πίνακα των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε το Κρατικό 
Αρχείο να υπαχθεί ως τμήμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
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κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, στις 4 Μαΐου και 
στις 6 Ιουλίου 2022.  Στο πλαίσιο των συνεδριών της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του 
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως και του Κρατικού Αρχείου.  Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και η Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. 

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών παρευρέθηκε και το μέλος της επιτροπής κ. 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. 

 Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 87 του 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του Πρώτου Πίνακα των περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Γενικών) Κανονισμών, ώστε το Κρατικό Αρχείο να υπαχθεί ως τμήμα υπό το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως.  Σκοπείται επίσης η διόρθωση της αναφοράς στους υπό τροποποίηση βασικούς κανονισμούς 
στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ώστε να συνάδει με την υφιστάμενη οικεία 
νομοθεσία, δυνάμει της οποίας το εν λόγω υπουργείο μετονομάστηκε σε Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, ύστερα από την ίδρυση του Υφυπουργείου Τουρισμού. 

 Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις  κρίθηκαν αναγκαίες, 
ώστε το Κρατικό Αρχείο να περιληφθεί στον Πρώτο Πίνακα των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών, στον 
οποίο για τους σκοπούς των βασικών κανονισμών καθορίζονται τα τμήματα, οι υπηρεσίες και τα γραφεία που 
υπάγονται σε υπουργεία, και να υπαχθεί υπό το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μετά τη μετεξέλιξή 
του σε τμήμα, δυνάμει του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου του 2018.  Επιπροσθέτως, εισηγήθηκε όπως 
η υπό αναφορά πρόνοια ισχύσει αναδρομικά από τις 2 Ιανουαρίου 2019, ώστε για την πλήρωση της θέσης του 
Εφόρου Κρατικού Αρχείου, η οποία εκκρεμεί, να ακολουθηθεί η διαδικασία πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων 
τμημάτων, αλλά και να υπάρξει κάλυψη σε άλλα διοικητικής φύσεως ζητήματα.   

 Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση 
η οποία αφορά το Κρατικό Αρχείο κρίνεται αναγκαία, λόγω του ότι αποτελεί αυτοτελές πλέον τμήμα το οποίο 
υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αντί στη διοίκηση του εν λόγω υπουργείου και θα 
συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κρατικού Αρχείου, καθώς και του εν λόγω υπουργείου.  Περαιτέρω, η ίδια 
εκπρόσωπος επισήμανε ότι η  αναδρομική ισχύς της εν λόγω ρύθμισης από τις 2 Ιανουαρίου 2019 κρίνεται 
αναγκαία, δεδομένου ότι το Κρατικό Αρχείο αποτελεί αυτοτελές τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως από το έτος 2019. Τέλος, ενημέρωσε την επιτροπή ότι το εξουσιοδοτικό άρθρο του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης των υπό αναφορά κανονισμών με αναδρομική ισχύ. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών μέλος της επιτροπής εξέφρασε προβληματισμό αναφορικά 
με την εισήγηση για αναδρομική ισχύ της προτεινόμενης ρύθμισης που αφορά το Κρατικό Αρχείο και ως εκ 
τούτου η επιτροπή ζήτησε τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επί του θέματος αυτού.  

 Συναφώς, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την 
επιτροπή για το πιο πάνω ζήτημα με επιστολή του, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2022, επισυνάπτοντας σχετική 
επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, διά της οποίας αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 87(3) 
του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι κανονισμοί δύνανται να έχουν αναδρομική 
ισχύ.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις:  

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και 
τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις υιοθετούν τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους. 

2. Το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη 
της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών 
κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωράμε στην έγκριση των κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι κανονισμοί εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Το υπ’ αριθμόν 39 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών 
Συμβουλίων) Νόμου, ώστε: 

α. ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων να εκδίδεται με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αντί με 
κανονισμούς, οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως προβλέπεται στον ισχύοντα 
νόμο, 

β. ο Υπουργός Οικονομικών να έχει εξουσία να τροποποιεί το παράρτημα του νόμου με την έκδοση 
διατάγματος και 

γ. η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου να περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής του βασικού νόμου με την 
προσθήκη στο παράρτημα αναφοράς στον περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμο του 2022. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών 

Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου 2022. Στην 
πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της 
Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου.   

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε και το μέλος της επιτροπής κ. 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. 

 Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, ώστε να επέλθουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

1. Έκδοση του κώδικα δεοντολογίας που διέπει τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων διά αποφάσεως 
του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αντί 
της έκδοσης αυτού διά κανονισμών οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως 
προβλέπεται στον ισχύοντα νόμο. 
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2. Παροχή εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών τροποποίησης του παραρτήματος του νόμου διά της 
έκδοσης διατάγματος. 

3. Συμπερίληψη της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου στο πεδίο εφαρμογής του βασικού νόμου διά 
της προσθήκης στο παράρτημα αυτού αναφοράς στον περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμο 
του 2022. 

 Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε στην 
επιτροπή ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκε αναγκαίο να προωθηθούν παράλληλα με το νομοσχέδιο 
με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022», το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 3 Μαρτίου 2022, ώστε η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου να περιληφθεί στο πεδίο 
εφαρμογής του υπό τροποποίηση νόμου. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε ότι προτείνονται 
τροποποιήσεις στον βασικό νόμο με τις οποίες επιδιώκεται ευελιξία και απλοποίηση των ακολουθητέων 
διαδικασιών, που αφορούν αφενός την τροποποίηση του παραρτήματος αυτού και αφετέρου την έκδοση κώδικα 
δεοντολογίας για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. Επιπρόσθετα, 
όπως επισήμανε η πιο πάνω εκπρόσωπος, ο υπό αναφορά κώδικας δεοντολογίας θα ενσωματώνει πρότυπα 
και κανόνες που εδράζονται σε διάφορες νομοθεσίες και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται η έκδοσή του διά 
κανονισμών, ενώ η έγκρισή του μόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο θα διευκολύνει την επέκταση της εφαρμογής 
του και σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του βασικού νόμου. 
Τέλος, επισήμανε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο απαιτείται να ψηφιστεί σε νόμο και να τεθεί σε ισχύ κατά την 
ίδια ημερομηνία με το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022», το 
οποίο κατατέθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.   

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου 
νόμου έχουν τύχει του δέοντος νομοτεχνικού ελέγχου.   

 Ο εκπρόσωπος της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου δήλωσε ότι η επιχείρηση υιοθετεί τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου η επιτροπή εξέφρασε προβληματισμό αναφορικά με τη 
διάταξη η οποία προβλέπει την τροποποίηση του παραρτήματος του νόμου με διάταγμα εκδιδόμενο υπό τον 
Υπουργό Οικονομικών, καθότι τέτοια ρύθμιση ενδεχομένως να παραβιάζει την αρχή της ιεραρχίας των κανόνων 
δικαίου και να πλήττει την αρχή της ασφάλειας δικαίου. Επιπρόσθετα, μέλος της επιτροπής εξέφρασε τη διαφωνία 
του με την εν λόγω ρύθμιση, εγείροντας ζήτημα συνταγματικότητάς της.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
νομοσχεδίου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο. 

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και 
τα μέλη της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του 
νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

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

 Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη του νέου άρθρου 4Α.  Άρθρο 3. 

 Τροποποίηση του Παραρτήματος του βασικού νόμου.  Άρθρο 4. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 μέχρι 4 εγκρίνονται. 

 Τρίτη ανάγνωση. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 
Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα πέντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται σε 
νόμο. 

 Το υπ’ αριθμόν 40 θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε η συμβουλευτική επιτροπή που συστήνεται για 
την πλήρωση της θέσης Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας να απαρτίζεται 
από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τρεις 
λειτουργούς οι οποίοι θα επιλέγονται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας μεταξύ λειτουργών που 
κατέχουν τη θέση είτε Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είτε Γενικού Διευθυντή. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022»  

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου  Σωτήρης Ιωάννου 
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 Νίκος Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  

 Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω 
νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου 2022.  Στην 
πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Διοίκησης 
και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής 
Δημόσιας Υπηρεσίας, της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) και της Παγκύπριας 
Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ.  Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), παρ’ όλο που κλήθηκε, 
δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.  

 Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου παρευρέθηκε επίσης το μέλος της επιτροπής 
κ. Γιώργος Κουκουμάς. 

 Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή μελέτησε το νομοσχέδιο κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για λόγους που προκύπτουν από τους 
σκοπούς της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης, καθώς και λόγω έλλειψης χρόνου προς ολοκλήρωση της 
προβλεπόμενης διαδικασίας συζήτησης, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα στον Κανονισμό της Βουλής, ενόψει 
της διακοπής των εργασιών της Βουλής για την καλοκαιρινή περίοδο. 

 Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε, σε 
περίπτωση διαδικασίας πλήρωσης της θέσης Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας, η συμβουλευτική επιτροπή να απαρτίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον Βοηθό 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τρεις λειτουργούς οι οποίοι επιλέγονται από τον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας μεταξύ λειτουργών που κατέχουν τη θέση είτε Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είτε Γενικού Διευθυντή. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 
ανέφερε ότι, με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δεν καθίσταται δυνατόν να συγκροτηθεί συμβουλευτική 
επιτροπή για την πλήρωση της θέσης Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  Ειδικότερα, επισήμανε ότι ύστερα από τη 
μισθολογική αναβάθμιση των θέσεων στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας η εν λόγω θέση είναι πλέον 
μισθολογικά ανώτερη όλων των θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της θέσης Γενικού 
Διευθυντή υπουργείου, και συνεπώς οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε στη 
συμβουλευτική επιτροπή για την πλήρωση της θέσης Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να μπορούν να συμμετέχουν, 
πέραν των εισαγγελέων της Δημοκρατίας, και γενικοί διευθυντές. 

 Η εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι 
συμφωνεί με την ανάγκη τροποποίησης του υφιστάμενου πλαισίου, ώστε να καθίσταται δυνατή η συγκρότηση 
συμβουλευτικής επιτροπής για την πλήρωση της θέσης Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  

 Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ ανέφερε ότι υπάρχουν διιστάμενες απόψεις αναφορικά με την προτεινόμενη 
ρύθμιση, τονίζοντας παράλληλα ότι τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών απαιτείται να κατέχουν θέση 
ιεραρχικά ανώτερη της υπό πλήρωση θέσης, ενώ με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτρέπεται η επιλογή 
υποψηφίου για πλήρωση θέσης από πρόσωπα που είτε είναι ομοιόβαθμα είτε κατέχουν θέση μισθολογικά 
κατώτερη της υπό πλήρωση θέσης.  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών 
ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, υιοθετεί τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο. 

 Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και 
τα μέλη της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη 
συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωράμε στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1. 

 Τροποποίηση του άρθρου 32 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ψηφίζουμε.   

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. 

 Προχωρούμε στην τρίτη ανάγνωση.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το νομοσχέδιο ομόφωνα ψηφίζεται 
σε νόμο.  

 Και πάμε τώρα στο υπ’ αριθμόν 45 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τα επόμενα θέματα αφορούν επτά σχέδια υπηρεσίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είναι επτά σχέδια υπηρεσίας. 

 Υπάρχει διαφοροποίηση στην ψήφιση;   

 Πέραν -που είμαι σίγουρη- της τοποθέτησης του κ. Ευσταθίου, που πάντοτε γίνεται γι’ αυτά τα ζητήματα, 
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εκτός αν πρόκειται για κάτι άλλο και θα τον ακούσουμε φυσικά…  Αν δεν έχει διαφοροποίηση στην ψήφιση, να 
τα βάλουμε όλα μαζί. 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 Να μπουν όλα, κυρία Πρόεδρε, με την εξής διευκρίνιση:  Θα υπερψηφίσουμε το υπ’ αριθμόν 45, το υπ’ 
αριθμόν 46 και το υπ’ αριθμόν 50 θέμα και θα καταψηφίσουμε τα υπόλοιπα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Θα ψηφιστούν ξεχωριστά, κύριε Ευσταθίου.  Ευχαριστώ.   

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Θα το κάνω πολύ γρήγορα, μην ανησυχείτε! 

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: 

 …για τους λόγους -αν μου επιτρέπετε, για σκοπούς πρακτικών- που κατ’ επανάληψη η ΕΔΕΚ έχει 
σημειώσει, ότι επιτέλους πρέπει να σεβόμαστε τη γλώσσα αυτού του τόπου και να μην τη βάζουμε στο ίδιο 
ακριβώς καλούπι μαζί με τις ξένες γλώσσες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Λοιπόν, το υπ’ αριθμόν 45 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας - Θέση Οικονόμου Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Οικονόμου Α΄ στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, η οποία αποτελεί θέση προαγωγής, ώστε από τα απαιτούμενα 
προσόντα να διαγραφεί η πρόνοια για πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα και να περιληφθεί η απαίτηση για τριετή 
τουλάχιστον υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Οικονόμου Α΄ 

(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 
2022. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Οικονόμου 
Α΄ στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, η οποία καθορίστηκε ως 
θέση προαγωγής, ώστε στα απαιτούμενα προσόντα να διαγραφεί η πρόνοια για πρόσθετα ακαδημαϊκά 
προσόντα και να περιληφθεί η απαίτηση για τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, η πιο πάνω 
τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να εφαρμοστεί ο γενικός κανόνας της δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με 
τον οποίο για την ανέλιξη των υπαλλήλων σε όλα τα ανελικτικά επίπεδα πέραν του βαθμού εισδοχής απαιτείται 
τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση και όχι πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα πέραν 
αυτών που απαιτούνται για τον βαθμό εισδοχής. 

 Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
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Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2022, 
στην οποία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών.  Ακολούθως, η υποεπιτροπή εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των 
κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη 
της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών 
στην ολομέλεια του σώματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υπό το φως των πιο πάνω, 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί των κανονισμών στο στάδιο της 
συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 45 κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 45 κανονισμοί 
εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Το υπ’ αριθμόν 46 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Θέση 
Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας 
[Κλ. Α10(i)], η οποία αποτελεί θέση προαγωγής, για εφαρμογή της νέας δομής των Τεχνικών Μηχανικών στο 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Θέση Ανώτερου Τεχνικού 

Μηχανικού Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 
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 Φωτεινή Τσιρίδου  Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου  Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 
2022. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η θέσπιση σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού 
Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας [Κλ. Α10(i)], η οποία καθορίστηκε ως θέση προαγωγής, ώστε να επιτευχθεί η 
εφαρμογή της νέας δομής των Τεχνικών Μηχανικών στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η θέσπιση 
σχεδίου υπηρεσίας για την πιο πάνω θέση κρίθηκε αναγκαία λόγω της συμπερίληψής της στον περί 
Προϋπολογισμού του 2021 Νόμο του 2021 σε αντικατάσταση της θέσης Κτηματολογικού Λειτουργού 2ης Τάξεως.  
Περαιτέρω, στο υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας περιλήφθηκαν τα καθήκοντα και τα προσόντα τα οποία 
αντιστοιχούν σε θέσεις αυτού του επιπέδου και περιεχομένου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα. 

 Σημειώνεται ότι τo προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2022, 
στην οποία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών.  Ακολούθως, η υποεπιτροπή εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των 
κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη 
της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών 
στην ολομέλεια του σώματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υπό το φως των πιο πάνω, 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί των κανονισμών στο στάδιο της 
συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 46 κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 46 κανονισμοί 
εγκρίνονται ομόφωνα. 

 Το υπ’ αριθμόν 47 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων - Θέση Υγειονομικού 
Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Υγειονομικού Μηχανικού του Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ώστε να αναβαθμιστεί και να 
ανταποκρίνεται στα δεδομένα που αντιστοιχούν στις θέσεις του επιπέδου αυτού στη δημόσια υπηρεσία και στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων - Θέση Υγειονομικού Μηχανικού (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου  Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου  Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 
2022. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Υγειονομικού 
Μηχανικού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, η οποία καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού, ώστε να αναβαθμιστεί και να ανταποκρίνεται 
στα δεδομένα που αντιστοιχούν σε θέσεις αυτού του επιπέδου και περιεχομένου στη δημόσια υπηρεσία και στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο  Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για την πιο πάνω θέση κρίθηκε αναγκαία, 
ώστε να συμπεριληφθεί στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα το πτυχίο της χημικής μηχανικής.  Ειδικότερα, 
δεδομένου ότι οι υγειονομικοί μηχανικοί ασχολούνται μεταξύ άλλων με τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία έργων 
επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, θεωρήθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθεί το εν λόγω πτυχίο στα 
απαιτούμενα προσόντα, αφού οι πτυχιούχοι στη χημική μηχανική κατέχουν τις απαραίτητες εξειδικευμένες 
γνώσεις για την εν λόγω θέση.  

 Περαιτέρω, κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη σημείωσης, για να παρασχεθεί στη Διεύθυνση του Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων η ευχέρεια επακριβούς καθορισμού των απαιτούμενων προσόντων κατά τη δημοσίευση 
της θέσης, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες του τμήματος.  Τέλος, στο πλαίσιο της 
αναβάθμισης του πιο πάνω σχεδίου υπηρεσίας κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη σημείωσης για ειδική εκπαίδευση 
των υπαλλήλων και παρακολούθησης σχετικών με τα καθήκοντά τους επιμορφωτικών μαθημάτων. 

 Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2022, 
στην οποία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών.  Ακολούθως, η υποεπιτροπή εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των 
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κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη 
της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών 
στην ολομέλεια του σώματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υπό το φως των πιο πάνω 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί των κανονισμών στο στάδιο της 
συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 47 κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 47 κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 48 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων - Θέση Διευθυντή (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, η οποία 
αποτελεί θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, ώστε να εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στα δεδομένα 
που αντιστοιχούν στις θέσεις του επιπέδου αυτού στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) 

Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου  Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου  Κωστής Ευσταθίου 
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 Άριστος Δαμιανού  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης    

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 
2022. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή Τμήματος 
Εργασιακών Σχέσεων, η οποία καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, ώστε να απαλειφθούν  
ορισμένες πρόνοιές του οι οποίες είναι αναχρονιστικές και δεν ανταποκρίνονται στα  δεδομένα που αντιστοιχούν 
σε θέσεις αυτού του επιπέδου και περιεχομένου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για την  πιο πάνω θέση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να 
εκσυγχρονιστεί και να αντικατασταθούν οι αναχρονιστικοί όροι που εμπεριέχονται σε αυτό, όπως είναι μεταξύ 
άλλων οι όροι «Υπηρεσία Βιομηχανικών Σχέσεων» και «θέματα βιομηχανικών σχέσεων» με τους όρους «Τμήμα 
Εργασιακών Σχέσεων» και «θέματα εργασιακών σχέσεων», αντίστοιχα. 

 Περαιτέρω, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του πιο πάνω σχεδίου υπηρεσίας κρίθηκε αναγκαία η 
αντικατάσταση του απαιτούμενου προσόντος της «ευρείας γνώσης των βιομηχανικών σχέσεων» από το προσόν 
της «πολύ καλής γνώσης των εργασιακών σχέσεων», ενώ στα απαιτούμενα προσόντα απαλείφθηκε η απαίτηση 
για  πανεπιστημιακό δίπλωμα στα εμπορικά, λόγω του ότι δεν υφίσταται πλέον ο συγκεκριμένος κλάδος 
σπουδών.  Τέλος, από το απαιτούμενο προσόν της δεκαετούς πείρας σε υπεύθυνη θέση απαλείφθηκε η φράση 
«κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία», εφόσον κάτι τέτοιο κρίθηκε ότι συνιστά κατάφωρη διάκριση σε βάρος 
των εργαζομένων εκτός δημόσιας υπηρεσίας. 

 Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση Κανονισμών που 
Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2022, στην οποία 
κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου 
Οικονομικών.  Ακολούθως, η υποεπιτροπή εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην 
ολομέλεια του σώματος για έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη 
της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών 
στην ολομέλεια του σώματος. 

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί των κανονισμών στο στάδιο της 
συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 48 κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 49 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών - Θέση 
Κυβερνήτη/Μηχανικού Σκάφους (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έγκριση σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Κυβερνήτη/Μηχανικού Σκάφους στο Τμήμα Αλιείας και 
Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της 
μετονομασίας των υφιστάμενων θέσεων Κυβερνήτη Σκάφους 1ης και 2ης Τάξης και Μηχανικού Σκάφους 1ης και 
2ης Τάξης και της αναβάθμισης των κλιμάκων αυτών από τις Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i) και την Κλίμακα 
Α9(i) στην Κλίμακα Α8-Α10-Α11. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών - Θέση Κυβερνήτη/Μηχανικού 

Σκάφους (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου  Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου  Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 
2022. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η θέσπιση σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Κυβερνήτη/Μηχανικού Σκάφους 
στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
λόγω της μετονομασίας των υφιστάμενων θέσεων Κυβερνήτη Σκάφους 1ης και 2ης Τάξης και Μηχανικού Σκάφους 
1ης και 2ης Τάξης και της αναβάθμισης των κλιμάκων αυτών, από τις Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i) και την 
Κλίμακα Α9(i), στην Κλίμακα Α8-Α10-Α11. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η θέσπιση του υπό συζήτηση νέου σχεδίου υπηρεσίας κρίθηκε αναγκαία ύστερα 
από τη δημιουργία ενιαίας δομής θέσεων με τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2019.  Περαιτέρω, στο υπό 
συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας περιλήφθηκαν τα καθήκοντα και τα προσόντα που αντικατοπτρίζουν τις 
αναβαθμίσεις των μισθοδοτικών κλιμάκων των εν λόγω θέσεων. 

 Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2022, 
στην οποία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών.  Ακολούθως, η υποεπιτροπή εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των 
κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού 
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Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη 
της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών 
στην ολομέλεια του σώματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υπό το φως των πιο πάνω, 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί των κανονισμών στο στάδιο της 
συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 49 κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα δύο ψήφους υπέρ, δύο εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 49 κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 50 θέμα τιτλοφορείται «Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέση Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Τεχνικού στο Κρατικό Αρχείο, η  οποία αποτελεί θέση 
πρώτου διορισμού. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέση Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου  Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου  Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 
2022. 

 Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί 
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Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση και ο εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση 
Τεχνικού στο Κρατικό Αρχείο, η  οποία καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως, η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για την πιο πάνω θέση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να 
διαφοροποιηθούν τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης σε σχέση με την εποπτεία της εργασίας κατώτερου 
προσωπικού. 

 Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του πιο πάνω σχεδίου υπηρεσίας κρίθηκε αναγκαία μεταξύ 
άλλων η διαγραφή της πρόνοιας η οποία προβλέπει ότι ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του 
υπαλλήλου αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης, καθώς και της 
πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η σχετική με τα καθήκοντα της θέσης πείρα ή/και η πείρα στη φωτογραφική 
τέχνη αποτελούν πλεονέκτημα. 

 Περαιτέρω, από τα απαιτούμενα προσόντα για την πιο πάνω θέση διαγράφτηκε η πρόνοια για κατοχή 
διπλώματος Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου και προστέθηκε σε αυτά η κατοχή διπλώματος 
αναγνωρισμένης σχολής μέσης τεχνικής εκπαίδευσης στην ειδικότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή της 
ψηφιακής τεχνολογίας ή των γραφικών τεχνών. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2022, 
στην οποία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών.  Ακολούθως, η υποεπιτροπή εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των 
κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη 
της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών 
στην ολομέλεια του σώματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υπό το φως των πιο πάνω, 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης επί των κανονισμών στο στάδιο της 
συζήτησής τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές, ομιλήτριες επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 50 κανονισμών. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τρεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 50 κανονισμοί εγκρίνονται. 

 Και πάμε στο υπ’ αριθμόν 51 θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Οι περί Τμήματος Φορολογίας - Θέσεις 
Αρχιφοροθέτη, Λειτουργού Φορολογίας, Ανώτερου Φοροθέτη Α΄, Ανώτερου Φοροθέτη Β΄ και Βοηθού 
Φορολογίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022». 

 Παρακαλώ τον γραμματέα να διαβάσει τον σκοπό. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εκσυγχρονισμός των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Αρχιφοροθέτη, Λειτουργού Φορολογίας, 
Ανώτερου Φοροθέτη Α΄, Ανώτερου Φοροθέτη Β΄ και Βοηθού Φορολογίας στο Τμήμα Φορολογίας του 
Υπουργείου Οικονομικών στη βάση σχετικής υπόδειξης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τους 
κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Φορολογίας - Θέσεις Αρχιφοροθέτη, Λειτουργού Φορολογίας, 
Ανώτερου Φοροθέτη Α΄, Ανώτερου Φοροθέτη Β΄ και Βοηθού Φορολογίας (Σχέδια Υπηρεσίας) 

Κανονισμοί του 2022» 

Παρόντες: 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου 

 Φωτεινή Τσιρίδου Σωτήρης Ιωάννου 

 Νίκος Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου 

 Άριστος Δαμιανού Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 

 Ανδρέας Πασιουρτίδης 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε τους πιο πάνω 
κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 
2022. 

 Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Αρχιφοροθέτη, 
Λειτουργού Φορολογίας, Ανώτερου Φοροθέτη Α΄, Ανώτερου Φοροθέτη Β΄ και Βοηθού Φορολογίας στο Τμήμα 
Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να αποφευχθούν παρερμηνείες κατά 
την εφαρμογή τους, στη βάση σχετικής υπόδειξης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών, στο σχέδιο 
υπηρεσίας για τη θέση Αρχιφοροθέτη, η οποία καθορίζεται ως θέση πρώτου διορισμού (Κλίμακες Α9-Α11 και 
Α12), προτείνεται η αντικατάσταση από τα απαιτούμενα προσόντα του προσόντος του Λογιστή με το προσόν 
της ιδιότητας του μέλους οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου, στη βάση της ακολουθούμενης σχετικής πολιτικής.  
Περαιτέρω, απαλείφθηκε η πρόνοια σύμφωνα με την οποία συνιστούσε πλεονέκτημα η διετής λογιστική/ελεγκτική 
πείρα, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο, 
τα πρόσθετα προσόντα και η πείρα λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας κατά την 
πλήρωση της θέσης. 

 Στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Φορολογίας, η οποία καθορίζεται ως θέση πρώτου 
διορισμού (Κλίμακες Α8-Α10 και Α11), διευρύνονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 
ακαδημαϊκά προσόντα, με τη συμπερίληψη σε αυτά και του θέματος των Μαθηματικών, για σκοπούς καλύτερης 
εξυπηρέτησης των αναγκών του Τμήματος Φορολογίας.  Περαιτέρω, αντικαθίσταται το απαιτούμενο προσόν του 
Λογιστή με το προσόν της ιδιότητας του μέλους οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών όπως αναφέρθηκε πιο πάνω 
για τη θέση Αρχιφοροθέτη. 

 Τα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Φοροθέτη Α΄ και Ανώτερου Φοροθέτη Β΄, οι οποίες 
καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής [Κλίμακα Α11(ii) και Κλίμακα Α10(i), αντίστοιχα], είναι πεπαλαιωμένα και δεν 
είχαν εγκριθεί από Βουλή αλλά μόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο το 1982 χωρίς να έχουν τη μορφή 
κανονισμών, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαίο όπως τύχουν ριζικού εκσυγχρονισμού. 

 Τέλος, στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Φορολογίας, η οποία καθορίζεται ως θέση πρώτου 
διορισμού [Κλίμακες Α2-Α5 και Α7(ii)], διατυπώνεται ορθά ο τίτλος της θέσης, όπως αυτός περιλαμβάνεται στον 
κρατικό προϋπολογισμό.  Περαιτέρω, αντικαθίσταται το λεκτικό της πρόνοιας που αφορά τα προσόντα στη 
Λογιστική, λόγω του ότι τα επίπεδα επιτυχίας στις εξετάσεις στη Λογιστική έχουν επανακαθοριστεί. 
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 Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της 
αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. 

 Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την 
Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Εξέταση 
Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2022, 
στην οποία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 
Υπουργείου Οικονομικών.  Ακολούθως, η υποεπιτροπή εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των 
κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα 
τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: 

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού 
Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη 
της βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών 
στην ολομέλεια του σώματος. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, υπό το φως των πιο πάνω, 
υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της για λήψη τελικής απόφασης επί των κανονισμών στο στάδιο της συζήτησής 
τους στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Όχι. 

 Προχωρούμε στην έγκριση των υπ’ αριθμόν 51 κανονισμών. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τριάντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεν υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με τριάντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, οι υπ’ αριθμόν 51 κανονισμοί 
εγκρίνονται. 

 Το υπ’ αριθμόν 52 θέμα το έχουμε ψηφίσει και πάμε στα ψηφίσματα, έτσι;  Έχουμε τελειώσει με τις 
προτάσεις νόμου. 

 Το υπ’ αριθμόν 54 θέμα τιτλοφορείται «Σχέδιο ψηφίσματος για την ανάγκη επιβολής κυρώσεων και 
τερματισμού πώλησης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία». 

 Κατατέθηκε από το ΕΛΑΜ και θα παρακαλέσω, εκτός και αν θεωρείτε ότι έχει διαβαστεί, μελετηθεί 
διεξοδικά, να μην το αναγνώσουμε το ψήφισμα. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Προτείνω να μην αναγνωστούν τα ψηφίσματα.  Τα έχουν μελετήσει όλες οι ομάδες, άρα να ψηφίσουμε. 

(Το σχετικό σχέδιο ψηφίσματος) 
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Ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

 Υπενθυμίζοντας το προηγούμενο ψήφισμά της, της 24ης Φεβρουαρίου 2022, με το οποίο καταδικάζει 
ομόφωνα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,  

 Έχοντας υπόψη το ψήφισμα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2022, το 
οποίο επίσης καταδικάζει τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τονίζει την ανάγκη επιβολής 
κυρώσεων εναντίον της,  

 Σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συναίνεσε πλήρως στην επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας,  

 Επισημαίνοντας ότι οι κοινές προσπάθειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
προσκρούουν στη μη εφαρμογή των κυρώσεων από χώρες εταίρους της Ένωσης, όπως η Τουρκία, γεγονός 
που μειώνει την αποτελεσματικότητά τους,  

 Υπογραμμίζοντας ότι και το Κυπριακό αποτελεί πρόβλημα εισβολής, συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής 
και παραβίασης της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας ενός κράτους μέλους της ΕΕ 
από την Τουρκία,  

 Επισημαίνοντας την εξίσου επιθετική και προκλητική στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας που επίσης 
αποτελεί κράτος μέλος της ΕΕ, 

 Σημειώνοντας ιδιαίτερα τις προκλητικές και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην αποκλειστική 
οικονομική ζώνη της Κύπρου (ΑΟΖ), στην κατεχόμενη Αμμόχωστο και στο Αιγαίο, καθώς και προκλητικές 
δηλώσεις που παραβιάζουν κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις αρχές και τις αξίες στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, 

 Τονίζοντας ότι η παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού από κράτη μέλη της ΕΕ προς αυταρχικά και 
αναθεωρητικά καθεστώτα, όπως η Τουρκία, υπονομεύουν την ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης, 

Ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Καλεί την ΕΕ να επιδείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη της προς την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος 
της Ένωσης, για τη συνεχιζόμενη επί σαράντα οκτώ (48) έτη κατοχή του 36,7% του εδάφους της από την 
Τουρκία και τις συνεχείς μονομερείς και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας που δημιουργούν νέα 
τετελεσμένα. 

2. Καλεί την ΕΕ να επιδείξει ανάλογη στήριξη προς την Ελλάδα, η οποία γίνεται δέκτης απαράδεκτων 
τουρκικών απειλών και αμφισβήτησης της εδαφικής κυριαρχίας των ελληνικών νησιών του Αιγαίου.  

3. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ασκήσουν πιέσεις στην Τουρκία προς απόσυρση όλων των 
στρατευμάτων της από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

4. Ζητεί από την ΕΕ να υιοθετήσει ένα πλαίσιο κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας, ως απάντηση στην 
παράνομη, επιθετική και επεκτατική της πολιτική, η οποία παραβιάζει τις αρχές και τις αξίες της Ένωσης 
και απειλεί ευθέως κράτη μέλη της.  

5. Καλεί ειδικότερα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως και κάθε άλλο κράτος το οποίο είναι προσηλωμένο στην 
ειρήνη και στο Διεθνές Δίκαιο να τερματίσουν κάθε πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Τουρκία, 
η οποία με την πολιτική της και με τη χρήση τέτοιου στρατιωτικού εξοπλισμού απειλεί την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα ολόκληρης της Ευρώπης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Είμαστε έτοιμοι για την ψήφιση. 

 Οφείλω όμως να ρωτήσω -κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ- αν υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής ή 
ομιλήτριες. 

 Όχι, οπόταν πάμε για τοποθέτηση. 

 Πόσοι, πόσες τάσσονται υπέρ του ψηφίσματος όπως έχει προετοιμαστεί από το ΕΛΑΜ; 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Αλέκο Τρυφωνίδη) 

 Τι είπατε, κύριε Τρυφωνίδη; 

 Μάλιστα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, τριάντα πέντε, κυρία Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Είναι ομόφωνο, με τριάντα πέντε ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το ψήφισμα 
εγκρίνεται.  

 Το υπ’ αριθμόν 55 θέμα τιτλοφορείται «Σχέδιο ψηφίσματος αλληλεγγύης προς τον κουρδικό λαό».  Το 
ψήφισμα κατατέθηκε από το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και υπάρχει σε αυτό μία εισήγηση για 
τροποποίηση από το ΑΚΕΛ. 

(Το σχετικό σχέδιο ψηφίσματος) 

Ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

 Υποστηρίζοντας τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 

 Έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το Διεθνές Σύμφωνο 
για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, των οποίων η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος, 

 Έχοντας υπόψη τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), η 
οποία αναγνωρίζει με τον πιο εμφαντικό τρόπο το απόλυτο δικαίωμα προστασίας του ανθρώπου από 
βασανιστήρια, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, 

 Αναγνωρίζοντας ότι κάθε άνθρωπος δικαιούται να ζει ελεύθερος στη δική του πατρίδα και να τυγχάνει 
σεβασμού, ανεξαρτήτως γλώσσας, θρησκείας και εθνότητας, 

 Διαπιστώνοντας ότι οι Κούρδοι έχουν αποστερηθεί τα βασικά δικαιώματά τους ζώντας υπό καθεστώς 
καταπίεσης, 

 Έχοντας υπόψη ότι ο ηγέτης του κουρδικού αγώνα υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας Αμπντουλάχ 
Οτσαλάν βρίσκεται φυλακισμένος υπό απάνθρωπες συνθήκες, έγκλειστος και απομονωμένος επί δεκαετίες στις 
τουρκικές φυλακές στο Ιμραλί κατά παράβαση κάθε αρχής δικαίου,  

 Επισημαίνοντας ότι η Τουρκία επιχειρεί την εθνοκάθαρση των κουρδικών και άλλων πληθυσμών, 
ασκώντας συστηματικά πολιτική βάρβαρης μεταχείρισης και καταπίεσης, 

 Διαπιστώνοντας ότι η χώρα αυτή εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει τα θρησκευτικά, πολιτικά, πολιτιστικά 
και γλωσσικά δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων της Τουρκίας, 

 Έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2022 σχετικά με την έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2021 για την Τουρκία, ιδιαίτερα τις αναφορές περί της κλιμακούμενης 
επιθετικότητάς της εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και περί της επιδείνωσης της κατάστασης των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη χώρα, 
εξελίξεις που δεν επιτρέπουν τη μεταβολή της θέσης υπό όρους της ΕΕ σχετικά με την επίσημη αναστολή των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, 

 Στηλιτεύοντας τις στοχοποιήσεις από τις τουρκικές αρχές αντιφρονούντων και επικριτών του καθεστώτος 
εντός και εκτός Τουρκίας με τις κατηγορίες της τρομοκρατίας, της απόπειρας ανατροπής της κυβέρνησης ή της 
προσβολής του Τούρκου Προέδρου, περιλαμβανομένης της επιβαρυντικής καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη του 
υπερασπιστή ανθρώπινων δικαιωμάτων Οσμάν Καβάλα, κατά παράβαση των υποχρεώσεων της Τουρκίας ως 
ιδρυτικού κράτους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και διαδοχικών αποφάσεων του ΕΔΔΑ για την άμεση 
απελευθέρωσή του,  

 Διαπιστώνοντας την ιμπεριαλιστική πολιτική της Τουρκίας έναντι των Κούρδων, οι οποίοι πρωτοστάτησαν 
στην αντίσταση ενάντια στο λεγόμενο «Ισλαμικό Κράτος» και σε άλλες τρομοκρατικές εξτρεμιστικές οργανώσεις 
τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ, 

 Διαπιστώνοντας ότι τους τελευταίους μήνες έχουν ενταθεί οι επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού κατά των 
Κούρδων στο ιρακινό Κουρδιστάν με την ανοχή της διεθνούς κοινότητας,  

 Εκφράζοντας ανησυχία για τα σχέδια της Τουρκίας για τη διαμόρφωση ζώνης ασφαλείας, βάθους τριάντα 
χιλιομέτρων, στα εδάφη που έχει καταλάβει στη βόρεια Συρία και τις προετοιμασίες της για νέα εισβολή στη 
Συρία, 

 Καταγγέλλοντας συναφώς τον τυχοδιωκτικό ρόλο και τις εκβιαστικές τακτικές της Τουρκίας σε σχέση με 
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και με τη συνακόλουθη αίτηση της Φινλανδίας και Σουηδίας για ένταξη στο 
ΝΑΤΟ, εις βάρος τόσο των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία όσο και ατόμων κουρδικής καταγωγής που 
βρίσκονται στις χώρες αυτές, 
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 Υπενθυμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Τουρκίας στην ανάπτυξη του «Ισλαμικού Κράτους» και στην 
αιματοχυσία στη Συρία, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της τουρκικής κυβέρνησης μαζί με άλλες δυνάμεις στην 
αποσταθεροποίηση της Συρίας, μέσω του εξοπλισμού και της χρηματοδότησης του ούτω καλούμενου 
«Ισλαμικού Κράτους» και άλλων τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών δυνάμεων, όπως ο «Ελεύθερος Συριακός 
Στρατός», που συνεπικουρεί σήμερα τον τουρκικό στρατό στις επιχειρήσεις του στη Συρία και αποτελείται στην 
πραγματικότητα από παρακλάδια της Αλ Κάιντα και του «Ισλαμικού Κράτους», οι οποίοι κυνήγησαν, βασάνισαν 
και δολοφόνησαν χιλιάδες αθώους ανθρώπους στο Αφρίν, στο Ιντλίμπ και σε άλλες κουρδικές πόλεις και χωριά, 

 Προειδοποιώντας για την αναζωπύρωση της δράσης τζιχαντιστών τρομοκρατών και για τον κίνδυνο 
ενίσχυσής τους από ενδεχόμενη αποδυνάμωση των Κούρδων μαχητών, 

 Στηλιτεύοντας την εργαλειοποίηση της προσφυγικής κρίσης από την Τουρκία, η οποία μετατρέπει ένα 
μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα σε πεδίο οικονομικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων και σκοπιμοτήτων, 

 Διαπιστώνοντας ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός στρέφεται εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων 
χωρών, προκαλώντας αστάθεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και πέραν αυτής,  

 Υπενθυμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υφίσταται για περισσότερο από σαράντα οκτώ (48) έτη τις 
συνέπειες της εισβολής και της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής από την Τουρκία σημαντικού τμήματος του 
εδάφους της, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των ευρωπαϊκών 
αρχών, και ότι η Τουρκία προχωρεί σε νέα τετελεσμένα επί του εδάφους, πιο πρόσφατα στην περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου (Βαρώσια) και εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη, 

 Αναγνωρίζοντας ότι το κλίμα φόβου διαχέεται από την Τουρκία και στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, όπου εμπεδώνεται με συγκεκριμένα μέτρα η ενσωμάτωση και η de facto προσάρτησή τους στην 
Τουρκία, 

 Υπενθυμίζοντας το ομόφωνα υιοθετηθέν ψήφισμά της στις 2 Απριλίου 2021, με την ευκαιρία της εθνικής 
ημέρας των Κούρδων, για την απελευθέρωση του ηγέτη των Κούρδων Αμπντουλάχ Οτσαλάν και άλλων 
πολιτικών κρατουμένων στην Τουρκία, 

 Υπενθυμίζοντας προηγούμενα ψηφίσματά της, στα οποία εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη και στήριξη 
της Κύπρου στον αγώνα του δοκιμαζόμενου κουρδικού λαού, ήτοι το ψήφισμα καταδίκης της καταπάτησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της επιχειρούμενης εθνοκάθαρσης των Κούρδων από την Τουρκία, της 12ης 
Ιουλίου 2019, το ψήφισμα καταδίκης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών 
ελευθεριών στην Τουρκία, ιδιαίτερα των δικαιωμάτων της κουρδικής κοινότητας, της 16ης Ιουνίου 2016, το 
ψήφισμα καταδίκης της εν εξελίξει εισβολής της Τουρκίας υπό την ονομασία «Ασπίδα του Ευφράτη» στο βόρειο 
τμήμα της Συρίας, με πραγματικό στόχο τους Κούρδους που μάχονται εναντίον του ούτω καλούμενου «Ισλαμικού 
Κράτους», της 9ης Σεπτεμβρίου 2016, και προηγούμενο ανάλογο ψήφισμα καταδίκης του επεκτατικού ρόλου της 
Τουρκίας στη Συρία και στήριξης στον κουρδικό πληθυσμό της πόλης Κομπανί και στις μαχόμενες κουρδικές 
δυνάμεις για αναχαίτιση της τρομοκρατικής δράσης και προέλασης του ούτω καλούμενου «Ισλαμικού Κράτους», 
της 30ής Οκτωβρίου 2014,  

Ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Επαναβεβαιώνει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του κυπριακού λαού, που είναι θύμα της 
τουρκικής εισβολής και κατοχής, προς τον αγώνα των Κούρδων. 

2. Καταγγέλλει την προσπάθεια της Τουρκίας να ελέγξει τις μελλοντικές εξελίξεις στη Συρία και να καταλάβει 
τμήμα της χώρας, προφασιζόμενη την ανάγκη δημιουργίας ουδέτερης ζώνης στο συριακό έδαφος. 

3. Υπογραμμίζει την ανάγκη έμπρακτης στήριξης από τη διεθνή κοινότητα στους Κούρδους της Τουρκίας, 
της Συρίας, του Ιράν και του Ιράκ, πρωτίστως επί τη βάσει αρχών και λαμβάνοντας υπόψη την καθοριστική 
συμβολή τους στον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών και τη σημαντική επιρροή τους στις περιφερειακές 
ισορροπίες. 

4. Καταδικάζει τις διώξεις της Τουρκίας εναντίον των πολιτικών στελεχών του Εργατικού Κόμματος του 
Κουρδιστάν (PKK) και του Κόμματος Δημοκρατικής Ένωσης (PYD). 

5. Καταδικάζει την υπονόμευση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του κοινοβουλευτισμού, καθώς 
και την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, περιλαμβανομένης της 
ελευθερίας της έκφρασης, φαινόμενα που έχουν ενταθεί σημαντικά στην Τουρκία. 

6. Ενώνει τη φωνή της με όλες τις προοδευτικές φωνές ανά το παγκόσμιο υπέρ των Κούρδων. 

7. Καταδικάζει τη στοχοποίηση και ποινική δίωξη του HDP, των εκλεγμένων δημάρχων και των κομματικών 
οργανώσεών του, την άρση της ασυλίας δημοκρατικά εκλεγμένων βουλευτών του, με περισσότερα από 
τέσσερις χιλιάδες μέλη του HDP να βρίσκονται επί του παρόντος στη φυλακή, περιλαμβανομένων των 
πρώην συμπροέδρων του HDP Σελαχατίν Ντεμιρτάς και Φιγκέν Γιουκσεκντάγκ από το 2016. 
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8. Υπογραμμίζει ότι η επιχειρούμενη διάλυση του HDP αποτελεί το αποκορύφωμα μιας διαρκούς 
προσπάθειας φίμωσης των Κούρδων και περιστολής των δικαιωμάτων τους εντός του τουρκικού κράτους.  
Τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τη δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο και συνιστούν άμεση επίθεση κατά των 
πλέον βασικών αρχών της και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διακρίσεων και πολιτικών που 
στοχεύουν κάθε προοδευτική δύναμη εντός της Τουρκίας. 

9. Ζητεί την άμεση απελευθέρωση του ηγέτη του κουρδικού αγώνα Αμπντουλάχ Οτσαλάν από τις τουρκικές 
φυλακές στο Ιμραλί, προκειμένου να τερματιστεί η ταπεινωτική και απάνθρωπη μεταχείρισή του από τις 
τουρκικές αρχές. 

10. Ζητεί περαιτέρω την άμεση απελευθέρωση των πρώην συμπροέδρων του Δημοκρατικού Κόμματος των 
Λαών (HDP), καθώς και του υπερασπιστή των ανθρώπινων δικαιωμάτων Οσμάν Καβαλά, όπως απαιτεί 
και το ΕΔΔΑ, αλλά και των χιλιάδων ανθρώπων που βρίσκονται έγκλειστοι στις τουρκικές φυλακές λόγω 
των πολιτικών τους πεποιθήσεων, περιλαμβανομένων βουλευτών, δημάρχων, πολιτικών, 
δημοσιογράφων, συνδικαλιστών, ακαδημαϊκών, καθώς και άλλων ανθρώπων του πνεύματος. 

11. Απαιτεί την άμεση αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών και των ανθρώπινων και πολιτικών 
δικαιωμάτων όλων των Τούρκων πολιτών, χωρίς διακρίσεις καταγωγής, θρησκείας, πολιτικών 
πεποιθήσεων. 

12. Καλεί το Συμβούλιο της Ευρώπης να παρέμβει άμεσα προς αποκατάσταση των αρχών της ΕΣΔΑ από τις 
οποίες δεσμεύεται και η Τουρκία ως κράτος μέλος του οργανισμού. 

13. Εκφράζει τη διαφωνία της για τη συμπερίληψη του PKK στον κατάλογο των χαρακτηριζόμενων από την 
ΕΕ ως «τρομοκρατικών οργανώσεων», πράξη η οποία ταυτίζει τον κουρδικό αγώνα για ελευθερία με την 
τρομοκρατία.  

14. Εκφράζει την υποστήριξή της στον κουρδικό αγώνα και καλεί σε συμπαράσταση προς τους Κούρδους, 
για τερματισμό της συνωμοσίας της σιωπής σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και καταγγέλλει τη 
συγκάλυψη και αποσιώπηση των τουρκικών εγκλημάτων στη Βόρεια Συρία εναντίον των Κούρδων και 
των άλλων λαών της περιοχής. 

15. Καταδικάζει τη θυματοποίηση των Κούρδων ως οι απαιτήσεις της Τουρκίας εις αντάλλαγμα της εκ μέρους 
της συναίνεσης στην υποψηφιότητα της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη των δύο χωρών στο 
ΝΑΤΟ και εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τα άτομα κουρδικής καταγωγής που βρίσκονται στις χώρες 
αυτές.  

Καλεί την κυπριακή κυβέρνηση: 

α. να καταδικάσει άμεσα και κατηγορηματικά την επαπειλούμενη εισβολή τουρκικών δυνάμεων στο έδαφος 
της Συρίας και την παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας αυτής, 

β. να αναλάβει πρωτοβουλίες και να προβεί σε ενέργειες στο ευρωπαϊκό και το διεθνές επίπεδο, για καταδίκη 
της τουρκικής αυτής ενέργειας.  

Καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της:  

α. να επιδείξουν έμπρακτα την εκτίμηση και αλληλεγγύη τους στον αγώνα των Κούρδων μαχητών εναντίον 
του «Ισλαμικού Κράτους» και άλλων τρομοκρατικών ομάδων, 

β. να καταδικάσουν τις  ενέργειες της Τουρκίας στη Συρία και στο Ιράκ,  

γ. να ασκήσουν ουσιαστικές πιέσεις προς την Τουρκία ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, εξετάζοντας την 
επιβολή οικονομικών και άλλων κυρώσεων κατά της χώρας αυτής, τόσο στο πλαίσιο της ενταξιακής της 
πορείας όσο και στο πλαίσιο άλλων πτυχών της μεταξύ τους συνεργασίας, μέχρι την αποκατάσταση από 
την τουρκική κυβέρνηση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου και απαιτώντας τη 
συμμόρφωσή της προς τις αρχές και αξίες της ΕΕ, 

δ. να τερματίσουν την πρακτική τοποθέτησης οργανώσεων που αγωνίζονται για την ελευθερία και τη 
δημοκρατία, περιλαμβανομένου του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK), σε κατάλογο τρομοκρατικών 
οργανώσεων. 

Καλεί τον ΟΗΕ, ειδικότερα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και γενικότερα τη διεθνή 
κοινότητα: 

α. να καταδικάσει τις ενέργειες της Τουρκίας, 

β. να ασκήσει ουσιαστικές πιέσεις προς την Τουρκία, απαιτώντας τη συμμόρφωσή της με το Διεθνές Δίκαιο, 
τον Καταστατικό Χάρτη και άλλα συναφή ψηφίσματα του ΟΗΕ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εκτιμώ ότι είναι ίδια και εδώ η τοποθέτηση ότι έχει μελετηθεί από τις ομάδες, άρα προχωράμε απευθείας 
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στην ψήφιση; 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Μόλις έχετε πει ότι υπάρχουν τροπολογίες από το ΑΚΕΛ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ναι, έχετε δίκαιο, κύριε Γεωργιάδη. 

 Ελάτε, κύριε Λουκαΐδη, εξηγήστε μας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Στο σημείο 13, εισηγούμαστε την εξής προσθήκη:  «Καταδικάζει την πολιτική του ΝΑΤΟ, το οποίο 
νομιμοποιεί την επιθετικότητα της Τουρκίας σε βάρος των Κούρδων, υιοθετώντας την τουρκική προπαγάνδα και 
ταυτίζοντας το κουρδικό κίνημα με την τρομοκρατία.». 

 Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το έχετε ακούσει, το έχετε κατανοήσει, ουσιαστικά προστίθεται νέο σημείο στο ψήφισμα για τον 
αναθεωρητισμό της Τουρκίας.  Καταδικάζει τη διαχρονική πολιτική του ΝΑΤΟ, η οποία εκτρέφει... Σωστά, κύριε 
Λουκαΐδη; 

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Γιώργο Λουκαΐδη) 

 Α, συγγνώμη, έχετε δίκαιο, συγγνώμη! 

 Καταδικάζει την πολιτική του ΝΑΤΟ, το οποίο νομιμοποιεί την επιθετικότητα της Τουρκίας... 

(Σε έντονο ύφος) 

 Επειδή μιλάτε πίσω, προσπαθώ να συγκεντρωθώ, δεν είναι εύκολο, έτσι;  Είμαστε όλοι κουρασμένοι, 
κάντε υπομονή πέντε λεπτά, τελειώνουμε! 

 ...σε βάρος των Κούρδων, υιοθετώντας την τουρκική προπαγάνδα και ταυτίζοντας το κουρδικό κίνημα με 
την τρομοκρατία. 

 Μάλιστα, ακούω.  Ψηφίζουμε;  Είμαστε έτοιμοι; 

 Ψηφίζουμε αν αποδεχόμαστε την εισήγηση του ΑΚΕΛ. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκατέσσερις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεννιά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανείς, καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με δεκαεννιά ψήφους εναντίον, δεκατέσσερις ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Πόσες, πόσοι ψηφίζουν υπέρ για το σύνολο του ψηφίσματος; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, τριάντα τρεις, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Με τριάντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και καμία αποχή, το ψήφισμα εγκρίνεται. 

 Το υπ’ αριθμόν 56 θέμα τιτλοφορείται «Σχέδιο ψηφίσματος αναφορικά με την αναθεωρητική πολιτική της 
Τουρκίας». 

(Το σχετικό σχέδιο ψηφίσματος) 

Ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

 Έχοντας υπόψη τη συνεχώς κλιμακούμενη επιθετική πολιτική της Τουρκίας που στοχεύει στην προς 
όφελός της διαφοροποίηση του ισχύοντος status quo στην Ανατολική Μεσόγειο, 

 Τονίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν κατάφωρη παραβίαση διεθνών συνθηκών, του Διεθνούς 
Δίκαιου και ειδικότερα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, η οποία είναι 
δεσμευτική για όλα τα κράτη, αφού αποτελεί κωδικοποίηση κανόνων διεθνούς εθιμικού δικαίου, 

 Υπενθυμίζοντας ότι οι συνθήκες που θεσπίζουν συνοριακές γραμμές, και κατά συνέπεια κατοχυρώνουν 
κυριαρχία, όπως η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και η Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, 
περιβάλλονται με ενισχυμένο κύρος και ούτε αμφισβητούνται ούτε αναθεωρούνται, 

 Υπενθυμίζοντας ότι όλα τα νησιά έχουν το δικαίωμα σε χωρική θάλασσα, αποκλειστική οικονομική ζώνη 
(ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με το άρθρο 121, παράγραφος (2) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, 

 Επισημαίνοντας ότι η κλιμάκωση της στρατιωτικής παρουσίας και οι συνεχιζόμενες απειλές για casus belli 
από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση αποτελούν εκφάνσεις του αναθεωρητισμού της Τουρκίας σε μια ευαίσθητη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ειδικότερα στο Αιγαίο, στη Συρία και στην Κύπρο, 

 Τονίζοντας ότι οι συνεχιζόμενες και κλιμακούμενες ενέργειες της Τουρκίας προς παρεμπόδιση της 
υλοποίησης του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της ΑΟΖ της συνιστούν 
ταυτόχρονα παρεμπόδιση των προτεραιοτήτων της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για ενεργειακή ασφάλεια  
σε μία περίοδο κατά την οποία οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτάσσουν την 
επιτάχυνση της αξιοποίησης εναλλακτικών ενεργειακών οδών προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών, 

Ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Επαναβεβαιώνει τα προηγούμενα σχετικά ψηφίσματά της. 

2. Καταδικάζει την επιθετική και αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας και την από μέρους της 
παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας. 

3. Απαιτεί από την Τουρκία να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 
και τις διεθνείς συνθήκες που καθορίζουν τα σύνορα, χερσαία και θαλάσσια, συνδράμοντας ενεργά στην 
ειρήνευση στην περιοχή και αποφεύγοντας τη χρήση και/ή απειλή χρήσης βίας και εξαναγκασμού με στόχο 
τη μεταβολή των συνόρων.  

4. Καλεί την Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
όπως και των γειτονικών με αυτή κρατών, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση και ενίσχυση των σχέσεων 
καλής γειτονίας, ειδικότερα με τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου. 

5. Καλεί την ΕΕ, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και τη διεθνή κοινότητα σε επίδειξη έμπρακτης 
αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, κατ’ αναλογίαν της ευαισθησίας που ορθώς επιδεικνύεται 
προς την Ουκρανία. 

6. Υπογραμμίζει ότι απορρίπτει κατηγορηματικά τις τουρκικές απειλές για δύο ανεξάρτητα κράτη στην Κύπρο 
ή και όποιες άλλες αξιώσεις για συνομοσπονδιακές ή διχοτομικές λύσεις και κάθε εκτροπή από τα περί 
Κύπρου ψηφίσματα.  

7. Καταδικάζει απερίφραστα τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας και τις αυθαίρετες μονομερείς ενέργειες 
κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου εντός της κυπριακής ΑΟΖ, με τις οποίες επιχειρεί να παρεμποδίσει 
το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο μεταξύ άλλων θα εξυπηρετήσει και την 
ενεργειακή κάλυψη και ασφάλεια της ΕΕ.  

8. Καταδικάζει τις παράνομες μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στην περίκλειστη περιοχή της πόλης της 
Αμμοχώστου που παραβιάζουν τα ψηφίσματα του Συμβούλιου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ειδικότερα τα 
Ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992), και αγνοούν τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
που καταδικάζουν όλες τις παράνομες αποσχιστικές ενέργειες της Τουρκίας και του παράνομου 
καθεστώτος των κατεχομένων, αλλά και τις απαράδεκτες απόπειρες για εποικισμό οποιουδήποτε 
τμήματος της περίκλειστης περιοχής της πόλης της Αμμοχώστου. 

9. Καταδικάζει τις προκλητικές δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και τις ενέργειες της Τουρκίας με τις οποίες 
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επιχειρείται η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου, των οποίων η κυριαρχία θεμελιώνεται 
από διεθνείς συνθήκες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Το ψήφισμα κατατέθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα και υπάρχει σε αυτό εισήγηση και πάλι από το ΑΚΕΛ 
για τροποποίηση του σημείου 4, στο οποίο το ΑΚΕΛ εισηγείται, κύριε Λουκαΐδη, να προστεθεί νέο σημείο, που 
να καταδικάζει τη διαχρονική πολιτική του ΝΑΤΟ, η οποία εκτρέφει την επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό της 
Τουρκίας. 

 Αν δεν υπάρχουν εισηγήσεις, να ψηφίσουμε. 

 Ψηφίζουμε ή θέλετε να τοποθετηθείτε; 

 Να τοποθετηθείτε, βεβαίως. 

 Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο. 

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

 Να ψηφίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Να ψηφίσουμε, ωραία. 

 Οπόταν, ψηφίζουμε για την προσθήκη του νέου σημείου, όπως ακριβώς το έχω διαβάσει. 

 Πόσοι, πόσες ψηφίζουν υπέρ; 

(Θόρυβος στην αίθουσα) 

 Παρακαλώ!  Επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχει σύγχυση.  Η εισήγηση είναι για το κομμάτι για τη διαχρονική 
πολιτική του ΝΑΤΟ για επιθετικότητα και αναθεωρητισμό.  Γι’ αυτό ψηφίζουμε τώρα. 

 Πόσοι, πόσες τάσσονται υπέρ της εισήγησης του ΑΚΕΛ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαέξι ψήφοι υπέρ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δεκαεννέα ψήφοι εναντίον, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Με δεκαεννιά ψήφους εναντίον, δεκαέξι ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η τροπολογία απορρίπτεται. 

 Ψηφίζουμε τώρα για το ψήφισμα στο σύνολό του. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Ομόφωνα, τριάντα επτά, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Άρα, ομόφωνα, με τριάντα επτά ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, το ψήφισμα εγκρίνεται. 

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Κυρία Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα.  Ναι, κύριε Παντελίδη, σας ακούμε.  Για ποιο θέμα; 
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ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: 

 Και για τις δύο καταψηφίσεις ήθελα να διευκρινίσω ότι η στάση μας είναι απλώς συνεπής με τη στάση που 
τηρήσαμε...  Εν ηξέρω αν έν’ της νύχτας τα καμώματα, για να χαλαρώσουμε τζιαι λλίον, κατατέθηκαν τρία 
ψηφίσματα -ένα ’πού το ΔΗΚΟ, ένα ’πού τους Οικολόγους τζιαι ένα ’πού το ΕΛΑΜ- το ΑΚΕΛ έβαλε τροπολογία 
σε ούλλους εκτός ’πού το ΕΛΑΜ! 

(Γέλια) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Μάλιστα. 

 Ναι, κύριε Λουκαΐδη. 

 Περιμένετε! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Εν εβάλαμε τροπολογία, διότι το ψήφισμα του ΕΛΑΜ το αρχικό καταργήθηκε πλήρως κι έχουμε ένα 
ψήφισμα που δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό που είχε κατατεθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε κλείνοντας τη συνεδρία μας είναι τη σύνεση και τη σύμπνοια 
για πολλά ζητήματα και ειδικά για τόσο σοβαρά θέματα που αφορούν όχι μόνο την καθημερινότητά μας, αλλά 
και προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και ο κόσμος ολόκληρος τη δεδομένη στιγμή. 

 Εδώ φτάσαμε στο τέλος της νομοθετικής εργασίας. 

 Κεφάλαιο Δεύτερο:  Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  Έχει ήδη γίνει.  Κεφάλαιο Τρίτο:  Ερωτήσεις 
και απαντήσεις.  Αυτές έχουν ήδη δοθεί γραπτώς. 

(Οι ερωτήσεις των βουλευτών) 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.338, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Αναφορικά με την υπόθεση ανώτερου αξιωματικού της Αστυνομίας εναντίον του οποίου διερευνώντο 
πειθαρχικά αδικήματα μετά την υποβολή σειράς καταγγελιών από γυναίκες και άνδρες αστυνομικούς για 
εξευτελιστική συμπεριφορά και άσκηση ψυχολογικής βίας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως 
πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης.  Σε 
περίπτωση που η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθεί η απόφαση. Εάν όχι, 
παρακαλώ όπως τύχουμε ενημέρωσης για το πότε αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση. 

 Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, το οποίο επισυνάπτεται για σκοπούς διευκόλυνσης, η πρώτη 
καταγγελία καταγράφηκε το 2021, ενώ είναι η πρώτη φορά που, παρότι υπάρχει σωρεία καταγγελιών εναντίον 
αξιωματικού της Αστυνομίας, αυτός, αντί να τεθεί σε διαθεσιμότητα, μετακινήθηκε και εργάζεται σε άλλο 
νευραλγικό πόστο.  Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για το κατά πόσο ο εν λόγω ανώτερος αξιωματικός εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και, εάν ναι, για τους 
λόγους για τους οποίους δεν έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης.» 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί στο 
Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό. 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.339, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η 
διαδικασία που ακολουθείται, όταν μια κοπέλα με ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη παρουσιαστεί σε γυναικολόγο 
ενταγμένο στο Γενικό Σύστημα Υγείας.  Ποιες είναι οι οδηγίες και οι επιλογές που της προσφέρονται και τι 
ακριβώς καλύπτει το Γενικό Σύστημα Υγείας;» 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.340, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 
Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Έχω λάβει καταγγελία πως η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) φέρεται να διαθέτει συστήματα μετρητών 
των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, τα οποία ωστόσο δε διοχετεύει στο κοινό. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον 
αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής: 

1. Η ΑΗΚ διαθέτει συστήματα μετρητών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων; 

2. Πόσοι μετρητές φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων αγοράστηκαν και πόσοι εγκαταστάθηκαν από την ΑΗΚ 
ανά έτος τα τελευταία πέντε χρόνια; 
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3. Ποιος ο κατασκευαστής/προμηθευτής ή οι κατασκευαστές/προμηθευτές των εν λόγω μετρητών;» 

(Οι απαντήσεις των αρμόδιων υπουργών) 

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

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.155, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι εμπιστευτική. 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.176, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. 

Βαλεντίνου Φακοντή 

 «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

(α) Το αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Τραχυπέδουλας για τη βελτίωση της υφιστάμενης πρόσβασης προς 
τον Άγιο Σάββα, το οποίο πρόκειται για πρόχειρο γεφύρι («γεφυροτουμεσιές»), έχει μελετηθεί από την 
Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα 
Περιβάλλοντος και διαφάνηκε, ότι δεν είναι εφικτή λόγω του μεγάλου πλάτους του ποταμού Διαρίζου και 
των μεγάλων ροών νερού κατά τη χειμερινή περίοδο. 

(β) Η κατασκευή συνήθους γέφυρας στην περιοχή αυτή, η οποία να εξυπηρετεί μικρό αριθμό γεωργών, 
απαιτεί μεγάλη δαπάνη, περίπου €600.000 και δεν μπορεί να αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου, 
ειδικότερα ενόψει της τρέχουσας δημοσιονομικής κατάστασης.  Περαιτέρω, η κατασκευή τέτοιων γεφυρών 
προωθείται, μετά από δέουσες μελέτες, σε σημεία που ενώνουν παραποτάμιες κοινότητες για σκοπούς 
οριζόντιας σύνδεσης των κοινοτήτων της υπαίθρου και για τη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης των 
αγροτικών περιοχών. 

(γ) Σε σχέση με τη λήψη μέτρων για τις ζημιές που γίνονται σε παρακείμενες φυτείες από τη ροή νερού, έγινε 
επιτόπια σύσκεψη από εκπροσώπους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, των Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου και των Κοινοτικών Συμβουλίων Τραχυπέδουλας και Πραστιού και 
συμφωνήθηκε να γίνει προσωρινή διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού, για να αποφευχθούν τα 
πλημμυρικά φαινόμενα.  Η λύση αυτή δεν προχώρησε, αφού ο Κοινοτάρχης Τραχυπέδουλας επιμένει στη 
θέση του ότι επιβάλλεται η κατασκευή γέφυρας. 

(δ) Τέλος αναφέρεται, ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, σε συνεργασία με τα 
Κοινοτικά Συμβούλια Πραστιού και Τραχυπέδουλας, προβαίνουν ετησίως στη συντήρηση της υφιστάμενης 
πρόχειρης πρόσβασης, ώστε να υπάρχει προσπέλαση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.» 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.229, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 

κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 Σημείωση: Η απάντηση του υπουργού είναι απόρρητη. 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2022 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. 
Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.257, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2022, του 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά 

 «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτησή σας σχετικά με τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Κύπρου στις 2 Απριλίου 2022 και να σας πληροφορήσω ότι το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ζήτησε από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες ήτοι το Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) να απαντηθούν τα ερωτήματα του 
Βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά και να σας πληροφορήσω, με βάση τις απαντήσεις 
που έχουν ληφθεί, για τα ακόλουθα: 

2. Λόγω του ότι η διαταραχή προκλήθηκε από βλάβη στο μέρος του Ηλεκτρικού Συστήματος εντός των 
κατεχόμενων περιοχών, στις πρώτες στιγμές μετά το συμβάν δεν ήταν γνωστά τα αίτιά της. Μόλις 
επιβεβαιώθηκε ωστόσο ο λόγος της βλάβης, ενημερώθηκαν τα ΜΜΕ που είχαν θέσει σχετικά ερωτήματα.  
Ως παράδειγμα, παρατίθεται το δημοσίευμα του ΑΝΤ1 στις 4 Απριλίου: 
https://www.ant1.com.cy/news/cvprus/article/47Q592/apo-ta-katehomena- proilthe-to-katholiko-black-
out-tou-Derasmenou-savvatou-video/. 

3. Όσον αφορά το ερώτημα “Ποιος πληρώνει για αυτό το ρεύμα προς τα κατεχόμενα;” σας πληροφορώ ότι 
δεν γίνεται οποιουδήποτε είδους οικονομική συναλλαγή για τις ποσότητες ενέργειας που ανταλλάζονται.  
Η διευθέτηση γίνεται μέσω ενεργειακού συμψηφισμού, δηλαδή, όταν δοθεί ενέργεια από το ένα μέρος του 
Συστήματος, αυτή καταγράφεται και ακολούθως με την πρώτη ευκαιρία η σχετική ποσότητα επιστρέφεται 
από το άλλο μέρος. 
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4. Σχετικά με την ερώτηση “Ποιος έδωσε την εντολή για την παροχή ρεύματος;” πληροφορείστε ότι η 
ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ των δύο μερών του Συστήματος μπορεί να είναι είτε αυτόματη (λόγω του ότι 
τα δύο μέρη του Ηλεκτρικού Συστήματος λειτουργούν συγχρονισμένα, σε περιπτώσεις βλάβης, είτε στο 
ένα μέρος είτε στο άλλο, υπάρχει ανταλλαγή ενέργειας που προκαλείται από την αυτόματη αντίδραση των 
Μονάδων Παραγωγής) είτε προγραμματισμένη, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος.  Σε περίπτωση 
προγραμματισμένης παροχής προς το μέρος του Συστήματος εντός των κατεχομένων, το σχετικό αίτημα 
υποβάλλεται από εκπροσώπους της Τ/Κ πλευράς στο ΔΣΜΚ, ο οποίος, αφού εξετάσει κατά πόσο είναι 
τεχνικά εφικτή η παροχή ενέργειας που ζητήθηκε, απευθύνεται στη ΡΑΕΚ για έγκριση του αιτήματος. 

5. Αναφορικά με το ερώτημα αν είναι μόνιμα συνδεδεμένα τα δίκτυα ελεύθερων περιοχών και κατεχόμενων 
σας ενημερώνω ότι τα δύο μέρη του Ηλεκτρικού Συστήματος έχουν επανασυνδεθεί σε μόνιμη βάση το 
2016 στο πλαίσιο εφαρμογής των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.  Από τη στιγμή που τα δύο μέρη 
του Ηλεκτρικού Συστήματος λειτουργούν συγχρονισμένα, όταν υπάρχει βλάβη στο ένα μέρος του 
Ηλεκτρικού Συστήματος, το άλλο μέρος συνεισφέρει στην αντιμετώπισή της μέσω αυτόματων μηχανισμών 
και έτσι οι συνέπειές της περιορίζονται αισθητά.  Τα οφέλη που αποκομίζονται από την αυτόματη αυτή 
συνεισφορά είναι πολύ περισσότερα από τα αντίστοιχα προβλήματα που μπορεί να καταγραφούν.  Η 
ασφαλής λειτουργία του μέρους του Ηλεκτρικού Συστήματος εντός των ελεύθερων περιοχών δεν 
διακυβεύεται λόγω της σύνδεσης με το μέρος του Ηλεκτρικού Συστήματος εντός των κατεχομένων 
περιοχών. 

6. Όσον αφορά το ερώτημα “υπ’ αριθμόν 5”, σύμφωνα με την ΑΗΚ, αυτή διαθέτει στοιχεία για την παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας σε μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.  Αριθμός κατεχόμενων 
κοινοτήτων που διέμεναν Τουρκοκύπριοι συνέχισαν για αριθμό ετών να ηλεκτροδοτούνται από το 
σύστημα των ελεύθερων περιοχών μέχρι το 2014 περίπου, ενώ σήμερα η μόνη κοινότητα που παραμένει 
είναι της Πύλας. Μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παρέχεται στην περιοχή Πύλας σε υποστατικά 
τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας στα οποία η ΑΗΚ δεν έχει πρόσβαση και κατά συνέπεια δεν μπορεί να 
καταγράψει την κατανάλωση.  Για το 2021 η αξία της μη τιμολογηθείσας ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται 
σε €671.000 και το 2020 η μη τιμολογηθείσα ηλεκτρική ενέργεια σε €538.000. 

7. Σας επισυνάπτω αυτούσιες τις επιστολές της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ για εύκολη αναφορά (Παραρτήματα 1 
και 2, αντίστοιχα).» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2022 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.268, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου  

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην πιο πάνω ερώτησή σας από το αρμόδιο Τμήμα, τις 
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, είναι η ακόλουθη: 

2. Επισυνάπτονται οι αναθεωρημένες οδηγίες για διαχείριση νεκρών σωμάτων κατά την διάρκεια της 
πανδημίας του Κορωνοϊού - COVID-19, ημερομηνίας 14/05/21 οι οποίες και αποστάλθηκαν προς όλα τα 
νοσοκομεία (Παράρτημα 1). 

3. Επισημαίνεται δε, μεταξύ άλλων, σαφώς στις συγκεκριμένες οδηγίες ότι η χρήση ανθεκτικού, αδιάβροχου 
πλαστικού σάκου δεν προτείνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά η χρήση του ενδείκνυται 
μόνο αν συντρέχουν άλλοι λόγοι όπως: 

• σε περίπτωση σημαντικής διαρροής σωματικών υγρών 

• μετά τη διενέργεια νεκροτομής για τη διευκόλυνση της μεταφοράς και παραμονής της σωρού εκτός 
του νεκροθαλάμου/νεκροτομείου 

• σε περίπτωση διαχείρισης μεγάλου αριθμού σορών 

4. Σημειώνεται επίσης ότι, παράλληλα, σχετικές οδηγίες για διαχείριση σορών ανθρώπων που απεβίωσαν 
με τελική αιτία τον COVID-19, έχουν διαβιβαστεί και στον Έφορο Γραφείων Κηδειών με την παράκληση 
όπως ενημερωθούν όλα τα αδειοδοτημένα γραφεία κηδειών. Οι οδηγίες αυτές, ημερομηνίας 14/05/21, 
επίσης διαβιβάζονται για ενημέρωσή σας (Παράρτημα 2). 

 Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινήσεων, παραμένω στην διάθεση σας.» 

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

Απάντηση ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.284, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. 
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Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι απόρρητη. 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.285, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. 

Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι απόρρητη. 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.286, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. 

Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 Σημείωση:  Η απάντηση του υπουργού είναι απόρρητη. 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2022 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην ερώτηση 
με αρ. 23.06.012.01.295, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. 

Ανδρέα Αποστόλου  

 «Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην ερώτησή σας από την αρμόδια Διεύθυνση, τις Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ, είναι η ακόλουθη: 

2. Έχουν προωθηθεί έργα διαμόρφωσης του χώρου στον οποίο στεγαζόταν το πρώην Κέντρο Υγείας 
Λατσιών προς χρήση του ως προστατευόμενου ξενώνα στην κοινότητα δυναμικότητας δέκα κλινών. 

3. Στον ξενώνα θα διαμένουν ασθενείς με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας σε σταθερή κατάσταση, οι 
οποίοι βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας για χρόνια, δεν παρουσιάζουν επικινδυνότητα και δύναται 
να αποκατασταθούν στην κοινότητα.  Τα συγκεκριμένα άτομα είναι άτομα με χρόνια προβλήματα ψυχικής 
υγείας που χρήζουν αποϊδρυματοποίησης και ενσωμάτωσής τους στην κοινότητα σε προστατευόμενους 
ή ημι-προστατευόμενους ξενώνες, και τα οποία έχουν αξιολογηθεί ότι μπορούν να αποϊδρυματοποιηθούν, 
αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει οικογενειακό ή κοινοτικό σύστημα για να τους αναλάβει. 

4. Ο ξενώνας θα τηρεί όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για λειτουργία τέτοιων χώρων και θα 
στελεχώνεται με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό ψυχικής υγείας με 24ωρη κάλυψη 7 ημέρες την 
εβδομάδα, ενώ τον χώρο θα επισκέπτεται Ψυχίατρος, Παθολόγος, Κλινικός Ψυχολόγος και 
Εργοθεραπευτής. 

5. Στόχος της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από αυτό το έργο είναι αφενός η παροχή ενός πιο 
ανθρωπιστικού περιβάλλοντος στα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας τα οποία δύναται να 
αποκατασταθούν στην κοινότητα και αφετέρου η αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας.  

6. Παρόλα αυτά, η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας θεωρεί ότι τα εν λόγω άτομα θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα των ατόμων με αναπηρίες και τα αρμόδια Τμήματα, όπως είναι το Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, να επιλαμβάνονται των θεμάτων διαμονής, όταν προκύπτει τέτοιου είδους 
θέμα, όπως πράττουν για τους υπόλοιπους πολίτες κατά ισότιμο τρόπο.  

7. Η ψυχική ασθένεια έχει πλέον αναγνωριστεί ως αναπηρία και τα εν λόγω άτομα θα πρέπει να τυγχάνουν 
ίδιας μεταχείρισης βάσει και της σχετικής νομοθεσίας που αναφέρεται σε όλο τον ειδικό αυτό πληθυσμό. 

8. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινήσεων, παραμένω στην διάθεσή σας.» 

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με 
αρ. 23.06.012.01.326, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. 

Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

 «Αναφέρομαι στην ερώτησή σας σχετική με το πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα 
ακόλουθα: 

α. Στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (MET) του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ως Υπεύθυνη Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, προβαίνει σε 
διαδικασίες ανάθεσης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων σε διάφορους φορείς και 
Οργανισμούς, με βάση προκαθορισμένες διαδικασίες, οι οποίες προβλέπονται από τους Κανονισμούς 
που διέπουν την εφαρμογή των Ταμείων. 

 Συγκεκριμένα, η Υπεύθυνη Αρχή υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, όπως η 
Αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Εξωτερικών, η Υπηρεσία Ασύλου, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης, η Πολιτική Άμυνα κ.ά., με απευθείας ανάθεση, όπου η φύση των δράσεων εμπίπτει 
αποκλειστικά στην αρμοδιότητά τους (de jure monopoly). 

 Παράλληλα, και όπου δεν εφαρμόζεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, γίνεται χρήση της 
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διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.  Οι φορείς που δύναται να υποβάλουν 
προτάσεις/εισηγήσεις είναι οι εξής: Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Εθνικές, 
Επαρχιακές και Τοπικές Αρχές, άλλοι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες, 
Διεθνείς Οργανισμοί κ.ά.  Οι προτάσεις των δυνητικών Τελικών Δικαιούχων αξιολογούνται από την 
Υπεύθυνη Αρχή μέσω καθορισμένης, αδιάβλητης διαδικασίας και οι επιλεγείσες προτάσεις 
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, και την 
Κυπριακή Δημοκρατία. 

 Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση έργων, είτε με απευθείας ανάθεση είτε με τη διαδικασία της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, είναι αυτά να έχουν περιληφθεί στα Εθνικά Προγράμματα της 
Κύπρου, τα οποία καταρτίζονται από την αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από 
διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, και στη συνέχεια λαμβάνουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

β. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε χρηματοδότηση 
περίπου €107 εκ. ευρώ από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Επισυνάπτονται οι κατάλογοι έργων/Τελικών Δικαιούχων με τη σχετική πληροφόρηση για τα τρία Ταμεία 
Εσωτερικών Υποθέσεων ξεχωριστά (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας-Σύνορα και Θεωρήσεις και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας-Αστυνομική Συνεργασία) οι οποίοι 
βρίσκονται αναρτημένοι και ενημερώνονται σε συνεχή βάση στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Μονάδα 
Ευρωπαϊκών Ταμείων (http://www.moi.gov.cy/MOI/eufundsunitnsf/home/ home7openform). 

γ. Όσον αφορά το ποσό ύψους €10,2 εκ. ευρώ, που παραχωρήθηκε ως έκτακτη βοήθεια από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό αφορά τα ακόλουθα έργα, ως εξής: 

i. “Needs for staff, equipment and consumables for operating the First Reception Centre (Pournaras)” 
[Τελικός Δικαιούχος: Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων Υπουργείου Εσωτερικών. Το έργο 
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες (Υπηρεσία Ασύλου, Πολιτική Άμυνα, 
Υπουργείο Υγείας, Αστυνομία Κύπρου), Προϋπολογισμός: €3.149.319,54]. 

ii. “Addressing the needs related to the mass arrival of third-country nationals that may be in need of 
international protection, including their initial screening, provision for basic needs on a daily basis, 
healthcare and psychosocial support” (Τελικός Δικαιούχος: Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων 
Υπουργείου Εσωτερικών, Προϋπολογισμός: €975.757,00). 

iii. “Support of Cyprus’ Asylum Service and Civil Registry and Migration Department” (Τελικός 
Δικαιούχος: Υπηρεσία Ασύλου και Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, 
Προϋπολογισμός: €3.259.047,20). 

iv. “Strengthen the existing structures and operational capacity of the Social Welfare Services to cope 
with the rapidly increasing numbers of asylum seekers and unaccompanied minors (SWS Action)” 
[Τελικός Δικαιούχος: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), Προϋπολογισμός: €1.792.834,22.  
Εξαιτίας των αυξητικών αριθμών αιτητών ασύλου και ασυνόδευτων ανήλικων, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενέκρινε, τον Δεκέμβριο του 2021, αίτημα των ΥΚΕ για επέκταση της περιόδου 
υλοποίησης του έργου κατά πέντε μήνες από τον Δεκέμβριο του 2021 στον Μάιο του 2022, με την 
αντίστοιχη συγχρηματοδότηση να ανέρχεται στο συνολικό ποσό ύψους €2.093.390,57]. 

v. “Urgent needs for staff, office space and equipment to handle the radical increase of asylum cases 
pending or expected to be filed before the Administrative Court on International Protection (AColP)” 
(Τελικός Δικαιούχος: Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, Προϋπολογισμός: €1.024.836,16). 

δ. Το συνολικό ποσό που αναμένεται να λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία από τα Ταμεία Εσωτερικών 
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, ανέρχεται σε ποσό 
ύψους €133.194.063 ως ακολούθως: 

i. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - €59.127.196 

ii. Μέσο Διαχείρισης Συνόρων και Θεωρήσεων - €49.084.129 

iii. Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - €24.982.738 

 Διευκρινίζεται ότι το νέο Εθνικό Πρόγραμμα για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 βρίσκεται ακόμα 
υπό διαβούλευση με τα αρμόδια Υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Η σχετική έγκριση του νέου 
Εθνικού Προγράμματος αναμένεται να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους 2022 και το τελικό συμφωνηθέν με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κείμενο θα αποσταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. 

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.» 

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

 Κεφάλαιο Τέταρτο:  Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση.  Δε θα προχωρήσουμε τη δεδομένη στιγμή. 

 Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. 

 Η επόμενη συνεδρία ορίζεται για αύριο Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022, στις 11.00 π.μ., με την ακόλουθη 
ημερήσια διάταξη:  «Οι μαύρες επέτειοι του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974». 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας. 

(Ώρα λήξης:  10.27 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Δημητρίου Αννίτα Μαυρίδης Μάριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Νεοφύτου Αβέρωφ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργιάδης Χάρης Πάζαρος Χαράλαμπος 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

Κουλλά Ονούφριος  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Καυκαλιάς Αντρέας Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Κέττηρος Νίκος Στεφάνου Στέφανος 

Κουκουμάς Γιώργος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κυπριανού Άντρος Χαραλαμπίδου Ειρήνη 

Κώστα Κώστας Χριστόφιας Χρίστος 

Λουκαΐδης Γιώργος Χριστοφίδης Χρίστος 

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Ορφανίδης Χρίστος 

Κουλίας Ζαχαρίας Παντελίδης Χρύσης 

Λεωνίδου Πανίκος Παπαδόπουλος Νικόλας 

Μυλωνάς Παύλος Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Παπαγιάννης Λίνος 

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Αποστόλου Ανδρέας Μυριάνθους Ηλίας 

Ευσταθίου Κωστής Σιζόπουλος Μαρίνος 

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 

Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 

Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 
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Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι 

Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Ενημέρωση για τις ακόλουθες διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων: 

α. Συμμετοχή του κ. Χάρη Γεωργιάδη στις εργασίες της Συνάντησης των Προέδρων των Επιτροπών 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(COSAC) στην Πράγα. 

β. Επίσκεψη εργασίας του κ. Νίκου Τορναρίτη στο Μαυροβούνιο ως Συνεισηγητή εκ μέρους της 
Επιτροπής Παρακολούθησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των κρατών μελών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. 

γ. Συμμετοχή των κ. Γιώργου Κουκουμά και Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν σε διαδικτυακή 
Διακοινοβουλευτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τα δικαιώματα των 
Ουκρανών γυναικών που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο. 

2. Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων.  

3. Έκθεση και συμπληρωματική έκθεση για τα νομοσχέδια «Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών 
Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και «Ο περί Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021», αγορεύσεις 
και συζήτηση (Σωτήρης Ιωάννου, Αντρέας Καυκαλιάς, Σταύρος Παπαδούρης, Μαρίνος Σιζόπουλος, 
Αλέκος Τρυφωνίδης, Ονούφριος Κουλλά, Ηλίας Μυριάνθους, Χάρης Γεωργιάδης, Στέφανος Στεφάνου, 
Αβέρωφ Νεοφύτου, Νικόλας Παπαδόπουλος, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Άντρος 
Κυπριανού) και ψήφισή τους σε νόμους, του δεύτερου με τον τίτλο «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

4. Έκθεση για τις προτάσεις νόμου «O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2022», συζήτηση (Σταύρος Παπαδούρης, Παύλος Μυλωνάς, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου) και 
ψήφισή τους σε νόμους, της πρώτης με αρ. 2 και της δεύτερης με τον τίτλο «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022». 

5. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022», ψήφισή του σε νόμο (με αρ. 6) και δικαιολόγηση αποχής από την κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου. 

6. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2022» και ψήφισή του σε νόμο (με αρ. 7). 

7. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2022 Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο. 

8. Έκθεση για τα νομοσχέδια «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022» και «Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του 2022», αγορεύσεις και συζήτηση (Ανδρέας Αποστόλου, 
Νίκος Κέττηρος, Αλέκος Τρυφωνίδης, Χρίστος Ορφανίδης, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Ζαχαρίας Κουλίας, 
Άντρος Κυπριανού, Βαλεντίνος Φακοντής, Παύλος Μυλωνάς, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Ηλίας 
Μυριάνθους, Μαρίνος Μουσιούττας, Χρύσης Παντελίδης, Χρίστος Χριστοφίδης, Χαράλαμπος Πάζαρος, 
Γιώργος Λουκαΐδης, Γιώργος Κάρουλλας) και ψήφισή τους σε νόμους, του δεύτερου με τον τίτλο «Ο περί 
Μεταφοράς του Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του 2022». 

9. Έκθεση για το νομοσχέδιο «O περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Νόμος 
(Αρ. 1) του 2022», αγορεύσεις (Μιχάλης Γιακουμή, Παύλος Μυλωνάς, Κωστής Ευσταθίου, Λίνος 
Παπαγιάννης, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Χρίστος Χριστόφιας, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Γιώργος 
Κάρουλλας) και ψήφισή του σε νόμο. 

10. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2022», αγορεύσεις και συζήτηση (Νικόλας Παπαδόπουλος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, 
Σταύρος Παπαδούρης, Μαρίνος Σιζόπουλος, Αλέκος Τρυφωνίδης, Ηλίας Μυριάνθους, Σωτήρης Ιωάννου, 
Ονούφριος Κουλλά, Λίνος Παπαγιάννης, Γιώργος Λουκαΐδης, Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριος Μαυρίδης) και 
ψήφισή της σε νόμο (με αρ. 2).  

11. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) 
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Νόμος του 2022», αγορεύσεις και συζήτηση (Ηλίας Μυριάνθους, Φωτεινή Τσιρίδου, Μαρίνος 
Μουσιούττας, Χρίστος Ορφανίδης, Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Λουκαΐδης, Νίκος Τορναρίτης) και 
ψήφισή της σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022».  

12. Έκθεση για τις προτάσεις νόμου: 

α. «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022»,  

β. «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022»,  

γ. «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022»,  

 αγορεύσεις (Αλέκος Τρυφωνίδης, Στέφανος Στεφάνου, Σάβια Ορφανίδου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, 
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Ονούφριος Κουλλά) απόσυρση της πρώτης και ψήφιση της δεύτερης και της 
τρίτης σε νόμους, με αρ. 2 και με αρ. 3, αντίστοιχα. 

13. Εκθέσεις για την πρόταση νόμου «Ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε 
Ειδικές Περιπτώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και το νομοσχέδιο «Ο περί Καθορισμού 
Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022», αγορεύσεις και συζήτηση (Κώστας Κώστα, Μιχάλης Γιακουμή, Ηλίας Μυριάνθους, Πανίκος 
Λεωνίδου, Χρίστος Χριστοφίδης, Αβέρωφ Νεοφύτου, Άντρος Κυπριανού, Στέφανος Στεφάνου) και ψήφισή 
τους σε νόμους. 

14. Έκθεση για τα νομοσχέδια «Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019» και «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», αγορεύσεις και συζήτηση 
(Νίκος Τορναρίτης, Κωστής Ευσταθίου, Ζαχαρίας Κουλίας, Αλέκος Τρυφωνίδης, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, 
Ανδρέας Πασιουρτίδης, Φωτεινή Τσιρίδου) και ψήφισή τους σε νόμους, του δεύτερου με τον τίτλο «Ο περί 
Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022».  

15. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», 
αγορεύσεις (Ανδρέας Πασιουρτίδης, Κωστής Ευσταθίου, Μαρίνος Μουσιούττας, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, 
Γιώργος Λουκαΐδης, Πανίκος Λεωνίδου, Δημήτρης Δημητρίου, Παύλος Μυλωνάς) και ψήφισή του σε νόμο. 

16. Έκθεση και συμπληρωματική έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022», αγορεύσεις (Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Μαρίνος Μουσιούττας, Αλεξάνδρα 
Ατταλίδου, Παύλος Μυλωνάς, Σταύρος Παπαδούρης, Χρίστος Ορφανίδης, Φωτεινή Τσιρίδου, Γιώργος 
Λουκαΐδης, Δημήτρης Δημητρίου) και έγκρισή τους.  

17. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 
2022» και «Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) 
(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022», αγορεύσεις (Σωτήρης Ιωάννου, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Κωστής 
Ευσταθίου, Αλέκος Τρυφωνίδης, Πανίκος Λεωνίδου, Νίκος Τορναρίτης, Ανδρέας Θεμιστοκλέους) και 
έγκρισή τους. 

18. Έκθεση για τους κανονισμούς: 

α. «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2022»,  

β. «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου) 
Κανονισμοί του 2022», 

γ. «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022»,  

 παρατηρήσεις του κ. Ζαχαρία Κουλία και έγκρισή τους, των δεύτερων με τον τίτλο «Οι περί Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου) Κανονισμοί του 
2022». 

19. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για 
Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και ψήφισή της σε νόμο. 

20. Έκθεση για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς: 

α. «Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», 

β. «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022», 

γ. «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2022»,  

 αγορεύσεις (Σταύρος Παπαδούρης, Μαρίνος Μουσιούττας, Χρίστος Ορφανίδης, Βαλεντίνος Φακοντής, 
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Φωτεινή Τσιρίδου), ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, του πρώτου με τον τίτλο «Ο περί Ρύθμισης της 
Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2022» και του δεύτερου με αρ. 2, και έγκριση των κανονισμών (με αρ. 3). 

21. Έκθεση για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021» και «Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 
αγορεύσεις και συζήτηση (Χρύσης Παντελίδης, Μαρίνος Μουσιούττας, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου, Νίκος Τορναρίτης, Παύλος Μυλωνάς, Γιώργος Λουκαΐδης, Ζαχαρίας Κουλίας, Σταύρος 
Παπαδούρης, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Αλεξάνδρα Ατταλίδου) και ψήφισή τους σε νόμους, της πρώτης 
με τον τίτλο «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».  

22. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022», συζήτηση (Πανίκος Λεωνίδου, Ευθύμιος Δίπλαρος, Μιχάλης Γιακουμή) και ψήφισή της σε νόμο.  

23. Εισήγηση του κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους για αναβολή του νομοσχεδίου «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας 
(Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», 
συζήτηση (Γιώργος Λουκαΐδης, Χρίστος Ορφανίδης, Ευθύμιος Δίπλαρος, Πανίκος Λεωνίδου, Μαρίνος 
Μουσιούττας) και απόφαση για μη αναβολή του. 

24. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και 
Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021», αγορεύσεις και συζήτηση (Κωστής Ευσταθίου, 
Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Ζαχαρίας Κουλίας, Πανίκος Λεωνίδου, Χάρης Γεωργιάδης, Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου, Μαρίνος Μουσιούττας, Νίκος Κέττηρος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Χρίστος Ορφανίδης, 
Σταύρος Παπαδούρης) και ψήφισή του σε νόμο.  

25. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Εθνικό Πρόγραμμα Διευκολύνσεων 
Πολιτικής Αεροπορίας) Κανονισμοί του 2021» και έγκρισή τους.  

26. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» και 
ψήφισή του σε νόμο.  

27. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022», αγόρευση 
του κ. Κώστα Κώστα και ψήφισή του σε νόμο.  

28. Έκθεση για την πρόταση νόμου «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022» και ψήφισή 
της σε νόμο. 

29. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων όπου Κρατούνται ή Εκτρέφονται 
Πουλερικά Κανονισμοί του 2022» και «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία 
Ωοπαραγωγών Ορνίθων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή τους, των πρώτων με τον 
τίτλο «Οι περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων όπου Διατηρούνται ή Εκτρέφονται Πουλερικά Κανονισμοί 
του 2022». 

30. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και τους 
κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμοί του 2022», 
ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και έγκριση των κανονισμών.  

31. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης 
Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή τους με τον τίτλο «Οι περί της Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και 
των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Toμέα (Σύσταση και Λειτουργία 
της Επιτροπής Παρακολούθησης) Κανονισμοί του 2022». 

32. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Ποινικού Μητρώου (ECRIS) Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί της 
Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS) Νόμος του 2022». 

33. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2021» και έγκρισή τους.  

34. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 
Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και ψήφισή του σε νόμο.  

35. Έκθεση για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022» και 
ψήφισή του σε νόμο (με αρ. 3). 

36. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση 
Οικονόμου Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή τους. 

37. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Θέση Ανώτερου 
Τεχνικού Μηχανικού Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» και 
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έγκρισή τους. 

38. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων - Θέση Υγειονομικού 
Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή τους με τον τίτλο «Οι περί Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων - Θέση Υγειονομικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022». 

39. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων - Θέση Διευθυντή (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή τους.  

40. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών - Θέση 
Κυβερνήτη/Μηχανικού Σκάφους (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή τους με τον τίτλο 
«Οι περί του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Θέση Κυβερνήτη/Μηχανικού Σκάφους (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022». 

41. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Κρατικού Αρχείου - Θέση Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2022» και έγκρισή τους.  

42. Έκθεση για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Φορολογίας - Θέσεις Αρχιφοροθέτη, Λειτουργού 
Φορολογίας, Ανώτερου Φοροθέτη Α΄, Ανώτερου Φοροθέτη Β΄ και Βοηθού Φορολογίας (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022» και έγκρισή τους.  

43. Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για την ανάγκη επιβολής κυρώσεων και τερματισμού 
πώλησης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία και ομόφωνη έγκρισή του. 

44. Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων αλληλεγγύης προς τον κουρδικό λαό, παρατηρήσεις 
του κ. Γιώργου Λουκαΐδη και ομόφωνη έγκρισή του με τον τίτλο «Ψήφισμα αλληλεγγύης και στήριξης στον 
αγώνα των Κούρδων». 

45. Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφορικά με την αναθεωρητική πολιτική της 
Τουρκίας και ομόφωνη έγκρισή του. 

46. Ερωτήσεις βουλευτών:  

 Υπόθεση ανώτερου αξιωματικού της Αστυνομίας εναντίον του οποίου διερευνώνται πειθαρχικά αδικήματα 
- Διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης εντός του ΓΕΣΥ - Μετρητές 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της ΑΗΚ. 

47. Απαντήσεις υπουργών στις ακόλουθες ερωτήσεις βουλευτών: 

 Το σύστημα αποχετεύσεων στον Καλοπαναγιώτη (εμπιστευτική απάντηση) - Αίτημα της κοινότητας 
Τραχυπέδουλας για βελτίωση του περάσματος από τον ποταμό Διάριζο προς το μοναστήρι του Αγίου 
Σάββα και τις καλλιέργειες της περιοχής - Φυσικά πρόσωπα πολιτογραφημένα ως Κύπριοι που 
ενδεχομένως υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα κατόπιν των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας 
(απόρρητη απάντηση) - Βλάβη στο σύστημα παροχής ρεύματος στα κατεχόμενα - Πρωτόκολλα για 
παράδοση σορών αποβιωσάντων από COVID-19 - Διερεύνηση κατηγοριών για Ρώσους ολιγάρχες και 
ελεγκτικό οίκο σχετικά με επιχειρηματικά συμφέροντα (απόρρητη απάντηση) - Ερωτήματα σχετικά με 
Ρώσο ολιγάρχη που κατέχει κυπριακή υπηκοότητα (απόρρητη απάντηση) - Κατάσχεση περιουσιακών 
στοιχείων Ρώσου/Ουζμπέκου ολιγάρχη και λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτογράφησή του (απόρρητη 
απάντηση) - Προγράμματα για κατοικίες και σχεδιασμοί για άτομα με ψυχικές αναπηρίες - Η 
χρηματοδότηση από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για τις περιόδους 2014-2020 και 2021-
2027. 

Τιμή: €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 
ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Ειδική συνεδρίαση 15ης Ιουλίου 2022 

Ώρα έναρξης:  11.07 π.μ. 

Αρ. 38 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής ειδικής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

 Παρακαλώ τους γραμματείς να διαπιστώσουν αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμη κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

 Έντιμες κυρίες και έντιμοι κύριοι υπουργοί, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, 

 Ημέρα μνήμης, τιμής, καταδίκης, υπόμνησης, αλλά και αποτίμησης η σημερινή.  Μας φέρνει εδώ με 
μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. 

 Παρακαλώ όλες και όλους να τηρήσουμε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων της 
δημοκρατίας και της ελευθερίας. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία τους η μνήμη!  

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέρχεται σήμερα σε ειδική συνεδρία της ολομέλειας, για να καταδικάσει 
το διπλό έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος του λαού και του τόπου μας, να αποτίσει φόρο τιμής και 
ευγνωμοσύνης σε αυτές και αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Κύπρου, τη δημοκρατία, την 
προάσπιση της νομιμότητας και της συνταγματικής τάξης.  

 Την ίδια όμως στιγμή η ιστορική μνήμη, ανακαλώντας το παρελθόν, μας φέρνει σε τούτες τις κρίσιμες 
ώρες αντιμέτωπες και αντιμέτωπους και με τα λάθη μας.  Επιτάσσει να αναμετρηθούμε με το παρόν και το 
μέλλον, να αναλογιστούμε αν διαχρονικά η καταδίκη του εγκλήματος και η οφειλόμενη τιμή στους νεκρούς, σε 
όσες και όσους υπέφεραν και εξακολουθούν να υποφέρουν διολισθαίνει προς μια διαδικασία επανάληψης και 
διαιώνισης του παλιού κακού και διχαστικού εαυτού μας, αντί να παραδειγματίζει και να σφυρηλατεί την ενότητα, 
δημιουργώντας ελπιδοφόρα προοπτική για τις νέες και τους νέους μας.  

 Οι σειρήνες που ήχησαν σήμερα, αναδύοντας στη μνήμη τον όλεθρο και την καταστροφή, επιβάλλεται να 
αποτελέσουν εγερτήριο συνείδησης και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην υποδαύλιση νοσηρών 
καταστάσεων και την καλλιέργεια κουλτούρας διχασμού.   

 15 Ιουλίου, 20 Ιουλίου, 14 Αυγούστου.  Κάθε ημερομηνία ανοιχτή πληγή που αιμορραγεί εδώ και σαράντα 
οκτώ χρόνια.  Εγκλήματα χωρίς τιμωρία, χωρίς δικαίωση.  Απαρχή των δεινών το προδοτικό πραξικόπημα της 
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χούντας των συνταγματαρχών και των συνεργατών τους, το οποίο έδωσε στην Τουρκία την αφορμή που χρόνια 
αναζητούσε, για να εφαρμόσει τα έκνομα επεκτατικά της σχέδια εις βάρος της Κύπρου.  Με πρόσχημα την 
αποκατάσταση της έννομης τάξης εισέβαλε στο νησί καταλαμβάνοντας το 37% της επικράτειάς του, σκορπώντας 
τον θάνατο, την οδύνη και εισάγοντας βίαια στην καθημερινότητά μας την έννοια της απώλειας:  πρόσφυγες, 
εγκλωβισμένοι, αγνοούμενοι.  

 Άνθρωποι ξεριζωμένοι διάσπαρτοι σε κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου ζουν με τον άσβεστο πόθο να 
επιστρέψουν στη γη τους.  Υπομένουν καρτερικά στερήσεις και κακουχίες, εξακολουθώντας να φυλάνε ηρωικά 
τις δικές τους Θερμοπύλες.  Και η πιο τραγική πτυχή;  Αυτές και αυτοί που ακόμη περιμένουν, που βιώνουν το 
αδιανόητο, αιχμάλωτοι στο σκοτάδι της άγνοιας.  Γονείς, σύζυγοι, αδέρφια, παιδιά.  Γι’ αυτούς δεν υπάρχουν 
οστά, για να κηδέψουν.  Δεν υπάρχουν τάφοι, για να θρηνήσουν.  Δεν μπορούν να τελέσουν μνημόσυνα για τους 
αγαπημένους τους.  Και είναι δικαίωμά τους να ξέρουν τι απέγιναν οι άνθρωποί τους, να θάψουν τους νεκρούς 
τους.  Κατάφωρη καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κοντά μισό αιώνα.  

 Εποικισμός, κατοχικά στρατεύματα, μονομερείς έκνομες ενέργειες· όλα διακριτά στον χάρτη της Κύπρου 
και η Λευκωσία να παραμένει η μοναδική μοιρασμένη πρωτεύουσα ευρωπαϊκού κράτους, στην Αμμόχωστο να 
επιχειρούνται νέα τετελεσμένα, στα κατεχόμενα εδάφη μας να συντελείται ανελέητη καταστροφή της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς και τελευταίος τακτικισμός η απειλή για προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών μας στην 
Τουρκία. 

 Η Τουρκία καθημερινά συνεχίζει απροκάλυπτα και απτόητη τις εντάσεις προσπαθώντας να δημιουργήσει 
νέα τετελεσμένα σε θάλασσα και στεριά.  Επιβουλεύεται συνεχώς ξένη ιδιοκτησία και με το όραμα της «Γαλάζιας 
Πατρίδας» καιροφυλακτεί, προκαλεί, προσβάλλει κάθε αρχή νομιμότητας.  

 Καταστρατηγώντας πλήρως τις αρχές του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δίκαιου, η Άγκυρα συνεχίζει την 
προκλητική συμπεριφορά της παραβιάζοντας την αποκλειστική οικονομική ζώνη, σφετεριζόμενη βασικά και 
απαράγραπτα δικαιώματα, προβαίνοντας την ίδια στιγμή σε έκνομες ενέργειες που αποσκοπούν στον πλήρη 
εποικισμό της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, στη δημιουργία στρατιωτικής και ναυτικής βάσης στην 
κατεχόμενη Καρπασία, στην απειλή για προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών μας.   

 Ο Τούρκος Πρόεδρος χρησιμοποιεί ως πάγια πολιτική τη ρητορική διχόνοιας, προτάσσοντας, σε πλήρη 
συντονισμό με την τουρκοκυπριακή ηγεσία, τη λύση δύο κρατών, στηριγμένη στην κυριαρχική ισότητα, μη 
επιδεικνύοντας την παραμικρή θέληση για εξεύρεση βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό ούτε τη συνέχιση της όποιας 
προσπάθειας, αφού και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προτάθηκαν από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας απορρίφθηκαν a priori. 

 Βιώσιμη λύση είναι μόνο η λύση που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού μας, Ελληνοκυπρίων, 
Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων.   

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Απέναντι στις σημερινές κρίσιμες συγκυρίες που προκύπτουν καταιγιστικές στην παγκόσμια γεωπολιτική 
σκηνή, επιβάλλεται να λειτουργήσουμε μέσα από τη σύμπνοια, την ενότητα και τη συλλογικότητα σε όλα τα 
επίπεδα, προβάλλοντας τα δίκαια αιτήματά μας.  Επιβάλλεται διαρκής αγώνας για να κερδίσουμε το αυτονόητο, 
την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, καθώς και τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όλων των νόμιμων κατοίκων της.  Χρειάζεται να επιστρατεύσουμε όλη την επιμονή μας για άσκηση 
πιέσεων από την ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα προς την Άγκυρα, για να αποτραπούν οι τουρκικοί 
επεκτατισμοί και οι κατάφωρες παραβιάσεις, αλλά και να δοθούν επιτέλους απαντήσεις σε αυτούς τους 
ανθρώπους που ακόμη περιμένουν, δίνοντας πρόσβαση σε στρατιωτικά αρχεία στη Διερευνητική Επιτροπή για 
τους Αγνοούμενους, ώστε να ολοκληρωθούν οι εκταφές σε στρατιωτικές ζώνες.  

 Ως Βουλή των Αντιπροσώπων, δε θα πάψουμε στιγμή να αγωνιζόμαστε αξιοποιώντας στο μέγιστο κάθε 
ευρωπαϊκό και διεθνές βήμα που μας προσφέρεται μέσα από την ενίσχυση διμερών και πολυμερών σχέσεων, 
αλλά και την ενδυνάμωση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, καλώντας παράλληλα την ίδια την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στη διαδικασία, για να μην είναι η Κύπρος το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος 
που τελεί υπό καθεστώς κατοχής.  Οι εταίροι μας επιβάλλεται να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να 
σταθούν στο πλάι μας, υψώνοντας ασπίδα στις τουρκικές επιβουλές για την προάσπιση του Διεθνούς Δικαίου 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως δυναμικά έγινε και στην περίπτωση της Ουκρανίας.  Ως Ευρωπαίοι 
πολίτες, ζητάμε να επικρατήσουν στο νησί μας συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας.  Καλούμε τη διεθνή 
κοινότητα να ασκήσει πιέσεις στην Άγκυρα, ώστε να σεβαστεί την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική 
ακεραιότητα της Kυπριακής Δημοκρατίας, να τερματίσει τις παράνομες μεθοδεύσεις της και να σεβαστεί τα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις ευρωπαϊκές αρχές και 
αξίες. 

 Ως Βουλή και ως πολιτεία, δε θα κουραστούμε να καταδικάζουμε το δίδυμο έγκλημα εις βάρος της 
πατρίδας μας το καλοκαίρι του 1974, τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και την εντεινόμενη επεκτατική πολιτική 
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της Άγκυρας, την προσπάθεια δημιουργίας νέων τετελεσμένων τόσο επί του εδάφους όσο και στο 
διαπραγματευτικό πλαίσιο.  

 Αυτό, κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, συνιστά αυτονόητη υποχρέωσή μας ως πολιτικής ηγεσίας.  Το πιο 
δύσκολο ωστόσο και συνάμα το πιο καθοριστικό για το μέλλον μας είναι η υπόσχεση που οφείλουμε στους ήρωες 
και στα θύματα της τουρκικής θηριωδίας, αλλά κυρίως στις μελλοντικές γενιές.  Να καταφέρουμε να αφήσουμε 
πίσω μας φαντάσματα και σκιές του παρελθόντος και μέσα από τη σύμπλευση και την ενότητα να προασπίσουμε 
τα εθνικά μας συμφέροντα και να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές, που θα οδηγήσουν στην επανένωση και 
στην απελευθέρωση της πατρίδας μας. 

 Φίλες και φίλοι,  

 Ιδιαίτερα σήμερα που οι διεθνείς ισορροπίες προβάλλουν επικίνδυνες όσο ποτέ άλλοτε η ενότητα είναι 
θέμα εθνικής επιβίωσης και ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε είναι να απαλλαχθούμε από τα βαρίδια της 
διχόνοιας και του διχασμού.  

 Έχουμε κουράσει.  Η νέα γενιά μάς γυρίζει την πλάτη όχι γιατί αδιαφορεί για τα δίκαια του λαού μας -
αλίμονο εάν υποτιμήσουμε τους νέους ανθρώπους- αλλά γιατί έχει κουραστεί από το κλίμα της αντιπαράθεσης, 
των αντεγκλήσεων, αλλά και πολλές φορές την εμμονική προσκόλληση στο παρελθόν για λόγους μικροπολιτικής.  
Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει και επιβάλλεται να αλλάξουμε μαζί του.  Να εκσυγχρονίσουμε τον πολιτικό λόγο, να 
απεγκλωβιστούμε από διχαστικούς τακτικισμούς, να δούμε τα πράγματα έξω απ’ το στενό περίγραμμα των 
σκοπιμοτήτων.  Οφείλουμε να δημιουργήσουμε προοπτική και να δώσουμε ελπίδα στα παιδιά μας.  Να τους 
δώσουμε ένα όραμα ξεκάθαρο χωρίς παρενθέσεις και αγκυλώσεις, όραμα, για να αγωνιστούν μέχρι την τελική 
δικαίωση για μια πατρίδα ενωμένη, ελεύθερη, ειρηνική και ευημερούσα. 

 Αυτό το μέλλον αξίζει στον τόπο μας!  Αυτό το μέλλον δε θα πάψουμε στιγμή να οραματιζόμαστε για εμάς 
και τα παιδιά μας. 

 Σας ευχαριστώ και καλώ τώρα στο βήμα τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου για τη δική του ομιλία. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Οι επέτειοι δεν προσφέρονται για πολλά λόγια.  Ιδιαίτερα όταν οι επέτειοι είναι μαύρες, όπως η μαύρη 
επέτειος του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.  Τιμούμε τους αγωνιστές της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για την προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και όσους αντιστάθηκαν στη βάρβαρη τούρκικη εισβολή.  
Καταδικάζουμε το άφρον και προδοτικό πραξικόπημα που έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία να εισβάλει στην 
Κύπρο.  Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την τουρκική εισβολή.   

 Είπα ότι οι μαύρες επέτειοι δεν προσφέρονται για πολλά λόγια.  Όμως, ας ανασκοπήσουμε το παρελθόν, 
ας αξιολογήσουμε το παρόν και ας προδιαγράψουμε το μέλλον της πατρίδας μας.  Ανασκοπώντας το παρελθόν, 
το συμπέρασμα είναι ένα:  Ο ελληνισμός διχασμένος έζησε εθνικές συμφορές και τραγωδίες.  Η χώρα μας 
σαράντα οκτώ τόσα χρόνια είναι υπό κατοχή.  Να αξιολογήσουμε το παρόν, πως χρειαζόμαστε ενότητα.  Να μην 
επιτρέψουμε ξανά το σαράκι της εθνικής διχόνοιας να μπει ανάμεσά μας.  Αλλά και με σωφροσύνη και σύνεση 
να προδιαγράψουμε το αύριο για την πατρίδα μας.  Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να επιδιώκουμε 
καθημερινά να σπάσουμε το αδιέξοδο εξαιτίας της τουρκικής προκλητικότητας.  Μόνο έτσι και μέσα από τον 
διάλογο, θα μπορέσουμε στο συμφωνημένο πλαίσιο να επιτύχουμε να επανενώσουμε τη μοιρασμένη μας 
πατρίδα χωρίς κατοχικούς στρατούς, χωρίς ξένους εγγυητές.   

 Αιωνία η μνήμη όσων έδωσαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της δημοκρατίας στον τόπο μας και όσους 
έδωσαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της ελευθερίας της πατρίδας μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Παρακαλώ τώρα τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ κ. Στέφανο Στεφάνου να καταθέσει τη δική του ομιλία. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 

 Κυρία Πρόεδρε της Βουλής, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
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 Στο άκουσμα της σειρήνας σήμερα το πρωί, που κάθε χρόνο ηχεί, για να θυμίζει την ώρα έναρξης του 
προδοτικού πραξικοπήματος της χούντας των Αθηνών και της ΕΟΚΑ Β΄ εναντίον του Μακαρίου, οι εφιαλτικές 
μνήμες επανέρχονται με ένταση. 

 Παιδί τότε, στα εννιά και κάτι χρόνια, έζησα τις εξελίξεις με πολύ έντονο τρόπο·  τις έζησα μέσα από τις 
συζητήσεις των μεγαλύτερων, αλλά και μέσα από τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες.  Δύο είναι τα περιστατικά 
που πολύ έντονα έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μου:  Το πρώτο, όταν ήρθαν Κύπριοι πραξικοπηματίες στο σπίτι 
και συνέλαβαν τον πατέρα μου.  Και αργότερα, όταν ήρθαν ξανά και το έκαναν φύλλο και φτερό, αναζητώντας 
όπλα.  Έκλεψαν αυτοί τα καλάσνικοφ και τα γύρευαν σε άλλους.  Το δεύτερο περιστατικό, όταν παρακολουθούσα 
τα τουρκικά μεταγωγικά αεροπλάνα να υπερίπτανται του Γερολάκκου και ακολούθως να ρίχνουν τους 
αλεξιπτωτιστές-εισβολείς στην περιοχή Κιόνελι-Αγύρτας χωρίς να πέσει κανένας πυροβολισμός.  Ήταν το μαύρο 
πρωινό της 20ής Ιουλίου του 1974. 

 Αυτά τα περιστατικά κυριαρχούν στη μνήμη μου και θα με στοιχειώνουν μέχρι την τελευταία μου πνοή.  
Μαζί με τις θύμησες του τσουβαλιάσματός μας σε ένα φορτηγό, φεύγοντας άρον άρον από το χωριό, για να 
αναζητήσουμε ασφαλέστερο μέρος.  Προσωρινά μείναμε στην Ορούντα, πρώτο σταθμό της οδύσσειάς μας, η 
οποία μετά από δύο χρόνια κατέληξε στη Δευτερά με την προσδοκία ότι σύντομα θα επιστρέφαμε πίσω. 

 Θυμάμαι το σύνθημα που ξεχώριζε στα τότε μαζικά συλλαλητήρια:  «Όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους».  
Σαράντα οκτώ χρόνια μετά, σχεδόν μισός αιώνας, κανένας δεν επέστρεψε στο σπίτι του και το Κυπριακό 
βρίσκεται στη χειρότερή του φάση, ένα βήμα πριν από την οριστική διχοτόμηση και με την πλευρά μας να 
θεωρείται από τον διεθνή παράγοντα συνυπεύθυνη για το παρατεταμένο αδιέξοδο. 

 Κάποιοι ακόμα και σήμερα έχουν την ψευδαίσθηση ότι ο χρόνος εργάζεται υπέρ της πλευράς μας την ώρα 
που η Τουρκία τον εκμεταλλεύεται, για να φέρνει πιο κοντά την οριστική διχοτόμηση.  Κάποιοι ακόμα πιστεύουν 
ότι πρέπει να περιμένουμε, αντί να αναλάβουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. 

 Στην πολιτική όμως αυτό που έχει καθοριστική σημασία είναι το αποτέλεσμα κι όχι οι προθέσεις.  Την 
ιστορία τη γράφουν οι πράξεις και όχι τα διάφορα «αν».  Αυτό το αξίωμα της πολιτικής πολλές φορές το 
παραγνωρίσαμε.  Πολλές φορές παραδοθήκαμε στον λαϊκισμό, στον εθνικισμό και στην πατριδοκαπηλία, με 
αποτέλεσμα να ακολουθούμε λανθασμένη πορεία ή να μην αξιοποιούμε κατάλληλα ιστορικές δυνατότητες και 
ευκαιρίες που διαγράφονταν ενώπιόν μας. 

 Σε αρκετές περιπτώσεις προκρίναμε τις βολικές ψευδαισθήσεις και όχι τον δύσκολο ρεαλισμό που 
βεβαίως στηρίζεται σε αρχές.  Προτιμήσαμε τα συνθήματα παρά τον ορθολογισμό.  Μιλούμε για τις ευθύνες και 
τα εγκλήματα της Τουρκίας, που ασφαλώς υπάρχουν και είναι βαρύτατα, αλλά παραγνωρίζουμε τις δικές μας 
ευθύνες και εγκλήματα δικών μας -ναι, και εγκλήματα δικών μας- τα οποία κρύψαμε σε λευκές σελίδες της 
ιστορίας μας. 

 Γνωρίζω ότι κάποιοι στο άκουσμα αυτής της τοποθέτησης πάλι θα αρχίσουν τα γνωστά:  Ότι με αυτό τον 
τρόπο ξεπλένουμε τα εγκλήματα της Τουρκίας και αθωώνουμε τις ανομίες της σε βάρος της Κύπρου και του λαού 
μας.  Είμαι ο τελευταίος που θα αποδεχόταν τον συμψηφισμό και την εξίσωση των μαζικών εγκλημάτων ενός 
κράτους, της Τουρκίας, και προπαντός της εισβολής της στην Κύπρο με όσα έκαναν πρόσωπα, ακροδεξιοί 
σοβινιστές, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, σε βάρος συμπατριωτών μας.  Ασφαλώς και δεν είναι το ίδιο! 

 Κάποια στιγμή όμως, ως πολιτική ηγεσία, θα πρέπει να βρούμε τη γενναιότητα να μιλήσουμε για τα λάθη 
της πλευράς μας και τα εγκλήματα των δικών μας ακροδεξιών φανατικών, και το 1963-1964 και το 1974.  Είναι 
το χρέος μας απέναντι στην ιστορία, αν στ’ αλήθεια θέλουμε να διδαχτούμε από το παρελθόν, για να 
διασφαλίσουμε ένα ειρηνικό μέλλον για τα παιδιά μας.  Άλλωστε, χάνουμε διεθνώς αξιοπιστία παρά κερδίζουμε 
με το να μην κάνουμε παραδοχές αδιάψευστων γεγονότων που ούτως ή άλλως γνωρίζει πολύ καλά η διεθνής 
κοινότητα. 

 Η ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί ένα οδοιπορικό που πολλές φορές γράφτηκε ως 
αποτέλεσμα της κατίσχυσης του ευκταίου επί του εφικτού.  Όπως έγινε, για παράδειγμα, στα πρώτα, πολύ 
δύσκολα, χρόνια της ανεξαρτησίας, που, αντί να στηριχθεί το ανεξάρτητο δικοινοτικό κράτος, υποσκάφθηκε με 
την ψευδαίσθηση ότι θα πετύχουμε την ένωση.  Έτσι, η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία βρήκαν 
ανέλπιστους συμμάχους στην προώθηση του στόχου για διχοτόμηση.  Ή όπως έγινε στην περίοδο που 
ακολούθησε των διακοινοτικών συγκρούσεων του ’63-’64, που θεωρήθηκε ότι ήταν η ευκαιρία, για να κτιστεί η 
ένωση από τα κάτω. 

 Ακόμα κι όταν επίσημα τερματίστηκε η πολιτική του ευκταίου, πολύ λίγα άλλαξαν στην πολιτική ρητορική 
και πράξη.  Ο στόχος της ένωσης στην πραγματικότητα δεν είχε εγκαταλειφθεί, η θεωρία του «εθνικού κέντρου» 
εξακολουθούσε να καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις, ακόμα και με τη χούντα στην Ελλάδα.  Το πραξικόπημα 
γιορταζόταν ως «εθνοσωτήριος επανάστασις» στα εθνικόφρονα σωματεία και η δεξιά παράταξη έστελνε 
συγχαρητήριες επιστολές σε κάθε επέτειο της 21ης Απριλίου.  Την ίδια περίοδο εμφανίστηκαν στο προσκήνιο 
ακροδεξιές οργανώσεις, αρχικά το Εθνικό Μέτωπο και ακολούθως η ΕΟΚΑ Β΄ του Γρίβα, που με τη βία 
επιχείρησαν να επιβάλουν την ένωση.  Αντί την ένωση όμως, με τις προδοτικές πράξεις τους, έφεραν τον Αττίλα 
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στην Κύπρο.  Καθόλου δεν παραγνωρίζουμε τις έξωθεν συνωμοσίες, κατεξοχήν νατοϊκές, οι οποίες βέβαια 
διευκολύνονταν αφάνταστα από τις άνομες πράξεις των ακροδεξιών και στις δύο κοινότητες. 

 Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτεί να μπουν στο ίδιο τσουβάλι θύτες και θύματα, στην ίδια γραμμή 
οι πραξικοπηματίες με τους υπερασπιστές της δημοκρατίας.  Δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί παραγραφή των 
βαρύτατων ευθυνών και της προδοσίας που διαπράχθηκε σε βάρος του λαού μας, υιοθετώντας ανιστόρητες 
προσεγγίσεις περί βίας και αντιβίας, ούτε πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί την παραχάραξη της ιστορίας, τιμώντας 
ανθρώπους που φέρουν βαρύτατες ευθύνες για την τουρκική εισβολή.  Μιλώ για τον Γρίβα.  Κι ας μη λεχθεί εδώ 
και πάλι ότι ο Γρίβας πέθανε πριν γίνει το πραξικόπημα, γιατί τα σχέδια πραξικοπήματος φέρουν τη δική του 
υπογραφή. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Όλοι λέμε ότι η ιστορία διδάσκει, για να οριοθετούμε την πορεία μας προς το μέλλον.  Ναι, η ιστορία μπορεί 
να διδάξει, αλλά μόνο όταν σωστά, ολοκληρωμένα και αντικειμενικά γράφεται και ερμηνεύεται.  Μόνο έτσι γίνεται 
σωστός οδοδείκτης.  Στο φόντο των οδυνηρών και επικίνδυνων εξελίξεων που επισυμβαίνουν στη χώρα μας 
οπωσδήποτε πρέπει να κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία μας, για να αποφασίσουμε πώς θα πάμε μπροστά.  
Πρώτα απ’ όλα, πρέπει οριστικά και αμετάκλητα να εγκαταλείψουμε τις ψευδαισθήσεις, να εγκαταλείψουμε τον 
λαϊκισμό και με μεγάλη αίσθηση ευθύνης να αναλογιστούμε σε ποια αχαρτογράφητα νερά μπαίνουμε με τη 
διχοτόμηση να παγιώνεται. 

 Συνήθως, ερίζουμε για το ποιος έχει τις περισσότερες ευθύνες και ποιος τις λιγότερες, για να φτάσουμε 
μέχρι εδώ.  Έχω σαφή άποψη, αλλά δε θα ασχοληθώ με τον καταμερισμό ευθυνών και δε θα το κάνω, γιατί θέλω 
να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο τι πρέπει να κάνουμε απ’ εδώ και μπρος, για να προλάβουμε τις 
αρνητικές και καταστροφικές εξελίξεις. 

 Ως πολιτική ηγεσία, πρέπει να αντιληφθούμε τους μεγάλους κινδύνους της διχοτόμησης, τους κινδύνους 
από τη συνέχιση της παρουσίας των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, από τη μετατροπή τη γραμμής 
κατάπαυσης του πυρός σε σκληρά σύνορα με την Τουρκία.  Από την τουρκοποίηση των κατεχομένων και την 
εξαφάνιση της τουρκοκυπριακής κοινότητας, που είναι ο φυσικός μας σύμμαχος στην προσπάθεια για 
απελευθέρωση και επανένωση. 

 Η κρισιμότητα των στιγμών δεν καθορίζεται μόνο από την επιθετικότητα της Τουρκίας και την πρόκληση 
νέων τετελεσμένων στην κυπριακή ΑΟΖ και στην Αμμόχωστο.  Καθορίζεται από το γεγονός ότι η συνέχιση της 
εκκρεμότητας μας εμποδίζει να ασκήσουμε κυριαρχικά μας δικαιώματα.  Η κρισιμότητα των στιγμών καθορίζεται 
και από το γεγονός ότι ο διεθνής παράγοντας, ο ίδιος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όχι μόνο τηρεί ίσες 
αποστάσεις ενώπιον της προκλητικής στάσης της Τουρκίας, αλλά δεν αναφέρεται πλέον στη συμφωνημένη βάση 
και πλαίσιο λύσης.  Αν δεν αλλάξει η αδιέξοδη κατάσταση, ακόμα και ο διεθνής παράγοντας θα συμβιβαστεί με 
την ιδέα για συζήτηση της διχοτόμησης και είναι ακριβώς αυτό που επιδιώκει η Τουρκία. 

 Αν σε κάποιων τα μυαλά διχοτόμηση σημαίνει μόνοι μας ως Ελληνοκύπριοι να διαχειριζόμαστε την 
Κυπριακή Δημοκρατία, έστω με τα μισά εδάφη της, θα πω ότι αυτό είναι ακόμα μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση.  Η 
διχοτόμηση θα οδηγήσει σε ένα αμιγώς τουρκικό κράτος στον βορρά και σε ένα μικτό κράτος στις ελεύθερες 
περιοχές. 

 Έχουμε υποχρέωση να εγκαταλείψουμε την παθητική στάση και να δράσουμε τώρα.  Το τι πρέπει να 
κάνουμε είναι για εμάς ξεκάθαρο.  Πρώτον, ενώπιον της προσπάθειας της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής 
ηγεσίας για προώθηση λύσης δύο κρατών, πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς στη συμφωνημένη βάση λύσης 
της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως την περιγράφουν τα Ηνωμένα Έθνη.  Το 
δίλημμα δεν είναι και δεν ήταν ποτέ ομοσπονδία ή κάτι άλλο.  Το κάτι άλλο είναι η διχοτόμηση. 

 Δεύτερον, μόνο με την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στη βάση 
του πλαισίου Γκουτέρες, διαφυλάσσοντας τις συγκλίσεις, μπορεί να αποτραπούν οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για 
εκτροπή από τη συμφωνημένη βάση.  Οτιδήποτε άλλο θα μας πάρει στην οριστική διχοτόμηση. 

 Τρίτον, επιβάλλεται η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για τη δραστηριοποίηση του διεθνούς 
παράγοντα και τη δημιουργία δυναμικής για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.  Το ΑΚΕΛ, κόμμα πάντοτε 
υπεύθυνο και πατριωτικό, με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση από τον 
Δεκέμβριο του 2020 για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον παράγοντα της ενέργειας για να 
απελευθερωθούν δυναμικές, όπως κατ’ επανάληψη μας ζητούσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ μετά το ναυάγιο 
του Κραν Μοντανά. 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Δε σας κρύβω ότι το ερώτημα που με βασανίζει, ως πολίτη αυτής της χώρας που μεγάλωσε με το τραύμα 
εκείνου του καλοκαιριού του 1974, είναι αν γίναμε κατά το ελάχιστο σοφότεροι, αν μάθαμε από τα παθήματά μας.  
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«Ό,τι ζήσαμε, χάνεται, γκρεμίζεται μέσα στο σάπιο οισοφάγο του χρόνου», έγραψε ο Τάσος Λειβαδίτης.  Να το 
θυμόμαστε αυτό.  Να το θυμόμαστε, γιατί έχουμε υποχρέωση όχι μόνο να διασώσουμε τη μνήμη, αλλά και να 
διασφαλίσουμε μόνιμη ειρήνη και ασφάλεια στις επόμενες γενιές.  Έχουμε υποχρέωση να δώσουμε την ευκαιρία 
σε αυτή την υπέροχη πατρίδα να κερδίσει τη μάχη με το μέλλον. 

 Τιμή και δόξα στους ήρωες της ελευθερίας και της δημοκρατίας στον τόπο μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφάνου. 

 Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλας Παπαδόπουλος έχει τώρα τον λόγο. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,  

 Κυρία Πρόεδρε της Βουλής,  

 Έντιμοι κύριοι υπουργοί, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η ειδική αυτή συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν είναι μόνο επετειακή, 
αλλά είναι και εξόχως επίκαιρη.  Γιατί δυστυχώς σήμερα, εν έτει 2022, το 1974 εξακολουθεί να παραμένει 
επικαιρότητα…  Εξάλλου αυτή την επικαιρότητα επιμένει να μας την υπενθυμίζει καθημερινά ο οθωμανικός 
ιμπεριαλισμός.  Συνερχόμαστε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, για να καταδικάσουμε το εφιαλτικό πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου του 1974, που τόσο μακάβρια προλόγισε τη βάρβαρη τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου.  

 Οι σχεδιαστές των δύο εγκλημάτων γνώριζαν τη διασύνδεση και είναι μάταιο και ανιστόρητο κάποιοι να 
αναφέρονται σε διχασμό και εμφύλιες διαμάχες, που οδήγησαν στην καταστροφή.  Ούτε διχασμός υπήρξε ούτε 
εμφύλιες διαμάχες.  Προδοσία υπήρξε, συνωμοσία υπήρξε, ξένοι εγκέφαλοι και ντόπιοι ανεγκέφαλοι υπήρξαν.  
Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια.  Όλα τα άλλα δεν αποτελούν παρά απόπειρα εξαγνισμού και δικαίωσης των 
ενόχων.  Αλλά και πέραν της καταδίκης των δύο φοβερών εγκλημάτων, η Βουλή των Αντιπροσώπων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συνέρχεται ακόμα και για να δηλώσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν 
αποδέχεται τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής, δεν αποδέχεται τις λεγόμενες πραγματικότητες, δεν 
αποδέχεται διχοτομικές λύσεις·  λύσεις δύο κρατών που μοιραία θα οδηγήσουν στον αφανισμό του κυπριακού 
ελληνισμού από τη γη του, από τη γη των προγόνων του. 

 Έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε και να μην επιτρέψουμε σε αυτή τη φρικτή τραγωδία, που 
εκτυλίσσεται εδώ και σαράντα οκτώ χρόνια και συνεχίζεται με άγνωστο ακόμα τον επίλογό της, να ολοκληρώσει 
τον κύκλο της. 

 Πρόλογος αυτής της τραγωδίας υπήρξε το αντεθνικό πραξικόπημα της αθηναϊκής χούντας με τους εδώ 
άφρονες θαυμαστές της. 

 Όμως, οι σημερινές μας ομιλίες, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να είναι αφιερωμένες στην αντίσταση κατά του 
φασισμού και της βαρβαρότητας.  Στους τιμημένους αντιστασιακούς νεκρούς και επιζώντες.  Σε αυτούς που την 
ώρα της κρίσης δε δείλιασαν και αντιστάθηκαν στη φασιστική βία.  Στους προασπιστές της δημοκρατίας, στους 
απόστολους και μάρτυρες της αντίστασης κατά το μαύρο καλοκαίρι του 1974.  Σε αυτούς που αντιστάθηκαν σ’ 
έναν προδομένο πόλεμο, σ’ ένα προμελετημένο έγκλημα, που υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία και τη γη των 
προγόνων τους χωρίς ελπίδα, αλλά με θάρρος, αυτοθυσία και αποφασιστικότητα. 

 Οι αναφορές μας στους ηρωικούς νεκρούς και αγνοούμενους δεν είναι μόνο χρέος τιμής και χρέος μνήμης.  
Είναι και εξαναγκασμός μνήμης.  Ας στοχαστούμε αυτούς που αγνόησαν τον θάνατο, για να φυλάξουν 
Θερμοπύλες.  Τους θυμόμαστε με δέος.  Τους δεκατρείς λεβέντες που δολοφόνησε η ΕΟΚΑ Β΄ πριν το 
πραξικόπημα, γιατί αντιστέκονταν στις τρομοκρατικές της πράξεις.  Τους εξήντα δολοφονηθέντες κατά το 
πραξικόπημα, γιατί ήταν νομιμόφρονες προς το κράτος τους.  Τους τρεις περίπου χιλιάδες πεσόντες και 
αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής και της θηριωδίας των ορδών του Αττίλα, αλλά και τους τέσσερις 
δολοφονηθέντες από την ΕΟΚΑ Β΄ μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, γιατί θεωρούνταν επικίνδυνοι 
για τους τρομοκράτες πραξικοπηματίες. 

 Αποτίνουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής προς όλους εκείνους που με την ανιδιοτελή προσφορά τους και 
το απαράμιλλο σθένος τους δε λιποψύχησαν, δε γονάτισαν, αλλά άκουσαν το κάλεσμα της ιστορίας και έδωσαν 
το «παρών» τους στο προσκλητήριο του αγώνα, της τιμής και της αξιοπρέπειας. 

 Η εθνική συμφιλίωση σίγουρα είναι απαραίτητη.  Ως λαός μπορούμε και να διδαχθούμε από την ιστορία 
μας και να συγχωρέσουμε.  Όμως, αυτή η συμφιλίωση γίνεται πιο δύσκολη, όταν, αντί για παραδοχές και 
απολογία, εισπράττουμε έπαρση και παραχάραξη της ιστορίας. 
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 Δεν μπορεί να υπάρξει συγχώρεση, δεν μπορεί να υπάρξει εθνική ανάταση χωρίς πρώτα να υπάρξει η 
αναγνώριση του εγκλήματος και η αναγνώριση των θυσιών που επέφερε η καταστροφή του 1974.  Και για αυτό 
σήμερα μνημονεύουμε και τιμούμε τους αντιστασιακούς, γιατί δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε.  Δεν πρέπει να 
ξεχάσουμε όσους συνελήφθησαν και βασανίστηκαν από πραξικοπηματίες.  Δεν πρέπει να ξεχάσουμε όσους 
δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ και όσους έπεσαν υπερασπιζόμενοι τη νομιμότητα και τη δημοκρατία.  Δεν πρέπει να 
ξεχάσουμε τους καταδρομείς που αρνήθηκαν να βγουν πάνω στα φορτηγά, για να πάνε στο Προεδρικό, και 
μαχαιρώθηκαν ή πυροβολήθηκαν από χουντικούς αξιωματικούς. 

 Τιμούμε τους αντιστασιακούς που με την έναρξη της εισβολής, όταν αποφυλακίστηκαν από το στρατόπεδο 
συγκέντρωσης που είχε στηθεί στο Τρόοδος από πραξικοπηματίες, αντί να πάνε σπίτι τους, πήγαν στην πρώτη 
γραμμή ενώ οι δεσμοφύλακές τους συνέχισαν να παραθερίζουν στο Τρόοδος.  Τιμούμε όσους με την πρώτη 
φάση της εισβολής έτρεξαν χωρίς όπλα να πολεμήσουν, που οδηγούνταν σαν πρόβατα επί σφαγή, άκουγαν 
επίορκους αξιωματικούς να δίνουν ακατανόητες διαταγές, ενώ οι ίδιοι εγκατέλειπαν τα πεδία των μαχών.  Τιμούμε 
τους έφεδρους στρατιώτες που πήγαν, που κατατάγηκαν εθελοντικά στις τάξεις της εθνικής φρουράς και άκουσαν 
την οδηγία:  «Δεν έχουμε όπλα.  Όταν όμως σκοτωθεί κάποιος, μπορείτε να πάρετε το δικό του».  Τιμούμε όσους 
επέδειξαν πλήρη περιφρόνηση προς τον θάνατο, πολεμώντας χωρίς στήριξη, χωρίς σχέδιο, χωρίς πολεμοφόδια 
απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις.  Στον Άγιο Δομέτιο, στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, στον Πενταδάκτυλο, στην 
Αθηένου, στο Πέντε Μίλι, στην Άσπρη Μούττη, στο Κιόνελι, στον Άγιο Παύλο, σ’ όλες τις άνισες μάχες κατά του 
Αττίλα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κάποιοι πολέμησαν.  Παρά το ότι ήταν 
αργά, παρά το εθνικό έγκλημα, παρά την ανισοσκέλεια σε στρατιωτική δύναμη, κάποιοι πολέμησαν.  

 Η Κυπριακή Δημοκρατία επιβίωσε, ο κυπριακός ελληνισμός επιβίωσε λόγω των ηρώων της αντίστασης.  
Το χρέος τιμής όλων μας λοιπόν είναι τεράστιο.  Αυτό το χρέος τιμής δεν εκπληρώνεται απλώς με μνημόσυνα 
και ομιλίες.  Αυτό το χρέος εκπληρώνεται μόνο με αξιοπρεπείς στάσεις και αντιστάσεις.   

 Ας αποκαταστήσουμε λοιπόν την αυτοπεποίθηση και τις αντιστάσεις μας, που δυστυχώς έχουμε χάσει 
στη φοβερή καταστροφή του ’74.  Ας αναθεωρήσουμε την τακτική και τη στρατηγική μας και ας κοιτάξουμε 
μπροστά με καθαρό βλέμμα, για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε μέσα από θάρρος και διεκδικητικότητα.  

 Ποιος θα είναι ο επίλογος του δράματός μας, του δράματος του ελληνισμού της Κύπρου;  Θα ελευθερωθεί 
ο τόπος μας ή θα τελειώσει ως μία ακόμα τουρκική κατάκτηση;  Ουσιαστικά τον επίλογο θα τον γράψουν οι δικές 
μας επιλογές.  

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Όλοι οι αγώνες της Κύπρου ήταν αγώνες αντίστασης κατά της σκλαβιάς, κατά της αποικιοκρατίας, κατά 
του φασισμού, κατά της κατοχής.  Κι αυτός ο αγώνας συνεχίζεται και σήμερα.  Συνεχίζεται ο αγώνας για τη 
διάσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Οφείλουμε ως λαός να διασφαλίσουμε ότι οι θυσίες όλων των ηρώων μας δεν ήταν μάταιες.  Το πνεύμα 
της αντίστασης που τιμούμε σήμερα πρέπει να παραμείνει ζωντανό και να μας καθοδηγεί.  Αυτό αξίζει σε όλους 
εκείνους που θυσιάστηκαν για τα ιδεώδη της δημοκρατίας και της ελευθερίας, που θυσίασαν τη ζωή τους. 

 Αυτό είναι το δικό τους μνημόσυνο, αυτή πρέπει να είναι η δική μας υπόσχεση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Λίνος Παπαγιάννης εκ μέρους του ΕΛΑΜ. 

ΛΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 

 Κυρία Πρόεδρε της Βουλής, 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 Συμπληρώνονται φέτος σαράντα οκτώ χρόνια από τον μαύρο Ιούλη του 1974.  Η διχόνοια, τα χρόνια που 
προηγήθηκαν και τα όσα προηγήθηκαν, η αδελφοκτόνος διαμάχη και το πραξικόπημα οδήγησαν την πατρίδα 
μας στη μεγαλύτερη καταστροφή που έζησε μέχρι σήμερα.  Ως ΕΛΑΜ πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο μαρτυρικός 
λαός μας, αλλά και ολόκληρος ο ελληνισμός δικαιούται να γνωρίζει την πάσα αλήθεια για τα όσα συνέβησαν 
εκείνες τις μέρες και να βοηθήσει με αυτό τον τρόπο τις νεότερες γενιές να μην επαναλάβουν τα ίδια τραγικά 
λάθη. 

 Το ποιοι ευθύνονται, το ποιοι διέπραξαν λάθη, το ποιοι παρέλειψαν να πράξουν το καθήκον τους και 
κυρίως γιατί οι κυβερνήσεις από το ’74 και μετά δεν οδήγησαν κανέναν υπεύθυνο στη δικαιοσύνη θα πρέπει να 
εξεταστεί εις βάθος.  Το γιατί οι κορυφαίοι χουντικοί αξιωματικοί όπως ο Ιωαννίδης, ο Μπονάνος, ο Αραπάκης 
και ο Παπανικολάου δεν οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, όπως έπρεπε, για το έγκλημα της Κύπρου.  Το ότι ο 
Φάκελος της Κύπρου, που είδε εν μέρει τη δημοσιότητα, είναι ελλιπέστατος, καθώς παραμένουν ακόμα φάκελοι 
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που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, υπάρχουν ακόμη φάκελοι που έχουν εξαφανιστεί ως διά μαγείας 
και μέχρι σήμερα παρουσιάζεται μία πλαστή εικόνα.  Το πώς έχουν καταφέρει τόσα έγγραφα να εξαφανιστούν 
είναι κάτι που ακόμη δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας.   

 Πρέπει επίσης οι συμπατριώτες μας να γνωρίζουν, γιατί έχουν κατηγορηθεί δεκαοκτάχρονα και 
δεκαεννιάχρονα, τόσο Ελλαδίτες, αλλά και συμπατριώτες μας, που εκτελούσαν διαταγές.  Το παράδοξο είναι ότι 
αυτοί που έδωσαν τις διαταγές είναι ακόμη στο απυρόβλητο.  Πέντε μέρες μετά τις 15 του Ιούλη η Τουρκία 
εφάρμοσε αυτό που για χρόνια προετοίμαζε.  Στις 20 του Ιούλη λοιπόν οι ορδές του Αττίλα εισβάλλουν στο νησί 
μας και σκορπούν τον όλεθρο στο πέρασμά τους.  Χιλιάδες οι νεκροί και αγνοούμενοι.  Εκατοντάδες χιλιάδες οι 
άνθρωποι που πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς.  Τόσα καλοκαίρια πέρασαν και από τότε το φωταγωγημένο 
σύμβολο της ντροπής στον Πενταδάχτυλο μας θυμίζει ότι ο κατακτητής δεν έχει αλλάξει πρόσωπο.   

 Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία ακολουθεί μια ακόμα πιο εχθρική πολιτική.  Εφαρμόζει πολυεπίπεδη 
στρατηγική που απειλεί άμεσα την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.  
Εποικίζουν την Αμμόχωστο, μιλούν ξεκάθαρα για λύση δύο κρατών, συνεχίζουν την παραβίαση του εναέριού 
μας χώρου και παραβιάζουν την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου.  Καθημερινά μας στέλλουν περίπου 
εκατόν εισβολείς που παριστάνουν τους πρόσφυγες.  Δε μας έχουν μείνει άλλα περιθώρια. 

 Όσον αφορά τον τομέα της άμυνας, βλέπουμε σωστά να γίνονται κινήσεις οι οποίες άρχισαν να αποτελούν 
αποτρεπτικό παράγοντα.  Όσον αφορά όμως γενικότερα τη διαχείριση της επιθετικότητας της Τουρκίας, θα 
πρέπει να γίνουμε πολύ πιο αποφασιστικοί και πολύ πιο σοβαροί. 

 Όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, το κράτος οφείλει να εφαρμόσει πολύ πιο αυστηρή 
μεταναστευτική πολιτική και να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι το σχέδιό τους δε θα περάσει.   

 Με την ανάλογη λοιπόν στρατηγική που επιτίθενται, πρέπει να ενεργήσουμε και εμείς.  Ο σχεδιασμός της 
Άγκυρας πρέπει και μπορεί να ανατραπεί.  Αν οι θέσεις μας για την πλειοψηφία της πολιτικής σκηνής πριν λίγο 
καιρό έμοιαζαν ακραίες, άραγε σήμερα και με τις εξελίξεις που έχουμε ενώπιόν μας διερωτώμαι πραγματικά 
πόσο ακραίο είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε στάση.  Πόσο ακραίο ακούγεται ότι πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια 
κατευνασμού.  Πόσο ακραίο μπορεί να θεωρηθεί από τον οποιονδήποτε ότι υπάρχουν σήμερα περιοχές της 
πατρίδας μας που τελούν υπό κατοχή όχι της Τουρκίας αλλά των εγκάθετών της;   

 Η δική μας πρόταση είναι κατατεθειμένη και την επαναλαμβάνουμε:  Πρέπει άμεσα η Κυπριακή 
Δημοκρατία να θέσει σε όλα τα διεθνή φόρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα των κυρώσεων προς την 
Τουρκία, όπως για παράδειγμα το εμπάργκο όπλων και την αποκοπή οποιασδήποτε χρηματοδότησης.  Από τη 
στιγμή που η Άγκυρα έχει θέσει θέμα δύο κρατών και αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, οφείλουμε και 
εμείς να διαφυλάξουμε την κρατική μας υπόσταση, εκμεταλλευόμενοι την Αντιδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
του 2005.  Αν δεν το πράξουμε τώρα, πότε ακριβώς θα το κάνουμε;  Όταν θα έχουμε νέα τετελεσμένα στο 
Κυπριακό και τα κατεχόμενά μας εδάφη θα αποτελούν επαρχία της Τουρκίας;  Πότε θα αντιληφθείτε όλοι ότι, 
ακόμα και αν όλοι οι ξένοι μάς γυρίσουν την πλάτη, ακόμα και αν βρισκόμαστε στο παρά πέντε μιας τόσο 
σοβαρής εξέλιξης, παραμένουμε το μοναδικό αναγνωρισμένο κράτος που έχει κυριαρχικά δικαιώματα και έχουμε 
την απόλυτη εξουσία, για να λάβουμε την οποιαδήποτε απόφαση;   

 Γι’ αυτό λοιπόν, έστω και την υστάτη, καλούμε την κυβέρνηση όπως προχωρήσει στο άμεσο κλείσιμο των 
οδοφραγμάτων.  Καλούμε την κυβέρνηση να απαιτήσει οι ανάλογες κυρώσεις που έχουν μπει για τη Ρωσική 
Ομοσπονδία να μπουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο για την Τουρκία.  Όπως επίσης και να ξεκινήσουμε επιτέλους 
την άμεση απέλαση όλων των παράνομων «κουβαλητών» της Άγκυρας.  Καλούμε την κυβέρνηση επίσης να 
προχωρήσει στη μονομερή άσκηση βέτο σε ό,τι αφορά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας.  Καλούμε 
επίσης όλα τα υπόλοιπα κόμματα να αντιληφθούν ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και η οποιαδήποτε 
μορφή ομοσπονδίας δεν μπορεί και δεν είναι καθόλου διαφορετική από τη διχοτόμηση.  Είναι το ίδιο πράγμα με 
την ίδια τραγική κατάληξη.  

 Έχουν περάσει λοιπόν σαράντα οκτώ χρόνια.  Είναι πολλά, για να αναλογιστούμε τα λάθη μας ως κράτος.  
Είναι όμως ελάχιστα, για να ξεχάσουμε και να παραδοθούμε.  Σήμερα λοιπόν, μακριά από μικροπολιτικές 
σκέψεις, κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ μπροστά στους αθάνατους νεκρούς μας με την υπόσχεση ότι δε θα είμαστε 
η τελευταία γενιά Ελλήνων της Κύπρου.  Αν επιτέλους ενωθούμε, μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση.  
Το ένδοξο παρελθόν μας το αποδεικνύει και έφτασε πλέον η ώρα να προχωρήσουμε στην πρακτική επαναφορά 
του Δόγματος Ενιαίου Αμυντικού Χώρου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.  Κανένας δεν πρόκειται να διεκδικήσει το 
οτιδήποτε για εμάς.  Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι και αυτό το προστάζει η ιστορία μας, οι νεκροί μας και οι 
επόμενες γενιές. 

 Λευτεριά στην Κύπρο μας!  Λευτεριά στις σκλάβες πατρίδες! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Καλώ τώρα στο βήμα τον πρόεδρο του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Μαρίνο Σιζόπουλο να 
καταθέσει τη δική του ομιλία. 
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ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

 Έντιμη κυρία Πρόεδρε της Βουλής, 

 Κυρίες και κύριοι υπουργοί και υφυπουργοί, 

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 Η φετινή επετειακή ολομέλεια του σώματος για απότιση φόρου τιμής στους υπερασπιστές της 
Δημοκρατίας και της συνταγματικής νομιμότητας ενάντια στο προδοτικό πραξικόπημα της χούντας και της ΕΟΚΑ 
Β΄ σηματοδοτείται και πάλι από σημαντικά γεγονότα, τα οποία οφείλουμε να αξιολογήσουμε, για να χαράξουμε 
την πολιτική μας ως κράτος και ως λαός. 

 Η κατοχική Τουρκία συνεχίζει τις έκνομες δραστηριότητες στο πλαίσιο του επεκτατικού της σχεδίου για 
έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου, ώστε να καταστεί μια περιφερειακή δύναμη με παγκόσμια εμβέλεια.  Την ίδια 
στιγμή με προμετωπίδα το κατοχικό καθεστώς συνεχίζει τον σταδιακό εποικισμό της πόλης της Αμμοχώστου σε 
μια προσπάθεια περαιτέρω αναβάθμισης των επεκτατικών της στόχων. 

 Η ουκρανική κρίση, όπως αυτή έχει εκδηλωθεί με την εισβολή της Ρωσίας, έχει επιβεβαιώσει την 
ποντιοπιλατική, αλλά και τη συμφεροντολογική συμπεριφορά του διεθνούς παράγοντα και κύρια των Ευρωπαίων 
εταίρων μας.  Στη Ρωσία επιβάλλουν άμεσα κυρώσεις με σοβαρές επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των λαών 
της Ευρώπης και όχι μόνο, αλλά στην Τουρκία δίνουν οικονομική στήριξη, ωσάν να μην είναι κατοχική δύναμη.  
Τη Ρωσία την αποβάλλουν από διεθνείς οργανισμούς, αλλά την Τουρκία την αναβαθμίζουν σε διαμεσολαβητή 
επίλυσης της ουκρανικής κρίσης.  Στην περίπτωση της Ρωσίας επιβάλλουν εμπάργκο πώλησης προϊόντων και 
αποστέλλουν όπλα στην Ουκρανία.  Στην περίπτωση της Κύπρου επέβαλλαν εμπάργκο πώλησης όπλων στο 
θύμα και παραχωρούσαν όπλα στον θύτη.   

 Είναι λοιπόν προφανές ότι ο κατακτητής αξιοποιεί αυτή τη συμπεριφορά και ανενόχλητα κλιμακώνει 
επικίνδυνα τις επεκτατικές του βλέψεις σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Τα νέα γεωστρατηγικά δεδομένα, 
όπως αυτά διαμορφώνονται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας, όπως 
πολλές φορές τονίσαμε, επιβάλλουν αναθεώρηση τακτικής.  Η συνέχιση μιας τακτικής που για σαράντα οκτώ 
χρόνια αποδείχθηκε αναποτελεσματική, που μετέτρεψε το Κυπριακό από διεθνές πρόβλημα εισβολής-κατοχής 
σε θέμα διακοινοτικής διευθέτησης, που νομιμοποιεί σταδιακά τον εποικισμό και κατοχυρώνει στους παράνομους 
σφετεριστές των περιουσιών μας τον πρώτο λόγο για την απόκτησή τους, που οδηγεί σε γεωγραφικό και 
πληθυσμιακό διαχωρισμό του λαού, παραβιάζοντας βασικά πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών, 
και υποβοηθά την Τουρκία να κατοχυρώσει επικυριαρχικό ρόλο σε ολόκληρη την επικράτεια, δεν πρόκειται να 
φέρει τη λύση ένα βήμα πιο κοντά.  Αντίθετα, θα φέρει πιο κοντά τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης.  Δεν μπορεί 
να συντηρούνται προσδοκίες με ψευδαισθήσεις και τη φρούδα ελπίδα ότι ο κατακτητής θα επιδείξει επιτέλους 
καλή θέληση, αν συνεχίσουμε να προχωρούμε σε υποχωρήσεις. 

 Η 15η και η 20η Ιουλίου του 1974 δεν ήταν τυχαία γεγονότα.  Ήταν οι δύο φάσεις του ίδιου εγκληματικού 
σχεδίου το οποίο είχε εκκολαφθεί από τον αμερικανοβρετανικό παράγοντα και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία 
Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών και δυστυχώς με τη συνδρομή Κυπρίων συνοδοιπόρων.  Ήταν το 
αποκορύφωμα μιας δεκαετούς συνωμοσίας, την οποία η Τουρκία αξιοποίησε για την κατάλυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και την επιβολή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, μιας διχοτομικής λύσης η οποία τελικά να 
οδηγεί σε πλήρη ενσωμάτωση της Κύπρου στην τουρκική επικράτεια.   

 Τα αποτελέσματα αυτής της συνωμοσίας επιχειρήθηκε να νομιμοποιηθούν το 2004 με το Σχέδιο Ανάν, το 
οποίο ο λαός μας με υπευθυνότητα απέρριψε με μια συντριπτική πλειοψηφία διασώζοντας την κρατική υπόσταση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Για την ΕΔΕΚ, τους εδεκίτες, τον ιδρυτή και ιστορικό της ηγέτη τον Βάσο Λυσσαρίδη σε αυτή τη διαδρομή 
δεν υπήρξαν διλήμματα.  Από την πρώτη στιγμή αναμετρήθηκαν με τη συνωμοσία και την παρανομία.  Δεν 
επέλεξαν την εύκολη λύση είτε της συμπόρευσης είτε της επιτήδειας ουδετερότητας, για να εξασφαλίσουν εύνοια 
και λάφυρα.  Οργανωμένα και συντεταγμένα αντιστάθηκαν στις συνωμοσίες με στόχο τη ματαίωσή τους.   

 Οι εδεκίτες, όπως και τότε έτσι και τώρα, θα συνεχίσουμε τον αγώνα των νεκρών και όχι μόνο 
συναγωνιστών μας, του Κόκου Φωτίου, του Δώρου Λοΐζου, του Φειδία Στόκκου, του Νίκου Σολωμού, του Ανδρέα 
Μένοικου και τόσων άλλων, με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό τρόπο, για να προστατεύσουμε τους δημοκρατικούς 
θεσμούς και την κοινωνία μας από έκνομες δραστηριότητες, να εξαλείψουμε κάθε προσπάθεια συγκαλυμμένης 
ή όχι παραπλάνησης του λαού μας, να προστατεύσουμε την κρατική μας υπόσταση και να διεκδικήσουμε λύση 
που να απαλλάσσει την πατρίδα μας από την κατοχή.  Λύση η οποία να κατοχυρώνει ένα κράτος, έναν λαό και 
να ενισχύει τη συνεργασία των νόμιμων κατοίκων για τη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος. 

 Σε μια εποχή όπου οι σημαίες κυματίζουν ανάποδα και ο εθνικός ύμνος ψελλίζεται, η ιστορική αυτογνωσία 
είναι το μόνο υπόβαθρο που μπορεί να διορθώσει την πορεία μας, να ανατροφοδοτήσει τους στόχους μας, να 
ενισχύσει την αγωνιστικότητά μας και να μας οδηγήσει στη σωστή διεκδίκηση των δικαίων μας.  Ο ραγιαδισμός, 
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ο ευσεβοποθισμός και η ηττοπάθεια μόνο σε καταστροφική πορεία μπορεί να μας οδηγήσουν.  Δεν μπορούμε 
να επιτρέψουμε να είμαστε η τελευταία γενιά Ελλήνων στη μαρτυρική Κύπρο. 

 Στο όνομα των νεκρών, αλλά και των ζώντων αγωνιστών της δημοκρατικής αντίστασης, τους οποίους 
τιμούμε σήμερα, στο όνομα των χιλιάδων επώνυμων και ανώνυμων ηρώων της κυπριακής ελευθερίας, στα αθώα 
θύματα και τους παθόντες της τουρκικής θηριωδίας οφείλουμε να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε την 
Κυπριακή Δημοκρατία. 

 Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύθηκε και διατηρήθηκε με θυσίες και αίμα ηρώων.  Θα αγωνισθούμε να την 
παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές και πάλι ελεύθερη και δημοκρατική, όπως την οραματίσθηκαν και για την 
πραγματοποίησή της αγωνίσθηκαν μέχρι την τελευταία τους πνοή οι ήρωες που τιμούμε σήμερα.  Αυτή είναι και 
η καλύτερη υπόσχεση που μπορούμε να δώσουμε τιμώντας τη μνήμη τους. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ και ακριβώς στον χρόνο σας, κύριε Σιζόπουλε.  Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο κ. Καρογιάν, ο Μάριος Καρογιάν, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης έχει τον λόγο, στα έξι λεπτά 
που έχουμε πει. 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ: 

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι υπουργοί, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Για ακόμα μια φορά, για τεσσαρακοστή όγδοη χρονιά η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέρχεται στη 
σημερινή ειδική συνεδρία για τις μαύρες επετείους του Ιούλη του ’74, το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική 
εισβολή.  Σαράντα οκτώ χρόνια μετά το δίδυμο έγκλημα του πιο θλιβερού και τραγικού Ιούλη της κυπριακής 
ιστορίας η Κύπρος και ο λαός της εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες της εγκληματικής αφροσύνης και της 
μεγάλης προδοσίας.  Μέρα μνήμης, τιμής και αγώνα η σημερινή. 

 Σαράντα οκτώ χρόνια μετά η μνήμη παραμένει νωπή και βαριά φορτισμένη, γιατί εκείνη η μεγάλη τραγωδία 
του Ιούλη του ’74 σκόρπισε αίμα, πόνο, πίκρα, δυστυχία και σφράγισε ανεξίτηλα τη ζωή μας, το παρόν και το 
μέλλον μας.  Θυμόμαστε εκείνες τις μαύρες, τις τραγικές μέρες του προδοτικού πραξικοπήματος και της εισβολής, 
τον όλεθρο, τη βία, το απέραντο πένθος.  Θυμόμαστε και τιμούμε τους ήρωες και τους μάρτυρές μας, τους ήρωες, 
τους μαχητές και τους αγωνιστές της δημοκρατίας και της αντίστασης και τους υπερασπιστές της ελευθερίας και 
της πατρώας γης. 

 Αποτίνουμε φόρο τιμής στον αείμνηστο εθνάρχη Μακάριο, που ήταν ο στόχος του προδοτικού 
πραξικοπήματος, και εμπνεόμαστε από τους αγώνες και τα οράματά του για τη δημοκρατία και την ελευθερία της 
πατρίδας μας.  Τιμούμε επίσης σήμερα τους αγνοούμενούς μας, τους παθόντες, τους εγκλωβισμένους, τους 
εκτοπισθέντες και όλους όσοι βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες του δίδυμου εγκλήματος.  Σ’ 
αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που βρίσκεται η πατρίδα μας, οφείλουμε να ανασυνταχθούμε και να 
συστρατευθούμε στις επάλξεις του αγώνα για τη διεκδίκηση των δικαίων και των δικαιωμάτων μας, για τον 
τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας, για την εξεύρεση 
λειτουργικής και βιώσιμης λύσης. 

 Ανατρέχοντας πίσω στο 2013, κατά την τότε ομιλία μου από αυτό το βήμα είχα πει και το επαναλαμβάνω 
και σήμερα, γιατί είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε: «Αν σήμερα», έλεγα, «αποδειχθούμε κατώτεροι των 
περιστάσεων, αν αποποιηθούμε τις ευθύνες μας και οδηγήσουμε στον πολυκερματισμό και τον κατατεμαχισμό 
τον λαό μας και μετατρέψουμε σε αρένα τον διάλογο των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, μύρια κακά μάς 
αναμένουν.  Και πελώριες και ασήκωτες οι ευθύνες που θα μας αποδώσουν οι τωρινοί, αλλά και οι αγέννητοι 
συμπατριώτες μας».  Και πολύ φοβάμαι πως, ναι, ο κίνδυνος αυτός είναι ορατός. 

 Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ανασκουμπωθούμε.  Πρέπει να βρούμε τον δρόμο της 
εθνικής συνεννόησης, της συναντίληψης και της συναίνεσης.  Τον δρόμο της ευθύνης και της συλλογικότητας.  
Θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά την άποψη ότι οι μεγάλες στιγμές στην ιστορία ενός τόπου, είτε αυτές 
σηματοδοτούν εθνικές νίκες και εθνικά επιτεύγματα είτε σηματοδοτούν εθνικές τραγωδίες, προσφέρονται για 
παραδειγματισμό και φρονηματισμό.  Και πρέπει να τροφοδοτούν τη διεργασία της εθνικής αυτογνωσίας.  Μόνο 
έτσι μπορούμε με σιγουριά να χαράζουμε την πορεία προς ένα καλύτερο μέλλον.  Η συλλογική, η εθνική 
αυτογνωσία προϋποθέτει φυσικά αυτοκριτική και έναν αντικειμενικό, ρεαλιστικό απολογισμό.  Αυτές τις ώρες, 
αυτές τις μέρες ας μπούμε σε έναν διάλογο με την ιστορία.  Να διδαχθούμε από την ιστορία.  Να διδαχθούμε 
ακόμη και από τα λάθη μας.  Και ας αρχίσουμε παράλληλα έναν διάλογο με το μέλλον.  Κυρίως όμως ας 
αφουγκραστούμε τι μας προστάζει ο λαός μας, τι αξιώνει ο λαός μας, τι προσδοκεί και ποιο μέλλον επιθυμεί. 
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 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρία Πρόεδρε, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Οι πληγές που προκάλεσε το δίδυμο έγκλημα του ’74 παραμένουν ανεπούλωτες.  Η θυσία των ηρώων 
και των μαρτύρων μας παραμένει αδικαίωτη.  Ο ποντιοπιλατισμός της διεθνούς κοινότητας καλά κρατεί, την ώρα 
που η τουρκική αδιαλλαξία και ο αναθεωρητισμός συνεχίζονται και κορυφώνονται, με τη σημερινή τουρκική 
ηγεσία να θεωρεί τον εαυτό της κληρονόμο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να επιδιώκει την αναβίωσή της.  
Μας προκαλούν έντονη ανησυχία οι συστηματικές πληροφορίες ότι η Τουρκία σχεδιάζει την προσάρτηση των 
κατεχομένων ως ογδοηκοστή δεύτερη επαρχία της Τουρκίας.   

 Κάτω από άλλες καταστάσεις κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί πως μια τέτοια σκέψη θα συναντούσε 
την ισχυρή αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.  Η πραγματικότητα όμως ποια είναι;  Η πραγματικότητα είναι 
πως, με τον εθνικιστικό παροξυσμό που επικρατεί στην Τουρκία ενόψει των προεδρικών εκλογών, ο κίνδυνος 
είναι ορατός, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη το προηγούμενο που έχει δημιουργηθεί με την προσάρτηση της 
Κριμαίας και πιο πρόσφατα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με το ίδιο πρόσχημα που χρησιμοποίησε η 
Τουρκία για εισβολή το ’74.  Δεν μπορεί να μη σημειωθεί και να μην κάνει τους φόβους και τις ανησυχίες μας πιο 
έντονους η καταφανής αναντιστοιχία στη στάση των περισσοτέρων εταίρων μας.  Ενώ δηλαδή -και ορθώς- 
καταδικάζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επιβάλλονται κυρώσεις και ενισχύεται πολλαπλά ο αμυνόμενος, 
τα επί σαράντα οκτώ χρόνια τραγικά συμβαίνοντα στην Κύπρο δυστυχώς αποσιωπώνται. 

 Ακόμα χειρότερα, από το 1974 καταβλήθηκαν προσπάθειες να γίνουν αποδεκτές λύσεις που έθεταν σε 
ίση μοίρα θύτη και θύμα, αναιρούσαν ακόμα και την υφιστάμενη κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αποδέχονταν εν πολλοίς τα τετελεσμένα της παράνομης κατοχής και εποικισμού και θα μετέτρεπαν την Κύπρο 
σε δορυφόρο της Τουρκίας και μάλιστα σε πλήρη αντίθεση με το ενωσιακό κεκτημένο.  Είναι χαρακτηριστικά τα 
μεταγενέστερα σχόλια του γνωστού και μη εξαιρετέου λόρδου Hannay, εν πολλοίς παρασκηνιακού εμπνευστή 
του Σχεδίου Ανάν, όπως δημοσιεύθηκαν στον τύπο στις 14 Σεπτεμβρίου 2004, όταν περιέγραψε την τελική 
μορφή του σχεδίου ως «ασύνετα γενναιόδωρη» για τους Τούρκους. 

 Αυτή η ανυπόφορα υποκριτική πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών εκθέτει σοβαρά όλους όσοι 
διακηρύσσουν ότι ασκούν πολιτική αρχών τάχατες και εγείρει την υποψία ότι η επιλεκτικότητα στις ευαισθησίες 
υπαγορεύεται όχι από αρχές, αλλά από ιδιοτελή συμφέροντα και γεωπολιτικά παίγνια.  Και πώς να μη 
θυσιάζονται οι αρχές και αξίες, όταν ο ίδιος ο θεματοφύλακας των αρχών του Διεθνούς Δικαίου γίνεται 
συμμέτοχος, χωρίς καν σαφή αναφορά στο τελευταίο προσχέδιο της έκθεσής του, στο κεκτημένο της διαδικασίας 
επίλυσης και ειδικά στη συμφωνημένη βάση λύσης;  Για όσους, είτε εντός είτε εκτός Κύπρου, καλοβλέπουν ή 
προσδοκούν αλλαγή του πλαισίου λύσης του Κυπριακού, απαντούμε πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε εθνική 
αυτοκτονία. 

 Η Κύπρος κινδυνεύει!  Κινδυνεύουμε να χάσουμε οριστικά τη μισή μας πατρίδα και δυστυχώς δείχνουμε 
ανήμποροι και χωρίς σαφή προσανατολισμό.  Δε συμφωνούμε καν στα αυτονόητα και στη βάση λύσης του 
Κυπριακού, που δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως αυτή περιγράφεται 
στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. 

 Η ευθύνη για τη διαχείριση του Κυπριακού είναι βαρύτατη.  Το ιστορικό μας χρέος τεράστιο.  Ο τόπος και 
η κοινωνία μας δεν μπορούν ούτε να ανεχθούν ούτε να αντέξουν πλέον τη συνέχιση ανώφελων συγκρούσεων 
και αντιπαραθέσεων ούτε περαιτέρω διχασμούς, που στο τέλος θα ναρκοθετήσουν τη φυσική επιβίωσή μας, 
αλλά και των επόμενων γενεών.  Μόνο έτσι, με ενότητα, εθνική συνεννόηση και πολιτική σταθερότητα θα 
καταφέρουμε να βαδίσουμε με σταθερούς βηματισμούς στα αχαρτογράφητα νερά ενός πολύπλοκου και γεμάτου 
αβεβαιότητες παγκόσμιου συστήματος. 

 Η πολιτική ηγεσία -και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- οι πολιτικές δυνάμεις καλούνται να αποδείξουν ότι 
μπορούν να ηγηθούν και μπορούν να καθοδηγήσουν τον κυπριακό λαό προς ένα καλύτερο αύριο.  Θα 
αποδειχθούμε άραγε ικανοί και άξιοι καθοδηγητές;  Αυτό μένει να αποδειχθεί.  Από τις πράξεις μας θα κριθούμε 
όλοι.  Και θα κριθούμε όλοι σύντομα. 

 Ας φροντίσουμε λοιπόν να αξιωθούμε τη θετική κρίση της ιστορίας και την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη 
των παιδιών μας και όλων αυτών που θα έρθουν. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Καρογιάν.   

 Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου έχει τώρα τον 
λόγο για έξι λεπτά ακριβώς. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ: 
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 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Πρόεδρε, 

 Η πρώτη φορά στη ζωή μου που αντιλήφθηκα τον μεγάλο διχασμό της κυπριακής κοινωνίας σε 
μακαριακούς και δεξιούς ή γριβικούς ήταν το 1971, όταν ήμουν πέμπτη τάξη, οι νεότεροι την ξέρετε σαν δευτέρα 
λυκείου, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία.  Ήταν τα χρόνια που δρούσε η ΕΟΚΑ Β΄, ήταν η εποχή των 
μαθητικών διαδηλώσεων, ήταν η εποχή του μεγάλου διχασμού, ήταν τα χρόνια που οδήγησαν στο πραξικόπημα. 

 Το κλίμα εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ άσχημο.  Κάθε λίγες μέρες έβγαινε το μισό σχολείο διαδήλωση 
για τον Μακάριο και λίγες μέρες μετά το άλλο μισό σχολείο εναντίον του Μακαρίου.  Οι υποκινητές των 
διαδηλώσεων ήταν πάντα τα ίδια γνωστά άτομα.  Εδώ πρέπει να πω ότι, όταν πριν κανέναν χρόνο ξεκίνησαν οι 
διαδηλώσεις και ο διαχωρισμός του κόσμου σε υποστηρικτές ή σε πολέμιους των εμβολίων, ήρθαν αμέσως στο 
μυαλό μου οι μέρες διχασμού που ζούσαμε τότε πριν το πραξικόπημα και άρχισα να ανησυχώ.  Μέσα στην τάξη 
είχαμε και καθηγητές που με έντεχνο τρόπο μας μιλούσαν και φανάτιζαν μαθητές εναντίον του Μακαρίου.  
Επίσης, όταν έβγαιναν οι μαθητές έξω για διαδήλωση υπέρ του Μακαρίου, υπήρχαν άτομα που περίμεναν έξω 
μαζί με άλλους μαθητές που τους βοηθούσαν να γράφουν τα ονόματα των μαθητών που έβγαιναν 
υποστηρίζοντας τον Μακάριο.  Αυτή η καταγραφή γινόταν και στα χωριά και στις πόλεις.  Υπήρχαν άτομα που 
τους ανέθεταν τη δουλειά να σημειώνουν ποιοι ήταν οι αριστεροί, ποιοι ήταν οι δεξιοί ή ποιος δεν πήγαινε στον 
καφενέ των δεξιών.  Εγώ, επειδή δεν πήγαινα στον καφενέ των δεξιών, δε με θεωρούσαν δεξιό, αλλά η 
πραγματικότητα ήταν ότι δεν πήγαινα ούτε και στους αριστερούς, γιατί δεν ασχολούμουν με τέτοια.  Την εποχή 
μου η αγάπη μου ήταν να βγαίνω με το ποδήλατο, να εξερευνώ την Αθαλάσσα, τις σπηλιές πάνω στην Αγλαντζιά 
και να πηγαίνω ποδηλασία μέχρι την Τύμπου και την Κυθρέα. 

 Οι πληροφορίες που εμάζευαν για τον κόσμο ήταν πολύ χρήσιμες, γιατί, όταν γινόταν η κατάταξη στον 
στρατό το 1973, οι δεξιοί εκατάλαβα ότι έπαιρναν διάφορα αξιώματα και τους υπόλοιπους απλώς τους 
εβασάνιζαν.  Βασικά να σας πω ότι δεν είχα ιδέα τι μας περίμενε, όταν το καλοκαίρι του 1973 μας φόρτωσαν 
από το ΓΣΠ και μας πήραν στο ΚΕΝ Λάρνακας με το φορτηγό του στρατού.  Όταν ήμουν μαθητής, άκουγα που 
μιλούσαν για το καψόνι, αλλά δεν είχα αντιληφθεί τι ακριβώς ήταν.   

 Πρώτα πρώτα οι νεοσύλλεκτοι μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού απαγορευόταν να περπατούν και έπρεπε 
όλα να γίνονται τροχάδην.  Ούτε καν να στέκεις επιτρεπόταν.  Έπρεπε να τρέχεις σημειωτόν.  Τα βάσανα ήταν 
πολλά.  Μας έβαζαν για παράδειγμα μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού να φορούμε τα παλτά του στρατού και να 
τρέχουμε γύρω γύρω από το γήπεδο μέσα στη ζέστη.  Πηγαίναμε περπατητοί από τη Λάρνακα στο πεδίο βολής 
της Αραδίππου και μεγάλο μέρος της διαδρομής το κάναμε γονατιστοί.  Μας έβαλλαν να στεκόμαστε προσοχή 
και μας κτυπούσαν, για να βρουν δήθεν ποιος αντέχει πιο πολύ τα κτυπήματα, για να πάει λόκατζιης.  Το να 
χάνει κόσμος τις αισθήσεις του και να πέφτει στο έδαφος ήταν συνηθισμένο πράγμα.  Και υποτίθεται ότι τη χρονιά 
μου ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί τον προηγούμενο χρόνο έχασε τη ζωή του ένας νεοσύλλεκτος στο ΚΕΝ 
Λάρνακας από την ταλαιπωρία και την αφυδάτωση. 

 Τα σήματα της ελληνικής χούντας ήταν παντού και στους θαλάμους είχαν φωτογραφίες των ηγετών, για 
όσους δε θυμάστε.  Αυτό ήταν.  Ήταν παντού!  Μέσα στους θαλάμους είχαν φωτογραφίες των χουντικών 
στρατιωτικών.  Και απορούσα και δεν καταλάβαινα γιατί ο έξω κόσμος επέτρεπε όλα αυτά να συμβαίνουν σε 
δεκαοκτάχρονους. 

 Εκείνη ήταν η εποχή που η ΕΟΚΑ Β΄ έκανε τις επιθέσεις σε αστυνομικούς σταθμούς και έκλεβε όπλα από 
στρατόπεδα.  Αυτή ήταν η κατάσταση πριν το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου το 1974.  Αυτή ήταν η κατάσταση.  
Ένας λαός διχασμένος, φανατισμένος, ένας λαός που πήρε τον κατήφορο προς την καταστροφή.  Η αποστροφή 
του κόσμου προς τους στρατιώτες, αλλά και ο φόβος από την ανάμιξη του στρατού στο πραξικόπημα συνέχισε 
ακόμα και τις μέρες μετά την εισβολή.  Είχαν αρχίσει τα πρωτοβρόχια του Σεπτέμβρη και στα χωριά δε μας 
άφηναν να κοιμηθούμε ούτε ακόμη έξω στη βεράντα τους.  Σε άλλο χωριό μας έβγαλαν έξω από τον καφενέ και 
μας έστειλαν έξω στα χωράφια.  Να σας πω ότι εγώ εκοιμήθηκα αρκετές νύχτες κάτω από το σκουπιδοφόρο του 
χωριού, μέσα στην αυλή της εκκλησίας.  Μέσα μου ένιωθα έναν απίστευτο πόνο, αλλά και θυμό για όλα αυτά, 
γιατί δεν καταλάβαινα τότε ότι στο μυαλό του ο κόσμος συνδύαζε τον στρατό με το πραξικόπημα.  

 Όπου κινούμαστε βλέπαμε συνεχώς πρόσφυγες, ολόκληρες οικογένειες σε αυτοκίνητα, κόσμο 
σαστισμένο και τρομοκρατημένο, γονείς, παιδιά και ηλικιωμένους χαμένους.  Ορισμένοι μας διηγούνταν και 
τραγικές ιστορίες.  Τους βρίσκαμε κάτω από δέντρα, σε αυλάδες σπιτιών, στην άκρια του δρόμου, στα χωριά και 
σε καφενέδες.  Τότε ένιωσα για πρώτη φορά και τη συμπόνια, την αλληλεγγύη του κόσμου μας προς τους 
πρόσφυγες.  Τότε κάτι άλλαξε μέσα μου, γιατί έβλεπα από κοντά το μεγαλείο του λαού μας.  Πρόσφεραν 
απλόχερα στέγαση, φαγητό και βοήθεια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν από την εμπόλεμη ζώνη 
με ό,τι μπορούσαν να αρπάξουν, πριν φύγουν. 

 Έγινε πραξικόπημα, μετά η εισβολή των Τούρκων, χάσαμε τον τόπο μας, ξεριζώθηκαν διακόσιες χιλιάδες 
άνθρωποι και δεν τιμωρήθηκε κανένας για όλα αυτά! 
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 Κλείνοντας, θέλω να σας πω ένα πράγμα που ακόμα κάποτε το βλέπω στα όνειρά μου, ιδιαίτερα τούτες 
τις μέρες.  Περπατούσαμε σε ένα χωριό και είδαμε μια κοπέλα μαυροφορεμένη, τυλιγμένη με μαύρη μαντήλα να 
κάθεται έξω στα σκαλιά, έξω στον δρόμο και να κλαίει.  Και πήγαμε κοντά της και είπαμέν της:  «Είσαι καλά;  
Θέλεις καμιά βοήθεια;».  Και εγύρισε και εκοίταξε και είπεν μας: «Εβιάσαν με!». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοπέμπτου. 

 Τέλος, τον λόγο έχει ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Ανδρέας Θεμιστοκλέους για πέντε λεπτά. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Ξεκινώντας σήμερα για να έρθω εδώ, έκαμα την εξής ονειροπαρμένη σκέψη:  Ερχόμουν, για να πω σε 
όλους ότι ωρίμασε ο καιρός να αφήσουμε τα δάκρυα της συγχώρεσης να κυλήσουν από τα μάτια μας, να 
ξεπλύνουν τις ντροπές μας και να οικοδομήσουμε από αύριο και μετά ένα κλίμα ενότητας, ισχυρής ενότητας για 
το μέλλον αυτού του τόπου.  Θλίβομαι πραγματικά που ακούγοντας ορισμένους τελικά αυτή η σκέψη πήγε 
περίπατο, σφαγιάστηκε.   

 Η ιστορία δεν προγράφεται, δε διατάζεται, δεν υποκύπτει, δεν παραγράφεται και κυρίως δε διατάζεται.  
Όταν αλλάζει η κυβέρνηση μιας χώρας, δεν πάει να πει ότι αλλάζει η ιστορία της.  Όταν μια κυβέρνηση μιας 
χώρας αλλάζει πολιτική, πάει να πει ότι πάλι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία μας.  Γιατί;  Γιατί η ιστορία 
είναι το σύνολο, είναι μια ακολουθία τετελεσμένων γεγονότων που έχουν συμβεί, τελέστηκαν στο παρελθόν.  
Εθνικές επέτειοι, μαύρες ή λαμπρές, τι είναι;  Οι μεγάλοι, οι ταπεινωτικοί, οι λαμπροί και οι μαύροι σταθμοί της 
ιστορίας μας!  Σήμερα είναι η χειρότερη επέτειος της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας, που σε λίγες μέρες θα 
συναντήσει τη δεύτερη χειρότερη επέτειο, διότι ήταν η δεύτερη χειρότερη εθνική καταστροφή του έθνους.   

 Οι Τούρκοι από το 1386 και για τριακόσια χρόνια μετά κατέλαβαν το σύνολο του ελληνισμού, αρχής 
γενομένης από την Έδεσσα το 1386 και τελευταία την Κρήτη το 1669.  Η δική μας μοίρα παίχτηκε το 1571.  Από 
τότε ένα τέρας μιας κτηνώδους ύβρεως περιέσφιγγε το έθνος των Ελλήνων, το χτυπούσε αλύπητα, το 
αφαίμασσε, το οδηγούσε σε βασανισμούς, σε σφαγές.  Αυτό το τέρας της κτηνώδους ύβρεως ήταν η Τουρκία.  
Εξωραϊσμοί δε γίνονται.  Δεν υπάρχουν.  Πώς να το κάνουμε;   

 Έγινε το μέγα και ανεπανάληπτο γεγονός του 1821.  Το 1827 για πρώτη φορά απέκτησαν οι Έλληνες το 
πρώτο κράτος.  Εκείνη τη χρονιά ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας απέστειλε μία επιστολή στον Καποδίστρια 
και του έλεγε περίπου το εξής:  «Κύριε, τι εννοείς ελληνικό έθνος;  Και τι εννοείς, όταν λες Ελλάδα;»  Διαβάζω 
αυτολεξεί:  «Τα όρια της Ελλάδας από τεσσάρων μεν αιώνων διεγράφησαν από δικαιώματα τα οποία ούτε ο 
χρόνος ούτε οι μεγάλες συμφορές κατόρθωσαν να απαλείψουν.  Διεγράφησαν δε από το 1821 με το αίμα που 
χύθηκε στις σφαγές των Κυδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών, του Μεσολογγίου και στις 
πολυάριθμες ναυμαχίες και μάχες στις οποίες δοξάστηκε το γενναίο τούτο έθνος».  Απάντηση δεύτερη.  Τι είναι 
το έθνος;  Απαντά ο Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης του πρώτου ελληνικού κράτους:  «Το ελληνικό γένος 
αποτελούν όλοι όσοι από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως δεν έπαψαν να πιστεύουν στην Ορθοδοξία, να 
μιλούν ελληνικά και να παραμένουν στη δικαιοδοσία της ελληνικής Εκκλησίας».   

 Άρα, όλες οι νήσοι, όλες οι περιοχές, σκλαβωμένες και ασκλάβωτες, του ελληνισμού ήταν οι ίδιες.  Η ίδια 
γλώσσα, η ίδια πίστη, οι ίδιες συνήθειες.  Γιατί τα είπα αυτά;  Για να σας πω ότι δεν μπορούσε να γίνει αγώνας 
απελευθερωτικός σε αυτό τον τόπο και να έχει οιονδήποτε άλλο σκοπό παρά από την ένωση με την Ελλάδα.  
Και ό,τι υποφέρουμε σήμερα και όσες περιπέτειες περάσαμε και ξεπεράσαμε από το ’60 έως σήμερα οφείλονται 
σε δύο λόγους.  Ο πρώτος λόγος διότι εκόψαμεν έξω από το εθνικό κέντρο.  Δεν είχαμε για παράδειγμα την τύχη 
της Κρήτης, η οποία από τότε που έγινε η ένωση, το 1913, ησύχασεν η τζιεφαλή της.  Ο δεύτερος λόγος για τον 
οποίο υποφέρουμε είναι διότι ό,τι και να πούμε, ό,τι και να πείτε, μπορεί σε μια χώρα να υπάρχουν κόμματα -και 
υπήρξαν πολλές χώρες που υπήρχαν κόμματα, αλλά δεν είχαν δημοκρατία- αλλά δεν υπήρξε ποτέ χώρα που 
να έχει δημοκρατία και να μην έχει πολιτικά κόμματα.  Το βάσανο αυτού του τόπου ξεκίνησε, διότι έλαχε η μοίρα 
του ταυτόχρονα στην Ελλάδα και στην Κύπρο να απουσιάζει παντελώς ο ορθόδοξος πολιτικός βίος.  Η 
δημοκρατία έφερε τη μεραρχία στην Κύπρο, η χούντα η πρώτη την απέσυρε και η χούντα η δεύτερη κατέστρεψε 
και πρόδωσε την Κύπρο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε, παρακαλώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. 

 Θα ολοκληρώσω με το εξής:  Κυβέρνησαν αυτό τον τόπο ο Μάκαριος, ο Κυπριανού, ο Βασιλείου, ο 
μακαρίτης ο Κληρίδης, ο Τάσσος Παπαδόπουλος, ο Χριστόφιας και κυβερνά τώρα ο πρόεδρος Αναστασιάδης. 
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 Σας εύχομαι μακροημέρευση, Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ) 

 Όπου να ’σαι φεύκω! 

 Σας ευχαριστώ, κύριε Θεμιστοκλέους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ολοκληρώστε, κύριε Θεμιστοκλέους, παρακαλώ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: 

 Ήταν όλοι αυτοί οι Πρόεδροι απορριπτικοί και γι’ αυτό δε λύθηκε το Κυπριακό;  Ήταν όλοι αυτοί οι 
Πρόεδροι...  Δεν ήθελαν το καλό του τόπου;  Ήθελαν!  Γιατί δεν ελύθηκε;  Διότι η Τουρκία απαιτεί και θα απαιτήσει 
και από τον επόμενο Πρόεδρο της Κύπρου να μετατρέψει την Κύπρο σε προτεκτοράτο αρχικά και τελικά σε 
τουρκική επικράτεια.   

 Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Θεμιστοκλέους. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,  

 Τελειώσαμε με τις ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και 
της εισβολής.   

 Να σας παρακαλέσω να παραμείνετε για δύο λεπτά στις θέσεις σας, μέχρι να αποχωρήσει ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. 

 Κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.   

(Ώρα λήξης: 12.23 μ.μ.) 

 Παρόντες βουλευτές 
(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 
Δημητρίου Αννίτα  Κουλλά Ονούφριος 

(Πρόεδρος Βουλής) Μαυρίδης Μάριος 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Νεοφύτου Αβέρωφ 

Γεωργιάδης Χάρης Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργίου Νίκος Σούπερμαν Θεοδώρου Ρίτα 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γιώργος Τσιρίδου Φωτεινή 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
Γαβριήλ Γιαννάκης Νικολάου Μαρίνα 

Καυκαλιάς Αντρέας Πασιουρτίδης Ανδρέας 

Κέττηρος Νίκος Στεφάνου Στέφανος 
Κουκουμάς Γιώργος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κυπριανού Άντρος Χριστόφιας Χρίστος  
Κώστα Κώστας Χριστοφίδης Χρίστος 
Λουκαΐδης Γιώργος  

ΔΗΚΟ 
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Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Παντελίδης Χρύσης 

Κουλίας Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Νικόλας 

Ορφανίδης Χρίστος Σαββίδης Χρύσανθος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Παπαγιάννης Λίνος 

ΚΣ ΕΔΕΚ 
Αποστόλου Ανδρέας Σιζόπουλος Μαρίνος 

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 
Γιακουμή Μιχάλης Μουσιούττας Μαρίνος 
Καρογιάν Μάριος Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Ατταλίδου Αλεξάνδρα Παπαδούρης Σταύρος 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι  
Θεμιστοκλέους Ανδρέας  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 Τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων της δημοκρατίας και της ελευθερίας 
και ομιλίες (Πρόεδρος, Αβέρωφ Νεοφύτου, Στέφανος Στεφάνου, Νικόλας Παπαδόπουλος, Λίνος Παπαγιάννης, 
Μαρίνος Σιζόπουλος, Μάριος Καρογιάν, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Ανδρέας Θεμιστοκλέους) για τις μαύρες 
επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. 

 [Την 1η Αυγούστου 2022 κυκλοφόρησε η ημερήσια διάταξη έκτακτης συνεδρίασης του σώματος: 

 «Η Πρόεδρος της Βουλής συγκαλεί έκτακτη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος την Τρίτη, 2 Αυγούστου 
2022, στις 12.00 μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 
 1.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2022.  
(Αναπομπή). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.078-2022). 

 2.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2022. 
(Αναπομπή). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.102-2022). 

 3.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αναπομπή). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.128-2022). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: --------------------------------- 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: --------------------------------- 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:   ---------------------------------»] 

 

 

 

 

 

 

Τιμή:  €3,50 
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Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων 

IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Έκτακτη συνεδρίαση 2ας Αυγούστου 2022*1 

Ώρα έναρξης:  12.29 μ.μ. 

Αρ. 39 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(ZAΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΙΑΣ) 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής συνεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Παρακαλείται ο γραμματεύς να διαπιστώσει αν υπάρχει απαρτία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

(ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αναφορά στον πρώτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ με αφορμή το 
ετήσιο μνημόσυνο για τον θάνατό του στις 3 Αυγούστου 1977. 

 Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ξεκινάμε τη σημερινή έκτακτη συνεδρία της Βουλής με αναφορά σε έναν ηγέτη, μια εμβληματική και 
διαχρονική προσωπικότητα, τον πρώτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄, 
που με απόλυτη αφοσίωση και επίγνωση των υψηλών καθηκόντων του υπηρέτησε την Κύπρο, τιμώντας τόσο 
την εθναρχία όσο και την πολιτική.  Ο Μακάριος άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στη σύγχρονη ιστορία της 
Κύπρου, αγωνιζόμενος με σθένος και αποφασιστικότητα για όσα θεωρούσε αυτονόητα και δίκαια για την 
επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. 

 Σταθερός στις αρχές και στα πιστεύω του, αλλά και ευέλικτος όπου απαιτείτο, ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος Γ΄ κλήθηκε να πάρει βαρυσήμαντες αποφάσεις σε κρίσιμα πολιτικά διλήμματα.  Υπήρξε 
πρωτοστάτης στη διοργάνωση του ενωτικού δημοψηφίσματος το 1950 και πολιτικός αρχηγός του 
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-1959, που οδήγησε στην υπογραφή των συμφωνιών 
Ζυρίχης-Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 1959 και στην εγκαθίδρυση ανεξάρτητου κράτους έναν χρόνο 
αργότερα.  Ως προκαθήμενος της Εκκλησίας, με πλούσιο ιεραποστολικό έργο, αλλά και ως πρώτος Πρόεδρος 
του νεοσύστατου τότε κυπριακού κράτους, αναδείχθηκε σε εξέχουσα φυσιογνωμία με παγκόσμια ακτινοβολία 
και αναγνώριση. 

 Ωστόσο, η πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν υπήρξε ομαλή, καθώς η Τουρκία με τις επεκτατικές 
της βλέψεις υποδαύλισε την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κοινοτήτων.  Αποκορύφωμα η τουρκανταρσία του 
1963-1964 και δέκα χρόνια μετά η εισβολή στο πολύπαθο νησί μας, με πρόσχημα το προδοτικό πραξικόπημα 
εις βάρος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.  Η προδοσία και ο διαμοιρασμός της Κύπρου με όλες τις 
συνακόλουθες τραγικές συνέπειες κλόνισαν ανεπανόρθωτα την υγεία του.  Στις 3 Αυγούστου του 1977 τον 
πρόδωσε τελικά και η καρδιά του, όπου είχε βαθιά ριζωμένη την αγαπημένη του πατρίδα. 

 Σαράντα πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του χρειάζεται συστράτευση, εθνική ομοψυχία και ενότητα για 
απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ, του Διεθνούς Δικαίου και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. 

 
  Στην παρούσα συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία για τεχνικούς λόγους. 
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 Σας καλώ σε μονόλεπτη σιγή. 

(Τήρηση μονόλεπτης σιγής) 

 Αιωνία του η μνήμη! 

 Το λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα μοναδικά θέματα στη σημερινή ημερήσια διάταξη αφορούν 
τις αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας.  Όλες οι εκθέσεις θεωρούνται αναγνωσθείσες.  Το πρώτο θέμα 
είναι η αναπομπή του νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον αναπεμφθέντα 
νόμο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Ηλίας Μυριάνθους  

 Χρύσης Παντελίδης   Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου     Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού     Κώστας Κώστα 

 Αντρέας Καυκαλιάς   Σταύρος Παπαδούρης 

 Σωτήρης Ιωάννου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 2 Αυγούστου 2022, τον πιο πάνω νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων στις 14 Ιουλίου 2022 και ο οποίος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με 
επιστολή του ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2022 κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου 
Οικονομικών, συνοδευόμενος από λειτουργούς του ίδιου υπουργείου, και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας 
της Δημοκρατίας. 

Όπως είναι γνωστό, ο αναπεμφθείς νόμος κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Μαΐου 2022 υπό τη μορφή 
πρότασης νόμου από τον βουλευτή κ. Στέφανο Στεφάνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.  Με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να μην επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης με τον οποίο βαρύνονται τα πετρελαιοειδή μέχρι το τέλος του έτους 2022. 

Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς μείωσης της έκθεσης των 
καταναλωτών στις ευμετάβλητες ενεργειακές τιμές και συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις της Συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξήχθη στις 24 και 25 Μαρτίου 2022, στα συμπεράσματα της οποίας τα κράτη 
μέλη καλούνται να λάβουν μέτρα για την περαιτέρω ανακούφιση των ευάλωτων καταναλωτών και για τη 
στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.  Επιπροσθέτως, αναμένεται να συμβάλει 
στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην κοινωνία και την οικονομία από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών και 
στην παροχή ουσιαστικής στήριξης στους καταναλωτές, για να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος των 
πετρελαιοειδών. 

Οι λόγοι της αναπομπής του υπό αναφορά νόμου όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας προς την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2022, 
παρατίθενται αυτούσιοι πιο κάτω: 

«Ασυμβατότητα του υπό Αναπομπή Νόμου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Αρχή της 
Διάκρισης των Εξουσιών και με τα Άρθρα 61, 167, 169 και 179 του Συντάγματος: 

Ο υπό Αναπομπή Νόμος παραβιάζει την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών, αφού οι αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας οι οποίες ασκούν εκτελεστική εξουσία με βάση το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοιας μορφής που δεν είναι δυνατόν να αναληφθούν από την Βουλή των 
Αντιπροσώπων η οποία δεν έχει την αρμοδιότητα και την δυνατότητα να αξιολογήσει την επίπτωση που θα έχει 
η εφαρμογή του υπό Αναπομπή Νόμου στις ευρύτερες υποχρεώσεις που έχει η Δημοκρατία με βάση το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Δημοκρατία υπόκειται σε δεσμεύσεις που επηρεάζουν την άσκηση της εθνικής οικονομικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, βάσει των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από τη συμμετοχή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.  Στα 
πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την ορθή 
στόχευση των προσπαθειών που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια 
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σειρά μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αναδεικνύουν τη σταθερότητα που πρέπει να διέπει το δημοσιονομικό 
σχεδιασμό.  Στα τέλη του 2011, τέθηκε σε ισχύ η μεταρρύθμιση (μέρος του αποκαλούμενου “Εξάπτυχου”) του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης με την αποφυγή, κατά το δυνατόν, μη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών πολιτικών.  
Ακόμα μία μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τομέα πολιτικής αποτελεί η Διακυβερνητική Συνθήκη για τη 
Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (εφεξής “η 
ΣΣΣΔ”), συμπεριλαμβανομένου του “Δημοσιονομικού Συμφώνου”, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2013.  
Επιπλέον, τον Μάιο του 2013 τέθηκαν σε ισχύ κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιολόγηση 
των εθνικών σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων (μέρος του αποκαλούμενου “Δίπτυχου”). 

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι η σημαντικότερη διαδικασία συντονισμού και ελέγχου των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η εν λόγω διαδικασία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο το 2010 και τέθηκε επίσημα σε ισχύ το πρώτο εξάμηνο του 2011.  Νομικά, στηρίζεται στα Άρθρα 
121,126,136 και 148 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δέσμη του Εξάπτυχου.  
Στηρίζεται κυρίως σε μη δεσμευτικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες αποκτούν, όμως, 
δεσμευτικό χαρακτήρα, όταν ένα κράτος μέλος τίθεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ή υπερβολικών 
ανισορροπιών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του επιβάλλονται κυρώσεις.  Στα πλαίσια αυτά, η 
Δημοκρατία καλείται να υποβάλλει κάθε χρόνο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, βάσει των προνοιών του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  Στη βάση αυτού, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μπορεί να εκδίδει συστάσεις για λήψη μέτρων από τη Δημοκρατία.  Επίσης, γίνεται έλεγχος για τυχόν 
ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών.  Μέσω της διαδικασίας αυτής, συντονίζονται οι δημοσιονομικές, 
μακροοικονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές των κρατών μελών, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας κατάρτισης των εθνικών 
προϋπολογισμών και λήψης αποφάσεων για διάφορα θέματα οικονομικής πολιτικής.  Αυτό συνεπάγεται ότι η 
εκτελεστική εξουσία κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της εθνικής δημοσιονομικής πολιτικής συνυπολογίζει 
τυχόν συστάσεις και νέα δεδομένα που προκύπτουν υπό την ιδιότητα της Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης. 

Περαιτέρω, και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013, η δεύτερη αξιολόγηση 
πραγματοποιείται το φθινόπωρο εκάστου έτους στη βάση των Σχεδίων Δημοσιονομικών Προγραμμάτων που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη μέχρι την 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους.  Η αξιολόγηση βασίζεται σε τυχόν 
αναθεωρημένα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από το προσχέδιο του προϋπολογισμού της Κυβέρνησης για 
το ερχόμενο έτος.  Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι το υπό εξέταση κράτος μέλος 
καταστρατηγεί σε σημαντικό βαθμό τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, δύναται να προβεί σε δημόσια, αιτιολογημένη, σύσταση για ετοιμασία επικαιροποιημένου Σχεδίου 
Δημοσιονομικού Προγράμματος, γεγονός που εξυπακούεται και τη διαφοροποίηση της δημοσιονομικής 
πολιτικής, μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού του Κράτους. 

Η νομική υποχρέωση κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επίτευξη τουλάχιστον 
ισοσκελισμένου προϋπολογισμού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα απορρέει από το Δημοσιονομικό Σύμφωνο.  Το 
Δημοσιονομικό Σύμφωνο είναι το σκέλος της ΣΣΣΔ που αφορά τις δημοσιονομικές και τις χρηματοοικονομικές 
πολιτικές.  Η ΣΣΣΔ υπογράφτηκε στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 2 Μαρτίου 2012 και τέθηκε σε 
ισχύ το 2013.  Η κύρια καινοτομία του Δημοσιονομικού Συμφώνου είναι ότι προβλέπει την υποχρέωση νομικής 
κατοχύρωσης, σε συνταγματικό, κατά προτίμηση, ή ισότιμο αυτού επίπεδο, του λεγόμενου “χρυσού κανόνα” ή 
“κανόνα ισοσκελισμένων προϋπολογισμών” ή αλλιώς “χρεόφρενου”.  Πρόκειται για τη νομική υποχρέωση της 
Κυβέρνησης να διαμορφώνει και να εκτελεί ισοσκελισμένους, αν όχι πλεονασματικούς, προϋπολογισμούς, 
προκειμένου να αποφευχθεί η παραγωγή ελλειμμάτων και συνακόλουθα δημιουργία νέου χρέους.  Η 
ενσωμάτωση του κανόνα αυτού στο κυπριακό δίκαιο συντελέστηκε μέσω της εκ της Δημοκρατίας 
συνομολόγησης του Δημοσιονομικού Συμφώνου και με τη θέσπιση του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (εφεξής “ο Νόμος 20(I)2014”) ο οποίος μεταφέρει τις υποχρεώσεις της 
Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες πηγάζουν από την Οδηγία 2011/85/ΕΕ.  Όταν ο “χρυσός κανόνας” δεν 
εφαρμόζεται, παρέχεται το δικαίωμα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος να προσφύγει στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σε περίπτωση όπου μία χώρα τίθεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, 
ενεργοποιείται αυτόματα ο διορθωτικός μηχανισμός καθώς και η επιβολή κυρώσεων εναντίον της. 

Η εκ του υπό Αναπομπή Νόμου συνεπαγόμενη παράβαση του χρυσού κανόνα συνεπάγεται και 
παράβαση του Δημοσιονομικού Συμφώνου και, συνεπώς, και του Άρθρου 169.3 του Συντάγματος το οποίο 
αποδίδει στο συνομολογηθέν Δημοσιονομικό Σύμφωνο αυξημένη ισχύ έναντι του υπό Αναπομπή Νόμου. 

Η Οδηγία 2011/85/ΕΕ καθορίζει τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών, ώστε 
να διασφαλίζεται η σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ μέσα από τη διατήρηση ενός βιώσιμου οικονομικού 
πλαισίου σε εθνικό επίπεδο.  Βασικό αντικείμενο της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ είναι η διαμόρφωση από τα κράτη 
μέλη ρεαλιστικών μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων.  Σύμφωνα με την Οδηγία 2011/85/ΕΕ: 

“Προκειμένου να ενσωματωθεί η πολυετής δημοσιονομική προοπτική του πλαισίου δημοσιονομικής 
εποπτείας της Ένωσης, η κατάρτιση του ετήσιου νόμου περί προϋπολογισμού θα πρέπει να βασίζεται σε 
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πολυετή δημοσιονομικό σχεδιασμό, που να απορρέει από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο” 
(αιτιολογική σκέψη (20) προοιμίου) και 

“Αυτό το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, προβλέψεις για κάθε 
σημαντικό στοιχείο δαπανών και εσόδων για το δημοσιονομικό έτος και πέραν αυτού σε βάση αμετάβλητης 
πολιτικής.  Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι σε θέση να ορίζει καταλλήλως τις αμετάβλητες πολιτικές και ο 
ορισμός πρέπει να δημοσιοποιείται μαζί με τις συναφείς παραδοχές, μεθοδολογίες και σχετικές παραμέτρους” 
(αιτιολογική σκέψη (21) προοιμίου). 

Περαιτέρω, το Άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ προβλέπει ότι “Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
δημοσιονομικός σχεδιασμός να βασίζεται σε ρεαλιστικές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις, 
χρησιμοποιώντας τις πλέον επίκαιρες πληροφορίες […]”. 

Το δε Άρθρο 9(1) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ αναδεικνύει την έννοια του πολυετούς δημοσιονομικού 
σχεδιασμού και την υποχρέωση για διαμόρφωση ενός αξιόπιστου, αποτελεσματικού μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο προβλέπει την υιοθέτηση δημοσιονομικού σχεδιασμού με χρονικό ορίζοντα 
τουλάχιστον τριών ετών. 

Επίσης, κατά το Άρθρο 9(2)(β) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια 
περιλαμβάνουν διαδικασίες προκειμένου να καθορίζονται “προβλέψεις για κάθε σημαντικό στοιχείο δαπανών 
και εσόδων της γενικής κυβέρνησης […]”. 

Τέλος, το Άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ προνοεί ότι “Ο ετήσιος περί προϋπολογισμού νόμος 
συνάδει με τις διατάξεις που απορρέουν από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο.  Ειδικότερα, οι 
προβλέψεις εσόδων και δαπανών και οι προτεραιότητες που καθορίζονται στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό 
πλαίσιο, όπως διευκρινίζεται στο άνω Άρθρο 9(2), αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του ετήσιου 
προϋπολογισμού.  Για κάθε απόκλιση από τις εν λόγω διατάξεις δίνονται οι δέουσες εξηγήσεις.”. 

Όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες αναφορές στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

(α) είναι σαφής η έμφαση που δίδεται στην υποχρέωση των κρατών μελών για ρεαλιστικό δημοσιονομικό 
σχεδιασμό στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων 

(β) διαφαίνεται επίσης από τα προαναφερθέντα Άρθρα της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ ότι τα έσοδα του κράτους 
και οι προβλέψεις σχετικά με αυτά αποτελούν βασική παράμετρο της διαδικασίας που απαιτείται από το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσιονομικό σχεδιασμό, ο οποίος υπόκειται σε καθορισμένες 
διαδικασίες ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(γ) αναδεικνύεται επίσης η έννοια του πολυετούς δημοσιονομικού σχεδιασμού, ο οποίος απορρέει από το 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο. 

Η συνδυασμένη προσέγγιση των πιο πάνω δεδομένων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα έσοδα αποτελούν 
βασική μεταβλητή στη διαδικασία αυτή, η οποία δεν μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς και απρόβλεπτα με 
αποτέλεσμα να επηρεάσει τις πιο πάνω υποχρεώσεις της Δημοκρατίας για ετήσιο αλλά και μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό σχεδιασμό.  Ως εκ τούτου, η δυνατότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων για μείωση των 
προϋπολογιζόμενων εσόδων ανά πάσα στιγμή, μέσω της θέσπισης νόμου βάσει κοινοβουλευτικής πρότασης 
νόμου, όπως ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, οδηγεί σε εκτροχιασμό/απόκλιση από τον δημοσιονομικό 
σχεδιασμό, ο οποίος έχει αντίκτυπο τόσο στη δημοσιονομική θέση της Δημοκρατίας όσο και στην υλοποίηση 
των σχετικών της υποχρεώσεων, όπως προσδιορίζονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Νόμος 20(Ι)/2014 προβλέπει, στο άρθρο 5 αυτού, ότι “Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι η διαμόρφωση, η 
εκτέλεση και η παρουσίαση της δημοσιονομικής πολιτικής, περιλαμβανομένου και του Προϋπολογισμού, της 
πολιτικής των μισθών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις νομοθεσίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, όπου εφαρμόζεται ή/και άλλων διεθνών συμφωνιών.”. 

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 10(α) του Νόμου 20(Ι)/2014 το Υπουργικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη 
δημοσιονομική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου και του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, 
σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο.  Εκ τούτου συνάγεται ότι η αρμοδιότητα για τη 
διαμόρφωση και υλοποίηση των θεμάτων δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία βασίζεται, μεταξύ άλλων, και 
στον έλεγχο των εσόδων και δαπανών (κατά το άρθρο 4(1)(β) του Νόμου 20(Ι)/2014), ανήκει αποκλειστικά 
στην εκτελεστική εξουσία, η οποία έχει την αρμοδιότητα και ικανότητα να συνυπολογίσει όλα τα δημοσιονομικά 
δεδομένα/υποχρεώσεις και τα μακροοικονομικά μεγέθη, ώστε η καθορισθείσα και εφαρμοσθείσα πολιτική να 
συνάδει με τις πρόνοιες του Μέρους IV του Νόμου 20(Ι)/2014 που αφορά τους Δημοσιονομικούς Κανόνες και 
Πολιτική. 

Οι αρμοδιότητες που αποδίδονται στον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει του Άρθρου 167 του 
Συντάγματος και του άρθρου 11 του Νόμου 20(Ι)/2014 δεικνύουν τις πολλές παραμέτρους που πρέπει να 
συνυπολογιστούν από την εκτελεστική εξουσία τόσο για τη διαμόρφωση βιώσιμης δημοσιονομικής πολιτικής 
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όσο και για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών κινδύνων.  Τα έσοδα που περιλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμό εκάστου έτους αποτελούν μια βασική συνιστώσα στη διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο 
20(Ι)/2014, η οποία δεν πρέπει να μεταβάλλεται κατά το δοκούν μέσω της θέσπισης νόμων βάσει 
κοινοβουλευτικών προτάσεων νόμου, για τους οποίους νόμους δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία πρόβλεψη 
από την εκτελεστική εξουσία, χωρίς να συνυπολογίζονται οι οικονομικές και άλλες επιπτώσεις. 

Τόσο η διαδικασία αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αποτυπώνεται πιο πάνω, όσο και 
οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίζονται για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου απαιτήσεων 
αναφορικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διαμορφώνουν τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών 
μελών, αποτυπώνουν την πρόθεση για διασφάλιση, στο βαθμό του δυνατού, της σταθερότητας στη ζώνη του 
ευρώ, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο από αστάθμητους παράγοντες οικονομικό περιβάλλον.  Ως αστάθμητος 
παράγοντας στην προσπάθεια για δημοσιονομικό σχεδιασμό, θεωρείται και η δια του υπό Αναπομπή Νόμου 
μείωση των κρατικών εσόδων.  Οι συνταγματικές και άλλες νομοθετικές πρόνοιες διαμορφώθηκαν ώστε να 
διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της Δημοκρατίας.  Η μείωση των εσόδων μειώνει τη δυνατότητα της 
Δημοκρατίας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε στενότερη 
εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λήψη δημοσιονομικών μέτρων τα οποία θα έχουν αντίκτυπο στη 
δημοσιονομική πολιτική της Δημοκρατίας, επηρεάζοντας την εύρυθμη λειτουργία της. 

Η πιο πάνω ανάλυση καταδεικνύει ότι ο υπό Αναπομπή Νόμος, με την επέμβαση που επιφέρει στα 
έσοδα της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, επί της ουσίας καταστρατηγεί ή/και αναιρεί 
οποιαδήποτε διαδικασία ακολουθείται από την εκτελεστική εξουσία για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του 
Νόμου 20(Ι)/2014 και την ετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού στη βάση συγκεκριμένων προβλέψεων 
αναφορικά με τα έσοδα και τα έξοδα.  Ως εκ τούτου, ο υπό Αναπομπή Νόμος επηρεάζει τις οικονομικές 
δυνατότητες της Δημοκρατίας, αφού η οποιαδήποτε ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας του κρατικού 
προϋπολογισμού επηρεάζει τις υποχρεώσεις της εκτελεστικής εξουσίας, όπως απορρέουν από τον Νόμο 
20(Ι)/2014 καθώς και τις διεθνώς ειλημμένες υποχρεώσεις της.  Τέτοια επέμβαση θίγει αρμοδιότητες τις οποίες 
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Νόμος 20(Ι)/2014 εναπόθεσε στη Δημοκρατία μέσω αρμόδιας αρχής 
που είναι σε θέση να προβεί στην στάθμιση όλων των παραγόντων που έχουν αναλυθεί πιο πάνω.  Αυτή η 
αρμόδια αρχή δεν μπορεί να είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού δεν μπορεί να ασκήσει εκτελεστικής 
μορφής αρμοδιότητες όπως απαιτεί ο Νόμος 20(Ι)/2014. 

Ως εκ τούτου, ο υπό Αναπομπή Νόμος καταστρατηγεί, την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών η οποία 
είναι όχι μόνο διάχυτη στο συνταγματικό στερέωμα της Δημοκρατίας, αλλά έχει πλειστάκις αναγνωρισθεί και 
επιβεβαιωθεί ως η αναγκαία υποστύλωση της πολιτειακής λειτουργίας. 

Η Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών απαγορεύει και αποκλείει την άσκηση ή την ανάληψη εξουσίας 
εκτός της σφαίρας της αντίστοιχης αρμοδιότητας εκάστης εκ των τριών πολιτειακών εξουσιών.  Το πεδίο 
λειτουργίας των τριών πολιτειακών εξουσιών διαχωρίζεται αυστηρά και αποκλείεται η ανάληψη ή άσκηση 
οποιασδήποτε αρμοδιότητας από οποιαδήποτε από τις τρεις εξουσίες που δεν αποδίδεται σε αυτήν από το 
Σύνταγμα ή δεν εμπίπτει στο πεδίο της λειτουργίας της λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών της.  Το κριτήριο 
για την ταξινόμηση των κρατικών λειτουργιών, όπου αυτές δεν κατανέμονται ρητά από το Σύνταγμα, είναι 
ουσιαστικό και συναρτάται με τα εγγενή χαρακτηριστικά και την εσώτερη φύση τους. 

Ο υπό Αναπομπή Νόμος καταστρατηγεί την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών, την οποία ο Νομοθέτης 
οφείλει να σέβεται όταν νομοθετεί και συνεπώς να μην υπερβαίνει το πεδίο της αρμοδιότητάς του, όπως αυτό 
χορηγείται από το Άρθρο 61 του Συντάγματος.  Η διαμόρφωση δημοσιονομικής πολιτικής και η ευθύνη για την 
υλοποίησή της με βάση τις αυξημένες στην παρούσα φάση απαιτήσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό και 
το εθνικό δίκαιο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία έχει και συνολική εικόνα επί 
όλων των παραμέτρων που απαιτούνται για αυτή τη σύνθετη διαδικασία. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσω της ψήφισης νόμων όπως ο υπό Αναπομπή Νόμος, οι οποίοι 
επηρεάζουν τον σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής, παρεισφρέει αντισυνταγματικά στις αρμοδιότητες 
της εκτελεστικής εξουσίας. 

Παρέμβαση σε αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας οι οποίες εμπεριέχουν στοιχεία διοικητικής 
ενέργειας κρίθηκε αντισυνταγματική στην Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και Βουλής των Αντιπροσώπων (Αρ. 1), (2015) 3 ΑΑΔ 622 στην οποία γίνεται αναφορά στην 
πρόσφατη Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Βουλής των 
Αντιπροσώπων, Αναφορές 6/2021 και 7/2021 ημερομηνίας 20.7.2022: 

Στην Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Πρόεδρος της Δημοκρατίας v. Βουλής των 
Αντιπροσώπων (Αρ. 1), (2015) 3 ΑΑΔ 622, τονίζεται, με παραπομπή σε προηγούμενη επί του θέματος 
νομολογία ότι “...αν ένας Νόμος εμπεριέχει στοιχεία διοικητικής ενέργειας, τότε αυτός είναι 
αντισυνταγματικός, καθότι θεωρείται ότι η Νομοθετική Εξουσία επεμβαίνει στον τομέα αρμοδιότητας της 
Εκτελεστικής Εξουσίας.”.  Σημειώνεται επίσης ότι: 

“Η Βουλή των Αντιπροσώπων ασκεί νομοθετικό έργο, θεσπίζει νόμους γενικούς και απρόσωπους 
εισάγοντας ουσιαστικούς κανόνες δικαίου και οι ρυθμίσεις που επιβάλλει γίνονται κατά τρόπο γενικό και 
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αφηρημένο.  Η Βουλή δεν ρυθμίζει συγκεκριμένες και ατομικές περιπτώσεις και δεν ασκεί εκτελεστική 
εξουσία ή οποιουδήποτε είδους ρυθμιστική, διοικητική λειτουργία.  Η Βουλή καθορίζει το γενικό 
νομοθετικό πλαίσιο και, μέσα σ' αυτό, η Εκτελεστική Εξουσία προβαίνει σε διοικητικές ρυθμίσεις.” 

Στις υπό Γνωμάτευση περιπτώσεις, η παροχή επιδομάτων αποτελεί κατ' εξοχήν ζήτημα το οποίο 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Εξουσίας κατά την άσκηση της διοικητικής της λειτουργίας 
και προϋποθέτει ρύθμιση των συγκεκριμένων περιπτώσεων μετά από διαβούλευση με όλους τους 
αρμόδιους φορείς, ειδική γνώση επί του θέματος και ενδελεχή μελέτη προς αξιολόγηση των οικονομικών 
συνεπειών που αυτό θα επιφέρει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, κατ' επέκταση, στον 
Προϋπολογισμό του Κράτους. 

Στη διοικητική λειτουργία, την ειδική γνώση και ενδελεχή μελέτη, παραπέμπει, άλλωστε, και το Άρθρο 
76 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, Ν. 59(Ι)/2010, σύμφωνα με τον οποίο, ο 
αρμόδιος υπουργός διορίζει αναλογιστή, ο οποίος προβαίνει, ανά τριετία ή ενωρίτερα, εάν κατά την 
κρίση του Υπουργού επιβάλλεται, στη διεξαγωγή αναλογιστικής ανασκόπησης της οικονομικής 
κατάστασης του Ταμείου.  Σχετική έκθεση, ως προς την επάρκεια ή μη των εισφορών που 
καταβάλλονται, υποβάλλει στον Υπουργό και, εφόσον καταδεικνύεται ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου, “... ο Υπουργός αφού προχωρήσει αμέσως σε διαβουλεύσεις 
με τους κοινωνικούς εταίρους, καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο εντός ενός έτους 
νομοσχέδιο για την περαιτέρω ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Ταμείου.”. 

Πέρα από τις βασικές αρχές και διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
σύνολό της, οι οποίες καταστρατηγούνται από τον υπό Αναπομπή Νόμο, προκύπτει και παραβίαση του δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τον καθορισμό της αξίας παράδοσης αγαθών όπως προβλέπεται στο 
δίκαιο της Ε.Ε.  Σύμφωνα με το άρθρο 78 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ στη βάση επιβολής του φόρου 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

“α) τα τέλη, δικαιώματα, εισφορές και φόροι, με εξαίρεση τον ΦΠΑ, 

β) τα παρεπόμενα έξοδα, όπως έξοδα προμήθειας, συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης, με τα οποία 
επιβαρύνει ο προμηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες τον αποκτώντα ή το λήπτη. 

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, στοιχείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν ως 
παρεπόμενα τα έξοδα που αποτελούν αντικείμενο χωριστής συμφωνίας.”. 

Περαιτέρω, το Άρθρο 85 και 86(1) της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ προβλέπουν τα εξής: 

“Άρθρο 85 

Η βάση επιβολής του φόρου για τις εισαγωγές αγαθών συνίσταται στο ποσό που καθορίζεται ως 
δασμολογητέα αξία σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. 

Άρθρο 86 

1. Στη βάση επιβολής του φόρου περιλαμβάνονται, κατά τον βαθμό που δεν έχουν ήδη περιληφθεί σε 
αυτή, τα ακόλουθα: 

 α)  δασμοί, τέλη, δικαιώματα, εισφορές και άλλοι φόροι που οφείλονται εκτός του κράτους μέλους 
εισαγωγής καθώς και όσα οφείλονται λόγω της εισαγωγής, με εξαίρεση τον ΦΠΑ που πρόκειται 
να εισπραχθεί, …”. 

Ως εκ τούτου ο μη συνυπολογισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αξία παράδοσης 
πετρελαιοειδών αντίκειται στα άρθρα 78, 85 και 86(1)(α) της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ αφού ο φόρος 
περιλαμβάνεται ρητά στην βάση επιβολής του ΦΠΑ. 

Η προαναφερόμενη διαπίστωση παραβίασης του δικαίου της Ε.Ε. καταγράφεται και σε πρόσφατη 
επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Υπουργείο Οικονομικών 
ημερομηνίας 27.7.2022 στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

“The VAT amending laws adopted last week by your national Parliament leads the Commission to 
express its concerns regarding their compatibility with the EU VAT legislation.  They relate to the 
following: 

1) The first amendment adopted introduces a zero VAT rate to the part of the final electricity bills 
related to the cost of purchasing greenhouse gas emission allowances, the cost of purchasing 
fuel and the cost of maintaining strategic reserves.  This is problematic for two reasons: 

a. It is legally not possible to move to a zero rate on the supply of electricity. 

b. The amendment envisages the application of two different rates to one supply of a good 
(namely the supply of electricity).  This is not allowed under the VAT Directive, where it is 
only possible to apply a single VAT rate to the supply of a good. 
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2) The second amendment excludes excise duties from the chargeable amount for VAT for the 
supply of mineral oils.  This appears to be a violation of Articles 78(a) and 86(a) of the VAT 
Directive, which prescribe that the taxable amount shall include taxes, duties, levies and charges, 
excluding the VAT itself as such taxes, duties, levies and charges make up part of the price paid 
for the goods or services supplied, it is not possible to refrain from imposing VAT on those parts 
of the price. 

Thus, it would be important to rectify the situation, in line with the EU acquis.”. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναπόφευκτα η 
Κυπριακή Δημοκρατία θα οδηγηθεί σε διαδικασία παράβασης του δικαίου της Ε.Ε. από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή με πιθανό συνεπακόλουθο περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των δημοσίων οικονομικών λόγω 
επιβολής προστίμου από το Δικαστήριο της Ε.Ε. σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση και 
καταδικαστεί η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της παράβασης αυτής. 

Επιπρόσθετα και για σκοπούς ολιστικής παρουσίασης του δεσμευτικού πλαισίου που απορρέει από το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνεται ότι η Δημοκρατία τέθηκε αυτόματα κάτω από τη λεγόμενη 
μεταπρογραμματική εποπτεία (“Post Programme Surveillance”), μέχρι να αποπληρωθεί τουλάχιστον το 75% 
του δανείου που έλαβε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.  Η εποπτεία διεξάγεται σε εξαμηνιαία 
βάση και αξιολογεί τη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική πολιτική της χώρας, τυχόν ανάκληση μέτρων που 
έχουν εισαχθεί στα πλαίσια του Προγράμματος και τη δυνατότητα για αποπληρωμή της χρηματοδότησης.  
Προδήλως, τυχόν δραστική μείωση των εσόδων της Δημοκρατίας, όπως αυτή που θα επέλθει με την εφαρμογή 
του υπό Αναπομπή Νόμου, ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσκολία ή και αδυναμία αποπληρωμής της 
χρηματοδότησης. 

Ο υπό Αναπομπή Νόμος επιφέρει μεγάλο αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά και η εφαρμογή του θα 
εκτροχιάσει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και στόχους της Δημοκρατία.  Συγκεκριμένα, η εκτίμηση απώλειας 
εισπράξεων από την μη επιβολή ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων, υπολογίζεται να ανέλθει για 
την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 σε €30 εκατ. 

Τα δημόσια οικονομικά επιβαρύνονται δυσανάλογα με τη θέσπιση τέτοιων μη στοχευμένων μέτρων, τα 
οποία δεν προσαρμόζονται στην οικονομική δυνατότητα των καταναλωτών αλλά ούτε επιτυγχάνουν το στόχο 
για τον οποίο θεσπίζονται που είναι η ελάφρυνση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από την αύξηση του 
κόστους των καυσίμων για τους πιο κάτω λόγους: 

1. Οι φορολογικές εκπτώσεις ισοδυναμούν με δημοσιονομική επέκταση και είναι εξ ορισμού 
πληθωριστικές, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές με περαιτέρω αυξήσεις. 

2. Πολύ συχνά οι μειώσεις του ΦΠΑ δεν αντανακλώνται στις τιμές, και δεν εξυπηρετούν τις ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού.  Αντίθετα, ενδεχομένως να χρησιμοποιείται η απώλεια κρατικών εσόδων προς τη 
δημιουργία συνθηκών αισχροκέρδειας, χωρίς να υπάρχει κοινωνικό όφελος στις ευάλωτες ομάδες και 
στους χαμηλά αμειβόμενους. 

3. Αν ο σκοπός είναι η εξυπηρέτηση της ανακούφισης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, δηλαδή της 
άσκησης, κοινωνικής πολιτικής, αυτές οι προτάσεις νόμου θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.  Το 
μεγαλύτερο όφελος από περαιτέρω μείωση της φορολογίας θα μεταφερθεί στους μεγαλύτερους 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, εκμεταλλευόμενοι την απώλεια εσόδων από το κράτος.  Ειδικά οι 
μεγάλοι καταναλωτές θα έπρεπε να υφίστανται πιέσεις για μείωση της κατανάλωσης σε ηλεκτρισμό, 
ούτως ώστε να υπάρχουν πιέσεις για μείωση του πληθωρισμού και των ανισοτήτων που αυτός 
δημιουργεί μέσω της υψηλής τους κατανάλωσης, αντί να γίνονται ο μεγαλύτερος επωφελούμενος της 
πολιτικής μείωσης φόρων.  Κατ’ επέκταση οι εν λόγω προτάσεις για περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ στην 
ηλεκτρική ενέργεια θα έχουν έντονο αντικοινωνικό χαρακτήρα εις βάρος των χαμηλών εισοδηματικών 
στρωμάτων.  Αυτή είναι και μια θέση που επισημαίνουν σχεδόν στην ολότητα τους και όλοι οι 
οικονομολόγοι καθώς και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. 

4. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, οι φόροι, τα τέλη και το κόστος δικτύου του ηλεκτρισμού ανέρχεται 
στο 49% της τελικής τιμής, σε σύγκριση με 63,1% στην υπόλοιπη ευρωζώνη σύμφωνα με τη Eurostat.  
Παραταύτα, η Κυβέρνηση προχώρησε σε μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 9%, και για 
τους ευάλωτους στο 5% ενώ προχώρησε και σε μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 9 
σεντ περίπου το λίτρο, στον κατώτατο δηλαδή επιτρεπτό συντελεστή από την Ε.Ε.  Περαιτέρω, 
οριζόντιες μειώσεις απλά θα έχουν περισσότερες πληθωριστικές συνέπειες και θα εντείνουν τις 
ανισότητες. 

5. Η υψηλή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας δεν οφείλεται (με βάση και τα πιο πάνω) στην φορολογία που είναι 
από τις χαμηλότερες στην Κύπρο από ότι στα υπόλοιπα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
στην εξάρτηση από το μαζούτ.  Είναι για αυτό τον λόγο που η Κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια έχει 
προϋπολογίσει σημαντικά κονδύλια για αύξηση των ΑΠΕ, αλλά και πρόσφατα μέσω των 14 προτάσεων 
για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας έχει αυξήσει σημαντικά τις επιδοτήσεις στην 
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εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.  Αυτό αποτελεί μια πιο συγκροτημένη πολιτική που στοχεύει 
αντιμετώπιση της ρίζας του προβλήματος.  Στην απεξάρτηση δηλαδή, των καταναλωτών αλλά και των 
επιχειρήσεων από τα ορυκτά καύσιμα, αντί να εξανεμίζει τα δημοσιονομικά αποθέματα σε 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και χωρίς ιδιαίτερο όφελος για τους πολίτες και επιχειρήσεις. 

6. Περαιτέρω φορολογικές μειώσεις αποτελούν αντικίνητρο για την αποφυγή σπατάλης στον ηλεκτρισμό, 
κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της Ε.Ε αλλά και της Κύπρου για την πράσινη μετάβαση. 

Καταληκτικά, οι προεκτάσεις του υπό Αναπομπή Νόμου θα έχει ως αντίκτυπο -  

• την μείωση των κρατικών εσόδων σε μια δύσκολη περίοδο που τα κρατικά έσοδα είναι μειωμένα 
λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού∙ 

• την περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού∙ 

• τη δημιουργία περαιτέρω ανάγκης για στήριξη των ευάλωτων στο άμεσο μέλλον λόγω του 
αυξημένου πληθωρισμού που δημιουργούν τα ίδια τα μέτρα που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, καθιστώντας αυτές τις παράλληλες πολιτικές δημοσιονομικά επικίνδυνες χωρίς 
τον κατάλληλο αντίκτυπο στην κοινωνία. 

Οι οριζόντιες, χωρίς στόχευση και χωρίς την όποια μελέτη αντικτύπου προτάσεις, δυσχεραίνουν τις 
προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για στοχευμένες και κοινωνικά ευαίσθητες και αποτελεσματικές 
πολιτικές, από τις οποίες θα επωφεληθούν περισσότερο αυτοί που έχουν ανάγκη.  Η Κυβέρνηση έχει ήδη 
υιοθετήσει δύο πακέτα μέτρων άμβλυνσης των επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον 
πληθωρισμό, με 14 μέτρα συνολικού ύψους 350 εκ. Ευρώ.  Οι τελευταίες πολιτικές αφορούν στήριξη των 
συνταξιούχων, νοικοκυριών με εξαρτώμενα άτομα και παιδιά, άτομα με αναπηρία, λήπτες ΕΕΕ, στήριξη της 
γεωργίας και κτηνοτροφίας, και επιδότηση διδάκτρων σε παιδιά. 

Για τους πιο πάνω λόγους, ο υπό Αναπομπή Νόμος επηρεάζει την μακροοικονομική σταθερότητα χωρίς 
να μπορεί να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Ο καθορισμός των εσόδων αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας του δημοσιονομικού σχεδιασμού, ο 
οποίος, σύμφωνα με το Άρθρο 167 του Συντάγματος καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών.  Όπως 
προκύπτει και από την ερμηνεία της λέξης σύμφωνα με το “Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας” του Γ. 
Μπαμπινιώτη, “προϋπολογισμός” είναι “ο εκ των προτέρων υπολογισμός των εσόδων και των εξόδων για 
ορισμένη χρονική περίοδο”.  Ως εκ τούτου, τα έσοδα πρέπει να θεωρούνται παράμετρος της δημοσιονομικής 
πολιτικής, η οποία καλείται να πληροί τις γενικές μεν, δεσμευτικές δε, υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αντιστοίχως, ο καθορισμός του συντελεστή ΦΠΑ, εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία αποφασίζει, ως αποτέλεσμα δέουσας και εμπεριστατωμένης μελέτης, 
συνυπολογίζοντας πάντοτε και το δημοσιονομικό αντίκτυπο και το κοινοτικό κεκτημένο. 

Σημειώνεται ότι του καταρτισμού του προϋπολογισμού προηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 48 του N. 
20(I)/2014, ο καθορισμός από τον Υπουργό Οικονομικών και κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ανώτατων οροφών δαπανών στα πλαίσια του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής.  Οι οροφές 
αυτές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη σημαντικοί οικονομικοί παράμετροι, συμπεριλαμβανομένων των 
αναμενόμενων εσόδων.  Της κατάθεσης του προϋπολογισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων ακολουθεί η 
υποβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Σχεδίου Δημοσιονομικού Προγράμματος. 

Τα προϋπολογιζόμενα στον περί προϋπολογισμού νόμο έσοδα δεν ψηφίζονται από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.  Συνακόλουθα, η όποια ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας του προϋπολογισμού, του 
οποίου τα έσοδα δεν ψηφίζονται, επηρεάζει το αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης και τις 
ήδη ειλημμένες διεθνείς υποχρεώσεις της και δεσμεύσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές 
παρατίθενται ανωτέρω.  Επί της ουσίας, ο υπό Αναπομπή Νόμος παρεμβαίνει και τροποποιεί τη 
δημοσιονομική πολιτική, η οποία υπόκειται στις δεσμεύσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίκειται 
στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος, ήτοι των Άρθρων 61, 167 και 169. 

Ως εκ τούτου, ο υπό Αναπομπή Νόμος καταστρατηγεί την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών, την οποία 
ο Νομοθέτης οφείλει να σέβεται όταν νομοθετεί και συνεπώς να μην υπερβαίνει το πεδίο της αρμοδιότητάς του, 
όπως αυτό χορηγείται από το Άρθρο 61 του Συντάγματος.  Η διαμόρφωση δημοσιονομικής πολιτικής και η 
ευθύνη για την υλοποίησή της με βάση τις αυξημένες στην παρούσα φάση απαιτήσεις που απορρέουν από το 
ενωσιακό και το κυπριακό δίκαιο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία έχει και 
συνολική εικόνα επί όλων των παραμέτρων που απαιτούνται για αυτή τη σύνθετη διαδικασία. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσα από τον υπό Αναπομπή Νόμο ο οποίος επηρεάζει ουσιαστικά το 
σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής κατά τρόπο μη δυνάμενο να προβλεφθεί από την εκτελεστική 
εξουσία, παρεμβαίνει στην προσπάθεια της εκτελεστικής εξουσίας να εκπληρώσει τις δημοσιονομικές της 
υποχρεώσεις, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Συγκεκριμένα, ως προαναφέρθηκε, η 
εφαρμογή του υπό Αναπομπή Νόμου θα μειώσει τα κρατικά έσοδα κατά 30 εκατομμύρια ευρώ, επηρεάζοντας 
τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και τις δεσμεύσεις της Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



 

2811 

Εν κατακλείδι, το Σύνταγμα αποτελεί τον υπέρτατο Νόμο στη Δημοκρατία (με την επιφύλαξη του δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και, συνεπώς, όλοι οι νόμοι της Δημοκρατίας πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι και 
να ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις του. 

Το Άρθρο 179 του Συντάγματος ορίζει ότι: 

“1.  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 1Α, το Σύνταγμα είναι ο υπέρτατος νόμος της Δημοκρατίας. 

2. Ουδείς νόμος ή απόφασις της Βουλής των Αντιπροσώπων ή εκατέρας Κοινοτικής Συνελεύσεως ως και 
ουδεμία πράξις ή απόφασις οιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου εν τη Δημοκρατία ασκούντος 
εκτελεστικήν εξουσίαν ή οιονδήποτε διοικητικόν λειτούργημα δύναται να είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπον 
αντίθετος ή ασύμφωνος προς οιανδήποτε των διατάξεων του Συντάγματος ή προς οποιαδήποτε 
υποχρέωση επιβάλλεται στη Δημοκρατία ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της ως κράτους μέλους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.”. 

Έπεται ότι η παράβαση του προαναφερόμενου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
προαναφερόμενων Άρθρων του Συντάγματος, ως αναλύεται ανωτέρω, συνιστά ταυτόχρονα και αυτόδηλη 
παράβαση του Άρθρου 179 του Συντάγματος. 

Με την παρούσα αναπομπή αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση της Βουλής 
των Αντιπροσώπων δια της μείωσης των εσόδων του Κράτους, αποτελεί παρέμβαση στην αρμοδιότητα της 
εκτελεστικής εξουσίας να διαμορφώνει και να εκτελεί ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, η οποία παρέμβαση 
παραβιάζει το δίκαιο της Ε.Ε. και την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών ως έχει αναδειχθεί πιο πάνω. 

Με βάση τα προαναφερόμενα, εισηγούμαι όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων μην εμμείνει στην 
απόφασή της, αποδεχόμενη την αναπομπή.». 

 Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών κατά την εξέταση του αναπεμφθέντος νόμου από 
την επιτροπή ανέλυσε περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμη η αναπομπή του εν λόγω 
νόμου στη βάση της πιο πάνω επιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 Ειδικότερα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει στην εισαγωγή 
σχεδίων για την άμβλυνση των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις ανατιμήσεις και αυξήσεις στις διάφορες 
τιμές καυσίμων με επίκεντρο τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, μειώνοντας στο ελάχιστο επιτρεπτό από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όριο τους φόρους κατανάλωσης για τα καύσιμα. 

 Περαιτέρω, το αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, από τη λήψη 
όλων των μέτρων ανέρχεται περίπου στα €350 εκατομ. 

 Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι ευθυγραμμισμένα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική 
σταθερότητα.  Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αναπεμφθείς νόμος επηρεάζει δυσμενώς τη δημοσιονομική σταθερότητα 
και αντιβαίνει τόσο στο Σύνταγμα όσο και στο κοινοτικό κεκτημένο, επηρεάζοντας τα έσοδα του κράτους σε μια 
περίοδο κατά την οποία επικρατεί αβεβαιότητα. 

 Επιπρόσθετα, οι διατάξεις του αναπεμφθέντος νόμου αποτελούν καθολικό μέτρο χωρίς στόχευση με 
αντίκτυπο την ανατροφοδότηση του πληθωρισμού και την πρόκληση περαιτέρω αυξήσεων, γεγονός το οποίο 
θα δυσχεράνει περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα ιδιαίτερα των ευάλωτων νοικοκυριών, ενώ τόνισε παράλληλα 
ότι οι κινήσεις αυτές δεν περνούν απαρατήρητες από τους οίκους αξιολόγησης και από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, με αποτέλεσμα να προκύψει ενδεχομένως επιβολή κυρώσεων για παράβαση του κοινοτικού 
κεκτημένου. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι λόγοι της αναπομπής 
αναλύονται λεπτομερώς στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, επαναλαμβάνοντας τα νομικά 
επιχειρήματα για παράβαση τόσο της αρχής διάκρισης των εξουσιών όσο και του κοινοτικού κεκτημένου. 

 Μέλη της επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τη θέση τόσο του γενικού διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών όσο και της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, δήλωσαν ότι δεν υιοθετούν 
τα νομικά επιχειρήματα τα οποία τίθενται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας για την αναπομπή του 
νόμου και ζήτησαν μεταξύ άλλων περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με το ύψος των απροσδόκητων εσόδων 
της Δημοκρατίας που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα των συνεχών ανατιμήσεων των ενεργειακών 
προϊόντων. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί της αναπομπής του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε ομιλητές επί θέματος αρχής; 



 

2812 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, παρακαλώ. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ: 

 Παρ’ όλο που δεν έγινε Σύσκεψη Αρχηγών σήμερα, έχουμε κάμει μια συνεννόηση μεταξύ μας τα 
κόμματα και έχουμε συμφωνήσει να γίνει ενιαία συζήτηση για τις τρεις αναπομπές του Προέδρου της 
Δημοκρατίας και επίσης έχουμε συνεννοηθεί να έχουμε χρόνο μέχρι πέντε λεπτά το κάθε κόμμα για αξιοποίηση 
και για τις τρεις αναπομπές, εάν δεν υπάρχει διαφωνία. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτή) 

 Είπα μέχρι πέντε λεπτά.  Αν μπορούμε να περιοριστούμε στα τρία, δεν έχουμε διαφωνία εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αυτό αφορά τους αγορητές και όχι το προεδρείο. 

 Τις αγορεύειν βούλεται;  Ποιος ζητά τον λόγο;  Ακούω.  Έχουμε ομιλητές ή να συνεχίσουμε; 

 Δεν έχουμε;  Δεν υπάρχει. 

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ: 

 Ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ωραία! 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της αποδοχής της αναπομπής του πρώτου θέματος όπως το έχω αναγνώσει; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι επτά ψήφους εναντίον, δώδεκα υπέρ και καμία αποχή, η αναπομπή απορρίπτεται. 

 Το λοιπόν, προχωρούμε τώρα στο δεύτερο θέμα.  Το δεύτερο θέμα είναι αναπομπή του νόμου που 
τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον αναπεμφθέντα 
νόμο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 
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 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Ηλίας Μυριάνθους  

 Χρύσης Παντελίδης    Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου     Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού     Κώστας Κώστα 

 Αντρέας Καυκαλιάς   Σταύρος Παπαδούρης 

 Σωτήρης Ιωάννου   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 2 Αυγούστου 2022, τον πιο πάνω νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων στις 14 Ιουλίου 2022 και ο οποίος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με 
επιστολή του, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2022, κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου 
Οικονομικών, συνοδευόμενος από λειτουργούς του ίδιου υπουργείου, και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας 
της Δημοκρατίας. 

 Όπως είναι γνωστό, ο αναπεμφθείς νόμος κατατέθηκε στη Βουλή στις 26 Μαΐου 2022 υπό τη μορφή 
πρότασης νόμου από τους κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος. 

 Σημειώνεται ότι η πρόταση νόμου υιοθετήθηκε κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος, στις 
14 Ιουλίου 2022, και από τους κ. Αλέκο Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής 
Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, οι οποίοι παράλληλα απέσυραν πρόταση νόμου που είχε 
υποβληθεί από τους ιδίους με παρόμοιες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 Με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, 
ώστε η αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων που είναι ενσωματωμένη στους τελικούς λογαριασμούς 
ηλεκτρικού ρεύματος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και στην οποία περιλαμβάνονται το ποσοστό του 
κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το κόστος αγοράς καυσίμων και το κόστος 
της διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων να υπόκειται προσωρινά, μέχρι το τέλος του έτους 2022, στον 
μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. 

 Ειδικότερα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων 
στις τιμές των καυσίμων και των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που έχουν ως αποτέλεσμα 
την αύξηση του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρισμού στους τελικούς λογαριασμούς της ΑΗΚ, και αναμένεται να 
συμβάλουν στον περιορισμό των χρεώσεων που βαρύνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανακούφιση των καταναλωτών. 

 Οι λόγοι της αναπομπής του υπό αναφορά νόμου, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας προς την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2022, 
παρατίθενται αυτούσιοι πιο κάτω: 

«Ασυμβατότητα του υπό Αναπομπή Νόμου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Αρχή της 
Διάκρισης των Εξουσιών και με τα Άρθρα 61, 167, 169 και 179 του Συντάγματος: 

Ο υπό Αναπομπή Νόμος παραβιάζει την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών, αφού οι αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας οι οποίες ασκούν εκτελεστική εξουσία με βάση το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοιας μορφής που δεν είναι δυνατόν να αναληφθούν από την Βουλή των 
Αντιπροσώπων η οποία δεν έχει την αρμοδιότητα και την δυνατότητα να αξιολογήσει την επίπτωση που θα έχει 
η εφαρμογή του υπό Αναπομπή Νόμου στις ευρύτερες υποχρεώσεις που έχει η Δημοκρατία με βάση το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Δημοκρατία υπόκειται σε δεσμεύσεις που επηρεάζουν την άσκηση της εθνικής οικονομικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής, βάσει των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από τη συμμετοχή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.  Στα 
πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την ορθή 
στόχευση των προσπαθειών που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια 
σειρά μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αναδεικνύουν τη σταθερότητα που πρέπει να διέπει το δημοσιονομικό 
σχεδιασμό.  Στα τέλη του 2011, τέθηκε σε ισχύ η μεταρρύθμιση (μέρος του αποκαλούμενου “Εξάπτυχου”) του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης με την αποφυγή, κατά το δυνατόν, μη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών πολιτικών.  
Ακόμα μία μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τομέα πολιτικής αποτελεί η Διακυβερνητική Συνθήκη για τη 
Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (εφεξής “η 
ΣΣΣΔ”), συμπεριλαμβανομένου του “Δημοσιονομικού Συμφώνου”, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2013.  
Επιπλέον, τον Μάιο του 2013 τέθηκαν σε ισχύ κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιολόγηση 
των εθνικών σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων (μέρος του αποκαλούμενου “Δίπτυχου”). 
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 Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι η σημαντικότερη διαδικασία συντονισμού και ελέγχου των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η εν λόγω διαδικασία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο το 2010 και τέθηκε επίσημα σε ισχύ το πρώτο εξάμηνο του 2011.  Νομικά, στηρίζεται στα Άρθρα 
121,126,136 και 148 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δέσμη του Εξάπτυχου.  
Στηρίζεται κυρίως σε μη δεσμευτικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες αποκτούν, όμως, 
δεσμευτικό χαρακτήρα, όταν ένα κράτος μέλος τίθεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ή υπερβολικών 
ανισορροπιών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του επιβάλλονται κυρώσεις.  Στα πλαίσια αυτά, η 
Δημοκρατία καλείται να υποβάλλει κάθε χρόνο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, βάσει των προνοιών του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  Στη βάση αυτού, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μπορεί να εκδίδει συστάσεις για λήψη μέτρων από τη Δημοκρατία.  Επίσης, γίνεται έλεγχος για τυχόν 
ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών.  Μέσω της διαδικασίας αυτής, συντονίζονται οι δημοσιονομικές, 
μακροοικονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές των κρατών μελών, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας κατάρτισης των εθνικών 
προϋπολογισμών και λήψης αποφάσεων για διάφορα θέματα οικονομικής πολιτικής.  Αυτό συνεπάγεται ότι η 
εκτελεστική εξουσία κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της εθνικής δημοσιονομικής πολιτικής συνυπολογίζει 
τυχόν συστάσεις και νέα δεδομένα που προκύπτουν υπό την ιδιότητα της Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης. 

 Περαιτέρω, και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013, η δεύτερη αξιολόγηση 
πραγματοποιείται το φθινόπωρο έκαστου έτους στη βάση των Σχεδίων Δημοσιονομικών Προγραμμάτων που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη μέχρι την 15η Οκτωβρίου έκαστου έτους.  Η αξιολόγηση βασίζεται σε τυχόν 
αναθεωρημένα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από το προσχέδιο του προϋπολογισμού της Κυβέρνησης για 
το ερχόμενο έτος.  Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι το υπό εξέταση κράτος μέλος 
καταστρατηγεί σε σημαντικό βαθμό τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, δύναται να προβεί σε δημόσια, αιτιολογημένη, σύσταση για ετοιμασία επικαιροποιημένου Σχεδίου 
Δημοσιονομικού Προγράμματος, γεγονός που εξυπακούει και τη διαφοροποίηση της δημοσιονομικής 
πολιτικής, μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού του Κράτους. 

 Η νομική υποχρέωση κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επίτευξη τουλάχιστον 
ισοσκελισμένου προϋπολογισμού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα απορρέει από το Δημοσιονομικό Σύμφωνο.  Το 
Δημοσιονομικό Σύμφωνο είναι το σκέλος της ΣΣΣΔ που αφορά τις δημοσιονομικές και τις χρηματοοικονομικές 
πολιτικές.  Η ΣΣΣΔ υπογράφτηκε στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 2 Μαρτίου 2012 και τέθηκε σε 
ισχύ το 2013.  Η κύρια καινοτομία του Δημοσιονομικού Συμφώνου είναι ότι προβλέπει την υποχρέωση νομικής 
κατοχύρωσης, σε συνταγματικό, κατά προτίμηση, ή ισότιμο αυτού επίπεδο, του λεγόμενου “χρυσού κανόνα”, ή 
“κανόνα ισοσκελισμένων προϋπολογισμών” ή αλλιώς “χρεόφρενου”.  Πρόκειται για τη νομική υποχρέωση της 
Κυβέρνησης να διαμορφώνει και να εκτελεί ισοσκελισμένους, αν όχι πλεονασματικούς, προϋπολογισμούς, 
προκειμένου να αποφευχθεί η παραγωγή ελλειμμάτων και συνακόλουθα δημιουργία νέου χρέους.  Η 
ενσωμάτωση του κανόνα αυτού στο κυπριακό δίκαιο συντελέστηκε μέσω της εκ της Δημοκρατίας 
συνομολόγησης του Δημοσιονομικού Συμφώνου και με τη θέσπιση του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (εφεξής “ο Νόμος 20(I)2014”) ο οποίος μεταφέρει τις υποχρεώσεις της 
Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες πηγάζουν από την Οδηγία 2011/85/ΕΕ.  Όταν ο “χρυσός κανόνας” δεν 
εφαρμόζεται, παρέχεται το δικαίωμα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος να προσφύγει στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σε περίπτωση όπου μία χώρα τίθεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, 
ενεργοποιείται αυτόματα ο διορθωτικός μηχανισμός καθώς και η επιβολή κυρώσεων εναντίον της. 

Η εκ του υπό Αναπομπή Νόμου συνεπαγόμενη παράβαση του χρυσού κανόνα συνεπάγεται και 
παράβαση του Δημοσιονομικού Συμφώνου και, συνεπώς, και του Άρθρου 169.3 του Συντάγματος το οποίο 
αποδίδει στο συνομολογηθέν Δημοσιονομικό Σύμφωνο αυξημένη ισχύ έναντι του υπό Αναπομπή Νόμου. 

 Η Οδηγία 2011/85/ΕΕ καθορίζει τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών, ώστε 
να διασφαλίζεται η σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ μέσα από τη διατήρηση ενός βιώσιμου οικονομικού 
πλαισίου σε εθνικό επίπεδο.  Βασικό αντικείμενο της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ είναι η διαμόρφωση από τα κράτη 
μέλη ρεαλιστικών μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων. 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2011/85/ΕΕ: 

“Προκειμένου να ενσωματωθεί η πολυετής δημοσιονομική προοπτική του πλαισίου δημοσιονομικής 
εποπτείας της Ένωσης, η κατάρτιση του ετήσιου νόμου περί προϋπολογισμού θα πρέπει να βασίζεται σε 
πολυετή δημοσιονομικό σχεδιασμό, που να απορρέει από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο” 
(αιτιολογική σκέψη (20) προοιμίου) και 

“Αυτό το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, προβλέψεις για κάθε 
σημαντικό στοιχείο δαπανών και εσόδων για το δημοσιονομικό έτος και πέραν αυτού σε βάση αμετάβλητης 
πολιτικής.  Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι σε θέση να ορίζει καταλλήλως τις αμετάβλητες πολιτικές και ο 
ορισμός πρέπει να δημοσιοποιείται μαζί με τις συναφείς παραδοχές, μεθοδολογίες και σχετικές παραμέτρους” 
(αιτιολογική σκέψη (21) προοιμίου). 
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Περαιτέρω, το Άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ προβλέπει ότι “Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
δημοσιονομικός σχεδιασμός να βασίζεται σε ρεαλιστικές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις, 
χρησιμοποιώντας τις πλέον επίκαιρες πληροφορίες […]”. 

 Το δε Άρθρο 9(1) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ αναδεικνύει την έννοια του πολυετούς δημοσιονομικού 
σχεδιασμού και την υποχρέωση για διαμόρφωση ενός αξιόπιστου, αποτελεσματικού μεσοπρόθεσμου 
δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο προβλέπει την υιοθέτηση δημοσιονομικού σχεδιασμού με χρονικό ορίζοντα 
τουλάχιστον τριών ετών. 

 Επίσης, κατά το Άρθρο 9(2)(β) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια 
περιλαμβάνουν διαδικασίες προκειμένου να καθορίζονται “προβλέψεις για κάθε σημαντικό στοιχείο δαπανών 
και εσόδων της γενικής κυβέρνησης […]”. 

Τέλος, το Άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ προνοεί ότι “Ο ετήσιος περί προϋπολογισμού νόμος 
συνάδει με τις διατάξεις που απορρέουν από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο.  Ειδικότερα, οι 
προβλέψεις εσόδων και δαπανών και οι προτεραιότητες που καθορίζονται στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό 
πλαίσιο, όπως διευκρινίζεται στο άνω Άρθρο 9(2), αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του ετήσιου 
προϋπολογισμού.  Για κάθε απόκλιση από τις εν λόγω διατάξεις δίνονται οι δέουσες εξηγήσεις.”. 

 Όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες αναφορές στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

(α) είναι σαφής η έμφαση που δίδεται στην υποχρέωση των κρατών μελών για ρεαλιστικό δημοσιονομικό 
σχεδιασμό στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων 

(β) διαφαίνεται επίσης από τα προαναφερθέντα Άρθρα της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ ότι τα έσοδα του κράτους 
και οι προβλέψεις σχετικά με αυτά αποτελούν βασική παράμετρο της διαδικασίας που απαιτείται από το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσιονομικό σχεδιασμό, ο οποίος υπόκειται σε καθορισμένες 
διαδικασίες ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(γ) αναδεικνύεται επίσης η έννοια του πολυετούς δημοσιονομικού σχεδιασμού, ο οποίος απορρέει από το 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο. 

 Η συνδυασμένη προσέγγιση των πιο πάνω δεδομένων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα έσοδα αποτελούν 
βασική μεταβλητή στη διαδικασία αυτή, η οποία δεν μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς και απρόβλεπτα με 
αποτέλεσμα να επηρεάσει τις πιο πάνω υποχρεώσεις της Δημοκρατίας για ετήσιο αλλά και μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό σχεδιασμό.  Ως εκ τούτου, η δυνατότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων για μείωση των 
προϋπολογιζόμενων εσόδων ανά πάσα στιγμή, μέσω της θέσπισης νόμου βάσει κοινοβουλευτικής πρότασης 
νόμου, όπως ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, οδηγεί σε εκτροχιασμό/απόκλιση από τον δημοσιονομικό 
σχεδιασμό, ο οποίος έχει αντίκτυπο τόσο στη δημοσιονομική θέση της Δημοκρατίας όσο και στην υλοποίηση 
των σχετικών της υποχρεώσεων, όπως προσδιορίζονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Ο Νόμος 20(Ι)/2014 προβλέπει, στο άρθρο 5 αυτού, ότι “Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι η διαμόρφωση, η 
εκτέλεση και η παρουσίαση της δημοσιονομικής πολιτικής, περιλαμβανομένου και του Προϋπολογισμού, της 
πολιτικής των μισθών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις νομοθεσίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, όπου εφαρμόζεται ή/και άλλων διεθνών συμφωνιών.”. 

 Περαιτέρω, κατά το άρθρο 10(α) του Νόμου 20(Ι)/2014 το Υπουργικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη 
δημοσιονομική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου και του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, 
σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο.  Εκ τούτου συνάγεται ότι η αρμοδιότητα για τη 
διαμόρφωση και υλοποίηση των θεμάτων δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία βασίζεται, μεταξύ άλλων, και 
στον έλεγχο των εσόδων και δαπανών (κατά το άρθρο 4(1)(β) του Νόμου 20(Ι)/2014), ανήκει αποκλειστικά 
στην εκτελεστική εξουσία, η οποία έχει την αρμοδιότητα και ικανότητα να συνυπολογίσει όλα τα δημοσιονομικά 
δεδομένα/υποχρεώσεις και τα μακροοικονομικά μεγέθη, ώστε η καθορισθείσα και εφαρμοσθείσα πολιτική να 
συνάδει με τις πρόνοιες του Μέρους IV του Νόμου 20(Ι)/2014 που αφορά τους Δημοσιονομικούς Κανόνες και 
Πολιτική. 

 Οι αρμοδιότητες που αποδίδονται στον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει του Άρθρου 167 του 
Συντάγματος και του άρθρου 11 του Νόμου 20(Ι)/2014 δεικνύουν τις πολλές παραμέτρους που πρέπει να 
συνυπολογιστούν από την εκτελεστική εξουσία τόσο για τη διαμόρφωση βιώσιμης δημοσιονομικής πολιτικής 
όσο και για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών κινδύνων.  Τα έσοδα που περιλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμό έκαστου έτους αποτελούν μια βασική συνιστώσα στη διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο 
20(Ι)/2014, η οποία δεν πρέπει να μεταβάλλεται κατά το δοκούν μέσω της θέσπισης νόμων βάσει 
κοινοβουλευτικών προτάσεων νόμου, για τους οποίους νόμους δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία πρόβλεψη 
από την εκτελεστική εξουσία, χωρίς να συνυπολογίζονται οι οικονομικές και άλλες επιπτώσεις. 

 Τόσο η διαδικασία αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αποτυπώνεται πιο πάνω, όσο και 
οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίζονται για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου απαιτήσεων 
αναφορικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διαμορφώνουν τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών 
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μελών, αποτυπώνουν την πρόθεση για διασφάλιση, στο βαθμό του δυνατού, της σταθερότητας στη ζώνη του 
ευρώ, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο από αστάθμητους παράγοντες οικονομικό περιβάλλον.  Ως αστάθμητος 
παράγοντας στην προσπάθεια για δημοσιονομικό σχεδιασμό, θεωρείται και η διά του υπό Αναπομπή Νόμου 
μείωση των κρατικών εσόδων.  Οι συνταγματικές και άλλες νομοθετικές πρόνοιες διαμορφώθηκαν ώστε να 
διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της Δημοκρατίας.  Η μείωση των εσόδων μειώνει τη δυνατότητα της 
Δημοκρατίας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε στενότερη 
εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λήψη δημοσιονομικών μέτρων τα οποία θα έχουν αντίκτυπο στη 
δημοσιονομική πολιτική της Δημοκρατίας, επηρεάζοντας την εύρυθμη λειτουργία της. 

 Η πιο πάνω ανάλυση καταδεικνύει ότι ο υπό Αναπομπή Νόμος, με την επέμβαση που επιφέρει στα 
έσοδα της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, επί της ουσίας καταστρατηγεί ή/και αναιρεί 
οποιαδήποτε διαδικασία ακολουθείται από την εκτελεστική εξουσία για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του 
Νόμου 20(Ι)/2014 και την ετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού στη βάση συγκεκριμένων προβλέψεων 
αναφορικά με τα έσοδα και τα έξοδα.  Ως εκ τούτου, ο υπό Αναπομπή Νόμος επηρεάζει τις οικονομικές 
δυνατότητες της Δημοκρατίας, αφού η οποιαδήποτε ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας του κρατικού 
προϋπολογισμού επηρεάζει τις υποχρεώσεις της εκτελεστικής εξουσίας, όπως απορρέουν από τον Νόμο 
20(Ι)/2014 καθώς και τις διεθνώς ειλημμένες υποχρεώσεις της.  Τέτοια επέμβαση θίγει αρμοδιότητες τις οποίες 
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Νόμος 20(Ι)/2014 εναπόθεσε στη Δημοκρατία μέσω αρμόδιας αρχής 
που είναι σε θέση να προβεί στην στάθμιση όλων των παραγόντων που έχουν αναλυθεί πιο πάνω.  Αυτή η 
αρμόδια αρχή δεν μπορεί να είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού δεν μπορεί να ασκήσει εκτελεστικής 
μορφής αρμοδιότητες όπως απαιτεί ο Νόμος 20(Ι)/2014. 

 Ως εκ τούτου, ο υπό Αναπομπή Νόμος καταστρατηγεί, την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών η οποία 
είναι όχι μόνο διάχυτη στο συνταγματικό στερέωμα της Δημοκρατίας, αλλά έχει πλειστάκις αναγνωρισθεί και 
επιβεβαιωθεί ως η αναγκαία υποστύλωση της πολιτειακής λειτουργίας. 

 Η Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών απαγορεύει και αποκλείει την άσκηση ή την ανάληψη εξουσίας 
εκτός της σφαίρας της αντίστοιχης αρμοδιότητας εκάστης εκ των τριών πολιτειακών εξουσιών.  Το πεδίο 
λειτουργίας των τριών πολιτειακών εξουσιών διαχωρίζεται αυστηρά και αποκλείεται η ανάληψη ή άσκηση 
οποιασδήποτε αρμοδιότητας από οποιαδήποτε από τις τρεις εξουσίες που δεν αποδίδεται σε αυτήν από το 
Σύνταγμα ή δεν εμπίπτει στο πεδίο της λειτουργίας της λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών της.  Το κριτήριο 
για την ταξινόμηση των κρατικών λειτουργιών, όπου αυτές δεν κατανέμονται ρητά από το Σύνταγμα, είναι 
ουσιαστικό και συναρτάται με τα εγγενή χαρακτηριστικά και την εσώτερη φύση τους. 

 Ο υπό Αναπομπή Νόμος καταστρατηγεί την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών, την οποία ο Νομοθέτης 
οφείλει να σέβεται όταν νομοθετεί και συνεπώς να μην υπερβαίνει το πεδίο της αρμοδιότητάς του, όπως αυτό 
χορηγείται από το Άρθρο 61 του Συντάγματος.  Η διαμόρφωση δημοσιονομικής πολιτικής και η ευθύνη για την 
υλοποίησή της με βάση τις αυξημένες στην παρούσα φάση απαιτήσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό και 
το εθνικό δίκαιο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία έχει και συνολική εικόνα επί 
όλων των παραμέτρων που απαιτούνται για αυτή τη σύνθετη διαδικασία. 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσω της ψήφισης νόμων όπως ο υπό Αναπομπή Νόμος, οι οποίοι 
επηρεάζουν τον σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής, παρεισφρέει αντισυνταγματικά στις αρμοδιότητες 
της εκτελεστικής εξουσίας. 

 Παρέμβαση σε αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας οι οποίες εμπεριέχουν στοιχεία διοικητικής 
ενέργειας κρίθηκε αντισυνταγματική στην Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και Βουλής των Αντιπροσώπων (Αρ. 1), (2015) 3 ΑΑΔ 622 στην οποία γίνεται αναφορά στην 
πρόσφατη Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Βουλής των 
Αντιπροσώπων, Αναφορές 6/2021 και 7/2021 ημερομηνίας 20.7.2022: 

Στην Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Πρόεδρος της Δημοκρατίας v. Βουλής των 
Αντιπροσώπων (Αρ. 1), (2015) 3 ΑΑΔ 622, τονίζεται, με παραπομπή σε προηγούμενη επί του θέματος 
νομολογία ότι “... αν ένας Νόμος εμπεριέχει στοιχεία διοικητικής ενέργειας, τότε αυτός είναι 
αντισυνταγματικός, καθότι θεωρείται ότι η Νομοθετική Εξουσία επεμβαίνει στον τομέα αρμοδιότητας της 
Εκτελεστικής Εξουσίας. ”.  Σημειώνεται επίσης ότι: 

 “Η Βουλή των Αντιπροσώπων ασκεί νομοθετικό έργο, θεσπίζει νόμους γενικούς και απρόσωπους 
εισάγοντας ουσιαστικούς κανόνες δικαίου και οι ρυθμίσεις που επιβάλλει γίνονται κατά τρόπο γενικό και 
αφηρημένο.  Η Βουλή δεν ρυθμίζει συγκεκριμένες και ατομικές περιπτώσεις και δεν ασκεί εκτελεστική 
εξουσία ή οποιουδήποτε είδους ρυθμιστική, διοικητική λειτουργία.  Η Βουλή καθορίζει το γενικό 
νομοθετικό πλαίσιο και, μέσα σ' αυτό, η Εκτελεστική Εξουσία προβαίνει σε διοικητικές ρυθμίσεις.” 

 Στις υπό Γνωμάτευση περιπτώσεις, η παροχή επιδομάτων αποτελεί κατ' εξοχήν ζήτημα το οποίο 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Εξουσίας κατά την άσκηση της διοικητικής της λειτουργίας 
και προϋποθέτει ρύθμιση των συγκεκριμένων περιπτώσεων μετά από διαβούλευση με όλους τους 
αρμόδιους φορείς, ειδική γνώση επί του θέματος και ενδελεχή μελέτη προς αξιολόγηση των οικονομικών 
συνεπειών που αυτό θα επιφέρει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, κατ' επέκταση, στον 
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Προϋπολογισμό του Κράτους. 

 Στη διοικητική λειτουργία, την ειδική γνώση και ενδελεχή μελέτη, παραπέμπει, άλλωστε, και το Άρθρο 
76 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, Ν. 59(Ι)/2010, σύμφωνα με τον οποίο, ο 
αρμόδιος υπουργός διορίζει αναλογιστή, ο οποίος προβαίνει, ανά τριετία ή ενωρίτερα, εάν κατά την 
κρίση του Υπουργού επιβάλλεται, στη διεξαγωγή αναλογιστικής ανασκόπησης της οικονομικής 
κατάστασης του Ταμείου.  Σχετική έκθεση, ως προς την επάρκεια ή μη των εισφορών που 
καταβάλλονται, υποβάλλει στον Υπουργό και, εφόσον καταδεικνύεται ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου, “... ο Υπουργός αφού προχωρήσει αμέσως σε διαβουλεύσεις 
με τους κοινωνικούς ετέρους, καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο εντός ενός έτους 
νομοσχέδιο για την περαιτέρω ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Ταμείου.”. 

Χωρίς επηρεασμό των ανωτέρω, η τροποποίηση, την οποία επιφέρει ο υπό Αναπομπή Νόμος στο Ν. 
95(Ι)/2000, παραβιάζει την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών και με ακόμη ένα εμφανή τρόπο.  Συγκεκριμένα, 
υφαρπάζει τη νομοθετικά κατοχυρωμένη αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου, που πηγάζει από το άρθρο 
25(4) του N. 95(Ι)/2000, να ρυθμίζει με Διατάγματα τις περιπτώσεις για τις οποίες επιβάλλεται ο μηδενικός 
συντελεστής το οποίο προβλέπει τα εξής: 

“(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας να τροποποιεί το Έκτο Παράρτημα προσθέτοντας ή αφαιρώντας από αυτό οποιαδήποτε 
περιγραφή ή τροποποιώντας οποιαδήποτε περιγραφή που εκάστοτε προσδιορίζεται σε αυτό.”. 

Η διά του υπό Αναπομπή Νόμου τροποποίηση του Έκτου Παραρτήματος του Ν. 95(Ι)/2000 δεν 
επιτρέπεται να παραγκωνίσει την βασική νομοθετική πρόνοια του άρθρου 25(4) η οποία προβλέπει ότι μόνο με 
Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου μπορούν να προβλεφθούν οι περιπτώσεις που μπορούν να υπαχθούν 
στον μηδενικό συντελεστή.  Αυτή η νομοθετικά λανθασμένη παρέμβαση από την Βουλή των Αντιπροσώπων 
συνιστά παραβίαση της Αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών. 

 Πέρα από τις βασικές αρχές και διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
σύνολό της, οι οποίες καταστρατηγούνται από τον υπό Αναπομπή Νόμο, προκύπτει και παραβίαση του δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  αναφορικά με τον καθορισμό της αξίας παράδοσης αγαθών όπως προβλέπεται στο 
δίκαιο της Ε.Ε.  Συγκεκριμένα το άρθρο 73 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ προβλέπει ότι “η βάση επιβολής του 
φόρου περιλαμβάνει οτιδήποτε αποτελεί την αντιπαροχή, την οποία έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις 
αυτές ο προμηθευτής ή ο παρέχων τις υπηρεσίες από τον αποκτώντα, τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, 
περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων που συνδέονται άμεσα με την τιμή των πράξεων αυτών.”. 

Ως εκ τούτου η επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στο μέρος της παροχής υπηρεσίας που αφορά την 
αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων που είναι ενσωματωμένη στους τελικούς λογαριασμούς ηλεκτρικής 
ενέργειας της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (AHK) και στην οποία περιλαμβάνονται το κόστος αγοράς 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το κόστος αγοράς καυσίμων και το κόστος της διατήρησης 
στρατηγικών αποθεμάτων, αντίκειται στο άρθρο 73 Οδηγίας 2006/112/ΕΚ αφού η βάση επιβολής του φόρου 
περιλαμβάνει οτιδήποτε αποτελεί αντιπαροχή και άρα και το μέρος της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που 
αφορά την αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων. 

 Η προαναφερόμενη διαπίστωση παραβίασης του δικαίου της Ε.Ε. καταγράφεται και σε πρόσφατη 
επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Υπουργείο Οικονομικών 
ημερομηνίας 27.7.2022 στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

  “The VAT amending laws adopted last week by your national Parliament leads the Commission to 
express its concerns regarding their compatibility with the EU VAT legislation.  They relate to the 
following: 

1) The first amendment adopted introduces a zero VAT rate to the part of the final electricity bills 
related to the cost of purchasing greenhouse gas emission allowances, the cost of purchasing 
fuel and the cost of maintaining strategic reserves.  This is problematic for two reasons: 

 a. It is legally not possible to move to a zero rate on the supply of electricity. 

b. The amendment envisages the application of two different rates to one supply of a good 
(namely the supply of electricity).  This is not allowed under the VAT Directive, where it is 
only possible to apply a single VAT rate to the supply of a good. 

2) The second amendment excludes excise duties from the chargeable amount for VAT for the 
supply of mineral oils.  This appears to be a violation of Articles 78(a) and 86(a) of the VAT 
Directive, which prescribe that the taxable amount shall include taxes, duties, levies and charges, 
excluding the VAT itself as such taxes, duties, levies and charges make up part of the price paid 
for the goods or services supplied, it is not possible to refrain from imposing VAT on those parts 
of the price. 
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  Thus, it would be important to rectify the situation, in line with the EU acquis.”. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναπόφευκτα η 
Κυπριακή Δημοκρατία θα οδηγηθεί σε διαδικασία παράβασης του δικαίου της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή με πιθανό συνεπακόλουθο περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των δημοσίων οικονομικών λόγω 
επιβολής προστίμου από το Δικαστήριο της ΕΕ σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση και καταδικαστεί 
η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της παράβασης αυτής. 

 Επιπρόσθετα και για σκοπούς ολιστικής παρουσίασης του δεσμευτικού πλαισίου που απορρέει από το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνεται ότι η Δημοκρατία τέθηκε αυτόματα κάτω από τη λεγόμενη 
μεταπρογραμματική εποπτεία (“Post Programme Surveillance”), μέχρι να αποπληρωθεί τουλάχιστον το 75% 
του δανείου που έλαβε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.  Η εποπτεία διεξάγεται σε εξαμηνιαία 
βάση και αξιολογεί τη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική πολιτική της χώρας, τυχόν ανάκληση μέτρων που 
έχουν εισαχθεί στα πλαίσια του Προγράμματος και τη δυνατότητα για αποπληρωμή της χρηματοδότησης.  
Προδήλως, τυχόν δραστική μείωση των εσόδων της Δημοκρατίας, όπως αυτή που θα επέλθει με την εφαρμογή 
του υπό Αναπομπή Νόμου, ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσκολία ή και αδυναμία αποπληρωμής της 
χρηματοδότησης. 

Ο υπό Αναπομπή Νόμος επιφέρει μεγάλο αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά και η εφαρμογή του θα 
εκτροχιάσει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και στόχους της Δημοκρατίας.  Συγκεκριμένα, η εκτίμηση απώλειας 
εισπράξεων ΦΠΑ από τα τιμολόγια της ΑΗΚ από την επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ επί της 
Αναπροσαρμογής της Τιμής των Καυσίμων, υπολογίζεται ως ακολούθως: 

• Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2022 επιβάλλεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 9% στους 
οικιακούς καταναλωτές και μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% στα ευάλωτα νοικοκυριά. 

• Για τους υπόλοιπους καταναλωτές (εμπορικής χρήσης, βιομηχανικής χρήσης, γεωργικής χρήσης και 
οδικού φωτισμού), επιβάλλεται κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 19%. 

• Η εκτίμηση της απώλειας εισπράξεων ΦΠΑ από τα τιμολόγια της ΑΗΚ από την επιβολή μηδενικού 
συντελεστή ΦΠΑ επί της αναπροσαρμογής της τιμής των καυσίμων (σεντ/Kwh) υπολογίστηκε βάσει της 
τιμής αναπροσαρμογής καυσίμων των μηνών Ιουλίου-Ιουνίου 2022 για τους διμηνιαίους καταναλωτές 
έχοντας ως βάση τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο 2022 όπου ο μέσος όρος της αναπροσαρμογής καυσίμων 
(υψηλής τάσης:  18,1915, μέσης τάσης:  18,3506, χαμηλής τάσης:  18,5128) ήταν τα 18.35 σεντ/Kwh.  Ο 
μέσος όρος υπολογίστηκε στην βάση των τελευταίων δημοσιευμένων στοιχείων της ΑΗΚ, που 
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ και επισυνάπτονται ως Συνημμένο 1.  Ακολούθως ο 
μέσος όρος των 18.35 σεντ/Kwh πολλαπλασιάστηκε επί της εκτίμησης μηνιαίας κατανάλωσης για κάθε 
κατηγορία πελατών της ΑΗΚ.  Οι εκτιμήσεις γίνονται βάσει παραδοχών.  Για σκοπούς εκτίμησης των 
μηνιαίων πωλήσεων της ΑΗΚ για το έτος 2022, γίνονται παραδοχές βάσει στοιχείων πωλήσεων της 
ΑΗΚ κατά το έτος 2019, όπου δεν υπήρχαν περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.  
Επισυνάπτονται ως Συνημμένο 2 στατιστικά στοιχεία Πωλήσεων της ΑΗΚ για την περίοδο Ιανουάριος 
2019-Φεβρουάριος 2022.  Για την εκτίμηση της μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρισμού για το 2022, γίνεται 
ισόποση κατανομή των πωλήσεων της ΑΗΚ για το 2022 σε δώδεκα μήνες.  Ακολούθως, υπολογίστηκε 
για κάθε κατηγορία καταναλωτών/πελατών το ποσό απώλειας του ΦΠΑ λόγω του μηδενικού συντελεστή 
από τον Ιούλιο 2022 (μήνας ψήφισης του υπό Αναπομπή Νόμου) μέχρι τον Δεκέμβριο 2022 
(ημερομηνία λήξης ισχύος του υπό Αναπομπή Νόμου). 

• Η εκτίμηση απώλειας εισπράξεων ΦΠΑ από τα τιμολόγια της ΑΗΚ από την επιβολή μηδενικού 
συντελεστή ΦΠΑ επί της Ρήτρας Αναπροσαρμογής της τιμής των Καυσίμων, έχει ως ακολούθως: 

  Περίοδος Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2022:  €75 εκ. 

 Τα δημόσια οικονομικά επιβαρύνονται δυσανάλογα με τη θέσπιση τέτοιων μη στοχευμένων μέτρων, τα 
οποία δεν προσαρμόζονται στην οικονομική δυνατότητα των καταναλωτών αλλά ούτε επιτυγχάνουν το στόχο 
για τον οποίο θεσπίζονται που είναι η ελάφρυνση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από την αύξηση του 
κόστους των καυσίμων για τους πιο κάτω λόγους: 

1. Οι φορολογικές εκπτώσεις ισοδυναμούν με δημοσιονομική επέκταση και είναι εξ oρισμού 
πληθωριστικές, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές με περαιτέρω αυξήσεις. 

2. Πολύ συχνά οι μειώσεις του ΦΠΑ δεν αντανακλώνται στις τιμές και δεν εξυπηρετούν τις ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού.  Αντίθετα, ενδεχομένως να χρησιμοποιείται η απώλεια κρατικών εσόδων προς τη 
δημιουργία συνθηκών αισχροκέρδειας, χωρίς να υπάρχει κοινωνικό όφελος στις ευάλωτες ομάδες και 
στους χαμηλά αμειβόμενους. 

3. Αν ο σκοπός είναι η εξυπηρέτηση της ανακούφισης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, δηλαδή της 
άσκησης, κοινωνικής πολιτικής, αυτές οι προτάσεις νόμου θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.  Το 
μεγαλύτερο όφελος από περαιτέρω μείωση της φορολογίας θα μεταφερθεί στους μεγαλύτερους 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, εκμεταλλευόμενοι την απώλεια εσόδων από το κράτος.  Ειδικά οι 
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μεγάλοι καταναλωτές θα έπρεπε να υφίστανται πιέσεις για μείωση της κατανάλωσης σε ηλεκτρισμό, 
ούτως ώστε να υπάρχουν πιέσεις για μείωση του πληθωρισμού και των ανισοτήτων που αυτός 
δημιουργεί μέσω της υψηλής τους κατανάλωσης, αντί να γίνονται ο μεγαλύτερος επωφελούμενος της 
πολιτικής μείωσης φόρων.  Κατ’ επέκταση οι εν λόγω προτάσεις για περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ στην 
ηλεκτρική ενέργεια θα έχουν έντονο αντικοινωνικό χαρακτήρα εις βάρος των χαμηλών εισοδηματικών 
στρωμάτων.  Αυτή είναι και μια θέση που επισημαίνουν σχεδόν στην ολότητα τους και όλοι οι 
οικονομολόγοι καθώς και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. 

4. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, οι φόροι, τα τέλη και το κόστος δικτύου του ηλεκτρισμού ανέρχεται 
στο 49% της τελικής τιμής, σε σύγκριση με 63,1% στην υπόλοιπη ευρωζώνη σύμφωνα με τη Eurostat.  
Παραταύτα, η Κυβέρνηση προχώρησε σε μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 9%, και για 
τους ευάλωτους στο 5% ενώ προχώρησε και σε μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 9 
σεντ περίπου το λίτρο, στον κατώτατο δηλαδή επιτρεπτό συντελεστή από την Ε.Ε.  Περαιτέρω, 
οριζόντιες μειώσεις απλά θα έχουν περισσότερες πληθωριστικές συνέπειες και θα εντείνουν τις 
ανισότητες. 

5. Η υψηλή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας δεν οφείλεται (με βάση και τα πιο πάνω) στην φορολογία που είναι 
από τις χαμηλότερες στην Κύπρο από ότι στα υπόλοιπα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
στην εξάρτηση από το μαζούτ.  Είναι για αυτό τον λόγο που η Κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια έχει 
προϋπολογίσει σημαντικά κονδύλια για αύξηση των ΑΠΕ, αλλά και πρόσφατα μέσω των 14 προτάσεων 
για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας έχει αυξήσει σημαντικά τις επιδοτήσεις στην 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.  Αυτό αποτελεί μια πιο συγκροτημένη πολιτική που στοχεύει 
αντιμετώπιση της ρίζας του προβλήματος.  Στην απεξάρτηση δηλαδή, των καταναλωτών αλλά και των 
επιχειρήσεων από τα ορυκτά καύσιμα, αντί να εξανεμίζει τα δημοσιονομικά αποθέματα σε 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και χωρίς ιδιαίτερο όφελος για τους πολίτες και επιχειρήσεις. 

6. Περαιτέρω φορολογικές μειώσεις αποτελούν αντικίνητρο για την αποφυγή σπατάλης στον ηλεκτρισμό, 
κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της ΕΕ αλλά και της Κύπρου για την πράσινη μετάβαση. 

Καταληκτικά, οι προεκτάσεις του υπό Αναπομπή Νόμου θα έχει ως αντίκτυπο-  

• την μείωση των κρατικών εσόδων σε μια δύσκολη περίοδο που τα κρατικά έσοδα είναι μειωμένα 
λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού,  

• την περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού,  

• τη δημιουργία περαιτέρω ανάγκης για στήριξη των ευάλωτων στο άμεσο μέλλον λόγω του 
αυξημένου πληθωρισμού που δημιουργούν τα ίδια τα μέτρα που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, καθιστώντας αυτές τις παράλληλες πολιτικές δημοσιονομικά επικίνδυνες χωρίς 
τον κατάλληλο αντίκτυπο στην κοινωνία. 

Οι οριζόντιες, χωρίς στόχευση και χωρίς την όποια μελέτη αντικτύπου προτάσεις, δυσχεραίνουν τις 
προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για στοχευμένες και κοινωνικά ευαίσθητες και αποτελεσματικές 
πολιτικές, από τις οποίες θα επωφεληθούν περισσότερο αυτοί που έχουν ανάγκη.  Η Κυβέρνηση έχει ήδη 
υιοθετήσει δύο πακέτα μέτρων άμβλυνσης των επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον 
πληθωρισμό, με 14 μέτρα συνολικού ύψους 350 εκ. Ευρώ.  Οι τελευταίες πολιτικές αφορούν στήριξη των 
συνταξιούχων, νοικοκυριών με εξαρτώμενα άτομα και παιδιά, άτομα με αναπηρία, λήπτες ΕΕΕ, στήριξη της 
γεωργίας και κτηνοτροφίας, και επιδότηση διδάκτρων σε παιδιά. 

Για τους πιο πάνω λόγους, ο υπό Αναπομπή Νόμος επηρεάζει την μακροοικονομική σταθερότητα χωρίς 
να μπορεί να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.  Ο καθορισμός των εσόδων αποτελεί βασικό μέρος της 
διαδικασίας του δημοσιονομικού σχεδιασμού, ο οποίος, σύμφωνα με το Άρθρο 167 του Συντάγματος 
καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών.  Όπως προκύπτει και από την ερμηνεία της λέξης σύμφωνα με το 
“Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας” του Γ. Μπαμπινιώτη, “προϋπολογισμός” είναι “ο εκ των προτέρων 
υπολογισμός των εσόδων και των εξόδων για ορισμένη χρονική περίοδο”.  Ως εκ τούτου, τα έσοδα πρέπει να 
θεωρούνται παράμετρος της δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία καλείται να πληροί τις γενικές μεν, δεσμευτικές 
δε, υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αντιστοίχως, ο καθορισμός του 
συντελεστή ΦΠΑ, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία αποφασίζει, ως αποτέλεσμα 
δέουσας και εμπεριστατωμένης μελέτης, συνυπολογίζοντας πάντοτε και το δημοσιονομικό αντίκτυπο και το 
κοινοτικό κεκτημένο. 

 Σημειώνεται ότι του καταρτισμού του προϋπολογισμού προηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 48 του N. 
20(I)/2014, ο καθορισμός από τον Υπουργό Οικονομικών και κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ανώτατων οροφών δαπανών στα πλαίσια του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής.  Οι οροφές 
αυτές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη σημαντικοί οικονομικοί παράμετροι, συμπεριλαμβανομένων των 
αναμενόμενων εσόδων.  Της κατάθεσης του προϋπολογισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων ακολουθεί η 
υποβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Σχεδίου Δημοσιονομικού Προγράμματος. 
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 Τα προϋπολογιζόμενα στον περί προϋπολογισμού νόμο έσοδα δεν ψηφίζονται από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.  Συνακόλουθα, η όποια ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας του προϋπολογισμού, του 
οποίου τα έσοδα δεν ψηφίζονται, επηρεάζει το αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης και τις 
ήδη ειλημμένες διεθνείς υποχρεώσεις της και δεσμεύσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές 
παρατίθενται ανωτέρω.  Επί της ουσίας, ο υπό Αναπομπή Νόμος παρεμβαίνει και τροποποιεί τη 
δημοσιονομική πολιτική, η οποία υπόκειται στις δεσμεύσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίκειται 
στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος, ήτοι των Άρθρων 61, 167 και 169. 

 Ως εκ τούτου, ο υπό Αναπομπή Νόμος καταστρατηγεί την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών, την οποία 
ο Νομοθέτης οφείλει να σέβεται όταν νομοθετεί και συνεπώς να μην υπερβαίνει το πεδίο της αρμοδιότητάς του, 
όπως αυτό χορηγείται από το Άρθρο 61 του Συντάγματος.  Η διαμόρφωση δημοσιονομικής πολιτικής και η 
ευθύνη για την υλοποίησή της με βάση τις αυξημένες στην παρούσα φάση απαιτήσεις που απορρέουν από το 
ενωσιακό και το κυπριακό δίκαιο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία έχει και 
συνολική εικόνα επί όλων των παραμέτρων που απαιτούνται για αυτή τη σύνθετη διαδικασία. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσα από τον υπό Αναπομπή Νόμο ο οποίος επηρεάζει ουσιαστικά το 
σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής κατά τρόπο μη δυνάμενο να προβλεφθεί από την εκτελεστική 
εξουσία, παρεμβαίνει στην προσπάθεια της εκτελεστικής εξουσίας να εκπληρώσει τις δημοσιονομικές της 
υποχρεώσεις, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Συγκεκριμένα, ως προαναφέρθηκε, η 
εφαρμογή του υπό Αναπομπή Νόμου θα μειώσει τα κρατικά έσοδα κατά 75 εκατομμύρια ευρώ ή ως ποσοστό 
του ΑΕΠ κατά 0.4% ποσοστιαία μονάδα, επηρεάζοντας τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και τις δεσμεύσεις 
της Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εν κατακλείδι, το Σύνταγμα αποτελεί τον υπέρτατο Νόμο στη Δημοκρατία (με την επιφύλαξη του δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και, συνεπώς, όλοι οι νόμοι της Δημοκρατίας πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι και 
να ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις του.  

Το Άρθρο 179 του Συντάγματος ορίζει ότι: 

“1.  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 1Α, το Σύνταγμα είναι ο υπέρτατος νόμος της Δημοκρατίας. 

2.  Ουδείς νόμος ή απόφασις της Βουλής των Αντιπροσώπων ή εκατέρας Κοινοτικής Συνελεύσεως ως και 
ουδεμία πράξις ή απόφασις οιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου εν τη Δημοκρατία ασκούντος 
εκτελεστικήν εξουσίαν ή οιονδήποτε διοικητικόν λειτούργημα δύναται να είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπον 
αντίθετος ή ασύμφωνος προς οιανδήποτε των διατάξεων του Συντάγματος ή προς οποιαδήποτε 
υποχρέωση επιβάλλεται στη Δημοκρατία ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της ως κράτους μέλους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.”. 

 Έπεται ότι η παράβαση του προαναφερόμενου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
προαναφερόμενων Άρθρων του Συντάγματος, ως αναλύεται ανωτέρω, συνιστά ταυτόχρονα και αυτόδηλη 
παράβαση του Άρθρου 179 του Συντάγματος. 

 Με την παρούσα Αναπομπή αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση της Βουλής 
των Αντιπροσώπων διά της μείωσης των εσόδων του Κράτους, αποτελεί παρέμβαση στην αρμοδιότητα της 
εκτελεστικής εξουσίας να διαμορφώνει και να εκτελεί ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, η οποία παρέμβαση 
παραβιάζει το δίκαιο της Ε.Ε. και την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών ως έχει αναδειχθεί πιο πάνω. 

 Με βάση τα προαναφερόμενα, εισηγούμαι όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων μην εμμείνει στην 
απόφασή της, αποδεχόμενη την Αναπομπή.». 

 Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών κατά την εξέταση του αναπεμφθέντος νόμου από 
την επιτροπή ανέλυσε περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμη η αναπομπή του εν λόγω 
νόμου στη βάση της πιο πάνω επιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 Ειδικότερα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει στην εισαγωγή 
σχεδίων για την άμβλυνση των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις ανατιμήσεις και αυξήσεις στις διάφορες 
τιμές καυσίμων με επίκεντρο τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, μειώνοντας τους συντελεστές ΦΠΑ που 
επιβάλλονται για οικιακή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από 19% στο 9% και για ευάλωτα νοικοκυριά από 
το 19% στο 5%. 

 Περαιτέρω, το Υπουργείο Οικονομικών έχει προωθήσει μέτρο για την επιδότηση της πρόσθετης 
αύξησης που έχει εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου όσον αφορά τις τιμές χρέωσης της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι ευθυγραμμισμένα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική 
σταθερότητα.  Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αναπεμφθείς νόμος επηρεάζει δυσμενώς τη δημοσιονομική σταθερότητα 
και αντιβαίνει τόσο στο Σύνταγμα όσο και στο κοινοτικό κεκτημένο, επηρεάζοντας τα έσοδα του κράτους σε μια 
περίοδο κατά την οποία επικρατεί αβεβαιότητα. 
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 Επιπρόσθετα, οι διατάξεις του αναπεμφθέντος νόμου αποτελούν καθολικό μέτρο χωρίς στόχευση με 
αντίκτυπο την ανατροφοδότηση του πληθωρισμού και την πρόκληση περαιτέρω αυξήσεων, γεγονός το οποίο 
θα δυσχεράνει περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα ιδιαίτερα των ευάλωτων νοικοκυριών, ενώ τόνισε παράλληλα 
ότι οι κινήσεις αυτές δεν περνούν απαρατήρητες από τους οίκους αξιολόγησης και από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, με αποτέλεσμα να προκύψει ενδεχομένως επιβολή κυρώσεων για παράβαση του κοινοτικού 
κεκτημένου. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι λόγοι της αναπομπής 
αναλύονται λεπτομερώς στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, επαναλαμβάνοντας τα νομικά 
επιχειρήματα για παράβαση τόσο της αρχής διάκρισης των εξουσιών όσο και του κοινοτικού κεκτημένου. 

 Μέλη της επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τη θέση τόσο του γενικού διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών όσο και της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, δήλωσαν ότι δεν υιοθετούν 
τα νομικά επιχειρήματα τα οποία τίθενται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας για την αναπομπή του 
νόμου και ζήτησαν μεταξύ άλλων περαιτέρω ενημέρωση για τυχόν διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σε σχέση με την επιβολή μειωμένου ΦΠΑ στη βάση πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί και από άλλα κράτη 
μέλη. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί της αναπομπής του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα που αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας 
έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και πάμε αν υπάρχουν αγορητές επί θέματος αρχής. 

 Ουδείς, ουδεμία.  Είσαστε σίγουροι.  Πολύ ωραία! 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της αποδοχής της αναπομπής; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι επτά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Άρα, με είκοσι επτά ψήφους κατά, δώδεκα υπέρ και καμία αποχή, απορρίπτεται η αναπομπή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 Τώρα αισίως προχωρούμε στο επόμενο θέμα, στο τρίτο.  Είναι η αναπομπή του νόμου που 
τιτλοφορείται «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022». 

(Η σχετική έκθεση) 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον αναπεμφθέντα 
νόμο «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022» 

Παρόντες: 

 Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, πρόεδρος  Ηλίας Μυριάνθους  

 Χρύσης Παντελίδης    Αλέκος Τρυφωνίδης 

 Σάβια Ορφανίδου     Μη μέλη της επιτροπής: 

 Άριστος Δαμιανού     Κώστας Κώστα 
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 Αντρέας Καυκαλιάς   Σταύρος Παπαδούρης 

 Σωτήρης Ιωάννου  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 2 Αυγούστου 2022, τον πιο πάνω νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων στις 14 Ιουλίου 2022 και ο οποίος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με 
επιστολή του, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2022, κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου 
Οικονομικών, συνοδευόμενος από λειτουργούς του ίδιου υπουργείου, και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας 
της Δημοκρατίας. 

 Όπως είναι γνωστό, ο αναπεμφθείς νόμος κατατέθηκε στη Βουλή στις 14 Ιουλίου 2022 υπό τη μορφή 
πρότασης νόμου από τους βουλευτές κ. Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστο Χριστοφίδη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Σωτήρη Ιωάννου εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού 
Μετώπου, Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Αλέκο Τρυφωνίδη εκ μέρους 
της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων και Σταύρο Παπαδούρη εκ μέρους του 
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, κηρύχθηκε επείγουσα και ψηφίστηκε σε νόμο αυθημερόν από την 
ολομέλεια του σώματος.  Με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 
Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να επαναθεσπιστεί η στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης 
ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022, λόγω των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων που έχουν επιφέρει τόσο η πανδημία COVID-19 όσο και ο πόλεμος στην 
Ουκρανία. 

 Ειδικότερα, με βάση τον αναπεμφθέντα νόμο, η αναστολή αφορά: 

1. κύρια κατοικία του χρεώστη η εκτιμώμενη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350.000, 

2. επαγγελματική στέγη του χρεώστη με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις €750.000, 

3. αγροτεμάχιο του χρεώστη η εκτιμώμενη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις €100.000. 

 Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία λόγω της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 
στην οποία έχουν περιέλθει οι δανειολήπτες από τις συνεχιζόμενες και εντεινόμενες επιπτώσεις της πανδημίας 
COVID-19, αλλά και της αυξανόμενης ακρίβιας σε βασικά υλικά αγαθά ως απότοκου του συνεχιζόμενου 
πολέμου στην Ουκρανία, γεγονότα τα οποία έχουν προκαλέσει δυσβάσταχτες συνθήκες, με αποτέλεσμα οι 
δανειολήπτες να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. 

 Οι λόγοι της αναπομπής του υπό αναφορά νόμου, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας προς την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2022, 
παρατίθενται αυτούσιοι πιο κάτω: 

 «Ο υπό αναπομπή Νόμος, στοχεύει στην τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων Νόμου (Ν.9/1965), ώστε η εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIA του βασικού νόμου, να 
αναστέλλεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022, για τις ακόλουθες κατηγορίες: 

(α)  Κύρια κατοικία του οφειλέτη, η εκτιμώμενη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350.000, 

(β)  Επαγγελματική στέγη επιχείρησης με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις €750.000,  

(γ)  Αγροτεμάχιο του οφειλέτη, το οποίο βρίσκεται σε γεωργική ή άλλη κτηνοτροφική ζώνη ή σε οποιαδήποτε 
άλλη ζώνη στο οποίο ασκείται γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα, η εκτιμώμενη αξία του οποίου δεν 
υπερβαίνει τις €100.000. 

 Η οποιαδήποτε ρύθμιση που αφορά σε οριζόντια αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ακινήτων, δεν με 
βρίσκει σύμφωνο, εφόσον το μέτρο αυτό της αναστολής, έπαψε πλέον να χαρακτηρίζεται από προσωρινότητα 
και επαναλαμβάνω την ανησυχία μου, ότι η γενικότερη τάση του Κοινοβουλίου για ψήφιση συνεχών αναστολών 
δύναται να ερμηνευθεί ως μόνιμη παρά προσωρινή τόσο από τους δανειολήπτες όσο και από εποπτικής 
πλευράς. 

Περαιτέρω, συνεχίζει να ελλοχεύει ο κίνδυνος αρνητικής αξιολόγησης του πλαισίου των εκποιήσεων από 
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους οίκους αξιολόγησης ως αναποτελεσματικό και χρονοβόρο, με αρνητικό 
αντίκτυπο στις αξίες των εξασφαλίσεων, οδηγώντας σε αύξηση των προβλέψεων και κατ’ επέκταση των 
κεφαλαιακών αναγκών των πιστωτικών ιδρυμάτων.  Οποιαδήποτε αναστολή των εκποιήσεων, προστατεύει ως 
επί το πλείστον, τους στρατηγικούς κακοπληρωτές εις βάρος των καταθετών και των συνεπών δανειοληπτών, 
δημιουργεί αντικίνητρα στην προσέλκυση δυνητικών επενδυτών και εγείρει τον κίνδυνο υποβαθμίσεων τόσο 
των τραπεζών όσο και του κράτους κάτι το οποίο αναμφίβολα θα οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων που 
τελικά θα επηρεάσει αρνητικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 

 Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία πρώτου τριμήνου 2022, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων 
Χορηγήσεων (στο εξής “ΜΕΧ”), στο τραπεζικό σύστημα ανέρχεται περίπου στο 11% (περίπου €3 δις) έχοντας 



 

2823 

σημειώσει σημαντική πρόοδο η οποία οφείλεται μεταξύ άλλων στην μεταφορά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 
περίπου €19 δις (συμβατικό υπόλοιπο) εκτός του τραπεζικού τομέα μέσω της πώλησης τους σε Εταιρείες 
Εξαγοράς Πιστώσεων καθώς και στην ύπαρξη αποτελεσματικού πλαισίου εξωδικαστικών πλειστηριασμών.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 31 Μαρτίου 2022, το 36% των ΜΕΧ παρουσίαζε καθυστερήσεις πέραν των 5 ετών, 
ενώ ποσοστό 70% παρουσίαζε καθυστερήσεις πέραν των δύο ετών, δηλαδή η αδυναμία αποπληρωμής δεν 
σχετίζεται με την πανδημία COVID-19 ή με τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Η εκποίηση δεν αποτελεί μεν αυτοσκοπό αλλά εργαλείο για να ωθήσει τους δανειολήπτες σε 
αναδιαρθρώσεις, γεγονός που αποδεικνύεται και από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, καθώς παρουσιάζεται 
αύξηση στις αναδιαρθρώσεις.  Η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής και αξιόπιστης διαδικασίας ρευστοποίησης των 
εξασφαλίσεων των πιστωτών είναι απαραίτητο εργαλείο σε μια υγιή οικονομία εφόσον λειτουργεί σαν κίνητρο 
για συμμόρφωση/συνεργασία, αποθαρρύνοντας το φαινόμενο των στρατηγικών κακοπληρωτών σε βάρος των 
συνετών. 

 Ως εκ των πιο πάνω, η αναστολή των εκποιήσεων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2022 έχει ως αποτέλεσμα 
την περαιτέρω αποδυνάμωση του εργαλείου των εκποιήσεων και δύναται να επιφέρει πρόσθετους κινδύνους 
για τους ενυπόθηκους δανειστές, σε μια ιδιαίτερα αβέβαιη περίοδο, καθώς: 

(i)  δεν θα υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα για να προχωρήσουν οι ενυπόθηκοι δανειστές σε συνεργασία 
με τους δανειολήπτες σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις κάτι που επηρεάζει αρνητικά και τις δυο πλευρές· 

(ii)  ενδέχεται να αυξηθεί ο ηθικός κίνδυνος και το ενδεχόμενο να επηρεαστεί αρνητικά η κουλτούρα 
αποπληρωμής των δανειοληπτών που εξυπηρετούν τα δάνειά τους και κατ' επέκταση ο κίνδυνος των 
αθετήσεων από όλες τις κατηγορίες δανείων· 

(iii)  δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα στο στρατηγικό σχεδίασμά των πιστωτικών ιδρυμάτων για 
εξορθολογισμό των ισολογισμών τους. 

 Τονίζεται ότι εάν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα, με ένα σωστά διαμορφωμένο, σταθερό και 
ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, για επίλυση των διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και ενυπόθηκων δανειστών 
ελλοχεύει ο κίνδυνος της κοινωνικοποίησης των ζημιών εις βάρος των υγιών μονάδων της οικονομίας και 
αυξάνει τους δυνητικούς κινδύνους στον χρηματοοικονομικό τομέα. 

 Τα πιο πάνω, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την κουλτούρα αποπληρωμής των δανειοληπτών.  
Κάτι τέτοιο σημαίνει αυξημένο ηθικό κίνδυνο ο οποίος δύναται να μεταφραστεί σε: 

(α)  αθετήσεις τόσο από την κατηγορία των εξυπηρετούμενων αλλά και από την κατηγορία των 
αναδιαρθρωμένων μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά τα 
διαθέσιμα κεφάλαια των τραπεζών, 

(β)  αφαίρεση κινήτρων σε δανειολήπτες, να συζητήσουν με τους ενυπόθηκους δανειστές, το ενδεχόμενο 
αναδιάρθρωσης των δανείων τους, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά, τόσο τους ιδίους όσο και 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα, γενικότερα. 

 Η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων και τους Διαχειριστές 
Πιστώσεων η οποία επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2022 αποτελεί δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στα πλαίσια του Άξονα 3.5 του Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) που αφορά τη 
Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα.  Περαιτέρω αναστολή της διαδικασίας των εκποιήσεων, δεν αφήνει περιθώρια 
στο πιο πάνω πλαίσιο, να λειτουργήσει και να επιφέρει αποτελέσματα, σε περίοδο κατά την οποία η επίτευξη 
του εν λόγω οροσήμου ή δέσμευσης τελεί υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Σε περίπτωση που 
το ορόσημο αυτό αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως μη επιτεύξιμο δεν μπορεί να 
παρασχεθεί οποιαδήποτε διαβεβαίωση για τις επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει ως προς την 
προσδοκούμενη εκταμίευση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για κάλυψη 
των δαπανών υλοποίησης των επενδύσεων που προβλέπονται στο Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. 

Με βάση το κείμενο του Παραρτήματος της Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όσον αφορά την έγκριση της αξιολόγησης του ΣΑΑ της Κύπρου, συγκεκριμένα την μεταρρύθμιση 
C3.5R2, αυτή έχει σαφείς στόχους τη βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 
(στο εξής “ΜΕΔ”), προκειμένου να συμβάλει στη μείωση των ΜΕΔ.  Οι συνεχιζόμενες ρυθμίσεις για αναστολή 
των εκποιήσεων θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι υπονομεύουν τους στόχους της μεταρρύθμισης και να 
ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του ΣΑΑ. 

 Επιπρόσθετα, οι συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο εκποιήσεων θα επηρεάσουν αρνητικά 
την ανάκτηση της κρατικής βοήθειας από τη διαχείριση των ΜΕΧ της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής 
Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ), που περιήλθαν στην κυριότητα της Δημοκρατίας, από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης 
Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων του κράτους, ενώ θα οδηγήσουν σε αύξηση 
των προβλέψεων και των ζημιών των δανείων της πρώην ΣΚΤ που έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα 
και εμπίπτουν στο Σχέδιο Εγγυήσεων (Asset Protection Scheme), με συνεπακόλουθη σημαντική αύξηση των 
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απαιτήσεων αποζημίωσης της Ελληνικής Τράπεζας, από την ΚΕΔΙΠΕΣ.  Η αύξηση των απαιτήσεων, μειώνει 
ανάλογα, την αποπληρωμή της κρατικής ενίσχυσης, από την ΚΕΔΙΠΕΣ, καθιστώντας πιθανή, στην περίπτωση 
σημαντικών αυξήσεων που υπερβαίνουν των εσόδων της ΚΕΔΙΠΕΣ, την ενεργοποίηση της εγγύησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Επισημαίνεται ακόμα ότι, τόσο για τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων όσο και για τα πιστωτικά 
ιδρύματα, που έχουν ήδη προβεί σε εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
τους, σε διαχειριστές πιστώσεων, η ψηφισθείσα αναστολή του πλαισίου των εκποιήσεων θα δημιουργήσει 
διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, λαμβανομένου υπόψη ότι οι επιμέρους Συμφωνίες Ανάθεσης 
και τα επιχειρηματικά μοντέλα περιλαμβάνουν στις λειτουργίες του διαχειριστή, το εργαλείο της εκποίησης, είτε 
ως μέσο είσπραξης μεγάλων οφειλών, είτε ως μοχλό πίεσης προς τους δανειολήπτες.  Μια τέτοια ρύθμιση, 
αφενός θα επηρεάσει το ενδιαφέρον νέων διαχειριστών, για αδειοδότηση, ενώ εγκυμονεί τον κίνδυνο, τόσο οι 
εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, όσο και τα ΑΠΙ/Εταιρείες 
Εξαγοράς Πιστώσεων, να ζητήσουν αποζημιώσεις από τη Δημοκρατία, για διαλανθάνοντα κέρδη ή λόγω της 
μείωσης των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων τους, αντίστοιχα, ένεκα των συνεχών αλλαγών του θεσμικού 
πλαισίου. 

 Επηρεάζεται αρνητικά και η δυνατότητα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, που αποτελεί 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, να ανακτήσει το δανεισμό που έχει παραχωρήσει αφού σχεδόν το 100% 
των ΜΕΧ του επηρεάζεται από την περίμετρο της αναφερόμενης τροποποίησης. 

 Εν κατακλείδι, η αποτελεσματική ανάκτηση χρέους αποτελεί πυλώνα χρηματοοικονομικής σταθερότητας 
και συστατικό χρηματοοικονομικής παιδείας και κουλτούρας. 

Οι προαναφερθείσες συνέπειες, ενδέχεται όπως επηρεάσουν και τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω του 
ότι ο άμεσος επηρεασμός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, επιφέρει δυσμενείς συνέπειες και στην 
οικονομική πολιτική του κράτους (Αναφορά 5/2021, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλή των 
Αντιπροσώπων, ημερ. 20.7.2022, Αναφορά αρ. 6/2021, Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Βουλή των 
Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 20.7.2022, Αναφορά αρ. 7/2021, Πρόεδρος της Δημοκρατίας και 
Βουλή των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 20.7.2022). 

Με βάση τα προαναφερθέντα, εισηγούμαι όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων μη εμμείνει στην 
απόφαση της, αποδεχόμενη την Αναπομπή.». 

 Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών κατά την εξέταση του αναπεμφθέντος νόμου από 
την επιτροπή ανέλυσε περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμη η αναπομπή του εν λόγω 
νόμου στη βάση της πιο πάνω επιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 Ειδικότερα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το Υπουργείο Οικονομικών αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ρύθμιση 
αφορά σε οριζόντια αναστολή της διαδικασίας των εκποιήσεων ακινήτων. 

 Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το μέτρο της αναστολής έπαυσε πλέον να χαρακτηρίζεται από 
προσωρινότητα και ερμηνεύεται περισσότερο ως μόνιμη παρά προσωρινή ρύθμιση τόσο από τους 
δανειολήπτες όσο και από εποπτικής πλευράς. 

 Περαιτέρω, με τις ρυθμίσεις αυτές προστατεύονται ως επί το πλείστον οι στρατηγικοί κακοπληρωτές εις 
βάρος των καταθετών και των συνεπών δανειοληπτών, δημιουργούνται αντικίνητρα στην προσέλκυση 
δυνητικών επενδυτών και επηρεάζεται αρνητικά η αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Πέραν των πιο πάνω, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο αναπεμφθείς νόμος καθιστά το πρόσφατο 
νομοθετικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ για την εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων μη εφαρμόσιμο, 
ενώ παράλληλα η αναστολή θα τύχει αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την οποία ενδέχεται να 
θεωρηθεί ότι επηρεάζεται δυσμενώς η αποτελεσματικότητα του εν λόγω πλαισίου, με αποτέλεσμα να 
επηρεαστεί και η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι λόγοι της αναπομπής 
αναλύονται λεπτομερώς στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 Μέλη της επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τα πιο πάνω, δήλωσαν ότι δεν υιοθετούν τα νομικά 
επιχειρήματα τα οποία τίθενται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας για την αναπομπή του νόμου, 
αμφισβητώντας τις θέσεις περί μονιμότητας του μέτρου, καθώς και τη διασύνδεσή του με την υλοποίηση του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 
ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί της αναπομπής του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε ομιλητές; 



 

2825 

 Ναι, κύριε Άριστε. 

(Μη ευκρινή σχόλια από βουλευτές) 

 Συγγνώμη, κύριε Άριστε. 

 Επειδή θέλετε να ξεκινήσουμε, ο συνάδελφος…  Θέλετε να ξεκινήσουμε από τους μικρούς ή τους 
μεγάλους; 

 Κύριοι συνάδελφοι, έχετε τον λόγο.  Από το ΕΛΑΜ ο συνάδελφος ο Ιωάννου. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ: 

 Θα καταψηφίσουμε την αναπομπή, κύριε Πρόεδρε. 

 Θυμίζω απλώς πως σε αυτή την πρόταση είναι μέσα στους εισηγητές και το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο και 
είχαμε πρωτοστατήσει, έτσι ώστε να έρθει κατεπειγόντως στην τελευταία ολομέλεια, και ήταν ακριβώς τόσο 
στοχευμένη αυτή η πρόταση, τόσο συγκεκριμένη, γιατί πριν από λίγους μήνες η ίδια ακριβώς, με τη διαφορά 
ενός χρόνου, κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο ως συνταγματική.  Και τώρα με την ίδια ακριβώς δικαιολογία 
και την καθυστέρηση έκδοσης απόφασης η οποία θα υπάρχει από το δικαστήριο θα παρέλθει το 
χρονοδιάγραμμα και πλέον ο νόμος θα είναι ανενεργός, άρα άνευ ουσίας.  Αυτό για εμάς είναι αστειότητες και 
το μόνο που κάνουν είναι να επιτείνουν την οργή των πολιτών.  Οι εξελίξεις δε μας επιτρέπουν σε καμία 
περίπτωση να είμαστε αισιόδοξοι ακόμα και για τα επόμενα χρόνια.  

 Και επειδή κάποιοι έχουν αρχίσει στο κοινοβούλιο μια πρόωρη προεκλογική περίοδο και μας λένε τι θα 
κάνει ο υποψήφιός τους, εάν εκλεγεί, και πώς με το μαγικό του ραβδί θα επιλύσει όλα τα προβλήματα που 
ταλανίζουν τον τόπο μας, καλό είναι να μας εξηγήσουν και σήμερα τις δικές τους τοποθετήσεις.  Γιατί οι δύο 
από τους τρεις κυβερνητικούς υποψηφίους -για να είμαστε ειλικρινείς, ο τρίτος κυβερνητικός υποψήφιος, ο κ. 
Μαυρογιάννης, εξέφρασε διαφορετική τοποθέτηση- δήλωσαν ξεκάθαρα ενάντια στην αναστολή των 
εκποιήσεων.  Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου είπε κατά λέξη:  
«Δεν παρέχει τη στοχευμένη προστασία και διευκόλυνση σε εκείνους τους δανειολήπτες που θα τη 
δικαιούνταν, ενώ ουσιαστικά εξυπηρετεί τους στρατηγικούς κακοπληρωτές».  Τι παρέχει στοχευμένη 
προστασία σήμερα σε αυτούς που τη δικαιούνται;  Ένα σχέδιο που δεν υπάρχει;  Ένα σχέδιο που δε θα 
καλύπτει όλους όσοι σήμερα θα είναι δικαιούχοι, γιατί θέτει συγκεκριμένους όρους; 

 Το δεύτερο.  Υπάρχει μία συγκεκριμένη εμμονή για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και ότι δήθεν 
προσπαθούμε να τους υπερασπιστούμε.  Εμείς το λέμε ξανά, να ορίσουμε στη νομοθεσία τι σημαίνει 
στρατηγικός κακοπληρωτής.  Αυτός του οποίου κουρεύτηκε η περιουσία του είναι στρατηγικός κακοπληρωτής;  
Αυτός που οι συνέπειες του κορωνοϊού τον άφησαν άνεργο ή του έκλεισαν την επιχείρηση είναι στρατηγικός 
κακοπληρωτής;  Ο μονογονιός, ο συνταξιούχος, ο ασθενής είναι στρατηγικός κακοπληρωτής;  Εάν αργήσει 
κάποιος να πληρώσει τη δόση του για ενενήντα ημέρες, αυτόματα είναι στρατηγικός κακοπληρωτής.  Τότε πώς 
πρέπει να ονομαστεί το κράτος που καθυστερεί όχι τρεις μήνες αλλά δέκα και έντεκα να δώσει ένα επίδομα σε 
έναν συμπατριώτη μας ο οποίος είναι δικαιούχος; 

 Ο έτερος υποψήφιος δηλώνει:  «Οι όποιες διαφοροποιήσεις στο νομικό πλαίσιο που διέπει και αφορά 
τραπεζικές εργασίες θα πρέπει να γίνονται πάντα με φειδώ και πάντοτε σε διαβούλευση και σε συνεννόηση με 
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.  Στην προκειμένη περίπτωση δε φαίνεται να υπήρξε η σωστή διαβούλευση 
και ο απαραίτητος συντονισμός, με αρνητικές επιπτώσεις για την εικόνα της χώρας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη 
συγκυρία».  Τάδε έφη ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.  Για πρόταση που υπέγραφαν και στήριξαν κόμματα που τον 
υποστηρίζουν!  Και τι μας λέγατε;  Πως εμβολιάσατε το προεκλογικό του πρόγραμμα.  Μα πώς;  Οι πράξεις και 
οι προεκλογικές δείχνουν το αντίθετο!  Τι εμβόλιο είναι αυτό το οποίο δώσατε στο πρόγραμμά του;  Όταν εσείς 
οι ίδιοι δεν μπορείτε να τον επηρεάσετε προεκλογικά, θα το πράξετε μετεκλογικά;  Με ποιο ακριβώς τρόπο;  Με 
το να ακολουθάτε τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας;  Και πιστεύει κανείς πως θα συμπεριφερθούν υπεύθυνα 
και με γνώμονα το καλό των πολιτών; 

 Όπως ανέφερα, κύριε Πρόεδρε, θα καταψηφίσουμε την αναπομπή.  Αυτό το οποίο πράξαμε με την 
πρότασή μας είναι να απλώσουμε ένα δίχτυ προστασίας τριών μηνών πάνω από τους πολίτες, μέχρι η Βουλή 
να εξετάσει τα νομοθετήματα που έχει ενώπιόν της.  Τρεις μήνες, ενενήντα ημέρες.  Είναι τόση η εμμονή των 
τραπεζών και των εταιρειών όμως, που ούτε αυτές τις ενενήντα ημέρες ανακούφισης δεν μπορούν να 
αποδεχτούν.  Και έχουν το θράσος να ξεσπιτώνουν πολίτες μέσα στον δεκαπενταύγουστο, γιατί έτσι επιτάσσει 
η οικονομική τους πολιτική και ιδεολογία.  Με την ανοχή βεβαίως της πολιτικής ηγεσίας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Άριστος ο Δαμιανού από το ΑΚΕΛ. 
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 Συγγνώμη, κύριε Τρυφωνίδη, δεν σε πρόσεξα.  Έχετε τον λόγο.  Θέλεις από τη θέση σου, δεν υπάρχει 
πρόβλημα. 

ΑΛΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ: 

 Έχουμε ενώπιόν μας, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, την αναπομπή του Προέδρου της 
Δημοκρατίας για τη στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης των ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η 
Οκτωβρίου.  Δε θα αναφερθώ πάλι στο ιστορικό, όμως θέλω να τονίσω ότι σίγουρα λάβαμε υπόψη μας και την 
τελευταία απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που ήταν για το σχετικό θέμα και που λάβανε υπόψη, αυτή η 
απόφαση, το σύντομο χρονικό πλαίσιο, και δεν επηρεάζεται η οικονομία με βάση την απόφαση του 
δικαστηρίου. 

 Συνεχίζουμε να λέμε ότι οι πρακτικές που ακολουθούν οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς είναι οι 
χείριστες.  Μετά την ψήφιση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της σχετικής νομοθεσίας στις 14 του μήνα, οι 
εταιρείες εξαγοράς διαχείρισης δανείων προβαίνουν σε ένα όργιο εκποιήσεων και θέλω…  Είναι εδώ και ο 
φίλος ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος.  Πώς και δεν έρχονται κοντά σας αυτό το, 
οι πληροφορίες για αυτό το όργιο εκποιήσεων, οι οποίες δεν πετυχαίνουν, γιατί δεν πάει ο χωριανός, ο 
γνωστός να αγοράσει το σπίτι του χωριανού του ή του, αν θέλεις, γνωστού του, δεν πετυχαίνουν, όμως 
γίνονται αυτές οι εκποιήσεις.  Και πώς πάμε σε αυτές τις εκποιήσεις, συνάδελφοι;  Φέρνοντας την περιουσία 
του δανειζόμενου στο 1/5, στο 1/6, οι εταιρείες διαχείρισης δε δέχονται και έτσι τα υπολογίζουν και κατεβαίνει η 
τιμή του ακινήτου και από πάνω μένει και να χρωστούν!  Οι λεγόμενες αναδιαρθρώσεις δε γίνονται, γιατί ο 
σκοπός του νόμου που ψηφίσαμε ήταν για να γίνονται οι αναδιαρθρώσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας δε 
γίνονται.  Μα, επιτρέπεται;  Υπάρχει άτομο, πρόεδρε, συνάδελφε Αβέρωφ, και θέλω να τα δεις -ναι, είναι ο 
πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, είναι συλλογική η ευθύνη, αλλά θέλω να τα δει- δε γίνεται άνθρωπος 
που επλήρωσε €200.000 ως τώρα να του λένε από την ΚΕΔΙΠΕΣ «έντζιε έδωκες τίποτε» τζιαι να τους ζητά 
στοιχεία, «μα δεν έχουμε τζιαι να πάεις στο καλό» τζιαι σε μια βδομάδα εκποιείται!  Δηλαδή εμείς δε θέλουμε να 
προστατεύσουμε τους κακοπληρωτές και θέλουμε επιτέλους οι τράπεζες και οι εταιρείες να τους βρουν αυτούς, 
να τους τα πουλήσουν όλα! 

 Εμείς θέλουμε και πιστεύω και εσείς θέλετε και εγώ σας καλώ σήμερα όλοι μαζί, γιατί τούτο το τρίμηνο 
δεν επηρεάζει την οικονομία του τόπου ούτε θα έχει επιπτώσεις, μέχρι να δούμε συνολικά την όλη διαδικασία 
από την 1η του Σεπτέμβρη, και σας καλώ και εσείς να απορρίψετε την αναπομπή, για να μπορέσουμε 
συλλογικά, και θέλουμε να πιάσουμε τους κακοπληρωτές, αλλά να δώσουμε και κίνητρα στους καλοπληρωτές.  
Αυτή πρέπει να είναι η στόχευσή μας και ελπίζω, γιατί ένας λόγος που το ψηφίσαμε, αυτή την τρίμηνη 
αναστολή, είναι από 1η Σεπτεμβρίου να δούμε συλλογικά -εγώ βάλλω και τη λέξη «νούσιμα»- και ισοζυγισμένα 
το συνολικό πλαίσιο των εκποιήσεων, γιατί θέλουμε και να προστατευτούν αυτοί που πρέπει και να τους δοθεί 
η ευκαιρία για αναδιαρθρώσεις, αλλά και την ίδια ώρα να πιάσουμε τους κακοπληρωτές.  Πόσα χρόνια και δεν 
μπορεί μια τράπεζα, μια εταιρεία διαχείρισης να μην μπορεί να πιάσει όλους αυτούς;  Ποιος θα τους πιάσει; 

 Για αυτό, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, θα απορρίψουμε την αναπομπή και αισιοδοξώ να είναι 
συλλογικά ομόφωνη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρυφωνίδη. 

 Ο Σταύρος Παπαδούρης, ο συνάδελφος από τους Οικολόγους. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ: 

 Θα είμαι σύντομος, Πρόεδρε. 

 Ανέφερε ο φίλος ο Αλέκος για το θέμα των στρατηγικών κακοπληρωτών.  Δε θα πάρουμε ʼπού τούτους 
τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.  Ποτέ!  Γιατί δεν υπάρχει ερμηνεία του ποιος θεωρείται στρατηγικός 
κακοπληρωτής.  Τρεις φορές δοκιμάσαμε να δώσουμε ερμηνεία ποιος είναι τελικά ο στρατηγικός 
κακοπληρωτής, αλλά φαίνεται κάποιους δεν τους βολεύει.  Ποιους δε βολεύει τώρα;  Τους πιστωτές τους 
ίδιους, γιατί μέσα στο καλάθι μπορείς εύκολα να βάλεις και τον ευάλωτο και τον στρατηγικό κακοπληρωτή. 

 Να προσθέσω ότι θα προχωρήσουμε και εμείς προς καταψήφιση της αναπομπής του Προέδρου.  Γιατί 
τώρα;  Όχι γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι μπορεί το κράτος να έχει ανάγκη από χρήματα.  Το καταλαβαίνουμε, 
αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχει και η ανάγκη του κόσμου, που είναι μηνύματα τα οποία δεχόμαστε 
καθημερινά. 

 Απλώς, φαίνεται ότι έχουμε κάποια διαφορετική προσέγγιση ή ανάγνωση με το Υπουργείο Οικονομικών 
και με την Κεντρική Τράπεζα.  Γιατί, όταν τίθεται το ερώτημα -και τέθηκε τόσες πολλές φορές το ερώτημα- αν 
όντως γίνονται πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, η απάντηση είναι και από την Κεντρική Τράπεζα και από το 
Υπουργείο Οικονομικών ότι δε γίνονται, σε αντίθεση με έναν ανεξάρτητο φορέα, που είναι το Γραφείο του 
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, το οποίο κάθε εβδομάδα ακυρώνει πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας κάτω 
από €350.000.  Πώς είναι δυνατόν; 
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 Σε ερώτησή μου προς το Υπουργείο Οικονομικών και προς την Κεντρική Τράπεζα ρώτησα από πού 
παίρνουν τα στοιχεία τους.  Πώς είναι δυνατόν ο επίτροπος να έχει διαφορετικά στοιχεία, εμείς να έχουμε 
διαφορετικά μηνύματα και η Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών να μας λένε ότι δε γίνονται 
πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας κάτω από €350.000;  Η απάντηση ήταν κάπως σοκαριστική.  Τα στοιχεία τα 
παίρνουν από το Σύνδεσμο Τραπεζών και από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.  Σε συνέχεια του 
ερωτήματός μου αν όντως ελέγχουν μεταγενέστερα αν όντως γίνονται, η απάντηση ήταν «όχι».  Έχουμε τόση 
εμπιστοσύνη και στον Σύνδεσμο Τραπεζών και στους ιδιοκτήτες των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, οι οποίοι 
είναι μέτοχοι και στο τέλος της ημέρας θα κάνουν κέρδος!  Τους πιστεύουμε! 

 Επαναλαμβάνω ότι καταλαβαίνω τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών.  Χρειάζονται χρήματα, απ’ ό,τι 
φαίνεται, και προτιμούν να αφήσουν την Altamira να δουλέψει, να δώσει λεφτά στην ΚΕΔΙΠΕΣ διαμέσου 
πλειστηριασμών και η ΚΕΔΙΠΕΣ να τα παραδώσει στο Πάγιο Ταμείο του κράτους.  Να μην ξεχνούμε ότι €1,8 
δις έβαλε ο φορολογούμενος, για να σωθεί ο καταθέτης του συνεργατισμού, τα οποία πρέπει να εισπράξει 
τώρα πίσω το κράτος, έχοντας προτάξει την Altamira και τις απειλητικές συμπεριφορές, για να δοθούν αυτά τα 
λεφτά πίσω στο κράτος διαμέσου ΚΕΔΙΠΕΣ.  Ταυτόχρονα, διαβάζοντας το λεκτικό της αναπομπής του 
Προέδρου, βλέπουμε ακόμη μία ανησυχία που επηρεάζει το Πάγιο Ταμείο του κράτους.  Την ανησυχία του 
2018, όταν δόθηκαν οι κυβερνητικές εγγυήσεις προς την Ελληνική Τράπεζα, για να αναλάβουν το καλό κομμάτι 
του συνεργατισμού.  Τα βρίσκουμε τώρα μπροστά μας. 

 Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, το 2018 έγιναν τραγικά λάθη κατά τη δική μου προσωπική ταπεινή άποψη, 
τα οποία δυστυχώς βρίσκουμε μπροστά μας και πρέπει να αποφασίσουμε ποιος θα πληρώσει αυτά τα λάθη.  
Η άποψη η δική μας είναι ότι δεν πρέπει να την πληρώσει ο δανειολήπτης.  Από εκεί και κάτω, αν στο τέλος 
της ημέρας γίνει καταψήφιση της αναπομπής του Προέδρου, ελπίζω ειλικρινά ότι ο Πρόεδρος δε θα 
προχωρήσει με αναφορά στο Ανώτατο.  Γιατί, διαβάζοντας το λεκτικό της αναπομπής, δε φαίνεται το 
οποιοδήποτε θέμα συνταγματικότητας, ούτε καν αναφέρεται οποιοδήποτε άρθρο του Συντάγματος.  Είναι 
απλώς παράκληση με ορισμένα πιθανά σενάρια κινδύνων.  Πιθανά!  Αν έχω να συγκρίνω μεταξύ των πιθανών 
σεναρίων και της ρεαλιστικής διαδρομής των εκποιήσεων που ακολουθούν τους επόμενους δύο-τρεις μήνες, η 
απόφαση για εμάς είναι απλή.  Απλώς, θα καταψηφίσουμε την αναπομπή του Προέδρου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδούρη. 

 Τον λόγο έχει ο συνάδελφος ο Ηλίας ο Μυριάνθους από την ΕΔΕΚ. 

 Κύριε συνάδελφε. 

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Και εμείς, ως ΕΔΕΚ, θα καταψηφίσουμε την αναπομπή της νομοθεσίας, της πρότασης νόμου για τις 
εκποιήσεις.  Την ίδια στιγμή, κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα ότι δημιουργεί έναν εκνευρισμό.  Γιατί εδώ και χρόνια 
που βιώνουμε αυτά τα ζητήματα στην κυπριακή κοινωνία, λόγω των διάφορων νομοθεσιών που έχουν 
ψηφιστεί κατά καιρούς, κάποιοι επικαλούνται τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τις 
ευρωπαϊκές νομοθεσίες, ότι έτσι προνοούν, ενώ για τα συγκεκριμένα ζητήματα των εκποιήσεων δεν είδαμε να 
εφαρμόζονται οι πρόνοιες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που θα έπρεπε και εδώ να είχαν εφαρμογή!  Γιατί;  
Διότι κάποιοι φαίνεται ότι θέλουν να εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. 

 Ας μας πει επιτέλους η κυβέρνηση:  Έχει πρόθεση να προστατεύσει τούτο τον κόσμο;  Τι νομοθεσίες 
έφερε;  Μας πολυδιαφήμισε το Σχέδιο «Εστία», ότι ήταν να καλύψει δεκαπέντε με είκοσι χιλιάδες δανειολήπτες.  
Στο τέλος απέτυχε παταγωδώς.  Εδώ και καιρό συζητούν ότι θα μας φέρουν ένα νέο σχέδιο «Ενοίκιο αντί 
δόσης».  Περιμένουμε πάνω από ενάμιση χρόνο να φανεί μπροστά μας, να δούμε τι θα γίνει.  Μας είπαν 
κάποιοι:  «Ξέρετε, θα το φέρουμε το φθινόπωρο».  Ε, καλά, αν θα το φέρετε το φθινόπωρο, τι σας πειράζει η 
αναστολή για τρεις μήνες τούτων των εκποιήσεων;  Δώστε μας μια δικαιολογία! 

 Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά που θα καταψηφιστεί η αναπομπή, κάνει αναφορά της 
συγκεκριμένης νομοθεσίας, η οποία, όπως έχει έρθει το δικαιολογητικό της αναπομπής, δεν έχει κανένα μα 
κανένα νομικό έρεισμα στην πραγματικότητα, διερωτόμαστε ποιο είναι το σημείο το οποίο θα επικαλεστεί ο 
Πρόεδρος, για να κάνει αναφορά της συγκεκριμένης νομοθεσίας.  Και θεωρώ ότι θα ήταν λάθος να γίνει αυτό 
από πλευράς του Προέδρου, γιατί πραγματικά θα φανεί και ανακόλουθος σε αυτά που έλεγε, ότι πραγματικά 
θέλει να προστατεύσει τους δανειολήπτες, και την ίδια στιγμή θεωρούμε ότι θα είναι πλήρως εκτεθειμένος 
απέναντι στους πολίτες.  Και αυτό το θέμα ας μας το απαντήσει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός.  Ακριβώς 
πώς σκέφτονται για το συγκεκριμένο ζήτημα, ότι μέσα στους επόμενους τρεις μήνες θα δημιουργήσει ένα χάος 
στο τραπεζικό σύστημα και δε θα μπορέσει ακριβώς να δώσει αυτό το οποίο πραγματικά ο δανειολήπτης, 
όπως το έχουμε πολύ, πολύ συγκεκριμένα καθορίσει στη νομοθεσία αυτή, θέλει, για να προστατευτεί; 
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 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Η συνάδελφος η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου για το Δημοκρατικό Κόμμα και μετά ο κ. Σαββίδης, που ζητά 
τον λόγο. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Έγινε προσπάθεια να δοθεί προεκλογικός χαρακτήρας από κάποιους σε σχέση με αυτή την πρόταση 
νόμου.  Παρά ταύτα θα ανέμενα ολίγον τι περισσότερη ταπεινότητα από εκείνους που αποδεσμεύουν σε 
συνεδρίες δεκάδες εκατομμύρια για αγορά κτιρίων από μεγαλο-developers, ενώ από το βήμα της Βουλής 
κόπτονται για τον λαό και για τον μικρομεσαίο! 

 Έχοντας πει αυτά, κύριε Πρόεδρε, εμείς, ως Δημοκρατικό Κόμμα, θα απορρίψουμε την αναπομπή.  
Θεωρούμε ότι η αναστολή των εκποιήσεων, η στοχευμένη αναστολή των εκποιήσεων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 
είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η κοινωνία και η οικονομία αυτή τη στιγμή, όμως την ίδια στιγμή αναγνωρίζουμε 
ότι δεν πρόκειται για επίλυση του προβλήματος.  Πρόκειται για μία προσωρινή ανάπαυλα και η σωστή επίλυση, 
κύριε Πρόεδρε, η μακροχρόνια και σταθερή, μπορεί να βρεθεί μόνο μέσω της εισήγησης του Δημοκρατικού 
Κόμματος για τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου, που θα εκδικάζει χρηματοοικονομικές διαφορές με απόφαση 
δικαστηρίου εντός εξήντα ημερών, στο οποίο μπορούν να προσφεύγουν όλοι οι καλόπιστοι πιστωτές, όλοι οι 
καλόπιστοι δανειολήπτες εναντίον των κακόπιστων πιστωτών ή των κακόπιστων δανειοληπτών.  Γιατί 
κακοπιστία και καλοπιστία, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένθεν και ένθεν.  Οπόταν, η μοναδική πρόταση η οποία 
μπορεί να δώσει μόνιμη, σωστή και διαφανή λύση στο πρόβλημα των εκποιήσεων είναι η εφαρμογή της 
δικαιοσύνης και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη όλων.  Μέσα σε εξήντα μέρες να υπάρχει δικαστική απόφαση, 
που είναι η πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος, που είναι η πρόταση που αποδέχτηκε ο Υπουργός 
Οικονομικών ότι θα φέρει ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών εντός των πρώτων μηνών της επόμενης 
βουλευτικής περιόδου.  Την αναμένουμε, ελπίζουμε, ή Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη. 

 Με αυτά τα λίγα, κύριε Πρόεδρε, το Δημοκρατικό Κόμμα είναι εναντίον των αναπομπών του Προέδρου 
της Δημοκρατίας.  Τις απορρίπτει. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Χριστιάνα. 

 Ο συνάδελφος ο Χρύσανθος Σαββίδης του Δημοκρατικού Κόμματος. 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ: 

 Φίλε Πρόεδρε, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Το κούρεμα του 2013 συνεχίζεται δέκα χρόνια μετά.  Επειδή κάποιοι παινεύονται «οικονομικό θαύμα, 
πάνε όλα καλά!», ίσως, αν είναι σοβαροί, αντιληφθούν ότι η οικονομική κρίση του 2022 προσομοιάζει εκείνης 
του 2013.  Αλλά θα εστιάσω την προσοχή μας και στις ευθύνες του κεντρικού τραπεζίτη, του Διοικητή.  
Είμαστε, τουλάχιστον εγώ είμαι έναν χρόνο βουλευτής και περιμένω από τον κεντρικό τραπεζίτη να φέρει 
συγκεκριμένες προτάσεις και εισηγήσεις, για να λυθεί το πρόβλημα.  Φωνή βοώντος εν τη ερήμω!  Ας αναλάβει 
και αυτός τις ευθύνες του. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Ο επόμενος συνάδελφος είναι ο Άριστος Δαμιανού από το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

 Κύριε Άριστε. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Επειδή έχει γίνει μια αναφορά σε ειδικό δικαστήριο, να πω ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα με 
συνεργασία συναδέλφων και από την ΕΔΕΚ και από το ΔΗΚΟ, τον κ. Ευσταθίου, τον κ. Λεωνίδου, την κ. 
Ερωτοκρίτου και άλλους συναδέλφους και πρώην και νυν, είχαμε καταλήξει σ’ ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
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νομοθεσίας για ειδικό δικαστήριο που θα ασχολείτο με τα ζητήματα των εκποιήσεων.  Επειδή το φέραμε στα 
μέτρα της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών και όχι στα μέτρα των ολίγων και εκλεκτών της κυβέρνησης, 
η τότε υπουργός, η κ. Γιολίτη, το απέσυρε το πρωί της ολομέλειας που επρόκειτο να ψηφιστεί.  Αλλά θα 
επιμείνουμε. 

 Βέβαια, θα μπω στην ουσία, αφού πω και το εξής:  Είναι καλό κάποιοι να βελτιώσουν τα ελληνικά τους.  
Το τι είναι κυβερνητικό ή φιλοκυβερνητικό δεν κρίνεται με εξαγγελίες -και αναφέρομαι στο ΕΛΑΜ- αλλά με 
πράξεις.  Και η αλήθεια είναι ότι στα δύσκολα μετρούν οι πράξεις και οι πράξεις του ΕΛΑΜ είναι ότι στα πολύ 
δύσκολα για τον Αναστασιάδη και τον Συναγερμό ήταν πάντα το ακροδεξιό δεκανίκι τους. 

 Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας -για να μην αναφερθώ στις διεργασίες 
ενόψει και των επικείμενων προεδρικών εκλογών, τα μακρά κοντά εγίνασιν, θα δούμε πώς θα τοποθετηθεί και 
το ΕΛΑΜ στις προεδρικές- ξεκινώ από τη σκοπιμότητα, κύριε Πρόεδρε.  Τον περασμένο χρόνο, όταν τούτη η 
ολομέλεια πλειοψηφικά ψήφισε τρίμηνη στοχευμένη με συγκεκριμένα μετρήσιμα κριτήρια αναστολή των 
εκποιήσεων, τότε συνειδητά παίχτηκε το πρώτο επεισόδιο «αναπομπή Προέδρου της Δημοκρατίας παραμονές 
εκλογών - αναφορά στο Ανώτατο», η οποία αναφορά ισοδυναμούσε με ακύρωση του νόμου.  Επομένως, αυτή 
η χειραγώγηση των διαδικασιών του Συντάγματος πολύ φοβούμαστε ότι θα επαναληφθεί.  Εμείς δεν έχουμε 
μεγάλες προσδοκίες, δεν έχουμε καθόλου προσδοκίες για την ακρίβεια από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και το 
κυβερνών κόμμα ότι θα επιδείξουν στον δέκατο χρόνο κοινωνική ευαισθησία.  Η κοινωνική αναλγησία σε αυτά 
τα θέματα τους χαρακτηρίζει και αναφέρομαι στα θέματα των εκποιήσεων. 

 Η αλήθεια είναι ότι ένα επιχείρημα που τέθηκε στις αναπομπές είναι ότι θα υπάρξει από τις προτάσεις 
δημοσιονομική επιβάρυνση.  Ποια είναι η πραγματικότητα;  Τρεις φορές άλλαξαν τους αριθμούς της 
ισχυριζόμενης δημοσιονομικής επιβάρυνσης, χωρίς να συμφωνούν μεταξύ τους, αν είναι εκατό, εξήντα, εκατό 
δέκα, εκατόν είκοσι.  Δεν έχει σημασία.  Σημασία έχει ότι σήμερα με στατιστικά στοιχεία του κράτους, αυτής της 
κυβέρνησης, έχουμε ήδη για το πρώτο εξάμηνο του 2022 σχεδόν €700 εκατομ. αυξημένα έσοδα, ενώ η 
πρόβλεψη για το σύνολο του έτους είναι πέραν του €1 δις.  Μπορεί να τεθούν αυτά τα δύο νούμερα στην 
πλάστιγγα, τα €100 εκατομ. και κάτι που διεκδικούμε προς όφελος των πολιτών με το €1 δις μαξιλάρι, για να 
μην κομπάζει η κυβέρνηση, που από τα υστερήματα των πολιτών επίσης μαζεύτηκε και δεν είναι ζήτημα 
φιλανθρωπίας να επιστραφεί ένα μέρος.  Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μικρότερο το κόστος από το όφελος 
για την κοινωνία. 

 Και βεβαίως, επειδή ένα δεύτερο επιχείρημα ειδικότερα για τις εκποιήσεις είναι ότι δεν υπάρχουν -
άκουσον άκουσον!- σήμερα οι συνθήκες με βάση τις οποίες πέρσι ψηφίσαμε τρίμηνη αναστολή των 
εκποιήσεων, ένα το κρατούμενο, ούτε πέρσι, όταν την ψηφίσαμε, την στήριξε η κυβέρνηση, αλλά, δεύτερο και 
πιο σημαντικό, ένας αντικειμενικός παρατηρητής, αλλά και οι πολίτες που ζουν στο πετσί τους την 
πραγματικότητα της οικονομίας τι βιώνουν σήμερα;  Αυξημένες πληθωριστικές τάσεις, μισθούς που μας 
παίρνουν πίσω στη δεκαετία του ’90 και μια ακρίβια που σπάζει κόκκαλα.  Επομένως…  Και σε αυτά 
προστιθέμενη η συνεχιζόμενη κατάσταση λόγω της εισβολής στην Ουκρανία και η όλη χειραγώγηση του 
ενεργειακού, η οποία αποβαίνει σε βάρος και των καταναλωτών.  Όχι μόνο λοιπόν υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες 
με πέρσι, φέτος είναι χειρότερα τα πράγματα για τον μέσο πολίτη και η κυβέρνηση προφανώς ζει σε γυάλινους 
πύργους, όχι εκεί που ζει ο κάθε πολίτης. 

 Τρίτον, μας έχουν μπουχτίσει στις εξαγγελίες.  Λέχθηκε από τον συνάδελφο τον κ. Μυριάνθους:  
«Εστία».  «Εστία 2» λεγόμενη δεν  υπήρξε ποτέ.  «Ενοίκιο αντί εκποίησης ή αντί δόσης» λέχθηκε -όχι τώρα, 
προεκλογική εξαγγελία του Νίκου Αναστασιάδη του 2014!- προχωρούν οι τράπεζες, οι εταιρείες εξαγοράς 
πιστώσεων, τα ταμεία διαχείρισης κάνουν τη δουλειά τους, πολλές φορές με τη σύμφωνο γνώμη και κομμάτων 
στη Βουλή, που τους διευκολύνουν με διάφορα εργαλεία.  Σε κάθε περίπτωση η αλήθεια είναι εκεί.  Χρειάζεται 
μία ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των δανειοληπτών και των εγγυητών και των υπερπρονομίων των 
τραπεζών.  Και αυτή η ελάχιστη ισορροπία δεν αποκαθίσταται, αλλά δίνεται μια δυνατότητα περαιτέρω μέσα 
από την τρίμηνη παράταση, τετράμηνη που είχαμε αρχικά προτείνει. 

 Μπαίνει επίσης το επιχείρημα ότι συγκρούονται οι προτάσεις με το κεκτημένο.  Πρώτον, ποτέ δε 
διεκδίκησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οποιαδήποτε παρέκκλιση, κάτι που έκαναν άλλα δέκα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Δεύτερον, είναι απορίας άξιον πώς βρέθηκε στα χέρια τους μέσα σε μερικά 
εικοσιτετράωρα απαντητική επιστολή της Κομισιόν που διαφωνεί με τις προτάσεις της Βουλής, αλλά, το πιο 
σημαντικό, η κοροϊδία πού συνίσταται, κύριε Πρόεδρε;  Αυτοί που κόπτονται σήμερα ότι παραβιάζεται το 
κεκτημένο αναφορικά με το ΦΠΑ είναι η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, του Αβέρωφ Νεοφύτου, μέχρι 
πρότινος και του κ. Χριστοδουλίδη, η οποία παρανομούσε συνειδητά, για να δίνει στους διαβατηριάδες τα 
χρυσά διαβατήρια σε σχέση με τον κατασκευαστικό τομέα με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα 5% αντί στα 19%.  
Εν γνώσει τους παρανομούσαν, εν γνώσει τους παραπληροφορούσαν τη Βουλή για χρόνια ολόκληρα.  Τα 
διαφύγοντα έσοδα του κράτους υπερβαίνουν κατά πολύ το δισεκατομμύριο, αλλά σήμερα κόπτονται για εκατόν 
ενδεχομένως εκατομμύρια, για τα οποία δε διεκδίκησαν καν παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Είναι 
προφανές ότι υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική διαφωνία με την κυβέρνηση, γι’ αυτό εμείς θα απορρίψουμε τις 
αναπομπές. 
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 Λυπούμαστε να πούμε ότι υπάρχει και μία σκοπιμότητα στην όλη διαδικασία.  Δεν είναι σήμερα που 
αναμέναμε ότι θα γίνονταν αυτές οι αναπομπές ως το πρώτο στάδιο, για να γίνουν μετά οι αναφορές.  Εμείς θα 
επιμείνουμε, όπως θα επιμείνουμε στην προοπτική τα μη αναμενόμενα υπερκέρδη των εταιρειών καυσίμων και 
άλλων στην περίοδο της πανδημίας και των αυξήσεων του τελευταίου εξαμήνου.  Έχουμε ήδη αποστείλει 
επιστολή μέσω του γενικού μας γραμματέα, ημερομηνίας 8 Ιουλίου, όπου ζητούμε συνεργασία, για να 
φορολογηθούν τα υπερκέρδη από την ακρίβια και βεβαίως λήψη άλλων ανακουφιστικών μέτρων για την 
ακρίβια.  Θα προχωρήσουμε και με επιπρόσθετες προτάσεις χωρίς να έχουμε αυταπάτες για τη συμπεριφορά 
της κυβέρνησης.  Στη δική μας αντίληψη όλα αυτά μπορούν να τερματιστούν με μία πραγματικά προοδευτική 
διακυβέρνηση, που να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι των λίγων και εκλεκτών. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. 

 Από τον Δημοκρατικό Συναγερμό; 

 Η κυρία Σάβια. 

ΣΑΒΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ: 

 Πρόεδρε,  

 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Δύο κουβέντες αναγκαστικά, επειδή ακούσαμε αρκετά από το ΑΚΕΛ όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ.  
Να πούμε ότι, ακριβώς επειδή η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται, όπως αντιλήφθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια, ότι ο 
κόσμος υποφέρει, γι’ αυτό και ενήργησαν τα άμεσα αντανακλαστικά μας για ακόμη μία φορά και στηρίζουμε 
τους πολίτες μας και με οριζόντια και με στοχευμένα μέτρα, ιδιαίτερα με τρεις δέσμες μέτρων.  Οι πρώτες δύο 
αφορούσαν €300 εκατομ., η τελευταία δέσμη μέτρων €50 εκατομ. που θα επιδοτήσει, αναλόγως της 
κατανάλωσης, τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά και εκατό δώδεκα χιλιάδες επιχειρήσεις.  Αυτά 
αφορούν και τη μεσαία τάξη, αυτά αφορούν και τους ευάλωτους και μ’ αυτό τον τρόπο δεν πάει το όφελος σ’ 
αυτούς που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί αυτό θα δημιουργούσε άλλες τάσεις 
πληθωριστικές, που θα ήταν αντικοινωνικό έναντι σ’ αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη.  Και ακριβώς 
αυτά τα άμεσα αντανακλαστικά τα έχει επιδείξει και μέσα στην πανδημία με €3,8 δις, στηρίζοντας και τον 
ιδιωτικό τομέα και αυτούς που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, αλλά και ιδιαίτερα μέσα στην 
οικονομική κρίση, που κτίσαμε ξανά και σταθεροποιήσαμε και το τραπεζικό μας σύστημα και την οικονομία 
μας. 

 Αυτά όλα τα μέτρα όμως ήταν απόλυτα ευθυγραμμισμένα και με τους δημοσιονομικούς στόχους της 
κυβέρνησης, αλλά ιδιαίτερα και με το κοινωνικό κεκτημένο, γιατί δεν πρέπει α λα καρτ, ως ευρωπαϊκό κράτος, 
να αποφασίζουμε, όταν μας συμφέρει, ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να συμμορφωθούμε με 
το ευρωπαϊκό κεκτημένο και, όταν δε μας συμφέρει, να αποφασίζουμε ότι δεν πρέπει να συμμορφωθούμε με 
συγκεκριμένες Οδηγίες. 

 Τώρα, όσον αφορά το θέμα των εκποιήσεων, τα επιχειρήματά μας για την καταψήφιση της 
συγκεκριμένης πρότασης νόμου τα έχουμε πει και στην προηγούμενη ολομέλεια διά στόματος του ίδιου του 
προέδρου μας.  Η ευαισθησία που έχουμε δείξει, ως κυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια είναι εκεί καταγεγραμμένη 
και είναι μεγάλη, ιδιαίτερα γι’ αυτούς που το είχαν πραγματικά ανάγκη τη δύσκολη στιγμή, για να 
προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία και με εργαλεία που έχουμε δώσει διά νομοθεσίες και με τον 
Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και με τον κώδικα για τις βιώσιμες αναδιαρθρώσεις και με όλα τα άλλα σχέδια 
όπως το «Εστία», το «Οικία», το σχέδιο για την ισότιμη κατανομή βαρών κ.λπ.  Αυτά όλα τα σχέδια γίνονταν 
πάντοτε σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, γιατί λειτουργούμε μέσα σ’ ένα σύστημα και εδώ 
επιδεικνύουμε για ακόμη μία φορά τη δική μας σοβαρότητα, γιατί μας παρακολουθούν αυτοί οι οίκοι 
αξιολόγησης, που είναι αυτοί που καθορίζουν πολλές φορές και την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου, αλλά 
και των ίδιων των τραπεζών.  Εμείς για ακόμη μία φορά, ευθυγραμμιζόμενοι απόλυτα και με τους στόχους της 
κυβέρνησης, για να σταθεροποιήσουμε τα δημόσια μας οικονομικά, αλλά και την ίδια ώρα να 
σταθεροποιήσουμε το τραπεζικό μας σύστημα χωρίς να βάλλεται η αξιοπιστία της χώρας μας, προτιμούμε να 
είμαστε ωφέλιμοι και όχι αρεστοί γι’ αυτό τον τόπο. 

 Ο λαϊκισμός είναι αλήθεια ότι έχει το πάνω χέρι πλέον σ’ όλη αυτή την κατάσταση και προσπαθούμε 
μέσα σ’ αυτό το κλίμα να περάσουμε τα συγκεκριμένα μηνύματα, ότι πρέπει να σκεφτούμε και τι έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε και παραπέρα, γιατί υπάρχει μία παγκόσμια κατάσταση με ένα πολύ μεγάλο και αβέβαιο 
μέλλον και δεν τελειώνει εδώ η κρίση, θα συνεχιστεί.  Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ειδικοί χωρίς να 
θέλουμε να κινδυνολογούμε, γι’ αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για την αξιοπιστία της χώρας μας 
στο μέλλον, και τώρα και στο μέλλον. 

 Κι ερχόμαστε στο θέμα της αξιοπιστίας της χώρας μας και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό, 
όπως έχω πει, να γίνεται διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.  Θέλουμε να μας πουν πραγματικά γι’ αυτή 
τη διαβούλευση τι έπραξαν τα κόμματα, το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ, που στηρίζουν αυτή την πρόταση νόμου, την 
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ίδια ώρα που ο ίδιός τους ο υποψήφιος, που στηρίζουν για την προεδρία της Δημοκρατίας, έχει πει ξεκάθαρα 
ότι δε συμφωνεί μ’ αυτή την προσέγγιση, δεν έχει γίνει ο σωστός συντονισμός και η σωστή διαβούλευση και ότι 
είναι πάρα πολύ άσχημο σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή να δημιουργούμε αυτή την αρνητική εικόνα για τον τόπο 
μας.  Τελικά, τι συνεννόηση υπάρχει γενικότερα μεταξύ του υποψηφίου τους και των κομμάτων ΔΗΚΟ και 
ΕΔΕΚ, εάν γι’ αυτό το τόσο νευραλγικό θέμα, το τόσο σοβαρό θέμα έχουν αυτές τις εκ διαμέτρου αντίθετες 
απόψεις;  Αυτό να το σκεφτούν και να το απαντήσουν οι ίδιοι, αλλά και να το κρίνει και ο κυπριακός λαός που 
μας ακούει. 

 Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι εμείς υπερψηφίζουμε τις αναπομπές και τη 
συγκεκριμένη αναπομπή για την αναστολή των εκποιήσεων.  Γνωρίζουμε ότι δεν είναι μ’ αυτό τον τρόπο που 
προστατεύουμε αυτούς που το έχουν ανάγκη, τους συνεπείς δανειολήπτες, τους καταθέτες μας, αλλά και τα 
νεαρά ζευγάρια, τους νεαρούς επιχειρηματίες που χρειάζονται να πάρουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες 
αυτή τη δύσκολη εποχή.  Το μόνο που καταφέρνουμε είναι να στηρίξουμε τους στρατηγικά κακοπληρωτές και 
την ίδια ώρα, όχι για να τους μειώσουμε βεβαίως τα δάνειά τους, για να τους αυξήσουμε τους τόκους πάνω στα 
δάνειά τους -που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό.  Γι’ αυτό και, και θα ήθελα να πω και ένα 
τελευταίο σχόλιο όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο θέμα, αυτή η αναστολή των εκποιήσεων δυστυχώς θα 
δημιουργήσει και ένα πολύ αρνητικό αντίκτυπο πάνω στην προσπάθεια του σχεδίου, που προωθεί αυτό το 
διάστημα το Υπουργείο Οικονομικών, για το «Ενοίκιο έναντι Δόσης».  Είναι ένα σχέδιο που θα στηρίξει 
πραγματικά και εδώ είναι η πραγματική στήριξη τους ευάλωτους που το έχουν ανάγκη, αυτούς που δεν 
ενέπιπταν στο σχέδιο «Εστία».  Γι’ αυτό και πρέπει να συνυπολογίσουμε όλες αυτές τις συνέπειες, στήριξη 
στην οικονομία μας και σ’ αυτούς που το έχουν ανάγκη, αλλά και κυριότερα στην αξιοπιστία της χώρας μας.  
Αυτά λέγοντας, όπως έχω ξαναπεί, εμείς θα υπερψηφίσουμε την αναπομπή. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Σάβια. 

 Πριν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θέλω να 
υπομνήσω το εξής:  Το ’18 η τότε πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων άλλαξε το νομικό πλαίσιο υπέρ 
των τραπεζών και εις βάρος των πολιτών κατά παράβαση του κράτους νόμου, του κράτους δικαίου και του 
Συντάγματος.  Αυτό υποχρέωση έχει η σημερινή Βουλή να το διορθώσει το ταχύτερο δυνατό, διότι ήταν 
πραγματικά πράξη η οποία βαρύνεται με πολλά καράτια εις βάρος των πολιτών και υπέρ των τραπεζών. 

 Τούτων λεχθέντων, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε άλλο ομιλητή, θα προχωρήσουμε στην 
ψηφοφορία. 

 Πόσοι τάσσονται υπέρ της αποδοχής της αναπομπής; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Δώδεκα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δώδεκα τάσσονται υπέρ. 

 Πόσοι τάσσονται εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Είκοσι οκτώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είκοσι οκτώ τάσσονται εναντίον της αναπομπής. 

 Έχουμε αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Με είκοσι οκτώ ψήφους εναντίον, δώδεκα ψήφους υπέρ και καμία αποχή, η αναπομπή απορρίπτεται. 

 Κεφάλαιο Δεύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, δεν υπάρχει. 

 Κεφάλαιο Τρίτο, ερωτήσεις και απαντήσεις, δεν υπάρχει. 
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 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επόμενη ειδική συνεδρία της Βουλής την οποία θα προσφωνήσει η 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Roberta Metsola θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 του 
Σεπτέμβρη του 2022 και ώρα 11.45 π.μ. 

 Εδώ φθάσαμε στη λήξη των εργασιών μας. 

 Κηρύσσω τη λήξη των εργασιών του σώματος. 

(Ώρα λήξης:  13.11 μ.μ.) 

Παρόντες βουλευτές 

(αλφαβητικά κατά κόμμα) 

ΔΗΣΥ 

Αλαμπρίτης Πρόδρομος Ορφανίδου Σάβια 

Γεωργίου Νίκος Πάζαρος Χαράλαμπος 

Δημητρίου Δημήτρης Σύκας Νίκος 

Δίπλαρος Ευθύμιος Τορναρίτης Νίκος 

Κάρουλλας Γεώργιος Τσιρίδου Φωτεινή 

Νεοφύτου Αβέρωφ Χατζηγιάννης Κυριάκος 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Γαβριήλ Γιαννάκης Λουκαΐδης Γιώργος 

Δαμιανού Άριστος Νικολάου Μαρίνα 

Καυκαλιάς Αντρέας Στεφάνου Στέφανος 

Κέττηρος Νίκος Φακοντής Βαλεντίνος 

Κουκουμάς Γιώργος Χριστόφιας Χρίστος  

Κυπριανού Άντρος Χριστοφίδης Χρίστος 

Κώστα Κώστας  

ΔΗΚΟ 

Ερωτοκρίτου Χριστιάνα Ορφανίδης Χρίστος 

Κουλίας Ζαχαρίας  Παντελίδης Χρύσης 

(Προεδρεύων) Σαββίδης Χρύσανθος 

Λεωνίδου Πανίκος Σενέκης Χρίστος 

ΕΛΑΜ 

Ιωάννου Σωτήρης Χρίστου Χρίστος 

ΚΣ ΕΔΕΚ 

Ευσταθίου Κωστής Μυριάνθους Ηλίας 

ΔΗΠΑ-Συνεργασία 

Γιακουμή Μιχάλης Τρυφωνίδης Αλέκος 

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

Θεοπέμπτου Χαράλαμπος Παπαδούρης Σταύρος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Αναφορά του προεδρεύοντος της συνεδρίασης (Ζαχαρίας Κουλίας) στον πρώτο Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ με αφορμή το ετήσιο μνημόσυνο για τον θάνατό του. 

2. Έκθεση για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022» και απόρριψη της αναπομπής. 

3. Έκθεση για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2022» και απόρριψη της αναπομπής. 
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4. Έκθεση για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022», αγορεύσεις (Σωτήρης Ιωάννου, Αλέκος Τρυφωνίδης, 
Σταύρος Παπαδούρης, Ηλίας Μυριάνθους, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Χρύσανθος Σαββίδης, Άριστος 
Δαμιανού, Σάβια Ορφανίδου) και απόρριψη της αναπομπής. 

 

 

Τιμή:  €3,50 
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